
foi kísÁépeA aaltam
— Önéletrajz részlet —

Volt az uradalomban egy Kovács Gábor nevű pusztakerülő. Gőgös, büszke em-
ber, aki kerülői hatalmának tudatában a többi cselédekkel és munkásokkal mindig
csak foghegyről beszélt. Olyan utálatos viselkedése volt, hogy senki sem szerette.
A nyolcvanas években még a Wodianer-uradalomban szolgált, de ott veszekedés köz-
ben agyonütött egy embert. Három esztendőt kapott érte, s amikor azt Vácott kitöl-
tötte, nem vették vissza. így állott be a Salgó^majorba pusztakerülőnek.

Egy szép nyári napon tizenkét ökör-iga szántogatott a Salgó-raajor egyik dűlő-
jében. Ugaroltunk. Egymásután húzattam a fekete homokos földben a nyílegyenes
barázdákat. Rudas-csás ökrömnek a szarvát fogtam, hosszúnyelű ostorom a vállamra
volt vetve, kalapomnál mezei vadvirág-bokréta illatozott. Körülöttem a rónát min-
denütt délibáb ölelte át, fölöttem a nyári égboltozat pompázó kéksége, és az éneklő
pacsirták utolérhetetlen harmóniája mellett biztatgattam a nyugodtan ballagó Sárkány-
Petákot a barázdoló tábla irányába.

Mikor már messze jártam a dűlő vé
géhez, felháborító esetnek lettem szem-
tanúja. Kovács Gábor a szántás végén
ököllel agyba-főbe verte az egyik komá-
mat, egy tizenhétéves kisbéres-fiút.

— Mit csinál, kend?! — kiáltottam
rá torkomszakadtából, miközben megállí-
tottam az ökröket.

— Mi közöd hozzá, kölyök? Majd te
is megkapod a magadét, ha b_e nem fogod
a bagólesődet — volt a cseppet sem ba-
rátságos válasz.

Én azonban nem nagyon ijedhettem
mefí, mert tovább feleselgettem.

— Nem szégyelli kend magát, egy
gyerekkel így kikezdeni?! Miért nem veri
meg kend Kádár Pista bácsit?

Ez a Kádár Pista az egész környéken
nagy erejű ember hírében állott, és akkor
éppen á majorban napszámoskodott. Ezzel
a leckéztető hangnemmel aztán azt nyer-
tem, hogy a hetyke pusztakerülő haragja teljesen ellenem fordult. Abbahagyta a má-
sik kisbéres ütlegelését, és rákvörös arccal, ökölbe szorított kezekkel közeledett felém,
miközben az átkok és szidalmak le nem írható özönét zúdította reám. Ahogy elindult
felém, a másik gyerek is szólott neki valami „behízelgő" mondatot, mire a mérges
ember megállott éppen a Sárkány ökör mellett, és onnan szidott-átkozott mindket-
tőnket.

Kezdett a dolog mulatságos lenni.
— Tán a tömlőében tanulta kend ezt a cifra imádságot? — ingerkedtem vele

valóságos akasztófahumorral.
Ezzel azonban nagyon is az érzékenységére tapintottam, mert vésztjóslóan Így

fenyegetett:



— Kölyök! Ezt megkesérülöd!
— Jó. jó — folytattam tovább a heccelődést —, csak menjen kend onnan arrább,

mert a Sárkány nem szereti az áristom-szagot.
Ez aztán forró olaj volt a lobogó tűzre. Mint a tigris készült felém rohanni...

Én azonban jó előre elkészített terv szerint dolgoztam, és hirtelen hármat kiáltot-
tam az ökörre:

— Ne, Peták! Ne, Peták! Ne, Peták!
A Peták az első kiáltásra oldalba nyomta a Sárkányt, a másodikra felborították

a pusztakerülőt, és a harmadikra — már nyolc ökörláb taposott rajta keresztül, mi-
közben olyan istentelenül káromkodott, jajgatott és rimánkodott, hogy hajlandó let-
tem volna megsajnálni, de erre nem volt alkalmam, nem juthattam hozzá a neve-
téstől.

• Az egész esemény amilyen gyorsan, éppen olyan zajosan is pergett le. A közeli
országúton jövő-menők megállottak, a szantogató béresek otthagyták ökreiket, és futó-
lépésben fohantak felénk megtudni, hogy mi a kacskaringós nyavalya történhetett
velünk. A nagy kiabálás, zűrzavar és lármázás közben két lovascsendőr is a hely-
színen termett. A községből jöttek mint pusztai járőrök, éppen akkor érkeztek az
irányunkba, amikor ott a legteljesebb volt a felfordulás. Látva, hogy talán még az ő
beavatkozásukra is szükség lehet, odavágtattak.

