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ELSŐ KÖTET.

A Balaton.
ELŐSZÓ.
Somogy, Veszprém és Zala vármegyék határaiban, Dunántúlnak leggazdagabb búza- és bortermelő vidékétől övezve méltóságteljesen terül el az édes vizű magyar tenger: a Balaton.
A legnagyobb víz-felszin közép-Európában, a legegészségesebb vidék hazánkban, a legkitűnőbb gyógyerejű fürdőző hely az egész földön. Vizének hala, mellékének bora világrészekre szóló. Népe becsülettudó, barátságos, Istenfélő s maga a megtestesült honvágy és hazaszeretet. Rögét mindennél jobban szereti, más földet otthonának soha el nem ismer, ilyen után nem is vágyakozik.
A nádlevél zizegése, a hullám csevegése, a habokkal játszó szellő csacsogása, sirályok kacagása, nádi zenér füttye olyan neki, mint a mindennapi kenyér. Megszokta őket, utánuk vágyakozik, mint a hitvesnek szeretett arcához, az édes szülének jóságos kezéhez jóban-rosszban megtér a hűséges lélek.
Óh, ha a fényes nap csak innét szívná fel a légben fennt járó felhőknek esőcseppjeit; óh, ha az a szél, melyről nem tudni, honnét jő és hová megyen, csak innét kapná ölére a csevegő szellőket s úgy hordozná meg e szép haza fölött, hogy ez üdítő cseppeket ismerné csak, e balzsamos levegőt szívhatná be egyedül minden gyermeke e hazának: de jó lelke, de nagy szíve, de igaz érzése, de olthatatlan honszerelme lenne itt mindenkinek!!
Édes kicsi barátaim! kiknek számára e könyveket írom s akik e sorokat olvassátok: szívjátok magatokba a betűkkel együtt ezt a levegőt, ezt a hangulatot, az én szerető lelkemet, szerető lelkemnek amaz óhaját: hazátoknak földjét, veletek egy nyelven beszélő honfitársaitokat, ennen az édes hazának dicsőséggel és mély bánattal teli történelmét szeressétek úgy, miként szereti azokat ez a nép, ki partjain lakik az Ég ragyogó könnyének, a szépséges Balatonnak.
Ez, míg él, boldogan hullatja reá verítékét, könnyét; s ha meghal, édesen dől hantjai közé és boldogan zárja le szemeit, hogy itt porladhat, hogy itt várhatja be az angyalnak új életre hívó harsonáját s a mindannyiónk felett igazsággal, de szeretettel ítélő Üdvözítőnek eljövetelét.
Ellestem e gyönyörű vidék népének szíve dobogását, felfogtam lelkének álmodozását, leszedtem beszédes ajakáról a multak mondáit, a jelennek történeteit s adom azokat nektek e könyvecskékben úgy, amiként éltek azok valaha és élnek a jelenben.
Szerető lelkem nem csiszolta le a történetek érdes oldalát; nem is tehettem volna, mert a gyémánt csak gyémánttal köszörülhető.
Nem hívtam segítségül a regényesség megtévesztő bűbáját, mert nem csak mesélni, de oktatni is akarlak titeket.
S ha a történetek előadásánál és azok összefoglalásánál nem kerülhettem ki azt, hogy e helyet és népét nagyon szerető lelkemnek egy-két vonását, itt-ott bele ne szőjjem: csak olyanul lássátok azt, mint a víz felszinére leomló napsugarat, mely annak kristály-tisztaságát és cseppjeinek elrejtett drága ragyogását van hivatva feltüntetni.

A Balaton regéje.
Régen, nagyon régen, mikor még tündérek lakták a földet, nimfák ölelkeztek a habokban s Villik suhantak tova az erdő fái között, rózsaszínben ragyogott a nap, mámorító jázminok és ambrák szórták a bódító illatot, minden bokorban fülemile csattogott s édes ízű, kellemes illatú nektár folydogált a patakokban. Akkor nem volt fagy, nem volt tikkasztó hőség; májusi, mérsékelt lég borította be az egész tündérvilágot.
A régi tündérvilág kellő közepén volt egy gyönyörű kert. Nem egyengették azt mesterséges kezek, nem parkírozták azt kitanult tündér kertészek, mégis olyan szép volt az, hogy ahoz hasonlót halandó elgondolni nem képes. A kert északnyugati részében, egy emelkedett dombon épült a legszebb tündérnek palotája.
Milyen palota volt az! Minden kis porcikája ragyogott, mint a gyémánt s ha a szellő végig szaladt fölötte, édes-bánatos hangokon sírt fel az egész épület.
Itt lakott a tündérek tündére, a gyönyörűséges: Bánat. Rajta megvolt minden, mit költők eddig elmondottak s a világ végéig elmondanak a kedvesről. Leírni lehetetlen s ha azt halandó valaha megláthatta volna, menten elsorvasztotta volna a szerelem.
A kertnek egy bejárása volt kelet felől; egyéb helyeken palánk húzódott körben, mely egy villanytelep volt s az agyoncsapta a vakmerőt, ki hozzá közeledett. A kert ajtaját két tündér őrízte. Fegyverük nem volt, de szépek voltak, mint a gondolat. Az egyik néma volt, de szemeiben őrjöngő láng lobogott s ez volt a: Vágy. A másik beszélni tudott oly édesen, mint a színméz, mint a csacsogó patak. Ennek neve volt: Hízelkedés.
Soha jobb őrízőkre nem bízhatták volna a kaput.
Ebben a kertben élt elátkozva szépségéért a kedves kis Bánat anyjával, a Gonosszal együtt.
Fentebb észak felé egy másik birodalomban a Délcegek laktak. Eszményi ifjak, minőknek a férfiakat egy 16 éves leány képzeli, vezérükkel: Bú-val.
Szemeik egy-egy nyíl volt, azokkal csatároztak a tündérleányok ellen. Jaj volt annak a lánynak, aki lőtávolba esett, annak a feje elkábult, szíve elszorult s egyszerre fogollyá lőn.
A Bakony volt az ő tanyájuk, innét szoktak lerándulni a tündérkert s a tündérek hazája felé. A foglyul ejtett tündérek mulattatták otthon a Délcegeket s dalnokaik, a sirének észbontó dalokat zengedeztek a gyönyörűséges Bánatról s rossz anyjáról, a Gonoszról.
Epedő szerelem támadt az ifjú Bú szívében ezek hallatára s rettenetes gyűlölet az átkozott Gonosz ellen.
Mikor a boszorka Gonosz megsokalta már, hogy a Délcegek nagy pusztítást visznek véghez tündéreiben, akkor csináltatta a Manókkal a villanyos palánkot birodalma körül.
Ez azonban egy csöppet sem keseríté el a Délcegeket. Mennél nagyobb volt az akadály, annál nagyobbra nőtt a hódítási vágy szíveikben. Angyali zenéket tanúltak be s lágy, szerelmi dalokkal csalták ki a kíváncsi tündéreket a kertből.
Az ifjú Bú addig hallott regélni gyönyörű szép tündérmeséket a kedves kis Bánatról, hogy az éppen elég volt neki arra, hogy halálosan beleszeressen. Kiválasztotta azért legmegbízhatóbb embereit s útnak indultak a tündérkert felé.
Magas hegyek emelkedtek a tündérkertnek északi felén, azt foglalták el a Délcegek, onnét leste Bú is a szép Bánatot.
Mikor az öreg Gonosz aludni szokott, az időben a Délcegek belefújtak tilinkóikba s az édes dalt a lenge szellő szárnyára vette s szétringatta a tündérkertben. Mint a méh-raj, mely odújából kizúdul, úgy tódultak a szép tündérek a palota felé s onnét, az emelkedett dombról hallgatták az epedő éneket.
Az ifjak mind közelebb s közelebb jövén, az őrt álló Vágy egy Délceg epedő dalára ellágyult. Egy másiknak sikerült a Hízelkedést tőrbe ejteni s így feltárulván a tündérkert ajtaja, a Délcegek ellentállás nélkül jutottak be a paradicsomok paradicsomába.
Bú nem hagyta magát elcsábíttatni; szerelmes tekintetével a kert gyöngyét, Bánatot kereste szüntelen. Ott ült a ragyogó leányka egy tamarin-bokorban. Egyik kezére nyugtatá szép fejét, míg másikával repkedő szívét szorítá. Óh, amint az ifjú Bú-t meglátta, úgy repesett örömében kis szíve, úgy vert; az a dobogás azt beszélte neki: ímé, a vőlegény eljött, itt áll előtted, menj, fuss el vele, míg Gonosz anyád fel nem ébred! Fuss, menj el a Délcegek birodalmába, légy ott a Délcegek szemefényének szemefénye, a legszebb ifjú édes boldogsága!...
Az ifjú epedő tekintete pedig úgy biztatta: jőjj, oszd meg velem a legszentebb boldogságot!... Míg lelkem itten él, míg szívem dobogni meg nem szűnik, míg ajkam csókolni, karjaim ölelni tudnak: te léssz az üdvössége, édes dobogásának isteni angyala, szerelmes bálványa, mindene!...
És a lányka, mint hév-ütött virág hajtá le fejét e tekintetre s az előtte térdelő ifjú ölébe dőlt.
...Fuss, menekülj, ifjú, drága terheddel; ne nézd a boldogok önfeledt állapotát, a tündérkert pihenésre hívó rózsalugasait, fuss, menekülj; lépd át a kert most még szabad kapuját, mielőtt a megrablott anya fel nem ébred s útadat nem állja!...
Szederinda folyta az ifjú lábait körül, úgy marasztotta, hogy ne vigye el a kert ékességét; vadgalamb röpködött fejük fölött; sírt, búgott, jajgatott; apró bogárkák bánatos zümmögése, a kerti lak sóhajt fakasztó áriája, a rózsaág édes illatú permetező harmatkönnye mind nem hatottak a lánykára. Édes boldogság dagasztá kebelét, amint a legdélcegebb ifjú izmos karjai lágyan ölelték.
Bánat szíve édes boldogsággal telt el, betöltötte a forrón szeretett ifjú Bú szerelme... Most már összeomolhat ragyogó kastélya, kiszáradhatnak tündérkertnek mennyei virágai, elnémulhat a dalos madár, összeszakadhat ég és föld: mit törődik ő vele? A legkedvesebb ifjú szerelme az övé, itt van mellette, forró lehellete arcát érinti, férfias karjai, mint repkény a fa ágát, elválhatatlanul ölelik... Így szép csak az élet, így kívánja, így óhajtja az ember az életet...
De mi ez? Nesz hallatszik fel a kastély felől... a Gonosz felébredt s keresi leányát.
Fussatok, meneküljetek előle, mert íme, őrült módon nyargal a vészt nem sejtő szerelmes pár felé!
Hasztalan a menekvés, távol még a kapu és addig van hatalma a rossz tündérnek. Fojtó, kénköves szag terjed el a légben, a megrémült tündérek sikoltozását túlzengi a megfélemledett madarak vészt jelző kórusa. Bú neki iramodik drága terhével s még nehány perc s kívül vannak. Ekkor megáll Gonosz s mindent túlsikoltva kiáltja:
- Hogy a tied se lehessen, nőrabló, legyen vége tündérországnak, legyen végetek nektek is!...
Zöldes, szőke hullámok zúdulnak fel kísérteties nesszel a gyönyörű kert liget-sorain; vakvarjú károgása, jajgató sirályok éles sivítása hangzik fel a tó felett s - a szép paradicsom, a tündérek bűbájos hazája elsülyedt, nincs sehol! Óriási dörgés, mely hegyeket mozgat meg szavával, felelt Gonosz szívtelen tettére.
- Vakmerő! ki isteni dolgokba avatkoztál őrült eszeddel, ne érd el célodat! Virrassz néma éjszakákon a tó felett s mardossa lelkedet az ártatlanok panaszos beszéde.
S a lomha hullámok felett felhangzott a bölömbikának puffogó búgása.
És Bú? és Bánat? Ott vesztek a szőke hullámok alatt, de lelkük szellővé változott s ott leng csendes estéken a csacsogó tó felett.
Szíves olvasó! kerüld el csendes, nyári alkonyatkor e tavat és környékét. A partra vonult tündérek ott leselkednek rád, azok alatt az alacsony födelű házak alatt, mik a tóparti falukban épültek... Ha őket megtalálnád látni, veszve lennél, veszve lenne lelked nyugalma, rögtön szívedbe költöznék a tó fölött lengedező Bú-Bánat.

A kútvölgyi ibolya regéje.
Hallja-e a Balaton altató zsongását, a jéghideg forrás csacsogását, érzi-e az ibolyák édes illatát annak a fű benőtte, haraszt belepte sírnak lakója!?...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Szép Balaton partján, a nem régen megépített tapolcai vasút mentén, közel a gyönyörűséges Almádi fürdő telephez, van egy völgy. Zivatar hozzá soha el nem hat, perzselő meleg nem lankasztja le virágát. Gyönyörű hegyszakadék, melyet a nagy vízről oda futó szellő folyton üdítő hűvössé tesz. Ez: a kenesei kútvölgy.
Két héttel korábban nyílik itt a kikelet, mint máshol, s mikor már egyebütt kóróvá aszik a vadvirág, a kútvölgyben még zöldel a fű, magasabb lejtőin kökörcsinek lila virága leng, lejebb itt-ott a víz mellett nefelejts is kékel.
De ibolyájáról nevezetes e szép hely. Mikor a márciusi napfény lecsókolja „Sándor” és „Bögre” ormairól a havat s az első bőjti szellő feltöri a nagy víz jégpáncélját: a kútvölgy lejtőin kizöldel az ibolya-levél. Mire a rianás táblái alsó Balaton partjain szárazra érnek s a szőke hullámok a télen abba hagyott játékaikat újra kezdhetik: felkékül a kútvölgy halma édes illatú ibolyák millió virágaitól.
Szép Balaton partjának minden rögéhez fűződik egy-egy bús rege. A kútvölgyi ibolyáé im, ez:
Nem is oly régen falu volt ott, hol most a szőlőhagyott hajlékok Mámán fehérednek. Temploma még most is áll, csakhogy áhítatra hívó harangja helyén halál-madár kiáltja a gyarló emberi szívet megdöbbentő „kuvik”-ot, zöld folyondár futja be a repedezett falakat, melynek közein itt-ott kikandikál a földi bodza fekete csetéje.
Ha útad a Balaton partján Aligától kezdve Balatonkenesse felé visz, ott, hol a szőke víznek legelső loccsanása éri Mezőföld partjait, a magas Csittény-i dombot látod Akarattya pusztán, melynek helyén ez időkben Csittény vezérnek, Koppány hadnagyának vára állott.
És ha útadat tovább folytatod Almádi felé, mindenütt ott, hol a vasút kanyarog, ahol kerekded öblöt képez a tenger-víz és kanyarulatán zöld bársonyhoz hasonló nádszegély köríti a sík vizet, ott találod a puszta templomot s annak háta mögött a lankás máma-i hegyet, melynek szakadékos oldalán százados hársak és égerek, mogyoróbokrok és bangiták, lilaszín orgonák és piros sapkás kecskerágók között vöröslött Sándor lovag mámai vára, ki az esztergommegyei keresztyén vezér: Pázmánynak volt unokaöccse.
És ha útad még tovább folytatod, a föld színéről elnevezett Vörösberényben találni fogsz egy magas épületet, templommal elején, melynek százados csendjét nem veri már fel békés apácák és szerzetesek Istent dícsérő zsolozsmája. A mai, gyorsan élő kornak gyermekei, az anyagi korszak emberei nincsenek hangolva vallásos dolgokra. Éltető elemük a pénz, a vagyon s a kőszén fúllasztó bűzét előbbre helyezik a templomok titokzatos hangulatot keltő legénél. A lélek legfontosabb, sőt talán egyedüli foglalkozása a szórakozás lett; élni minél hamarabb és minél többet. A léhaság bélyege van az egész korszakon. Az úri renden levők kártyán és lovon szórják szét pénzüket, a szegény pedig korcsmák udvarára húzott vonal mellett adja a bankot. Ott is, itt is a nyomorúság marad meg végeredményül, mint kiábrándító.
Innét lőn, hogy az áhítat helye ma üdülő pont, a puritán egyszerűségű cellák paradicsomi termekké változtak s Isten tudja, honnét jött és mi útakon-módokon meggazdagodott, egykor zsellér népség pöffeszkedik most ott és tolja előre aranyláncokkal megbilincselt hasát, hol egykor a szent emberek föld felé görnyedtek áhítatukban.
De oda is ám az áldás, költészet, a szívek nyugalma! Ma már Balaton mellékén is, mint minden felé, nem regék, de kalandok születnek, melyek nem nemesítenek, de pirítanak.
E három ponton játszódott le a kútvölgyi ibolya regéje.
„Régi dal, régi dal...” szívekről, bús csalódásokról!...
Csittény pogány vezér ibolya-szemű leányát: Matacs-ot megszerette a keresztyén Sándor s a lány őt viszont.
Jaj neked, szerető szív! A bálvány előtt arcra boruló nem keresi fel a keresztet; táltosok és duennák által nevelt szíved el van zárva a kereszt lábánál rád váró boldogságtól. Szilaj vérű apád legdrágább kincsét nem bízza soha ellensége kezére!...
Abban az időben ezred évekre kiható eszmék hozták forrongásba a szép haza földjét. Arról volt szó, hogy Magyarország népe biztos talajon áll-e, midőn Pannónia földjére lépett; arról volt szó, hogy az Ázsiából nyugatra jött néptörzs számára jut-e hely a világtörténelemben?
Egyik rész azt akarta, hogy jusson; a másik azt, hogy ne. Egyik előtt ott állott ijesztő példaként e korszak többi vándorló népe és az ő egykori vérrokonaik: a hunoknak példája, mely épp oly csendesen letűnt a cselekvés mezejéről, mint amily nagy zajjal fellépett. A másik pusztai hagyományaihoz ragaszkodva, a haladó idő követelményeihez, a talált új állapotokhoz alkalmazkodni nem akart. Azt hitte, hogy ez által nemzetiségét és faji sajátságát adja fel.
Amazok élén állott a bölcs fejedelem s értelmes főuraink: Pázmán, Hunt stb., míg emezek szilaj vérét Koppány s híres hadnagya, Csittény tüzelte az ellent állásra.
Vajjon a nagy mérkőzésben, mely kikerülhetetlen, a kereszt lesz-e a győztes, vagy a bálvány?!...
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Csend lőn a hazában; a felnégyelt Koppány szelleme már csak titokban kísértett, megvert hadnagya, Csittény mogorván járt-kelt odújában, szinte sejtve, hogy terjedelmes birtoka a győző király akaratából táltosok utódai, papi kezekre kerül.
A kalitba zárt rabmadár megtört, ibolyaszín szemű, gyönyörű leánya nem tudott többé mosolyt csalni ajakára. Talán azért, mert a vígasztaló igékből kiérzett az idegen íz, talán mert megsejtette a megalázott lovag, hogy egyetlen büszkeségének szívébe is belopózott az új tan!?...
Bagoly fészke fokáról átlátott a tájra, melynek füve hősök vére nyomán fakadt; kereste Hadúr berkeit, melyek Pomeránia (Almádi) gyümölcsösei fölött füstölögték hajdan az áldozati oltár füstjeit s nem látott azokból semmit. De helyettük látta a szent király szabadjainak ajándékozott helyet, a falut, földet, az erdőt!... Lelátott a völgyben Máma vörös várára s a vár alatt épült keresztes templomra... felbődült tehetetlen haragjában s várának északra néző minden ablak-üredékét befalaztatá. Nem akart arra tekinteni többé.
- Ha eldobod magadtól a nyugati szolgaságért a keleti szabadságot és függetlenséget, ám lásd, boldogtalan nemzetem, hová jutsz?!
Pedig kár volt azokat az északra tekintő ablakokat befalaztatni, kár volt arra felé többé nem tekinteni, mert ha arra nézhet, sokszor láthatta volna Sándor lovagot Csittény felé jőni, sokszor láthatta volna egyetlen gyermekét s engesztelhetetlen ellenségét egymással találkozni. Megláthatta volna azt is, hogy ott a lankás, mogyoró-csalitos oldalon, - ahol a csittényi alagút elvégződik s kinyúlik az utazó előtt jobbkéz felől a gyönyörü „Csiker-temetés”-nek nevezett völgy, - a Balaton ábrándos locsogása s a holdvilág ezüstös fénye mellett miként fogadja meg gyermeke, hogy szíve szerelmét, Máma urát, a keresztyén lovagot követni fogja jóba-rosszba, hozzá mind örökké hű leend, kívüle mást szeretni nem fog, úgy áldja vagy verje érte a hatalmas Isten!
- Ha szeretsz, lemondasz értem apádról; ha hű akarsz lenni hozzám, ott leszesz mindig, ahol én; ha jóba-rosszba követni akarsz, elhagyod Csittényt, velem jösz s nálam maradsz.
A mosolygó ibolyaszemek feltekintettek az ifjúra édesen, szerelmesen; a gyengéd karok átfonódtak az izmos vállon, az a pici ajak azt mondta rá:
- Ha te úgy akarod, akkor én is!
Másnap reggel üzenetet kapott Csittény vezér Mámáról, egyetlen leányától s annak boldog férjétől. Csittény felkötötte oldalára görbe kardját, elővezettette fehér paripáját s átlovagolt nász-vendégségre, gyermekeit meglátogatni.
- Hallod-e te, Sándor lovag! Te akaratom ellenére elraboltad leányomat; jó, megtörtént, most már nem tehetünk róla. De te lovag is vagy, nem csak szoknya-hős...
- Elég; mit kívánsz?
- Ha te most ki nem állasz velem vívni és kardoddal meg nem szerzed azt az asszonyt, holnap reggelre szétszóratom fészkedet, helyét felszántatom, téged pedig annak az épületnek a keresztjére húzatlak fel, melyet templomnak mondotok ti. Megértettél!?
Két levente között becsületbe vágó dolognál ellenvetés nincs. Sándor megcsókolta szép asszonyát, Csittény megölelte elszökött gyermekét s kar-öltve indultak el a csillogó Balaton felé.
Ott, hol a csacsogó forrás jéghideg vize fakad, hol kora tavasszal kékül az oldal az illatos ibolyától, ott, a gyönyörű kútvölgyben, ott szúrta keresztül Csittény, egyetlen leányának férjét, mámai lovag Sándort.
- Matacs! te akaratom ellenére, tudtomon kívül hagytad el házamat; neked megbocsátom tettedet, mert tégedet raboltak; elfelejtem hibádat s megengedem, hogy otthonodba visszatérhess.
- Egyedül soha!
- Nem is egyedül, hanem velem.
- És Sándor... férjem?
- Sándor? ott fekszik vérében a forrás partjánál.
Éles sikoly tört fel az agyonsújtott gyermek kebeléből s eszét vesztve futott a forráshoz, vérben fekvő férjéhez.
Hasztalan búgott a galamb szerelmes párja után, hasztalan mosta könyeivel a vérző sebet, hasztalan kísérlé lelkét belelehelni: az arc sápadt, hideg maradt, a szemek nem nyílottak ki többé.
Könnyező csatlósok jöttek a várból, hogy szeretett urukat elvigyék; a bánatos emberek után hidegen ballagott Csittény. Egyszerű sírra nyílott meg a völgy: Sándor lovag sírjára.
- Nem vagy te nekem atyám; te nekem gyilkosom vagy, útálom azt a kezet, melyet a drága vér befestett. Nézz el arra észak felé, túl a kékelő hegyeken, túl a sziklákon épült városon, ott van egy völgy... ismered a veszprémi völgyet... tudod, kik laknak ott? Szelíd, jólelkű nénék, kik Istennel társalognak. Igen, majd elmegyek, de oda! Annak a háznak a fedele alá viszi el s teszi ott le a kereszt lábaihoz elsorvadni bánatos szívét Sándor lovag özvegye.
*
Csittény Erdélybe bújdosott lázongó társaihoz. Birtokából a királyi akarat papi alapítványt teremtett, mely máig is „Akarattya” nevet visel.
Hogy az apácává lett özvegy közelebb legyen boldogsága sírjához, férje birtokán zárdát alapított, mely körül épült fel Vörösberény községe.
Sok-sok idő tellett el azóta; azt a kútvölgyi sírt fű benőtte, haraszt belepte, szerelmes párja már nem siratja. De a forrás ott csacsog mellette, a Balaton ott zsongja édes, altató dalát, a szellő ott őrzi emlékét, a pásztor tilinkója a szomorú történetet.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Ha szép tavaszi napon kimégysz a kútvölgybe, Kenese leánya és meglátod azt a tengersok ibolyát, jusson eszedbe, hogy minden egyes szál, melyet kis kezed leszakít, annak a szerencsétlen ibolyaszínszemű fiatal asszonynak könnyei nyomán fakadt fel.

Karácsonyesti rege.
Azok között a kis szárnyas angyalkák között, kik ma, karácsony estéjén „dicsőséget hirdetnek a magas mennyekben a jó Istennek s békességet ide alant az embereknek”: ott van a mi kis Zoltikánk is. A legkedvesebb fiú, minő csak születhetett valaha e siralom völgyén.
Aranyos kis ártatlan gyermek! Nem látjuk többé nefelejcs-színű szemeit, gagyogó piros ajkát; nem csókolom meg többé azokat a dundus kis kezecskéket, melyekkel oly pompásan meg tudta cibálni az édes apa bajuszát.
Üres az ernyős kocsi, nem veri fel a kis ház csendjét dajka-dal; mint gerle-nyögés, fogadja a belépőt egy becsukott ajtón át kihallatszó zokogás... Ott az édes anya csókolgatja őrjöngő fájdalommal az égbe röppent kicsike főkötőit.
Szegény jó lélek! Hat éjszakát áttérdelt ott a kis kocsi mellett; az utána következő hetet pedig úgy zokogta keresztül.
Mi lesz vele? mi lesz vele?
Mikor egy-egy órát a kimerült test ellophat a fájdalomból, lábujjhegyen szedjük össze s pusztítjuk el szemei elől az angyallá lett kis gyermekre emlékeztető apróságokat. Itt egy cipőcske, amott egy harisnya; parányi mell-borító s rajta a kékfonállal kivarrt betűk: „anyácska kedvence”. Mily sok édes ábránd fűződhetett azok után a fonalak után, míg betűkké gömbölyödtek! S az a sok ábránd ugyanannyi tépő gyötrelemmé változott.
„Angyal kellett az Istennek, angyal kellett!”...
Talán az égiek zendülést támasztottak oda fönn a jó Istennek valami parancsolata ellen? Vagy olyas bűnt követtek el, mely miatt annak az örökké szerető jó Atyának meg kellett tizedelni őket, mint a fejedelmek teszik azt ide alant, a földön, ha fölgerjed alattvalóik ellen búsúlásuknak haragja, s hogy a bűnösök helyét ártatlanok töltsék be: elküldé követeit a földre angyalokért...?
Elsőnek jött egy hajnal-pirosságú követ, mely sorba járta a házakat, bekukkantott minden kis bölcsőbe s kik neki megtetszettek: reájuk borítá vörhenyes színét... Majd egy fekete arcú követ jött nyomában s akinek pihegő kis torkára ujjával ráírta a számot: az az égben ébredt fel.
*
Oda fenn a Kárpátoknak fenyvesekkel zöldelő vidékén, hol balzsamos illattól részeg a szellő, tarka színpompában mosolyog a sokféle gyopár, gond nélkül leng a virágkehelyben a hímes pillangó; ott fenn, valahol a regényes Zólyom borókái közölt, a Villik és tündérkék honában: mesés szép angyalka keze szórta be a halmot fenyőmaggal.
Lomb, lomb után fakadt ki a szép vidéken; húros rigó és nyaktekercs fütyölt-pittyelt a homályos aljban, vörös vizű csermely gyöngyözte rubintjait a vasas sziklákon. Fű növekedék a tűlevelű fák árnyán, mik között tarka csigák néma lakói dugdosták ki fekete pontban végződő, halavány szarvacskáikat! Nem kellett félniök napsugártól, mely ártalmára legyen érzékeny szemüknek, a bérces hegytető és örökzöld árnyat vontak föléjük.
Terebélyes, galléros gombák köszöntgették egymást fehér kalapjukkal, miknek paradicsomi életet eszközölt a lucskos harmat, mely minden reggelre megfürösztötte őket, az árnyas homály, mely soha sem szállott el fölülük, a balzsamos fuvalom, mely örökké ott terjengett hegyettük.
Szem soha nem látott színű és alakú lények ezrei játszották örök játékukat a százados harasztnak évről-évre megújuló, széles talpú idegenek által le nem gázolt, természet szeszélye-alakította labyrintjában, ahol az ő kis társadalmukban csak az okozott időről-időre rettenést, ha egy-egy fejedelmi szarvaslakó szívet megrebbentő bődüléssel üdvözölte kéjes étvággyal füvet csipkedő ünőjét.
És a tündér-angyalkának öröme határtalan volt. Már előre elképzelte pártfogoltjainak, a kis gyermekeknek örömét, amint majd meglátják az ő keze vetette fácskákat mindenféle csecse-becsékkel teleaggatottan, a gyermekek igazi barátja, a Jézuska születése estéjén, csillogó gyertyáktól ragyogón.
A jószívű angyal-tündérke felült a szellő szárnyaira, berepülte a szerető Isten szép világát. Beszólt minden kis pajtásához s megsúgta nekik, hogy ha jók lesznek, jól tanulnak, a tanító nénik és bácsiknak, apának és anyuskának engedelmeskednek, megkapják azt a sok-sok mindent, melyet a Jézuska hoz magával a jó gyermekek számára.
És azok a kis pajtások úgy örültek előre a Jézuska áldott születésének, ki majd lovat, kardot és puskát, aranyos diót és édes süteményt, tunikás szoknyájú babát és csodaszép képes-könyveket hoz nekik. Úgy iparkodtak a néniknek-bácsiknak kedvükben járni, anyuskának szótfogadni, hogy semmi, semmi panasz ne legyen reájuk.
Még ott csintalankodott arcocskáikon az édes mosolygás, midőn - a jó Istenke követei ellátogattak hozzájuk.
*
A bájos angyal-tündérke elhatározta ismét magában, hogy meglátogatja fenyves kertjét, a Villik és tündérek honát, hol a jó gyermekek számára elkészíttethesse a Jézuska ajándékát magukra öltő karácsonyfákat.
Mily nagy lőn azonban meglepetése, amint szépséges kertjéhez közeledve, a máskor csendes, néma helyen nagy puffogásokat hall, minőt a kidűlő fa esése okoz. Közli aggodalmát a szellővel. Ez szomorúan sóhajtja felé, hogy a kis gyermekekről gondoskodnak ott.
Hisz ő is ily járatban van, ő is ily célból utazik... valaki tán megelőzte volna őket?
Megérkezvén a jó angyal-tündérke, nem ismert rá szép kertjére. A tarka csigák összetiporva, a fehér kalapú gombák letarolva, a százados haraszt összekúszálva, a gyönyörű tűlevelű fák gyökerükről levágva, lombfosztottan hevertek a galytól terített földön.
Összeszorult kis szíve e rombolásra.
- Miért tették ezt? - kérdi szorongva a munkájukat némán végző favágóktól.
- Miért, jó asszony? Látja ezt az ékességétől megfosztott erdőt? Látja ezeket a földön hentergő fákat? Ezekből mindből koporsót faragnak az asztalosok; ez a sok fa alig lesz elég arra, hogy belőle annyi koporsó készülhessen, amennyire odalenn, a szép Dunántúl most szükség van.
*
...Odakünn süvölt a szél, csörögve hajladoz a csupasz koronájú akác a szélben s míg átellenben, a Törökék ablakja alatt didergő iskolásfiúk énekelgetik:
„Krisztus Urunknak áldott születésén
Angyali verset mondunk...”
Idebenn a meleg szobában, a tavalyi száradtlombú karácsonyfa fel van gyújtva; sok aranyos dió, édes ízű cukorka lóg le róla. Az asztalon fejetlen katonák, eltört réz-trombita, széttépett „Apa mesél” levelei. Az asztal mellett pedig egy gyászba öltözött asszony csókolgatja őrjöngve sorba azokat a fejetlen fa-embereket, azt a behorpadt trombitát, azokat a maszatos könyvlapokat, melyek mind, mind a kis Zoltánéi voltak.

