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Keczeli István jellemrajzát adom táblabirói, családfői és gazdai szinezetben. 
Nem oly régi a dolog, de a közelebbi idők ugy megváltoztatták házi s társas 
éle tün ket, az akkori szokások annyira eltérők a mostaniaktól, hogy igen 
nehezen le het értelmezni.

Egyike volt ő a régi jó táblabiráknak: kiknek emlékét századunk haladásra 
tö rő korszel leme okkal és ok nélkül oly sokfélekép támadá meg: s kiknek sir
kö vére a lefolyt for radalom s a bekövetkezett kényuralom… ez egyetlen pont
ban egyetértve… felirák e nemzetünkre nézve baljóslatu szavakat: „ez osztály 
meg halt és fel nem támadhat so ha”. E halál a történelem kikerülhetetlen exi
gen tiáji közé tartozott: mert az ujabb táb la birói nemzedék nem tudá magát 
el von ni az újitó korszellem befolyásától s önmaga kez dé levetni eredetiségét; s 
ez zel elveszté erejét, mely főképp a gondolkozás s a szo ká sok ugyanazo nos sá
gá ban rejlett. A korban még, melyben Keczeli István élt, egy táb la biró képe 
jel lem zé az egész osztályt… de később több oldalu mivetségre kezdett vágy ni 
az ősök boldog életével elégületlen utókor; kényelmetleneknek találá az apák 
öl tö zeteit, tűzre raká az avult bútorokat, átalakitá a háztartás rendét, s miután 
fel ölté a külsőségeket, újitó szelleme kiterjedt belső lelki életére… törvényeire: 
s ez újitások kö vetkeztében nemsokára oly idő állt be, melyben a táblabirói 
osztály még élt ugyan, de a szem sehol nem láthatá: mert szemlélve az átalakult 
egyéniségeket, ahány, annyi fé le miveltségre törve, senki nem tudhatá őket egy 
testté, a hajdan oly erős táblabirói osz tállyá egybeforrasztani. A táblabirói 
osztály megszünt compact lenni, ellenei könnyen legyőzhették és nem becsülik 
emléküket. De mig zajong… apáink, a jó táb la birák sirja felett elleneink tora… 
rajtunk, a hű utódokon áll megőrizni ez osztály képét, úgy, miként a jó Keczeli 
István idejében élt.

A kép egyszerü: nem csillognak rajta a világi nagyravágyás és külföl dies ke
dés szem fény vesztő szinei; de e kép elárulja, hogy a táblabirói osztály boldog volt, 
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és boldog hazát alkotott, hol nagy és kicsiny elégült volt egyaránt, mert kor
látozni tudá vágyait és fékezni szenvedélyeit: s a történelem bosszuálló an gya la 
korunk balsorsa által nem a táblabiró ősök büneit bünteti mibennünk… mert 
ők az ártatlan patriarchalis para di cso mi élet hű példányai voltak, de ön nön 
tévedésünket fenyiti, midőn intő például állitja fel az osztályt; mely ön ma ga 
dobá el az ősök csendes szokásait s szabad fékre ereszté ismeretlen bol dog ság
ra törő szenvedélyes vágyait.

Keczeli, a régi jó időkből fennmaradt eredeti példány volt, amilyen a czi vi li
zált euró pai nemzetek közt csak a magyarnál volt még található, de ma már ott 
sem léteznek, rendre kihaltak. Nyugodjanak békével a jámborok, mert ha 
visszás, gondfödte nap jaink ra vissza kellene pillantaniok, emberi s hazafi szi
vük megrepedne és örök álmukra vissza kivánkoznának.

Eredete, régi tősgyökeres nemes; családi származását a magyar vezérekig 
vit te fel és arra sokat is tartott… A kolozsvári ref. iskolában tanult deákul, a 
ma gyar történelmet és földleirást: azután a honi törvény gyakorlati részét Vá
sár helytt. Más tudományról, minthogy nem volt rá szüksége, mit sem tartott. 
Tanolását (sic!) végezve, haza szállott ősei lakába. Gazdászathoz nem fogott, 
csak folytatá azt azon az úton, mint elei szá za dok óta vitték legkisebb változás 
nélkül: a házban is, az udvaron épület, butor, ló, mar ha és gazdasági eszközök 
egytől egyig a hajdaniak.