— Mi az istennyilát csinálnak itt. emberek?
— kiáltotta felénk a seprőtollbajúszú őrsvezető,
miközben prüsszögő paripáját igyekezett a zab-
Iájánál fogva megfékezni.

Kovács Gábor adta elő neki a dolgot. El-
mondta az esetet szóról szóra, sőt kiszínezte azzal
a hozzáadással, hogy én Istentől elrugaszkodott,
csapnivalóan rossz kölyök vagyok, aki teljesen
megértem már az akasztófára, agyon akartajn őt
gázoltatni az ökreimmel.

— Hát miért nem ugrott kend félre, ha
lát ia, hogy az ökrök neki tartanak, hiszen az
embernek több eszének kell lennie, mint a ba-
romnak — kedélyeskedett vele az őrsvezető.

' — Nem lehetett ám, uram! Mert ezek az ökrök úgy vannak betanítva, hogy
minden szóra úgy rohannak, mintha az ördög seprűzné őket!

— Lehetetlen! Hát ki rántotta be ezeket a barmokat?
— Ez ni! Ez a gyönyörű akasztófavirág! — mutatott rám dühtől tajtékozva

a pusztakerülő.
— Ugyan ne beszéljen kend bolondokat — korholta az őrsvezető —, hiszen

ebből a gyerekből igazán nem látszik ki, hogy ökröket tudna betanítani! Különben
lássuk csak, hogy is történt az a dolga kendnek!...

Ezzel leszállótt a lováról, hogy alapos helyszíni szemlét tartson. A lovat kantár-
száránál fogva vezette, és a pusztakerülővel mindent részletesen elmagyaráztatott
magának. Én mint vádlott az eke mellett állottam, az odagyülekezett béresek gyűrűt
formáltak az esemény színhelye körül. A másik csendőr a lován ült. A Sárkány-
Peták és a többi ökör bambán bámult.
- - A bőbeszédű magyarázkodás közben, amellyel Kovács Gábor az esetet előadta,"
úgy alakult a helyzet, hogy az őrsvezető a Peták mellé került ugyanolyan állásban,
mint negyedórával előbb a pusztakerülő állott a Sárkány mellett. Valószínű, hogy
a csendőr elfogulatlan tárgyilagossággal akarta az igazságot kideríteni, mert cigaret-
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tára gyújtva, türelmes figyelemmel hallgatta a pusztakerülő hosszú lére eresztett
fejtegetéseit.

Az egyik béres — látva, hogy az örsvezető a Peták mellett áll — odalépett
hozzám, és a fülembe súgta:

— Miska, szólj a Sárkánynak!
Pillanat alatt átvillant az agyamon az a gondolat, hogy a csendőr előbb két-

ségbevonta a tudományomat, tehát jó lesz érte megleckéztetni.
— Cselő Sárkány! Cselő Sárkány! Cselö Sárkány!
Sokkal rövidebb idő alatt, mint ahogy ezt le lehet írni vagy el lehet mondani,

a Sárkány oldalba nyomta a Petákot, az viszont ellökte az őrsvezetőt, és a két ökör
csendőrön, kakastollas kalapon, puskán, kardon keresztülgázolva, a következő másod-
porcben már megtette a „csára való" fordulatot, és megállott az ekénél, várva az
ilyenkor elmaradhatatlan megsímogatásokat.

A történeti hűség megkívánja tőlem azt az igazságot is megmondani, hogy az
őrsvezető nem úszta meg olyan szerencsésen a dolgot, mint a pusztakerülő. A Sárkány-
Peták lábai olyan alapos gázolást végeztek raj la, hogy mikor a béresek felszedték a
földről alig lehetett ráismerni. Orra
betörve, egyik füle meghasadva, bo-
kája kificamodva és — jajgatásoktól
kisért saját vallomásából értesülve —
a bordái, minden testrésze és vala-
mennyi porcikája úgy fájt, mintha
vaspákával verték volna végig...
Ruházata sem volt irigyiésreméltóbb
helyzetben, mint ő ma.ga. A kakas-
tollas kalapnak pont a tetejére tapo-
sott az egyik ökörláb, a fényes egyen-
ruha pedig olyan gvűrött, poros és
piszkos lett, mintha egy ócskás hand-
lénál öltözött volna fel a tulajdonosa.

Lova a veszedelem kitörésének pillanatában megvadult, a kantárszárat kirán-
totta földrezuhant gazdája kezéből, és a község irányába őrült vágtatással elrohant,
A másik csendőr utánavetette magát, de csak odahaza, az őristállóban tudta utolérni.

Mikor az őrsvezető elgázoltatása miatt a legnagyobb volt a zűrzavar, csodál-
kozás, lárma és káromkodással fűszerezett jajgatás. a béresgazda jóindulatúlag, halkan
így szólott hozzám:

— Most már aztán tűnj el minél gyorsabban, és egy hétig ne mutasd magad a
majorban!