A furfangos sáfár.
De sok korszaka van olyan a mi nemzetünk ezeréves történetének, amelyben nemcsak a mi igen tisztelt jó szomszédaink a Lajthán túlról, de még a mi saját véreink is itthon, mint a veszett ebet, verték agyon egymást úton-útfélen. Ebben a szótárban az „üldözés” a legenyhébb kifejezés; az „elzáratás”, „étlen-szomjan való elpusztítás”, „gályákra hurcolás” már kissé élénkebb színezetűek. A „lemészárlás”, „nyársba húzatás”, „kerékbe töretés”, „elevenen süttetés” és „elevenen megnyúzatás” valódi kifejezői annak a tiszteletre egyáltalán nem méltó indulatnak, amellyel az „atyafiak” e hazában egymás iránt viseltettek.
Pedig hát a magyar ember nagyon szereti embertársát; még akit soha sem látott, azzal is megosztja falatját; ismerősének, barátjának az ingét is leveti. Ezért aztán meg is koppasztják mindannyiszor, valahányszor csak alkalom adódik reá.
Mi lehet mégis annak az oka, hogy egymást megmarjuk, felfaljuk akkor, amidőn az idegent, sőt ellenséget dédelgetjük, cirógatjuk?
A faji jellegben kell ennek az okát keresni.
Van nekünk - a többi között - egy ősi jellemvonásunk, aki azt felismeri és kihasználja, az úgy bánhatik velünk, úgy játszhatik rajtunk, ahogy akar. Ez a jellemvonásunk: a csípd meg, fogd meg! hajlama. Csak uszítani tudjon valaki, akár az édes jó anyánkat is megmarjuk. Amint hogy meg is martuk azt a jó anyát, ezt a mi édes, egyetlen hazánkat úgy és annyiszor, hogy testében alig található olyan porcika, melyet ne önfiainak fogai marcangoltak volna össze nehezen gyógyuló sebekké.
A vezérek idejében, míg e sajátságunkat Európa fel nem ismerte, rettegett volt a magyar név világszerte; nem volt olyan szomszéd, ki sajnos ismeretséget ne kötött volna a magyar buzogány és görbe fringiával. Nem kellett azonban másfél század, Róma, mint a kor legnagyobb politikusa, felismervén ősi gyengeségünket, Isten és Hadúr nevével úgy összeveszítette a népet, hogy kétszáz esztendeig csépeltük, martuk, öltük egymást, még sem tanultuk meg, hogy a fő cél itt népünk gyengítése volt. Majd a főhercegek civakodása Endre és Béla idejében, Salamon kalandos vállalkozásai, Bélának kioltott szeme világa, Imre és András hercegeknek egymás közötti küzdelmei, mind-mind szemenszedett példái annak, miként tudták felhasználni a nemzet ősi, nyers erejét idegenek arra, hogy pártos küzdelembe uszítsák bele az édes testvéreket a drága magyar vér és erő fogyasztására.
A tatárjáráskor kun-testvéreink testébe haraptunk, mikor közös erővel az országot tönkre tevő tatár pecsenyén is rágódhattunk volna. A várnai sír rokon nép földjén nyeli el a nemzet szine-virágát. Egy Hunyadi László elleni gyilkos gyűlöletre is csak neki bőszített magyar vállalkozhatott. Mohács mezején magyar kéz ásta meg a 150 éves nemzeti sírhalmot. S mikor a feltámadás ideje megjött s a súlyos másfél század kitellett, mint a babiloniai fogság: agyarkodó fogait ismét egymás testébe meríti az uszított magyar.
Kuruc-labanc! A szó elég volt arra, hogy összevicsorítsunk; s mikor már habzott a tajték, tetőfokra hágott az oktalan düh: a falkanagy Ampringen János uram neki uszítja 4 szelindekét, Szelepcsényit, Kolonicsot, Forgáchot és Majthényit s megy az őrült marakodás, hogy vérkönyeket hullat a nemzeti nemtő; a császári palota fényes termeiben pedig Magyarország hóhérai felüvöltenek örömükben.
Ott vannak a későbbi idők vallásüldözései, templomrablásai, a kaftános „magyar” nádorok és sarkantyús csizmás fejedelmek ütközetei - éppen mint I. István és Kupa vezér korában; - majd ezeknek elmúlásával, az önvédelmi harc kitörésével a muszka hordákat nyakunkra hozó édes véreink; a legutóbbi időknek ismét nyugoti kezektől és erszénytől vezetett „néppárt”-i nyelvöltögetései... mind, mind az erőforrásoknak oktalan eltömésére, a meglevőknek szétforgácsolására céloztak.
Mi lett volna a magyar nemzetből, ha legyőzzük ezt az ősi, rossz szokásunkat már az ezredév első idején; hol állanánk Európa népei között, Clio miként rajzolta volna a világ hatalmi térképét, ha a térfoglalásban, erőink tömörítésében akkora szívósságot fejtünk ki, mint az egymás ellen való agyarkodás- és pusztításban... csak a nemzetünket eddig megőrzött és fentartott jó Isten tudja!
És eljön-e valamikor annak az ideje, mikor megérti a magyar nép, hogy ne az elválasztó vonalakat keresse, ne a rajta kacagó, erejét, vagyonát és vérét kihasználni törekvő idegen népeknek legyen eszközévé, hanem erejét tömörítve, édes véreivel összefogva, testvérként megbékélve, közös akarattal, egyező indulattal munkálja az ő - és édes hazájának békességét és jóllétét? Ez csak te rajtad áll édes jó magyar népem, aki ezt most olvasod.
*
Mint valamely járt országút, olyan volt az egész haza, melyet kuruc és labanc csapatok keresztül-kasul gázoltak s majd Rákóczi, majd Leopold győzelemittas seregeik csípték-rabolták nemcsak a nemzet alkotmányát, hanem a föld népe keservesen szerzett vagyonát is.
Rákóczi hadainak szerencsés előnyomulása folytán az ország nyugoti felébe, mint Bécshez legközelebb eső részébe tétetett át az igazi harctér s könnyen sejthető, mit szenvedtek a dunántúli vármegyék e zajos időkben. Károlyinak Csallóközből áthozott serege, Bezerédinek a Bakonyból toborzott kurucai legszívesebben járták Fejér és Veszprém vármegyéknek úgynevezett „mező-föld”-i részét, mely nemcsak kincses bányája volt Dunántúlnak, de mint a töröktől elhódított rész, megszállott és agyon sarcolt helye volt a császári labanc hordáknak is. Esztendők számra a föld nem termett egyébnek, mint a sűrűn átutazó különféle hadaknak, hogy a föld népe szinte unta már a meddő fáradozást s legnagyobb része elhányván szerszámait, a diadalmas kurucok táborába állott be.
E nagy vidék lakossága, korábbi uraik, a béketűrő törökök oltalmát élvezvén, leginkább reformátusokból állott, kik a leigázó császári hadaktól hitükért is sanyargattattak, igen természetesnek tűnhetik fel, hogy rokonszenvük inkább a türelmes és velük egy hiten és egy nyelven lévő kurucok felé hajlott.
Nem is kellett egyéb Schlick és Heister uraiméknak, mint ez. A felkelés gyúpontjain, Polgárdin és Enyingen állandó sereget tartottak, kik aztán Karaffa módjára bántak el a nagy vidék lakosságával. Egyik küldöttség a másikat érte Bercsényi és Károlyi táborában, egyik panasz a másikat licitálta túl a rémségek előadásában, minek következtében Eszterházy Antal Mezőföldön termett, közel Székesfehérvárhoz, az abban időző Heister seregétől alig egy órányira eső Csíkváron tábort állt, melynek végső őrszemei a polgárdi-i dombokon lengették az „Istenért és szabadságért!” feliratú zászlókat.
Néhai való jó Dobroviczai Sáfár Miklós tiszteletes uram, a polgárdiaknak zajos multú lelkésze, kit a népszeretet Csoórról karhatalommal vitt oda papnak s kinek áldott emlékét ma is őrzi az egyház anyakönyve, egy öles magas, nagy szakállu, tisztes öreg úri ember volt hívatva arra, hogy a válságos és nehéz időben népét a teljesen kiéléstől és elpusztítástól megmentse.
Mint a legtöbb protestans lelkész, ő is bejárta a külföldet egyetemi tanulmányai közben, a német nyelvet csak úgy beszélte, mint a diákot, vagy magyart. Minthogy az ottani vidék harmincadosával, Vámosi Lőrinccel amúgy is meleg barátság fűzte egybe, őt használták fel mindannyiszor, ha a gőgös császári vezérrel érintkezni kellett. És mert Heister és társai úgy jártak Dunántúl, mint otthon, az öles termetű, nagy szakállu és nagy tudományu lelkész ismert alak lett a vele egykorú vezér előtt.
A magyar táborban rossz szemmel nézték az öreg pap barátkozását a némettel és sok kellemetlensége volt e miatt. Bottyán, Károlyi nem háborgatták, de az utóbbinak hadnagyai leginkább martalóc népekből állván, kegyetlenül bántalmazták az ártatlan embert. Házát felpörkölték, lábas jószágát elhajtották, magát az égett házban egy ajtószárhoz kötözték s a biztos haláltól csak az által menekült meg, mert a kuruc hadaknak Muraközbe kellett sietni szomorú csatavesztésre.
De a másik oldalról sem részesült kellemesebb bánásmódban, ahol nem tudták neki megbocsátani magyar, főképp kálvinista voltát, akikről minden külön értesítés nélkül feltették, hogy testestől-lelkestől kurucok. S jóllehet, a német tiszt urak pecsenyéjét megették, borát megitták, azért folytonosan megfigyelés alatt tartották.
Az öreg úr - sem koránál, sem vagyonánál fogva nem lévén sok veszíteni valója - e kritikus helyzetében az akkor divatos és sok részben hasznos politikát választotta: egyformán vette az átvonuló hadakat, két kulacsost játszott, mert népének ez használt javára.
És tényleg e magatartásával mentette meg népét a felprédálástól, ami így történt:
A csíkvári csatából oda hallatszott a fegyverek ropogása, az ágyúk bömbölése. A polgárdiak a szomszédos fülei erdőségbe akarták elrejteni a holmijukat, maguk pedig ki erre, ki arra menekülni a feldúlás elől. Az öreg pap azonban visszatartotta valamennyit.
- Ne fiaim! egyik ellenségtől a másikba szaladnátok; maradjatok csak szépen itthon valamennyien.
Az első ágyúdörejre asztalokat rakatott háza elé, azokat felpúpozta friss cipókkal és boros edényekkel, az udvarába berendelt 30 ifjú legényt magyaros, és 30 hajadon leányt német markotányosnő ruházatban s úgy várta a csata kimenetelét. Ha a kuruc sereg győz, a legények szolgálnak fel az áldomásnál s a leányok zárva maradnak; ha pedig Heister zavarja el a magyarokat, akkor a legények záratnak el és a hajadonok lépnek ki. Éppen, mint ahogy a jezsuiták tettek Kolozsvártt, Rákóczit várván diadalmi jelekkel és Heibevillét kellett fogadniok, csakhogy nem diadalmi torokkal.
Heister délre szétverte Eszterházy hadseregét, kik Veszprém és Pápa felé menekültek, a győzelmes labanc-had Polgárdin át vonult üldözésükre. Mikor a nehéz lovasság és a porlepte gyalogosok a széles utcán végig törtettek, az öreg úr kiszólította a szolgálatra öltözött hajadonokat s megállította Heister seregét e szavakkal:
- Jertek ide, fiaim! tudom ehetnétek és ihatnátok!
És a meleg cipók és csapra ütött hordók megmentették Polgárdit az elpusztítástól.
Így van ez feljegyezve szóról-szóra a polgárdi egyház régi anyakönyvében.

Ügyvédi fizetés.
A baracskai Sándor család, a híres Sándor grófnak Komárom megyében lakott köznemes vérrokonsága, a XVIII-ik században telepedett át Fejér megyébe, hol ekkor oly óriási vagyon felett rendelkezett, melyhez fogható manapság alig egy-kettő van az országban.
De a sok vendégség a nagy vagyont tönkre tette.
Az ilyen nem volt ritka abban az időben; a Csajágiak is így ették-itták el a balatoni jussukat, a sárköziek a barátságos tiszttartó vacsoráján a papjuk rétjét, mely még ma is viseli a „paprét” nevet, holott az uraságé.
Így történhetett aztán, hogy alig 50 esztendőre az áttelepedés után, a múlt század elején már hétszilvafások lettek a dúsgazdag Sándorok, uradalmaikban a Cziráky, Lilien és Batthyány grófok duskálódván. Az utódok - persze - pörre fogták a dolgot, melynek arányairól tájékozást nyújt egy Cziráky grófnak amaz ajánlata, mely szerint ha a Sándorok az ellene indított pörüket vissza veszik, atyafiságos egyezség fejében átengedi nekik a börgöndi pusztát és a nadapi erdőt, melyeknek mostani értéke jóval meghaladja a milliót. Hát még a bicskei és a ercsii uradalmak, melyeknek utóbbija 70,000 katasztrális holdat tesz ki hozzávetőleg.
Elég az hozzá, hogy a Sándorok szegények voltak, amazok meg tehetősek, a prókátorok pedig akkor még inkább prókátorok, mint manapság. Ennek eredménye lett aztán az, hogy a pör évtizedekig elhúzódott, a Sándor-familia szegényedett; amely ajtót nagy fáradság útján sikerült kinyitniok, az csaknem magától ismét betevődött. A kedvező elintézést nyert felségfolyamodvány - mert ilyen is volt s amelyben megengedtetett nekik a bicskei uradalomért pört folytatniok - szőrin-szálán eltűnt, mielőtt a bíróság elé juthatott volna.
A szegény ember komisz ember, különösen a mázsás aktájú pereknél; erre a keserű tapasztalatokra jutottak a perben már-már lankadó utódok.
Az elmúlt század 3-ik évtizedében egyszerre csak hírnevessé lesz egy pesti prókátor; nevét Kossuth Lajoséval együtt emlegették. Fiatal, független ember, egy elszegényedett falusi köznemes eszes gyermeke, kinek furfangjait országszerte regélték, aki alig nehány esztendei működés után réme lett minden grófi birtoknak, mely nem törvényes úton halmozódott rakásra; és reménysége ezer meg ezer pörösködő pipás nemesnek, kiknek kisasszonyai abban tartották a rangot a jobbágyok hajadonai felett, hogy ők keztyűben gyomlálták a folyó-füvet napernyő alatt!
Családi tanácskozmányra ül össze Baracskán is a Sándor-familia s a Tabajdi oldalággal elhatározzák, hogy ügyüket a híres fiskális kezébe teszik le.
Az ügyvéd egy hetet kért írásaiknak áttanulmányozására, melynek leteltével azt mondta a hozzá berándult rokonoknak, hogy ha a pörüket egy év leforgása alatt meg nem nyeri, arra a szegre akaszthatják fel, mely ott az iroda porlepett gerendájába volt beverve, annyi a bizonyos az ügy felől. Tehát a legszebb reményekkel tértek vissza a szilvafáik árnyékába, melyeket hamarosan az ősi pakkok százados hársai és vadgesztenyéi fognak felváltani.
Ne gondoljuk azonban, hogy a hűseléssel beérték; az évtizedek csalódásai megtanitották őket arra, hogy a sült galamb senkinek a szájába nem röpül; meg hogy manapság van csak igaza szent Dávid királynak, ki azt énekelte: „Ne légyen bizodalmatok földi fejedelmekbe, egy emberbe se bízzatok...” Ezért aztán időközökben egy-egy atyafi fel-felrándult Pestre a fiskálishoz ügyük érdekében.
Mikor vagy két hónap múlva az első Sándor Pesten a fiskálisnál megjelent, annak udvarában 4 ökrös szekereket látott, melyekről napsütött arcú béresek puha, selymes szénát raktak le. Oda sompolygott a szekerekhez.
- Finom széna, - véleményezi egy gazdaforma emberhez intézve szavait, ki a szekerek körül forgolódott, - vajjon hol termett ez?
- Ercsiben, barátom, a dunai nyilasokban.
- Nem is tudtam, hogy a fiskális úrnak birtoka van ott.
- Lehet, hogy van; ez a széna azonban a Lilien uraság birtokán termett.
- Hm! - mormogja s azzal ment vissza Baracskára, egy szót sem szólván Pesten senkinek.
Máskor meg egy másik Sándor utazott fel az ügyvédhez körültekinteni. Ekkor meg csontos, hámos lovakat látott az az udvarban láncos oldalú kocsik elé fogva, mikről tömött zsákokat emelgettek le kurta gatyás cselédek.
- Bizonyosan búza, mely az ügyvéd úr birtokán termett, - tudakolja.
- Nem biz’ ott, barátom! Zab ez a fiskális úr lovai számára; tudja, csak úgy ajándékképen hozzuk a Batthyány uraságtól.
- Hm! hát már Bicskéről is - mormogá fogai között az elkeseredett hazafi.
Úgy a vége felé a kitűzött terminusnak, hogy a fiskális úr kapuja előtt ólálkodik a harmadik Sándor, zöld zsinóros vadász cepel karikán 8-10 ragyogó tollú fácánt, utána meg egy kerülő visz szatyorban valamelyes vadpecsenyét, melyekkel aztán az ügyvéd lakásának folyosóján eltűntek.
Mikor a jáger visszatért, a trotoáron elfogja a még mindig ólálkodó baracskai.
- Nehéz volt a vad, úgy-e földi?
- Biz’ én nem tudom, földiek vagyunk-e, Lovasberényben lakom.
- Tudtam; megismertem gombján a Czirákyak címerét. Én meg Baracskán lakom; csak azt akartam megtudakolni, hogy milyen alkalmatossággal vagyon, hahogy a saroglyában nem akadna-e hely számomra csak a „libadöglő”-ig is, hogy a Pitli kocsijára ne kelljen szorulnom.
Gőzös abban az időben még nem volt Fejérvár és Pest között, egy Pitli nevű nagyfuvaros kocsijai szállították az utasokat, kik Pestre szándékoztak menni.
Az úton aztán a baracskai megértette, hogy a jáger nem először járja most a pesti útat, amiből aztán következtethette, hogy a Lilien ökrei és Batthyány lovai is ismerik erre már a járást. Ha pedig ez így van, akkor a fiskális csak fiskális most is és hogy az ősi parkok árnyai aligha továbbra is nem az ábrándok birodalmában léteznek számukra.
Így érkezik el a terminusul kitűzött esztendő.
A Sándorok és Tabajdy sógor felrándultak Pestre hosszú kocsijaikat jól megrakván hízott libákkal, amiknek tudvalevőleg igen jó áruk van úgy szent Mihály hetében, mikor a zsidóknak új esztendejük közeledik. Az asszonyokat ott hagyták kocsijaikkal a Mészáros-utcai - manapság vámház-köruti nagy piacon, maguk pedig beállítottak a fiskálishoz.
- Megjöttünk tekintetes uram! mert az esztendő, amelyet kitűzött, letellett. Egyúttal egy kis ajándékot is hoztunk magunkkal az ügyvéd úr számára, hogy fáradságát egy kevés kis kóstolóval megjutalmazzuk. Csak azt, ami a mostani szegénységünktől kitellett, egy kis hízott baromfit, mi egymás; majd máskor másfélét. Magunk azonban idáig elcipelni nem tudtuk. Ezek az urak - az irodában percegtető patvaristákra mutatva - majd lesznek szívesek segédkezni s egyúttal megmutatni, hová rakodjunk le.
Barátságos mosolyra húzódik el a fiskális úr arca, int a patvaristáknak, azok a Tabajdy sógorral szépen elmennek, hogy az irodában nem maradt más, mint a fiskális úr, meg a három Sándor.
- Hát mennyiben is áll az ügyünk, tekintetes uram?
A fiskálist kényelmetlenül érinti a kérdés; elkezd ötölni, hatolni, nagy urak befolyásáról, az idő rövidségéről beszélni.
Megrázza őszes fejét a legöregebb Sándor.
- A tekintetes úr is csak ügyvéd, olyan, mint a többi volt. Egyszer az ercsi-i szekerekkel, másszor a bicskei fogatokkal, majd a lovasberényi cselédekkel találkoztunk itt; tudjuk, hogy az ellenfél emberei mit kereshettek a mi ügyvédünknél. De hát jól van, azért megfizetünk mi is, mert a Sándorok adósok soha sem szoktak maradni sehol. A pör viteléért maga a tekintetes úr szabta ki a honoráriumot ma egy esztendeje, mikor azt mondotta, hogy ha a pert meg nem nyeri egy év alatt, arra a szegre ni akaszthatjuk fel; hát kérem alázatosan, azért jöttünk.
Alig egy rövid perc alatt lekapták a fiskális urat a tíz körmiről s olyan egy-kettőre felhúzták az általa kijelölt szegre, hogy az akkori hóhér sem csinálhatta volna különben - s azzal hazamentek Baracskára.

Edvi főhadnagy tréfái.
Sokszor halljuk azt az állítást elhangzani, hogy régente jobb világ volt, mint ma. Mi igaz belőle: nem tudom; de annyit tudok, hogy azokban a sokat emlegetett régi jó időkben több kedélyesség volt az emberekben s nagyobb volt a szándék a szívekben, hogy az életet minél derűltebb oldaláról mutassák be; hogy megkacagtassák egy-egy körmönfont csinnyel, egy-egy pajzán tréfával az ismerős köröket.
Majd minden városnak, községnek volt egy-egy Csollán Bertije, Dér Petije, Pápai Nácija, kinek örökké azon járt az esze, hogyan lehetne egy újabb sikerült tréfával nevét napról-napra fentartani illető városában, vagy községében.
Veszprém városában is élt a múlt század 40-es éveiben egy ilyen ember, kinek neve és az azzal összeforrott bohóságok sokáig élénk emlékezetben maradtak.
Ha jól tudom, úgy hívták ez urat, hogy: Edvi; foglalkozására nézve nyugalmazott főhadnagy volt. Az ő életéből, bohó tréfáiból akarok egy-kettőt elmesélni.
Veszprém városában a mai országos hírű szép vármegyeháza helyén a régi időkben egy épület állott, hatalmas deszkából épült raktárral, amelyben ezer, meg ezer mázsa só volt felhalmozva. Az épületnek közönségesen csak sóház volt a neve, melynek hivatalnokai a mai „Korona” vendéglő helyén állott „Stingli”-be jártak étkezni. Edvi főhadnagy is jó viszonyban volt a hivatalnokokkal, nem egy ízben használva fel őket sikerült bohóságainál.
Történt egy alkalommal, hogy midőn a sóház hivatalnokai ebédre mentek a Stinglibe, egy öreges, idegen urat találtak megszokott asztaluknál.
- Ki lehet ez? Ki lehet...? Senki sem tudott felvilágosítást adni.
- Majd én megmondom - sandalkozott oda hozzájuk a tréfás főhadnagy, - de meg ne mondják senkinek se!
- Nem, nem - bizonykodott egy síma képű hivatalnok, ki mellé Edvi került.
- Hát ez az úr senki más, mint a nagyváradi hóhér, kinek Fejérvárott akadt egy kis dolga s most hazautazik.
Azoknak sem kellett több, egy pillanat alatt felugráltak az asztaloktól s ki erre, ki arra iparkodott ki a Stingliből.
Mikor elmúlt 3 óra s a hivatalnokok asztalaik mellé ültek le dolgozni, felnyílik az iroda ajtaja s belép rajta a - nagyváradi hóhér.
- Már ez mégis sok! - pattant fel a bajusztalan hivatalnok; - mit keres az úr itt?
Az pedig alázatosan meghajtá magát.
- Hát egy kicsit eljöttem az urakhoz, amint a mesterségem hozza magával.
- A mestersége? - na, ez borzasztó! Hát mit gondol az úr: tömlöc ez, vagy siralomháza?
- Ahogy vesszük; tömlöc is, mert az urakat ide zárja a kötelesség; siralomháza is, mert a sóhivatalnokok az ártalmas kigőzölgések miatt csakugyan siralomházban vannak itt; én legalább nem ismertem hosszú életű sóhivatalnokot. Hanem hát mivel idáig jutottunk, legelőször is uraságodnál teljesítem kötelességemet; semmi megilletődés, hisz jó ember vagyok én.
A bajusztalan hivatalnok erre a szóra az ajtónál termett s elkezdett éktelenül kiabálni:
- Johann! Lőrinc! Márton! Jöjjenek hamar, ezt az urat, vagy mit, vezessék ki innét! Gyalázatosság! még én rajtam a pénztárnokon akarja mesterségét megkezdeni.
Az öreg úr pedig egész higgadtan tiltakozott minden erőszakoskodás ellen, mert ő felsőbb rendelet folytán van ide küldve.
- Ide, a nagyváradi hóhér?
- Igen, ide; de nem vagyok én hóhér, hanem a dunaföldvári sóház igazgatója s azt jöttem megvizsgálni, hogy az urak mennyiben teljesítik hivatalos kötelességüket.
A hivatalnokok dereka egyszerre meggyörnyedt s az átellenben levő püspökkert kerítéséhez dőlve jóízűen kacagott a fránya katona.
*
Ezekben az időkben a „Fekete kutyá”-hoz címzett kereskedés volt az egyik legmegbízhatóbb üzlet Veszprém városában; maga a tulajdonos: Erdőssy János uram talpig becsületes ember volt, aki még arról - is nevezetes, hogy ő nála lakott a fránya ember, Edvi főhadnagy.
Történt egy alkalommal, hogy Edvinek egyik jó barátja a Balaton vidékére jött lakni. Közel jutván Veszprémhez, megemlékezett az ő barátjáról, Edviről s felkereste. Szerencsére rá is akadt az ős városban. Mikor már létükről-voltjukról bőven kibeszélgették magukat, a vidéki jóbarát bevásárlandó, egy jóhírű és megbízható cég után tudakozódott Edvinél.
- Van; van bizony itt egy, még pedig nagyon híres üzlet, rendesen csak fekete kutyának hívják. Maga a gazda megbízható ember, de rettenetes süket; ha azért nála akarsz bevásárolni, ki kell ereszteni jól a hangot, hogy megértethesd vele magadat.
- Csak bízd rám, ordítok én neki akkorát, hogy bedugult fülei egyszerre megnyilatkoznak.
Ezen felvilágosítás után betértek a Stinglibe reggelizni.
- Teringette! - pattan fel helyéről Edvi - a dohányzacskóm otthon felejtettem; várj be itt, azonnal jövök.
Legelső dolga volt betérni házi gazdája üzletébe egy kis gyomorerősítő végett.
- No mi újság főhadnagy úr? - fogadja Erdőssy uram.
- Semmi, hála Istennek!... azaz... mégis van egy; hozok egy kundschaftot. Egyik barátom, kivel Olaszországban együtt katonáskodtam, e vidékre jött lakni. Ma felkeresett lakásomon; bevásárolni akar s én ide utasítottam. Még nem volt itt?
- Alig; vidéki ismeretlen úr még nem volt ma nálam. Nagyon köszönöm a szíves figyelmet.
- Szót se érdemel! - indult ki az üzletből.
- Igazság! - fordul vissza az ajtóból - el is feledtem mondani, hogy az a barátom mindkét fülére nagyot hall; azután az a csunya szokása van, hogy szereti hallani azt is, amit maga beszél, hát jó lesz, ha nagy uram nem felejkezik meg figyelmeztetésemről - ezzel távozott.
Edvi elkísérte barátját a boltig, de be nem ment.
Olyan kis városban, mint Veszprém is, azonnal fölismerik a vidékit. Erdőssy uram megemlékezvén a figyelmeztetésről, a belépő úrban Edvi barátját ismervén fel, torkaszakadva fogadja:
- Hozta Isten!
Nagyot néz az idegen úr; de tudván, hogy a süketek vagy suttogva, vagy ordítozva szoktak beszélni, megnyugodott a fogadtatáson s még nagyobb hangon kiált a kereskedő fülébe:
- Az is, meg a magam lába; van-e jó kávéja?
Erre aztán Erdőssy uramon volt a sor, hogy nagyot nézzen; de tudván, hogy süket emberrel van dolga, ő is megnyugodott s visszaordította:
- Van!
Mintegy fél óra hosszat ordítoztak egymás fülébe, odacsődítvén a bolt elé minden kofát és suszterinast, míg nem mindketten végképp kimerülve és berekedve, verejtékes homlokaikat kezdték törülgetni.
Ezen közben új vevők jöttek, kiket midőn Erdőssy uram hiány nélkül, de legfőképp ordítozás nélkül kielégített, az e tüneten dühbe jövő vidéki úr odafordul egy végső erőlködéssel a kereskedőhöz:
- Hallja az úr! mit ordítozott maga félóra hosszat az én fülembe, mikor szépen is tud beszélni, hiszen nem vagyok én se süket, se bolond!
- Hát az úr mit ordítozott az enyémba, hisz én se vagyok se bolond, se süket!
A kölcsönös meglepetések pillanatában Edvi elpárolgott a bolt elől, nagyokat kacagván sikerült tréfáján.
- No főhadnagy úr! - mond hazatérve Erdőssy uram - ma megint rászedett, de nem ültet fel többet!
- A régi próféták már meghalálozának! - vágja vissza Edvi.
Ez eset után mintegy három napig a főhadnagy csendes, szótalan emberré lett. Mikor Erdőssy uram szokatlan lelkiállapota felől kérdezgette, vagy nem felelt, vagy nagyokat sóhajtott a kérdésre.
- Tudja-e nagy uram, mit jelent az, mikor az ember meghallja a szú kopogását? Hát azt tudja-e, hogy mit mondanak akkor, midőn a szoba bútora magától elkezd pattogni?
Erdőssy uram nem merte tovább faggatni képzelgő lakóját.
A következő napon nyomtalanul eltűnt a főhadnagy.
Erdőssy uram kínosan gondolt a szú kopogására s a pattogó bútorra. Rosszul érezte magát üzletében, haza-haza tekintgetett, hogy nem került-e már elő az eltűnt; közbe-közbe sanda szemeket vetett Edvi zárt ajtajára s félig lefüggönyözött ablakára.
Elmúlt két nap; még semmi hír, semmi életjel; elmúlt a 3-ik is, Edvi csak nem került elő.
Erdőssy uram nagyon rosszul érezte magát; biztos, hogy valami szerencsétlenség érte a főhadnagyot. Mielőtt azonban az eltűnt nyomoztatása érdekében segélyért folyamodott volna a hatósághoz, odasompolygott a félig lefüggönyözött ablakhoz s onnét - majd félholtan tántorodott vissza.
Ott csüngött alá a gerendáról felakasztva a főhadnagy. Amennyire a félig befüggönyözött ablakból ki lehetett venni, feketébe öltözött, lábain pedig a sarkantyús csizma oly tiszta, oly fényes volt, hogy azokkal az utcára sem léphetett ki.
A becsületes kereskedő első ijedségében nagy zajt csapott, melyre a szomszédok s az utcán járókelők mind összeszaladtak.
- Fel kell törni az ajtót! - hallatszott minden ajakról.
Egy lakatos hamar kifeszegette a pléhet. Szent borzalommal lépnek a szobába és ott látják a gerendáról alácsüggeni a főhadnagy kitömött bugyogóját, melyre ügyesen fel volt húzva s madzaggal odakötözve a sarkantyús csizma.
És a főhadnagy?...
Most jött meg almádi szőlléjéből, hol érésre kapáltatott s fejcsóválva lép Erdőssy uram elé:
- Ej, ej, nagyuram! feltörette az ajtómat; de reménylem, most már új pléhet tetet reá, mit?

Kendertiprás.
Hogy ma estére Árkiéknál kendertiprás lesz, arról tudta meg a falu népe, mert Magdát ünneplő ruhában látták házalni. Az a sok szép virágos kender, mely ma talp alá kerül, mind ott termett a nagy partok alatti szilvásban; ha egy-egy kis balatoni szellő nyűvés előtt átfutott hegyette, úgy füstölt a jó illatú hímpor, mintha meggyújtották volna. Míg a férfiak takarodtak, Julis néni a Magda leánnyal felnyűtte, eláztatta, mocsolyákban kiköttette; megtilolták-gerebenezték s ott tiporják estére kelvén a pitvar előtt 4 szál deszkán.
Mikor a pásztor hazaeresztett, fejés, etetés megesett, az alkonyi félhomályban megjött Árkiékhoz mind a 16 leány, kiket délután Magda meghívott - tiprásra. Kovács Andris harmadmagával végig dalolta a felvéget; mire Dávidék elé értek, együtt voltak ők is 16-an.
- Há mégysz Magda? - kérdezte a szekér oldaláról a vasárnapiba öltözött leánytól; - talán tipratsz estére?
- Azt kellene, ha ráérnének a lányok.
Hogy kik lesznek ezek a lányok, szó nélkül tudta Andris, mert falun a legkisebb gyermek is tudja, ki kikkel van atyafiságban. Ha Árki Magda férjhez megy a farsangon, a „sirató”-ba nem lesz több hivatalos, mint az a 32 család, akiknek gyermekei ma este ott kendert tipranak.
A tágas udvart már kora estén tisztára seperte a ház eladó lánya s a pitvar előtt két-két szál deszkát egymásnak szemközt elhelyeznek a földön; erre jönnek a meggerebenezett tekercsek, melyeket a lányok pozdorjamentesre tipornak - mezítelen lábbal. Egy-két lóca a szoba-asztal mellől, vizespad, morzsoló- és fejőszék, amint jön, mind kikerülnek az udvarra a deszkák mellé; kinek aztán más ülőhely nem jut, felkeresi a sulyoknak való tőkét a favágitón, leány mellett azon is puha az ülés. És mikor a harmatot permetező este ráborul a falura, felcsendül 32 torokból Árkiék udvarán:
„Ferencz József Jevelet írt a cárnak,
Hogy a lányt is elvihessék huszárnak.
De a muszka azt írta a királynak aranyos levélbe:
Nem illik a rezes csákó a leány fejébe”.
A Matacs halmain ökröket legeltet egy legény. Az esti szellő alig lebbenti felé a nótát, feltápászkodik fektéből, földbe szúrja botját, felakasztja szűrét a letűzött botra, tetejébe nyomja a szűr ujjából előkotorászott sapkát s neki vált torony iránt a falunak, - megőrzi a jószágot visszatértéig az a botra akasztott szűr.
A papékon, meg a korcsmán kívül sötét van minden háznál a faluban; szegény ember tavasztól őszig nem gyújt házában világot. Nem pusztán takarékosságból. Egyszerű az oka: kinek? Árpavetéstől kukoricatörésig a gádor a lakóhely; szellősebb is, egészségesebb is, meg jobban ügyelhet a gazda innét házra, jószágra. A család apraja-nagyja itt pihen lészán, déci-bundán. Az időt nem lehet elhévizálni, ha a kakas hajnalt kukorékol, meghallja mind és siet dolgára.
A legény, ki a Matacs halmairól elindult, most a lityitom Bognárék közén fordult ki az öreg utcára s meglátta az Árkiék tiprását az átellenben lakó zsidó boltos házáról. Ennek becsületes neve Rosenthál volna, de ki Réz Antalnak, ki meg rozzant tálnak titulálja. Az a pisla mécs, mely Árkiék gádorjában a Pipiske Dani háta mögött sercegett, ide vetette halvány világát; de ha ez nem lett volna is, útba igazítaná a nóta:
„...Nem illik a rezes csákó a leány fejébe...!”
A legény nem hivatalos a tiprásba, de azért ott lesz. Hasztalan sírt-rít Máté Bora holnap, a legény nem hajt már szavára. Hejh! de fogadta pedig, hogy Árki Magdát elviteti a faluból!
Répát eggyeltek az uraságnál; ott volt Bora, ott Magda is, és ott volt Kárász Pista, a legény. Magdával is dévajkodott, mint a többi lánnyal, ez bántotta Máté Borát. Fekete, szúrós tekintetével végig mérte a hozzá-képest gyermek-leányt, talán belátott a szívébe, mert csak elkezdte:
- Te kis poronty, te! talán bizony megesett a szíved Pistán?
Felkacagott.
- Nézzétek leányok ezt a gyereket, már azt akarná, hogy neki is legyen szeretője.
Szegény leány! majd a föld alá sülyedt szégyenletében; az a gonosz csont pedig annál jobban kínozta.
- Nincs rossz gusztusod Magda! mikor a Kárász Pistán jártatod szemeidet... s füléhez hajolva azt sziszegte bele: csakhogy arra egy kissé későn születtél a világra!
Ettől fogva kerüli Magda Máté Borát, azt a fekete ördögöt, aki az ő bosszantására úgy utána vetette magát a legénynek, hogy már napszámba is eljár hozzájuk... Hát csak tegye; ha az Isten úgy akarja, legyen neki felesége is, ő ugyan nem törődik most már vele, egy cseppet sem bánja.
...De hogy nem törődik, de hogy is nem bánja! Egy „levestikom” bokor volt a kertjükben. Julis néni, az édes szülője avval szokta kifőzni a tejesköcsögöket, sohasem is fut össze az ő tejük. Máté Bora esete óta sokszor nézegette már azt a bokrot. Rossz asszonyok más célra használják levelét; de Magda csak annyit hallott az édes szülőjétől, hogy egy marékkal elég a csipkés levelekből herbaténak, hogy ne fájjon többé az ember leányának semmije... mi az az egy-két marékkal, ha úgy történnék...?!
- Szerencsés jó estét adjon Isten! - köszönt be a tiprókhoz István.
A kutya felvakkantott, ahogy István belépett a kapun; de aztán elhallgatott. Általános csend lett a tipróknál, melybe ritmikusan kotyogott bele a csutora, melyet Pipiske Dani szorongatott.
- Adjon Isten! - fogadják az érkezettet.
Szegény kis Magdának úgy megszorította valami a torkát a hangra, hogy majd belefúlt, utána meg olyan hévség ütötte ki, majd leroskadt a hozzá közel került vén bakter ölébe.
Pipiske Dani a csutora mellől jól látta ezt; hamiskásan megveregette a leány vállát.
- No kis csibém, jól van, no! itt a Dani bátyád, ne félj!
Mikor Julis néni a legutolsó tekercset visszakapta vékájába, valami legényke citerát húzott elő s a tisztára elsöpört udvaron legény, leány táncra kerekedett; szokott befejezési módja ez a kendertiprásoknak.
- Hát az ökrök mit dolgoznak a Matacson? furakodik Pista mellé a vén kópé.
- Legelnek, Dani bátyám!
- Bizony okosabbat se tehetnek.
Éjfélt vert a toronyóra, cihelődött a fiatalság.
Nagy volt azonban a riadalom a lányok között, egy sem találta cipellőjét. Oda rakták be a pitvarba, szőrin-szálán eltűnt mind.
Ismerték már a módját; valami ügyes legény csempészte be őket társai zsebébe, honnét csak egy csókért kapta vissza tulajdonosa. Előre örültek ennek a leányok, mert minden cipellő a legjobb helyre került mindig. De azért mégis sikongattak miatta.
Otthon volt a viszonyokkal, aki a csínyt el szokta követni, soha sem szidták, soha sem okolták.
Pista zsebébe is belekerült egy parányi cipellő selyem pertlivel, acél pillangóval.
- No Magda! akinél a te cipőd megtaláljuk, az lesz az urad tavaszra!
És előkerült Kárász Pista zsebéből.
Mikor a lányka félénken odament Pistához, hogy kiváltsa, remegett minden ízében; mikor megcsókolta, majd hogy össze nem esett.
- Fázol, Magda?
- Nem...
- Remeg a kezed...
Felnézett a legényre olyan édesen, olyan fájón, hogy Pista is szorulni érezte torkát. Nem kellett húznia, magától is ráesett a széles mellre a leányka.
- Há’szen - mondok, - dörmög a sarokban teljes megelégedettséggel Pipiske Dani - valamivel csak meg kellett szolgálni azt a csutora italt...