Kivánságai kevesek és korlátoltak lévén, szükségei nem voltak. Háztartáson, 
élet mó don, törik-szakad költségkiszerzésen nem aggódott. Jövedelme kevés 
volt, kiadását még kevesebbre szabta. Maga, neje és gyermekei öltözetök a szá-
zad elején ugyanaz volt, mint utólján. A czivilizáczió mérge… a divat… is me-
ret len lévén, újitás s vál toz tatásnak semmi sem volt alárendelve. Házi butorai 
jó erős fából, s keményen készitve, századokig tartottak. Konyháját csüre, ma
jor háza, gyümölcsöse, szöllője, juh és sértés nyája bőven ellátta. Cselédei ru
há zatja mind a háztól telt ki. Maga s családja öltözete kitünő erős, tartós kel
mé ből készitve, ritkán, csak évek mulva ujitaték meg.

Házától ritkán s csak kiváló esetben ment ki. Ilyenkor nem mulasztá el ne-
hány kis pénzt vetni zsebébe… koldusnak alamizsnára: egyéb kiadása úgy sem 
volt. Ismerőihez vagy rokonaihoz szállt: akik cselédestől s lovastól jó szivvel 
el lát ták. Vendégfogadók helyett akkor csakis korcsmák léteztek: hova csak 
kor hely járt. Nemes úri ember szégyelte betérni.

A pénzen… korunk nélkülözhetetlen főkellékén… nem törte eszét. Kevés 
szük sége lévén, megveté a pénzt, mint haszontalanságot. Sőt mint csalási esz
közt nem becsületes ember… kezére méltatá.

Háztartás és ház felosztás változtatás nélkül mind a régi. A keskeny, szűk 
ol dal  szo bá ba egy terjedelmes kihúzó magos lábu ágy, alatta széles karikás ágy 
a gyer mekeknek. A falon hosszu fenyőfogason fonalak, gomolyák, matollák, 
ecse tek. Alatta egy kis fo ga son a gyermekek köntöse. Szembe egy párkányos, 
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tar kára festett fogason óntálak, tángyérok, kanalak, sótartók tisztán, jól kisú-
rol va és szép rendben. Mellettök apróbb és tágasabb kupakos cserép holya go
sak. A falban hatalmas almárium. Kétfelé nyiló ajtaja márvány szinezetü, kö
ze pén óriási tulipánt festve, oldalfélt jukatos pléhtábla szel lőzésért. Alól a há
zi asszony köntösei, csinos, jó rendben levendula virág közt: feljül a polczokon 
aszalt szilva, dió, magyaró, mákos vagy mézes kalács. Más polczon az úr és 
gyermekek fehér nemüi: legfelül kis szalmás üvegekben köményes, fenyő és 
mézes pálinkák, az úr csemegéi. Az almáriom kinyiló felső párkányzatán öblös 
üvegekben rózsa, málna, vörös szöllő és málécsúsza eczetek. Kulcsa az asszony 
zsebében van. Ez a ház szentélye. Titkait csak ő birja. Az úr az éji időn kivül 
ritkán fordul meg a há ló szobában. Neje rendesen itt van gyermekeivel: itt 
folytatja gazdasszonysága ezerféle apróságait. Fehér czipó és ünnepre kalács
sü tés itt történik. Itt imádkoztatja gyer me keit: tanitgatja a betüket s számokat 
is merni. Itt imádkozik maga is.

Hátúl egy alacson, keskeny ajtó nyilik az éléstárba: a sarokba korhadt lép
csők visz nek fel a ház hijára, a főraktárba. Kirekesztőleg az asszony felügyelete 
alatt állnak: csak ő tudja, mi és hol áll bennök.

