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Szép a ~yikó s a vidéke. 

Az udqtr~1<'~y11:1egyei Láz és Firtos hegy-

~~!f2k if:f~:a~~ 1 e~~ttJi11~_1\~~~j~~JctN1~ 'j,z~~l~~i 
t~~á:~~;~k u~~;~;kü~ti\~es~ö ~~i~!j~~~ÓN ~it~~ 
a ~7kp khfr w~tíí lmhtümlér fürdtitt krbtály
vizPl>o.'n {'$ a \'ÍZ éde~en símult a tündérbübii 

~;~~ ~~~-1~1<l:~~··rehé~r?~1!~1~~SJ~k :r71i:;~ür:1 
h•stén. Ezfrt fehér a vize 1"' 1·zéd Xyikó a fü~,·e. 

A mern· 8Zaladva kanyarog a kiJ.; Hzl>kC'ly 
fa_luk mC'llett, iigy esohog. ~se\'efí jó kedvében, 
mmtha sl'/>kely uép<lalok ntmm;at vernl>; d~· 
lm zuhu_nú 7.Úpor gyepes és virágos. pa~tú med-

::~:~~·! kr~i~~;~~. ~:\~~~zkó:i;:k~\r \~111111};(Yi~1~g és 
A merre <.>!siet az öreg Kukullű f('\é, Hr.é

kl'ly foluc~kúk fehérre meszelt h1i7.ni fogndják, 
ha érkezik és húcsut intenek, amikor továhb 
!mind. 

s mn~~~~t~it;·ö~ai~-1~k!r~üz5~~11~iMia ~;i~!~ 
nak fiMj(' hüs árnyékot. YndrózM és galago-

" 



nya. bokrok sűrűjében éjfélig harsonáz a. csalo
gány s aztán megpihen, hogy virradatkor újult 
erővel köszöntse a ragyogószemű hajnal
csillagot. 

A székely legétlyek is nótáznak az esti 
csendben. Felzeng nz öreg népköltönck, jó 'fi
boldi Istvánnak éneke: „8zép a Nyikó s a vi
déke, jámbor székely szabad népe. Szebb ott 
még a fűzfa ág is, mint másutt a gyöngyvirág 
is, szebb a hal is a göbébcn, mint az öreg Kü
kül\öben·' ... Es mikor a Nyikó utolsó falu
jától: Rugonfalvától is búcsut vesz, úgy siet, 

J{tn~Ji:~atk~~.j~1t:zcrctö anyjához, a vén 

Csak még egy pillantást vet a folu,•égén 
álló kis házikó felé. Látni a.karja a legszebb 
leányt, aki ott termett a partján, ibolyák és ne
felcjtsek között. úgy hÍ\·ják hogy Bogár Ani
kó. Nincs senkije, csak a nagyanyó, - nincs 
semmije, csak a szegénysége és a szépsége. A 

:ira~r,st~~1~3ón1~~~ :~1l~~é1:z~~~é;.1Cs1t 
hogy uz nem volt eladó semmi kincsért. Vala-

~!~~~~ar!oruit~~~~o~~~tj:. k~e~,.clj~ ,~h-u1Ó 
rózsap1r is elszáradna, ha nem hallaná nap
nyugtakor a HörcsöK Marci pászlorkür~jét., a 
melyiken a barna, tüzes S7.emŰ pásztor legény 
a lelkét küldi Anikóhoz. Es amikor a kürt 
hangját. a rua-onfolvi ~!ál dülöjén véjles véiig, 

le a kicsiny házikóig, rin1.atja az alkonyati 
f>zellö, megérti Anikó abból a pás~or üzenetét: 
Soha el nem hagylak, - smretlek mindörökké! 
Aztán zeng a nóta: Szép a Nyikó s a vidéke. 

- Kevés idő mulva ismét a kiirt riadoz. 
újra iizen Marci: 

Alkonyodik: HO!JSZlÍ ámyékot vetnek a 
hegyek. Eregélek hazafelé. Várj a kis kapuba, 
\!agy a virágos ablakba. 

- Várlak, Yárlak, dobogta Anikó szive. 
Ennek a dobogásnak kicsi ''Olt a hangja. de 
Marci a távolban is érezte, hogy érte dobbant 
meg. 

Szép sorjában jödögélt a nyáj a kolompos 
után. E kosda lantolt elöl. Utána a juhok, a bá
J'ányok, hátul a kecskék és utoljára Marci, aki 
messziről látta, hogy Anikó a kapubrui várja. 
Összekacagott a s1.emük. Marci megfogta a 
leány kezét és azt kérdezte: 

- Rogy vagy hé! 
Pedig valahol ott belül a szíve körül. vagy 

tún a lelkében ilyenformán érzett: Erdőn-me
zőn sok virágot látok, <le egy-se virít úgy, mint 
a te nrco<l, sok dalos mudurat hallok, de egy se 
szól olyan szépen, mint a te hangod. 

Anikó csak ennyit mondott: 
- Mi ujságT Délkor a kedei batár szélén 

legcltettél. 
Pedig úgy érezte, hogy: „Egész nap csak 

reád gondolok; min<len este haza várlak." 
- Megügy!'.llsz, hogy merre járok! 



- Meg, meg! Megiigyellek. 
De nincs idö a beszélgetésre. Siet M<irci a 

~:jnj~k\~1~~:f:ff. t11:~óí~~~\dkozh~~é;;k~~~ ka~ 
puba. Zsémbel nngyanyó és fújja az öregek 
régi nó!:'ijál: 

- Mit nkurnz Marcivnl! Swgény pás?.!or 
legény. A tarisr.nyából él. Miből etesse a fo
lcségéU 

Anikó azt szeretné mondani: 
- 'fuclunk keresni egy darab kenyci·et. 

Kétfelélörjlik. 
De nem szól semmit. Némán, szomorúan 

hallgatja nagym1yó öreg bölcsességét: 
- Milyen gazdag az a Kajsza Gyurka. 

Bezzeg"elvenno a:-:. Hogy egy kicsit hoi·gas u 
lába, SZ('plös 11 k6pe, göl'bC' a szája és nagy az 
orra: a nem haj! ·ran szántója, kaszálója, há-
1.aste]k('. négy tehene, IO\'fl, juha, mi kell 
egyéh1! )iai·cinak is van egy rossz klirtje, egy 
kódus tarisznyája s aztán le 11 a felmenő út. 

esér~~i:t·u~~;~~~· ~~á~j?ir~!1Í{ 1~~~z~~~])'!YÓm~~ 
csak akkor keseredik el i,!'.!;llzí1bit., amikor vnmír
nap beallít 11 szeplős legény nagyanyóhoz s 
dicsekedni ke1.cl, hogy Anikó is hallja. 

- Van tágas udvarom, elfér a majorság. 
Az új pajtában két disznót híz!11lok. ''an te
jem, vajam, sznlonnám. htíznkenyerem. naA;f~ 
nblakos báznm, ahol ''irulhat n muskátli. Ha 

liozzám jön Allikó: módos aisiszony lesz holöle. 

~e~1i~~~J;t~1j~n 11~i~Ó~z a(\~fc:~ o~~~;é!t~~ ~~: 
lyem surc és selyem szoknya, lf5rsony \·izitke 
é~ i:ámás csizma. ~[inden, nmit szeme-szája 
kivan .. 

Hire ment a faluban, hogy Kajsza Gyur-

, ~~l~~et3Ű~gt~~1~: \~~~:;tl:~é~·~e j~~·· 11~1~: 
denfelé beszélik, hogy nagy sir.crencse érte a 
s1.cgény leányt. KÓlniimé irigykedve rikácsol-
ta az utcán: · 

- Sznlonniis kamrábn kerül a templom 
egere. 

Hogyne juto!t volna el a liir a Marci fülé
hez is épen akkor, amikor egy-két· éjszaka a 
I>fü ~fihálybá' szúntóján kellett húlnia a nyáj
jal a föld felj<wítása okából. Ez a hír úgy le
fo1Tázta, úgy elhervasztotta a kedvét, hogy se 
nem látott, se nem hallott, csak mint egy fél
('bZÍÍ támol)'got.t a nyiíj után. Nem jutott m:\.r 
ű~zéhc vagy üín nem is nk<1rt a kiirfjébe fújni, 
ha végig eregélt a )fál oldalon. Minek is?! 
Anikó soha se mondta, hogy öt ~zereti. Hátlrn 
ro~szul érezte, nmit érzett. Es Anikó is azt 
gondolta, hogy nem beszélt neki szerelem
röl. Hátha eshk immel-Ílmmnl gondolt reÍI. A 
kürt is elhallgatott ... De ii szCA,>-ény Anikó szi-



vr rsak nem akart elhallgatni. Csendes, magá
bafojlfu!sal sirdogált Marci után. 