Emberölő.
Manó-major felől mentem Kenesére a múlt nyár elején. Még a nagy vízből egy parányi sem látszott, de az a kellemes fuvalom, mely megérintett s hűvös vízpárával volt tele, sejttette, hogy ott hullámzik az lent, a mély völgyben, nyaldosva a vitorlások karcsú orrát s a vízben viháncoló hajadonok még karcsúbb termetét.
Átellenben, a mezőföldi útnak Matacsra kapaszkodó keleti felén, le, egészen a kenesei nagy horpadásig, gyönyörű piros baltacimbuga-miriádot csavarintott hullámba a hűs balatoni szellő.
Ez a piros virággal borított hullámzó lejtő, az emberölő.
Csodálatos ellentét! Ez a hegyoldal gyönyörű és mégis puszta, elhagyatott hely, legfeljebb acélos búzát, vagy takarmányfüvet termel, holott aranyakat ér helyzeténél fogva négyszögmétere.
Nem hinném, hogy a hozzá fűződő hagyomány riasztotta volna onnét el az embert, mert vajmi kevesen ismerik azt. Inkább ott keresem mellőzését, hogy a Balaton vidékén ezrével találkozik ehez hasonló szép pont, melyeknek felkarolását és paradicsommá tételét a jövendőkbe szorította a magyar vagyonos osztálynak ismerős „külföldszeretete”.
Ma az emberölő mellett halad el az alagútból kiérő balatonparti vasút sinpárja s az ország legeslegszebb kilátását az a bakter-család élvezi, melyik a hegytetőn épült őrházban lakik, ki talán nem is tud róla, milyen kincs birtokába jutott!
*
Meg-meg oda kell visszatérnem, mikor a Győr-Sopron-Bécsi piacokra a Baranya-Somogy és Szlavóniából felhajtott kondáknak útiránya a Balaton keleti oldalán elvezető mezőföldi út volt, mely dolognak emlékét őrzik a máig is sűrűen fennálló csárdák, „Disznó-domb” elnevezés Litér község határában stb.
Ez útvonal minden „stáció”-ján hizlaló helyek épültek. Így, pusztán csak a mezőföldi részt értve, a Sió hídjától félórányira eső „Tisztavíz”, odább Bozsok, Akarattya, Kenese, Két Daka és Gelemér, melyekben darázták-kukoricázták az ezer számban soványan elindított s útközben felhizott sertéseket.
Észszerű eljárás volt ez abban az időben, mikor vasút még nem volt, mert ily nagy mennyiségnek hízott állapotban tengelyen való szállítása elképzelhetetlen nehézségekbe ütközött. Azalatt a félesztendő alatt, míg a konda Berzencze, vagy Eszék vidékéről Győrbe felért, teljesen kihízott, érett anyag került a piacra. Az ily mozgó hízlalás igen jövedelmező foglalkozás lehetett, mit bizonyít a köztudatban máig is élő ama hit, mely a disznóhajcsárokat milliomosoknak képzeli.
A Bakony rengetegében tanyázó „szegény legény”-eknek legzsírosabb falatjai az ily vásárról hazatérő hajcsárok voltak s talán a jó búvóhely után ez lehetett főoka annak, hogy ez a had miért lakta kiváló előszeretettel a Bakonynak Balatonra eső részét? Valamint ez magyarázza meg azt a regényességet, mely Tisztavíztől kezdve Gelemérig minden csárdához fűződik.
A maitól teljesen elüt az akkori csárdáknak képe. Hajcsár- és betyár járás lévén az út, a pénznek vajmi kevés értéke volt itt; a csárdások a legtöbb esetben orgazdái voltak a szegény-legények keresményének.
Ily körülmények között nyilvánvaló volt, hogy akit a rossz sors ez útra vitt el, az végrendelkezni soha el nem mulasztotta s övéitől otthon úgy vett búcsút, mintha a viszonttalálkozás a lehetetlenséggel volna határos. Maguk a hajcsárok ezért valóságos hadjárati felszereléssel tették meg ez útat, mégis sűrűn történtek vérengzések, minők a tiszavizi Makuba, azaz Akarattyán Raditics esete. S ez is, melyet ez alkalommal elregélni akarok.
Rubanics volt a hajcsárok legvagyonosabbika, kinek magának volt 5 hizlalója ez úton, köztük a kenesei, mint központ. Társaitól abban is eltért, hogy a kondák árát, a 40-50,000 forintot soha magával nem vitte, jó barátainál helyezte el azokat Bécsben és Sopronban s az esetleges támadások alkalmával soha ki nem volt annak a veszélynek téve, hogy pénzét elvegyék. Mindazonáltal kíséretéből a 10 markos legény soha el nem maradt, mert a pénz mellett élete is nyomott valamit a latban, melyről jól tudta azt, hogy ezt az életet pénz nélkül szemernyi adagokban szedik el tőle vallatás alkalmával.
Ő maga is kemény, edzett ember volt, öles termete szembe szállhatott volna bármely ellenséggel. Testi erején kívül övéből a pengő acéltőr és dupla pisztolyok egy pillanatra sem maradtak el. Soha még támadás nem érte, pedig vagy 20 éve, hogy történetünk idejéig járta e veszedelmes útat. Sorsát azonban ő sem kerülhette ki.
Sokkal előbb, hogy Lakatosék lakták Akarattyát s Raditics Zákányba vissza nem került, talán 50 évvel is korábban, hogy Makubát a tiszavizi csárda szobaföldjébe elásták, ezt a krónika nem tudja. Egy Erzsébet-napi soproni vásár után visszatérőben, de a veszprémi Miklós napi vásárnál korábban, úgy András napja körül, hogy Kenesét, az éjszakai tanyát elhagyta Rubanics embereivel s a Matacson felkapaszkodni akart, fényes nappal, 7 óra tájban délelőtt, alig negyed órányira a falutól, a meredek lejtőn felkapaszkodó kocsikat feltartóztatták ismeretlen alakok.
„Csiker-temetés”-nek nevezik azt a haránt lejtőt, mely az országútjától nyugoti irányban a Balatonig leszalad, déli, de magasabb oldalán bevágásszerű csalitos völggyel, mely Balaton vidék virágzatát oly teljesen megtermi, mint a kútvölgy. A Csikertemetés e vágásából lépett elő az a két alak, mely a csak lépésben haladható első fogatot kantáránál feltartotta. Prüszkölve akart felágaskodni a jó tömzsi somogyi ló, de a vasmarok, mely vezetékét fogta, a toporzékolásnál tovább nem engedte.
A második kocsin ült Rabanics éppen, hogy pisztolyt kaphatott elő övéből, már az ő lovait is kantáron kapta másik két marcona alak. És mintha a Csikertemetés csalitos völgye iskola lenne, úgy rohant belőle elő a kurta-szűrös támadó sereg.
Rubanicsra a helyzet minden tekintetben kétségbeejtő volt. Előtte a meredek Matacshegy, hogy sebes hajtás által menekülni a lehetetlenséggel volt határos, az út keskenysége, a kantárba kapaszkodó emberektől eltekintve, nem engedte a kocsik megfordítását. És míg ők 11-en voltak, a völgy döntötte magából az embert, hogy az első percben már lehettek 30-40-en. Innét élve menekülni nem lehetett, hacsak valami rendkívüli nem történik.
Rubanics megkísérlette az alkudozást; tudomásukra hozta, hogy pénz nincs náluk, amit elvehetnek tőlük, az csak nehány forint és az élelmiszerek, fegyverek. De a fenyegető támadás megérttette vele, hogy szavának hitelt nem adnak s hogy az életet védelmezni kell az utolsó lehelletig.
A támadóknál fegyver nem látszott, de fokosokkal, baltákkal bőven el voltak látva, mik sokszor a fegyvernél többet érő eszközök.
Két biztos lövés a kantárt fogó két embert leterítette, de erre 8-10 esett a lovaknak. Az istrángokat, gyeplőszárt elvagdosták s a szabadra eresztett állatokat neki szorították a mögöttük ereszkedő lejtőnek, melyen azok riadva száguldottak alá. És Rubanicséknak ez volt a szerencséjük.
A Dráva-menti somogyi legények kocsijaikról leugrálva, meztelen bicsakkal vetették magukat a támadókra s ha közülük egy-egy 8-10 baltacsapásra eldőlt, életét 3-4 ember élete árán adta oda; puszta ököllel is agyon verte azt, ki közelibe jutott.
Rubanics is 6-7 emberrel dulakodott egyszerre; ahová ütött, ott leesett az ember a lábáról, hogy alig egy negyedóra alatt az út halottakkal és sebesültekkel volt tele.
De bármily vas-izom is, a hosszas erőfeszítésben meglankad. Rubanics is érezte, hogy ereje rohamosan hanyatlik. A vér, mely sebeiből ömlött s áldozataiból kezére freccsent, markait senyvesztette. Öt perc kell csak még és a vérvesztés és kimerülés őt is leejti lábairól.
A fegyverropogás és gazdátlanul az éjjeli tanyájukra visszavágtató lovak figyelmessé tették Kenese lakosságát s midőn azokban a velük igen sokszor jót tett Rubanics mokán állatait felismerték, vasvillákra, kaszák- és fejszékre kapva siettek a veszedelem szinhelyére.
Feltámadt a fél falu s mikor azok a „Parragh hidjá”-ig jutottak, vették észre jöttüket a támadó betyárok. Ez aztán egyszerre véget vetett a küzdelemnek, a jól megritkult támadók hanyat-homlok rohantak vissza, a Csiker-temetés árkába s lopóztak volna alább a Balaton szélén Aliga felé. De itt a Keneseiek egyrésze elibük került s irtóztató tusában mind, valamennyit lekoncolták a nyílás két szájánál.
De elesett a Keneseiek hős vezetője, Csiker Péter is. Az ő haláláról nevezték el aztán a véres emlékű, gyönyörű völgyet „Csiker-temetés”-nek.
Rubanics, az öles rác, egy fához támaszkodva, ködbe boruló szemekkel nézte a véres útat, melyen a falu népe 21 halottat és ugyanannyi nehéz sebesültet olvasott össze.
Rubanics soha többé ez útra nem jött, a hizlalással felhagyott. Kenesei hizlalóját 5000 ezüst forinttal együtt a hű keneseieknek adományozta, akiktől úgy ezt, mint a pénzen épített templomot Mária Terézia előtt elvette a veszprémi püspök.
Az emberölő pedig, hol a nagy mészárlás történt, termi az acélos búzát és a piros virágú baltacimet.

Hangyatojás szedés.
A mi kis leányunk, akit különben az egész falu „pap Margit”-nak hiv, a tavasz folyamán egészen megbarátkozott az öreg Kovács Gergellyel; ez az ember hordja a kis leány madarának a hangyatojást. Magyaralmáson lakik, augusztustól áprilisig tormában utazik, a többi hónapok alatt pedig hangyatojásban. Az első mestersége se utolsó, mert az almási édes torma országos hírű, nem csoda azért, ha a környék összes tormája almásivá változik a piacon.
És ha olykor-olykor szó éri a ház elejét e miatt:
- Gergely bácsi! egy csöppet sem volt édes a torma az idén, hogy lehetett az?
- Jaj lelkem nacscságám! a nagy szárazság! a nagy szárazság! A más vidékit meg se lehet enni az idén.
Természetesen, mert magánosan senki sem eszi meg a tormát, de ez a városi vevőnek hirtelenében nem jut eszébe és - elmegy nyugodtan azon hitben, hogy a mult nyári nagy szárazság miatt még az almási torma is erős lett.
A vevővel kevés ember tud úgy elbánni, mint Gergely.
Szaklajda komája már a múlt heti vásáron kénytelen volt lerakni krumpliját, mert nem tudta eladni. Hogy ismét ne érje ez a veszedelem, felkereste pénteken Gergelyt, hogy legyen neki segítségére az eladásnál.
- Szivesen komám, majd hét órakor ott leszek a piacon, az én vevőim ilyenkor még alusznak.
A másnapi heti vásáron ott ödöngött a komája krumplis kocsija körül.
Egy pátkai embernek a szomszédban remek rózsa-burgonyája volt, majd mindenki azt a kocsit lepedezte; Szaklajdáéra csak ránéztek és nyomban ott is hagyták, igen könnyű volt az összehasonlítás.
Gergely jön-megy, fundálja a krumplikat.
- Jaj! jajh...! - fordul egy asszonysághoz, ki már nem fér a sok vevőtől a pátkai kocsihoz.
Ez májusban történt.
- Jaj! jajh! ilyen a városi népség, nem ért hozzá.
- Mihez bácsi? - érdeklődik az asszonyság.
- Hát a krumplihoz, lelkem, nacscságám. Mind ezt a másik kocsit lepedezik - bök a pátkai felé; pedig ha tudnák, hogy az tavalyi krumpli...
- Hát az nem jó?
- Jó, jó; de tetszik tudni, mindenben jobb a frissebb, a fiatalabb, mint itt is, ennél a másik kocsinál - s pislant a Szaklajdáéra.
Azzal eloldalgott onnét.
A fejérvári asszonyság tovább adta az értesítést.
Egy óra múlva, hogy Gergely a piacra visszakerült, Szaklajda komájának már híre-hamva sem volt ott, a pátkai ember kocsiján pedig még ott díszelgett nehány zsák válogatott, remek burgonya, de az nem kellett senkinek sem, mert - tavalyi termés volt.
Az ősszel pár napig beteg volt a kis leányka; megigértem neki, hogy ha az orvosságot beveszi, felgyógyulása után veszek neki egy szép kis éneklő madarat. Gyenge láza volt a sok éretlen szilvától; pár nap alatt fent járt.
És jött hegyibém az ekzekúció. Mit volt, mit tennem, vettem neki egy fülemülét. Drága volt, de megérte. Olyan nesz van a házunknál este, reggel, majd megsüketül mindenki. Ez időtől fogva nem kell a cselédet reggel felkelteni, ami szintén valami.
Ennek a kis madárnak az étele a hangyatojás. És mert a madár a kis leány előtt nagyon kedves, ilyen lett mindenki, aki a madárhoz húz. Persze az áll hozzá legközelebb, aki eteti-itatja. Ez Kati, a cseléd. Nyomban utána az jön, aki a madárnak az élelmet hozza - jó drágán. Ez pedig Gergely bácsi. És csak ez után jövünk mi, akik az eledelek árát fizetjük.
Ilyen a mi kis lányunk, a 8 éves Margitka.
De hagyjuk a kis leányt, éppen most tárgyal a konyhában Gergellyel. Esős, csöpörgős idő van, Gergely Fehérvárra visz egy szütyő hangyatojást; útközben betért hozzánk, hogy egy liternyit itt hagyjon. Útja nem nagyon sietős, biztos házai vannak, hol ő reá várnak, ráér a kis leánnyal alkudni.
Úgy veszem ki, hogy az alkuban pálinka, szalonna szerepel, mert édes anyját ezekért zsarolja a rossz kis csaló. Kitérni előle nem lehet, jobb elsőre mindjárt megadni, amit kér. Kitapasztaltuk már anyjával. A pálinka és szalonna ellenértékéül Gergely úr el fogja mesélni a kis leánynak, hogyan szedi a hangyatojást?
Mert a kis locska is próbálkozott már ibolyaszedéskor nehány tojással; egy hétig kenegettük a kezefejét bórsavval. Ez időtől kezdve Gergely előtte a tekintély, aki egész szütyővel tud szedni s még sincs szüksége bórsavra. Pedig nyilván kellene neki akkora tégellyel, mint anyja zsiros véndelye, ha valami tudománya nem volna.
Ez a tudomány fúrta a kis leány oldalát attól kezdve. Milyen jó lesz, ha ő azt megtanulja, akkor a Gergelyre nem lesz többé szükség, kiszalad az erdőbe és szed egy egész zsákkal. A 60 krajcár - Gergelyként 6 hatos - pedig, amennyiért a Gergely egy liter tojást mér, megmarad anyjának, aki ezért vesz majd neki a nevenapjára egy - lepkefogót.
Gergely azonban, aki a bórsavval éppen úgy van, mint a savanyú-vízzel, a hátulját ott hagyja az elejéért, csak akkor áll a mese iránt rúd mellé, ha a konyhában senki sem lesz. És itt hatalmas szemöldökével Katalin felé hunyorgat, ki a csörömpölés után ítélve, a kávés csészék tisztogatásával van elfoglalva.
Ezt én az irodából nem látom, de Margitka behallatszó suttogásából megértem. Katalin is megérti, minél fogva csakhamar eltünik szem elől, még pedig a hosszas elmaradás biztos jeleivel: seprő, szemétlapát és törlő ruhával.
Az öreg lekanyarít egy szegélyt a kenyérből - a kés csosszanásából jól kivehetni - s aztán elkezdi a mesét.
Én a szobában szem és fül vagyok, hogy az érdekes előadásból semmit el ne veszítsek.
- Mint mindennek, a hangyatojás szedésnek is van tudománya, amelyet megtanulni kell. Sok idő kellett arra, míg én abba beletanultam. Ma már gyerekjáték egy túrózacskóval szednem egy nap alatt; kezdetben azonban egy hét alatt se vittem ennyire. A hangyabolyt az erdőben mindenki megtalálhatja, csak azt kell kitudni, melyikben tanyáznak hangyák s melyik a már lakatlan kupac? Szárazságkor hamar megtéved az ember, amikor semmi külső jel nem vezeti nyomra. Legjobb esőzést megelőzőleg szedni.
- Miért? Gergely bácsi.
- Miért? Mert a hangya a legbiztosabb időjós; ilyenkor ezrével előjön fészkéből s biztosan megállapítható: melyik kupacot lakják s melyiket hagyták már el?
Mikor ezt megállapítottam s látom, melyik dombocska körül sürög-forog ilyen időben az apró állat, azt a bolyt széthányom kapával s felszinre jő az ezer meg ezer kisebb-nagyobb tojás. Zsákba lapátolom a földet hangyástól és tojásostól s megyek odébb. Mikor már félig van a zsák, hogy elég cipelnem, akkor megállok. Szétnézek a tájon s ahol szép pázsitos tisztás van, ott a kapával vájok a földben egy véka nagyságú gödröt s annak a tetejét ritkásan berakom fű- és vadvirággal. Ekkor a gödörhöz közel, a gyepre kiborítom a zsák tartalmát s elterítem két ujjnyi vastagon.
Ezzel ledőlök valami bokor mellé s jó egyet alszom.
Az óvatos kis állat, amint a zsákból kiszabadult, első dolgának tekinti, hogy a legféltettebb kincsének: tojásának biztos helyet keressen. Hamarosan megtalálják a betakargatott gödröt. S mert azt hiszik, hogy a fű- és vadvirággal beteregetett helyet rajtuk kívül más nem tudja, oda hordják bele a tojást mind egy szemig.
Mire felébredek, végeztek munkájukkal; én pedig megszabadultam a sok - földtől.
A többi dolog most már könnyűség. Leszedem a gazt, fehér kendőt terítek a gödör fölé s azt időközönkint, mikor megtelik hangyával, leveszem s másikkal váltom fel. Az apró állatokat jó messzire lerázom a ruháról s visszatérve mindaddig ismétlem az eljárást, míg csak egy-két hangya marad a tojás körül. Ekkor zacskóba szedem s a munkának vége van.
Egy darabig csend van a konyhában, a kis leány agya emészti a tudományt.
- Gergely bácsi? - hallatszik be; - most már tudom, hogyan szedi el a kis hangyáktól tojásukat; csak még azt az egyet mondja meg: az a kicsike kis hangya hogyan tojik háromszor akkora tojást, mint a mekkora ő maga? Vagy talán többen tojják azt az egyet?
No Gergely! ha erre kend megfelel, a reggeli tetejébe egy pohár bort kap tőlem - gondoltam el mosolyogva kis leányom veszett fogós kérdésén.
Gergelyt is váratlanul érte a kérdés, mert hirtelen elkezdett csuklani, majd utóbb vizet inni, ha valamiképpen elfelejtettetné a kis leánnyal a kérdést.
Az azonban nem tágított; hordta a vizet az öregnek, hogy a csuklást elhagyja; de folyton zaklatta kérdésével:
- Hogyan, Gergely bácsi? hogyan?...
Az öreg látta, hogy menekvés nincs, ezt a tudományt pedig kellőleg még nem tanulmányozta, nagy fohászkodások után így vágta ki a rezet:
- Hogyan? Galambom, kis cselédem. Biz’ az a tojás, mikor a hangya beletojja a földbe, csak akkora, mint a mákszem; az ott nő meg a földben akkorára, éppen úgy, mint a krumpli.

A bíróné asszony mozsara.
Balatonkenese községházánál ma is őrzik, mint a régi jó idők egyik beszélő bizonyságát, azt a sárgarézből készült, de már a felette átszaladt másfélszáz esztendőtől egészen megfeketedett mozsarat, melyet az oldalán olvasható felírás szerint a biróné asszonyomnak készíttetett: Anno 1774. az akkori Előljáróság.
Története eme nevezetes, régi jószágnak a következő:
A 18-ik századév eme szakában Balatonkenese községe a hozzá tartozó Akarattya, Csittény, Hosszúmező, Máma és Füzfő-i tanyákkal, pusztákkal és majorságokkal együtt a ránk, protestánsokra szomorú emlékezetű jezsuita-rend birtokában volt úgy mindazáltal, hogy a község önrendelkezési jogot élvezett; a maga kebeléből s a maga által választott bírák és előljárók igazgatták a lakosságot némi „csekély” eltéréssel a mai községi törvény rendelkezéseitől.
Míg erre részletesebben kiterjeszkedném, meg kell jegyeznem ama történelmi igazságot, hogy a jezsuita rendnek, - dacára, hogy Mária Terézia királynő elfogult római katholikus volt - Von Swieten befolyására, ki a királynő orvosa volt, megkondultak lélekharangjai Magyarországban. Ebben az időben a már öregedő, özvegy királynő a tudományok ápolásában talált élvezetet. Látta, hogy a protestantizmust megtörni azért nem sikerült családjának, mert annak hívei magas műveltségükkel messze kimagaslottak egyéb felekezetű alattvalói közül, ez észlelt nyomon aztán előbb a bécsi tudományos egyetemet, majd a bátaszéki apátság vagyonából a ma is meglevő Theresianumot és keleti akadémiát Bécsben, itthon pedig a nagyszombati egyetemből a budait alapította; öt helyen: Zágrábban, Kassán, Győrben, Nagyváradon és Pozsonyban a ma is fennálló jogakadémiákat létesítette. Hogy ezeknek rengeteg pénzbe kerülő fentartását biztosítsa, az 1773. évben, tehát a történetünket megelőzött esztendőben végrehajtotta a pápának ama rendeletét, mellyel a jezsuita rendet eltörölte, azoknak mintegy 6 millió korona értékű birtokából ú. n. tanulmányi alapot rendelt.
Így került Balatonkenese községe is a jezsuiták kezéről a tanulmányi alap birtokába, mely azonban a község önkormányzatán nem sokat változtatott.
Az a csekély eltérés a mai községi törvény rendelkezéseitől, amiről fentebb említést tettem, ím ez volt: a községi mészárszék, féléves italmérés szabad pálinkafőzés két üstön és az ekklézsiális szőlő kivétetett a patronátusi felügyelet- és dézsmaváltság alól, ezeknek felhasználása, bérbeadása, javadalma a lakosságé maradt.
Mindezen dolgoknak és javaknak kezelése és mikénti felhasználása végett az előljáróság önkormányzó gyűlésein maga rendelkezett, mely végből az esztendőnek téli felében, amikor jobban ráértek, hetenkint egyszer bíró uram lakásán gyűlés tartaték, amelyre hűségesen meg is jelent az előljáróság minden tagja.
Csak gyanítani lehet, hogy melyik gyakorolta reájuk a nagyobb vonzó erőt: a jogok gyakorlása-e, vagy az a körülmény és a mód, ahogyan e gyűlések lefolytak.
A rostási malom vámjából kijárt bíróné asszonyomnak 12 pozsonyi mérő tiszta búzája, melyet a molnár kéthetenkint kimért és megőrletve hozzá beszállított. Althan gróf keszthelyi uradalmából pedig egy mázsa só révbér fejében illette a falut, melyet azért kapott, hogy a gróf sóhordó kompjainak, amelyek az ő nagy kiterjedésű muraközi uradalmai számára szállították a nélkülözhetetlen portékát, a balatoni Öbölben téli és nyári szállást engedélyezett díj nélkül, „közös megegyezéssel”.
A gyűlések kezdetén a kisbíró megvitte a pálinkafőző gazdától az egy pint törkölyt, amikorra már a rostási malom őrleménye kemencébe vettetett s amely előljáró uraimék érkezésére a sávolyos abroszon terjesztette csábító illatát. Közben törvénybíró uram is előkerült a községi mészárszékből, meghozván magával a három font nyershúst, még pediglen a combjából, mely pörkölt alakjában a már csak felére leszeldelt kenyér mellé az asztalra vándorolt akkorra, mire a törkölyös pintes fenekére jutottak.
Hogy aztán a jó zsíros pörkölt egészségüknek meg ne ártson, erről meg kúrátor uram gondoskodott akképpen, hogy még az asztalnál is oldalán lógó szűrtarisznyájára ütve, eme kijelentéssel zárta be a heti üléseket:
- Most pedig szemléljük meg, hogy az ekklézsia vagyonában nem esett-e kár!
Mely szózatra felkerekedének nótárius urammal együtt s kiballagának az „út-alja”-i pincébe, honnét hogy ki, mikor került haza, azt egyik sem tudá soha megmondani.
Egyszer azonban vége szakadt mégis a dísztelen „tanácskozásoknak”.
Az eset így történt:
Javában folytak a murcik, melyeket „megtapasztalni” kivonult az előljáróság a szokott módon. A faluba behallatszó nótázás jelezte, hogy a szent ekklézsia vagyonában „eddig” nem akada kár.
A furfangos legénység az éj leple alatt kilopta a présház elé a „Szent-Mihály lovát” s azt leteregette szűrrel, lazsnokkal.
Kúrátor uram észrevette a pihenésre igen alkalmatos helyet s minek utána kipróbálta annak alul süppedő sarjával kipárnázott puha voltát, nem is kívánt róla felkelni, azon melegiben elszunnyada azon.
Feltünt azonban bíró uramnak a kúrátor hosszas elmaradása, és mivel abban valami „esemény”-t gyanított, felébredt szívében a felebaráti szeretet s annak gyakorlatba vételére nem is várt sok időt. Utána ballagott elemi csapással sújtott felebarátjának s azt nagy nehezen meg is lelte a puha fekhelyen.
Voltaképpen a fújtatóhoz hasonló szuszogás vezette nyomra, melyhez csakhamar megtalálta az irányt a sötétben.
Ásítson csak valaki egy társaságban, nyomban megszállja a többit is az ásítási vágy.
Éppen így itt is.
Bíró uram se teketóriáz sokat, amint felebarátját meghallja fújtatni a puha fekhelyen, nem aggasztja őt többé sem az előljáróság s a falu ügye, sem a bent ott hagyott „kenesei pókacomb”, azon mód melléje heveredik komájának s nyomban elszenderedett ő is a boldogok álmára.
A lesbe állt legénységből kivált négy markos ifjú, azok aztán felkapták a furcsa nyoszolyát s a két, mélységesen alvó főembert végig hordozták a falun, közbe-közbe mély meghatottsággal énekelték a kálvinisták halotti kivivő énekét:
„Testemet már felvegyétek,
Elvigyétek
Ő temető helyére...!”
Igy lett vége a dínom-dánomnak. Nem is bánják soha a balatonkeneseiek, mert csúf hírök már két vármegyében kezdett visszahangozni...
Hogy pedig mi legyen az a „kenesei pókacomb”, az iránt sem hagyom sokáig kétségben a szíves olvasót.
Kenese községe s a Balaton között egy Isten áldotta kert húzódik el, melyből kora tavasszal salátával ellátja a szorgalmas lakosság Veszprém városát s az egész Mezőföldet, ősszel pedig a megaszalva kifehéredő finom hosszú-szilváért megjönnek az ösküi „előljárók” a maguk kordéjával s világnak viszik.
Hát itt terem az a hosszú, zöld paprika is, melybe aki beleharap, egy hétig nem veszi hasznát nyelvének s olyan csillaghullást lát szemeivel, akár csak augusztus hónapban, a csendes éjszakában.
Ez a kenesei pókacomb.
Egy ízben váratlan csapás érte a falu népét. A tiszttartó eltiltotta a kecske-itató útját, mely vala a sanduri lejtőn.
Nem tudni, hogy ez a pogány indulat miként ütődött a nemzetes tiszttartó úrhoz, elég az hozzá, hogy a csőszök jelentették bíró uramnak, az pedig az uraiméknak, hogy micsoda veszedelem akarja sújtani a lakosságot.
Mert veszedelem volt ez, még pedig a legsúlyosabbjából. Az egész határban nincs egyetlen kút sem, de minek is? Tehén csorda, disznókonda, kecskefalka inni és delelni a Balatonra jár le, a parti dombok felett elterülő legelőkről, ahonnét nehány lejtős lejárás, ú. n. csapás vezetett le a vízhez. Az ilyen itató-csapásokat eltiltani annyi lett volna, mint a legeltetés megszüntetése, mert víz hiányában otthon kellett volna fogni a jószágot istállón, ami létkérdése a gazdáknak, amikor a használható föld háromnegyed részben borággal volt beültetve.
Balatonfüreden még a múlt század hatvanas éveiben is ott hajtották le itatni a község állatállományát, ahol most a legszebb villák épültek. Aligán még ma is folyik ezért a per a tulajdonos uraság és Balatonfőkajár népe között.
Érthető a rémület és megdöbbenés, amit e rendelet keltett.
Most már mit tevők legyenek? Instánciázni menjenek a kevély tiszttartóhoz, aki ezzel akart kedveskedni új gazdáinak? Ősi nemzeti vérük tiltakozott ez ellen.
- Minek menjünk a lábhoz, mikor a fejhez is mehetünk? - veti oda Öcsi uram, a bíró.
És a tanács azt felelte rá: helyes!
Nyomban elhatározták, hogy felmennek Budára a kamarális inspektorhoz, legalább be is mutatkoznak egyúttal, annak adják le panaszukat.
Úgy is lett.
Az előljáróság felcihelődött, bíróné asszonyomhoz elvitt a törvénybíró két heti „kommedentiát”, az szépen elkészítette nekik foghagymával jól megspékelve, tarisznyákba rakták s neki indultak Pest-Budának - gyalogszerrel.
Pecsenye, kalács volt elég, a hozzá megkívántató fűszerszám sem hiányzott. Csak egyben volt a hiba. És ezt a „liba döglő”-i csárdában, a martonvásári határban nyilvánította ki törvénybíró uram.
A só: bíró uram hátán volt megtörve.
Ami azt jelenti, hogy a legkisebb szemernyije akkora volt, mint egy mogyoró.
- Hát a’mondó vagyok, - szavaz társaihoz - hogyha sorunk jól üt ki, bíróné asszonyomnak csináltatunk egy mozsarat, amelyben a sót apróra megtöretheti.
Közhelyesléssel találkozik az indítvány.
S mert: jogos ügyükben dűlőre jutottak, el is készíttették Pest-Budában a híres mozsarat; azt, amint illik, rendesen haza is szállították s amely ősi klenódium ez írás hitelességéül még ma is megvan s őriztetik Balatonkenese községházánál.

MÁSODIK KÖTET.

Az ádándi kazal.
A középkor lovagregéit, mikről oly bájosan mesélt nemzetünk híres költője: Kisfaludy Sándor, az újabb korban betyár-romantika váltotta fel szép Balatonunk vidékén. Gyűjtögetvén remek „Tempevölgy”-ünk mondáit, nem az én hibám, hogy e romantikák sűrűn követik egymást gyűjteményemben.
De ha e kalandos történetek egy része a nyers erőnek mérkőzése a gyengébb féllel s itt-ott támadás látszik is bennük a tulajdon ellen: a legtöbbön rajta ragyog a regényességnek ama fényes zománca, mely inkább élvezetet szerez, mint borzalmat támaszt, hangulatot kelt, mint szép-érzéket sért s felismerhető általuk népünkben a költőiesség hajlama.
Egy igen élvezetes ily betyár-romantika fűződik az ádándi kazalhoz is, melyet a nép ajakáról lesve el, midőn balatoni regéim közé felveszek s bemutatok, ne kutassanak alakjai és helye után a jelenben s ne keressenek abban vonatkozást személyekre.
Seckendorff grófé volt még az ádándi uradalom, melynek a kiliti-i határ felé eső végén, remek kilátással a susogó Balatonra állt évek óta egy vihar látott régi szalmakazal. Inkább törek már, mint szálas anyag, a benne boldog- és édes otthont talált egérhad apróra darálta azt s össze-vissza útalta belsejét s olyanná tette, mint valami hitregebeli labirinth.
Távol esvén a falutól, csak végső szükség esetére tartogatták. Ilyen be nem következvén, háborítatlanul maradt az út mellett, utóbb még vándorcigányok által sem érintve ó-volta miatt, melyet sem alomul elhasználni nem lehetett, sem tüzelőül, mert a szikra tüzet benne nem fogott, amit bizonyosan meg is kísérlett rajta egy-két kósza villám perzselő nyári melegben.
Sobri híres bandájának legveszedelmesebb tagja: Nilfájt, vagy Nilfáinak neve fűződik a kazalhoz, bár az sem lehetetlen, hogy saját kezére dolgozó valamely jelentéktelen betyár volt a szereplő főalakok egyike.
Ismerjük a magyar nép gondolkozásmódját, mely a nagyot és rendkívülit mindig szereti valami ismert alakkal összekötni. Talán így történhetett itt is; így eshetett meg, hogy Nilfai nevét hozzák kapcsolatba az ádándi ócska kazallal.
De hát ez úgyis lényegtelen a történetre, mert akár Nilfai, akár Kovács Andris volt a betyár, a személy- és vagyonbiztonság úgy hozta magával, hogy ellene a törvényes eszközök alkalmazásba vétessenek s három érdekelt vármegye: Veszprém, Tolna és Somogy pandur-raja mozgósíttassék utána.
Híres erdőségek, mint a berényi, rebeci, darányi - sajnos, hogy ezekből, mikor e történetet olvasod édes magyar vérem! már egy szál sincs lábán, a külföldön élő s oda való tulajdonosok éppen úgy, mint lótó-futó bérlőik az erdészeti törvény ellenére kivágatták valamennyit s a kapzsi ember gabonát termel az őserdők szűz talajában, miknek százados fái és sűrű bozótja vetekedett az ős-Bakonnyal, nehezítették meg a pandurok munkáját. És még az a sajátságos tünet, hogy bár a rablók az őket elrejtő erdőségben körül voltak zárva az üldöző pandursereg által, azok étel- és italban szükséget nem szenvedtek egy percig sem.
A kiéheztetési módhoz fogtak azon egyszerű oknál fogva, mert családos emberek lévén, életüket nem kockáztathatták a rengetegbe való behatolás által, hol nem tudhatni, melyik sűrűségből, vagy fa mellől repül ki a gyilkos golyó, mely egész családot, vagy családokat tehetett árvává.
Annak a magyarázata pedig, hogy a kiéheztetési módszer nem vált be, abban rejlik, hogy a békés kinézésű pásztor-emberek összeköttetésben állottak - mint rendesen történni szokott - a megszorított rablókkal s gyermekeik, esetleg hitveseik s a maguk révén ellátták őket minden szükségessel. Arra pedig igen későn jöttek rá, - ha jól emlékszem az úrkúti zsiványfogás alkalmával, - hogy elébb a pásztor népet fogdostatták össze, mi által az összeköttetés megszakadva, a beszorult rablók szépen, egymás után maguk jelentkeztek.
Itt a rablók nem egyenkint, hanem egyszerre törtek elő rejtekhelyeikről s az akkor kifejlődött gyilkos harcban mindkét fél temérdek áldozatot veszített. Maga a rablóvezér is lábában golyótól találva elbukott s megvasalva a legközelebb eső községbe vitetett éjjeli szállásra, hogy onnét másnap beszállítsák majd a kaposvári tömlöcbe.
Gyilkos fájdalom hasogatta az elfogott rabló sérelmes lábát, melynek kínját még növelte az a súlyos békó, melyet reá vettettek.
Az egész községet elárasztotta a sok pandur, minélfogva nem kellett attól tartani, hogy vagy magától kísérli meg a menekvést a súlyos sebből vérző rab, vagy ismeretlen társak jönnek kiszabadítására. Ez okért a falu kóterje két álmos pandur s a község rendőri közegének: a kisbírónak őrizetére bízatott.
A pandúrok, mint gondolható, a hetekig tartott hajsza és álmatlanság következtében eltörődve, a rablót biztos helyen tudva, csakhamar mély álomba szenderedtek. A kisbírót azonban nem hagyta egy percre sem nyugodni a mérhetlen fájdalomszülte kínos hörgés.
Szenvedései közepette csak az embert látta a rablóban és nem a merénylőt, ki a társadalommal harcba száll s emberi szíve megesett embertársának kínján. Benézett hozzá, beszédbe ereszkedett vele s előbb vízzel enyhítette szomját, utóbb pedig felesége segítségével ágybelit cipelt be hozzá. A feltámadó lelkiismeretet lecsendesítette azzal, hogy úgy is felakasztják pár nap mulva, mert a statárium ki volt hirdetve; addig, míg életben lesz, ne szenvedjen olyan sokat.
Hálás köszönettel fogadta a szenvedő rab a részvétet s mikor reggel a kocsi előállott, melyen azt tovább szállították, a rabló az emberséges kisbíróhoz hajolva, köszönete fejében ezt súgta neki:
- A Seckendorffnak azt a kazalját, mely az ádándi határszélen van, jó lesz ám megvenni!
Hogy a szegényes viszonyok között élő kisbíró család miként szerzett pénzt a kazal megvételére, azt nem tudom. De annyit hallottam, hogy a régi jószágot örömmel adták oda és ideje volt, hogy megvegye, mert elpusztítása tervbe volt véve a benne tanyázó egérhad miatt, mely félmértföldnyi távolságban felemésztett és elpusztított minden élő és zöldelő növényzetet.
Az évek amint teltek, fogytak, a községben és a szomszédokban eladásra került minden birtok a kisbíróék kezére vándorolt. S hogy e történet adatainak összegyűjtése végett a helyszínen jártam, meggyőződést szerzendő hitelességük felől, már gulyát, ménest, pusztát találtam az egykori kisbíró-család kezén s dolgos, szorgalmas, becsületes fiakat, kik szüleik szerzeményét, melyhez azokat az emberbaráti részvét és szánalom juttatta, minden bizonnyal meg is fogják becsülni.

