
FÖLD ! 
L 

JAKAB , a hatalmas és hatalmaskodó veszprémi ispán kényelmesen 
elterpeszkedett a fal melletti széles lócán várnagya és két papja 
mellett s ételtől és bortól fű tö t t felhevültséggel hallgatta a levegőben 

izzó vi tá t . Az ispán a gondjaira bízott királyi birtokok szélén levő Vinár-
ról lovagolt ide és szállott rá embereivel Dávid úrnak a csögi völgyben 
lévő udvarházára, azt erősítve, hogy a csögi föld és az erdők egészen 
Szent jakab hegyéig valamikor mind vinári várföldek voltak és a Szalók-
nemzetség jogtalanul birtokolta el azt a királytól és a vinári vár jobbá-
gyoktól. Volt idő, amikor dézsmát is fizettek érte az ispánoknak és 
fegyveres embert adtak a vár szolgálatára, de a két évvel ezelőtt elhalá-
lozott Tamás úrnak, Dávid apósának idejében mindez abbamaradt . 

- A szoba baloldalán, a tornácra nyíló két apró ablakon át sárgán 
villant be az őszi délután, de i t tbenn már alig lehetett ellátni a szoba 
sarkáig, ahol a bejára t és a tűzhely közti lócán a ház asszonynépe ült 
a félhomályban : a csontos, megtermett Margit asszony és két nagy 
leánya meg egy fiatal szolgálóasszony. Az ispánnak volt ideje, hogy a 
szeme szórakozott és közömbös érdeklődéssel feléjük tévedjen : nem ő, 
hanem a várnagya, Áron, köpcös, durva, indulatos ember vi t te a szót 
Dávid úr ellen, aki az asztal túlsó oldalán ült. 

Dávid úr erősítette, hogy a birtokok ősi jogon való megszállás és 
soha nem tar tozot t a királyi földek közé. Erre Gergely pap száll a vi tába 
és hűvösen figyelmeztette Dávidot, hogy ő ezt csak hallomásból tudha t j a , 
mert hiszen ő más nemzetségből való és Csögöt csak felesége révén 
birtokolja. 

Ez igaz volt, mert a Kál-nemzetségből való Dávid a Zala mellől 
költözött á t apósának halála u tán Csögre, amit Margit asszony kapot t 
a Szalók-nemzetség birtokaiból. Dávid már hamarabb is átköltözött 
volna, mert a sa já t birtoka a zalamenti apátság földjeivel volt szomszé-
dos és ket tő jük közt végtelen huzavona folyt néhány dombhát és völgy 
miat t , amiknek birtoklásában ősi jogszokások ellentétes érvei csaptak 
össze. De a bá ty ja hajlandó volt tőle a birtokot megváltani, amint ő 
megkapja felesége részét. Ez t azonban Margit úrasszony apja, az öreg Ta-
más nem akar ta kezéből kiadni, még a leányokat megillető részt sem, 
noha már nagyon öreg volt. Vénségére érthetetlenül rideg és makacs 
lett, sokkal mogorvább, mint az öreg emberek általában. Felesége rég 
elhalt, fiai szétszéledtek a nekik átengedett t anyákra és r i tkán látogat-
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ták , mert alig lehetett kibírni konokul házsártos természetét. Emberei 
is egymásután hagyták ott , mert tudták , hogy utána új urak következ-
nek a maguk szabadjaival. 

Igy tör tén t azután, hogy a vinári várszolgák közé is állt néhány 
család, legalább is ezt erősítette az oktalanul goromba, nyers vár-
nagyot leintve Gergely ; ő maga középkorú, tisztaarcú, jéghideg modoru 
pap volt és az ispán íródeákja, István klerikus tisztelettel és bámulat ta l 
nézte fölényét, nyugalmát, amint az egyre jobban dühbejövő Dávid 
úrral szemben azt vi ta t ta , hogy ezek a várszolgák még Tamás úr szolgá-
la tának éveiből emlékeznek arra, hogy Csög valamikor vinári várföld 
volt és készek erre esküt tenni. 

Szerencsére azonban Dávid úrnak segítsége érkezet t ; felnőtt 
legényfia, Tamás nem sokkal az ispán érkezése u tán átlovagolt anyja 
bátyjához, Mihály úrhoz, aki most fel is t űn t az a j tóban ; sovány, meg-
görnyedt hátú , idő előtt megöregedett ember volt, akit felesége, egy 
csontos, szőke, meddő asszony t a r to t t uralma alatt , éppen azért nem 
lehetett tőle többet várni, mint azt, hogy csak a maga gyáva módján 
száll síkra : mint a Szalók-nemzetség legidősebbje kész bizonyítani, 
hogy az ispánéknak nincs igaza. 