A háló szobából más ajtó az étterembe vezet: mely egyszersmind nappali, 
vendég s a háziúr lakó s irószobája. A bútorok benne, egy ágy, fapamlag, hat 
szék, ebédlő és iróasztal: mind régiek, szilvafából jó erősen készitvék: de bőrös 
szék vagy pamlag egy sincs. A magos lábakon álló ágyon nagy rakás ágy némű 
tornyosul fel szinte a padlásig, avatég, a háznál szőtt szőrtakaróval boritva. Az 
ágy alatt ócska ekevas, pántok, ráf, sikótyuk, kerékkarikák, fejszék, furuk, sze
gek, hosszu kötél, istrangok, kötőfékek. Egy nagy kő só, belől a fal mellett ava
tag bőr rostában kotoló tyúk. A falon füst miatt, ko rom fekete, hosszu fenyő fo
ga son régi török puskák, pisztolyok, török kések, buzo gá nyok függnek: jó 
rend ben, de nem használtatván, pókháló s porlepték. A kardok hüvely be rozs
dá sod va. Szembe más hosszu fogason hatalmos medvebőr, uton szekér bakra 
hasz nálják, itthon pedig, ha több a vendég, földre teritve az ifjabbaknak háló
helyül. Mellette az ősi farkasbőrbunda: családi clenodium, atyja és nagyatyja is 
vise l ték, de még mind jó állapotban van s látszik rajta, hogy gonddal kezel te
tett. Azután az inneplő mente, mellény, nadrág: téli, nyári báránybőr kucsmák. 
Inneplő kalap. Durva posztóból nagy fehér köpeny, rezes kard, kokos nádbot, 
lócsontból pár csáklya, vas macskák hosszabbkurtább fűrészek: nehány pár 
izmos törökbúzacső, hajánál össze akasztva. A végin egy nagyobb s egy kisebb 
csikó bőrös kulacs.

A szoba közepén a mester gerendáról vastag spárgán, csüng a búzakoszoru: 
mely egyik aratástól a másikig gondosan őriztetik. A mester gerendára négy va
dász lő fegy ver van feltaszitva, az úr, szakács, biró és a czigánypeczér számukra. 
Ugyan oda vannak hal mozva a családi és pörös okiratok, jól megfüstölve és 
porosodva.
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 A szoba homlokán keskeny iróasztal vékonyan párkányozva, avatég poros 
le velek kel rendetlenül felhalmozva. Ezeken áll a régi, színehagyott Biblia fe
ke te bőrtáblával, melyben a házi úr nősülése és gyermekei születésök idejét, 
Is tent dicséret és minden jó kivánatai kiséretében pontosan följegyzi. Azután 
Verbőczyhármas könyve, kutyabőrbe kötve és Hankens Bálint kalendáriuma. 
Ez utóbbi a napi események hű naplója és a kiadások deftere. Az iro má nyo
kon a kurtábbhosszabb róvások: melyeken csak az úr s a biró tudnak el iga
zod ni. Réz por helyett apró porond: a kiszáradt tintatartóba, ha irni akar az úr, 
ecetet tölt.

Az iró asztalon, a mester gerendán és a fegyveres fogason senkinek sem 
szabad va la mihez nyulni, törölgetni vagy leporozni, mert olyankor a csendes 
természetü házi úr egyberánczolja szemöldökét.

Az ajtón vas horgon függ az úr borzbőr vadásztarisnyája s rajta a bőrkorbács, 
a ko pók kiüzésire. Az ajtóval szemközt a falon, magasan áll az aranyozott rá
má ju régi tű kör: ebben borotválkozik az úr, de jól felágaskodva és magos fek
vé siért igen jó szemet igényel: mert füst, por, légy pusztitó nyomdokaikat hagy
ták rajta. A tűkör háta mögött nagyapjáról öröklött csupor nagyságu hosszu
szá ru tajtékpipa, öklömnyi zöld bojttal: mit csak nagy ünnepeken használ, vagy 
kiváló vendégének tölti meg. Ugyancsak a tű kör háta megett vannak beszurva 
a közelebb kapott levelek s apróbb czédulák. A tükör alatt a falon fenyőfa, kis 
pipa fogason 4 hosszu száru borgai s egy rövid száru deb reczeni makra pipa: 
alattok horgas szegen csüng a zsiros, nagy kostök.