Szénakaszálás.
Nagy Pál a félszerben kaszáját kalapálja; két kéve tavalyi egér-rágta zsup van a földre ledobva, az egyiken ő maga ül, a másikra a kaszanyelet fektette. A két kéve zsup között, a földbe verve áll a fényes ülő, melyen műértő szemekkel, néha-néha ráncos ujjaival az élét meghúzkodva kaszáját készíti a gazda.
Esős, szeles júniusi reggel van; olyan idő, melyet asszony, gyermek nem szeret, de amelyet áldásosnak mond a falusi polgár, mert ez hizlalja meg a gabona szemét s ez óvja meg a megszorzástól. Már 3-ad nap ja tart ez az idő, arasszal nagyobbra nyúlad tőle a gabona szára.
A kukoricakapálás elvégződött, a töltés ideje még nincs itt, megkésleltette a májusi hideg; gyomlálás, első kötözés a szőlőben megesett, csak a szénakaszálás van hátra. Most, hogy a megázott fű töve meggyengült s kilátás van reá, hogy a lengedező szél a felhőket szétszórja, az egész falu a kaszáláshoz készülődik. Az urasági részen ugyan már renden ázik a baltacim és másféle vetett takarmány, ott több van, sietni kell vele, a polgárság azonban ráér kivárni a legalkalmasabb időt. Ma és holnap leveszik az összes réteket, mert az egész falu népe ahhoz fog látni.
Míg a gazda görbe fegyverével munkálkodik, az asszony a pitvarban összerendeli a kaszások reggelijét. Egy félliteres csuporba paprikás érett-túrót kanalaz, a sávolyos szakajtóba belehajtogat fél kenyeret, miket a szűrtarisznya rejteke hamarosan elnyel; abba jő még a kalapáló eszköz; a tokmány, mely széles, vörös kaszakövével a szegen lóg, a gazda derekára kerül, csak fű kell bele és nehány csepp víz, készen lesz az is mindjárt.
A mozdulatait figyelemmel kísérő ebet, a Bundást kiűzi az asszony a konyhából, hogy kárt ne tegyen addig, míg ő a szalmakazal alatti polyvagunyhóból berendeli a kukorica-szárat, kenyér-sütés és nyári tüzeléshez használt anyagja ez a polgár házaknak. Nem is rossz tüzelő, mert úgy ég, mint a zsír. Míg a gazda odajár, kenyérsütés lesz itthon; ma ugyan mégcsak ketten kaszálnak: a gazda és a szolga, de holnap már napszámosok is lesznek, sok kenyér fogy olyankor és jó kell nekik, mert ez a fele fizetésük.
József, az öreg szolga most fordul be a kapun, az ökröket hajtotta el a legelőre, nem érnek rá gondozni itthon, takarodásig és szénahordásig nem is hajtják haza. Közben a kanász kürt szava hangzik fel; az asszony két kéve csutájával sietve tart a pitvar felé, azt betéve, az ólak kisded ajtaját tárja fel, mikből röfögve, nyújtózkodva búvik elő 16-20 darab kisebb-nagyobb sertés. Júlis asszony elibük vet nehány cső kukoricát, helyhez köti őket mindaddig, míg a pásztor a kapuig nem ér.
Alig 10 perc és csend van a faluban. Egy óra múlva gyermek- és asszony népségen túl senki sincs otthon. A gyermekvilág még alszik, az asszonysereg háziteendőit végzi, oly kihaltnak látszik az átballagó vándor előtt az egész helység, mintha egyetlen élő sem lakná azt.
A pitvarban baklábon nyújtózkodik a hosszú teknő, közepén a keresztfa, jobbra-balra tőle a liszthalmaz, melyből a kenyér fog nemsokára kikerekedni. Fent a tűzhelyen egy melencében letakarva van a már átnyomott főtt krumpli, ez is a liszt közé kerül, mely gyengén tartja a kenyeret utolsóig, ami a nyári melegben, mikor a kenyér is hamarabb megszárad, felette megbecsülhetetlen. A sütni valót, mely a tésztát megkeleszti, nagy szitán hamar beleszűri a keresztfán át a gyakorlott serény kéz, a dagasztás és kiszakítás alig vesz igénybe egy rövidke órát s mikor ez megtörtént, szakaszt az asszony a megmaradt kovászból 4 kis cipócskát.
Azokból langalló lesz; erről lehet megtudni, hogy a legyek ellen lepedővel eltakart ajtajú szobában 4 gyermek szunnyad.
Hat órát ver a toronyban; elég késő az már falun. Egyébbkor csiribelnek is már ilyenkor a gyermekek, de a borúlt, esős idő hatással van azokra is, tovább elnyújtózkodnak.
És ez szükséges is a házi-asszonynak, mert addig van csend és addig ér rá teendői elvégzésére.
Nagy Pálék házánál rend van, melyet megtart mindenki, még az a cöpekes lábú 3 éves legényke is, ki majdan ostorért fogja zaklatni édes anyját, ha felébred, ő a legkisebb, a legdédelgetettebb, a férfigyerek, akinek legtöbb szabad. De ez a zaklatás is csak pár percig tart; addig, míg édesanyja elő nem hozza neki a kívánt jószágot, melyet már az este, hogy mindannyian elnyugodtak, szöszből ő maga megfont; még sudár is van a végiben Józsefnek, az öreg szolgának az emberségéből.
Ez igértetett neki lefekvés előtt, ha a „Mi Atyánk”-ot elmondja Bözsivel, a már egy osztályt végzett nagyobbacska leánykával. Erről álmodott az éjszaka s nyilván hallja most is álmában a sudár durrogását, azért mosolyog pufitos, egészséges arcocskája.
Zsuzsa, az 5 éves fruska a legcsendesebb mind között; hogyha rongyokkal teli kis karos-kosárkáját kezébe kaphatja, elhúzódik azzal vagy az eperfa árnyába, vagy a pitvar egy világos zugába s megy a ruha-varrás, melyet fapálcikából készített babájának annyi igyekezettel s olyan kedvtelve varrogat. Van kis gyűrűje is, rongyon vette a „támlityi” zsidótól és azt a világ minden, ő általa ismert drágaságáért el nem cserélné. Ő különben a ház-őrző; míg édesanyja ebéd vinni, vagy gazolni jár, reá meri hagyni az egész házat, récére, csibére felügyel s rendesen megeteti őket. Az oláh-cigányok elől pedig becsukja a kis ajtót.
Amint a kenyér ki van szaggatva s a kemence alágyújtva, az édesanya óvatosan bemegy a szobába, hogy felkeltse Terát, a legidősebb gyermeket. Ennek már sok hasznát lehet venni; az ő napi teendője annak a 48 libának a megőrzése, mely sereg hangos lármával jelenti a hátulsó udvarból, hogy az eső elállott, vége a rabságnak, újra kezdődik a szabadság, verőfényben való sütkérezés künnt, a falu alatti libamezőn.
Kilencedik évébe fordult ez a gyermek, barna csillogó szemű ő is, mint a többi, neki már a fésülködésben nem kell segíteni, elvégzi maga. Míg azzal elkészül, langallóját kisodorja, megsüti édesanyja s azalatt, míg a gágogó jószág elbánik az elibe öntött kosár ocsuval, ő is nyakára hág zsírtól csillogó reggelijének s ostorát, kendőbe kötött kenyerét kezébe véve, megindul rendes útjára, éppen a kapuban találkozván a Galambosék Juliskájával, kivel összeverik a libasereget s vidám beszélgetés közben odahagyják a falut.
Lent a nyilasban, melyet a fejérvári országút és a vasúti töltés határol, fehértarka sereg hajladoz az eleven, zöld fűben. Kaszások azok, kik rendre vágják a gazdag pázsitot. Virág sem látszik a nagy tömeg fűben, a lovas szénának nevezett perje túl nőtte már valamennyit; a lóhernek piros gombja, egy-egy elkésett szironták sárga, fényes szirma csak akkor bukkanik elő, mikor rendbe feküdvén, haldokolva várja a napsugárnak elszárító, perzselő melegét.
Szótlanul végzi munkáját a polgár, verejtékét lecsókolja a szellős fuvalom; lába, karja és dereka fel sem veszik a nagy terhet, bőven kárpótolja örömmel tett fáradtságát a vastag, hömpölygő rend, mely állat-állományának biztosítja a téli szükségletet. Az idén kerül eladóra is, legalább így nézi ki a tömött sorokból s ebbeli reményében újúlt erővel suhintja kaszáját a gazdag széna közé.
De annál zajosabb a levegő. Itt egy felriasztott fürj „vá-vá”-t sikolt elpusztult otthonáért, amott nagy robajjal felszálló fogoly-pár jelzi kandi szemek elől eddig jól elrejtett fészkét. Valahol messze a csobogóból felvert vadrucák serege kóvályog a kaszások feje fölött, sápogva tiltakozik a merénylet ellen, mely zajtalan birodalmának szabadságát veszélyezteti. A hangzavarba haris kiált bele és sípogó vízi-csibe, mely hangokra lomhán kel fel itt-ott egy-egy hosszúnyakú gém, fürkészve a biztos helyet, melyen órákig elálldogálhat, mozdulatlanul lesve a fű között fürgén kúszó ragyás-futrinkát.
Egyik kaszás csoport egyhangú suttyanásával nyulat vert fel a fű-bozótban; a félénk tapsifüles riadva indul neki a fű-tengernek, hatalmas ugrásokkal fel-fellöki magát a lovas-perje fölé, úgy kémleli ki a biztos irányt, mely felé megmentheti irháját, melyet ezúttal senki sem akar tőle elvenni.
Minden rét végében ott a kocsi, melynek oldalaihoz kötött vígan lakmározó állatok egész nap csatát vívnak az erőszakos bögöllyel és szívós kitartással vissza-visszatérő zománcos legyecskékkel, melyek, főképp ily esős időben, rémei a négy lábú állatoknak.
Tudják ezt a fecskék, ezért talán valamennyien odahagyták gazdáikkal együtt a falut s le-lecsapnak a ló nyakára, onnét szedvén le a máskülönben fel nem verhető éhes, lusta férgeket.
A laposabb rétek vizenyős részein magasan kiemelkedve és sötét színével kiválva, ott lengeti cérna vékony leveleit a csuhi, a kötöző-sás; nem bánja a gazda, ha ez ott megrontja is rétjét. Szénakaszálás után szálankint nyüvik azt fel, mely nyomban kocsira kerül s pár nap múlva apró gicákba kötözve, ellepi az istálló- és ólak tetejét megszárítás okából. Ez szolgáltatja a gazdaemberek számára a legolcsóbb és legjobb szőlőkötözőt.
Amint a nap az égboltozat közepére jut s alátűző, izzó sugaraival leveri a szellőnek erejét, ebédhordó asszony- és gyermeksereg lepi el a rétre vezető útat. El-elmarad egy-egy, amint célhoz jut. Majd minden ebédvivő asszony szoknyájába egy-egy gyermek is kapaszkodik.
Így Nagy Pálné után is bandukol az ökölnyi Pistike, nagyobbacska nénje alig tudja el-elfogni a röpködő szöcske után iramodó pöttönkét. Amint aztán az ő rétjükhöz közelednek, mire őt Bözsike figyelmezteti, elveszti előtte varázserejét a szöcske, prücsök, nefelejts-pille és nünüke sem érdekli már, mohó tekintettel azt a kaszált fűből készült halmocskát keresi, mely korsónak, csizmának és tarisznyának képez hűvös, biztos helyet.
Tera nénje meséiből sokat hallott a kaszás ember tarisznyájának kívánatos rejtelmeiről, ez lelkesíti őt most is. Fáradság, pucoktúrás, útjába akadt fürge gyíkocska mind semmi előtte, csikóként vágtat a puha pázsiton; ha elbotlik is egy-egy vastag rendben, az nem számít, talpra ugrik és vágtat tovább.
Már látja kaszával feléjük ballagó édesapját, felismeri a kocsi mellett legyező lovakat és látja a tarisznyát elrejtő szénahalmot is. Bözsike alig tudja elfogni és beszorítani a duzzadó szűrtarisznya száját, melyben meglapulva ott sunyít szürke fejével, hosszú, selymes füleivel minden falusi gyermeknek álma, vágyainak netovábbja: a fia nyulacska.

A jégen.
A ragyás Bögyös felcsatolta a jégpatkókat, beletaszította kezeit az egy ujjas szűrkeztyűkbe, a sarokból elővette a mácsonya-irtó botot s ment a Balatonnak. Estefelé lékeltek, sima volt a jég, mint az ablaküveg, az éjszaka azonban nagyot hízott, moraja fel-felébresztette. Most azért megy, hogy a rianáson hídalást cselekedjen s megtapasztalja, hogy „intő”-t hol kell leállítania.
A halászház ott terpeszkedik a parton. Oda bemegy. Tüzet éleszt a pléh kályhában, megrázogatja a sózó lakatját. Ennek a kulcsa a halászmesternél áll, de neki kötelessége naponta megnézni, hogy érintetlen-e a zár? A sózóban egymás mellett áll 4 darab 10 hectós hordó, keszeget, gardát szárítás után azokba sóznak le. Muraköz és Stájer népe elélvezik nagybőjt idején.
A halászház szobája egy nagy pitvarból nyílik; ez a „bagazin”, itt állanak a hidallók, intők egyéb szerszám társaságában. Most ezek iránt érdeklődik Bögyös. Már a libamezőnél látta, hogy egy nagy rianás a „Csiker temetés” felé húzódik alá; egy másik, jóval beljebb Világos felé kanyarodik. Tőtte lesz délután s dacára a nagy hidegnek, egész éjszaka kinn marad három bokor. Úgy pedzi, hogy négy híd megteszi. Ezeket kiemeli s ugyanannyi intőt szed elő egyik sarokból. Közbe-közbe dob egy-egy csomó szenet a kályhába, ennek vékonyan felszálló füstjéről tudja meg Dani a hegyen, hogy ő már a tanyán van.
Minek fárasztaná magát a hegyre, a füst könnyebben felmegy, mint ő.
Egy nagy láda van a bagazinban, abból 4 lámpást vesz ki, megtörülgeti üvegjét a koromtól, olajat önt beléjük.
E munkája közben kopogás hangzik a fagyos földön. Dani jön.
- Elég lesz ez a négy?
- Még kettőt vegyen kend ki, három riadás van. A „cilos” a szélesebb, oda nagy hidallók kellenek.
Bögyös elővesz még két lámpást; míg ezeket tisztogatja, Dani keres két nagy hidallót és még két intőt.
Ezek a szerszámok, amikről itt szó vagyon, halász legények védelmi eszközei voltak abban az időben, mikor még nem létezett a balatoni halászati társaság s az egyes községek és uraságok a Balaton partján született és onnét soha el nem távozott bérlőknek adták ki halászati jussukat. Ma már egészen átalakult a Balaton környéke, átalakult a halászat is, a bérlők tömegét más vidékre űzte a halászati társaság, mely úgy a halászatnál, mint a védelemnél is a legújabb és legbiztosabb eszközöket használja. Igaz érdeme pedig az, hogy a rabló gazdálkodásnak a Balaton halászatát illetőleg véget vetett. A mai nemzedék nehezen szokik bele az új helyzetbe s visszasínyli a régit. Ha valahol: itt hallja az ember emlegetni a „régi jó idők”-et, amely azonban éppenséggel nem volt jobb, mint a mai.
A Balaton nagy hidegben megriad, búgó recsegés között mérföldes repedések támadnak jegén; egy-egy ily repedésnél sokszor egy-két méter távolságra elválik egyik tábla a másiktól. Ezeket a helyeket négy szál deszkából összerótt, úgynevezett hidallókkal szokták áthidalni. És hogy a jégen bolygó nép tudja, merre vannak ezek a hidak, mindegyik mellé egy-egy intőt vertek le. Ez az intő vasas hegyben végződő, 3 méter hosszú fenyőszál volt, melyre lámpást akasztottak éjjeli intelem okából. A hídalás mellett „babuká”-val arasztos mély lyukat vájtak ki a jégből, ebbe állították bele a lámpásos intő póznát. A lyukat a riadásból merített vízzel tele öntötték, mi fél óra alatt úgy befagyasztotta a póznát a jég közé, mintha bele lett volna nőve.
Ez a két ember ezt a munkát fogja most végezni egyik balatonparti öbölben egész a „cíl”-ig; ezt a részt fogja három bokor halász - mintegy 36 ember - meghalászni délután s az éjszaka.
A „cíl” egy tetején befúrt vörösfenyő-oszlop, mely a Balatonba van beásva Siófok, Kajár, Kenese, Almádi és Füred között egy helyen; rendeltetése az, hogy zászlót dugnak bele regatta-versenyek alkalmával. Tehát: célpont.
Rózenberger, a halászbérlő sürgönyt küldött haza, hogy Etelka napra elmenjen Veszprémbe a 3 darab fogas, melyek közül a legkisebb is több legyen 4 kilónál. Ez rendes küldemény, a főispánnak jár; így szokták évről-évre, szinte felesleges is volna a sürgöny. De mivel a „fisér” - így hívják, azt a halkereskedőt, aki az egész fogást átszokta venni úgy a bérlőtől, mint a legényektől - járja a nyakukat, azzal pedig ujjat húzni nem tanácsos, ezért kell a sürgöny. Írásos bizonyíték annak erőszakossága ellen a fogasok miatt. Tudja ezt Bögyös is, Dani is.
Ezzel hát rendben volnának. De más valami van, ami észrevehetőleg nincs innyére egyiknek sem. Bögyös látszik szórakozottnak, míg az előkészületeket megteszik. És éppen abból, hogy szórakozottabb, mint egyébkor, nem veszi észre, hogy társa is olyan, mint a tapló, mely a legkisebb szikrára sercegve kap tüzet.
A Miklós napi vásárra nem ért be, mert keresztkomájának, a litéri Kaszási Pálnak hajlékában, Papvásáron eltarisznyázták az időt. E miatt az asszonynak elmaradt a ráncos csizmája és „májjas” ködmönkéje; ezt pedig Lidi a tavaszig nem felejti el. A tavaszig, amikor bársonypruszlikkal és selymes ing-vállal helyre lehet ütni a hibát. Most is azért sercegteti olyan szaporán a pléh-kályha oldalát, mert még soha sem szegte meg a felesége kedvét; most sem ő az oka, elindult s hogy oda nem ért, a tanyázgatás, beszélgetés a hibás. Ezt szeretné Daninak is megmagyarázni, ha annyira nem restelné.
De mégis csak jobbnak tartja a hallgatást.
Szerencse, hogy homályosodik a bagazin, ami ok az indulásra.
Sűrű köd esett a Balatonra, alig látni 10 lépésnyire; bár gyengült vele kissé az idő, de ez csak a déli 18 fokos hideghez mérten volt lágyulás. Mutatja, hogy a köd azon mód dérre fagyott s a jégre szállt emberek ruházatát, szemöldökét, bajuszát egy pillanat alatt befödte a hóharmat.
Mire a cíloshoz értek, jól bent voltak a délutánban, de a fáradságban is. A nehéz szerszámok, melyekért háromszor mentek már vissza, a lékelések megizzasztották a melegen öltözött embereket; nem igen volt kedvük diskurálni.
Különösen Dani némult el, ki Bögyös után cepelte a nehéz hidallót; imbolygó lépésit, szuszogását hallotta az előtte ballagó, de a pipa, amelyik nem is égett, mintha agyarai közé nőtt volna, alig eresztett ki egy-egy kis hangocskát.
- Elfáradtál Dani? - kérdezi tőle Bögyös, amint a hidallót a jégre ledobta. - Add csak errébb a szélit, iszom egyet.
Most az öles, összehevederezett deszkahídat a riadás szélére húzta, hogy reá feküdjék s neki hasalhasson a hűvös víznek.
Jót ivott. Mintha könnyebben kelt volna fel a kemény vánkosról a kényelmetlen ivás után. - Most meg Dani követte a jó példát. És ő is úgy érezte, hogy a hűvös tiszta víz elűzte aggodalmait, sőt fáradtságát is.
Egy-kettőre készen lettek a hidalással. Az út visszafelé már mintha megrövidült volna. De azért öreg este lett, mire odahaza betették maguk után a kisajtót. Ott aztán a meleg tűzhely, víg családi kör: kiengesztelték a dermedt szíveket.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Igy élnek tél-víz idején a balatoni szegény halászok!

Porcsalmiék szerencséje.
Mikor a távíró meghozta a hírt, hogy őméltósága Anzelm gróf Lussinpiccolóban őseihez megtért, Stern Ignác egy bizonyos váltó kiegyenlítése fejében a tárnoki erdő 200 holdnyi fatermését kérte Zsül gróftól.
Hogy ki volt Zsül gróf és ki Stern Ignác, minket csak annyiban érdekelnek, amennyiben az ő erdejükben ássák a tuskót Geréb András és Porcsalmi János.
Ignác az erdőt átadta 300 tóthi és 200 uzoni embernek; ezek a fákat kidöntögették, az ágakat leszelték, a tuskót kiásták, a derék-fát felfűrészelték-hasogatták, félölekbe rakták, amely állatkínzó munkáért megkapták a fagyökereket s félölenkint 60 fillért. Ignácnak egy hold erdő: 40 koronájába esett, amelyből bezsebelt - a talp és szálfákat nem számítva - 15 öl fáért 360 koronát, az ág pagonyaiért: 60 koronát, összesen: 420 koronát, a szegény barom-ember pedig 10 napi kemény munka fejében elvitte a tuskót, a mi testvérek között sem érte meg a fuvart, mibe hazaszállítása került.
De mikor a pénznek oly szűkibe van a szegény falusi zsellér, a tél pedig nem kérdezi meg, van-e pénz, van-e fa?
Hetedik napon, ahogy ballag a két uzoni ember hazafelé a tárnoki erdőből, ott a vízmosásnál, mely a tóthi határt választja el Tárnoktól, Geréb András megcsúszik a csonttá fagyott rögön, lehengeredik a vízmosásba s amint feneket ért, oldalára kötött szerszámai nagyot zörrennek valami kemény, idegen tárgyon.
Porcsalmi János nem azt nézte, hogy kenyeres pajtásának az esésben mije törött ki, hanem, hogy mihez pendült a likvágó és fejsze? A fagy-e, vadkan agyara-e, valami kitúrt a partból egy ládikát?
Geréb András se kötözgette vérező homlokát, különben sem tehetett volna oda jobb kötést, mint aminőt a 8 fokos hideg azonnal alkalmazott.
A két likvágó egy perc alatt kiszabadította a vasszekrényt, melyet a fadöntésben megedzett 4 kar alig hogy föl tudott a földről emelni.
Összenéztek. Ez a tekintet, az a villanó fény ezt mondta: kincs!
A szél, a víz telehordták az árkot tölgy-levéllel és mivel a ládát gyalogszerrel haza nem vihették, behintették száraz avarral. Megegyeztek, hogy majd az éjjel, hogy senki ne lássa, ne is sejthesse, kocsival érte jönnek, hazaviszik s tartalmán becsületesen és igazságosan megosztozkodnak.
Porcsalmi János azonban egy lován érte ment, elvitte s mikor 11 óra után Geréb Andrással újra kimentek, a kincsnek hült helye volt csak.
Abban a szekrényben pedig volt annyi kincs, ékszer, drágaság, amennyit egy vármegyében össze nem lehetne szedni.
A hazai lapokat is bejárta, mintegy 20 évvel ezelőtt az a titokzatos betöréses lopás, amelyet ismeretlen tettesek Bécsben követtek el; le is voltak írva hasábokon azok a tárgyak, melyek eltüntek s amelyek millió értéket képviseltek anyagjukban, ide nem számítva a művészeti és egyéb értéköket. A betörőket azonban elfogni s így a kincshez hozzájutni nem sikerült. Gyanú alapján letartóztattak nehány embert, de náluk semmit nem találtak, ellenük a puszta gyanún kívül semmi terhelő adat nem vallott s a vizsgálati fogság után szabadon bocsátották őket.
Pedig hát a rendőrség jó nyomon járt, a tettesek ők voltak s míg a rendőrség szimatolt, a kincses ládát elrejtették egy határszéli erdőben oly reménységgel, hogy majd csendesebb időkben érte jönnek; a kincs mindig kincs marad, se romlásnak, se forgalomból kimenésnek nincs kitéve, mint a pénz, a bankó.
Amint azonban láttuk, Porcsalmi János, az uzoni zsellér-favágó megelőzte őket.
Félesztendő múlva Porcsalmi János felrándult Budapestre, hogy az István-királyi ünnepélyek alkalmával megcsókolja a nagy király kezét rejtő üveget. Vele együtt ment a tarisznyában egy serleg is, melyből fejedelmek ittak valamikor, de amely a tulajdonos leibachi őrgrófok elszegényedése után bevándorolt a bécsi műárús gyűjteményébe.
Gondolta Porcsalmi János, hogy próbát tesz a kinccsel a fővárosban. A Váci-utcában megállt egy bolt előtt, melynek üveg-almáriumjaiban az övéhez hasonló drágaságokat látott.
Bement.
- Egy kalázlit hoztam az úrhoz, vegye meg.
Az ékszerész megnézte a serleget, melynek ötvözése a XIV-ik századra vallott s megnézte a polgárt is.
- Hol vette atyafi maga ezt?
- Ne kérdje az úr, eladó.
- Tessék leülni, jövök azonnal.
Az „azonnal” pedig, kivel az ékszerész visszajött, egy rendőr volt, ki Porcsalmi Jánost a Zrinyi utcába kisérte.
A pógár azonban furfangos volt; a kérdezősködésre megvallotta, hogy mi a neve, hová való; a serlegre pedig annyit mondott, hogy azt Stern Ignác kapta valami adósság fejében a tárnoki grófoktól s mivel az nem jöhetett most, ő neki pedig útja volt Pest felé, megbízta annak értékesítésével.
Porcsalmit ott fogták egy napra; ezalatt sürgönyöztek Uzonba, ott kihallgatták Stern Ignácot, az aztán mindenben igazat adott Porcsalminak, kit bocsánatkérés után elbocsátottak. Az ékszerész adott a serlegért 500 koronát, amelyet az meg sem igen köszönt.
Hanem amint a polgár az uzoni állomáson leszállt a vonatról, ott várta Stern Ignác.
- Mi volt ez, János?
Porcsalmi annyit tudott, hogy egy rossz, kehes lovat sem adhat el zsidó nélkül; azt meg éppen most tapasztalta, hogy a birtokában levő kincsen a maga erejéből túl nem adhat: s bár sejtette, hogy a zsidó becsapja, de hogy a veszett fejszének a nyele meglegyen, Ignácot beavatta titkába.
Sternnek volt a városban egy ékszerész sógora, azzal megbecsültették a kincset, ki annak értékét 16,000 koronára taksálta.
Hogy a közvetítési díja meglegyen, meg hálából is, hogy a polgárt megmentette, Ignác 12,000 koronát ajánlott fel Porcsalminak a kincsért, amely árban azután meg is egyeztek.
Ma Porcsalmiéknak másfél szessziójuk van Uzonban, Stern Ignác sógorával megvette Zsül gróftól a tárnoki birtokot, melyen minta gazdaságot rendezett be annak a 17 pusztának a mintájára, melyeket a kincstártól haszonbérbe bir. Geréb Andrásnak a fia pedig vő a Porcsalmi családban.
A bécsi kasszabetörők kiszabadulásuk után felkeresték a tárnoki erdőt, hogy jól elrejtett vagyonuknak birtokába jussanak. És mivel ott a kincses ládának csak a hült helyét találták meg, ráütöttek a szegény kerülőre, azt keresztre feszítették, amely munkájuk után a tóthi csendőrök éppen a határszélen fogták el őket.
Így esett meg a Porcsalmiék szomorú szerencséje.

Tót Gyuri esete az ördöggel.
Gyuri búnak eresztette a fejét a pislogó lámpa mellett, ahogy az ablakon bekiáltott valaki:
- Reggel szecskavágás lesz, oda iparkodjál a lovakkal!
Ferkó volt, a hajdú. A bivalyostól jött, ki három hete nem tesz egyebet, csak a mislinget hordja. Hármat fordul napjában, 20 mázsát elhoz egyszerre, tehát naponta 60 mázsát szállít be a zöld kukoricából. Nem csoda, 120 csira, 80 pár iga emészti, nem számítva ide azt, ami itt-ott elkallódik; a kis tehenészetnél, hol Kállai cibálja, a falusi utcán, hol egy-két gyermek lehuzkod naponta annyit, mennyire apja állat-állományának szüksége van. No, meg, amit Lengyel, a bivalyos maga lerugdal sógora háza előtt, amit az asszony szépen hazatakarít. Van a grófnak anélkül is elég; az Isten áldja meg a kasznárt, hogy hagyja élni a szegény embert is!
Azonban, ha a mislinget csak azon mód kapná az állat, ahogyan Lengyel hazaviszi, két annyi sem lenne belőle elég; azt mind felvágják szecskának. Tót Gyuri elibe fog a járgánynak, Kakas Ferkó és Gölöncsér bent a szecskaházban összevágatja. Néha-néha lucernát is aprítanak a csirák számára, de ezt csak minden 3-ad nap; főképp olyankor ritkán, mikor zöld misling van, vagy őszi árpa őszi bükkönnyel, erre akkor kerül sűrűbben a vágás, mikor a Zsombolyaiakat bontogatják. Ez időben a csira csalamádét, malátát és korpát kap.
A belmajorban megkéstek a csépléssel, itt volt a vetési idő a nyakukon. Tót Gyuri fogata az öles Mátyókéval gabonát hordott a magtárba, hol 30 pusztai leány rostált és üszög ellen pácolt; a szecskavágást Baki Pali végezte már egy hete, a tejeskocsis, kinek csak egy órakor kellett a „kiállás”-hoz indulnia, hát ráért.
Ez a Tót Gyuri igazi megtestesítője a pusztai cselédeknek; még a maga eszétől soha a házból sem indult ki. A holnapi nap olyan volt előtte, mint az ötvenedik, vagy századik, még csak meg sem kísérlette a gondolkozást afelől, hogy mit fog dolgozni. A hajdu dolga az. Este bevárta a parancsot, akkor lefeküdt s aludt kettőig. Nincs az a villanyos óra, mely oly pontosan eltalálná a felkelési időt, mint az ő szeme. Nem is marta le őt soha a gazda ezért. Ha jött az idő, tette a dolgát, amit parancsoltak neki, oly gépiesen, mint a lovai. A pusztán született, ott nőtt fel, oda ragadt, belőle csak akkor mozdult ki, mikor katonának elvitték.
Ez azonban nem tartott soká. Ha a katonasághoz is erő kellene csak, Tót Gyuriból hamarosan káplár lett volna; de mivel ott észt is kívánnak, két hónap múlva hazaobsitolták, mint használhatatlant. Még az ütés sem adott neki észt.
De a barom mellett kitűnő volt; az sem beszélt, ő sem; az sem gondolkozott, ő sem; a különbség közöttük csak az volt, hogy ő fogta a gyeplőt, nem pedig Gidrán és Pajkos. Mikor végleg megszabadult a katonaságtól, igás kocsis lett. Ezzel aztán az járt, hogy egész konvenciót húzott; az egész konvenció pedig megkívánja az asszonyt. Hát megnősült. Béres leányt vett el, aki a pusztából csak olyankor ment ki, ha a többiekkel templomba ment Almásra. Azonban ide is csak addig járt, míg asszony nem lett belőle; jöttek a gyermekek, többé a házból a kukorica földön túl nem volt. És ha megtudakolnánk tőle, hogy egész nap mit dolgozott otthon, az ebédfőzésnél egyebet mondani nem tudna, a többi időt a küszöbön ülve szólta-szapulta el. A gyermekekre vajmi kevés jutott; a legkisebbet teknőben ringatta, vagy a szérűskert gyepén húzta-vonta a legnagyobb; az öltöztetés pedig annyiból állott, hogy a gyermek, amint az ágyból kibújt, fejébe tette a kalapot, a leány derekára kötött egy kötényt és fel voltak öltözve s evésig rótták a pusztát, de erre előkerültek mind.
És ahogy éltek Tót Gyuriék, így él a pusztán a legtöbb cseléd. Igazi nomád élet, boldog egyűgyűség.
Annak, hogy Tót Gyuri a szecskavágáshoz parancsoltatott, nagy oka volt, de hát ez nem érdekelte őt. Baki Palit elcsapták a szolgálatból, Pap Ferkó megy majd a tejjel be, ő azonban délelőtt Borbálán kap dolgot, így Tót Gyurinak kellett ismét visszamenni a járgány mellé. Gölöncsért elszólították a vágó mellől mára, valami csirást zavart délelőttre oda, - míg azok az állásban delelnek - a csirás gazda, Zólyomit.
Ha az embereket osztályozni akarnánk, a legalsó fokra, mely az állatoktól őket elválasztja, ezek kerülnének. Tót Gyuri még bíró is lehetne Zólyomi mellett. Sokszor figyeltem meg ezeket az embereket s úgy találtam, akiben volt még egy kis értelem, mikor ide került: egy rövid esztendő elég volt arra, hogy annak utolsó szikrája is elhamvadjon. A környezet korlátolt értelmisége, vagy a foglalkozási kör hozza-e magával, ki tudná megmondani? De a babonában hivés van olyan, mint sehol a világon.
Mint a nomád cselédnek Tót Gyuri, - éppen ilyen példánya a csirásoknak Zólyomi. Aludni őt még soha sem látta senki. Az ördögnek, mely az ő hite szerint fekete bika képében megkörnyékez mindenkit, Zólyomi volt nálunk a földi megbízottja. A fejési idő azzal telt el, hogy Zólyomi az éjszakai kirándulásokról regélt. Még magát a kasznár urat is megszólította, - ki egy ízben az írnok helyett fejetett, - hogy tegyen egy éjjel kísérletet a fekete bikával, nem bánja meg.
Rettenetes kövér ember a kasznár, folyton szélütéstől retteg, ami nem titok a pusztában. Ez ellen ajánlotta, mint biztos szert Zólyomi, a fekete bikával való kísérletet.
Matyókok voltak egy évben a cukorrépa munkásai, belőlük egy példány itt maradt nálunk; öles ember, nem is hívják igazi nevén, csak öles Matyók az mindenki szájában. Tót Gyuri ezt az embert nem szívelheti.
Hatalmas oka is van reá.
Még a télen kötött egy gyönyörű lószőr kefét, nincs az uradalomban több ilyen. Benyóé, a kasznár úr parádés kocsisáé is csak kis-miska hozzá képest, pedig azt Fej érvárról hozták a legelső kefekötő boltjából. Három hétig vesződött vele, sárgaréz dróttal vannak a tömött „tetetek” belehuzkodva, a fáját is maga faragta, a szerszámhoz kapott laggal behúzta, hogy úgy ragyogott, mint a tükör.
És ez a kefe elveszett. Valaki ellopta. Ellopta addig, míg tisztálkodni bement egy vasárnap reggelen. Mindig magával szokta hordozni, csak akkor az egyszer felejtette azt el. A Jóska gyerekre gondolt, kinek bilinckét igért az anyja az este, ha imádkozik; a faragó béres hajnalra kifaragta. Arra az örömre gondolt, ahogyan az a gyerek kiugrik az ágyból a nem várt hírre: kész a bilincke! - s a keféről megfelejtkezett.
Egyszer gondolkozott életében, akkor is vesztére lőn az.
Az a csunya öles ember meglátta, zsebre vágta. Hiába kereste visszajövet, hiába vetkőzött le előtte a gyanusított Matyók, hogy keresse nála, ahol tudja! Eltette az már akkorra jó helyre, ahol rajta kívül senki meg nem találhatja. Itt nem veszi elő, de Karácsonyra felmond, elmegy más helyre s ott parádéz az ő drága, szép keféjével.
- Elmegyek utána! - mondogatta magában, - mikor már belemelegedett az uj helyében és nem is gondolja, hogy keresik, kérek egy napi szabadságot a kasznár úrtól s elmegyek. Tudom Istenem! ott találom meg nála, amint az én drága, szép kefémmel híreskedik.
Az egyűgyű ember, ki egyébként minden határozott cél nélkül rótta a múló időt, csak élt benne és dolgozott: mint a szimatot talált eb, ez egyetlen eszme körül csetlett-botlott. Állati ravaszsággal figyelt, amennyire ideje engedte s csak mélyebben emésztette a baj, hogy fel nem fedezhetett semmit. Ilyen állapotában megbecsülhetetlen kísérleti eszköze lett a vakbuzgó csirásnak.
Az, hogy kaphatott egy embert, ki áhítatos figyelemmel nyelte szavait, titokzatos beszédével úgy megbabonázta, hogy sarkában járt örökké, mintha üdvössége függött volna ez embertől.
Gölöncsér helyettesítése ismét Zólyomira - s a kettő: szerencsétlen rögeszméjére irányította Gyuri egész lelkét. Le is fülelte emberét, amint szünetelt a vágás. Abban állapodtak meg, hogy éjfélkor kísérletet tesz a fekete-bikával, majd Zólyomi beszól hozzá a rendes időben.
A kasznár 13 éves fia, ahogy haza szabadult a kalocsai iskolából, a nyári vakációt rendesen Farkas, a fejős csacsiján szamarogolta keresztül. De volt is becsülete a csacsinak. Tabi, a szűrűskert pásztora, szemet hunyt, ha egész éjszakákat a tehenészet melletti száz holdas lucernásban legelte is át; ha a belmajori csősz nem bánta, ő sem.
Bugyli pedig, a csacsi, egészen természetesnek találta, hogy ha a kasznár úrfi alól sötét este kiszabadult, nem az istálló lesz az ő éjjeli tanyája, hanem a lucernás. Csacsi ésszel azért kisütötte, hogy csak a pusztaiak előtt van ekkora becsülete, egyéb halandónak nem lesz tanácsos őt a lóherésben látnia. Ezért kikereste azt a pár száz lépésnyi területű horpályt, mely a gólyafészek irányában volt a táblában, ide vette be magát s élvezte az alkalmat szamár boldogsággal.
Mondani sem kell, hogy a Zólyomi fekete bikája nem volt egyéb, mint a Farkasék fülese; s midőn Tót Gyuri éjfélben hason csúszva közeledett a lucskos heretáblán a paripa felé, voltaképpen olyan megtiszteltetés volt ez reá nézve, amilyet legkevésbé remélhetett.
Harmateséses holdvilágtalan éjszaka, mélységes csend, csak a föld párjának sóhajhoz hasonló susogása egészen megfelelő hangulat volt egy lelki beteg, képzelődő ember számára. Amint ott, a térdig érő hűvös zöldben előre lopakodott, hogy a minden titkot feltáró fekete-bikát elérhesse, úgy zúgott agya s halántékán az érverés oly robajjal ütögette sapkáját, hogy pihenőket kellett tartania, nehogy leroskadjon. Másfelől meg egyik füle a toronyóra ütését leste, ha valamiképpen túl ne lépje a 12-ik óra ütését, amikor a kísérletezést máskorra kell halasztania. Ez aztán ösztökélte, hogy meg ne pihenjen, siessen, ha kifulladt is szuszogó tüdeje.
Így érte el a horpályt, melynek alig egy méter mély homorulatában jóízűen falatozott az ördögnek nem valami felettébb tettetős átváltozása.
Gyuri látta a ropogtató alakot s csak azt tudta, hogy ő neki azt meg kell érintenie s a titok, mely halálba üldözte s még kedvét is elvette az élettől, menten feltárul előtte, nem mérlegelve most azt, a mit az ész diktálna, három lépésnyire a titokzat alaktól, talpra ugrott s rohant feléje.
Az élvezetében háborgatott csacsi az ismeretlen ember felugrására megtorpant s ahogy emberi alakot látott feléje rohanni, neki iramodott a pusztának s loholt, amint birta.
Gyuri utána.
A csacsi üldöztetvén, ment torony-iránt a birka istállónak; nyomában a mit sem látó, gőzösként ziháló, eső-kelő Tót Gyuri.
Abban az irányban pedig, a lucernás szélétől alig 5-6 lépésnyire ott terjengett a 400 □-öles területű trágyatelep, melybe a csira istállókban itatás után fennmaradó víz és egyéb folyadék volt alagcsatornán belevezetve s az, mint a gyűrü folyta körül három oldalán a telepet.
Bugyli megállott a szélénél ösztönszerüleg; de hogy kattogni hallotta a mögötte törtető alakot, egy elszánt ugrással bent termett a habarcsban.
Gyurinak már szédült a feje, tajtékzott az ajaka s hogy szeme az elmerűlt, de ismét felbukott, most már igazán fekete alakot meglátta, csak utána vetette magát.
A robaj talpra állított minden kutyát, mely csak a pusztában volt s a pokoli üvöltés, nyüszítés, ugatás, mit a lubickoló alakok körül csináltak, egymás után a telephez vonta Tabit, Zólyomit, az ébren levő csirásokat s a nyári állásnál szűreikben alvó szekereseket; ezek aztán szerencsésen kihúzták az ilyen fürdőben még soha meg nem mosdatott, fuldokló Tót Gyurit.