A harmadik napjn \"olt mí1r, hogy n :0.lnrci 
Kürtje nem l"ivallgott iizenelet Anikímak. A 

~~~~fd~~ikÓfkÍ:~~rÁa~n~~ir'.~~pf1~1~yiif~:1~~ 
fel. Arnnyrojtos nynkravnlót ki)tött. Ahnpoliz
tí1 a hariimvá.in, brnliSÓi pűliZIÓ az ujjas!lll, új-

. jta. 

' '0!!, 

. . lfi-
~~áóit l-s holmi ümg<>Ms és köhéesclés után így 

- Hogy liOkat se hlizfljünk Anikó, cMk 
nnnyit mondok. hogy lrgv lizercllek, s úgv gon-
11o,1nt ,·ise!('m. hOfn• nz édesanyí1d S(' tehetné 
küliinbiil. )fí)(fbn l('szlek megba-süllek_ A 
f<'mplombnn is nz el~ö szl-khen ülsz ... 

Na~·anvó hí1linlgat. 'felszik Q ht"<zl'<l. Po
gntlan, Ül"('g i<zfiin mo11oh-g-lstól szii1<'8iil: 

- Rz('rrn<'sé!i ''ngv Anikóm. Nag-v SZ<'
rrnr~ frt. )finrll'nki mon<lja. mindenki irigvli 
Hn<ld irigveliék. P11kkad.innnk m('g! Azl'rt is 
ni('ni Hyurk1hoz drága viriígszálnm. Azt nkn1·
jn kere~~faplÍ.'l. knr,,zfnnyá!l. 111ég n linJ-'I<' 
'"" úr i.~ .. A jók i;rv~mll'Znek. c«ak a r081iza!< 
• rigykl'•1!1ek. M. ni }"1zzá ,.;,:;!?'>.m ... 

Alkrmw)("lik ... Vége, ,·(>ge! N('m sz<Íl 11. 
kiirt. Megnémult a Murci szíve. A leány küzd, 

vivMik. Pi~l. majd sáPQd az arca és könny 
l"('~zket a pilláin: Ha. „nem"-et mond: nehogy 
m('ghánja. Ha „1gen"-t mond: ncl1ogy megsr. 
rmm1. Mikor fdelni akar, torkán akad a szó. 

m('rt l'K)'Szerre előtte rtSmlik a Marci liarna 
piros arcfm két tüzelö ~zeme. Jaj most be szo
morúak. Da nagyanyó biztatja: 

0 be nagy szerencse! 
Anikú lesüti a sr.em('it ... Lassan. kino

t«rn, mintha eröszakkn\ tépnék ki belö\e a s:r.a· 
vak11.t, - mondja: 

- Hát nem bánom. 
Kajszáirnk mcgcsil!annnk a szemei. Talp

ra Wl'r!k és gyorsan hadnrjn, hogy most uz 
anynkimvvvezctöhöz siet és bejelenti a dolgot. 
Anikónak snjog a szíve. )fennyire siet ... Már 
gzlnte bealkonyodott és nem szól a kfüt ... 
A szeplős legény fogja n. kilincset és kilép az 
aitón, swporázzn lépé~eit a kapu felé, ... de 
nkkor ide harsog a távoli kürthnng. Nem is 

't~h:.fii ~;~~~tz~~°fiz~:1 ~í~á!~o1~~~~Y~~i~~; 
Soha el fl('m hagylak! Sz<'rctlek mindörökké! 

A i<'ány kirohan az ajtón és a. szeplős \('
gl-ny utún sikolt; 

Alljon meg! Igen hamar feleltem. Vár
jon holnapig . 

- Holnapigt kérdi Kajsui. és leverten 
rándít egyet a vállán, 



" 
Holnapig1 ~·1h11jlja na10•1inyí1 l•!> ll'l'jli 

n fojét. 

1nn1ti~s:Íöi~~W1br~;j:~hj~1i\i~t~ 1 1i~rŰ~;~~k~ f1°&:~:\ 
n kecskék ~R utoljárn Marci, nki mcssziröl lát
ja, hogy Anikó a kapuba áll. Ö!;f\zekucag a 
szt'mük. :\lnrci mt>gfogja a leány k~nét l>s azt 
mondja: 

- Ha <"ihagyRz: mf'gbolondulok. 
Feleli Anikó: 

Ha másé lei;wk: meghalok. 
:\linek is besz(•h1{•n(>k többelt! HiílZ('!l akik 

<'sodálkoznak ewn, nzoknnk mondja a tbztelc
tl's úr: 

- :Mit ér otl 11 vagyon, ahol ninC'I! bol
dowág'? 

Valahol nóta c:;eng: 
- Szkp a Nyikó r;; a vidéke ... 

Zúg 11 lmYU!<, 

.\ 11;1,•af<alji nr1gy folu v(ogén van Pakot 
hfvün örl'g ud\·arházu. Öf('g a gazdája ii>, nki 
a tornáCQn egy kény<'lmcs karo!>Rzékben ül (•$ 
11 llll'""'Zt' távolba ufa, ahol n nrngasba ugró 
havn~i hr,1Q·csúcsok Ö!<su.•ölelkeznek a lehajló 
mcinnyholto1"--itta1. Egy d:1rabi!-';'. a sz('ID('iv('] 
nll'rt'ng a h('g-y('k i::zesz(>lyN1 korvonalain, mi· 
küzht'n lmllgatja a távolhfll ide ringatozó zú· 
g{1!<I, nrntán lehunyja i<Z('lll('it s l('!kévcl ol· 
vad hC'l1• a havas mi~ztikus világába ... 

LC'hunyt szC'm('kke>l hnllgatja a zúgást, 
mdvhól mHyC'n diihiirg(), mnjd sikoltó hangok 
rifüfornak ki. midőn n rnagns tetök fenyőrC'n
gdl'i;l'l'inl'k hilevl'IC'in h•rl'>'ztiil hnsít a rohnnb 
"7.."•1. .1\ fnlu n (~C'ndrs völgyben teriil ('!. Ide 
hömpi>lyög lt- a havns zugása. Öreg Pak0t 
fi;lví1n, a \'én IC'génv 11zunnyndó !'zeme>kkC'\ 
pihl'n ~R hallgatja a IJ11vm1 morajló zu,R"ását és 
úgy érzi, hogy ifjúsii_gúnnk gyönyörü C'mM
ke>i <•„rwliilnek ki alibfll .•. 

'.\!intim ismét az a fiatal vadász volna, 
aki nyugtalanul vlirjn a hajnal derengését, 
mikor a reng('f('gbe indul, hogy üldözze vagy 



elejtse 11.z öserdő vlldjoit. Felfrissiilt emlékek 
ragyogóvá színezik a vén legény pihenő órá· 

{~t·k~té~\~~~~p:~i 11~~~bón~ ;g~:;e~~~·1::~~ 
rohanJll. a v{1gy: újrn látni a képeket, újra 
járni a régjárt útakat és látni tán azokat is, 
akik sok-sok cs.:i.:tcndő tiivolából, cmlékcin át 
feléje integetnek ... 

És a \"én legény ncmsokáraelindul, amerre 
v.~gy~i vonzzák, emlékei izgatják. BeJé a 

rajtuk. amint a rep:geli napsugár végig sik· 
lik a tűlevelek óceánján. A vén vadászt el· 
önti a gyönyörűség, mikor a 1·égi, jiirl csapá· 
sokon h:ilad f'iÖrc. Bennebb és bennebb hatni 

~~le6::Íe~g~N~Y~s01 t:l~já~~~~::~ ~i~1geetzet! 
napsugár. ltt örökös árnyék hűse borul a 
földre. A pázsit nem ver gyökeret, de annál 
diísabban tenyész a zöld moha, mely úgy te· 
rül el itt, mint egy hntalmas, puha szőnyeg, 
ami a természet remekhe alkotott műve. Süp-

!b\~: ~:ri·~1ffa l~;;~l~~cs:~~~g s n~ :C.~1j'Ö~ 
rajta. Még a fejét is moha.párnára hajtja, 
ml"ly nagy, viha.rdöntött íenyö horhadt olda· 
híra bokrosodott. Ebből a sűrű rengetegből 

nem nézhetsz az é~ kékjére, csak a ledöntött 
fenyóóriás koronáJa helyén támadt ablakon. 
Ezen keresztül tekint az öreg István a kék 
azurra, ahol n10zdulatlan szárnyakkal kering 

:~~ec~r:hila~ta~:dt!'úlfo':ho~óakno°:i~~~~ 
le a cioúcson túl a havas zugú&1 és a mélyulő 
völgyböl ide tör fel, elhalóan a messzesé~ mo
raja . .Mt'g csak a havasi szajkó rikantJa el 
magát, ha merengésében megzavarja a víz
mosásokban kullogó farkas, a hava.sok véreng· 
zö tolvaja. 

a vé~1~:dl~~f.é\~~jfu;~!fu0:~St?;e raff1pU:n~~ 
1''egyvere a vállán lóg, de gyilkos s.zandéka 
nincs. ~zemlélödve jár a cserkés.zútakon és 
gyöpyörködik a változatot! képekben. Szíve fel
dobog a színpompától, ha a ragyogó szőnyeg· 

~~~zri~ztüv:;!r~;ks;0~1~~ó; ~ü~Jé:tr: ~e;. 
cek, uz órák gyorsan suhannak. István úr úgy 
beleálmodta magát a természet szépségeibe, 
hogy amikor ébredeimi kezdett, már az est-

~ált~ej~e~ff1~t~~d~f~in~;e3~Ji ~~~ár~~i:~ 
keskeny völgybe, a íürészmn.lom felé. Ott la
kott az öreg ~orondi Ján08bá és felesé$e, 
Juci néni. Ők 1s régi emlékek s bizonyara 

~~:e:~d~k~~~ ~i:!!~t ö~é~;r,:~:J 
távolába. 