A falon diszlenek az utolsó Rákóczy,ApafyMihály s Verbőczyképei, elnyűtt, 
alig is mer hető alakba. Ezeken kivül apja, nagyapja képei, továbbá a maga és 
neje majomhoz inkább, mint emberi alakhoz hasonlitó, közelebbről Gáti által 
festett mellképeik: a kit külföldről nem rég hozatott gróf Haller Kapjonba 
olaszfalakot festeni. Ha B.Szol nokban még ma is torz festvényt, akár régi 
olasz falat látsz, bizton tudhatni, hogy a Gáti mesterműve.

Oldalfélt a falon függ a kakukos pókháló lepte nagy óra: de nem szól. Rég 
elromlott. Egy obsitos néhányszor javitgatott már rajta: de még nem szól s a 
gazda belé restelt már az oknélküli munkába.

Az étterem egy harmadát az öreg kemencze és terjedelmes tűzhelye foglalja 
el. A csa lád itt magosan lobogó láng mellett körülülve teszi a téli estvéli mun-
kát, Bembe czigány peczér szittya a tüzet, hogy egy pillanatig se szakadjon meg. 
Ezen kivül ő forgácsot szed, a sertéshizlalásra burjánt, csalánt és disznó dinyét 
gyüjt: és a széjjel tojó tyúkok tojásait a veteményes táblák közül és a kertek alól 
fölszedegeti, mig a kopó rájuk nem akad. Rendes hálóhelye a puczik belseje: 
mellette és körülte a tüzhelyen elnyulva, kényökre heverésznek Dudás, Sipos, 
Hangos, Lámpás, Drangos, Fecske… a házi úr kedvencz kopói. Elhizottságuk 
azt mutatja, hogy ritkán használtatnak. De nem szabad ám azokat bántani, 
csak megriasztani sem: pedig ágyba, ágy alá, asztalra, padra szél ti ben föl he ve  
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rész nek, ebéd alatt az asztalról pecsenyét, kenyeret, sajtot széltiben le kap kod
nak. De elégtételt még sem szabad venni.

Az étterem közepén kihúzó asztal, négy nagy gombon álló erős bikkfa lába
kon, kö röskörül „Isten fizessé”nek neveztetett széles párkányzat, min ké nyel
me sen nyugszik a láb. A teritett asztalon ontálak és tányérok, ezek alatt szal-
ma tányér, kézepén hosszu szalmaszőnyeg, hogy az ónedények bé ne pisz kolják 
a tiszta abroszt. A házi úr tányéra mellett őznyelü kés és villa, mel let tök még 
egy hosszu izmos kés és a czigánykovács készitette nagy rozsdás aczél. A pe
csenyét rendszerint az úr, vagy vendégei közül az ifjabb tráncsirozza: ami nagy 
beletanulást igényel s mig az ifjak kellően bele nem gya ko roltatnak, néha 
guny és kaczaj tárgyaivá válnak. Egy elhibázott szelés, vagy a műtét alatt a 
ren des sorozat megtévesztése, a különben szelid jellemü házi urat képes 
kitörésre birni. A tráncsirozási rövid műtét és az evőkések kifenésivel az úr 
munkássági köre merőben be is fejeződik. A háziasszony előtt régi ezüst 
kopott kalán, még is mer hető rajta kevéssé az arany fútatás, egy pár nagyon 
vékonyra kopott ezüst nyelü kés, szülőitől öröklötte: a vendégek és gyermekek 
előtt czinkalán és csontnyelü kés. Az asztal közepen öblös leveses onkalán, 
erős fekete fa nyéllel.

A háziaknak s vendégeknek rendesen a házi asszony osztja ki a feltálalt ét
ke ket: a jobb falatokat férje számára fen hagyván, aki egyedül magára kire
kesz tőleg a tálból ét ke zik: fején étek alatt télen, nyáron hatalmas báránybőr 
kucsma. A család tagjai már rég felkeltek az asztaltól, de a háziúr magára még 
mind csemegél a nője által rendre elei be rakott izletes, házi csemegékből.

Ebéden négy, vacsorán három tál étek: minöségök, ízök, színök, szagok min
den idő ben egyforma. A jobbágy fiuból szakácsnak kiképzett Szimion késziti: 
ki ha akarna sem tudna másforma ételt, sem jobbat, sem rosszabbat.