A dakai románc.
Fehér a táj körös-körül, egy-egy fekete kánya röppen a tiszta, hideg légben, le-lecsapsz országútjára felszedegetni a szánkókról lehullott potyadékot. A kelő nap fényéből szikrát vet a megfagyott hópihe, annak a vígan szaladó szánkónak csengettyűje, mely Litért elhagyva, most kapaszkodik fel a Disznó-dombra, messze elhallatszik a rónán. Négy tüzes paripa röpíti a fatalpú parasztszánkót, melyen két déci bundás alak húzta nyakig fejébe a báránybéléses süveget.
Amint a Disznó-dombot elhagyta a szán és rátért a veszprémi kanyarulatra, puska dörrent el az ezüstös erdő-aljban, melyre felágaskodott a két első paripa. De az a vasmarok, mely a gyeplőszárt tartotta, egy rántásra megállítja a prüszkölő állatokat.
Két veszprémi szűrös atyafi lép ki a galagonya csalitból, az egyiknél még füstölög az imént eldörrent fegyver.
- Te vagy Gáspár? - hangzik a szó a szánkóról.
Meglepetve áll meg az út partjánál a fegyveres ember; vékony, fekete szemöldökét összerántva, fürkésző pillantással tekint a déci bundás alakra.
- No csak lépj közelébb, cédulát hoztam számodra. - És mialatt felcihelődik az ülésben, hogy azt a szóban forgó levelet előkeresse, mosolyogva motyogja:
- Tudtam, ha az ezüst csengőket felrakom s a négyest neki szalajtom, előcsallak a sűrűből.
Gáspár átvette az előkerült levelet. A kalendáriom egy kitépett lapjára meghigított csete-lével nehány rend ákom-bákom volt oda vetve.
Nyúlánk magas, alig 25 éves vékony képű barna legény ez a Gáspár. Amint vörösre fázott kezeivel letörli a hóharmatot pörge fekete bajuszáról, ott állott a szánkó mellett a cédulát olvasva Veszprém vármegyének leggyönyörűbb, de legveszettebb hírű betyárja: Pap Gáspár.
Egy néma intésre a másik szűrös atyafi megfordítja a gőzölgő állatokat s a toporzékoló paripák vihogva röpítik a pille-járművel vissza, Mezőföld felé, honnét érkeztek.
*
Egész szesziója volt Pap Jánosnak Lepsényben s egyetlen fiúgyermeke, ki, hogy katonának el ne vihessék Olaszországba, ahová a lepsényi legénypajtásait levitték, 19 éves korában beállott az uradalomba kocsisnak.
Mert olyan egy fura törvénye volt 48 előtt a magyarnak, hogy nemesi portáról tilos volt katonát fogni.
Az enyingi pandúrok 3 évig lesték Gáspárt, ki 3 év után megunva a zaklatást és bújkálást, eltünt a faluból s vele együtt eltünt az uradalomnak két leggyorsabb röptű lova.
Ezen kezdte. S bár a lovakat később felismerték egy karcagi vásáron, de a legénynek nyoma veszett egy időre. Amint az idő múlt, itt is, ott is felhangzott a Bakony aljában garázdálkodó új betyárnak rémes kalandja. Egyszer Világosról terelt el 12 tinót, másszor meg a berhidai öreg Ábrahám boltját verte fel. Fényes nappal megállította a Miklós-napi vásárról hazatérő várpalotai mesterembereket s elszedte pénzüket.
Bakony alján lassanként rettegett lett Papp Gáspár neve s kézrekeríthetése végett egész pandúrraj mozgósíttatott Mezőföld két nagyközségébe: Enyingre s a főbírói szállásra: Szilasbalhásra.
Mondani is fölösleges, hogy Papp Gáspár ő tőlük friss, jó egészségnek örvendett, mert a régi idők e nevezetes alakjai nagy hatalmak voltak a falusi lakodalmakban és vásárokon, de ha a rengetegnek kellett neki menniök, szépen haza került valamennyi. Nem csoda, feleség, gyermek várta otthon jöttüket.
Bakony alján, a Mezőföldről Veszprémbe vivő országút mentén nevezetes két csárda volt ez időkben a felső- és alsódakai. Igazi betyárfészek volt mind a kettő, a jámbor mezőföldi nép még fényes nappal is sebes vágtatással hajtott el előttük.
Alsódaka hírben is felette állott a felsőnek, mert itcése: Sátor Márton, eltekintve attól, hogy orgazdája volt minden betyárnak s emiatt összeköttetésben állott a túl a dunaiakkal, maga is tekintélyes betyár-hírnévnek örvendett. Voltaképpen maga Sobri Jóska tette ki itcésnek bandájából, hogy legyen egy biztos tanyája itt a Bakony alján, közel a Balaton sarkához, honnét üldözés, vagy statárium idején könnyű szerrel át lehessen váltani Somogyba.
- Bankót hoztam Márton bátyám! zsidó pénze, égeti a zsebemet - állított be hozzá legelső ízben Pap Gáspár.
- Jól van szógám, kerülj beljebb, engem már nem éget, mert becsületes embertől jön hozzám.
- Történt egyszer, hogy a görhes bojtár, a Pénzes Istók megfeleségesedett Geleméren. Gáspár megtette neki, hogy elment a lakodalmába.
Gelemér ma egy rozoga tanya a veszprémi útban, félórányira a várostól, melynek akkori bérlője: Selymes András uram 4000 hold erdőn teljhatalmú úr.
Selyem előtt akárhány birkás volt Geleméren olyan, ki nem sajnált 20,000 pengőt leolvasni a magyar nemességért, amelyre Selyem uram már csak azért sem vágyakozott, mert az 20,000 pengőbe került.
De mit is használt volna neki a nemesség? Egyetlen gyermeke volt csak, az is leány, aki 20,000 pengővel biztosabban elkel, mint a kutyabőrrel. Ismerték is a boltosok Veszprémben a geleméri Selyem Lidit, ki ha pénteken belódult a hetivásárra, selyemben meg pántlikában ment vissza a portéka.
Mikor a futó betyár kitáncolta a lakodalmat Geleméren, Selyem András szívesen látta. Jó a birkásnak ismeretségben lenni az efajta néppel, mert akkor nyugodtan alhatik födele alatt. Ahogy másodszor is ellátogatott hozzá a betyár, megkínálta itallal, meg szalonnával, ahogy dukál. Hanem mikor észrevette, hogy a leány ki-kiáll a kapuba és sóvár pillantásokat vet az erdő felé, egy tahó bregócsot elmenesztett testvér-öccséhez Somogyba, hogy nézzen valami bérlet után ott az ő számára.
A somogyi bérlet sikerült. Harmadheti fordulóra Selyem András uram új portán rendezkedett. A régit még csak az emlékéből is igyekezett kitörölni.
* * *
Nem füstölt a geleméri major kéménye, üres, kihalt volt a háztájék, mintha minden elköltözött volna belőle. Egy fehér komondor lótott-futott a kisajtó körül, keserves vornyítással keresve a nyílást. Amint az ismerős alakot meglátta a ház felé tartani, víg nyüszítéssel ugrálta körül.
Egyetlen lélek volt a tanyában, a görhes bojtár, Istók, az is, mintha csak a betyárra várakozott volna.
- Hát a többiek?
- Nincs itt egy árva lélek se már.
- Lidi...?
- Tegnap vitte el a Pitli szánkója Fehérvárra, ahol a gazda testvére várta, a gazda meg felmondott, örökre elhagyták a tanyát. Én az új birkást várom, hogy felcsapjak ahhoz.
Megrendült a betyár e hírre.
- Pedig a leányasszony nem akart elmenni, sírt-rítt, s hogy a szánkóra feltették, elalélt szegényke. De a gazda kegyetlen volt hozzá.
- Nem neveltelek én akasztófa virágának mondogatta neki.
- Sírba taszít édes apám! - könyörgött.
- Ott is jobb helyen leszesz, mint egy futó betyár oldalánál.
Gáspár szó nélkül fordult ki az ajtón. És a betyár, ki nyugodt lélekkel rabolt, kinek egy idegszála nem rendült meg keblében, mikor az imádságra kulcsolt kezű ártatlanokat kifosztotta: leroskadt a kiskapu küszöbére s zokogott, mint egy kis gyermek.
* * *
Selyem András uram jól elrendezte a dolgot. Számított a kemény betyár ellágyúlására. Tudta jól, hogy amíg ő a kapufélen kesereg, észre se veszi, hogy feltárul a pincehát ajtaja. Azt se látja, hogy a kakastollas barna legények ossannak onnan egymásután, reátörnek s gyűrűbe szorítják.
Nem sok dolga akadt a vármegye legényeinek Gáspárral. Önként adta meg magát. Mint egy alvajáró, úgy támolygott be a vasajtós, vasrácsos börtönbe...
- - - És véle eltűnt a középkori betyárvilág egyik sötét alakja. Utána mintha csak világosabb lett volna a világ túl a Dunán.

Nagy András kapitány.
A budapesti közönség egy részének évek óta kedvenc nyári üdülő helye a mi Kenesénk. E kis balatonparti községet megkedvelték sok jó tulajdonságáért. Mindjárt kellemesen lepi meg az idegent a diófával erdővé átalakított falu egyenes utcáival, kényelmes lakásaival és tágas udvaraival. Jóleső ez a jelenség, amikor a legtöbb magyar faluban kanyargós, girbe-gurba utcákat, szűk udvarokat és összezsúfolt lakásokat talál a városi.
Balatonkenese községnek ezen kivételes állapotából az oroszlánrész Nagy András kapitányt illeti. A múlt század negyvenes éveiben került e helyes gondolkozású ember pár század huszársággal ebbe a tiszta magyar községbe; 8 évi ottani szolgálata után nyugalomba menvén, megmaradt a faluban, elfogadva a neki szíves készséggel felajánlott községi jegyzői állást, melyet becsülettel betöltvén, az egész lakosság könnyei között szállott ugyanott sírjába.
Ő rendezte a falu mostani utcáit, házhelyeit; ő kezdette meg a fásítást azzal a helyes irányzattal, mellyel követendő példányképe lehetne ma is minden községnek.
Ugyanis: kitanulmányozta, hogy melyik gyümölcsfajta az, amely az ottani viszonyok között leginkább díszlik és csak azt az egyet engedte tenyésztetni. A diófát találta ilyennek. Ma tele van a falu 60-70 esztendős óriási lombozatú diófával, mely nem csak árnyassá teszi a községet a napnak minden órájában s a legtisztábbá és legegészségesebbé a levegőt, de a tűzbiztonság mellett még tetemes hasznot is nyújt a lakosságnak gazdag termésével.
Erről a kapitányról mondok el ezúttal egy kedves kis történetet, mely még a katonai szolgálata idejében esett meg véle.
Nagy András kapitány egyike volt a legzsarnokabb tiszturaknak és katonái mégis az imádásig szerették. Maga is a közlegénységből emelkedett fel e szép rangig, ezért megbecsülte a legénységben a katonát; csak a lopást nem szívelte. Itt vas-ember volt.
Nem ezzel tűnt azonban ki: ő volt a legjobb lovas az ezredben. De hozzá hasonlónak kellett lenni minden katonájának. Azt szokta mondogatni, hogy a lónak jósága a lovastól függ. Lelke van a lónak, mellyel megérzi, hogy katonának termett-e az a gyerek, ki reája ül. Egy gyáva fickó, kinek szíve nincsen a helyén, lóra sohse űljön, mert magát is, lovát is koldússá teszi. A ló csak annak engedelmeskedik, kiben erély és szívósság van. Akiben ez a kettő nincs meg, az legyen pocséta kerülő, vagy menjen haza - béresnek.
Az ezred Papkeszi községben állomásozott; itt lakott az alezredes is.
Ez időkben, amikor még laktanyák híjján falura volt kirakva a katonaság, a gazdatiszti lakások szolgáltak kvártélyul a főtiszteknek. Maguk a tiszti lakások így voltak berendezve, állandó lakóul fogadván egy-egy főbb tisztet.
Stahrenberg gróf, az alezredes úr lakása is a veszprémi káptalan gazdatisztjének épületében volt, mely egyúttal vadászkastély jelleggel birt, a nyár-utó és ősz-elői hónapokban sürűen látogatták azt a tulajdonos káptalan ifjabb tagjai. Említeni is felesleges, hogy ezeken a vadászatokon szívesen látott vendégek voltak a tisztikar vídám tagjai.
Történt, hogy Stahrenberg gróf alezredes elhelyeztetett az ezredtől; valószinűleg Bécsbe hívatott fel a miniszteriumba s távozása előtt két gyönyörű csikót adott át belovaglás végett Nagy András kapitánynak, mint az ezred legkitűnőbb lovasának. A két paripa Kenesére került.
A veszprémi országútban, annak Balaton felőli részén, Kenese és Litér községek között, az úttól néhány lépésnyire bent állott a híres alsó-dakai csárda. Igazi betyárfészek, a szegénylegényeknek biztos állomása. A vendéglős maga is nyugalomba vonult betyár, csendes, helyhez kötött állomásában 50 százalékra dolgozó orgazdája minden kompániának.
Nagy András kapitány itt tudott legjobb törkölyt inni az egész Balaton mentén.
Meg is jelent pontosan minden reggel a maga kupica italáért. S mert az éjjelek Dakában rendesen zajosak szoktak lenni s az éjszaka ott a korai reggellel kezdődött: amikor Nagy András arra lovagolt, hát az egyik csárda ablakba rakták ki a kapitány porcióját, melynek elfogyasztása után aztán tovább ment.
És ez így volt napról-napra azelőtt is, hogy a Stahrenberg lovai odakerültek hozzá, azután is, hogy azokat megkapta.
Fél év múlva, hogy a gróf lejött lováért, Nagy András kapitány bemutatta a paripákat; ő is, a gróf is, valamint az ezrednek ez alkalomra ott összejött tisztjei kifogástalannak találták őket.
Hanem az történt velük, hogy amint a gróf régi gazdáinak, a papkeszi káptalani tiszteknek látogatására átrándult volna lovain, a dakai csárdánál csak befordult a két paripa s oda állott az ismerős ablak alá. Hiába kísérlette meg őket a tulajdonos az úttól elterelni, hiába volt a sarkantyú, a pálca, a két ló ágaskodott, rugott, de azért a csárdához csak befordult.
A gróf nem értette meg, miért történik ez? A kapitányt vette elő. Nagy András szörnyen restelte a dolgot; két hetet kért csak, hogy erről leszoktatja őket.
A gróf mosolygott a ló megszokott útján, el is hitte, hogy a kapitány kigyógyítja őket, ha itt maradnak, de azzal vígasztalta a kapitányt, hogy Bécsben nincs dakai csárda, felesleges lenne a trennirozás, magával elviszi őket.
Nagy András nem engedett. A gróf tudta, hogy itt már vele tréfálni nem lehet, hát beleegyezett, s hogy a kúrát tapasztalhassa, ott maradt Kenesén egy hétig.
És ekkor a kapitány elővette az egyszeri bakter meséjét s alkalmazta lovaira. Napjában tízszer ellovagolt a csárdához, a lovak befordultak pontosan az ablak alá, hol egy-egy kakasszem mézes-diót kaptak rendesen. A mézes-dió a 2-ik, 3-ik napon is kijárt, a 4-iken azonban már elmaradt. Az napon mind a tízszer betért az ablakhoz, mind a tízszer hiányzott a mézes dió. Az 5-ik napon reggel még, mint a bőszült állatok rohantak a csárda ablakai alá s mikor ezúttal sem kapták meg a porciójukat, már a második próbánál semmi hatalommal nem birta őket a kapitány bevinni.
Természetes, hogy a gróf még nagyobbat nevetett a sikerült kúrán s az ajándékba hozott drága vadászfegyvert megtoldotta két szép agár-kölyökkel, melyek még 10 esztendő multán is ott ásítoztak a kenesei nótárius kapujában.

Kenesei Lukrécia.
Szép Balaton mellett sokat beszéltek az elmúlt század végén is még kenesei Lukréciáról. Több öreg urat ismertem magam is, kik látták e tüneményes alakot; ifjan azonban senki se már, csak a rege őrizte meg s tán színezte is ki oly bájossá alakját.
Gyermek voltam, mikor legelőször hallottam róla. Nem volt még akkor alkalmam megfigyelni az életet s az asszonyi szívet. Nem tudhattam, hogy az első fejtetőre állít minden okoskodást s gyorsan rohanó talpai alá gyűri azt, ki tervekkel indul neki. Éppen ily kevéssé volt ismeretes előttem az a földre szálló menny, vagy az a mindent megemésztő pokol, melyet megteremthet ez utóbbi. Nem értettem akkor a történetet és sok, sok ideig a dajka-mesék valószínűségének szinvonalán állott emlékezetemben.
De amikor a mi szépséges Balatonunk csodálatos regéit kezdtem összegyűjtögetni s halásztanyákon úgy, mint pinceszerekben fel-felemlítette előttem egyik-másik jó emberem Lukrécia nevét s történetét: elkezdtem utána puhatolózni.
Szűcs Ábel bátyámnál meg volt története írásban Eörsön. Valami diákköri pensumnak gondoltam, melyen a pápai kollégium ifjúsága a 40-es években az ifjúsági képző társulatban szárnyait bontogatta.
Amint azonban bontakozott ki előttem a valószínűtlenség homályából a rideg való s élő aggastyánok visszaemlékezései hitelesítették a megkopott írást: merengett el lelkem titkos szövevényein egy parányi húsdarabnak, mit női szívnek mond az embertan tudománya.
Csodálatosan igazolja az élet a Kleopátrák létezését s a legnagyobb lélekismerő Mózes volt, ki Éva történetét a bibliában megírta...
*
A kenesei református paplakásban az ekklézsia tulajdonát képező egy láda van, melyre ez van felírva: Készült Anno 1817. Árvay uram prédikátorsága idejében. A 100 éves relikvia mi előttünk csak annyiban bir fontossággal, hogy Árvay tiszteletesről emlékezik. Ennek volt ugyanis felesége a história hősnője: Lukrécia.
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Egy leányka tünt fel a múlt század elején szép Balaton partján, kinek rendkívüli szépségéről és testi bájairól egész Dunántúl beszélt. Családi neve elmosódott az idővel. Hívták Mezőföld gyöngyének is; a hagyomány Lukrécia néven regél róla. Egy Almádiban tartott híres szüreti mulatság után beszéltek róla legelőször, hol az alig 14 éves gyermekleány középpontja lett a társaságnak, becézett kedvence az öreg-uraknak, irígyelt vetélytársa az ott együtt volt szépnemnek.
Tüneményszerű megjelenéséről csak azok birhatnak fogalommal, akik tudják, hogy igazi szépségek dolgában a Balaton-part az első hazánkban. Milyen lehetett a legszebbek legszebbje!?
Mikor harmadnapra hazavitték Bogárdra, 6 négy- és 13 különböző kettős, összesen 19 fogat kísérte, mint az árnyéka, otthonába. És utánuk nehány óra múlva megérkeztek az Almádiban muzsikált cigányok is, vonatva attól a bűbájtól, mely Lukrécia lényéből áradt ki.
És két évre rá ott találjuk azt a ritka szépséget a csendes kenesei parókhián, mint Árvay uramnak, az egyszerű kálvinista papnak feleségét.
Ennek a két évnek története vet világot Lukrécia lelkére.
Nevezzük keresztnevén azt az ifjút, ki minden napon megjelent habfehér paripáján a bogárdi kúrián. Lázár úr, egy ősnemes család sarja, kinek felmenő ősei nagy szerepet vittek a vármegye életében, s a sötét könyvtár-szoba oldaláról alátekintő, díszmagyarban lefestett jellegzetes alakok minden másodika megülte az alispáni széket. Az ifjú is főbírája volt már a megye e legtekintélyesebb járásának s későbbi folyama életének a híres ősök méltó utódává tették őt.
Lázárral történt meg az az eset, hogy egy szilasi bálból 64 ökrön szállíttatta át Sárbogárdra a messze földről összejött vendégsereget, - az egyszeri szilasi rektor mintájára, - lévén a Sárrétben akkora olvadás, hogy az út sártengerén csónak módra úszott át a sok szekér. A múlt század derekáig a szilasi és bogárdi bálok a legelsők voltak az országban, melyekre úgy Dunántúl, mint a Tisza mellékéről is megjelent a mulatni szerető s egymással hegyről-végből atyafiságban levő nemesi középosztály.
Eme fényes bálok királynéja csakhamar a Mezőföld gyöngye, Lukrécia lett s igen természetes folyománya az életnek, hogy a ragyogó szépségű leányka s a női bálvány mintaképe: Lázár egymásba szerettek.
És Lukrécia két évre rá Kenesén van, mint egyszerű falusi papné. Miként oldható meg itt a rejtély? Csak hozzávetőleg beszélhetünk, semmi biztos adat rendelkezésünkre nem áll. Csak feltevés az, mely után indulhatunk, lélektani következtetés a jövendőből a múltra.
Úgy kell lenni, hogy soha sem szerencse az, ha egy komoly kedélyű ifjú s egy játszi, mindenben felületes lány érdeket keltenek egymás iránt. Ez csak pillanatnyi lehet, mert a komoly, mélázó lelkület megtörik a játszi kedély felületességén s a komoly lélek érzékenységének biztos következménye az elbukás, a szomorú vég.
Hogy Lukrécia mély, igaz szerelemmel vonzódott Lázárhoz, későbbi sorsa a bizonyság. De gyerek volt, játszi volt, mint a pillangó; ki várhat a tavasztól gyümölcsöt? A higgadt és érzékeny ifjú előtt könnyű volt a büszke és nagyúri családnak ledérségnek minősíteni a lányka játszi természetét s meg tudták akasztani a már is kitűzött házasságot. Ez döntő befolyással lett Lukrécia későbbi életére.
Mint mellékes körülményt felemlítem itt, hogy Lázár később feltalálta azt a lelket, ki képes volt vele elfelejtetni az ifjúkor e ragyogó színű, de szomorú végű álmát s utódai, mint vezérszerepet vivő alakok, közöttünk élnek s tisztelet- s közbecsülésben állanak a vármegyében.
Lukréciát végzete a középbogárdi lévita, majd Kenesére elválasztott prédikátor: Árvay uram házához vezette, hogy ördöge legyen annak az áldott, egyszerű embernek, kinek összes hibája csak az volt, hogy igazán tudta őt szeretni.
Az az összekúszált lélek nem találhatott nyugalmat a csendben, az egyszerűségben; csalódott szívére csak tűzre csepegtetett olaj volt a soha nem szeretett férjnek szerelme. Egy komoly teremtés minden esetre tisztelni tudta volna ez érzelmet, de Lukréciánál éppen ellenkező eredményt szült az. Eszébe hozta elvesztett boldogságát s összeszorúlt szíve zaj, mámor után vágyott, mely feledtesse vele a múltat.
Akkor még sem „Baross”, sem az öreg „Kisfaludy” nem szeldelték a szőke vizet; nehány vitorlás komp lebegett bizonyos napokban a Balatonon végig. Kenese só-állomás volt. Keszthelyről, a Balaton túlsó végéről ide jártak a vitorlás kompok sóval megrakodni s az eleven, víg hajósnép napokig elmúlatgatott a barátságos Kenesében.
A „part-föl” nevű hegyormon, mely a Balatonra szögell ki, még ma is áll a hajlék, mely Árvay uram tulajdona volt. Lukrécia lélekállapotából könnyen kimagyarázható, hogy ismeretséget kötött a víg hajósokkal. Különösen a komp kormányosa - hogy ki volt, nem maradt fenn - lett a szép asszonynak rabja, kit a partföli hajlékra kitűzött fehér zászló már egy mértföldnyire figyelmessé tett a reá várakozó, megtévedt teremtésre.
A következő években német és olasz katonák kerültek Kenesére, kiknek tisztjei osztozkodtak a háborodott lelkű, szép asszony kegyein, míg végre azoknak eltávozásakor egy főhadnagy megszöktette Lukréciát, ki aztán lábát Kenesére többé be nem tette.
„Ne is keressen, ne is jőjjön utánam, - írt a férjének, - engem úgy sem talál fel soha. A maga becsületes arca ne piruljon egy rossz asszony miatt, kit szerencsétlen végzete addig űz, hajt, míg valahol az útszélen, vagy a szeméten össze nem roskad”.
Igy írt a megszökött asszony. Árvay prédikátor, a becsületes és nagyon szerető férj bezárkózott lakásába, ott három napig siratta hűtelen párját. A negyediken maga is utána ment, ott hagyva örökre ekklézsiáját, eldobva magától papi hivatalát. Egy hárfát szerzett valahol s azzal kereste kenyerét Pesten, a sok sírástól megvakulva, a nagy szerelemtől megháborodva, járta sorba a lebújokat, a legutolsó csapszékeket.
És megbomlott lelke jól sejtett, mert megszökött hitvese szintén Pestre került, mikor főhadnagya meg ő tőle szökött meg s itt lesülyedt a legmélyebbre, hová csak egy támasz és jövedelem nélküli fiatal, szép asszony sülyedhet.
Itt, úgy látszik, a szerető Isten megelégelte szenvedését. Aki régente a bűnös nőnek azt mondotta: megbocsáttattak a te bűneid, eredj el, de többé ne vétkezzél, - kiterjesztette Lukrécia felett is oltalmazó kegyelmét. Egy főúr meglátta a már romokban levő, de még akkor is hódító szépséget s minden társadalmi előítéletet félre téve, kiemelte a szemétből s hitvesévé tette.
Csodálatos játéka a sorsnak; de még kimagyarázhatatlanabb tulajdonsága a léleknek, hogy e nő új otthonában a háznak őrangyala, az ott talált leánykának minta nevelő-anyja, a közéletnek egy mindenkitől tisztelt, hírneves alakja lett. Nem járt nyomában életének átka, zajos múltját tán senki meg nem ismerte s a főrangú világ, melybe került, benne a magyar háziasszonyok, az igazi nagyasszonyok mintaképét szerette. És agg korában, mint a legrokonszenvesebb matróna halt el, fájdalmas gyászba borítva egy vármegyét, melynek méltóságos asszonya, és egy kiterjedt, gazdag családot, melynek ragyogó napja volt. És ezek mind, mind jól megérdemelt könyeket hullattak koporsójára.
Így mondja el ezt az avult írás, így őrízteeg a szájhagyomány is. És amikor én a kis történetet e gyűjteményben felújítom, nem tudom: a lelket bámuljam-e, amely gyenge volt és elbukott a semmiségen. És vasszilárd lőn ott, hol a legerősebbek is megrendülnek. Vagy elmerengjek az asszonyi szíven és annak mélységein, találgatva magamban: mi nagyobb ott: az üdvösség-e, vagy a kárhozat...?

Lakatosék szerencséje.
A zákányi disznóhajcsárok akkortájban arról voltak híresek, hogy piros szegélyű, durmó-gombos puruszkájuk belső zsebéből első szóra ki tudtak volna fizetni egy 500 holdas földesurat. Alsó-Baranya és Bácska tele volt ily hajcsár-tőzsérrel, kik kezdték egy koca süldőn s végezték emeletes házakkal Győrben, Sopronban és Bécsben.
Ne gondoljátok azonban, hogy ez a meseszerű vagyon igaztalan úton-módon jutott a puruszkába; vagy valami titkos bűv-erő ezeregyéjszakai mesék módjára varázsolta a hajcsárok keze közé. Hosszas munka, fárasztó gyalogolás, véghetetlen nagy türelem és ügyes számítás gyümölcse volt az a rengeteg vagyon.
Bárcsak ti is, édes gyermekek! megtanulnátok azt, hogy a sült galamb nem repül az ember szájába s hogy aki vagyont szerezni s ez által tisztelet és jóléthez akar jutni, annak nem szabad megijedni a fárasztó munkától, annak hangya szorgalommal és bárány türelemmel kell a filléreket összehordania. És főképen szívós ragaszkodással kell a kitűzött célpont felé haladnia büszkeséggel és félre nem tekintgetve, tudván azt, hogy két adott pont között legrövidebb út az egyenes vonal.
Ezek a disznóhajcsárok a bácskai birkásoktól, ahogy akkor a haszonbérlőket nevezték, összeszedtek 1000-2000 drb. esztendős malacot s terelték felfelé. Útjok mentén, mindegyik falu végén hatalmas hizlalók voltak berendezve, hol egy-két napra megállottak etetni. Kanizsától fel a Mezőföldön keresztül Veszprémig, majd onnét Győrön, Sopronon át Bécsnek száz és száz ily hizlaló volt felállítva, hova a hatalmas falkát behajtották.
Néhol-néhol ma is megvannak ezek a hizlalók, a legtöbb helyen azonban salétromos házat készítettek belőlük a múlt század 50-es éveiben, amikor is a jámbor falusi polgárok szoba földjét minden szó- és megkérdezés nélkül - nehány garasért - félölnyi mélységre kiásatta a puskaporra éhes felsőbbség.
Csiker János bátyám Kenesén, egy talpig becsületes polgár gazda, kinek féltve őrzött családi históriáját alább bemutatom nektek, még meg tudta mutatni nekem a helyet, ahol állottak hajdan a híres hizlalók. Pőre gatyás gyermek volt akkor, mikor a legutolsó falkákat hizlalták ott a muraközi vendek; de tudjuk, hogy az élet alkonyán levők legjobban a gyermekévek napjaira emlékeznek vissza.
A nyár elején így elindított falka útközben, a lassú menetelés és folytonos etetés mellett annyira felhízott, hogy az Erzsébet napi soproni, vagy a Katalin győri vásárra teljesen elkészülve érkeztek meg. Ami itt megmaradt, azzal tovább mentek Bécsnek, ott bizonyosan akadt mindnek gazdája.
Elképzelhető, hogy mily fáradsággal és nehézséggel járt ez üzlet. De abban az időben még nem volt vasút, főképp hiányzott a kőbányai sertéshizlaló. Valamint könnyen érthető az is, hogy egy ily vásárról hazaérkező hajcsárnak nem nagy fáradságába került volna egy-egy uradalom kifizetése.
A sok közül Raditics Milos már csak azért is híres volt, mert ő mind a három nevezetes városban saját házába szállhatott, mikben egy-egy lakás teljesen berendezve várta a fölérkező tulajdonost.
Egyikében azoknak a Balatonmenti csárdáknak, ahol a szóban forgó hizlalók felállítva voltak, a csárdás gazdát Lakatos Jánosnak hívták. Híres csárda volt ez a Balaton partján, közel a vármegye széléhez, rengeteg erdőktől körítve, a legjáratosabb országút mentén. Ha egyik vármegyében kihirdették a statáriumot, a zaklatott betyárok átjártak a másikba, ilyenkor aztán nagy szerepe volt a csárdának is, meg a csárdásnak is.
Mindennek dacára Lakatos János csak megmaradt továbbra is szegény ördögnek. A veszprém-megyei szegény legények kontóját nem fizették ki a somogyiak; ezekről meg a zalaiak nem akartak tudni. Ha néha-néha akadt is egy-egy kis portéka, jámbor plébánusok féltve rejtegetett ezüstszere, vagy hatalmas földes uraságok holmija, miket vendégei fizetés fejében nála hagytak, azokon örült, ha féláron túladhatott. Nem lett volna tanácsos a tollas panduroknak ezekkel az anyagokkal találkoznak, különösen statárium idején.
Hejh! pedig Lakatos Jánosnak szívén rágódó féreg volt az az ő szegénysége.
- Tudod János! szeretlek én téged, hozzád is jönnék feleségül, de azt a komisz szegénységet ki nem állhatom. - Dévajkodott vele Czéda Zsófi, Mezőföld legszebb leánya, Lakatos Jánosnak gyötrő szerelmese. - Szerezz egy kis vagyont, hogy kerüljön fehér-habos selyem keszkenőre, meg sárga kordován csizmára, akkor hozzád megyek.
- De hátha soká kaparhatom össze azt a vagyont, fogsz-e várni addig reám, nem mégysz-e hozzá egy olyanhoz, kinek már megvan a vagyona?
Szeme közé kacagott a leány.
- Jaj te buksi, te! Hát hogy gondolhatsz olyat, hogy eltudnám nézni, mint hervadok, mint fonnyadok össze vén szipirtyóvá. Csak van eszem! De mit is csinálnál akkor már velem, ha kóróvá aszom?
Megveregette a legényember barnapiros orcáját.
- Te csinos legény vagy, éppen összeillenénk; de szegény ördög vagy, szegény, aki a feleségét cafatos lazsnakokban járathatja csak, aki után olyan csúnyán csattog a harcsaszájú patkós csizma... Mit gondolsz, hogy nézne ki a szép cinkotai Czéda Zsófi lucskos, sáros lazsnakban, korcogó csizmában...? Juj, juj, juj...! borsódzik a hátam is bele.
Lakatos János magához ölelte a csintalan leányt, ránézett a tejfehér arcára, beleveszett világoskék szemébe. Kláris piros ajaka olyan, mint a csipkerózsa piros bogyója, dolgot nem látott kezei olyan puhák, mint a balatoni föveny, karcsú dereka olyan hajlós, mint a szélben imbolygó nádszál. Ennél a csengő-csicsergő ajaknál nem termett még pompásabb betyár marasztó. Az a kicsike kéz éppen, hogy az itcét elbirja. És az a derék, az a hajlós, sikamlós derék és azok a mindig harmatos szemek...! Ha egyszer azt szegénylegény magához öleli, ha egyszer azokba belepillantott, nem viszi többé aranyát a dakai Sátor Zsófihoz... Csak ez a vagyon, az a vagyon megvolna...!
Csípős bakonyi szellő kósza felhőket terelt össze a Balaton fölött, melynek tetején már állt a jég; nem csoda, ma volt a Miklósnapi vásár Veszprémben. A Bakonyban ugyan már Katalin óta fehér minden hegytető, oda fehérednek a csittenyi dombra, de ott egy pár héttel korábban le szokott esni.
Czéda Mihály, a cinkotai csárdás bevásárolni volt odabent. A cinkotai csárdás, ki a déghi temérdek pusztáktól körülvett, országút melletti központban lakott, tartozott helyiségét ellátni a pusztai cselédségnek leginkább szükségelt szerszámmal, világosítóval, távol esvén ide akár Dégh, akár Enying, akár Szilasbalhás, hol a pusztaiak bevásárolhatnának.
A csontos képű, szikár szatócs, ki tüzes csikóit itatta a jeges csárdakútnál, áttekintvén a kies kenesei völgyet, arról a függönyszerű ködről, mely az agg Remete-hegy vállain lebegett, havat jósolt, mely nyomban leesik, amint az idő meglágyul.
Odabent a dorkó mellett, deresedő, bozontos haju vak cigány hangolta cimbalmát. Ismerte a neszes leányt, ki ha kedveséhez betért, mulatság dolgában nem szokott a hétrét gatyás betyárok után messze elmaradni.
- Te János! látom a harmatos ablakról, hideg van odakinn; hozzál egy kis csopakit, messze van még Cinkota; kend meg, öreg, üsse azt a muzsikát.
Mire Lakatos János az itallal előkerült, a leány már ott dalolt a cigány előtt:
„Volt nekem egy szép szeretőm, de régen,
Nincsen olyan fényes csilag az égen...”
És dalolt, dalolt bánatosan, fájón, mintha csak annak az ajtóhoz támaszkodó legénynek a szívéből tépdeste volna ki a nótát.
Ott gyöngyözött a nemes ital az asztalon; olyan sárga a színe, mint a gódirc leve, olyan tiszta a gyöngye, mint az eleven kéneső. És a daloló leány felkapja a kalázlit, kihajtja felét, másik felét pedig a legénynek nyújtotta oda.
Mint a fehér vadrózsa szirmaira lehelt rózsaszínű zománc, úgy öntötte fel tüzét a nemes ital a tejfehér arcra.
Jaj annak, aki asszonyajak érintése után boros pohárból iszik! Nem bor az többé, sárkánytej, mely egy szempillantás alatt végigszalad az erekben s űzi, hajtja a vért, mint a hömbölgő bába fonát kergeti az ugaron a süvöltő őszi szél.
Mit ér a szomorú a legénynek?! Nem sírni akar most, hanem mulatni, táncolni veszettül, hogy lelke ott szakadjon ki ziháló melléből őt keserítő s vele csak játszó szép szeretője karjai között. Tudja ezt a dádé, nem kell oktatni.
Mint a gyöngyvirág lecsüggő harangocskája ráhajlik a széles levélre, úgy nyugodott a csárdás széles keblén a lány piruló szép arca.
Kocsi zörren, utas tér be a tágas udvarra, a zajos ivóba; farkasbőrrel bélelt bundás utas, alig látszik a hóharmattól, mely szemöldökét, bajuszát bevonta. Már akkor a csárdás ott rakta a szép leánnyal a vígat, a meleget ontó dorkó előtt.
Egy pillanat alatt kipenderedett Zsófi a legény karjaiból; nem való ez a látvány idegen szemének.
Mikor az utas kicihelődött bundájából és letörölte arcáról az olvadó hóharmatot, Raditics Milos állott a ziháló csárdás előtt.
Kikísérte János Zsófit egész a kocsijáig.
- Te Zsófi! ne vesd meg kérésemet; adj egy csókot, aztán súgok majd valamit.
Ahogy a leány kicsucsorította ajakát a legény felé, az ezt súgta neki:
- Holnap lesz pénz, de sok; elmenjek-e a kézfogóra!
- Várlak!
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Megvolt a kézfogó, utána a lakadalom is Czédáéknál; Lakatos János meg ment Cinkotára, de Raditics Milost hiába várták haza Zákányba, nem ért az oda sohasem.
*
Sok, sok idő tellett el azóta; Lakatos János lelke kilenc szobás lakásban, selyem paplan alatt vált meg testétől. A múltból csak az emlék él még a régi Lakatoshoz hasonló, kopott ruhás szegény ördögök ajakán. A csárdát is elsöpörte az idő hagyományos ivójával s arasztnyi vastag padjaival. Úri lak áll ma a helyén, csak egy hibája van: nincs kút az udvarában. Mondják, hogy hajdan volt ez is, de bedőlt-e, betemették-e? senki sem tudja.
A múlt években szárnyat építettek a kastélyhoz s mikor a fundamentomot ásták, ráakadtak a beboltozott kútra.
Szent borzalommal állt meg a kőmíves munkájában. Eszébe jutott az egykori csárdásról szóló monda: Raditics eltűnése, Lakatosék szerencséje... leereszkedett karja, kihullott kezéből a bontó csákány, nem volt ereje fölnyitni a bezárt üreget és titkot.
...Mire való is volna háborgatni a holtak nyugalmát!...