Annál többet lehetett várni Máté úrtól, az ágszalóki paptól, akiért 
szintén átüzentek ; ő is atyafi volt, azonkívül apjuk barát ja , akit gyerek-
koruktól fogva respektáltak. A véreres szemű, vézna és erőszakos öreg 
pap plébániája földjein kívül sa já t földeket is birtokolt és dacolni mert 
esperesével és a zsinatokkal ; birtoka népéből magához vet t asszonnyal 
élt együtt , akit nem akar t elbocsátani, mert gyermekei voltak tőle és 
ezt kénytelen-kelletlen elnézték neki a veszprémi püspök udvarában ; 
nem akar ták , hogy káros huzavonák keletkezzenek régi és a dunántúli 
püspökségekben majdnem teljesen kiveszett szokás elleni harcból. 
Ő volt az egyetlen, akinek az öreg Tamás még életében adot t valamit 
éspedig egy szép kis major t több szolgacsaláddal együtt . Az ajándék 
fejében biztosan számított rá, hogy a pap a maga kíméletlen erejével, 
az egyházi és világi törvényekben való jártasságával segítségére lesz 
családjának ezekben a zivataros időkben önkényes és erőszakos királyi 
ispánokkal való viszálykodásban, hatalmaskodó szomszédokkal való 
v i tákban. 

Máté úr már ú tban is volt egy lovas szolgája kíséretében, egyenesen 
a dombtetőkön át az éles szélben, a vörösbe hajló őszi délutánon át és 
alálovagolt a lapos csögi völgybe, ahol Dávid úr udvarháza állt a szabad 
szolgák kunyhói közt lópatáktól felvagdalt óriási udvarával, ahol idegen 
fegyveresek őgyelegtek és ellenségesen méregették egymást Dávid úr 
cselédeivel. 

Már maga az is sérelem volt, hogy az ispán szabad nemzetséghez 
tartozó szabad úrra szálljon fegyveres néppel. A pap vörös arccal intett , 
hogy a lovát vezessék el, egy ideig künn állt a tornácon és hallgatta a 
belülről kiszűrődő zürzavart, azután bement a tüzelővel, az ebéd kihor-
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dott edényeivel és más holmikkal zsúfolt sötét, ablaktalan tornácszobába, 
amelyből a nagyszoba nyílt. 

A vita azonnal lecsillapodott, amint ő áldást és békességet kívánva 
belépett. Az ispánék csak kelletlenül álltak fel, hogy üdvözöljék a vörös-
arcú, kövér, sötétszakállas papot, akiben új ellenfél érkezett, a Szalókok 
pedig örömmel és megkönnyebbüléssel fogadták. És Máté úr nem is 
várta , hogy előadják neki a dolgokat, de még csak le se ült, hanem élesen 
szembefordult az i spánnal : 

— Mi dolog ez : fegyveres királyi szolgákkal szállsz szabad nem-
zetség udvarába? 

— Komeszi tisztem . . . — akar ta kezdeni az ispán, de az öreg 
pap öklével lecsapott az asztal ebédutáni bor- és zsírfoltjai közé, úgy-
hogy csakúgy döngött. 

— Valamikor minden föld szabad volt, míg meg nem szállták a 
király szolganépei, de a nemzetségek földjei akkor is szabadok maradtak . 

— Mind így beszéltek t i — mondta dühösen az ispán. 
— Küldess ránk királyi pecséte t ! — ordítot t Máté úr vérvörösen — 

de ne hozd hadadat szabad úrnak szabad földjére. Indíts pert a király 
úr előtt és akkor Veszprémtől Zalavárig felvonulnak az összes nemzet-
ségek és bizonyítják, hogy Csög soha nem volt várföld, mindig a Szaló-
koké volt. 

Az ispán komoran hallgatta a maga dühös, sárgás oroszlánarcával. 
Az új király, a valamikor elűzött I I I . István visszatéréséről nemrég 
érkeztek hozzá hírek ; őt még annak apja ura, Béla te t te ugyan ispánná, 
de ő készségesen hódolt meg annak nagybátyjai , István és László előtt 
is és küldöt t seregükbe fegyvereseket. Most a várat lanul visszatért 
királynak akar t hízelkedni azzal, hogy hűséges sáfára volt és az elidege-
ní tet t várföldek közül is szerzett vissza neki. Mit t ud j ák ezek a földjük 
sarába beleragadó, jogaikat dühös féltékenységgel őrző, vad nemzet-
ségbeliek, hogy mi irányít ja az országnagyok szándékai t ! 