Az asztalra az öreg, zöld holyagosba csapoltatik bor, abból a szőlőhegyből és 
azon hordóból, a honnan és a melybe évtizedek előtt szürték apái. Az étterem 
hátulsó szög letén alig észrevehető kisdeg ajtón roskadt lépcsők vezetnek le a 
pinczébe. Többire az úr maga ereszkedik le bor vagy káposztalé után. De a 
hány szor megteszi a nyaktörő útat, egyszer mint másszor fogadást tesz, hogy 
molnárjával a rothadt lépcsőket kitata roz tatja. De mind csak marad s pedig 
már nehány kecskebukát is hányt rajta. Utóbb is halála után fiára maradt a 
nagy munka.

Az ebéd koronája a hófehér komlós cipó, a háziasszony sok szép erényeinek 
főb bi ke. Búza szemelés, mosás, száritás, örlés, liszthűtés, szitálás, czők verés 
minden időben az ő szeme előtt és közre munkálásával történik. Szimion meg
da gasztja és beveti. De ha beteg, vagy az úr másuvá forditá, az asszony da gaszt
ja és süti ki. Nagy helyen hire is van a szép komlós czipónak. Azonban nem 
dicsvágy, nem is személyes érdeke késztetik az asszonyt ily sok baj leküzdésire. 
Kirekesztőleg férje kedviért teszi, aki szenvedélyes barátja a jó kenyérnek. 
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Az étteremből szűk pitvaron keresztül tágas, füstös ajtó vezet a cselédházba, 
mely téli és nyári konyha is. A sütő kemencze három véka lisztre van készitve, 
de a fél véka fehér liszt is csak ott süttetik ki. Majd minden sütéskor feljajdulás 
történik a nagy fa pré dára: s a háziúr meg is ígéri, hogy a jövő őszszel egy kisebb 
sütőkemenczét rakat a fazakassal. Ez is elmarad. Az alkalmatlanságot, mikor 
teheti, kikerüli. A tűzhelyen az erdőről most érkezett derekamnyi vastag, nyers 
bükkfa, melyet a szakács erős, izmos vállain alig bir béczepelni, gyehennaként 
lángol. Egyre pattan körülötte a cserépedény. A szakács keveset gondol a rom
lással, mert van elég a hijuban. Osztán a házi rend azt tartja, hogy őszönként 
Décséről a fazakas a gyümölcs kertbe egy egész katlan cserép edényt éget, ami 
rendesen más őszig tart.

A szakácsnak sok ágazatu kötelességei kevés időt engednek a kellő tisz ta ság
ra: de oláh hajlamával össze sem fér az. Szennyes, szurkos ingben, télbenyárba 
elványolt mell revalóban, piszkos surczal sürög. A szakácsi fehér sipka helyett 
vállközépig le csün gő bozontos haját avas zsirral pazarul kikenve, a tűz előtt 
hajszálairól nagy cseppekben gördül le a zsir. A csundaság a háziasszony csinos 
rendszerével sehogy sem férne meg, de a szakács férjének kedvencze, a nyu lá
szat ban nagy segitsége: azért békével tűri, kárpótlásul pedig a főzés, sötés, 
kényelmesebb ágait személyesen teszi meg.

Künn a tornáczon, két tarkára festett tulipántos nagy láda: az asszony hozo
mánya. Most ágynemük, vásznak, fonalak s gomolyák raktára. A más oldalon 
csolnak idomu öb lös hársfa pamlag, egy vándor német készitménye: az úr dél
esti alvó és pipázó ülő he lye. Étel közt itt mosogatja Bembe czigány peczér a 
tálakat és tángyérokat.

A ház előtt magasan áll a két terebélyes hársfa, pujkák s apróbb baromfiak 
háló he lye. Éjelenként a kakasszó innen pótolja az órahiányt; s a hosszas ta
pasz talás után jól hozzávetőleg.

Jobbágyai közül az életrevalóbb ficzkót kiválasztván, ez vezeti és folytatja a 
jobbá gyok kal a mezei gazdaságot: az idén ugy, mint tavaly és a jövő éven is 
újitás és vál toz ta tás nélkül. Sem több, sem kevesebb a vetés, ha akarná sem 
sza po rithatná, mert a jobbágyok csak ennyit mivelhetnek. A megszokott 
mennyi séget készséggel mivelik. Azért több asztag, szénaboglya nincs az idén, 
mint a tavaly. Legfeljebb kevesebb, szá raz vagy nedves időjáráskor. A 
kevesebbet rendin látja, de a többet hibáztatná, mint tulterjeszkedést s erő 
megfeszitést: csendes véralkata az efféléknek nem barátja.