" 
J ánosbii.nak is derü sugárzik az arciin, 

amikor megpillantja István urat. Kalapot 
<'mel, jónapot kh·án és. mondja: 

- Hég nem járt felénk a tekintetes úr. 
- füg - felelt rá a tekint~tcs úr. -

Megnőttek a begyek. Bajos a tetdukro hágni . 
A ~zúvúltásrn kinéz a házból Juci néni is. 
- };é-11é! Ki van itt? - mondja trHá

;;an. Jlátha beljebb kerülnénk!! 
Mosolyo~, dc na~yon i~y('kszik ö_i;sze-

!~~~;·e~1iz1~~~:{11~c;1~u;~~:;i ~~c;~1}'.:1\~~11~~g~~ 
ii<. tgy se lehet eltakarm a rancokat és azt 

:1a~~r7" ;~z :~~a 1~~diié~séof J;í~~1\~j~bbs~~~~ 
tyent. Tu> ezekből a romokból is kici<illau va
lami régi ;;zépség, ami ~ykor Pista úrfit 
gyakran .c;;alogatta havasi vadíin.atrn. A vén 
vndász 1s deriis arccal integet .Jutka 1m;

;;zony folé: 
Jobb a szabadban, .Jutka. lt~ mara

dunk. Jftnos tüzet rak (•s szalonnát piritunk. 
János n luíz előtti kis lii;ztlÍsra hordja é~ 

tördel i u su\raz gallyakat. Jucinén' dök<'l'Íli 
a kecskelábu asztalt, a ki!! pa<lkákut. Csiko~ 
abI'Ol!szal Mterit. 'l'ej, túró, hnrnu keny~r 
mdlelt egy jó darab sw.lonna hever .• János 
ezalatt halomba rakta a i-zúraz iígakat, alája 
hajol, elsercenti a gyufát ~ a küwthzö perc
ben, sűrti fttstgomoly nyumál•11n, pattogva 

törnek ld a vörös híngnyelvek ... Körül sö· 
tét n liuvas, csak Hyugnton olvad világos szür
ke~égbe a ~o_rizont, p;iel.Yre a .m~!lsab~ fo. 
nyo~ fcloyulu koroniu ugy raJzOIJak kor\'u-
11ala1kut, mintha a sötétségből kiemelkedfi 

:~a~~~ ;,:~~~~~~j(~~~. nyújtanák a mogasha 

Jucinén' nagy szívességgel kinálkozik: 
- 'l'<'ssék használni! . .. 
Jímm;!:ní. egy csomó rőzsét dob u tűzn 

~~1?;1:ic1júk v~r1ev~!őf.szfnh~~asdf:ili~ö~0lJ~;. 
l1H!lgZÓ 7.ÚgÍls ö1:1szeolvad a lflngnyelvek do· 
rombolú~v_al. Elbágyaszt és s~ender_gést lop 
a S7.Nnp1ltakra. C'sC'ndesen v1ssz.armgnt a 
multba s egy régi történet megfakult színeit 
frisitifel: 

Hol. volt,_hol n.em yolt,_vo!t egyszer egy 
e„iuoi; f1ntnl ur, nk1t Pista urfinak hivtak és 
aki vadúsz~zenved(>lyének izzó viígyával jár
tn be a rengeteg tiftalan útjait. Ynluhol eg1 
hutalmus sz11_r1::is?ikát tnliilt. Rásiltötte fegyverét, de n k1raly1 vad nem esett el. A fiatal 

;~~i!~: 1~~~~1~~td::~t~ít~tt:a:v:~~~t:· ~~dn:t 
EJszakán~ beté_rt 11 jól _ismert huvnsi tanyára, 
hogy aztan mu;;nnp pihent erővel kövesse a 
vérnvomokat. 

tzen a tanyán viritott a legszebb havasi 
róz!<apár, ef!Y fiatal leánynak: Juciluinak a. 



„ 
két orciján. Akármilyen szenTedélyee vadász 
is volt Pista úrfi, de a királyi vad sem izgatta 
cllll)yira, mint a rózsapá.r Jucika orcáján. 
Mondta is neki: 

- Jucika, a pintyökéjét ennek a világ 
nak! ... He szépen virít az orcád! • 

Meg is csípte egy .kissé, olt, ahol virít. A 
leány nagy :zavnrba jOtt, mert tetszett az a 
nnptól burnult ifjú vadász, dc üsztönszerüleg 
érezte, hogy veszedelmes lehet ... r~élre lrn
zódott, de ui úrfi melléje lépett és hirtelen 

mcg~i~~l · ;~egzörrent az ablak ... A leány 
sietve lépett ki az ajtón. A következő percben 

Ki:ia~~~i !~~1~~~w~á:t~ié~~1:Jii!f;1~t~ 
fi1U~tW' mi;~~0A fi~~Jz~r~~11i~ ~~';:w~~t~ 
a szmnei, de aztán mégis szelidcn mondta: 

-Jó estét! 
- Jó, akinek jó! 
- Ha~agszol T 
- Nem! 
- Hogy hivnak1 
- Senkinek! 
- Ezt a familiát nem ismerem. 
- Hát JaDCSit, a medve<ilótt! - mondta 

a i<'go.lny és vasvilla sz<'mekkel mérte végig 
az úrfit, aki nyugodtan aWlott: 

- :Medvét ijetn eu.el, barátom! 
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A legény kifrezte az ellenfél erejét és bá-

~~~ff:t·m~~~t~ft~~1;á~f;~~eei~~:~?re~01l'. 
medveölő szólott elöbb, de már olyan hangon, 
mint <'gy teljesen békés em\)('r: 

- },fa i;zarvasrn tetszett ve.dásznif 
JlonDlln tudodf 

- Hallottam n lövést. láttam n sebzett 
vadat. 'l'udom, hol fekszik. Odavezetlletem ... 

A fiatal vudiísz megörült a váratlan for
dulatnak1 de főkép annak, hogy a szarvast 
megtalálJll. Jó kedvvel mondotta a legény
nek: 

- llajnalhnn mehetünk. Itt alszom a kis 
kamrában. Ha elnludnúm, ébressz fel. 

- lfojnalban itt leszek, - mondta a le-

f~~~ ~ö1;;r~1l"g~t ~uii~a\ifi~~b!:'y" m~ 
~~~~~e~~~n~i1~a,~f~~r~r!:~1.8zÁnt7iar!r~!d~~ 
kihozta fegyverét a 11~zból, \)('lépett a kis 
kamrúhu, anol puha, illatos sarJuru vetett 
ágy vArta. Be sem húzta a kamra ajtaját, 
hogy annál fiZHlmclnbbnn omoljon rá a feny
ves ózonja. A vadász lehunyta szemeit. úon
dolt a sebz\'lt szurvnsbikára s talán arra a 
másikrn, a lai.rt$u ózikére. a rózsás areu Ju
eikára, dC' gondolntaiból könnyü lépések ne
szére rindt fel. Jucika jelent meg az ajtóban 
és hnlk hnnQ:on szólott: 

ll<l>ftlilamo11!..-p&S7;N, 



" 
Tegye be az ajtót és tolja előre a re

teszt. 
Valami kérő, könyörgő, dc ugyanakkor 

paranci;oló árnynlat rezg<!tt n hangjában. 
Pista úrfi meglC'petve tekintett a leányra 

és esodálkoiwa kérdezt(': 
- Beuírkóz.zum f MiérU 
- li'arkns ólálkodik. 
- A vndász nem fél a farkastól, Jucika. 
- DC' hnrnp! ErWk a fogai ... 

A rJ~l~~d:;~ ::;11i~:i~i~~~~!1~~=tl~k!:: 
tán elóre toltn a reteszt. réJig tertilt az illa· 
tos sarju-1ígyon és neml!Okura mély álomba 
merült. 

~n{;~l~nind~í«:~~~k1; Jegétiy: 

A fiatal vndáe.z egy/llz<>rre talpm ugrott. 

~tf~ l~!~~\~n~'.~ ~~k~:~ :;!~án 1L fl'gyvPrt' 
- "Ez volna a harapó!! fnrkas1 
DC' e!inkhamar t•lílzt{' ezt a biintó gondo

latot és ajtót nyitott: 
- Jöjj be, Jnnefli! 
A le~ny elöltöltő ícgyverét a kamra ol