Gergely pap szólt közbe valamit a maga nyugodt, tiszta hangján. 
Ő alapjában véve csodálkozott az egészen, mert meg volt győződve 
arról, hogy a föld valóban elorzott várföld, amit majd vinári várszolgák 
is bizonyítanak. 

De Máté úr vele szemben is megtalálta azt a pontot , amihez 
nyúlni kell : 

— H á t azt hiszed, te ispánpapja, hogy mivel te akarsz püspökké 
lenni a komesz szolgálatában, félek tetőled? 

Az öreg pap arca haragos és csúnya volt és az, amit mondott , 
Gergelyt kihozta a sodrából. Ő maga higgadt, tárgyilagos ember volt 
és nem tudo t t erre a személyeskedésre válaszolni, annál inkább sem, 
mert tud ta , hogy nem szeretik őt az ispánnak végzett szolgálatai miat t . 
Még a püspöki udvarban sem szerették, pedig ott t udha t t ák volna, hogy 
mennyi szolgálatot t e t t nekik, mennyi összecsapást hár í to t t el az erő-
szakos ispán és a gyengekezű püspök közt. Most bizonyára az következik, 
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hogy Máté pap a származását hányja majd szemére : hogy az ispáni 
szolgafiak közül való. Az arca megrándult , amikor erre gondolt — nem, 
ennek már nem teszi ki magát, kitér a méltatlan veszekedés elől. 

— Menjünk ! — mondta hűvösen és vékony, szinte köszörült 
a jkai összeszorultak. A klerikus szorongva nézte bámulata tá rgyát és 
mintaképét , és tarsolyába rakta vissza kicsiny pergamentszeleteit, 
lúdtollait és az ólomkalamárist. 

— Nem megyek — vert az asztalra az ispán. — Ezek csak kiabál-
nak i t t , holott a jog és igazság a miénk. I t t vannak a szentjakabiak, 
mondtuk már, hogy azok még a papi tizedet is Vinárba fizetik. 

A szentjakabiak ! 
Dávid úr mindenféle dühéhez most a szentjakabiak ellen való régi 

düh is járul t . Azt akar ta mondani, hogy azok csak hi tvány szökött 
szolgák, semmirevaló lopónépek, de a nyelve mintha bedagadt volna 
szájába és az ispán kíméletlenül folytat ta tovább azzal, hogy az igazság 
világos, ő bizony kiteszi birtokáról Dávidot és majd akkor menjen perelni 
a királyhoz ! 

Ez rémületes volt, birtokon kívül pereskedni, miközben bizonyára 
Mihálynál kell meghúznia magát, ennél a vén pipogyánál, akit sovány 
és fösvény felesége t a r t elnyomva, vagy szolgálatba állhat valamelyik 
rokonánál, ta lán éppen a sa já t bátyjánál , a sa já t régi földjén — az 
istennyila vert volna bele a szekereikbe, amikor elindultak onné t ! 

A gondolatok villámgyorsan, mintegy látomás erejétől előokádva 
rohantak el előt te; az utolsó, amit látott , régi földje volt, az eszteri völgy 
hatalmas irtásán álló udvarháza, körötte a szabad szolgák nádfalú 
kunyhói és az alkonyat violaszínű hamva a hegytetőn. Azután nem látot t 
semmit, mert megütöt te a szél. 

Amikor megtántorodott és rábukot t az asztalra, óriási zűrzavar 
t ámad t . Az ispán elbámult és lebocsátotta hadonázó kezét, Margit 
asszony odarohant urához, a pap és Mihály is neki segítettek, a fiatal 
Tamás pedig tétovázva felállott. 

Egy pillanat alat t tudta , hogy most ő van soron, ő a család egyetlen 
felnőtt férfi tagja és az ő kezén fog megfordulni minden : a földek i t t 
köröskörül a szélben és az alkonyatban, a harc az erőszakos ispánnal 
és ezzel a jegesarcú pappal, a méltóságos, kemény vinári esperessel, a 
hi tvány szentjakabiakkal — ők az okai mindennek ! 