A mezei gazdaság miben létét a biró esténként eldiskurálgatja, mert az úr 
távol tart ja magát minden beléelegyedéstől: hogy magának s másnak is bajt ne 
okozzon, ne zsim beljen s ne káromkodjék. És igy csendesen teldegelnek napjai 
az édes semmitse tevés közt. Azon kivül az adás-vevés, üzérség vagy vállalatnak 
mind nem barátja, mert szerinte csalásra vezet, annak még hirét sem állhatja. 
Az áldott szokás és csendes vére a kicsapongástól eltartóztatják, a kacérság, trá  
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gárság gyülöletes hangok előtte. Még tréfából sem tűr kétértelmü szót. E sze
rint tétlensége védi az indúlatosságtól: és szelid embernek tartatik. Apjáról 
öröklött vagyonát nem félszegesiti s mint apja, úri házat tart. És ezért jó gaz
dá nak neveztetik.

Csendes magány órái sok időt engednek az elmélkedésre. Csendes véralkata 
hijába va lóságok helyett Istene, hazája s családja körével foglalkoztatják el mé
jét. A szü köl kö dők kel készséggel osztozik: még a német kéregetővel is: akit 
pedig nagyon gyűlöl, a németnek csupa nevére is vére fellázad: de ha szük ség
ben látja, csak ugy könyörül rajta, mint felekezetbélin. A legnagyobb ká rom-
kodása körülte levőihez: „Kergessen meg a német…”

Nemzetiségihez buzgón ragaszkodik. Ezért kész lenne életét s mindenét 
feláldozni. A magyarnak lealáztatása mardosó féreg keblében, mire mindig 
bánattal gondol. Neve napján mindig kiballag Dézsről Kornis czigány, a vén 
czimbalmos. Ebéd alatt a tüz helyen kedélyes hangokban elrezgeti Rákóczy 
szomoru nótáját. A jó házi úr szemeiből egyre húllnak künnyüi. Gyermekeivel 
felfogadtatja, hogy állandóúl jó hazafiak legyenek.

Erős, ép testalkata daczol az élet viszontagságaival, hideget, meleget egy for
mán tűr. Betegséget és orvost csak hirből ismer. Csömör bajban izmos kocsisa 
megdörgölése, mi lován is számot tenne: mikor kornyadoz, egy czikk fok hagy
ma elnyelése, paprikás me le gitett bor vagy káposztatorzsa a biztos gyógy sze rek.

A házi asszony a föddhetetlenségben s nemes tulajdonokban férjének sza
kasz tott má sa. Csupán egyben eltérő… a munkásságban. Egyébbe mindenbe 
ugyanazonositotta természetét férjével: csakhogy munkás, és foglalatosság 
nélkül pillanatig sem lehet. Férje restelli a lármát és lótás futást: azért az 
asszony maga viszi végbe, csakhogy a cse léd bosszuságot ne okozzon. A ház 
ter hét ő hordozza. Ha beteg, minden megáll. Állása mégis másodrangu. Ő akar
ja igy. Többre nem vágyik. Férjéhez tisztelettel közelit. Kit még gon do lat ban 
sem kiván megbántani. Férje tegezi, ő uramnak szólitja. Ha annak rosz kedve 
van, ő is búsúl: ha örvend, nevet véle.

A háztartás kevés gondot, s még kevesebb költséget igényel. A jobbágy majd 
min dent kiszolgáltat. A jobbágy felesége a kendert kinyövi, eláztatja, kiveti, meg-
száritja, kitilólja, meghéheli, ecseteli, megfonja, felmatolálja, megszövi és meg
fehériti. A gyap jut megmossa, héheli, fonja és szövi: a veteményes táblákat ki
gyomlálja. Buzát rostál, szemel és mos. A szobákat kimeszeli, kisúrolja. Őszszel 
két kappannak való csirkét, karácsonkor egy tojó tyúkot és 10 tojást hoz. Őszszel 
fél véka mogyorót, két füzér hiribi gombát, félkupa kömény ma got: dézmába 
malaczot, bárányt, szinmézet, viaszat és fagyut ád. A hosszas szo kás után nem 
teszi vontatva: az úrnő pedig, mint rendes tar to zást, csendes vér rel beszedi és 
elrakosgatja. Zsiros, jó konyhát tart, vendéget s cselédet bőven ellát mindennel.