dalához támn!'ztottn, h<'h!JX'tl és elbee.zé.ltf', 

~~cg/ai~ ~:~~1!s 81:,~ah~lkfek~:titencli~~e~~I~ 
gen. \égre indultak. Mikor a medveölél kilé
pett az njtón, haragos tekintettel nézett kö-

~~~nf\. k~~~ft':,'"~n~it~r vJ!1~ik;~1k\1i~{t ~zil~~~~ 
hói, kezélx>n turtvn n legény kgyverH é11 mo
~olyogvn mondtn: 

- l{ofi"T. \•u<lú~z, aki nem vigyáz a íc>gy
verére. llftthn t•llopnákt ... 

A lc>gény 1><>:-l'zm;an knpta el a ílintát " 
a kövc>tkl'ZÖ J)(•rcll<'n indultak is az ifjú vn
dú:::n.nl a Z1·r~<>gödör felé. Jucika utánuk 
111'.-zett: 

- :\lég lll<'f~t·:·mfolnú az úrfit, olyan dü· 
hö~. l't·dig nPm 11)""z a i<zivc> ... Dt• hiábtt. 
f(•\t ... n:igyon f(•lt. Hanem c>zl kivettem! 

A markáhan i<zorongatta 11 golyót, mely1•t 
a nwdveölö f1•gyveréből kilopott. 

\"N'e~ 11k1ö:}i1~{'~=~~~1"k1Ai~c1~:r~~0~·c~~~~ !e~~;~ 
dúi<zt. ggpzl'rl"(' men.•de>k h<'g)' úllta útjukat. 

- Itt álljunk ml'g úrfi. 1<zólott a med-
\'<'Ölö. - :\ ~<·hzdt ,·ad kOwll>ben vagyunk. 
tn uwgke>riiliim (•1< a n„nrvas e>rn' fog ki
törni .. , 

M:í1· indult is. 8ziklntörmelékes vízmo~~Í1 
1<011 U$'rÓ ll•ptd;kt•I htlladt fcilfe>lé. úakhamar 
Pgy kuíl.ló 1<ziklnoromról lekiólto~l: 

L"ríi, a ~1·IJZC'tl 1<1„1rva~ v11<1<zalö! 
A vadií!'z n le>gényre pillnntolt é~ lüttn, 

hogy fegyveré\'l'l rá{'{'loz. Hdt'kl'ZÓ mozduln
tot M'lll tehete>lt, mert 11 kövt•tke>ző pillanathan 
<'ldördült u ílintu s mikor n lőpor füstje cl-



oszlott, a legény szaladó léptei alatt ropogtak 
a száraz ga!yak . . . , · 

Az ifjú vadász felszisszent dühében és 
rettenetes bosszúálhísra gondolt. Dc aztán va
lahol, valaki megvigasztalta. Ji;s eszébe jutott 
az is, hogy tulajdonképen ö járt a tilosban, 
mert Jucikát és Jane.5it szülöik egymásnak 
szánták. 

Igy volt, rég volt. Azóta Pista úrfiból 
Tstván húcsi, Jucikából Jueinén' és Jnncsiból, 
a medvcölöböl, Jánosb1í', a csirkeölö lett. El 

~8if~~.~~h0!t s~á~~7bóY~ 1.1 ~V;~ ~irrg ~á~~stf.i~:C~~ 
<lesen hortyog, Julcsa asszony fürge mozdu-

\~~\1~ ~att~~~n:~~~; .. ~~~1~1111 ~Órfg;is~~(~~s, s~;~ 
]stván bacsira mosolyog, kibontja a pupirgo
molyát és egy ólomgolyó koppan az asztalra. 

István bucsi, a vén vadász ránéz; ó is mo
solyog, amint mondja: 

- Farkasra töltsek T 
- Nem sziikséges. A farkas nem harap 

1111ír. Kihulltak u fogai. 
.Tánosbá nagyot bóbiskol rá, minthzt mon

daná: 

Kü{1~Ózf~{f;~~ a tiíz. A szikrázó szénre 
szürke hamuréteg borul. Csend, csend. Csak 
u havas zú~, amint n csúcsokon a szél.a W
lcvelck óceanjúba hasít . 

Kit szeret )láriskó? 

Pityóknénál tudósabb asszonyt nem is· 

Pi~~~k;1ée1{~d1~ 1 fi~ré~v'~úw~01obb:~ T:i\~i 
lánggal a földb<i iisott pénzt - hogy Kutyori
né melyik kapuzábéból feji ki azt a tejet, 
amit a. falusi gazdák tchcneitöl clkuruzsol, 
- azt is tudta. hogy ki szokta megigézni nz 
asszony és gyereknépséget és ilyenkor hány 
clnrab szenet kell abba a pohárví7.be vetni, H 
melyikkel mcgkencgeti a rossz nézéstől meg
vert beteget ... És még sok mindent tudott 
Pityókné, csuk azt nem tudta, hogy a 
!-'7.ép Biró )fúriskó. mel~·ik legényt szereti 11 
faluban a sok közül, akik erő.'>képen bomlot
tak utána. HOMY pedig Pityókné ezt nem 
t11dt11, azt abhol követker.tetik az okos emhe-
1·rk, mert azt hi!'Csztelte, ho_gy Máriskó az Ör· 
dögöt szereli. Az ördög jnrognt hozzá szép 

legéJ;rg~,ét:~:~n asszony, ha cl -is hitte ezt a 
bolond mesét, mindenki más kételkedett ab
ban. Es ha Pityókné vasárnap a nagy kor
csomán rendezett táncba elment volna és ott 



rrwrnd! volna u tii.ne \•ég{>ig ,··s ukkor BirU 
:\fúriskM hnuiig ki~érte volnu, le~<'lkedv(', 
ho,l.!'y f>szre ne Ye,1.~yék: akkor ö mngn 11e hitte 
volna. _hoi.:y :\liiri:.<kó holmi ördög-öt i;zeret. 

Jlnt mo!1dorn. ~Ol);t a tiine \'nMirnap a 
~mgy kOCl:<mahan .. Jartnk a !c•g-ény1•sL C;<ak 
u,ity e~attogtak a tenyeN"k a e~iznmszúron és 
r:tto~;:fok !!Z ízjjak .'.l [evegőhen. )fi kor 11ztii11 

11i11:;;~1:~C'.;;.1 ·;~~(.n;e:~1~1zn~ad~ 1·~ ~1~r~t~~16i~t~ 
het!C'k, nkik mirtd frléje nyujtottítk n keziiket. 

{';onkhogy :\f{irisk() a i<zC'lid krm(.i;z<.'!ii és 

~~~j~~-l'~!i?1;i:ti~<' ~;::;~t np~~~~·e:~jd'.~ fiz~\~~~ ni/-
lu, l11kany11ku Kapor Pali1111k. Xngyot doli-

:;:~~1:~~(:~1~'.'.';~t1ik1 ~fad~~'lm~~zÓd~.1~iélf~~~~ 1Wi;~ 
tát p1•dig me,1.!'rnA"adta a r('tlt•ntő erlis kl'zeivel 

fij,~\j;i~~-:k~öt~ö&, r:1 1 ~~:1~0f.~1~~·11~~j~~.t~er~!~n<~ 
:.1. hnl:ílra ~úpadt Pistiinak {>~ dun·n ökleit 
n!é~r(• POWltt>. Hnnem ehben H pillanath.nn a 

~;_~~~~·J~;~:~t:~k.11~~ ~}·~:í~!.~7t1,fi~~1'.\~li~i;~~·1::t7t 
lmwha \"Pdl' a durva oklOket. A bika(•rei\í l<'-

~;~;,:·~E~~~:~~c~~~;;~~~~rF~~:111:'\j~,1~~t~~~~ 
~HJ}()r P~li azt hitt~. öv(> 11 gyöwlem. 

)lég Jobban Jutte l'Zt, mmkor a lány szeliden 

elvonta a ~zégyentöl és baragtól _reszkető 
1:-'zöke Pist11 tn<'llót és ,•ele t3.noolt, unntha fe
ledtetni akarná ezt a rossz pillanatot ..• 

los ~~!~H~1:ft~1 i~:~fe n~éiik~~;~ak:djtó ék~~~~~ 
Cgy érezte, hogy a köriilállók azt 1mgjiik fe
léje: 

No, rwked ugyan megadták! 
A lmrng és a ~zégyen duhák a lelkét. Es 

(•gyszerre, minthn ~ondolt volna valnmit. 
<'gyel níntol1 a vállan és rohant haza. Hej, a 
su•lid, a júmbor és széptekintetű Pistn, be ki 
\•olt forgatva a krmészetéböl. A jó Isten bo
csá.<•>:'11 meg neki, - amit ember tóle soha se 
hallott, - t1ín még káromkodott is. Aztán 
fogc~ikorgatva mondo~atta magában: 

- Hogy éppen )[ariskó előtt tett c:;uffá! 
De mep:íizl'tek érte! Aztán legyen, ttmi lesz, 

~fe~,~~i:1~~:1e~l ;:;j~ 1rei~t;a~á~v~!f~é! 11l 11r'!: 
jfre, hogy llll'}( ne sántuljon! 
- -------



„ 
sérto h11za. Me.'l'köpte a markát: - Jere csak~ 

Hű a ragyogá~át! Itt vér folyik. 
HofO' mit bcsz ·ltek eddigí'lé, ttzt nem hal

lolta P1sh1 de most már minden szót hallott: 
• - Úgy néztél a szemébe, mint egy imád-

kozo angyal - mondta a bikanynku Pali. 
- Erte imádkoztam, - lelete :Máriskó 
-Pistáért' · 
- Pistáfrt! 
- A szemembe kacagtál ... 
- Jl ogy feledje el a haragját . 
- Pistárat 
- Pistára! 
- Vel<'m t.'incoltál sokáig, jó kedvvel! . 
- Hogy meg ne verje öt ... 
-Pistátf 
-Pü:1tát! 
- HátótszeretedT ... 
Ekkor már }.fáriskó belül ,·olt a kapun, 

előre tolta a reteszt és onnan szólott ki: 
- Azt nem kötöm senki orrára! 
Aztán elszaladt. A hikanyaktmak tátva 

marndt a ~zúja. Szőke Pistn <>lim:~sztctte a 
bnl!n ny<'lét. Nincs már arrn sziikség. Fejbe 
kólintotta azt helyette Máriskó. 

Ha ezt Pityóknó hallotta volna! . 

J ön az eső. 

Szűnt igaz, hogy Bokros Mihályné tisz-

;~~~é~~~a~Ját:::1é~J~a~sj~1~6'f ~~l~~f~~t k~;; 
~z:ijUn, ami a hlihálybá nyugodt tC!rmés?.c!kt 
is megzavarta. 