Gergely pap különben egy pillanat alat t lecsillapította az ispánt. 
Valamit súgott a fülébe, amitől az tisztába j ö t t : nincs érdekében, hogy 
a veszprémi ispánság birtokai közt levő összes nemzetségek panaszra 
menjenek ellene a király elé. A püspök hű embere maradt István úrnak 
az elüzetés ideje alat t is, ő bizonyára pártfogolni fogja őket, már csak 
azért is, mert közte és J akab úr közt feszült a viszony. De az ispánt nem 
ez késztette távozásra, hanem az, hogy magával szemben egész nagy-
ságában kiegyenesedve megpillantotta a fiatal Tamást ökölbeszorított 
kézzel és olyan rettenetes tekintettel, hogy kihátrál t előle az aj tón. 
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Igy tör tén t aztán, hogy az ispán kézrázás nélkül, mogorván ü l t 
fel lovára és lovagolt neki kíséretével együtt a piszkosan vöröslő alko-
nyatnak. Nem is az úton mentek, hanem egyenesen Vinár és az erdők felé 
a domboldalon. Dühös galoppjuk közben a lovak patái mélyen bevágód-
t ak a földbe. 

I I . 

Barna- és vöröslombú óriási fák, a törzsek közt tele a levegő a vas-
tag, csúszós avarból felszivárgó köddel és a rothadó falevelek illatával. 

Tamás türelmetlenül előrelovagolt, jó messzire embereitől és csak 
akkor állt meg, amikor lova horkolva és valamelyik lábával minduntalan 
megcsúszva fel nem kínlódott vele meredek hegyoldalon a tetőre, ahol 
a köd foszlányainak kékségébe más szürkés kékség is vegyült és érezni 
lehetet t az alacsonyan szétcsapódó füstnek idáig szivárgó szúrós szagát. 
I t t már sárga volt a levegő a távolban ritkuló fatörzsek k ö z ö t t : a nap-
fény déli hévvel sütöt t le a telepesnép irtására. 

Várakozott , hogy bevárja a tőle messze elmaradt lovascsapatot. 
Nem azért, mintha félnie kellett volna egyedül közéjük menni. De fegy-
veres szolgák élén érkezni — ez mégis csak más és szüksége is volt ennek 
tekintélyére, különben pedig meg is illette tegnap este óta, amióta a 
vacsoránál komoran és szilárdan ült apja helyén az asztalnál és maga 
anyja szolgálta ki őt azzal a megilletődött tisztelettel, amiket az anyák 
éreznek akkor, amikor a fiúk férfivé serdült. 

Csontos fiatal kezét azzal a mozdulattal te t te az asztalra, mint az 
apja és ugyanazzal az arccal hallgatta Máté úr beszédét a jakabhegyiekre 
vonatkozóan. Apja öntudat lanul lélegzett a szoba másik végében a 
széles fekvőhelyen, csak könnyű vászonnal volt letakarva, mert a 
pap, aki ügyes orvos is volt, ezt rendelte és azt, hogy a fejét hideg vízzel 
hűtsék. Míg a szoba egyik végében a beteg nehéz lihegése szólt, azalatt 
ők ket ten férfiak tanácskoztak az asztalnál a cserépmécs vörös fényében 
és elhatározták, hogy másnap kora hajnalban rámennek a jakabhegyiekre 
és ahogy adódik elintézik a dolgot. 