Darvas-kép.
Egy érdekes per történetét mesélem el, mely három falu népe között 300 esztendeig húzódott, amelyet aztán az 1676-ik évben úgy döntöttek el, hogy a per tárgyát képező, mintegy 3 holdat kitevő erdőrészletet megnyerte egy negyedik, aki a perbe bele se szólott.
Elég furcsa ítélet volt biz ez; de a legfurcsább a dologban az, hogy a perlekedő három falu népe az ítéletbe - belenyugodott.
Csodálatos jelenség, hogy míg a közéletben a Balatonvidék lakossága a legjózanabb s legbecsületesebb népcsoportja hazánk lakosságának, a tulajdont illetőleg annyi viszály, perpatvar sehol sem észlelhető, mint itt. Nemcsak egyesek, községek, hanem még vármegyék is hajba kaptak egymással s határvillongási perek töltik be a múlt századok úriszékeit és megyegyűléseit.
Ezek után ítélve a Balaton vidéke lakosságát házsártos, veszekedő népnek tarthatnók; azonban, ha közöttük élünk s lépten-nyomon szerzett benyomások után ítélünk, épp az ellenkező s bátran állíthatom, hogy - a helyes véleményre jutunk.
Általában is elmondható az a magyar népre, hogy a röghözkötöttség érvényesül életében. Magyar emberből ritkán válik világfutó. S ha a nehéz megélhetési viszonyok - egyes helyeken - kivándorlásra kényszerítik is, még ekkor is haza hozza a honvágy. A barkás füzek, az imbolygó nádasok, a lankás lejtők, a csög-bog faluk karcsú tornyaikkal, a zöldes vizek, a selyem füvet termő laposok belevésődtek lelkébe. Üres a nagy világ, ha ezektől távol van.
És ez a röghözkötöttség sehol sem oly erős, mint a Balaton vidékén.
Jellemző erre vonatkozólag a következő két tünet. A filoxera-vész úgyszólván végképpen megfosztotta kenyerétől ezt a lakosságot. A szőlővel beültetett Balatonmellék egy-egy hold földje ezreket ért, mely ma alig képvisel 40-50 korona értéket, amennyiben a sziklás, váladékos talajában semmiféle termény meg nem honosul. És ez a nép ott ül elpusztult élete felett. Hasztalan ígérnek neki másutt szessziókat, mint legközelebb is, amikor a kormány előnyös ajánlattal hívta őket Nagysármásra, Erdélybe letelepítendő. Inkább megmaradt szegényes sorsában, zsellérként nyomorogva a nagy víz mellett, mint sem hogy elment volna gazdának, úri sorba, messze a Balatontól.
A somogyi homokos lapály szőlőmunkásai, a zalai part szegénysége. S ez a nép, noha csak a víztükör választja el otthonától s átláthat borághagyott lejtőire: minden este haza jár aludni, mert olyan édes, megnyugtató, felüdítő álmot nem talál sehol, mint otthon.
Nemcsak földterület, de még egy-egy barázda, egy-egy rög is drága előtte s ha azt veszély fenyegeti, vérig megy annak védelmében. Ezért voltak olyan elkeseredett határvillongási perek a múltban. S ha már a termő földért nem kellett harcolniok, áttették a küzdteret a vízre. Vármegyei levéltárak poros aktái igazolják, hogy itt is milyen küzdelmet fejtett ki ez a lakosság.
*
Valahol, ott a kenesei és papkeszi határon, a mai rostási puszta valamelyik sarkában volt egy erdőrészlet, alig 3 holdnyi terület, amelyért 300 esztendős per támadt három falu lakossága között. Csajág, Kenese és Papkeszi községek határai sarkallottak ott össze s a csucskában, egy hányt földre, bizonyosan határdombra felállítottak egy oszlopot, mely jelezte a választó vonalat.
Rengeteg erdők közepette állott ez az oszlop, akkori elnevezés szerint: „Darvas-kép”, amellyel egy ízben az a dolog történt, hogy a papkesziek a Darvas-képet felgyújtották, elégették, a dombot széthányták, ami által határukat odébb tolták. Keneseiek vették észre favágás alkalmával a furfangos csalást, amelyet aztán a 300 esztendeig húzódott perrel toroltak vissza.
E nevezetes per okmányai sértetlenül meg vannak manapság is Balatonkenese község levéltárában, melyekből igen sok, az akkori viszonyokra világosságot vető adat derült ki. Nevezetesen:
Azidőben még egy Sandur nevű község is volt Kenese határában, a mámai puszta felől, melyet nemesek laktak. Ez a falu a XVII-ik század végén pusztult el, lakosai betelepedtek Kenesébe, temploma és házainak romjai ma is láthatók az úgynevezett „Bögre-hegy” északkeleti részén.
Továbbá: a „tatár-lyuk”-akban, melyek a kenesei homokdombok merőleges oldalaiba vannak vésve, szédítő magasban, - ez idő szerint is látható közülök négy, - hol emberek laktak, belőlük egy pár, mint tanú szerepel e perben.
És: hogy a kenese-fűzfő-vörösberényi uradalom, mely ma a tanulmányi alap birtoka, előbb pedig a jezsuitáké volt, ez időben a veszprémvölgyi apácák javadalmazását alkotta.
És kiderül egy nevezetes mozzanat, hogy: a török-világ idejében éppen itt, a Darvas-képnél verték agyon a keneseiek a papkeszi hajdukat s holttestüket nem engedték elvitetni csak azért, mert kenesei területen történt azoknak kínos halála. Eltemették ők maguk. Ez is, mint egyik bizonyság említtetik fel a perben a kenesei tanúk által.
Mikor a nevezetes per 1676-ik évben eldőlt, 24 tanut hallgattak ki utoljára Kajár-, Peremarton-, Papkeszi-, Csajág- és Kenese községekből, akiknek vallomása után az utolsó bíró e perben akként döntött, hogy a kérdéses terület sem a papkeszieké, sem a csajágiaké, sem a keneseiké nem lett, hanem megkapták a veszprémvölgyi apácák, amibe aztán valamennyien belenyugodtak, pedig mindegyik község lakossága tisztára reformátusokból állott s letették a három százados küzdelemben megcsorbult fegyvereiket s élnek azóta egymás mellett jó barátságban egymással.
A „Darvas-kép” elnevezést megőrízték a hosszadalmas per aktái és egy dülő-föld a kenesei határban. Ez a határrész még arról is nevezetes, hogy a Veszprém vármegyében igen kiterjedt, nagy befolyása és tekintélyű Kenessey-familia elei, innét szállították a fehér földet szét Dunántúlra. S mikor egy ízben valamelyik tehetős atyafi falukkal kínálta őket Pápa vidékén, ha fehér földjüket s egyszerű kenyérkeresetüket elhagyják: hát a hitvány dolomitot többre becsülték, mint az uradalmakat, mert ez ott termett a szép Balaton mentén!

HARMADIK KÖTET.

Az akarattyaí „nagy fa”.
A Balaton legkeletibb partján, a kenesei-öböl fölötti homokdombokon, Matacs és Akarattya között egy óriási nagy szilfa terjeszti ki 6 méter távolságra lombkoronáját. Rákóczy fájának is mondják; a hagyomány beszéli, hogy a felséges fejedelem hozzá kötötte volna meg lovát. Ez azonban nem egyéb, mint a szeretet kegyelete, mert a 15-ik században megtartott kenesei országgyűlés idejében is már „nagy fa” név alatt említtetik e szil, mely tudvalevőleg több, mint kétszáz évvel előzte meg a kurucvilágot.
Egyik nevezetessége az, hogy a haza atyja: Kossuth Lajos temetésekor ennek árnyékából vették azt a láda földet, melyet a legnagyobb magyar sírjába eresztettek le, hogy jelezze a Balaton vidéke népének azt a koporsót átölelő karjait.
Igen valószínű, hogy 500-600 évnél jóval idősebb e fa, mely még most is büszkén mered ég felé csonka koronájával; méltóságos tekintetével átnéz a Balatonon a távol Tihanyba s a halász, ki hálót vetni a nagy vízre lemegy, amint meglátja a nagy fát, másik oldalon pedig a kettős, tihanyi tornyot: belecsap evezőjével a habok közé, siet az egyenes vonalból kijutni.
Hajdanta rengeteg erdő környezte, alig 100 éve, hogy egyedül árválkodik a magas akarattyai dombtetőn. Egyenkint látta ledőlni társainak unokáit, őt megőrizte hagyománya a fejszés csapásaitól. A varjúsereg, szőri szarkák ezrei is végképpen elhagyták, elvonultak feljebb, a mámai sűrűségbe. Az utóbbi időben onnét is elriasztotta őket a balatoni vasút nyomán támadt kultura; ki az ős Bakonyban, ki a Remetehegyen talált menedéket. Volt idő, mikor egy-egy csicsere-csere csíz ha megjelent lombjai között, esemény számba ment. Csak mióta a számító emberi ész feltörte körülötte az örök-gyepet s piros, acélos búzát termel a magas fensíkon, azóta népesült meg ismét koronája búzát kedvelő csirip-csirip verebek rajával.
És ő egyformán ad tanyát az apró ivadéknak épp úgy, mint hajdanta a száz esztendőt megért fekete hollónak, tán eszébe se jut megfigyelni a természet amaz örök törvényét, hogy apróbb, satnyább nemzedéket szűl a tova haladó idő. Századok múlva éppen ilyen nyugodtan hallgatja majd a picurka ökörszemek csendes pittyegését.
Három vármegye munkás népe, mely a Balaton tetején keresi a kenyeret, ismeri ez ősi fát. De nemcsak ismeri, hanem szereti is és szent kegyelettel tekint vihartépte koronájára.
Bajos dolog az a határigazítás még száraz földön is. Előszedik a legöregebb embereket, egyenkint hallgatják ki őket, ki, hogyan emlékezik vissza, a múltra? S az öreg pátriárchák élő telekkönyve sokszor többet ér annál, melyet tetemes költséggel tartanak fenn a vármegyei székházakban.
Hát még vízen mily sok nehézségbe ütközik az igazságos kiigazítás! Már pedig ahol arról van szó, hogy a kajári, vagy a foki és tihanyi halászoknak meddig terjed a határuk; hol választja el a hullám Veszprém vármegyét Zalától s a kettőt Somogytól, mikor víz és víz van minden felől, ahol határdombot, vagy bitófát felállítani teljes lehetetlenség: megáll itt az emberi ész s nem képes se ide, se oda menni.
De ahol az emberi ész csüggedten mond le, ott útba igazít a nagy fa. A tihanyi kettős torony is hegyen van, meg a nagy fa is; az nyugaton, ez keleten. Most már ha egy rengeteg hosszú rudazó kötélnek egyik végét a tihanyi keleti torony egyik keresztjéhez, a másikat pedig a nagy fa derekához kötjük meg: ez az egyenes vonal lesz a mesgye 3 vármegye, 7 falu balatoni jussa között.
Ezért ismerik oly sokan a nagy fát és ezért tartják tiszteletben vihartépte koronáját. Jaj lenne annak, ki éles fejszéjével több méter derekának neki merne menni!
Abban az időben, mikor még Kis Pál uram volt a tóbíró a kajári, csajógi, (még akkor nem ették meg a rézfokosos ősök egy ebéden balatoni jussukat!) gamászai és foki részen. Jónás Simon uram meg a kenesei, alsóeörsi és berényialmádi félen: attól az időtől kezdődik a nagy fának szereplése.
Nászok voltak az öregek; Jónás Simon uram derék szál fia, János elvette feleségül kajári Kis Pál uram szép hajadon leányát, Juliskát. Hatalmas termést adott a Márkó, egy hétig folyott a bor Jónásék célájában. A kürgösi-cigányok negyednapra megszöktek, újat hoztak helyettük Szabadiról, de azért az egész hetet átlakodalmozták.
Még akkor jó világ volt Kenesén. Egy-egy termésnél 3-4000 akó mustot szűrtek el az öreg hegyen, Sándorban, Márkon, az útaljában; az a csillogó nagy víz 20 fontos fogasokat terelt a hálóba. Matacs, Emberölő annyi fát adott, amennyire csak szükség volt. Az apácák, majd a jezsuiták szabad kezet engedtek a népnek, ha nagybőjt idején hetenként kétszer átvitték Berénybe a félmázsa halat. Gyerekség ez csuka- és ponty-íváskor. A dézsma sem járt sok nehézséggel ott, hol a hárslevelű és cseres vágókban egy tőkéről megtellett egy puttony.
De ha nászok voltak is a jó öregek, soha sem volt közöttük békesség. Öreg Kis Pál uram csak kinézett partföli hajlékából a vízre, mindjárt látta, hogy az eörsiek átcsaptak a foki határba. Viszont Jónás Simon uram is ha átnézte a nagy vizet Sándorról, rögtön észrevette, hogy a kajáriak becsaptak a keneseiek igaz jussába. Emiatt aztán örökös civódásban élt egymással a két tóbíró.
Lelkiismeretes ember volt mind a két öreg, rászolgáltak becsülettel arra az 5 körmöci aranyra s egy veszprémi cifra szűrre, mit 5 falu népe fizetett nekik évenkint. A veszprémi káptalan, meg a berényi barátok a gamászai és berényalmádi részért konventióval fizettek.
Történt egy alkalommal, hogy a tóbíróbeállítás egyszerre esett meg nemcsak az alsó és felső Balatonon, de a tihanyi részen is. A tihanyi bencések elcsapták a foki Tót Imrét, ki korábban a belső fél tóbírája volt, mert süllő íváskor megnyitotta a Sió zsilipjét, mi által a hal tetemesen megfogyatkozott a Balatonban.
Sokáig beszélték, hogy Tót Imrét a simontornyai barátok vesztegették meg az andocsi búcsun; nem tudom, mi igaz belőle.
Elég az hozzá, a foki bírótól elvétetett a belső Balaton s rábízaték az őrködés Tatár Imrére, ki árendása volt a Szántód és Tihany között közlekedő kompnak. A nagy áldomás nem maradhatott el; 7 falu népe szállott a vízre, hogy paprikásnak és nyársonsültnek valót fogjanak.
Hatalmas sereg garda kígyózott a Balatonban. Egyszerre látták meg a partföli, Sándor és tihanyi hegyekről. Jónás Simon tisztán látta Sándorról, hogy az alsó-eörsiek határában csomósodott össze a látott hal; Tatár Imre meg úgy látta, hogy az már a Tihanyiaké. Kis Pál hitelni mert volna rá, pedig ő becsületes kálomista - hogy a látott hal ott feketedik, ahol a kajáriak határa a kenesei és fokiakéval összetorkollik; - és mindegyik tóbíró saját véleménye szerint adta meg a jelet halászlegényeinek.
Lett erre aztán olyan dulakodás a vízen, amilyet még nem látott az öreg Balaton. Huszonnégy hajón 192 ember, 3 vármegyének 7 falujából kereste igazságát ott a vízen.
A csajágiak és kajáriak jó verekedő nép hírében állottak; no, meg is mutatták itt. Hasztalan „motollált” - ez a jeladás - a 3 bíró a hegytetőkön, nem ügyeltek arra. A hajók oldalairól lekapcsolták a két öles lapátokat, két marokra kapták s hegyibe! akit ahol értek. Három csónakot felforgattak, 24 embert a vízbe fojtottak s mikor a keneseiek is segítségükre mentek, utcu neki! Tihany s Zamárdi népe sem vette tréfára a dolgot, menekültek, amerre láttak. Ki Füreden kötött ki, ki meg Palaznakon.
A 3 vesz prémmegyei falu népe uralta a helyzetet s merte be a rengeteg gardát vízbefúlt társaik üresen maradt csónakaiba.
Hogy milyen per lett ebből a 3 vármegye között, azt könnyű elgondolni. Úriszékek, szolgabírák tehetetleneknek bizonyultak az ügy sikeres elintézésére. És ekkor hol Veszprémbe idézték meg a 7 falu népét, hol meg Egerszegre és Kaposba. Egy nemzedék abban öregedett meg a 7 faluban, hogy hol ide járt, hol oda. S mikor aztán már a per a 3 vármegyét 4-szer-5-ször megjárta, nemes Veszprém vármegye akkori vice-ispánja a következő nagyfontosságú ítéletet hozta ezen határvillongási perben:
...„Ns. Somogy, Szala és Veszprém vármegyékben fekvő Balaton taván a vármegyék határát az az egyenes irány mutatja, mely a Főtisztelendő szent Benedek-rend tihanyi templomától a Jézus nevét viselő Főtisztelendő vörös-berényi rend Akarattya pusztáján álló „nagy fa” irányában napnyuggattól napkelet felé terjed; -
tudtára adatik Csajág, Balatonfőkajár, Gamásza, Siófok, Endréd-zamárdi, Tihany, Alsó-eörs, Almádi-vörösberény községek Főtisztelendő, Tekintetes, Nemes és Nemzetes birtokosainak, valamint nevezett községek és puszták uraságai és jobbágyai által választott tóbíróinak, hogy a birtokukat képező, felügyeletük alatt levő községeknek és pusztáknak a Balatonban fekvő jussok határait nevezett irány mutatja;
s egyúttal felhívatik fentebb is említett s a Jézus szent nevéről nevezett vörösberényi Főtisztelendő Rend és annak leendő minden rendű és rangú jogos utódja, hogy ama nevezetes határfát, mely ezen ítélet kihirdetése után a Nemes Vármegye levéltárában őrzött hivatalos megye-mappában is belerajzoltatik s amely az érintett Akarattyai hegytetőn vagyon:
jókarban tartani s fennmaradására őrködni kötelességének tartsa és soha el ne mulassza!
Anno 17** Franciscus Somogy mpria”.
Igy olvasható ez - állítólag - egy megfakult írású, nagypecsétes szúette fóliánson a megyei levéltárban.

Az almádi mestergerenda.
A balatonmelléki gyermekek máig is tréfálóznak a következő találós mesével: „Veszprémben esznek, Zalában feküsznek, mi az?”
Erre a kérdésre megfelel az almádi mestergerendáról szóló történet, olvassátok el s mulassatok rajta.
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Azt a nagy vizet, melyet méltán irigyel tőlünk a külföld, de melynek számos előnye és megfizethetetlen haszna csak ma kezd közkinccsé válni; azt a kedves magyar tengert, a gyönyörű Balatont, - ki tudná megmondani - miért szereti oly görcsösen népe? Azokat a szőlővel beültetett csalitos hegyoldalakat, azt a csillogó szőke vizet, azt a susogó nádast, mely zöld bársonyként szegélyezi partjait, miért nem tudja elfeledni soha, soha az ott született gyermek...? Vissza-vissza vágyakozik rögéhez, barkás fűzeihez, rezgő nyárfáihoz, csicsergő nádasaihoz, üdítő cseppjeihez, mint a szerető övéitől elszakadt vándor.
Bűbájjal, ragyogó költészettel van ott bevonva minden. A habzsongás, a búborékot ringató hullám, a csevegő szellő, mind, mind regét tud mondani, képzeletet felülmúló, szív-álmodta, tündér-elmondta ábrándos regéket. A csecsemő ezeket hallja szülőanyja altató dalában, a gyermek ezekre figyel édesapja térdein; kacagó lányok fonóházakban, kendertipráskor ezekről dalolnak; a pásztor tilinkója ezeket sírja el csillagos, holdvilágos estén; a halászlegény ezekről tünődve veti meg hálóját a mély víz tetején. Egy egész ábrándvilág él és lakik ott, a szép Balaton mellett. És aki ezt a világot meglátja és aki ezt a levegőt beszívja: beleéli magát ebbe a légkörbe, lelke összeforr vele s elválni onnét nem tud visszahatás nélkül soha, soha...
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Szép pirosképű ember volt a szárszói Turba, nagy úr is volt, éppen olyan nagy úr, mint amily szegények maradékai, övé volt az a nagy víz, melyen messze ellátszó barázdát hasít a Szántódra átjáró tihanyi komp. Híres halász-gazda, kinél még a Fokszabadi Séta és a Tihany-i Disznósiak sem voltak hatalmasabbak. Nem volt nagy Balaton vidékén koca-halász, ki egyedül mert volna vele találkozni „cigonyozás”-kor.
Mert nemcsak a „tanyavetés”-hez értett ő, de meg is tudta fogni a lapátot; s mikor „látott halat” kellett keríteni, Turba ült a kormányon mindig.
Hogy tudjátok, édes gyermekek, mi az a sok furcsán hangzó halász-műszó, megmagyarázom egyenkint. „Cigonyozás”. Tavasszal, mikor a hal párosodik: a süllők, csukák, pontyok ezrei csomóba verődnek össze s a sekélyes, parti gödröcskéket keresik fel, hogy ikráikat ott elhelyezzék. Azt mondják, hogy ilyenkor a hal „ívik”. Lelketlen emberek vasvillákkal szurkálják agyon az arasztos vízben úszkáló nagy halakat, mely barbár cselekedetükkel ezer meg ezer apró halat is elpusztítanak egyszersmind.
A „tanya-vetés” bent, a nagy vízen a háló leeresztése, mely nyáron könnyű eljárás, de télen, mikor jégpáncél borítja a víz-szint, igazi tudomány. Meglékelik a jeget, - arasztos kockákat vágnak ki belőle - s ott eresztik be a nagy hálót, mely lékről-lékre haladva, végre felveti a „likas”-t, a háló végén levő zsák összekapcsoló rúdját, amellyel aztán kihúzzák az egész, megvetett hálót.
„Látott hal”. Ez a garda nevű kicsiny hal, melyből millió és millió verődik néha össze egy csomóba s amerre haladnak, szinte fekete lesz a víz nagy tömegüktől. Ezt a sötét foltot messziről meglátja a gyakorlott szem.
E kis kitérés után térjünk vissza Turba uramhoz. Régóta ő birta haszonbérben a zamárdi részt. Nem is volt ellene kifogásuk a tihanyi barátoknak, pontosan beszámolt a bérrel, a tenyérnyi halat visszaeresztette; emellett emberségesen bánt legényeivel.
Volt azonban egy fájdalma, a vízen zsörtölődni szokott az apát úrral: nem volt kibékülve a határigazítással.
Azt bölcsen tudta, hogy a siófoki határ hol válik el az eörsitől, de már azzal nem volt tisztában, hogy: hát a zamárditól mi választja el? Mert annyit könnyű kiokoskodni, hogy a szárazföldön Veszprém és Somogy vármegyék között a Sió folyó a határ. De a Balatonban nincs Sió.
Az is nagy szálka volt a szemében, hogy a Disznósiak tihanyi része szinte határnélküli volt. 5 bokorral halásztak ezek, - 5 hajóraj indult el egyszerre 5 nagy hálóval - s gyakran megtörtént, hogy belevágtak az ő jussába, amit különben a fokszabadi Séta legényei is meg szoktak cselekedni.
Ő ugyan tudta - mert nem azért lakott 40 esztendeig a vízen -, hogy az a hínáros, mely a kenesei pápista torony, a sóstói jegenyés, az alsóeörsi kiugrás és a palaznaki szélső ház iránt bent, a Balatonban van: ez a határpont, mely őt elválasztja halásztársai területétől. De hát amit ő tudott, nem akarták azt tudni társai.
Sokszor megmagyarázta ő ezt urainak odafönn, Tihanyban; meg is mutatta az apát úrnak örvényes felül, a nagy hegyről ezt a hínárost, de az is csak meghallgatta, aztán addig volt. Hogy tett is volna valamit? Olyan már nincs. Ő pedig megfogadta, hogy ha ki nem igazítják a határt, egy krajcár árendát sem fizet a tavasztól kezdve. De mikor eljött a bérlet ideje, ismét csak Turbán maradt a tihanyi papok jussa.
Mert, fiacskám! aki 40 esztendő óta lakja a Balatont és ismeri annak minden csinja-binját; aki nagyon jól tudja, hogy Pál fordulása előtt melyik tanyákat kell megvetni és melyeket azután; aki a gardát két mértföldről félszemmel meglátja: annak nehéz megválni a hálótól és ladiktól, annak bajos dolog volna újabb mesterség után látni. Hogy pedig csak „vezeres” legyen, vagy akár kormányos első legények - más hajóján: olyan nincs! Inkább gyűlölködik a Tihanyiakkal és Fokiakkal tovább is, inkább felhágy 20 esztendő óta hajszolt határigazítási kérésével, de a gazda méltóságát másnak át nem engedi.
Így történt aztán, hogy a nevezetes 1843-ik esztendőben is ő adta meg a foglalót a bérletre.
Hanem ennek az esztendőnek az eleje nagyon nehéz volt.
A túlsó fél már jóideje, hogy bérbe volt adva rendszeres halászatra. Mikor Mária Terézia királynő élete vége felé a kenesei-akarattyai-mámai-berényi jószágot elvette a jezsuita barátoktól s neki adta az országnak, hogy kezelje, de jövedelmét el ne harácsolják, hanem gyűjtsenek belőle „tanulmányi alap”-ot: vége lett a tóbiróságnak a keleti Balatonon.
Jó komája volt Séta, de halászbérlőnek gyenge, nem tudott parancsolni a kajáriaknak és keneseieknek. Ha ő 3 hálóval halásztatott, azok 10-10 bokorban 20 hálót vetettek. Ha a főbírónál ezért panaszt tett, az vállat vont reá.
- Nem az a 6 pandur, de egy egész vármegye is kevés volna azokat ráncba szedni!
Az még csak hagyján! ha a maguk terciáján kereskednek; de az nekik soha sem elég. Turba uram csak azon vette észre magát, hogy 5-6 bokor kocahalász már meg az ő igaz jussában bitangol; de mire hozzájuk ért, már azok túl voltak a hínároson, nem árendálhatta meg őket. Aztán hazudni hogyan tudnak? mintha csak nyomtatott könyvből olvasnák. Tapasztalásból már annyit is tudott, hogy ezekkel nem igen tanácsos komédiázni, mert úgy beleforgatják egyszer a zöld vízbe, hogy az Ambrus gyerek otthon, az unoka, nem kotorász többet őzkörmös tarisznyájában „aranyhal” után.
Hogyan lehetne őket egy kis móresre megtanítani? ez a kérdés gyötörte Turbát éjjel és nappal. Volt neki egy „öreg szák”-ja - rúdra akasztott tarisznya-forma háló -, ha azt csapva rakta keszeggel, az másfél mázsát nyomott. 1842. év végén, úgy aprószentek táján, mikor egy ágasra felakasztotta a telerakott öreg szákot, másik felére meg ő maga kapaszkodott reá: meg se billent a mérleg. 1843-ban meg a tavaszi íváskor, mikor rákapaszkodott az ágasra, az az öreg szák hal úgy felkapta a levegőbe, majd a nyakát törte ki leestében.
Világos bizonysága ez annak, hogy testileg is mily sok kárt okoznak neki azok a túlsóféli betyár halászok.
Elkeseredett az öreg végképpen. Ha már a papok sem orvosolják meg az ő baját, még egyet próbál; ha az sem sikerül, tájára sem megy többé a víznek. Felkereste Fokszabadin Sétát.
- Tudja komám, ez így tovább nem maradhat, jussunkat bitangolni nem engedjük, tenni kell valamit.
- De hát mi legyen az a valami? komám uram többször forgott urak előtt, eszeljen ki valami okosat.
- Éppen azért jöttem, hogy ki is vigyük. Van-e bárkán egy öreg fogas?
- Még pedig az anyjuk!
- Hallotta-e komám hírét annak a „Kaleidoskóp”-nak, aki tavaly úgy ráijesztett Füred piszkossága miatt a tihanyi barátokra? Én elolvastam az ujságban; a tiszteletes urunk adta át a Pesti Hirlapnak ezt a számát. Még azt is megmondta, hogy ez nem az igazi neve annak a pesti fiskálisnak, aki azt írta. Hát ki légyen az - mondok -, aki az én jó uraimat úgy lemarta a disznó- és tehéncsorda miatt, melyeket ott hajtottak le a vízre az urak házai előtt. Hiszen azoknak is csak kell fürödni. Kell ám, mondja a tiszteletes úr, de nem ott a pesti, meg a bécsi urak orra előtt. Az az úr: Kossuth Lajos, a híres követ.
- Ugy-e! mondok; hát akkor ez kell nekünk. Kigyelmed, komám uram, azt a nagy fogast beleteszi egy kocsiderék meglocsolt, frissen kaszált lucernába, aztán meg se áll Pestig; legfeljebb Nyéken, meg a „liba döglő”-ben, etetni. A fejérvári Pitlire ne bízza magát, annak minden stáción meg kell állani, még elromolhatna az a drága jószág. Ott elpanaszolja a mi sorunkat, az az úr majd kiírja az ujságba s tudom Istenem! meg lesz a foganatja.
Így is lett.
Séta felment Pestre, hogy Kossuth Lajossal az ujságba kiírassa a Balatonfőkajáriakat és Keneseieket. Turba meg neki indult Kehidának, hogy Deák Ferenccel beszéljen.
Mit?
Az almádiak csak arra ébredtek fel, hogy urak jöttek hozzájuk; az a sok hintó, laptika csak úgy dongott vörösköves útjukon.
Valami fél napig jöttek-mentek a Balatonparton; hol meg a „Belátó”-ra mentek fel s onnét rőfös okuláréval nézték a vizet.
- Mit nézhettek azon...?
- Ni csak, ni! Séta és Turba uraimék is ott vannak közöttük!
Mikor ezektől meghallották, hogy az egyik úr valami Csányi László nevű, a másik meg Hertelendy Károly, az a legelső Ürményi József, az a szép ember meg a veszprémi Papp János, az ötödik meg éppen Deák Ferenc, egy negyedóra múlva a Szentkirályszabadjaiak is ott termettek a csárda tájékán, lehettek valami félezeren.
Így lett aztán, hogy a 3 vármegye: Veszprém, Zala és Somogy küldöttsége megadta Turbának rég várt óhaját: kiigazították a határt a Balatonon e három vármegye között keresztben is.
Az az egyenes irány, mely az akarattyai „nagy fá”-tól a tihanyi toronyig megy egyenest keletről nyugatnak, az lett már korábban a határvonal a Balaton hosszában. Az pedig, mely az almádi csárda mestergerendájától a siófoki toronynak vág, az lett a határvonal a Balatonon keresztben.
Több, mint félszázada már ennek s mai nap is ehez számítanak a balatoni halászok.
A „nagy fa” Akarattyán most is áll, vihartépte koronája ellátszik Füredig; a kegyelet, hagyomány és törvény megvédik a fejszés csapásaitól. Azonban az almádi csárda képe megváltozott. Elköltözött régi helyéről kelet felé, hol 5 részre szakadt s mindegyiknek tízakkora udvara van, mint az övé volt; hol messze vidékről összeverődött üdülő sereg járja évről-évre, mint a költöző madár az útat idáig.
Abban a szobában, melyben az a híres mestergerenda van, mely megyehatárt képez Veszprém és Zala megyék között, ma napság munkás cselédemberek laknak, kik ha ágyukat a szoba jobbkéz felőli részében bontják fel, asztalukat pedig a balkéz felőli részében terítik meg: akkor azok Veszprémben esznek, Zalában feküsznek.