A haj abból kézdödött, hogy az asszony 

~rid)~~tar'i~~d~"11~~~~ft~11 a8~k~~{ál ~h~~ 
nak otthuu akndL dolga fs addig is, amíg utá· 
n.it nwh<·i, ,.:(ire kiildötte az asszonyt n mc· 

~~~~k h~:riir2~~ék,~;t~~jt~~~Já~ ~~~0E7a!Űf~ 
l<-nni .. \z nssmnynak kiinn n 'mezőn {'azé be ju
tott, hogy tl'l-(nnp este Bándi Sándor és Rnta 
Pista valami f!.'Jérnép-iigyben n koresmúhnn 
Ösfi?.i·hakol0dtak: - furta az oldnliU a dolog, 
annvilm lmgvtn a i<zénagyűjtést és átsietett 
a luimmdik ;1.0111:<2.éd földre, nhol Halász Rú.
ki, uki mindt•nről hitelesen értesült asszony, 

a k!.'A~C!r~G 1 i~;~~i:>~1ert Ráki sokat részletezett: 
-- El se liinnérn, komámasszony, ha a k~t 

s.zömOLlDlel nem láttam volna, - fejezte be 



R<lki a pletykasort. Bokros Mihályné pedig 
jól telcszedctt heggyel, fotva futott vissza n 
i::zéna~yűjtéshez. A sietés azért is sziikségcs
nek latszott, mert a hegyek mögött valahol 
messze, tompa dörgés morajlott idáig . .Mikor 
11z n~szony a kuszálúhoz ért, :M ih{1lyról, - ki 
azalatt megérkezett - cimk úgy csöpögött a 
verejték a szorgos munkától. Az asszony mcg
hökk<'_nt egy ~ics~t, mcr.t :\Iihály re se nézett, 
c~ak ugy félvnllrol és félbaraggal mondta: 

- Hol bódorogszT Nincs füled? Nem hal
~':ft't hogy jön nz esőt Mégis itt hagyod a szé-

- Nono! Csuk ehejt valék a komiímasz
~zonynál. !IIúr itt vagyok. Azért nem fordul 
föl n világ. 

- Mert zuvatolni kcllött! Zuvat nélkül 
nem éltök meg! 

- Jaj be nngyra fujja a kicsit! 
- Fogd bé n !epcsöst! 

•. De az asszony !J-Clll fogta bé! Mi.ntha bclé
lm,1~ volna az ördög, úgy csörömpölt tovább, 
pedig a;i; ·uriinak volt igaza, mert valószínii
nck látszott, hogy :iön az cső! Az igazát pedig 
- tanuk hijiin azzal bizonyította, - hogy a 
érereblyc nyelét nz nsszony hátával sr.clidebb 
módon ugyan, dc érintkezésbe hozta. Attól 
biimny nem tört cl a c~ontja, de annál inkább 
elöntötte a keserüség. 

Xagy sírásba. tört ki C>i zokogva mondo
gaitn: 

- Hogy a suj ... Mind a két kezét, aki-

,·cl 
1~[i7~j~.~Ól · ;lz küil~~~~ ~~~~~r~·~' ~~~01Üi ti· 

a bosszusúg. A gereblyével pedig, e rövid ki
téréi:i uliin, tovúbb is szorgalmusan húzta ösz· 
1<ze a szénát. Hanem az asszo11yba ugyancsuk 
mcgkapm;zkodott n kescrliség: 

- :Xcm maradok egy ~zömpillnntásig :;e 

~~;~;:1!e~fö~~u~ 11fb1g;Julfi~1.fJ~;~~l~~~~~tn~~ 
l;Í1. Itt ögye meg n ... 

Már ment is. i\Iih{lly után4t tekintett és 
ut. t gondolta: 

- Netenc! Csakugyan! . .. Egy kicsit 

x~:~l~1i~l~;. ix i~i1n~ b~J.~ll;~~~~l~S~~l~erabebi~~a ;l~; 
de jobb, ha ~iz anyjn iigy<'I reá. A gycrmök 

~~~~1f:1té kuirr~~:n~t 11~~rii~ii~k~~11~~ . ~~efi~t 
hogv megbántam ezt n dolgot . . : dc hogy 
éppCn ukkol' hagyja itl a szénút, nnkor jön H:-: 
eső ... 

Jlogy így k.lgondolkozta mngát. még jó 
k~dYc is lett. Futyölve hordta bogl~·ába a sr.é-

1~11~~·sz?1f;~~~:~\t~~fgfNi ~öTöi:0PcVbő te!~!\1~1·· r:i 
tarajos fejét. ":\hntha n vidék('t kémlelné, me
lyet el akar önteni. A fenyegető eső még szor-



" 
gOMbb munkára riHztotta Mihályt ... De ké
sőbb a felhő, mintha mást gondolt volna, más 
iriinyOO tért. Egy ~cpp D('ffi sok, annyi se 
c~ett. Xapnyugta előtt már készen állott a 
boglya. S:zép, zöld 11zinü. száraz, illatos széna. 
:Mondta is az öreg Kel'<'k Pétcrbá, mikor a 
mt'zőről Mihály kMr.álójiin ballagott haz.a
folé: 

g mi'ir portl>ka, Mihály! 
- Olyan mint u knlác!I! - felelte MibálX 

hii11zkén, egy marékkal kitép<>tt Zl boglyából 
és beleszagolt n szénnillutha, aztán megki
míltn Péterbát is. 

- Fáin --:- mondja PHC'rhá éi; ráint a fo
jévcl. 

F.,1tyiitl Wzélpl'iv<' indultak haza. Szó 
l'l'!'tt útközben szantbról, vrtésró\, kapó.lás
ról, ei:öról, i<záraz:.ágról. Elég mC'gbe!<zélni 
''nléi ez ahoz, hogy haza érjC'n veh• az ember. 
)fikor ~lihiily lx>Jépctt a kapun, akkor lépett 
ki a hfizból az Mszony. ~o,ey lep<'dóbe cso
mu~olt holmiját tt liáltín eiJ)<'lte é11 11 három 
r!<zhmdös fiúcskát, ~lil:cil a kezén(•\ fogva ve
zette. ~liluíly cgy kiei;it megcföbhen és hcbo
rult hnn,ii;on mondja: 

Hát te mitcsinál8z1 
Csak azt. amit mondtam: Elhagyom 

kijc<let! 

hint~ ~!:!lt :o=~·ráncokba szalad. Kö-

- c~nkhogy a gyern1ökö~ n~m adom! 
~emt Azt gzeretném latm! 

„ 

Azt meg is látod! 
Ur ttz én gyermököm. l<":n 1:1zültem fíij· 

.:a\ommnl erre a vilás-rn. 
DC' nz enyim 1s! Nem adom! Puntu~1 

.. pu1~~~!1~~~0~\~~:.~bból1~~~1 e~~~~~.Y1::s i~~~ 
11•len furfnngo11ságot gondolt k1, am1t61 kukk
ra {llljon n Mihály hajnszála. Csufondii.rosun 
mo1<olyf(ott nz urára és igy 1<zólt: 

~lil~}11~~1~té ~id~n~tm~ ~j~k~t!~~Z,'hogy 
letette a g<'rdJlyH a kezéböl. Csak a mnrk~t 
i:orong3tjn. \'alnmi nagy káromlás akar k~

törni l11•lól<', de viAAz.anyeli és esnk ennyit 

mond l~JÓ.uk~~:~~:t:~k!gon: 
Lopva tekint utánuk. Xem m<>nnek mei;z

sz(', csak a harmadik szomgzédbn, ahol nz lU\7.-

~~1~~~~,~l~~\~6:n~~1~1S1~~ ;i;~~%t ~~~~~~i~n~~ldi'.e~ 
lép n Mzhn. Sehol senki. Bántja a nagy ese_n
<lN•sllg. Azt{1n u kertbe megy. Azt !<l' tudJn, 
miért. \'i!li;zntllr nz udvnrru, onnun h<>l<'p ~ 
pnjt1íhn. l~y i;e jú, sehol flC ~.ó .. Az el;K'~~~ nln 
l{•peg,·t, lei.il 11 padra. Megtom1 n p1p11J11t és 
rúgyujt. 1-izippnn~.egyet-kett~t. .. . 

a pi;it~~1:r~~i~1\0~n-;nf~~~l3a~Öld::. 1E1~ij~ 



„ 

~ii1~Jl;?'fi~kt~~~~ ~i~~h~ ~e:\7i:nná. 8Á~z~~~~ 
szony köZ<>lél.1e megy éH szinte alúzat<IB han
gon mon<ljn: 

Csak a gyermúk miatt jötkm. :\em 
rm1gnnu:rt. Hólnrn gondolhat, amit nknr. De n 
gyermökért nem vöszöm n lrlkemre md amit 
harng<~mlmn mondtam. Xr>m tudnék 1;!udni 
olyzw :.zév\'I . : . olyan hnwg~Ílggal, hogy n 
gyl'nnok ... J·:n Istenem! ki vönnl' a i<'lkére 
uz.~, ho/.\'y miatta nz édC'~ apn 11 tulajdon gy('r
mok(>t n1<•ggyiilö\je. C'!<ak ezt 11kartmn mon
dani. 

1·:7.zl•l m<'gfordult és ell'if't<'tt. 

na1{)~,~~'.11fi·m~:.~Y~~g ~1i~.1~n~11~,-~,',~fi~r,~~l~m·~ 
:~:i~'k~t ri~~~~~t ~~éb!;\.1i'ri1.~;~;;;~i:m;~ie ~efm~ 
!1fl1Jn!. lgy gondollmttn, rn<>rt nyornlmn indult 
11'< a holtoH úrhoz. Az upú1< knpujn C'liitt vitte 

~ii~~ ~'.-~~; k\~;,1 ~:r~~\bf,~1~:~~.~g~i}.'t1~::i~l~ff>o:-
hnn, siít tnliin kostolgatta is, mert a i<ziija vf
gén fs n)\ arcán a ~árrii ázott por kéti;ilgte]Pn 
nyomni lúti;zottnk. 

- 'rl' ntgy hét kérdezte ~lihúlv. 
A ,:tyl.'rm('k nz apjiihoz i<zatndt, ·aki nz 

ölfllt' knptn és ml.'gesókoltn n mni;zntos arc:ít. 
- Moist dviszlek n bó1011 úrhoz és \"('

szek neked núdmézsipot! 

Meg is vette n nádmézsipot, de nz italról 
ltmondott, uiert ismét kevesebb lett a hánst-

i~~nf~17:~f~t:o~1;do1~~f1f>r~t!ste0~~::. ~~Y~ 
a teJl•.;;putiszk1íhoz ültek. 

fiát.At~~!JY~~ ~~k:;~~ö~.ztiI~jd,M~~!~hnn1!~~ 
gához bl.'széln(', hozzátette. 

- Neköm kifordul a számból. 
A gyern1('k kanaJ;1zzn n vacsorát és kfr

dezi az nny/"át. 
- Ne JÚsul~Misi, hnzajön, ha. megunja. 

azonEi~1'M~~l~ln1s~i~.ú!{;h~~~n!z~f!~ikfe~öJ~j 
és nz ágyba fekteti: 

-to;n is 11.'fl.'kiidném - mondogatja Cll<'n
~e~~1, - de nem vagyok álmos. Még esuk nem 
1sas1tottam ma este. 

ajtó ~!t,~~~~~~~: 1~zk~;~~~~;~st=~~i'1{~)~itll~ 81~ 
1,.'Yereket i!~ s1rv11 l.!p az ágyhoz. 