A dolog, min t sok minden egyéb, az öreg Tamás úr életének utolsó 
tizedére nyúlt vissza ; ekkoriban telepedhetett meg mindenféle össze-
verődöt t népekből és szolgálatot nem talál t földtelenekből és szökött 
szolgákból, mintegy nyolc-tíz háznépnyi kis falu az ő erdejének 
távoleső, ma jdnem járhata t lan völgyektől körülvett zugában. Nem kér-
tek engedélyt, mintha csak gazdátlan jószág lett volna, szolgáltatásokat 
se ad tak ; Tamás úr néha rászorította őket erre, de ha nem ment rá juk 
erőszakkal, még egy vadbőr t se ad tak önként. Egyszer el is kergette 
őket, de telepeiket és földjeiket sajnál ta volna elpusztítani, annál is 
inkább, mert a szép lankás hegytetőre szőlőket is telepítettek meg. Úgy 
szándékozott, hogy a sa já t embereit telepíti a már feltört és megművelt 
irtásra, de embere se volt elég, el is betegesedett, közben a régi telepesek 
visszaszivárogtak. 
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Amikor ő meghalt , Dávid úr kezdett velük bajlódni, egészen siker-
telenül. Az első évben kikönyörögték maguknak a mentességet, a másik 
évben nagykeservesen fizettek, de most a harmadikban, noha Dávid 
úr sok erőszakoskodására megígérték, hogy Szentmihálykor beszállítják 
a részt, még mindig nem jöttek, noha már november közepe volt. Szent-
mihály körül, főkép utána, hetes esők estek, úgyhogy a sár és a kiönté-
sek megközelíthetetlenné te t ték a helyet és így Dávid úr méltányosan 
vár t , míg a száraz idő és a korai szelek felszárítják kissé azt a r i tkán 
használt csapást, ami tőlük ide, a csögi völgybe vezetett . De nem muta t -
koztak, noha r á juk is üzent lovas szolgával; behúzódtak erdejükbe és 
úgylátszik nem akar tak fizetni. És ha most ők is Vinárhoz tartozónak 
val l ják az erdőt, akkor Dávid úr menthetetlenül elveszti, ha nem mást , 
földjének legnagyobb részét! 

Tamás feje kissé nehéz volt most lovaglás közben, néha pedig 
könnyű szédületet é r ze t t ; félig még éjszaka volt, amikor felkelt és 
elindulás előtt meleg bort i t tak a pappal, hogy ne fázzanak, miközben 
a ködtől szürke hajnalban lovagolnak. Anyja még méccsel kezében 
kísérte ki őket a magas tornácra és a derengő fényt még sokáig lá t ták 
pislogni a nehezen világosodó vi r radatban és a ködben. Az ú t különben 
lassú volt, víztől elöntött völgytalpakon kellett keresztülgázolniok 
avartól csúszós hegyoldalakon felkapaszkodniok és vízmosásokon alá-
ereszkedniük. Tamás arca merev és figyelő volt, de nem arra gondolt, 
amire látszott , hogy megcsúszás nélkül igazgassa lovát és szilárdan 
ta r t sa gyeplőjét, hanem arra, hogy tiszta ősz és tavaszidőben neki-
ereszti összes embereit csákánnyal és szekercével az erdőnek és jó u t a t 
veret, hogy minden időben lehessen járni. De erről nem nyilatkozott, 
várat lanul olyan szűkszavúvá lett, mint apja és emberei is ugyanazzal a 
t isztelettel nézték. Csak most érezte meg a földjéhez való tartozást , 
amint az dobolt szívén, hogy minden talpalatnyi hely, ahova lova a 
pa t á j á t teszi, az övé, vagy legalább is az övének kell maradnia. És ennek 
a mámornak önkéntelen megvetésével hallgatta a papot is ; mit neki? 
Számára a jogon és igazságon kívül legfeljebb a tized kérdése még a do-
log, de ő egy ezzel a földdel, mintha az ő húsa és vére lenne . . . és most 
türelmetlenül fordí tot ta lovát visszafelé, mert az irtáson üvölteni kezd-
tek a ku tyák , megérezték az idegen szagot és emberei még mindig csak 
a lejtő al ján kínlódtak. 

Őrjöngő kutyaugatás közt lovagoltak be a tisztásra, ami valóságos 
kis falu let t közben, látszott, hogy új embereik is vannak. Két éve volt 
i t t utol jára, de azóta kétszeresére szaporodtak a házak, ú j arcokat lá tot t 
előjönni a köztük kanyargó sáros útfélére. Az egyik megsüvegelve őt, 
megfogta lova kan tá rá t és a többinél nagyobb, fából és földből vert ház 
felé vezette, ahol egy Mihály nevezetű öreg települő lakott , afféle vezető 
mindannyiok számára. 

Ennek a háznak tornáca is volt és a szálas, szürkülő szakállú öreg 
ot t vár ta őket keresztbefont karokkal. Az egész látogatás hangulata 
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nagyon hasonlított az ispán náluk való látogatásához — ez önkéntelenül 
eszébe ju to t t Tamásnak, amikor a pappal együtt leszálltak a nyeregből. 
Apró gyerekek és kisebb-nagyobb fehérnépek leskelődtek oda félénken, 
de nem jöttek kezet csókolni, mint másu t t szokásos ; látszott, hogy ri tka 
köztük a vendég. 