Az aligai krónikás.
Ebben a nehány sorban az én becsületes munkatársamról emlékezem meg, Simon bácsiról, az aligai halászról, kinek minden szava balatoni rege, minden nótája balatoni népdal. Az elsőket összeszedte ütött-kopott halásztanyákon, az utóbbiakat viháncoló leányok ajakáról leste el, kik az ő tertiáján mosták évek óta eláztatott kenderüket. 32 éve, hogy az aligai sarok földpince lakója, Aligával együtt szállott uj urasága kezére. Életének mind a 75 évét ott élte le a csacsogó habok mellett, nem is kívánkozik be a zajos világba, nincs senkije, aki érdekelné. Az a lyuk ott az aligai homokpartokban összes ingatlana, egy öreg- és egy kisebb szák, egy 3 öles háló, nehány pendelyes s az a fakéreg ott a cölömp mellett minden vagyona. És ez neki elég, hogy ne irígyelje mástól a módot.
A Tóth Ede uraság halászbérlője különben a kajári részen, azonban az árenda fejében felügyel az aligai gulyára, évről-évre kifogja a szükséges halat a konyhára s ezzel aztán lekvitteli a bért.
Barátságos mindenkihez, ki néha-néha hozzá kilátogat, de különbséget ember és ember között nem tesz. Rövid feleletei, kurta szavai után zárkózottnak gondolhatnád, pedig nem az. A természetnek eredeti, romlatlan embere, ki kátét és morált a Balatontól tanult. Valamint az alku nélkül megadja hálójába a szükségelt állományt: ő is megosztja mindenkivel, amije van, ha e tekintetben hozzá fordulnak.
Ez a mindene abból a híres halászléből és nyárson-sültből áll, amelyhez foghatót nem ízlelhet ajkad nagy Balaton mentén. Azonban igazi kincseit csak akkor osztja meg veled, ha zsebedben dohánnyal, kulacsodban jó borral tekintesz ki hozzá. Ekkor aztán a pásztortűz hamvadó zsarátnoka mellett megered a szó ajakán s egymás után peregnek le azok a csodálatos, bűbájos regék, amelyekkel tele van ott minden suttogó szellő, minden loccsanó hullám. Te régen álomba szenderedtél már, mikor az ő ajkai még mindig talán ősei viselt dolgairól, vagy az aranyhalra halászó tündérkisasszony történetéről regélnek.
A csajági „nagy ebéd”-re voltam kíváncsi; felkerestem az élő krónikát parti lyukában. Már akkor nem voltunk ismeretlenek egymáshoz, sok éjet, még több délutánt hevertem át pislogó tüze mellett s jegyeztem titokban fel azokat a szép regéket, amelyeknek egyrészét ebben a könyvben veszi a nyájas olvasó, a többije pedig itt-ott szétszórtan jelent meg más című írásokban.
Az én becsületes munkatársam, az öreg Simon bácsi azonban most, hogy ez a kis megemlékezés róla a nagy közönség kezébe kerül, nem lakja már többé parti lyukát, nem hallgatja Balatonának csevegő habjait, nagyon csendes ember lett belőle a kajári temetőben.
Nem is ismerne többé az egykori tanyájára. Robogó vonatok állanak meg most az elhagyott dombtetőn, melyekből ezrével száll ki az úri közönség, hogy tanyát verjen azokban a mese szép nyári lakásokban és emeletes szállodákban, melyek, mint ragyogó ék-kövek körítik az aligai öblöcskét. Nagy úri dámák váltották fel a viháncoló gazda-lányokat s prüszkölő paripák dobognak fényes úri hintók előtt s zakatoló gépkocsik döreje hangzik ott, hol a kendert hordó kocsik kenyetlen kerekei nyikorogtak akkor. Világfürdő lett a bájos kis helyből, mint ahogy a mesében királynővé lett a kis Hamupipőke.
Simon bácsi el se hinné ezt, még ha látná is. Meg se értené. Nyugodjék békével a susogó akácok tövében.
Ez az egy-két rend írás legyen neki a fejfája, az élő krónikának, a megtestesült balatoni regének!
* * *
A mezőföldi részen ott, hol a Balaton első loccsanása éri Veszprém megye területét, a nagy víz legkeletibb csúcskájában, a tekeresi-, világosi- és kajári határokon, ott állanak az aligai homokdombok. Neve valószínűleg a dombokból magyarázható ki, melyeknek legtöbb része ott a víz fölött alig áll. De Simon bácsi ezt is első István királyhoz vitte vissza.
Szerinte ugyanis a híres keresztyén-pogány háború alkalmával a Csittény és Koppány seregét üldöző nagy király ajakáról hangzott el legelőször neve. Veszprémet kutatták az utolsó bakonyi dombról s mikor a tulsó part hegyein elszórva fekvő Szabadját mutatta fel a király csatlósa s abban vélte Veszprémet láthatni, mondta volna a királyi ajak:
- Alig a’!
Szép verőfényes, augusztusi délután volt, hogy az öreget felkerestem. A gulya lent delelt térdig erő vízben, az öreg meg foghagymát uzsonázott hűvös parti lyukában.
- Jól tevé tisztelendő uram, hogy felkerese, nem bánja meg az ízzadást - fogadott.
Én bizony hatalmasan kiízzadtam; de nem csoda, a rettentő melegben oldalomon tetemes tarisznyával mentem hozzá, melynek legfőbb tartalma egy 5 literes „vatalé” volt. Ilyen szerszámmal bandukolni át Csajágról a partföli hegyen, mást is megízzasztott volna.
- Látja ott a kákás széliben azt a bárkát, a sok garda és keszeg között egy 8 kilós fogas fickándozik.
Letelepedtem a puha nádvirágra, mellyel be volt födve, mint valami szőnyeggel a lyuk hideg földje.
A nádvirág zölden levagdalva nem hullatja pelyhét. Nem oly puha, mint a toll, de ropogós zizegésével oly kellemes fekhelyet nyújt, amellyel nem ér fel még a réteknek selyem fűve sem.
A nagy tarisznyát felakasztottam egy, a partba bevert kampóra, mely alatt terült el a kis padka, melyen csinvat zacskókban sorban állott az öregnek mindenféle fűszerszáma.
Ahogy a kipakolást elvégeztem, végzett az öreg is uzsonnájával s míg a kenyeret rendes helyére, a sávolyos szakajtó ruhába visszahelyezte, jót húztam a vataléból.
- Tudom, hogy Simon bácsi nem tart vizet, hát egy kis szomjúság csillapítót hoztam magammal.
Pedig jól tudtam, hogy ott csörgedez mellettünk Balatonmellékének legüdébb forrása, mely jéghideggé hűti egy negyed óra alatt a belé helyezett italt.
Boldogult Jánossy Ágoston püspök, kinek „Dodó” nevű vitorlása állandóan a Balaton tükrén ringott s aki szent és tiszteletreméltó honvágytól buzdíttatva mindig itt lakott a kedves víz tetején, e forrásba rakatta ki palackjait lehűtés végett napról-napra.
De az öregnek megcsontosodott elvei voltak, melyektől soha el nem tért.
- Bölcsen cselekvé.
A balatonmelléki öregek mind félmúltban beszélnek.
Aztán nagyot húzott ő is.
- Mikor ivott utoljára vizet, öregem? - kérdeztem.
- Nem arra való az!
Egy kevés gondolkozás után hozzátette:
- Cigányos tempó az: dohányt is kérni, pipát is, meg még gyufát is. Ha a víz megadja kenyeremet, italomat már nem várhatom tőle.
- Itt maradok estére; hogy el ne unjuk magunkat, megteszi ez a csutora; a szunyogokat pedig elrezzentjük ezzel a zacskóval - s kitettem az öreg elé a híres Andrássy zacskót, melybe két font vágott dohány fért bele.
- Jól vagyon; mert hát itten nincsen zsidó. (Értsd: boltos, ahol dohányt lehet vásárolni.)
Híres ispán volt a múltban Világoson ez az Andrássy; kövérebb ember nem élt nála Veszprém megyében. Ezer, meg ezer anekdota forog róla közszájon s míg nálam a híres zacskó őrzi emlékét, a nagy közönség meg Mokány Berciben bírja hű fotográfiáját.
Vadásztak az urak a Livia grófnő remek szép pusztáján, amikor egy ifjú Nimród foglyokra lövén, megsrétezte a kövér ispánt.
- Remek lövés volt! tartsa fel kezét, aki ezt cselekedte.
A dícséretre büszke ifjú lelkesedéssel tartotta fel tenyerét. Abban a percben belelőtt dunszttal a feltartott tenyérbe az ispán.
- Tanuld meg, öcsém, hogyha urakkal vadászol, necsak a vadat nézd, hanem az embert is.
A sajgó tenyér aztán megtanította az ifjú vadászt.
* * *
- Gyerek-ember valék, jobban emlékemben marada, mint a harmadévi dolgok. Látja, tisztelendő uram oda át azt a lejtős dombot, ahol az a majorság látszik, ott valának az urak, meg én is a fokszabadi Sétával, ott osztották fel a Balatont. Nekünk ez a rész juta az akarattyai sarokig, ahol meg a csajági uraimék portiója ese. Az volt még az igazi ebéd, ahol megettük a 2000 hold vizet, mert jelenleg valék én is. Szűcs István kamara-bíróságában volt ez, hogy úri hintókon vittek át bennünket Berénybe, mert hogy az Arany Dávid, meg a Szőke Gábor is csak olyan fiatal gyerek-emberek valának, akár csak magam. Sok jó ital vala ott papom, nem is csoda, ha a fejünkbe szálla; nagy is vala a becsületünk, míg azt az írást alá nem íránk. Mert, hogy kálomisták valánk mindannyian, tudták, hogy ismerjük a bötűt. Mi vala abban, mi se, azt egyőnk se olvasta el.; csak azt láttam, hogy a másik esztendőben már Csajágnak nem juta balatoni juss, megevénk azt azon az egy ebéden oda át Berényben.
Elmélázott az öreg maga elé s míg a csendes vízre leszállott az a sötét fátyol, mely eltakarta előlünk a csevegő habokat, egyenként gyúladoztak ki az eörsi-, meg berényi oldalok présházai. Előttünk, a pislogó zsarátnok mellett, földbe tüzdelt nyársak üresen meredeztek fel; egy-két éji gém húzott el a tűz fölött, aztán kevés idő múlva hallatszott a buffogása a parti nádasban.
Az öreg csak mesélt tovább Deák Ferencről, kit Zala megye küldött, Papp Jánosról, ki meg Veszprém megye érdekeit képviselte. Az az édes lágy szellő suttogás, mely kedvesebb zene minden dajkadalnál, pilláimat nyomta s míg nehéz küzdelmet folytattam a mindinkább nyomakodó álommal, az öreg csak mesélt maga elé tekintve foki toronyról, meg csárdai mestergerendáról, mik nevezetes szerepet játszottak a balatoni osztozáson.
Nagyot alhattam már, mert szemeimet felvetve, a Gönczöl-szekere bukfencre állott felettünk; az átelleni hegyek présházaiban kialudt minden fény. Hűvös szellő fodrozta a sötét habokat, szórta szét a mi tűzhelyünk pörnyéit. Egyetlen éles fény látszott a hamu között, valami korhadt venyige nedves csutakja.
Az öreg széttekintett a völgyön; nyilván azt hihette, hogy én is szunnyadok, leköpte azt a fénylő csutakot, egy kis sistergés, aztán nem volt többé világ látható az egész pihenő Balaton mentén.

Kap-e Szentgál zsoltárt?
A marosi ember: „kutya-ember”, mert térdigérő vizben is megköpködi kaszakövét; a fokszabadi meg, mikor zsákemelés közben elszakadt a nadrágszijja a siófoki piacon s ott állott „leleplezve” a bámész közönség előtt, magát feltalálva így kiáltott fel:
- Igy se jártam, mióta - Kilitiben lakom!
Ámde mindezek messze elmaradnak valamelyik szentgáliak mögött, hol csak a minapában történt az a fura eset, hogy egy gyors, dolgában telhetetlen embernek, míg aludt, levágták a fejét csak azért: hogy keresi majd azt, ha felébred!
Bizonyos szentgáliakról azt is beszélik, hogy megúszták a - hajdinát.
Kijelentem azonban, hogy most a veszprém-megyei Szentgált kell a cím alatt keresni, azt a községet, amelynek lakossága egyike a legérdemesebb népnek az országban.
A Bakonyba letelepített jámbor svábok között - becsületükre legyen írva - tisztán megőrízték magyar faji jellegüket, amit onnét magyarázok, hogy ők mind egy szálig kiváltságosak voltak. 40,000 hold erdőségtől koszorúzott községük éléstára volt ezer esztendőn keresztül a királyi udvarnak. Minden szentgáli ember született vadász volt; őz, szarvas, vaddisznóval, valamint a tavaszi szalonkahúzás alkalmával „enyves madár”-ral ők látták el a budai királyi várkastélyt egészen a mohácsi vészig, tudniillik, amig Budán királyi udvartartás vala. Ezért kapták nemesi kiváltságaikat.
Pandur falujokat sohasem járta, kisodrott bajuszú verbungos tárogató szava mellett utcáikon sohasem táncolt, lévén minden szentgáli ember nemes és született katona. Természetes dolog, hogyha ők szintiszta magyarok maradtak, hozzá nemesek és született katonák: ereikben nem savó bugyborékolt, mint a környékbeli svábokéban, hanem egészséges, piros magyar vér, mely forr, pezseg mindig, mint az erjedő nemes bor.
Ezért aztán, ha a szomszédos községekben mindenütt éjjeli őrök virrasztottak az alvás közben még csak nem is szuszogó, savóvérű svábok fölött: Szentgálon éjjeli őr sohasem volt.
Mit őrízzen? Nemes ember nem lop. Életére vigyázzon ott valakinek? Hiszen a szentgáli embernek, még mikor aludt is vállán lógott puskája; tán puskával született ott minden gyermek!
Arra pedig, hogy minden szentgáli ember legény volt a gáton, nem bakter kellett, hanem ősi, magyar születés!
Ezért volt és lesz mindörökre virtusos a szentgáli ember.
Az már aztán más számlára tartozik, hogy ez az ősi jellemvonás milyen dolgoknál és milyen irányban ébresztetett fel tiszta, nemes szívükben.
*
Krónikánk nem éppen messze, a mult század 20-as éveig megy vissza, mikoron boldogult Liszkay tiszteletes uram hintette szent beszédeiben a nemes keblekbe a vallásosság magvait s néhai Szalai János uram huzatta deresre azokat a suttyó gyerekeket, kiken nem fogott az ige.
Már egy ízben elmeséltem, milyen zene-bonát csinált a reformátusok között országszerte a négy superintendentiának amaz ismert végzése, melynek értelmében a régi zsoltárok felkerültek a mestergerendákra s helyükbe újak „íródtak”. Hamég az áldott pátkaiak is zsoltárral dobálóztak e „merénylet”-re szentegyházukban, könnyen elképzelhető, hogy az ellenmondáshoz nem igen szokott szentgáliak hogyan fogadták az újítást! Hasztalan hozott a dunántúli superintendentia 1823. évi május hava 29-31. napjain Tatában tartott gyűlése jegyzőkönyvének 69. pontja alatt szigorú végzést ez érdemben, akár a beteg olasznak, akár az ellentállóknak magyarázták azt az arra illetékesek.
Vizsgálgatva a régi írásokat, meglepetve olvasom, hogy a következő 1824. esztendőnek januárius 4. napján tartott egyházközségi gyűlés jegyzőkönyve 7. pontja alatt írva vagyon, mint itt következik:
„7. Az új énekeskönyvre nézve tett Felsőbb rendelés következtében Szentgálon az Informátió megtétetett és Anno 1824 die 4-to Januárius Prédikátió tartatván Solt. 40:4 - jó következése lett”.
Hogyan? - tűnődöm; - hát az ősi virtus? A mien jó emlékű Szatmári Ács András uram 8 évig s Liszkay uram is egy csomó éven át hiába vesződtek, az ím, most ¾ év alatt magától sikerülne? Itt valami rendkívüli eseménynek kellett közbejátszani.
Jertek elő, a régi időknek Hübnerjei, ti élő krónikák, 80-90 esztendős öregek, hadd böngéssze ki emlékezetetek tárházából az idevonatkozó s felvilágosító adatokat a későbbi időknek egyik kíváncsi gyermeke.
*
Szalai János uram, Szentgál községnek ez időszerinti pennája, köveskállai származású vala, ahonnét az ő édes testvére Péter, atyafilátogatóba Szentgálra vetődött ez időkben. Mint manapság is szokás, pohár mellett sorba szedték a község, ecclézsia aja-baját. Igy értette meg jó Szalay Péter az ő édes testvérjétől: Jánostól, hogy Szentgálon még mindig a régi énekes könyvből zengenek halleluját a magasságban lakozóhoz. De megértette azt is, hogy elmulhat itt újra 8 esztendő, de talán 28 is, mire sikerül a superintendentia végzésének érvényt szerezni.
A balatonmelléki emberek ősidők óta hírnevesek valának leleményességükről; a tréfa, pajzánság, életszeretet tán a levegőben van ott, nyigő-nyögő embert nem találni ott közöttük. Bámúlom, hogy ez az általános jellemvonás a pennánál nem nyilatkozott.
Szalay Péter, mint tősgyökeres balatonmelléki ember, hogy szülötte földjének nimbuszát megőrizze s következetes legyen a származási helyéhez fűződő tulajdonságához, egész éjszaka azon spekulált, micsoda furfanggal lehetne a szentgáli néppel megkedveltetni az új zsoltárt?
Történt pediglen, hogy a szentgáli előljáróság másnap Veszprémbe készült, hogy ott Szammernél, az akkori nyomdász- s könyvkereskedőnél a községi iroda számára az 1824-ik évben szükséges papiranyagot, nyomtatványokat s egyéb, e szakmába vágó dolgokat bevásárolják.
Szalay Péter egyszerre tisztában volt tervével, melyet sietett nyomban közölni testvére s Liszkay tiszteletes urammal, a szentgáli pappal. Haladéktalanul kocsira ült s megelőzve a szentgáli előljáróságot, ott termett Veszprémben s értekezett terve sikere érdekében a könyvkereskedővel.
Mikor az előljáróság kocsijáról lecihelődve a könyvkereskedésbe benyitna, velük egyidejűleg lépett be oda Szalay Péter uram is. Mintha nem is ismerne közülök egyet sem, mintha azt sem tudná, hová valók és mi járatban vannak, a szentgáli uraimékat kiszolgáló nyomdásznak oda szól:
- Van-e az úrnak olyan zsoltárja, amilyen a kálomistáknál mostanában járja?
- Van igenis; csakhogy - mi tűrés-tagadás benne, megmondhatom - az úrnak ilyent nem adhatok.
- Nem-e? Már miért nem adhatna nekem, a pénzemért egy új zsoltárt?
A szentgáliak figyelmesek lesznek a párbeszédre. Hogyne? Valamennyien kálvinisták voltak, még pedig hithűek; hogyne érdekelte volna őket az a beszéd, hol kálomista zsoltárról volt szó, melyet a kereskedő még pénzéért sem akar adni egy felebarátjuknak? Szinte vallásügyi sérelmet láttak a dologban s szívükben azonnal megfogant a nemes elhatározás, hogy annak az ismeretlen felebarátnak segélyére lesznek a zsoltárvételben.
- Rendeletet kaptam az alispán úrtól, amelyben megtiltja, hogy szentgáli embernek ilyen zsoltárt adjak. Láthatja az úr, hogy csak a saját érdekemben cselekszem, mikor zsoltárt kigyelmednek nem adhatok.
Összenéznek a szentgáli Előljárók. A jegyző uram bíró uramat löki oldalba könyökével, az pedig a pénztárnokot és így tovább, hogy szem és fül legyen most minden szál ember.
- De hát értse meg az úr, hogy az apám is csak egyszer volt életében Szentgálon, Nyírőéknél nászban, nem hogy én odavaló volnék! Járt-e az úr valamikor a Balaton mellett? Ha járt, akkor tudja, merre van nemes Pécsel, ott az én tertiám.
- Hát nemzetes uram nem ezekhez a becsületes emberekhez tartozik? - súgja neki a könyvkereskedő, a Szentgáliakra mutatva.
- Nincs szerencsém.
- Az már más; hány példánnyal szolgálhatok?
Alig várták a Szentgáliak, hogy az a nemes-pécseli ember távozzék a boltból, az öreg bíró nyomban odafeszűlt a könyvkereskedő elé:
- Hát izé! mit mondott az úr előbb, hogy nekünk, szentgáliaknak nem szabad adnia zsoltárt?
- Bölcsen mondja bíró uram; ha kívánják, elhozom hazulról s megmutathatom az alispán úr letiltó rendeletét.
- Hát aztán - okoskodik tovább Tamás uram, a pirosképű bíró - ha mi most véletlenül venni akarnánk nehányat, hát nem is adna az úr?
- Nagyon sajnálnám; de kenyeremet nem akarnám elveszíteni. A nemes vármegyére én szállítok mindenféle papiranyagot, ha az alispán úr rendeletét nem venném figyelembe, elmaradna a szállítás s vele együtt kenyerem nagyobbik fele.
- Ez aztán cifra dolog; még ilyet nem hallottam, mióta az eszemet tudom - évődik bíró uram; - hát aztán ki mer a szentgáli embernek parancsolni? - ébredezett bennük a virtus.
Egész hazáig ezen dohogtak. Mikor a kocsiról leszedték a holmit, odahaza is az volt az utolsó szavuk:
- Majd megmutatjuk mi annak a „könyvpaktor”-nak, kik azok a szentgáliak? Majd meglátjuk, ád-e nekünk zsoltárt, vagy nem?!
Mint futó tűz terjedt el a vármegyének ez a jogtalan beavatkozása Szentgálon; pinceszeren, lakóházakban nem beszéltek másról, mint a veszprémi könyvpaktorról, ki nekik pénzükért sem ad zsoltárt.
De majd meglátják ők!
Szammer, a könyvkereskedő, ismervén a szentgáliak önérzetéről mindenfelé elterjedt híreket s tudva azt is, hogy azok mind nemes emberek, akik a megye gyűléseken nagy hatalmak. A restaurátiók alkalmával ők szokták a vámosi- és szentkirályszobadjai nemesekkel együtt az alispánt tenni. S mivel hihető volt, hogy a mostani alispánt felfogják keresni, aki kálomista is, meg az ő emberük is; eltávozásuk után nyomban felballagott a vármegyeházára s őszintén feltárta az alispán előtt a kieszelt tervet s ennek következtében az ő nehézzé vált helyzetét.
Az alispán, aki a traktusnak segédkurátora volt s egyben az esperessel együtt képviselője is a superintendentián, aki e minőségénél fogva hasonlóképpen sokat törte már a fejét azon, miképpen lehetne nagyobb rázkódtatás nélkül e büszke, önérzetes és nagyon konzervatív nép közé az új énekeskönyvet bevinni? hatalmasat nevetett az ügyes terven.
- A lurkó! a lurkó!... - mondogatta kacagás közben.
Aztán a könyvkereskedőhöz fordult.
- Legyen nyugodt barátom! Magamra vállalok minden felelősséget. S ha komolyra fordulna a dolog, majd eligazítom én azt az én szentgáli jóbarátaimmal.
Nagy hó esett másnapra. De a szentgáliakat ez nem akadályozta. Harminc szánkó s azokon hatszor annyi puskával felfegyverkezett ember indult be Veszprémbe s a kis város csendes utcái azóta se láttak olyan csődületet, mint a minő támadt a 30 csengős szánkó s mintegy 180 puskás szentgáli ember neszére.
- Hát most ád-e az úr nekünk zsoltárt, azt kérdezzük!?
A kereskedő ijedten szedte össze mind, valamennyi zsoltár csak volt a boltjában.
- Itt van, vigyék el, nem tehetek róla; az életem kedvesebb, mint a kenyerem.
- Azért mondom ám! - sodorint egyet bajuszán a bíró, - rakják szánkóra kigyelmetek!
A falu végén több száz főre menő népség várta az érkezőket, köztük a lelkipásztor: Liszkay uram is.
Bíró uramé volt az első szánkó, ki is midőn észre vette a rájok várakozó tömeget, megállítja lovait, üdvözli a kedvelt lelkipásztort s mogyorópálcájával csendet suhint a téli légben.
- Tudtára adom mindenkinek, hogy hoztunk zsoltárt egy egész szánkóval; majd holnap reggel a falu házánál kap mindenki egyet 24 krajcárért. Mehetünk!
Reggel minden zsoltárnak akadt gazdája csupán kíváncsiságból is, hogy milyen lehet az a könyv, amelyiktől őket el akarták tiltani?
S mikor a szentegyházban Liszkay tiszteletes úr ajakán felcsendült a textus: „ada az én számba új éneket, ami Istenünknek dícséreteit!” - s a gyönyörű alkalmi predikátióra rámondta az Ament, a fentebb idézett jegyzőkönyvi pont értelmében ennek - „jó következése lett!”
Igy vonult be Szentgálra az uj zsoltár 1824. évi január hó 4-én. Soha sem tudta meg a nép közül senki e furfangot. Azok abban a tudatban haltak meg, hogy ráijesztettek a veszprémi „könyvpaktor”-ra; a ma élők legfeljebb mosolyognak egyet e furfangon, ha majd olvassák.

Hogyan repült le a kétfejű sas?
Mikor a Fürediek 1829. évben meghallották, hogy Veszprémben, Soponyán, Kiskovácsiban jobb hazafiak laknak, mint ők; hogy egy cseppel se maradjanak hátrább a királyhűségben: akkora kétfejű sast húzattak a torony csúcsára, hogy a „méhmulató” felől neki rugaszkodó szél még a fundamentumot is megingatta.
Büszkék is voltak a régi jó öregek kétfejű sasukra, de csak addig, míg azon lelkesedni hazafiság volt.
Jött azonban egy hír, egy szokatlan hang, mely a tárogató harsonájaként repülte be az országot.
„Éljen a magyar szabadság!”
Zengett a kiáltás, délről északnak, nyugatról keletig s a lelkesedés pírja ismét felragyogott az arcokon s a nemzeti érzület fellobogott a szívekben.
Mit kíván ez a lelkesedés?
- Ha katona kell, itt a gyermekem; ha drágaság kell a magyar nemzeti banknak, itt az evőkanalam, a mentém gombja, a nyakláncom, a karperecem. Kell-e még valami?
Erre aztán, mintha a földből bújt volna elő, egy kócos, szurtos alak csak odafeszült a nép elé:
- Igen is, kell!
Ki ez a toprongyos? Mily nyomor szülte a világra? Ki ő és merre van hazája...?
De nem kérdezték tőle a Fürediek; e helyett lelkesedve fogták körül s lesték ajakáról a szót, hogy mit kíván hát még tőlük ez a sokat szenvedett haza, hogy azonnal megadhassák.
A toprongyos alak kivezette őket a piacra.
- Látják-e kigyelmetek ezt a szép tornyot? Hát nézzék meg csak jól, tekintsenek fel a legtetejébe, mi van ott? Kétfejű sas. Hát ez-e a magyar címer? Ez-e a kálomisták betlehemi csillaga?
Erre aztán felüvöltöttek, mint a puszták oroszlánjai.
- Le vele! Le kell reszelni...!
Mikor aztán ebben megállapodtak, az volt hátra, hogy ezt nyomban ki is vigyék.
De hogyan?
Egyik rész szekercékért akart haza rohanni, hogy ledöntögessék a legsudarasabb fákat s csináljanak belőlük állásokat; a másik rész puskákat indítványozott, még pedig golyóra, melyekkel sortüzet adnak s úgy lövik le azt a csúf, hazafiatlan madarat.
A toprongyos ismét előfeszült.
- Minek ide az állás? Minek ide a puska? Adjanak nekem kigyelmetek egy reszelőt, majd leteremtem én onnét úgy, mintha soha ott sem lett volna!
Szerencse, hogy Schaudt András uram itt felejtette nagy reszelőjét, mellyel nehány éve megreszelte a harangot, kezébe nyomták a toprongyosnak, hogy csinálja, ahogy tudja.
- De hát aztán mit tesznek kigyelmetek helyébe, ha azt lereszeltem? Mert így csúfra csak nem maradhat a szép torony.
A tömeg Pálffy Pál uramra nézett, akinek nem csak 5 szőlője van, de hat emberhez való esze is.
- Már az igaz; hát mit tennénk? Teszünk csillagot, még pedig szép, fényes csillagot, hogy messze elragyogjon.
- Jól van; - mondja a toprongyos - hát felteszem én még azt a csillagot is, de hol vesznek aranyat, amelyet a csillagra öntök?
- Hol?
Összenéznek a jó fürediek. Amijök volt, ott van már a bankban mind, talán már eddig bankót csináltak belőle.
- Dehogy is mind - csördített bele Pálffy Pál uram.
Erre aztán egyik sem szólt egy szót is, csak szétfutottak, ki erre, ki arra s nem tellett bele tíz perc, együtt volt a még megmaradt összes kincsük: titkosan elrejtett kapcaszárak féltve őrzött tartalma, 12 darab vert körmöci arany.
Mikor a csillag elkészült, felkúszott a toprongyos a toronyba, lyukat vágott a tetőn, azon kibújt a nagy reszelővel s ott fenn, a szédítő magasban, minden állás nélkül, - hogyan, hogyan se, - úgy lereszelte azt a kétfejű sast, hogy csak úgy zuhogott lehulló darabja a kövecses földön. Aztán felvontatta azt a fényesre eszkábált csillagot, odaerősítette a kétfejű sas helyébe, hogy még mai napig is ott ragyog és majd kisüti a szemét annak a tihanyi halásznak, aki a kelő nappal Füred felé tekint.
Ki volt az a toprongyos? hová lett? Máig sem tudják a jó fürediek.
De a kétfejű sasnak pusztulni kellett, mert úgy kívánta azt a hazafiság.

„Csiker históriája”.
Balatoni regék után kutatva, nehány évvel ezelőtt Kenesén, egy elaggott 80 éves polgár-gazda féltve rejtegetett irományai között akadtam rá egy hőskölteményre, mely a fenti címet viseli. Múlt század elejebeli kézirat, durva papiron elmosódó betűk, kúsza vonásokkal. Nem kutatom, ki írta? Adom úgy, amint vettem.
A regényes fekvésű Máma tetején, Kenese és Almádi között hatalmas vöröskőből épült vár állott több, mint félezer évvel ezelőtt. Csiker lovag tulajdona.
Egyébbként a Balaton partjának mindegyik emelkedése lovagvárakról regél. Így: Vörösberényben a Hodosi-vár, tovább Alsó-eörsön Gyulai vára, odébb Tátika, Csobánc, Gulács, Badacsony, Szigliget, Rezi stb. minden domb egy-egy vár, minden vár egy-egy kiskirályság s az élet, mint legügyesebb meseszövő, teleszőtte-fonta szomorú és víg regéivel a kis királyságok lankás halmait.
1240-ben hatalmas szüret gyűjtötte együvé a keleti Balaton urait Hodosi Vörösberény várába. Ez a mulatság hozta legelőször össze a többnyire királyi udvarban tartózkodó Csiker Andrást, a mámai lovag király-apród fiát Hodosi Annával.
Mint a hősköltemény felemlíti, a lányka dús vala kellemmel, az ifjú pedig lánglelkű lovag. Mi természetesebb, mint az, hogy „alig látták meg egymást ott a vendégek között, őket már egy szent érzés pirkasztotta”. És hogy ez a kis történet bele ne fúljék a köznapiság egyszerű vizébe, a nagy meseszövő Gyulaival, az alsó-eörsi várúrral is megszeretteti Hodosi Annát.
Noha a két lovag gyermekkori jóbarát vala s titkaikat, mint kebelbarátokhoz illik, kölcsönösen kicserélgették eddig: Anna szerelme volt az első titok, melyet mindketten keblük mélyére zártak.
Lélektanilag nagyon indokolt ez.
Az erős lélek a szerelemmel sohasem dicsekszik; veszi azt, mint az életnek egyik legszebb, legregényesebb oldalát. Benne él, mint a levegőben, lételéhez feltétlenül szükséges, életének egyik részét ennek áldozza. És mivel az élet folyományának tekinti azt, másnál is feltételezi s ez okból, mint természetes valamit, beszéd tárgyává nem teszi.
A kis lelkű és silány jellemű emberben a szerelemmel együtt megszületik a féltés is azért, mert elégtelennek tudván magát, a derekabbal való maga összehasonlításkor nincs elég bizalma sikeréhez. Innét az érzést eltitkolván, tett erejét nem a maga megtetszetésére fordítja, mint inkább szétforgácsolja ezt a titkos megfigyelések, intrikák szövésén. S noha ő képtelen magát szereplő hőssé felküzdeni, mindazáltal vele a szomorú vég annyira össze van forrva, hogy nélküle az nem is létezhetnék.
Ha az emberiségnek összesége mind erős-, vagy gyáva lelkű emberekből állana, az élet megszünnék jó meseszövő lenni, a világból végképpen kivesznék az összeütközések esete.
Csiker históriájában az egyik főalak, Csiker András igazi hős, hazájának és királyának hű katonája, egyenes jellem, tiszta nemes lélek. A másik: Gyulai gyáva intrikus; a haza szavára, a fejedelem hívására mit sem ad, a veszély idején gyáván erdők rejtekébe menekül s aljas eszközökkel keríti hatalmába azt, akit lelkének nagyságával s jellemének nemességével kellene meghódítania.
Látni való ebből, hogy a tragikum, a csattanó e két alak között fog végbe menni.
A históriának történelmi háttere is van. Az országban széjjel hordott véres kard eljutott a Balaton partjára is s a haza veszélye válni kényszeríté Andrást szíve szerelmétől. Míg a puha Gyulaiak megmosolyogták a veszély hírét és saját érdeküket elibe helyezték a hazáénak, András a sanduri nemesekkel Budán termett, hogy a király oldalán megküzdjön kunnal, tatárral.
Annának nehéz volt a válás atyjától és kedvesétől; de nem habozott szerelmét áldozatul hozni, mikor ezzel a hazának szolgálhatott.
A Sajó hídjának védése Kálmán herceg vezérlete alatt, majd a Dalmáciába való menekvés: később Kálmán halála után Andrásnak Bécsbe menése a menekülő király után s azzal való visszatérése 1242. év őszén: mind egy-egy harci dicsőség a gyászos eredményű tatár-dúlásból. Miknek folyománya az lett, hogy Csiker a visszatérő Béla király által egyik vezérévé neveztetvén ki, utolsó szép csatáját Bécsújhelyben vívta, hol Frangepánnal szövetkezve, kemény csatában meggyőzi Fridrichet, a hálátlan ausztriai császárt, bár ennek levágatását hős bajtársának, vezértársának: Frangepánnak volt kénytelen átengedni.
Öt évi szakadatlan veszély és dúló háború után juthatott csak vissza Csiker elhagyott honába, elszakadt kedveséhez, a szőke vizű édes tenger partjára, hol ez idő alatt borzalmas dolgok történtek.
A tatár csordák ide is eljutottak rontva, pusztítva, gyilkolva védőt és védtelent. A menekülő nép a parti lyukakban talált előlük biztos menhelyet, melyeket ma is „tatár-lyuk”-aknak neveznek Kenese határában.
Anna is ide szorult hű csatlósától kísérve, kinek gondjaira bízta távozó atyja; s csak a vész tágulása után tért vissza vörösberényi, félig elpusztított várukba.
Gyulait és hasontársait az ős Bakony rengetege megvédte az ellenség nyilai s buzogányaitól s hazatérése után legelső gondolata lett Anna s az iránta érzett szerelme.
Egy fegyvernökét átküldte Vörösberénybe kémlelődni s mikor attól Anna életben létét és visszatérését meghallotta, Csiker nevével kicsalta a lánykát a fürdői ligetekbe, hol máskor is volt már Annának találkozása hadba elment ifjával.
A semmi rosszat sem sejtő leányka szívében hatalmas erővel ébredt fel hősies ifja iránt érzett szerelme s a hívás után azonnal repült a közös találkozásra, az édes helyre, hol első, szűzi csókja csattant el Csiker ajakán.
Az agg szolga csak távolról követhette úrnőjét.
A kelepcébe csalt madárka hasztalan vergődött, Gyulai szolgája segítségével lovára kapta s az alsó-eörsi vár hangos lett ezen túl panaszos sírásától. A folyton zaklatott leány egy alkalommal, midőn a gyáva Gyulai nem restellett erőszakhoz nyúlni, öltönyében rejtett tőrével halálos sebet ütött kebelén, melybe elvérzett, mielőtt vitéz kedvesét újra láthatta volna.
Az 5 év múlva hazatérő Csiker egy omladozó várat s egy porladozó tetemet talált boldogsága helyén. Kegyetlen boszú után a királyhoz ment s bár nagy része lőn ott a hon újjá teremtésében, de az a balatonparti sír örökre letörölte nemes arcáról a mosolyt.
*
Eddig a történet, véget érnek a kúsza vonások. Az elsárgult és félig összerongyolt papir azt igazolja, hogy jóleső örömmel, büszkeséggel és könnyező szemekkel forgatták az elpóriasodott család tagjai a drága ereklyét.
Mikor kértem az aggastyánt, hogy ez írást adja oda nékem, végig futott arcán a köny, tipegve lépett zár alatt tartott ládájához, onnét egy kutyabőrt húzott elő reszkető keze.
- Utolsó Csiker vagyok, tisztelendő uram! velem kihal ez ősrégi, nemes familia; vigye el az írással együtt, talán megírja belőle majd András bátyám szomorú történetét. Ezt a nemesi levelet pedig, ha meghalok, tegyék a fejem alá, magammal akarom vinni a sírba.
Csiker János uram egyik megbízását, ím, teljesítettem. Másik megbízása is teljesedésbe ment. Az ősi írás a becsületes öreg hamvaival ott porlad a kenesei csendes temető susogó akácosai alatt.