- 1 s!Cf!Cm, még az erőm ~s egész('n űlsza
ka<lt. {\zl h1!tl.'tf!, hogy valami rossz cigiínyok 
C'Jloptnk. Azt Juttem, megholon<lulok, am:f 

~;V 1Y.ft~r~ 111~!tb:1~1).f~:n1~~~~~ !i:~a1f0~o:ti~l ~ 
viszöm, mer' n!Íla ni!lkii\ a szemöm se tudnám 
béhunyni. 

- Vnn lelked fölkelteni az édes füruábólt 
mondja llihály szeliclen. 



„ 
- Csak nem hagyom itt! 
- Legalább röggelig! 
- Hogy lögyek el nála nélkii\1 
- Xl'm muszáj. 'l'e is elférsz mellette. 
- De nem férök el kieddel egy födél 

alatt. 
-Xem muszáj! Bn a padra fekszöm az 

l'pörfn alti. 
Hallgatnak. Az asszony az alvó gyerme

ket nézi: 
-Lelkem ... 
Mihiily leakasztja a coudrájút a szegről 

és kimegy uz eperfa alá. Egy darabig pipáz-

f;!~ nk!~~;~if! m~~l)~ít~t,8up;t~;ö1;;,e~~:J~ 
belebámul a tejút csillagmilliúrdjábn l>s hall-

~~~~~ k~('::rtű~ 1fe~:l~~áó h~;~~~~~tt~~~t~y-; 
kfüni k('z<l. Ze alig kezdi el, már is kQltögeti 
valaki: 

-K<!lj<'TI föl! Jön az eső. 
- Nl'm a, - mondja Mihály fHúlmosnn. 
- De biz az jön! 
Még nem hallatszik a dötg&s, de a nagy 

távolból villám hasítja át a sötét éjszakát . .. 
Mihály szemei felpattannak és ebbon a pilla
natban <'rős villám cikúizk messziről. Csak ké
sór<' követi m(,\y tompa dörgfa 

- Ugy-e noT! - mondja az nsszOny. -
Bőrig ázik. 

- NC'm bnj, IC'gyint Mihály lem1 
dóao. 

Hogyne vóna baj! r~n soha se \t>!'Zt!li. 
i('(!rlt'l jóhan, dc• még sem nézhetem pogány 

fl<•kk1•l, hogy n gunyája C'lii.zzon, s n tC'ste 
:iwg"hii.1.jön. Mer· akíirmilyen rossz, mégis a 
gyl'nnoköm apja ... 

Hút tit<'n nzt mondtad, hogy egy födél 
alatt ... 

- Akkor nem jött az eső .. Most is csak 
azét ... 

Miluíly fclkílszolódik a padról és lassan 
llz u1<1<zony után ku!\og a házba, miközben 
hlllkan mondogatja: 

- c~akugyan jön az eső. 

-···••l!JikO. 



Mézeskaláts-!<zl,·. 

napi~ 11,:1:·~'~]~~ ~ia1t1vfl1úkifi1Ji1~~~~~~á~IJ~rk1i~ 
~l~~~~:U2~ t~~'.g~?i~t;~:~~1:0~1}~ik.c~:,r~%k. t!~ 
gényf'k vú;;ára. ~kkor v<'i;zik u m<'n:p„>eskék a 
;;zép Íl•jrc\'l\ló kcszk<.'nőt. a lcímyok n pántli-

~f lr;.~.:.tl~~B~~~~~c~~F~s ~J~i~;~~~r!:raf }~~!; 
adju ;1ki igaz olyan leánynak, aki hfü:éges 
i;zín~el HZl'rt•t. Ezért f'Sl'tt nngy gondolkozás
hn )lí1kos Puli, amikor v:í:-:ár nupj{tn a mézl's· 
knl1íc>'os <'lőtt ácsorgott. ::\C'm tudta elhntÍlroz
ni: Vl'!O'('ll-C mézcskalfu::s-:-:ZÍv<·t, vugy ne 
Vl'j[)(•n. Mt'J'Í nz a baj, hogy csuk irnmcl-iím
mal i;zt•r<'ti Korpa Juliskát. Viszont uzt se ta
pa;;ztalt11, hogy a ](·Uny - h:ír <.'gy kicsit -

1\l~~'l]~·~::~nf:I ::~;~II. ojl;~\~1 :1 1riri1ri;é;~,Öh!!._ t~: 
min<l<'ll nup mást gondol - <l<' hűt ő!T :\lert 
füú is ti.ibb férne a sz(.>r(.>]cmhöl, mint nm(.>nnyi 
most nyomja u szivét. 

• 
te ir~ik~~~ ~~t h~~~ti!~!:-ue~~;: 
~11~1.~ií·~~:~ .~t.rv:t·1·i~;üi. ~:k~:n~~t 
~;~~11~·;~~1~~ 11\1~1ilr~~~~k:~~P;3g :;~;k C:k~~:1~~ 
ar<'u párok - szépen pingálva - t<.'szik nc
hí-1: prblníra a falusi lcgényízlést. 

„ Míir .:n azt v('nném meg, ha vóna ki
!H'k, amelyik.cn két szép fehér gnlamb C!'!úko
lúzik. De lm ninc!l kin(.>k, nem érdem(.>S, -
mondogatja mag{than :\lákm: Puli. 

az r ;~i~;a ~1;\.;i,á::"é~i;.:.11eihrd~lá~~~;l,h~~ki bi: 
h·~z iguz1<zívú haháj11. Hanem azt sohase hitt(> 
vol!lll. Jl(~y az éri, nmi frte. Mert ahogy meg
fordult, ugv nwgfült ahhan a helyh<m, mintha 
o<la~Zl'geztf.k \'0]1111. ~ok C8od11\atáson úlmél
J;odolt l•I életében, d(.> jobban még soha. Alig 
l,;írom l~pVi-nyirl' t'ID' gyönyörüi;ég(.>s, bogár· 
~t:<'mii1 kurC»U ll'irny allott. 8zefil:benéztek 
l'gyma~i;al (•s lÍgy összcnkadt a szemUk, mint
ha ö~sz<.'kHpcsolták volna őket. Sokat láthat
tak ;•gymáson, 111N·t 11 l<'gény nem akart clmn· 
radni a INínytúl. a J(>ány pedig akkor is visz
szanézPtt a l<'gényrC', amikor a V(.>gyNifirus 
:-:iilorhan P•íntliki'lt vásárolt. Ezért nem állta 
JJl\'g i;zú nélklil )lákos Pali. Jú közel lépett u 
lt'{myhoz tis azt mondta: 

Adjon lRf('n! .„ 



A l<'ány moi;olygott és jó szívvel folelt(': 
- Kcndn<'k is! 
Pn!i <'KY kevesett köszürlilgette a lorkút, 

~~~~~o~J1~~~~11~~a~a~~r;·~~,c~:~~.hi~a~l~~i~ 
megbátorodott é':i- így 11zólt: 

- :->zép az üdő . . . A vásár se rossz .. 
~[e;;;;ze való vagyT 

- \'uj 1wm! Eh('jt lakunk, Kis-Demctc-
rcn. ·•'.j 

- l~n a Nagyon, ~agy-Demeter('n! .Még 
;;oha !i(> liittalak. Pedig uzt hittem, hogy min
denkit ii<merek Kis-D<'meteren. 

M;Íi'\ faluba nem júrkálok. 
- .Jó Ü; az! A leányoknak otthon a he-

lye Xztfü1 megint kös1.öriilgcttc a torkút. 
~agy HrMsre ké8zült. Yégre kiböktr-: 

- Kérdeznék valamit. Xem muszáj meg
mondani, ha nem akarod. Hát izé ... nem k\"ll 
l·rte haragudni ... Hát, hogy is mondjam ... 1 
Kedvescd vun-eT 

~ ~~~~11~,zéfi;~;'.lő~{,11~f:rdB~~om, mert 
haragszol. 

- Amikor olyanokat kérdez ... 

Külö~~'; 1~n~~J?-~~!g~a11~~f~t~~~n\1~~n~~Cll. 
K('zél nyújtotta. .\. le1íny elfogadta és 

amíg egymúst kézenfogva tartották: a szép 

11·iinyszemek teljes megboe8úlást ~u~ározlak a 
l1•gónyre. Eszre se vcttók, amikor k1sdemcteri 
:-:uj.ok Jánosnó oclntoppant és a i<'gény Yállá
ra utött: 
„fo~i~tn~~1jnli fiam. be szorítod n kere~zt-

\ leány m<>~riadt, mintha tiltott dolgon 
ért«k \'Olmt .• \ legény mo!<olyogva fordúll az 
1 ~me~ Adj~~11 f!;~7;1: ánl(yom! C'11uk ismerke
Uf·m. 

Azt elvégzem én. Hát ez itt kisdemC'
IC'ri \"urga Rózsi, 11 kere8ztleányom. E }X'dig 
nngydemeteri )f:íkos Pali, az t'-n uram rokona. 
'.':o! Xincs továbh, mert haza kell sietniink! 
<1)'C'r(' Rózsi, mert rNÍm biztnk. !<:! ne veszit
~i'lC'k valnhogy! 