Tamásra rá jö t t a kísértés, hogy a kemény kézrázás u tán nekiálljon 
a lovaglástól megmerevedett combját dörzsölgetni, mint máskor, de nem 
te t te a tekintély kedvéért. Döngő léptekkel fordult be a tornácról a 
szobába, ami óriási nagy helyiség volt, tűzhellyel, asztallal, lócákkal és 
fekvőhelyekkel, meg nyersen összetákolt ládákkal. Az aj tótól jobbra-
balra egy-egy apró ablak. Kínálás nélkül, komoran foglaltak helyet az 
asztalnál, míg a gyerekek, pedig volt jó csomó, jobbára leánygyerek, 
r iadtan rebbentek ki. Egy nagyobb leány küldte ki őket, azután ő is 
eltűnt, csak egy középkorú, karcsú asszony maradt benn, de ő sem jö t t 
közelebb, hanem illedelmesen ot t marad t a tűzhelyen lógó kondér 
mellett, amiből valami húsétel meleg gőze szállt fel. Várta, hogy szó-
lítsák. 

— Te vagy az asszony, húgom? — kérdezte tőle egész barátság-
gal Máté úr. — Gyere ide, i t t a f iatal gazda ! 

Az asszony odajöt t és kezet csókolt mindket tőjüknek ; ezt Tamás 
is megszokta már, amióta bajuszt viselt. 

A férfi jöt t , ugyanolyan döngő léptekkel, mint ők, a kezében kor-
sót hozott és letette elébük az asztalra. 

— Szóltam az embereknek, hogy lássák el a szolgáitokat! Ti pedig 
az én ételemet ne vessétek meg ! 

Tamásban tovább folyta tódot t a hasonlat az ispán látogatásáról 
és furcsának érezte, hogy ők is, ezeknek ételével és borával a gyomruk-
ban, veszekedjenek velük szolgáltatásokról, papi tizedről, fenyegetőd-
zenek az őszbe való kikergetésről, házaik és földjeik elpusztításáról. 
Tiltakozni akart , de Máté úr nem volt olyan kényes, hanem jót húzott 
a kancsóból és odanyuj to t ta Tamásnak : 

- Ú j ! 
Valóban, ez idei forrás volt, a korai szüret korai bora, inkább még 

must, mámorítóan édes és keserű, Tamás feje könnyű és nehéz volt, 
amint u tána há t radül t a lócán, neki a falnak és így szólt keményen : 

— J ó ! De mért nem hoztatok belőle részt a földért, amint az alku 
volt apámurammal . Már ha t vasárnapot vár tunk Szentmihály óta ! 

Mihály leült és arca mozdulatlan volt a konyha és a tűz félhomályá-
ban. Öreg, éles keselyűarca volt, a tekintete biztos, afféle véresszélű 
vén szem, ami keresztüllát még a veséken is. Tamás azt hallotta róla 
apjától , hogy valami messziről szökött várjobbágy, aki nem akar senki-
nek sem szolgálni és az i t t összeverődöttek szintén hasonló fa j t á júak . 
De kétségtelenül ő volt köztük a legelső eszével és akaratával . Nyugod-
t an sorakoztat ta fel é rve i t : ők szállták meg ezt a földet majdnem húsz 
évvel azelőtt, ők i r to t ták a tisztást, tör ték fel a földjét, ül tet tek bele 
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szőlőt, részt csak nagyri tkán és mindig erőszakra fizettek — és azon-
kívül t ud tak az ispán szándékáról és várnak, mi lesz. Az öregnek úgy-
látszik voltak jó emberei Vináron, akik tudósí tot ták egyről-másról. 

— Valamikor minden föld szabad volt — mondta végül, — de 
később a nemzetségek és az ágak erőszakolták magukénak és mást csak 
úgy akar tak ra j t a megtűrni, ha szolgálja ő k e t ! 

Ugyanaz az okoskodás volt, mint az övék és innét az erdőből egy 
pillanatra úgy lá t ta Tamás a sa já t udvarházukat , tanyáival és fegyveres 
férficselédeivel, mint ők az előző nap az ispán várai t a vár jobbágyok és 
várszolgák csapataival. De ez csak egyetlen pillanatig t a r to t t . Nem ! 
Ez a föld is az övé — és érezte ugyanazt a mámort , mint künn az erdő-
ben, a birtoklásnak maró és rettenetes gőgjét, ami most már elvegyült 
benne a bor mámorával, mert szokatlan volt ez a magakellető, csípős 
ital és háromszor is húzot t belőle az öreg beszéde alat t . Szomjas volt. 