Megfogadtam a jótanácsot: bevetettem magam egy közeli nagy kukoricatáblába.
Csak késő éjszaka merészkedtem előjönni, és a lakásunkra osontam, ahol szüleim
már kétségbeesetten várakoztak rám. Tőlük tudtam meg, hogy az őrsvezetőt kocsin
kellett hazaszállítani a községbe, hogy Kovács Gábor halálra keres, hogy a szám-
tartó közölte édesapámmal: a szolgálatból el vagyok csapva. Mindezekre el lehettem
készülve, de azért mégis megdöbbentem, és igen kellemetlenül éreztem magamat.
Néhány pillanat alatt egész jövőmet láttam összeomlani. Gyerek voltam. Féltem.

Valami kevés ennivalót vettem magamhoz, aztán szüleim minden rimánkodása
ellenére elrohantam. Hogy hová?... Merre?... Magam sem tudtam volna megmondani.
Odahaza nem maradhattam. A major udvarán eszembe villant, hogy két hűséges
ökrömtől, a Sárkánytól és a Petáktól el kell búcsúznom. Odamentem a nyári jászolhoz,
ahol a többi ökrök között az éjszakát töltötték, és megölelgettem, megsímogattam
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őket. Becéző szavakat intéztem hozzájuk, mindegyiket figyelmeztettem, hogy ezután
is legyenek jó, szófogadó ökrök... A Sárkány nagy barna szemeivel! úgy nézett reám,
mintha sírni akart volna, — a Peták kezemet nyaldosta...

Körülbelül két> hétig tartott a bujdosásom. Ez alatt az idő alatt csak éjszakán-
ként mertem hazamenni, nappal a kukoricaföldeken és a nádas-sásas erekben buj-
káltam. Egyik este, mikor hazaosontam, örömhírrel fogadtak szüleim:

— A gyakornok úr benn volt a községben, és azt hallotta az elöljáróságon, hogy
a csendőrség nem tesz feljelentést, mert a nyomozás adatai szerint én nem bántot-
tam tettleg sem a pusztakerülőt, sem az őrsvezetőt. Csupán annyit tettem, hogy szól-
tam az ökröknek. Márpedig — mondták — a magyar bűntető törvényben nincs még
paragrafus arra, hogy1 egy bérest azért állítsanak bíróság elé, mert az ökreit „csára"
vagy „ hajszra" szólította.

Ebben az okoskodásban volt is valami igazság, merthiszen az őrsvezetőt nem
én gázoltam el, hanem az ökrök. És még a régi igazságszolgáltatás bírájának is nagy
fejtörést okozott volna az a fogas kérdés, hogy milyen ítéletet hozzon ő egy olyan
perben, amelynek a vádlottja egy tizenhatesztendős gyerek, a sértett pedig egy tagba-
szakadt, börtönviselt gyilkos és egy tényleges csendőrőrsvezető, — viszont a bűn-
cselekmény igazi elkövetője két címeres ökör! Édesapám még azt közölte velem, hogy
tegnap megszólította Kovács Gábor pusztakerülő, és azt mondta neki:

— Mondja meg kend annak a rossz gyereknek, hogy ne csavarogjon már össze-
vissza, hazajöhet, nem bántom én!

— Nem is tanácsolom, hogy bántsad, kedves ecsém — felelte neki az apám —,
mert ha te kibírtál Vácott három esztendőt egy emberért, én is kibírok teérted
annyit!

Édesapámnak ezzel a félre nem érthető, világos és kétségtelenül udvarias vála-
szával aztán az ügynek reá és Kovács Gáborra vonatkozó része — a parasztlovagias-
ság akkori szabályai szerint — végérvényesen el lett intézve.

Akkor éjjel már odahaza aludtam, sőt reggel sem bujdostam el. Másnap a ma-
jorban mindenki mosolyogva üdvözölt, hiszen sajnáltak. Az egész cselédség velem
érzett, de kiállani értem, a védelmemre kelni senki sem mert, aminek különben sem
lett volna semmi gyakorlati értelme. Odahaza maradhattam tehát, sőt a feljelentés-
től sem kellett tartanom.

A számtartó azonban örökre kizárt a cselédek soraiból, soha sem vett vissza
béresnek.

Laskai Mihály

Laskai Mihály, a cikk szerzője túrkevei származású idős pa-
rasztember, akinek nagy szerepe volt a század eleji földmunkás moz-
galmaktoan. Szerette a könyvet, maga is Írogatott. Paraszti életet áb-
rázoló könyvei, cikkel jelentek meg a korabeli lapokban. Önéletrajzi
részletét terjedelmesebb emlékiratából vettük. ( S z e r t . )
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