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A Gazda 

 
Estére még egy csapat legény jött. Voltak köztük meglettebb embe-

rek is, de a legnagyobb részük fiatal és ragyogó lovas. 
Most volt alkalma a diáknak meglátni, kik hát a betyárok! 
Meg volt tőlük illetődve, olyan tisztességesen viselték magukat. 

Semmiben sem voltak mások, mintha pusztai pásztorifjúság kerekedett 
volna össze, hogy valami ügyben megbeszélést tartsanak, csak azt nem 
tudta, milyen ügyről lehet ma szó, mert mindenről beszéltek, de rablás-
ról semmit. Inkább a lovakról volt szó meg a jobbágyokról meg a meg-
kergetett urakról, szóval, amivel most tele volt a levegő. De semmi ha-
rag nem volt senkiben. Nyugodtak voltak, mint a gyerekek, örültek, 
hogy jó sok hús fő az üstökben, és kenyér is van hozzá. Bor is van a 
csárdásnál, egyéb nekik nem kellett. 

Csoportokra szakadoztak, voltak, akik a lovaikat próbálták, s ver-
senyfutást rendeztek, kitett célokig, voltak, akik más lényeges virtus-
ban gyakorolták magukat. Kanászfélék baltát hajigáltak a levegőbe; 
nyelénél fogva elkapták a visszahulló éles szerszámokat; voltak, akik 
birokra állottak ki, nekivetkőztek, megfeszítették a kemény izmokat; 
voltak, akik guggolós táncot jártak inarogyásig, ezt is virtusból vagy 
fogadásból, ki bírja tovább. Szóval pezsgett bennük a fiatal vér, mint a 
fiatal bor tavasszal. 

Végre már setét este lett, mikor nagy hujjahó támadt. A diák már 
gondolta, itt az a bizonyos gazda. 

Volt csudálkozása, mikor belépett egy egyszerű ember, akit olyan 
tisztelettel fogadtak, alig hitt a szemének. Valósággal meg voltak babo-
názva a legények, s mindnek elesett a virtusa, és úgy nézett az ember-
re, mint a gazdára lehet. 

A diák a gatyás pusztai emberben megismerte az ő tegnapi útitár-
sát. 

Még rá is ráragadt megilletődés, nem is tudta, micsoda nagy tisztes-
ségben volt része. Ugyan ki lehet? 
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A kisded ember egy szót sem szólott, csak megállott középen, ösz-
szefonta a mellén a két karját, s szokatlanul széles válla alatt dagadt a 
melle. 

Most jobban megnézte, mint tegnap, mikor oly hosszú időt töltött 
együtt vele. Kalapja fel volt tolva a homlokára, haja a kalap alatt kilát-
szott a homloka fölött, nyílttá és bátorrá tette a tekintetét. A kalap nem 
volt olyan túlságos szegedi kalap, jó kemény, zsíros alföldi kalap volt, 
barna haja a füle formán nyírva, körül kilobogott a kalap alatt a nyaka 
felett. Bajusza lazán volt megpederve, ami oly nyájassá tette a mosoly-
gós pillantását, mintha csak egy vidám barát volna. De egyenes ke-
mény szemöldöke vízszintesen feküdt, barna, tüzes, nagy szemei fölött. 
Ez a szemöldök volt az egész emberben az, ami határozott tekintélyt 
adott. Megvesztegethetetlennek látszott, ahogy a szeme belenézett az 
emberekbe. Érezni lehetett, hogy ez a kemény fej meg nem ijed, meg 
nem hátrál, és mindig tudja, mit akar. Orra is egyenes, jó férfias orr 
volt, s a száját mintha kicsit beharapta volna, s az is félelmetesebbé tet-
te a különös bátorságát, hogy középtermetű ember létére, mikor a vilá-
gon semmi sincs, ami a tekintélyét emelje, se díszes ruha, se fegyver, se 
semmi, így szembe mer nézni a fenevadakkal, a betyárokkal. Mintha a 
gazda csak úgy pőrén kijönne, hogy a munkásait megszemlélje; össze-
fonja a két karját a mellén, ennyivel ad valami tekintélyt magának, de 
hetykeség nélkül, nyugodtan nézegeti az ő hűségeseit. 

Fehér gatyája olyan volt, mint egy kemény szoknya; fekete csizmája 
kivillant alóla. Poros volt a csizma, de nem sáros, nem ócska és nem 
elnyűtt. Jó betyárcsizma volt, aki viseli, tud a lovon uralkodni, s ha kell, 
annak a csókaorrú csizmának a bögyivel fenéken is tudna billenteni 
akárkit. Ez meglátszik rajta. A kis kabátja egy gombbal begombolva, 
lent hegyesen szétnyílik, s magas katonagallérforma nyaka van. Setét-
kék posztóból van ez a kabát meg alatta a lajbi. Ezen sincsen semmi. 
Még ezüstpitykék sincsenek. Semmi nem csillog az emberen, csak a két 
égő szeme. Még ez is úgy néz, mintha nem nézne bele senkibe, csak 
mélázna s elgondolkozna valami nagy dolgon, amiről senki sem tud, 
csak ő. Úgy áll itt ez a kis ember, mintha a nádasban állana, annak a 
partján, s a gácsérok kiáltását hallgatná. 
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De a gácsérok nem kiáltanak. Senki sem ad hangot. Ez a fegyelme-
zetlen népség, amelyiknek az isten se parancsol, úgy hallgat és úgy fi-
gyel, hogy azt nem lehet eléggé bámulni. 

