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Pestet elhagyja a vándor, s az alacsony homokemelkedések las-
sankint enyésznek, itt-ott még egy erdőcskében akad föl az utas pilla-
nata, de hamar ezek is eltűnnek, s egy határtalan zöld lap terül az 
ember előtt, s egy különös érzet fogja el az ember lelkét, mely az élet 
minden korlátait lerázni látszik. Hiszen itt ő a legmagasabb pont, s 
ha itt-ott egy falu, egy magányos csárda vagy tanya, magas gyü-
mölcsfáktól árnyazott szőlő vagy egy alacsony határdomb kitűnnek 
az általános lapályból, ez semmi lenyomót sem éreztet az emberrel, 
mert a csekély dombocska nem éppen úgy ön és embertársai műve, 
mint a magas templomtorony? Nem maga ültette-e a fákat, hogy őt 
gyümölcsökkel táplálják? Így tova minden azt hirdeti az embernek, 
hogy ő a földnek ura, mely csak azért terül el lábai alatt, hogy föl-
szántsa, élelmet termelni kényszerítse, s dobogó ménjével rajta elvág-
tasson. Maga fölött csak az eget látja tündöklő napjával kék messze-
ségben, melyhez föl az áhítatos kebel fohászai szállnak, melytől le ál-
dást és boldogítását várja. S a tájnak ezen lélekemelő – úgyszólván 
klasszikai – egyszerűsége mindig magára téríti vissza az embert, 
mint a mérhetetlen föld legnevezetesebb pontjára. 

Akadtak a hegyi tájaknak számtalan magasztalói; utazók, mű-
vészek, költők versenygenek dicsőítésökben, Matthisson, Salis és sok 
mások énekelik a svájci jéghavasok felségét; de akadt-e egy, ki csak 
egy sorral is emelte volna ki Alföldünk nem kisebb sajátságait; azon-
ban  ide nem is elég matthissoni lágy érzet, ide egy gazdag kebel 
való, mely shakespeare-i tűzzel, önlelkéből tudja mindazt kilobogtat-
ni, amit tárgya dicséretére elzeng. Az Raphaelként tudjon az egy-
szerű vászonra elragadó bájú lényeket önteni; mert itt, hol az ember 
nagyságát semmi sem korlátolja, amit teremt, az is ezen szabad nagy-
sághoz illő legyen. […] 

… az egész vidék s főleg puszta részei magasabb érzetű lélek-
ben mint egy költői gondolat tűnik fel, melynek itt-ott egy nádas 
mocsár, egy elvágtató csikós, egy legelő nyáj, egy magas gémű kút s 
az elkülönzött tanya vagy csárda epizódjai. Amott merően ül a sas, 



nem messziről egy juhász bundájába burkolt parasztnak véli, de föle-
melkedik lassan s mindig nevekedő sebességgel szélesre feszíti szár-
nyait, és felhő magasában inkább érzi méltóságát, mert csak ő s a 
nap, mely felé küzd, tüntetik ki magukat a környéken. S midőn már a 
déli forróság sugarai a földet hevíték, leszáll a délibáb, ezen sajátne-
mű tünemény, melyhez hasonlót csak Reggio mutathat a fata morga-
nában s a kelet légtünetiben. Ez, mint nemzetünk, oly idegen Euró-
pában, s hajlandó lehetne a magyar vélni, hogy Árpádot követte 
Ázsia sivatagjairól a Tiszához. A természet költővé válik, s a legter-
mékenyebb tájakat egy határtalan tóval látszik elborítani, melynek 
ezüst habjai fákat, asztagokat, helységeket tükröznek vissza, s az 
egész csak egy játszi tünemény, mint a fantázia hajnalálmai, mindig 
távozva az üldöző előtt. Ezen szép természeti jelenet úgy leng a 
vidék egyidomú valóságába, mint életünkbe a szépítő poézis. 

Lassan borul el az éjszaka, s a nap végső sugarai is mindenfelé 
láthatók, az ég csillagai testvérileg tetszenek a föld felé hajlani, ott, 
hol az a látkör messze határain összeforrad; s mintegy üdvözletükre 
a síkon számtalan tüzek támadnak, világukkal még inkább nevelők a 
komoly, de borzasztó sötétet. Ezen tüzeket a szabad ég alatt tanyázó 
pórnép gyújtja, általok igen nevelve hazájuk eredetiségét. Gyakran 
örvendve tekint feléjük a vándor, s csak néhány száz lépésnyire vél-
vén, föl akarja keresni, de már egy órát is haladt, s a kisded láng, 
mint egy csalóka tündér, még nem nagyobbodik, nem közeledik. Míg 
a hajnal első pirulása új világot önt el, s csak a mérföldnyi szántóföl-
dek kalászai ragyogtatják vissza, ilyenkor ellebeg fölöttük a hajnali 
szél, maga előtt hajtva a nap sugarait, s az egész vidék egy tengerré 
válik, mely fényes sárga hullámokban haboztatja a kalászok fejeit.  

Az utas halad a haladó nappal, más tárgyak foglalják el lelkét, 
más vidékekbe jő, de mindig édesen fognak emlékezetében feltűnni a 
termékeny Alföld áldott vidékei. 

 

Hol kalászok tengerében, 
Hullám-hányó aranyképen 
Sárga habban ing a föld: 
Ott az ember oly  szabad, 
Mint a fényes égi nap; 
Csak az égnek kék sugára. 
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