A jobbágy fiukból beszoktatott cseléd halálig szolgálja földes urat. A cseléd 
közt ide gen vagy új arczot nem láthatni: legfeljebb egy pár jobbágy fiu gya kor  
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nokot. Biró, kocsis, szakács, peczér, bivalos… mind a régi. A szakács egy szer
smind sütő, kertész és inas. Az ilyen cselédség a hosszas szolgálat után magát 
család-tagjául nézve, gazdája érdekeit ugyanazonositá a magáéival. Gazdája 
vagyonát, marháját ugy tekinté, mint sa ját ját és nem tett megkülönböztetést. 
Beszélgetés közt úgy emlegette: ez a mi lovunk, a mi ökrünk, a mi pénzünk. 
Engedetlenség, csalás, lopás mind ismeretlenek voltak előtte. Hű és bizalmas 
cselédek voltak: milyenek korunkban nem léteznek.

A házirend nem változott: minden aprólékosságokban megtartatott. Még a 
délesti rö vid álom is, a legyezés, a hely, hol tartaték és az ezutáni napirend a 
lefekvésig egyik nap ugy, mint másikon. A házi úrnak, asszonynak, a gyer me
kek nek megszokott ülő vagy dolgozó helyök volt, amin évhoszszat egyik sem 
változtatott.

Keresztelő, névnapok és a disznótor kivételes esetek valának… mikor a sze
mély zet s az ételek is módosittatnak, de másszor soha. Az úr csupa időtöltésből 
nem ment ki a ház ból. Látogatásra pedig csak ha meghivatott. Azonkivül 
ősszel egyszer Dézsre a Lu cza napi vásárra és három évben egyszer tisztújitó 
közgyülésre. 1791ik év nevezetes kor szakot képezett napi rendén. A vármegye 
közgyülésin országgyülési követnek el vá lasz tatott. Nem kereste, s nem is 
dicsvágyból vállalá el: csupán a törvény iránti tisz te let ből. Hol irva vala: „hogy 
a magyar nemes a közbizalom által felruházott hivatalt be csülete vesztése alatt 
elvállalni tartozik”. Azért készséggel ment Kolozsvárra: s minden erőből 
igyekezett követi állásának megfelelni. Utóbb örömmel siete ősi tüzhelyére, 
megelégedését csakis ott találván fel.

Az országgyülés alatt a királyi biztostól ebédre hivatott. De a pazarul ellátott 
asz tal tól ehen tért szállására: itt pedig azonnal szakácsára parancsolt, hogy 
vacsorára ok ve tet len káposzta legyen, mert ma, vasárnap káposztának lesz vala 
rendi, de a nagy úr asztalánál minden volt egyéb, csak e jó magyar étel 
hiányzott. Éhgyomorral pedig nem szeret lefeküdni.

Kolozsváron és Marosvásárhelyen tul soha sem járt, nem is vágyott. És ezt ő 
nagy bol dogságnak tartá.

Hámos lovait május 6án rendesen fűre csapta, östve a kocsis hazavezette, 
hogy sze gény legény vagy farkas meg ne rontsa. Mikor nejével útazott, a mi 
ren desen csak ke resz telő, lakodalom vagy temetéskor történt, a lovak elejit czi
gány kovácsával meg va sal tatta. Mikor pedig csak magára ment, mindig lóháton 
utazott késő vénségében is. Rendesen a gyeplősön, kocsisa meg az ostor he gye
sen. Kocsisa mindég elől lovagolt, nyakában a csikóbőr, hosszu zacskó, hosszu
szá ru borgai pipákkal, aczél, kova s bikkfa taplóval jól ellátva. Előtte a nye reg
kápán hatalmas borzbőr tarisnyába szép fehér komlós czipó, ösztövér füstös 
szalonna, vörös hagyma s jó kulacs bor… ha szinte csak a szomszéd helységig 
utazott is. Az úr oldalán széles, rezes kard zöld szijjon csüngött, ráakasztva ha
tal mas nádbot rezes kókkal. A nyeregkápán czifra török pár pisztoly, töltetlen 
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és kova nélkül. Csinos inneplő mentében, pazarul kihányt nadrágban, ki bo rot
vál kozva s bajuszát vastagon kipödörve. Nadrága két zsebeiből aczél óra lán
czok csüngöttek két zsebbeli nagy rézóráról, tompák, tányérnagyságu óra tok
ban mindkettő, s fölül rajta szarvasbőr zacskóval is ellátva, hogy a surlódástól 
óva légyenek. De egyik sem jár. Csupa divatos szokásból viszi magával az útra.