A diák azt várta, hogy a Gazda most megszólal és kiadja a parancsot. 
De a Gazda nem szólt, hanem mellette megszólalt egy kék fejű em-

ber. Igazán ijesztő volt, amilyen feketekékre volt verve a feje. 
Ez az ember azt mondta: 
– Legényök, itt van köztünk egy deák. Ez a deák mögmondja ken-

töknek, hogy mint! 
A deák belesápadt. El nem tudta képzelni, mit akarnak vele. 
Most mindenki ránézett, de annyira ránézett, hogy egész testtel 

odafordultak, s még az is, aki közvetlen előtte állott, hogy az orrával 
érhette az övét, az is úgy megbámulta, hogy bele kellett ebbe szédülni. 
Mi lesz itt, úristen? 

– No deák uram, most mondja el kend azt, amit a gazdának mesélt 
az úton. 

– Nem tudom, mit kívánnak tőlem – dadogta a fiatal papjelölt. 
– Veszött a haza? Úgy mondta kend? 
A diák észbe kapott. 
Hát hisz ez nagyszerű, ha ezek itt politikai gyűlésre jöttek össze. 

Mindjárt vér tódult a fejébe, s már dagadt benne a szónoki vágy. 
– Mongya csak mög ezöknek a derék emböröknek, hogy ha katoná-

nak mönnek! 
Katonának!… Hogy ezek katonának akarnak menni?… 
– Hogy akkor amnesztiát kapnak! Mind. Igaz-e? 
– Amnesztiát! 
Ejhó. A katonaszökevények katonák akarnak lenni. Hát persze hogy 

ezeknek jár az amnesztia… Kell, hogy járjon… Nem volna igazságos 
most azért büntetni azt, aki beáll katonának, mert az előző korban 
megszöktek az idegen hadsereg kötele alól… 

Roppant hőség telítette meg a szívét, már érezte, tudta, hogy olyan 
sikere lesz avval a prédikációval, amilyen még sose volt. 

– Rózsa Sándor kész örömmest beáll a Kossuth Lajos népe közé, ha 
amnesztiába részöltetik. 
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Ránézett a Gazdára, aki most az egyszer megengedte, hogy a nevét 
kimondják a füle hallatára. 

A deák mintha bunkóval vágták volna fejbe, megszédült. Szinte hal-
lotta a csattanást, ahogy a bika feje csattan az ütésben… 

Hogy az Rózsa Sándor! Aki előtte van! Akinek előtte ő áll! Ez oly 
iszonyú hatással volt rá, hogy reszketni kezdett minden porcikája. Rózsa 
Sándort szemtől szembe látni! 

Ez maga elég egy életre. Ennél borzalmasabban nagyszerűt nem kí-
vánhat magának. 

De ahogy ránézett Rózsa Sándorra, azt a hideg derültséget látta raj-
ta, ami tegnap lepte meg, mikor megragadta a karját, mint egy acél ha-
rapófogó, s lerántotta a dőlt fáról, a hídról, hogy adjon utat az áldott 
asszonynak… 

– Rózsa Sándor már egy hónappal ezelőtt beadta a levelet a szögedi 
bírónak, hogy Kossuth Lajos vögye föl őtet és embörit honvédnak. 

S neki egyetlen szóval sem árulta el az ember, hogy már nem újság 
előtte az egész, amit ő lelkesedett és prédikált. 

– No ki vele, deák uram! Mongya kend, amit köll. Ahogy az istene 
tudni adta. 

A deák megköszörülte a torkát s azt mondta: 
– A mi segedelmünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igaz-

gat mindeneket, ámen… 
Avval hozzáfogott csakugyan prédikálni. Pap volt. Neki ez a be-

szédforma a maga formája. Ha fiatal, annál inkább szüksége van a szó-
noki útra, amelyen aztán nyugodtan tud döcögni mondanivalóinak 
szekere. 

Úgy hallgatták ott, mint az égi szózatot. 
Nem köhintett senki, nem morgolódott senki. Meg nem moccantak, 

míg csak ő be nem fejezte az egész csudálatos mesét, a jobbágyfelsza-
badítás históriáját. 

Akkor aztán rátért a haza állapotjára. A fellázadt nemzetiségekre. A 
bécsi udvar árulására. A császár szószegésére. Hogy Innsbruckba szö-
kött, hogy minél távolabb legyen a magyar öklöktől… akkor egyre job-
ban kigyúlt a betyárok arca. 
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Míg az úrbérről, a jobbágyvilág megszűnéséről volt szó, addig 
mindenki hallgatott. Persze, mit nyert s mit nem nyert ezzel a be-
tyár?… De mikor rátért a fiatal szónok arra, hogy a nemzetet – amiről 
azt sem tudták eddig ezek a fickók, mi fán termett –, hogy a hazát – 
ami nekik eddig nem volt –, hogy mi veszedelem éri a magyar lobogót 
– ami ismeretlen volt, hiszen eddig felségsértés lett volna, ha piros-
fehér-zöld zászlót tűznek ki… hogy itt a veszedelem… 

Akkor valamennyi embernek kigyúlt a szeme, égni kezdett az arca, 
és Jellasics olyan átkozott kutyának tűnt fel előttük, hogy éktelen ká-
romkodásban törtek ki, mikor már másodszor, harmadszor hallották a 
nevét. 

A diák elmondta a pesti forradalom történetét, és elszavalta a Petőfi 
versét, hogy Talpra magyar, hí a haza!… 

Akkor már mind égtek és lelkesedtek. 
– Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! 
– Nem is jó a! – szólt bele egy betyár, mire harsány nevetés tört ki, s 

ezzel felkapták a vállukra a deákot, hogy az szegény azt se tudta, hogy 
kapkodja a fejét a gerendák közt. 