Statárium Füreden.
Nem is tudom már bizonyosan, melyik évben történt: 1826-ban-e, vagy 1828-ban; de annyi bizonyos, akkora tűz Balatonfüreden nem volt abban a században, mint ez. Elégett: Czizmazia Pál, Gyenis István és hője Pálfi István uraiméknak házuk, eleségük, mindenük, nem maradt egyebük, mint a rajtavalójuk. Pont délben, mikor a nyomtatók ebédhez ültek a hűvös szobában, kigyúladt az ágyás, erről a 3 ház s porig égett mindenük.
De nem az a nevezetes e dologban, hogy a 3 szomszéd födél- és élelemnélkül maradt ez évben. Bár szórványosan, de még sem oly sűrűén, mint manapság, fordult elő tűzeset másutt is az országban. Füreden azonban a legöregebb ember sem emlékezett egyéb tűzre, mint a Somogyiékéra lent, az arácsi úton, amikor a villám lesújtott s az így támadt tűz elhamvasztotta a szép prés-házat. Ezt hát lehetett érteni. Azt azonban, hogy Czizmaziáék ágyása mitől gyúladt ki, mi módon keletkezhetett ez a végzetes tűz, kiokoskodni nem tudta senki.
Ti, édes fiaim, akik ezt a történetet most olvassátok, mintha látnám, mint mosolyogtok magatokban ezen az érthetetlenségen. Mert úgy gondolkoztok, hogy egy ágyás, - ha ugyan van közöttetek még olyan, aki tudja, mi az az ágyás? mert nem nyomtat ma már a falusi ember sem, hanem lovasgéppel, vagy motorossal vereti el jószágát, - másképpen nem gyúladhat ki, mintha valaki, vagy a hajtók, vagy a vellázók egyike pipázik s vagy a pipából dagad ki egy sercegő csomó, vagy egy elvetett gyufaszál bűzölög a szalma alatt, ami aztán könnyű szerrel lángra lobbanhat egy oda csapódó szellőcskétől.
Ámde ne felejtsétek el, hogy 1826-ot írtak akkor, amikor még senki sem tudta a világon, hogy milyen legyen egy szál gyújtófa!?
Majd elregélem a módját, hogyan jutottak akkor dédapáink egy kis tűzhöz s belőle meg fogjátok érteni, hogy nem is volt érdemes rágyújtani egy pipa dohányra, annyi ajjal-bajjal járt egy csipetnyi lángocska előteremtése. Itt aztán mellékesen meg is jegyzem, hogy akárhány öreg ember szállott sírjába úgy, hogy azt sem tudta, mi az a pipa? És mégis megöregedett. Sőt biztosabban megöregedett, mint ez a mai nemzedék, amely már iskolás korában sorra szívja a boltos által árusított mindenfajta szivart és cigarettát.
Ezért is van annyi göthös, tüdőbajos beteg; ezért száll korai sírjába a szülöttek ¾-ed része; ezért kellett a katonai sorozó-bizottságnak 19-ről a 21-ik évre felvinni az újoncok életévét, mert még ott is oly satnya a cigarettázósok és más élvezetek által elnyomorodott ifjúság, hogy csak minden 20-ik alkalmas katonának.
Édes fiaim! a szentírás azt mondja: „amelyek megírattak, a mi tanúságunkra írattak meg!” Ne csak gyönyörködjetek és mulassatok, hanem okuljatok is ezekből a történetekből.
Azt igértem, hogy elregélem nektek, miként támasztottak tüzet a mi dédapáink. A rokkáról lemaradt nyüstöt összegyűjtötték és elrakogatták a jó nagyanyák. A munkára képtelen, vagy attól megkímélt öregek és a gyermekek ebből a nyüstből arasztos hosszú, zsineg alakú kanócokat sodortak s ezeket belemártogatták felolvasztott kéngyertyába.
Mikor tüzet akartak rakni, a ház feje neki állt acéljával az ökölnyi tűzkőnek; egy negyedóra kellett, míg az erdőn szedett s kellőleg kifőzött és sulyokkal megpuhogatott tapló-gomba elkapta a szikrát és tüzet fogott. Akkor aztán hegyibe!
A parányi szikrának neki mentek kéngyertyás nyüstökkel s tíz eset közül kilencszer el is fojtották alaposan a bűzölgő taplót, amikor aztán előlről kellett kezdeni a műtétet.
Látni való ebből, hogy az ebéd-főzéshez már hajnalban hozzá kellett fogni az asszonyoknak, ha azt akarták, hogy tíz órára tűz mellett legyen a gulyásos-hús.
A nyomtató ember rét-ümögre vetkőzik a szalmában s a nagy melegben. Ha már a mellényt sem szíveli meg teste, nem valószínű, hogy ünge alját tele rakta pipával, zacskóval, tűzkővel, acéllal, taplóval s egy csomó nyüsttel. Igaz ugyan, hogy vellázás után, míg fordítósig lejárják az ágyást, ráérne csiholgatni. Ámde ez idő alatt szokták végezni a fölöstökömöt és uzsonnát, amikor aztán más dolga akad a fognak, mint hogy a mogyorósban vágott sőrje-szár végét rágja.
Az a somogyi különlegesség pedig aligha volt még akkor kitalálva, hogy pipa nélkül is lehet szutyakolni. Úgy tudniillik, hogy a pipaszár boldogabb végét, azt, amelyiknek otthona a szortyogó pipa-nyak, azt dugja fejébe a nikotin élvezet után vágyakozó ember. Vagy...?
Amint így hányják-vetik a kárvallott szomszédok, mi módon lett légyen eredete a gyászos esetnek, hője Pálfi István uramnak okos gondolat ötlött elméjébe.
- Már, atyafiak! ha mi itt dűlőre menni nem tudunk, forduljunk tanács mián egy okosabbhoz.
Ez az okosabb persze nem lehetett más, mint a falu esze, derék Pálfi Pál bátyánk, ki már sokszor kirántotta a községnek kátyuba rekedt szekerét.
- Megvan az! - helyeslik az egy szál gúnyában maradt társak.
...Itt mellesleg megjegyzem, hogy az István, ki hője előnevét feleségéről nyerte, lévén többen Istvánok a becsületes Pálfi familiában, atyafiságban állott a falu eszével. Egyébként ő utolsó is volt, ki a hője nevet használta, mert első szülöttjét már „vak” Pálfinak bérmálta el a haladó kor.
Ezt az előnevet pedig így szerezte meg a gyermek:
Azt mondja egyszer:
- Édes apám! csinálok én puskát - kulcsból.
Hasztalan vágta fejbe apja a csizmaszárral, azért csinált. A félkilós lyukas pincekulcs oldalára szellőző-lyukat vésett, a kulcs üredékét teleöntötte puskaporral, azt száraz szőlő-levéllel jól elfojtotta, hogy majd a kivésett szellőző-lyukon egy parázzsal elsüti.
Mondták neki: tegye le azt a puskaport, mert majd úgy jár, mint Hagyó András.
Az is tuskót akart repeszteni puskaporral s lekuporodott fújni a lyukhoz tett füstölgő taplót.
Egyszer csak elrobbant a lőpor s szeme-szája tele lett a kuporgó Hagyó Andrásnak.
- De bolondot tett kee komám, hogy fújta - vígasztalta a se látó, se halló embert Búza Mihály.
- Fene egy! eg! - uram bocsáss! - azt gondoltam, hogy ha majd rottyanik, hát lebukok - nyögi vissza a lepörkölt bajuszú Hagyó.
A Pálfi gyerek sem fogadott szót s az a kulcsból csinált puska, amint ott babrált vele s nézegette volna a parazsat, elsült s úgy kivágta az egyik szemét, mintha ott sem lett volna. Ez az eredete a „vak” előnévnek.
Most már csak az volt a kérdés, hol találják meg Pálfi Pált? Abban mindannyian megegyeztek, hogy pinceszeren van; de hol, melyiknél, mikor van neki Bocsáron is, „méh-mulató”-nál is, az „ebhegy”-en is, az „Öreg hegy”-en is. Mi több, volt neki szőlője kint „Kék”-en, a karthauziak rombadőlt templománál is, ahová csak metszeni, meg szüretelni jártak a nagy távolság miatt.
Pálfi Pál uram esetleg az ebhegyi hajlék gádorjából szemlélte a keszthelyi Festetichnek Kenese felé törekvő vitorlás sóhordó kompjait, mikor kilobbant a Csizmaziáék ágyása.
Utcu neki! Nem volt rest, botot, tarisznyát ott hagyva, rohant a falu felé.
Egy szegény batyus zsidó éppen akkor kapaszkodott fel a méhmulató felé vivő hegyi úton, mi az öreg figyelmét sem kerülte ki.
Amint aztán a szerencsétlenség helyére beért s a tünődő atyafiság elibe terjeszti instánciáját, tisztában volt a tűz eredetével.
- Bizonyos! Senki más nem lehetett, mint az az akasztófára való zsidó, ki arra, a méh-mulató felé szökött ki a faluból.
A felbőszült kárvallottaknak nem kellett több; lóra, kocsira kaptak s azt a nyomorult, mit sem sejtő ártatlan embert szerencsésen elfogták a felső erdőnél s diadalmasan hozták vissza a községbe.
Innend-onnand száz esztendeje lesz, amikor ez a sajnálatos eset megtörtént; úgy a sírban porladó öregeknek, mint nekünk, utódoknak, ez az egyetlen mentségünk.
Mikor az a roskatag, ártatlan ember nem akarta beismerni bűnösségét, ahány koppantó, olló, harapófogó, kalapács és más gyilkoló szerszám csak található volt a faluban, azt mind összehordták, azzal valamennyivel végig kínozták azt az utoljára egyik ájulásból a másikba esett félholt embert.
Végezetre, mikor erre sem vallotta ki, amit voltaképpen el sem követett, megkoronázandó kegyetlenségüket, Balatonfüred község pincéjében kötél általi halálra ítélték s fel is akasztották a földkerek legártatlanabb emberét.
Más idők, más viszonyok voltak akkor; se gőz se villany nem röpítette még világgá az eseményeket. De mindennek dacára nehány nap múlva szép Balaton mentén mindenütt csak a füredi akasztásról beszéltek.
Elhatolt így a hír Tapolcára is, Zala vármegye ama járásának székhelyére, melybe Füred beosztva volt s becsületére váljék a járás akkori főbírájának, hogy az esemény kipuhatolása, s e vérlázító kegyetlenség illő megbüntetésére minden lehetőt elkövetett.
Szolgabírák, pandurok raja lepte el Füredet, hol ezalatt lecsillapodván a kedélyek s tudatára ébredvén borzasztó tettüknek, beállott az óriási rettegés.
Az alatt, míg a hír világgá szaladt, odahaza Füreden, itt is, ott is eldobott leveleket találtak a községben, melyeknek egyező tartalma oda lyukadt ki, hogy egy ismeretlen valaki négy sarkán fogja felpörkölni a falut.
A leveleket, melyeket egy és ugyanazon kéz írt és szerkesztett, összegyűjtve a községházához vitték. Bárki fogalmazta azokat, volt esze, hogy a keltezést előbbre tette, mint amely napon kigyúladt a Csizmaziáék ágyasa. Amiből aztán a megrémült Fürediek azt következtették, hogy a veszedelemnek folytatása is lesz.
Negyven-ötven ház népe minden mozdítható jószágát kihordta a Séd folyó partjain elterülő rétségre s mintegy két hétig, míg a vizsgálat kezdetét nem vette, 40-50 ház üresen, lakatlanul állott Füreden.
A minden aprólékosságra kiterjedő, gonddal lefolytatott vizsgálat eredménye az lett, hogy tanúk vallomása és esküje beigazolta, mely szerint az az elfogott s a község pincéjébe „lezárt” zsidó ember írta s dobálta el a leveleket s bűnös volta tudatában s a büntetéstől való félelmében „sajátkezűleg akasztotta fel magát”.
Erre aztán a földi igazság sújtoló karja ezúttal nem nehezedhetett a bűnös kezdeményező fejére.
Így van a történet; de a nép között fennmaradt szájhagyomány megőrízte s mint bizonyosat állítja, hogy ártatlanabb embert nem akasztottak még fel soha, mint azt a szerencsétlen batyus zsidót. És hogy az életet tán senki sem szerette jobban, mint az a valaki könnyelműségének áldozatává tett szerencsétlen vándor.

Egy Anna-nap Balatonfüreden.
Történt 1840 július hó 26. napján.
Ott volt báró Wesselényi Miklós is. Egyébiránt ő rendes vendég volt Balatonfüreden; 10-15 kopója, melyeket pórázon vezetgetett utána egy vadász, megszokottá lett a fürdővendégek előtt.
A nemes báró szenvedélyes vadász volt; eme szórakozás- és élvezetről még fürdőzése alkalmával sem tett le. Ha a Bocsár fölötti erdőkben nem kóborolhatott ártatlan fürjek és foglyok után, rövid, alig egy rőfnyi hosszú, egy kezű, kettős csővű fegyverével a sétányon, gyakrabban a mai Deák Ferenc-parton lövöldözte röptében a fecskéket akkora gyakorlottsággal, hogy 10 közül nem hibázott el egyet sem.
Nagyban készültek az Anna-bálra, melyet érdekesebbé a Horváth-ház egyik nőtagjának névnapja is tőn. Ez időkben temérdek császári, - tehát német - tiszt vendége volt Fürednek. A magyar fiúk idegen földön, legtöbbje Olaszországban sanyargott, távol hazájától, zengzetes nyelvétől. Itt pedig a jó Istentől bánatában teremtett lőcs lábú, lehetetlen alakú és színű pilinga-nációk tolakodtak be az előkelő helyekre s szemtelenkedtek az egyszerű köznéppel.
A füredi Anna-bálok országos hírűek valának, itt nyaralt a mágnás osztály matróna serege, kiknek védő szárnyai alatt, mint tavasz a télben, kacagott, futkosott, élvezte a nyár és a serdülő ifjúság mesés szépségét az unoka sereg, a jövendő idők bálkirálynői, a szépséges főrangú gyermek-leány gárda.
De nemcsak ezek; a középosztály, az úgynevezett gentry, az 1000-2000 holdas közbirtokosok, az országnak és a magyarságnak erőssége szintén Füreden töltötte a nyarat, mert abban az időben kevés volt még a hazai fürdőhely, külföldre pedig a magyar középosztály soha, vagy csak nagy ritkán ment ki.
A kiéhezett Sisera-hadnak valóságos Eldorádóul mutatkozott Füred, ezért lepték azt úgy el s ezért tolakodtak be - természetesen - ott az úri körökbe is. Így a Horváth családba is.
És itt helyén valónak találok egy kis kitérést arra nézve, hogy miért nem tudott hazánkban fellendülni a régi, boldogabb időkben már a fürdői élet? miért kellett az ilyet külföldön keresni? s miért kellett annyi sok pénznek oda kivándorolni, mikor az mind bent maradhatott volna az országban. Sőt idecsalogathatott volna sok más, idegent, mert alig van ország Európában, mely annyi természeti szépséggel volna megáldva a jó Istentől, mint Magyarország.
Lerajzolom a 70 év előtti Füredet, az akkori legelső magyar fürdőt s mindjárt látni fogjuk az okát annak, miért menekült innét ki a legtöbb gazdag magyar ember s hogy igazán áldozat volt az ittmaradás. A mai Deák Ferenc-sétány, a délutáni séták és esti gyüldék helye akkor még legfeljebb az álmok birodalmában létezett, a hatalmas Horváth-kert palánkjai s bozótjai, az „ár-tér”-en épült rongyos, piszkos istállók megközelíthetetlenné tették a Balaton partját. A nagy- és kis csapás, mely a vízre levezetett, bizonyos okoknál fogva járhatatlan volt és veszélyes is, ami természetessé lesz, ha tudjuk azt, hogy a füredi nép sertéskondáját, marhafalkáját és lócsordáit itt hajtották le itatni és delelni a Balatonra, óriási lárma- és ostorpattogtatások között.
A csendre vágyó és üdülni óhajtó közönség sokszor kérte a tulajdonos tihanyi Bencés-rend akkori apátja: Bresztyenszky Bélától ez ázsiai állapotok megszüntetését. De sem a „holt kez”-et beruházásokra bírni, sem a füredi lakosságot ezen ósdi szokásáról lemondásra venni nem lehetett.
Akinek nem tetszik így, ne jöjjön ide!
Természetes, hogy a jóízlésűek és azok, akik tehették, nem is jöttek. De nem jött a pénz sem, mely lendületet adott volna az életnek. Ez a közöny észlelhető manapság is a magyar fürdők lakosságánál.
Gyermekek! kik ezt most olvassátok, jegyezzétek meg magatoknak ezt a képet s tanuljatok az ősök példájából. Azok nem, de a külföld annyival inkább megbecsülte a körükbe érkező nyaraló-vendégeket, s a pénzt elköltő s szórakozni vágyó városi, vagy az a hivatalnok, ki 11 hónapig görnyed íróasztala mellett s szerez sápadt, átlátszó színt a poros szobai levegőtől, ha egy hónapra üdülni falura megyen, azt a helyet fogja felkeresni, ahol figyelmes és előzékeny néppel találkozik.
Ne a külországiak legyenek csak ilyenek, hanem legyetek ti is, akkor a nyaraló közönség örömmel megy a falukba s hagyja ott a ti erősödéstekre a szórakozásra szánt pénzt.
Visszatérve a balatonfüredi állapotokra, utóbb a hirlapok is szellőztetni kezdték ezt a közönyt. Miként már más helyen leírtam, a Pesti Hirlap 1842-ik évfolyamában Kossuth Lajos „Caleidoscop” cím alatt maró gúnnyal ostorozta a szégyenletes állapotokat, melynek meg is lett a kívánatos következménye.
Nemsokára a cikk megjelenése után 4 vasderes paripa által vont úri fogat vágtatott be Savanyúvízre, melyből egy alacsony, fürge járású, himlőhelyes úriember, az akkori personális: Szerencsi István őexellentiája szállt ki.
Volt lótás-futás, pironkodás és mentegetőzés, de utóvégre a cél el lőn érve, gulya, ménes nem bömbölt, nem nyerítezett többé ez időtől kezdve Savanyúvizen.
A szerzet lassan-lassan parkíroztatta szép Balaton partját, s hogy végre 1864-ik évben teljesen kiépülhetett a mai Deák Ferenc-sétány, legnagyobb segítséget ehhez az 1853-ik évi nagy árvíz adott, mely összerombolta nemcsak a régi fürdőházat, de a parton épült istállókat és piszkos mellékhelyiségeket is, melyeknek zsombékos melléke óriási erővel feltöltetett, csemetékkel beültettetett s így megvettetett alapja a mai rendkívül kedves és szép balatonfüredi gyógyhelynek.
Az osztrák és cseh tiszt urak ahol és amikor csak tehették, piszkolták országunkat, az adományokkal túlhalmozott szerzetet és a tohonya közönséget, hogy éppen semmi szép-érzékük sincs és nem tudnak áldozatot hozni a nevezetes fürdő számára, amire a fentebbiek után bőven rá is szolgáltak.
Azonban itt meg nem állva, nekirontottak a mágnás osztálynak is, hogy miért nem vetik magukat közbe, miért nem orvosoltatják meg az országgyűléssel a fürdői élet- és vagyonbiztonságot?
Különösen egy nyegle kapitány, álljon itt emlékezet okáért neve: Schenk báró, kiről egyébiránt mint hírneves párbajozóról egész Európa beszélt s általános volt a füredi fürdőzők között ama hit, hogy a szabadelvű Wesselényi báró láb alól eltevéséért küldetett Füredre, úton-útfélen kifejezést adott megbotránkozásának s fennhangon gyalázta nemzetünket.
Méltó társa volt neki N. gróf - merüljön feledésbe neve az itt megtelepedett s jó hazafiakká lett utódok miatt, - ki még Schenk bárónál is tovább ment a gyalázkodásban. Barbároknak, csikósoknak, duhajkodó betyároknak nevezte a magyar népet, akiknek mulatságain azonban örömmel részt vett s nagy kortyokban nyeldeste finom boraikat s élvezte vendégszeretetüket.
Ezen, a már említettem névnapon is nevezetes szerep várakozott a dicső katonára, ő rendezte ugyanis Anna nap estéjén a tűzijátékot a Balaton vizén.
A nemzetségükre büszke s jó hírnevükre féltékeny ifjú mágnások - hírt vevén a tiszt urak hősködéseiről, tanácskozást tartottak a teendők felett, melynek eredménye az lett, hogy a heves természetű Wesselényi báró kirontott a kávéházból s a sétányon sütkérező tiszt urakat kutya-korbácsával végig verte.
Mint futó tűz terjedt el ennek híre rövid idő alatt s a nagy közönség, - gyanítván a dolgok végkifejlődését - sajnálni kezdte a nemzet bálványát, Wesselényi Miklóst.
A nemes báró csak mosolygott ezen aggodalmakon, közbe-közbe nem a legválogatottabb címekkel tisztelvén meg a szájhősöket. Óriási hangja felhallatszott Falu-Füredre is s az ott lakó jámbor polgárok százával tódultak le Savanyúvízre megtudakolni s tovább adni szájról-szájra az azt előidézett hírt.
Wesselényi késznek nyilatkozott sorban megverekedni mindazokkal, kik magukat sértve érezték, ha kell, egyfolytában valamennyivel, legalább saját szavai szerint - megtisztítja a füredi levegőt a német pestistől.
Tudjuk a hagyományokból, hogy Wesselényi Miklós nem utolsó vívó volt, mégis aggodalom fogta el az ifjakat eme párbajsorozatra, kik ismerték a báró politikai szereplését és sokat vártak tőle az ez időkben az egész magyar nemzetet lázba ejtett reform-törekvéseknél. Az egyenetlen küzdelemnél közbe akarták magukat vetni. De Wesselényi kijátszotta őket nemes buzgalmukban, mert titokban minden kihívást elfogadott s a legveszélyesebbet, báró Schenket legelső helyre tette.
Az Anna-bál előtti délután vívott meg vele egy szobában.
Hogy mi történt odabenn és miként folyt le a párbaj, azt a segédeken kívül senki sem tudta, csak azt látták, hogy egy negyed óra múlva Wesselényi Miklós fütyörészve ment szállására, a rettegett vívót pedig összekaszabolva, lepedőben szállították bérelt lakásába, honnét csak az ősz beálltával léphetett ki, hogy soha többé lábát Füredre be ne tegye.
Ő utána következett volna N. gróf, de mivel adott szava kötelezte, hogy a híres névnapon jelen legyen s a tűzijátékot, mint ehhez egyedül értő, rendezze, a párbaj esélyeit pedig előre tudni nem lehet, a vele való viadal reggelre halasztatott.
Itt bennünket az eseményekből ez alkalommal csak annyi érdekel, hogy Wesselényi báró sértetlen maradt az napon; a másnapra következetteket pedig a közbejött tragikus esemény részben elhalaszttatta, részben lehetetlenné tette.
Bealkonyodott. Gyönyörű szép csillagos nyári est borult Füredre. A Horváth-háznál egybegyűlt vendégsereg levonult a Balaton partjára, hogy gyönyörködjék az N. gróf által rendezendő tűzijátékban.
A révészek - kormányon a szántódi révész pompás termetű fiával - elhelyezkedtek a nemzeti szinűre festett, úgynevezett „séta-hajón”, a hajó ládájába berakták a lövegeket, csillagszóró rakétákat s úgy mentek a sík vízre.
Mikor egy-egy röppentyű felszállt a magasba s sziporkázva, csillagokat szórva hullott alá a sötét vízbe, visszaragyogtatva tüzes képét a sima víztükrön, eme bűvös, lebilincselő látvány élénk felkiáltásokat csalt ki a parton elhelyezkedett vendégek ajkaiból.
Azonban egy röppentyű megtagadta a szolgálatot. Ahelyett, hogy felrepült volna a magasba, visszaesett a csónakba, bele egyenest a hajó ládájába, melyben a többi robbanó szerek elhelyezve voltak.
N. gróf nem veszítette el lélekjelenlétét s lecsapta a láda tetejét, hogy a levegőt ezáltal elzárja a sistergő rakétától.
De már későn volt. A ládában felhalmozott robbanó anyag tüzet fogott, meggyúlt s egy pillanat alatt felrobbantotta a ládát s meggyújtotta a sétahajónak kátránnyal és szurokkal beöntött belsejét.
A borzalom és elszörnyűködés kiáltása tört fel egyszerre minden ajakon a váratlan fordulatra.
És ami rendesen történni szokott nagy veszedelmek idején, itt sem volt készletben mentő csónak, hogy segítségökre siethettek volna a veszélybe jutottaknak.
De ki is gondolt volna ilyenre?!...
N. gróf s a révész legények vízbe ugráltak, a deli termetű kormányos pedig összeégett arccal lebukott a hajó fenekére.
A gróf úszással megmenekedett, de a révész legények mind egy szálig belefúladtak a vízbe.
A szántódi révész kormányos fia sebeiből felépült, de szép arca eltorzultan, deli termete összeégve, sebhelyekkel borítottan emlékeztették eme szomorú véget ért névnapra.
Még harmadnap is ott láttak a vizen egy sovány termetű zsidógyereket úszkálni, amint leste-várta, hogy egy-egy belefúlt halászt felvessen a víz s üstökön ragadva, partra hurcolja a szerencsétlent.
Igy végződött Balatonfüreden az 1840-iki évi Anna nap.

Pálfi uram „kenyere”.
Jó gyürkés kenyér, az igaz; régen ölthették kemencébe, még régebben dagaszthatták; de még eddig nem sikerült senkinek megszegnie.
Mondjátok erre, édes gyermekek, kik ezt olvassátok:
- No ugyan penészes lehet az! Talán egér is fészkelt már bele!
- Nem az, nincs azon annyi penész se, mint a ma vert körmöci aranyon. Egér? Talán még nem is volt egér a földön akkor, mikor a Pálfi uram kenyerét sütötték.
Igazán furcsa kenyér lehet az - okoskodtok tovább, - amelyiket egérszületés előtt dagasztottak.
- Várjunk egy kicsit; mert ha az a kenyér az egér-világ előtt sült ki, akkor alig asszony-ököl dagaszthatta azt.
Tudjátok-e a szentírásból, hogy az egér egy napon teremtetett az emberrel; tehát előbb valami kevéssel, mint az asszony. Amikor hát még egér nem volt, nem lehetett asszony se, aki Pálfi uram számára kenyeret dagaszthatott volna.
- Hát akkor hogyan született, vagy kelt, vagy sült, vagy mi a tatár! az a kenyér?!
Éppen azt akarom elmondani, hát figyeljetek ide.
*
Ti már tudjátok, kik ezt a fura kenyérhistóriát olvassátok, hogy Pálfi uram Füreden lakott; eleget hallottatok róla. Ő volt az, ki a Füredieket kommendírozta a híres harangreszeléskor; ő volt az, ki a kétfejű sas lerepülése alkalmával a készítendő csillagra az első aranyat adta; meg még azt is tudhatjátok, hogy melyik présházának tornácából látta fellobbanni a Csizmaziáék tüzét?
És ha idővel eltaláltok Füredre menni s ott a hátramaradt atyafiságtól Pálfi Pál uram gombjai után tudakozódtok, melyeket ő mentéin a múlt század 20-as és 30-as éveiben viselt: mutatnának azok valami húsz darab akkora ezüstgombot, hogy herceg Batthyány Fülöp idejében aratáskor nem főztek a „summások” számára nagyobb gombócokat. Pedig arról a derék főúrról fennmaradt a hír, hogy soha szép Magyarországban nemesebb szívű s becsületesebb uraság nem élt őnála.
Nos, hát a Pálfi uram kenyere is Füreden van, csakhogy ez a kenyér nem Pálé, hanem a Gergelyé volt, aki Pálfi Pál uramnak becsületes öreg-apja vala.
Hogy híres család Balatonfüreden a Pálfi familia, nem szenvedhet kétséget; amely családból nem egy, de több tag nevét őrzi a hagyomány, annak nevezetesnek kellett lenni.
Pálfi Gergely uramról nemcsak azt tudjuk, hogy az övé volt az a híres kenyér, melyről most beszélünk, hanem hallottuk azt is, hogy nagy kiterjedésű birtoka vala a királyi jogairól emlékezetes Szent-Gáli határban; szántóföldje, erdeje, mely erdőrészletben makkolták azt az 50 darab sügét, melyből a legszebb minden évben a füredi papé lett.
Egyik esztendőben beállít a paphoz Pálfi Gergely uram.
- Mondok, itt az alkalom (értsd: kocsi) a ház előtt, lépjünk ki tiszteletes uram a disznó erányában.
Mikor megérkeztek az erdőbe s a kondások előterelték az 50 hízót, a tiszteletes uram tetszése egy siska fülű ártány felé fordult, melyet úgy 3 mázsára „sájcolt”.
- Azt vélem, Pálfi Gergely uram, ez lészen az! - s rámutat a siska fülű ártányra.
Lévén pedig ez az ártány az Andris gyerek kedvence, hogy se a papot meg ne bántsa, se pedig a gyerek kedvét el ne vegye, ki ott fészkelődött a kocsis ülésben, így felelt Pálfi Gergely uram:
- Próbálja meg ezt az emsét tiszteletes uram, azt jobban javallom.
...Hát hogyan, hogyan se, már azt nem tudom, arattak-e, vagy ugaroltak, elég az hozzá, Pálfi Gergely uram hites társa tarisznyákra rakta az elemózsiát, „vatalé”-ba (10-15 itcés csutora) a bocsárit s felkészítette a szekerekre, mielőtt elbocsátotta volna házanépét dologra, a szentgáli tagra.
Annyit mondhatok, hogy Szentgál Balatonfüredhez nem macska ugrás. Mert, nyáron számítva az útat, kocsin 4 óra, szekéren pedig 8. Aki reggel időben oda akar érni Füredről szekéren, annak este el kell indulnia.
Pálfi Gergely uram is neki indította szekereit alkonyat után, hogy reggelre oda érjenek.
Akkor még a „felső erdő”-nek kellett menni, Hidegkút felé. Ma már Tótvázsonynak járnak. Egész Szentgálig rengeteg erdőkben, sziklás útak között.
Még alig értek a hidegkúti határba, egyik béres ijedve veszi észre, hogy az úton elveszitették a kenyeret, amelyik pedig komáromi mintára készült s egészen megtöltötte a szekér hátulját.
Aki még közületek nem látott komáromi kenyeret, az tudja meg, hogy egy ilyen molnár-kenyér nem kisebb a malom oldalához támogatott malomköveknél.
Nos, hát ilyet sütött extrakemencében Pálfi Gergelyné asszonyom is, hogy 3 béresnek, meg a gazdának: fölöstököm, ebéd, ozsonna és vacsorára elég legyen. Persze, hogy hamar észrevették egy ekkora jószág hiányát.
Más is vesztett el már kenyeret s az is azon kezdte, hogy visszafordult az elvesztett portékát megkeresni.
Itt is úgy lőn. Megállítják a szekereket, két béres visszamarad a jószág körül, Pálfi uram pedig a harmadik legénnyel elmegy kenyeret keresni.
Nem volt holdvilág, de azért a csillagok fényénél meglátták az útat; egyébiránt tájékoztatta őket az a Balaton felől lengedező vízi szél.
Egészen a füredi felső erdőig visszajöttek, ott akadt rá az elveszett kenyérre Pálfi Gergely, a gazda.
- Ehen-e, itt a kenyér.
Nekigyürkőztek ketten, de meg se tudták a kenyeret mozdítani, mely ott feküdt egészen az útban.
- Ejnye! ejnye! eredj szógám vissza, hívj segítséget.
Megjött a harmadik is, a kenyér csak ott feküdt a földön tovább is, hárman se tudták felemelni.
Mikor már jól beleizzadtak, akkor veszi észre az egyik, hogy az tulajdonképpen nem is kenyér, hanem egy gömbölyű, kenyér alakú terméskő, amely már azelőtt is, de meg azóta is sok tengelyt összetört, sok kocsit feldöntögetett és amelyet ez időtől elneveztek „Pálfi uram kenyeré”-nek.
Máig is úgy hívják, máig is ott van az út közepén, jámbor hidegkúti svábok nagy veszedelmére akkora határral, hogy ha az kenyér volna, egy zsellér háznépe kitelelne rajta.

Tótok a toronyban.
Régen, nagyon régen, még az elmúlt század 20-as éveinek elején, Balatonfüreden egy ember nekiugrasztotta jó keresztkomájának csikóját a gyepűnek, ahol azt a remek jószágot egy kiálló karó agyonszúrta. Perre kerülvén a dolog, Vas István fiskális alperes védelmét így kezdte:
- Nem Horváth Mátyás védencem az okozója a gyászos esetnek, hanem a csikó, „ki” ugyanis faja kevélységéből, maga kényességéből és szerencsétlenségből ugrott vala a gyepűnek!...
Hogy miért jegyeztem fel ezt a kis bohóságot, megmondom.
Az antalfai ember 3 dolgot nem szeret; nem szereti emlegetni faluját, haragszik a tótokra és irtózik a harangszótól. Éppen ezért ezt a három fogalmat: Antalfa, tót és harang nem is tanácsos együtt emlegetni előtte.
Ne vegye bűnömül az Isten, hogy e végzetes három fogalmat most együtt emlegetem. S mert felteszem, hogy ez a kis írásom eljut az én jó antalfai híveim keze közé is. És ha netalán egyik, vagy másik a sírban porladó ősök tréfájáért én reám megharagudnék; s találkoznék olyan olvasó, ki a száz esztendős történet elregélése miatt kárhozatot kiáltana árva fejemre: egyúttal nyilvánosságra hozhassam abbeli kérelmemet is, hogy ha akadna e könyv olvasói között derék Vas István uramnak egy utóda, ki a fenti védelemhez hasonlóan pártfogásába venné ügyemet: hollétéről engemet értesíteni ne terheltessék.
Arról a tupri kis faluról szól a krónika, mely ott a zalai parton, a szepezdi erdő-koszorúzta s a búcsújáról mindenfelé emlegetett csicsó-i domb alatti völgybe rejtőzött el.
Innét eregette sok, sok ideig világgá kacagtató vicceit s ügyes csínyjeit egykori pompás vándorkomikusunk: Kőmíves Imre öreg apja. Később itt faragta penecilusával a lúdtoll pennákat „felében” egy nem kisebb hírű öreg úr: néhai való jó Szűcs Ábel bátyám, kinek porladó hamvai a kies eörs-i temetőben hallgatják a Balaton altató csobogását.
Tehát amint mondám, Szűcs Ábel rektor uram pagonyálta Antalfán a szittya utódokat ekkor. Mokány ember volt az öreg úr, aki egyszer afeletti bosszúságában, hogy a halogató kúrátor nem volt hajlandó a megígért napra eleségét betakarítani, úgy beleduplázott saját kepéibe, hogy a rózsaszínű életből menten „por és hamu” leve.
Sok akáclombos falu dugja magasra nyalka tornyát a regényes zalai parton s ha a szőke víznek egy pontján megállapodik az ember alkonyat táján, 5-6 falu harangjának a szavát is hallja belevegyülni abba az édes zsongásba, mit a nagy víz minden szél nélkül hallat.
Azonban megállhattok édes gyermekek! az egészséges, szepezdi fürdő alatt, meghalljátok a kővágó-eörsi, köveskállai, zánkai, szepezdi, monoszlói harangokat, de a nagyon közel eső antalfai harangszót hallani nem fogjátok. Az a harang meg van repedve s ha meghúzzák is, hogy hangzavart ne okozzon, oly csendes, oly halk a szava, hogy szégyenletében nem mer nehány száz lépésnél tovább szállani.
Hallottatok már zúgni repedt harangot? Valami fájdalmas van annak a hangjában, mely döbbenetet okoz a szívben. Én hallottam egyszer Budán megkondulni a vörös-kereszt kórház kápolnájának harangját. Azt az érzést, mi akkor bennem ébredt, el nem tudom felejteni, ameddig csak élek.
Ilyen érzés támad a szívben a repedt harang szavának hallatára, emlékezni fog reá még halála óráján is. Sőt talán akkor legjobban.
Jó dolog a halálról gyakorta megemlékezni, mert ez kibékít a legbarátságtalanabb gondolattal is. A jó Isten is azért írt a tenyerünkbe egy-egy M. betűt, mely azt mondja nekünk: mementó móri! ami magyarul azt teszi: emlékezzél meg a halálról. De mi bűnt követtek el a jó antalfaiak, gondolta magában Domján András, hogy a jóból nekik felettébb kijutott? Ha szentegyházba mentek, ha a leves asztalukon párolgott, ha a kapát betámasztották a présházba esti harangszóra, nekik szüntelen csak a halálra kell gondolniok, nem úgy, mint a csicsóiaknak, meg a többieknek...
Eme nevezetes atyánkfiának, mint mondám, szeget ütött fejébe az igazságtalanság.
Nem valami kellemes dolog, ha az ember fejébe „szeg” kerül. Domján uram is így találta. És valamint hogy minden ilyen azon kezdi, mely szerint azt a fölösleges szeget onnét kihúzhatja: Domján uram hasonlóképpen.
Beállított hát Szűcs Ábel bátyánkhoz. Bátorsággal tehette, sőt bátorságosabban, mint más egyéb halandó társunk, lévén ő az antalfai szent ekklézsiának kúrátóra, mely nevezetes egyházi személyeknek, mint tudjuk, paphoz, tanítóhoz szabad a bejárása. Ott aztán lepanaszolta nagy sorát.
Ábel bátyánk türelmesen végig hallgatta a panaszt, de már az első szónál ott pajzánkodott ajaka körül az egészséges humor, a kacagtató tréfa. Mint aféle balatonmelléki gyermek hallott valamit a füredi harang-reszelésről, amely operáció - állítólag - antalfai sorsra juttatta a drága harangot: nyomban készen volt a vígasztaló tanáccsal:
- Hát az a harang repedt?
- Elég baj az nekünk!
- Drótoztassák meg; a fürediek is ekként cselekedtek.
Kúrátor uram gyanúsan pislogatott a tanácsadóra, de mikor annak ábrázatán a mélységes komolyságot meglátta, semmi rosszat nem gyanítva, hálálkodások között elhagyta az iskolaházat.
Malom alatt, kovács műhelyben és pinceszeren, tehát a 3 legfőbb fórumon megbeszélték a dolgot. Az érveléseket mellette és ellene nem hallottam, elég az hozzá, a vége az lett, hogy a falunak felső és alsó végére gyermekeket állítottak ki - tótot lesni!
Nagy szárazság volt, mi mást gondolhattak a gyermekek, minthogy az öregek - „esőt várnak? 
Egy Janó és két Misó fel is tünt Zánka felől csakhamar a láthatáron, mit hírül adandó, falu-hosszat kurjongatták a gyermekek: jönnek a tótok! Eső lesz!
A fiatalabbja nótára is kapott: ess, ess eső! zab szaporodjék! búza bokrosodjék! nyisd ki király a kapudat, hadd essék az eső!
Nincs jobb idő-jós Balaton mellékén, mint a tót; ha ezek felfelé, tehát haza, északnak mennek, bizonyos, hogy másnapra úgy esik, csak úgy zuhog. Tartanak is hozzá.
De most az egyszer más szerep várakozott Misóékra, mint az esőhozás. Lefogták őket s azon melegiben a toronyba vitték és bedrótoztatták velük a megrepedt harangot.