Utjáról haza jővén, első gondja volt lovairól a patkót levonatni s tüstént 
mezőre bo csá tani: hogy ok nélkül ne fogyasszák a takarmányt. Megtörtént, 
hogy tavasztól késő őszig sehova sem járt, a kopár legelő daczára szerfölött 
elhiztak lovai: egyáltalában mindég kövérek voltak, mert sebesen soha, mindig 
halkkal járta. Kocsisának csak ritka, kiváló esetben volt szabad ostort bo csá
tani: az ostor helyét lova oldalán szégyennek tartá. A néző a ló lustaságát 
következtetvén e jelről.

Neje s gyermekei iránt nagy szeretettel viseltetett. Főleg nejét úgy nézte, 
mint szeme fényét és jó kedvében a ház koronájának nevezte. Neje nélkül mi 
rövid időre sem tudott ellenni: azonban nem enyelgett s nem tréfált vele. 
Ritkán, ezeribe egyszer csókolta meg nejét vagy gyermekeit, azt is titkon, nem 
a más jelenlétiben. Még szót is ritkán s csak négy szem közt váltott vala me lyik-
kel. Az enyelgést, csacsogást gyengeségnek s férfiatlanságnak nevezte. Gyer-
me kei előtt nagy tekintélyt tartott, a kik még a férfikorban sem ültek le, se 
pipára nem gyujtottak apjok előtt.

A háznál kirekesztőleg egy akarat volt… a háziuré, melynek apraja nagygyja 
kész ség gel hódolt. Csendes, komoly, hallgatag modora kegyeltetett. Tisztes 
személye valami főbb lénynek nézeték: kit utánozni s tisztelni köteles családja. 
Hallgatag módját mindnyája utánzá: a házban s udvaron ritkán lehetett szót 
hallani, csendesen, hallgatva tette kiki a magáét zörej, csattogás nélkül. A sok 
szó szegénységnek, sebes mozdulat hobortosságnak: a czifra kitétel, hajlongás, 
ideamoda kapkodás, a bőbeszéd német comediának s únalmasnak tartaték.

Világi és országos bajokkal nem bajlódott. Mint született nemes, az ad mi
niszt ráczió körén kivül állva, nem függött senkitől. Szabad volt, mint Isten 
szabad levegő madara. Kiváltsága adón, közterhen túltette. Egyedűl törvénye, 
de ember nem parancsolt. Sza ba dalmait ismerte és becsülte. Helyzetét s körét 
jó tapintattal s tiszta itélő tehetséggel fel tudá fogni. Amije volt, azt kiválólag 
szerette s becsülte. A máséra nem vágyott, nem ki vánta. Az ő szemei előtt neje 
volt legszebb, okosabb s jobb gazdasszony: gyermekei a jobbak, ételei, kenyere, 
bora s gyümölcsei izletesebbek: gémes kútjából a viz leg fri sebb: lovai leg job-
bak, házirendje s kényelme legkitünőbb. Sajátját annyira túlbecsülte a másén, 
hogy szőlőjébe idegen szőlővesszőt s kertjébe idegen oltóágat behozni nem 
en gedett. A másét eltürte, elnézte: más dolgába nem avatkozott. A magáéval 
megelé ge dett.

Ezeken kivűl szerette királyát, hazáját, ősei hitét és szabadságát. Boldog volt 
ő maga s arra tört, hogy boldogok légyenek utódai.
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