Most már nehezen gondolkodott, csak az rémlett előtte : nem jó, 
hogy az itteniek tudnak az ispán lá togatásáról! Ez a konok, rókaeszü 
öreg nagyszerűen fel t ud j a használni az alkalmat ma jd az ő megszorí-
tásukra és nem lehet ellene keményen lépni fel, mert bosszúból átál lhat 
az ispánhoz és ha mást nem, az erdőt ítélhetik oda Vinárnak, ha pár 
éven át neki szolgáltatják be a részt. 

A pap a vinári esperesnek adot t tized dolgát f i r ta t ta ebéd közben; 
jó vadhús volt vékony lében, friss kenyér és ú j kancsó bor. Tamás úr 
feje és a gyomra kegyetlenül fá j t , amikor egy hosszú és rosszízű alvás 
mámorából felébredt és lát ta, hogy az el takarat lan ablakon á t a lehaj lot t 
nap vöröslő fénye vetődik ferdén szögletes alakban a szomszéd falra. 
Ő maga az oldalfal melletti széles fekvőhely puha vadbőrein feküdt , 
le is volt takarva melegen, hogy meg ne fázzék, mert hideg v o l t : a 
lehellete meglátszott a félhomályban. Az ő lábánál egy másik fekvőhely 
volt, Márton ura t azon nyomta el a buzgóság, ő hangosan horkolt a 
koros emberek szokása szerint. 

Tamás szájaíze még keserűbb lett. Most már nem bánta volna, 
ha látogatásuk úgy folytatódik, mint az ispáné náluk, indulatos és félel-
metes veszekedéssel, asztaltverő ordítással. Ehelyet t azonban elnehe-
zedtek a bortól, mint holmi tacskók és dolgukvégezetlenül térnek talán 
majd vissza a cserépkorsó miat t , amit oda kellett volna vágnia a ledön-
gölt földhöz és úgy kezdeni a felelősségrevonást. 

Halk nesz hallatszott és csak akkor lá t ta meg, hogy egy fiatal 
leány jár-kel az asztal körül és igyekszik rendbehozni. Anyányi leány 
volt, hosszú hajfonatokkal és karcsú dereka jobbra-balra haj lot t , ma jd 
előrehajlott az asztalra, míg törülgette és Tamás valami égő és üres 
vágyat érzett, erősebbet, mint az éhség. 

A leány a közelében állt karnyuj tásnyira csak, nem vet te észre őt, 
ő pedig odanyúlt hozzá hosszú csontos kar jával és odarántot ta magá-
hoz és leszorította őt félkarjával, úgyhogy a leány felső testével egészen 
hozzá szorult és Tamás a sajá t bőrruháján keresztül is érezte kebleinek 
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meghökkentő ket tős nyomását a maga mellén. Közben olyan közel volt 
az övéhez a leány arca, hogy nem is lá tha t ta jól, csak mint valami opá-
los te j fehérség folyt szét előtte és a szemeibe se nézhetett , mert félig 
lecsukta és úgy birkózott lihegve és erőlködve a férfival, aki másik kar-
já t nem t u d t a használni, mert az a takaró alat t volt és a leány kegyet-
lenül leszorítva t a r to t t a azt a maga szabad kezével, míg a másikkal 
támaszpontot keresett és talált . Nekifeszítette a férfi arcának és rettene-
tes erővel feltolta magát és így ki t ud t a szabadítani erős, karcsú derekát 
a másik kar szorítása alól. Tamás az arcára szoruló szétterpesztett u j jak 
közt lá t ta arcát a félhomályban : még gyermekesen lágy arcvonásai 
voltak, most szinte sötétvörösre válva a szégyentől és az erőlködés dühé-
től, és ezek az arcvonások kemények lettek és elrútultak, amint Tamás 
hirtelen mozdulat ta l felült és mindkét szabad kezével megkapva a 
leány két öklét, belefogta őket tenyereibe. Úgy ta r to t t a őket meg-
szorítva és mereven, hogy érezze, milyen kemények, kicsinyek és éde-
sek, az édesség egészen á t j á r t a tőlük a testet, úgy t ű n t fel neki, hogy 
még nem t a r t o t t ennyi ideig kezében leánykezet, nem, egyáltalában 
nem t a r t o t t kezében leánykezet. És amint engedett a szorítása, úgy 
engedett a leány arcának eltorzultsága s végre úgy rémlett, mintha a 
szeme ránevetne, igen : gyönyörű volt és Tamás mégegyszer t e t t egy 
kábul t kísérletet arra, hogy megölelje. De csak horzsolni t ud ta őt és 
közben érezte illatát, mintha sűrű és édes tejszag lett volna. 