Ezz<>l indultak is, de Pali móg megállí
totta az áagyÍlt <'gy szóm: 

- Rózsinak vun-e babájn1 
- Bolond! Hát nC"m lát!>z!! Nincs méze.;· 

knlács szíve! 
Aztán indultak. Mákos Puli addig nézi<', 

amíg látta és még ukkor is láttu, amikor n(•lll 
nézh\'tte. 

rr. 
Kis- és Xngy-Demeter között foksúk u 

~ziklús Hol!óhegy, amelynek aljiiban bóvízú 
forrá& bugyog. A forriis vizót, fony6fából ké-



• 
szült ~torna, hosszu itatóvályuba vezeti. 
Ebből a ,·ályuból iszik a két község ökre, te
hene, lova és i;zamara. Az idt'.'n ugynncsak 
nagy hnfiznál vették u közös itutónak, nu.•rt a 
tartú~ s~.úmzsúg miatt a folukhnn a kutnk ki-
1<zúrn<ltak, c~ak a Hollóhegy ontotta tov1íbh is 
tiszta, frib~ vizét A két küz~ég nprnjn-nngyja 
ide lrnjtotta itutíu;ra az ö Otu·mait. „ 

Mosi érk<'zctt éppen m: itnt1Jhoz két fe
héraziírii lt'hl'nével nagydemr1<'ri Múkos PUI, 
valnmiw•l késöhh jö két turkn tehén túrfill~Ú
.1\'Úhnn kisdC'mderi Yarga Luci. ~lindakeltő' 
izmo~. fiatnl legény, akikből ha hnyér
töré~rt' k<'rül, - humar kitör n v<'rek<'dő vir-

t:· J~(f1~~fi~n!f.ii~~~~~~e~e~<l:~rkúki1t~t !!~ 
húhoz illő udvariatlun~llggal <>!döfik a íehé--

rt•ke:_ nl·:~1ánl~~~~· irgalmát az imyúdnak, ~ ri
kolt .\bíkos Pali a tarkára. - .\li jöttünk 
<'lőhb, hM mii iszunk dőhh, vaj' mi1! 

A t11rka rú se hC'd<'ríl a l<ZÍlra (•i; to\'Úbh 
döfrk<'dik. :\fokos J'ali J'X'<lig lukupja vúlliíról 
a >-Zijo.~to1·í1l és olynnt csilirdít a !arka hútárn, 
hogy rajtn m11rnd a csapÍI nyomn. 

- >:C'köd bC'szélök, ur. apád áldójiít, -
kiséri szóval is az ostorcsapú:;I. 

Brre a tarka a háttt'ri)(' vonul, d(' most 
d{ílép a guzdájn: \'ar,1ra La('i: 

('Hak a tiédet régulázd hé! .\zt nem 
ketten vöttük! 

ilút tauit>-d Uoo:;iiletre! 
--.\(e,i;t"ént~ödöt! 

.\[ii.ko:< Pnlil <'!önti a méI'('g, mivelhogy 

n<l~~1~„a~n:~.r1:tjüt~~~ ::k;Jt~á\a~~l~~ 
mikor nwgkl·rtkzi: 

Ezt n('köm mondád? 
'[\• vngy itt, n('m nz ÖI'('g apii.d! 

l'nlinnk Öl'sz1•szornl a két kujnkja. Xyt'i 
P!l°Y('t-kPttől é11 (1gy rikoltja Yarga Laci folé: 

~loc11ko11! 

.\foi;t mí1r villop;nnk, szikr;ír.nak a sz('
, 1••ik. ,\r. itntfiru frhzö kis- és nugyd('lllCll'ri 
1 ,;i:<'k, hi;:lntj1ík i,; ki-ki a magu il'gényét. 

x<' rél.i Pali! 
X<' félj l.>11l'i! 

D<' már ö~~r.1• i" rohhantnk volna, hn ne>m 
vohw köztük a hm;i-zu itatóvályu é>1 a körii\ a 

~~fiii. i;/!~;~ 1:i~:~:k, ~~~·mm~;~~l~~~~ik,ztm~~l 
11<'ki1::yürközw r-~ >1zitkozúdva kö;:declne>k 
".(:'ym{1shoz ... Xo mo>1t ... baj l<'i<7. ... ! 

D\• elil,<'11 a pi!lannthan, mint-mndlir(•si-
1·~eq.:fs a haragos viharba, úgy rÖPJ><'ll felé· 
jiik t'l{Y szé1K"n cse>ngő Je>ányhanl{: 

Laci hátyúm, m'm hajtottu itatbrn n 
~zürkH! 

Lntni is miir. hogy (>gy ldrny ~i<'IW hn.i 
-;:ol a vályuhoz ('gy ~ziirk<· lovut. Lilwg h ki-
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pirul area a mele~tól, de m~g piroMhb lesz, 
amikor megpi!JantJa Mákos Paht. De bizony 
Mákos Palinnk is torkán akacl a i-;zava és a 
földhöz ragad a lába, nhoizy m<'gpillnntja a 
lányt. Alig tudja kü;óhajtnni mngából: 

- Boldog hten! Yarp;n Hóni! 
A harap;O!l szikra kialszik a szemében és 

olyan i<Z{'lid. ájtatos nézést v<'t a lányra. mint 
aki oltár előtt imádkozik. \'nr,11,'a Laci >:em 
akarja ml'grémítrni a hugát. úgy szól neki, 
mintha 8('mmi ~·m törtt'nt volna. D<' a lány 
nem a bátyjára hall1mt. ~lákos Palit simo
gatja n szemeivel. Azllín hamar i<nrkonfordul 
és siet lrnzafolé. Mikor jú ruel<szire haladt 
már, Laci C!<Uk akkor kérdi Palitól: 

- Ki a moc:<kos, héf! 
MákOA Pali nem hallja. Nem is felel. Ar-

ra mL:ier~~~·c~;;~~:ii1~11Íia~!~iá11; 
- Ki a mocskosf! Td<' m~zz! SzHváglak, 

csipás! 
Nap;y-Dl'mcter n~pc o<zégyl'nkúr.v<' látjn, 

hogy a Kcményöklii Múkos Pnli, a kihivó, 
hetyke fcnyegl'.!tésrc Sl'm fold s<>mmit. Er. a 
meghunyászkodiís nz elh:mfél harngját is 
alább Jrnzz.n, :Min· csnk csúfolja n másikat: 

- Lciiss('\Ckf Minekf Nem vagyok én 
pecér! 

Azután kacag és vele kacagnak a töb
biek. 

m. 
Tún még a faluban is hiro ](>SZ, hagy .\[á.

'" Pali Xagy-D<'metcrre szégycmt hozott. 
i:rynnc!<nk lwlén•kcdt a virtus. Hanem a le

„ ny effrlhel nem töri !UO!'( n fejét. }.lásod
zor liitta azt a lányt, de most még SZ('bb. 'J'.~
.ngetlét - gondolja Puli, ha így szépul, 
eg k('ll holondulni utánn. 

llnzaMénwnet márelisfelejtettenztnz 
"ze;;zéilalkoziíst. De u siintn harangozó fel-
11legeli: 

Xo Palk6! i\eköd i!:' az inadba szálla ... 
- Kin('k mi huja véll<'f! - ~z61ott szomo· 

uan .\lák08 Pú!. \'aluhogy olynn harngo1<a11 
:lörmögött a lumgjn, hogy töbJ}('t senki se 
~zólott . .\legvárták, nmig ő hC'szél. Mondta is 
·11:y kis idő mulva: 

·-Mikor i<'~Z a kl'rc~zturi ví1siirf 
Azok, akik mt'll<'lh' mendegéltek, vagy 

~~1~11 }~~\~;k.v)f?ik~;''L>i11i'1~:7J~Y:·a~t~!1~~~lo~~i1~ 
,;Jig azoknak, fNig mugnmngiínuk: 

- Akkor lcf'z, umikor ksz ... ! Ci;nk i1e 

~;:~;~:1~ 1 ~~tj t~~ m ö s~á ~:~;y~: a ~:J< t~Be~~t~ er.~ 
De ha ar. ég a földd<'l ös~ze~iakud ii<, olyun 
mrreskaláei<szívct veszek Vnrga Htmiinak, 
akin két szép fohl'r gnlamh csókolédik s akim 
reú van pingálva az én lobogó lánggal égő 
szívem ... Azt a kescrüségít! 



Baj-Ok n mulne küriil. 

1. 

'l'av1u;;<z11! kezdett(', nyÍlrOn fol,vtutta és 
esak iisszd fejezte hc Bot~~·jún Jmiosbá, a 
t.11kHt·ékoskodúst:. i\fé!t gyüjtogetlr a pénzt1 

!1~~~~ ~ft{ J~r;-~~·~f'é~at1~k~r~~~~:1olj~n, a~JJf! 
itat moslékkal, amíg diszn6 le.sz helöle, - még 
pedig kövér disznó. Ebből lesz aztíin a farsan
gon i\nek<:zó mellett víg ditiznótorozás. 