A leány hátralökte őt és elszaladt, ő pedig sokáig feküdt a há tán 
kábul tan és mereven, és azután is sokáig feküdt, amikor már magához 
té r t és nyugodtan t udo t t gondolkozni. Végre felnevetett. 

Egészen sötét volt és Mihály mécsessel jö t t be, hogy megnézze. 
Tamás fölült és borzashajú, óriási árnyéka lomhán ingott fölötte, mö-
götte a sározott gerendafalon. Keményen rámeredett az öregre, hogy 
meg tud j a : mit mondot t neki a leány, de annak szemében nem látszott 
semmi sem. Akkor határozot tan lenyomta a lócára és megkérdezte : 

— Hallod-e öreg ! Hallgatnak rád ezek az emberek i t t? 
Az csak nyugodtan bólintott . Tamás tudta , hogy így van és tud ta , 

hogy mit akar ő maga. 
— J ó ! Mért lennénk akkor széthúzásban mi ket ten? Szabad föl-

det adatok neked a birtokból, írással és monostori pecsétekkel, ha 
rábeszéled őket, hogy megmaradjanak nálunk és a szabad szolgák szoká-
sos részét fizessék a földért. Sem szóval, sem tizeddel az ispán és a vár-
nagy és az esperes felé ne hajol janak. Ér ted? Te magad nem fogsz szol-
gálni senkinek . . . és elveszem a leányodat is ! 

A beszéd utolsó része előtt Tamás úrnak nagyot és keményet kel-
let t nyelnie, de azt, amit mondani akart , végeredményben nem nyelte 
le és hogy ellensúlyozza, egy pillanatra megcsukló hangja gyengeségét 
még keményebben és gorombábban mondta ki, mint az azt megelőzőket. 

— Szabad ember leányát veszed el — mondta ugyanúgy az öreg 
és odanyu j to t t a neki óriási, kőkemény kezeit. Tamásnak kedve lett 
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volna fölnevetnie. De megint kábu l t volt és meg kellett oldania övét, 
azér t felkelt és kifelé támolygot t . 

— Hol v a n n a k ? 
— A kis házban. Majd nemsokára jönnek — ígérte neki az öreg és 

T a m á s ki lépet t az estébe, ahol a szürke égbolt a l j án még vörösen és 
lilán, szelet ígérve az éjszakára és másnapra , éget t az a lkonyat . K ö d 
jö t t az erdő felől és az egész napon á t t a r tó napsütésben fe lengedet t 
a földek szaga, az ő földjeinek szaga, amibe a közeli istállók felől bele-
vegyült valami tejszag is, úgyhogy Tamás egyszerre érezte a föld és az 
asszony bir toklásának mámorá t , egészen te leivódott velük és amikor 
egy közeli a j tóból kivetődő vörös fényben egy kicsiny és karcsú á rnyék 
megjelent, hirtelen visszafordult a házba, mer t úgy é rez te : elsírná m a g á t 
a gyönyörűségtől, akár egy kisgyerek ! Ijjas Antal. 

MAGAS NÖVÉNY. 

Mindent adott az ég neki: 
a szeme fényes, mint a Nap, 
keble hullámzik, mint a hab, 
nádtermetét szél lengeti, 
liliomlágyak kezei, 
ajka tüzet szór, mint a gránát, 
galambok hamva hinti vállát, 
lába ringó gazellaláb, 
lombok suttogják mély haját, 
a hangja lankad, mint az árnyék, 
tekintete türkizajándék . . . 
Amerre lépsz, amerre látsz, 
hordod szépsége viharát! 
Mindennap szembejő veled 
s eltűnik, mint a fellegek! 
Sokszor azt hiszed: tenger ő már, 
amelybe nem hat le a búvár. 
Sokszor villámlik két kezed 
s érzed, hogy a teste meleg. 
De ujjad testéhez nem ér, 
mert teste nyár, de lelke tél! 
Havas hegy, csillogó orom: 
havát nem éri fel korom, 
jegét nem oldja napsugár! 
Virága csillagos gyopár, 
magas növény, nem rejti illat, 
csak fénylik, mint a sarki csillag! 

(Debrecen.) Gulyás Pál. 
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