)likor a pénzét Öl<~wszámította: nyo!C 
darnh százas utötte a markát . : . . „nzaz, bogy 
rosszul mondfün, mert .Júnoi;bii ut"tt a szúza-
1<okn1, ;unit mcgnválozús után, elviílasztván 

~~~::f~~ó}ci~~1J~t~~af~~Ju~r:1ett. Aztán derüs 

- A kl'servét as-"ZOlly, itt a malac ára! 
- :\légi.s embet· kijed a tu!pún, hogy ösz-

.«ze~ucorgatú, - mondta nz ai:..«zony. - Most 
a;i;tnn le 11z nl_!lzögbe! Gergő komának van 
egy j6 nugy süldö malaca ... Ha nem tal'taná 
drágán ... ! 

- Azt :i_uiír nem! A kománál is járt a disz
nódög. A lódoktor mcgmodta: „{lhova a ser-

vi:~z Jx.üt, ott me~ctte a fene a disznót!" 

~. n~mv~~!tkl~~~~Wttf?i!:1 v:~~iv~n : 
11hh disi:núk<lt. 
~bisnup hajnnllmn talpon volt. ('j csiz· 

, 11~:~1;j°\~;;~:1;·u~;~~~~~A1jJks~:t v;~th<'~~:·~~ 
~zia·ska gúnyí1lmn megy a vásúrha. Le-
1sztottn n hzt•gr<'il n tan1<znyát és odanyúj

tta nz ~i!<sz1mynak: 
\"(>ss lwl(> vnlami harapni valót! 

.\ddi~ i~ rnP,l{k<'l'Pste a magyarófapálcút, 
ak:ihn lí1dította n tnrii<znyát és indult. Ai: 
~::ony ut;ínn i<zúlt: 

·~(·~aitfki~sa ki kend a két i<zömit1 N<>hogy 

Kitf Jngöm!- vetette vissza Jánosbá 
ln,l{iim 0~1.!Íln hajjal! 

11. 
Xa,l{y volt m:ír a 1<iirgölődés a disznópiu

··n ,amikor nw~érkezett. Jött-ment é;; néz<'
•tlt' ariifi:iA"íi állntokat. Ji}~i.;;i;('rre vnlaki 
l'Ú(i.;á~os t\•11y~rn·l hí1tba ln1>ítottn. Err<> 

, . .irfordult (>s rlilp:\· örömre valló nrccal 
ondá: · 

'E!Y lll~~tfJt~~,~~ihúty sógOr. Száz e~ztend<'j<' 
Hii!0·· höggyel nem találkozik, de em-



OOr, crnOOrrel igön, - mondt11 ~liluily i>Ógor, s 
11ztlÍn hnríiti kezet fogtak. 

- \ri jút vásárol;:zl 'ríin C>'llk nem dil!z-
nyútf kérdezte )lihiily. 

\·njigön! Abba jurnék. 
Hát ki vöszön, ki (']11d. f:n ('!11dom a 

magnmét, mert k('lJ a pénz adóhn. Különben 
nNn ndniím i;ömmiért. ErőflC'n jófélC'! 

- J~tkesf 
Mint n farkas! 

.J1ínosh{i "gy kicsit elgondo!koi:ott s c~nk 
ozután i<zÍllott: 

:\!cgnézöm! 
l%1'jt vnn csak egy bnloglmjtÍ\flrn! 
t~llépegettek a malachoz. 
Ez a, - mondta Mibí1ly M1g-Or é~ rúmu 

tatott C'1'f fokcte süldömalacrn. JflnO!ibá 

~íi;ff~!~:i u;~l~t~o~íii~k~t~n~f:~g tnrára. 

- F'ü,rgének (iirge, - mondotta, dc úgy 

~~~~:t·o~~~;t!1~k~_i!k~r~~~1~J!~fic1é~~)fti~·1 '~:1ri: 
mint tHTllkOI" iimnagávnl tunfü:~kozik ·nz ('111-hcr. Az!Hn ;;zéjjC'l nézütt, hiíthn <'~Y t<'tl!zetö
~chbC'n akadna tnC'g a ~zem('. MihHly SÓl(Or 
mf'gért('l{(', mit jeknt~~'n a hahoz!ÍI•. Mindjárt 
mondta is: 

Hf!- fC'tszik: jó. !ln nC'm: úgy iR jó. Azl>r' 
Jl{'m wsziink ös;;zC'! De né! Mondok \"lliamit ... 

;~:~ii~~ !~tl'~e<i1g~t~1torba. ~egbányjuk, ve11· 

C"gy ii; történt. Beiiltek a sátorba, ahol 
píilinkí1t mértC'k. ~lihály kikért egy fertály 
~zilvap.í.linkiit, JHnosbá ('lövette a tarisznyát: 

J<'aljunk Mihiily sógor. 
~lihiily letört C'gy darabocska kenyC'ret. 

Befalta és \'i~wnuísul a pú!inkát Jánoabá
nak nyújtotta: 

-Használja! 
- Nf'm igön iszom! 

:\'0110! mondta Mihály.Mérncll 
- XPrn termé!<zetöm! ... Mihály sógor 

azonban "fE°FC ta11zigiílta a könyökével: 
Nem Ílrl! En11yi nem árt! 

Jánosbá iwmel-ámmal ugyan, de végre 
mégis kezébe vette az ~veget, jó szerencsét 
kiviint és meghúzta. Köhintett utána és egy 
kis biztatásra ismét megbűzta. C1>akhamar 
bci;zédC'sebb IC'tt. Hfüértek a malacra: 

Mondja :\lihíily ~ógor, mennyit gondol 
érte' 

-llét.szúzat. Kereken hétszázat ... Jú
nosbúnak élénken csillantak meg a szC'mei, 
mert az jutott l'Szébe, hogy ha nem engedne a 
héti;zázból: rlkkor is megmaradna egy ~zíizni;. 
Bz pt.!dig azt jelenti, hogy malac is van, pénz 
is van. Hanem azért úgy tett, mintha er&· 
képpen sokallanú.: 



- llfts7„Íz! Um? Rállm ~oluts(' lt1tok ma
lacot! 

- 1:·n M' lássi1k ~uzt. miulb<'n.i aláblJ,ed
jmn! 

M~g (•gy frrtály ('!fogyott ~ ci;ak uzután 
kl•7.d<'ltt' .Jáno~bá.. 

B:ínju a súj! ~ll'gadom n hutS7.Úzut! 
'l'öblx;J ('gyiitt U7. is jó! 
.J(i :1z nnélkii.I is! ]\lilönl)('n még ('g-y

S7.t•l' nwgkérd('m, lu?.gY Hk('s-r a malac! :\1er 
ha !l('m.ü.«úk, iugyon s;• kf'll. 

1-:tk<>s az olynn, hogy ci:;.uk győz7.f'. Kii
liinlil'n ll\'!ll lakom n ,-ilícg v(og(•n, c.o>nk (>])(>jt a 
szom.«zM faluhan. Hozzn vi~szn. ha n('m öszik. 
vis.«;mndom a pénzit. 

Akkor jó! 
- \'('ln lösz haj il<'lőle>! 
Jiinosbá köhinte>tt, mint nki i;;zórn kl·szül: 
- Bg\'C't mondok, kf'lhi lösz lX'IÜI('. 

Xo"ct;ak! 
- Hét><zázat kl\rt, i!(uz-t•T Hatot ig6rtcm 

iguz-pf Liipj('n k('d is l'g)'(>I Íl'lém, én i8 
1•~yt't k<'<l ff'lé s nkkor hutszázötvrnben tnlú.J. 
ko:wnk. 'l'öhhl't nem s1hlok! 

Mihály n Jáno~ \('nyt•rNX' csapott: 
- Ad]on Jsten szfü·önesét! 

Ill. 
JúnOí'I gazdn a fekete- mnluecal és egy kis 

1;ummí1val érk('z(>t\ huza. 

\fc>g voH 1•!l>gedve> u viisárral, d(' a jí1 krd
hamnr lwlJ(lrult. ~fikor az as;;zony lll('g

tta a nml11<•ot. Öl<i<zt'csnpta a kezeit: 
l'r:m1, T('r<>mtóm! Hova tette> kcd a 

••d•I !! !<: n('m i1< malac! Ez olym1, mint ('gy 

;~·.~ 11f;;j';~;13\Jo~Jt~1t~'k}~~r n~Ís~~k!i ~ ~~~~ 
··it. Hát vnk k<'d1 Kurtn<lereku, hosszulÍlbu, 
~·„sfüHí di1;znóhól nem lesr. i;;.zalonnn .. /Qj 
;~ l:k> ;>s11r n formája! 

.J1ínos gazdimak elakadt a sznva, mert 
'KY jobban 1<7A'.'miigyr~ vette a siildöt, olynn 

··•11út gondolt, l1ogy az asszonynak igaza 
:\londogatta j„ ]a&;aeskán: 

El>:ü líllfü•ru m•köm se tet8zött. 
lhít ukkor mér" vötte meg! 

- Tudja a 1;új! D(' vii<i<zaadom. 
'.\lás 1<(> bolond, hogy vii.;sznvögye. 
\'nj vi1<~z.i1, ha nem étkcs. 
Etk<·~ az ilyrn, csak n('IJJ fog rajta! 

.J:lno1<luí m<•gem<'ll<' a hangját: 
X<' CfiÖl'Ömpölj! .\zt én johlmn tudom! 

Ar. HSSr.ony Uuzozgva hnllgalott el. Jií
''"lJ:í az Mlm Ü'l'('lt<' n malacot. Adott neki 
iköt, k<'Véi> mo~lékot és kukoricát. A fekete 
d<líi -- mivel hogy éhes is volt. moh() l>t

viill1Q·ul habzsolt fd mindent. 
- A k('>it!rvit, - dörmögött magában -

· z aztán tNncti nz ét<'lt - de> igaza lehet az 



U!l!ltonynak ... Hátha nem fog rajtn'! K~lö.!1-

~~r~~ö~~-J~b~i~~~~~<'vn~e~:~a~~ r:j/ib,1g~~ 
vili*'Zflröfög a régi gazdlljáho~ , .. De hogy·t 
Hát úgy, hogy nálam n('m oH.ik. Ha pedig 
ll<'m Öf:.zik, )li~á\y sógor vi;;sznvöi;zi .. . Hogy 
milir' nem Öi;z1kf Azér' m('r' n('m adok ... 

N°f'm is adott. Hllrom nitpon Ílt egy kis 

l~ftól0F,~é~o:.11:~t~!t~i~;~~vitfc1~fil~útl;ho!.11 ha-
YiRsznhoztam! X('m önik, 
Mit mondt - bámult Mihály. - Hogy 

nem Ö.<tzikf 
Hrunarosan befordult il kamrába és egy 

marék törökhúzával tért vil;!lzu és n malac 
eleibe r;zórta. Az úgy ropogtatta a szemeket, 
}1ifJuh9a~~bZ7et:volt hozzá. Diadalmasan 

Hát- nem öszikf 
- Itt öi;zik. 'Xálam nem köllött az étel. 
- Nem hiszöm! 
- Ha nem hiszi, akoi meg i!l esküszöm, 

~~f~i~t~r~e~1a3á~t "1f~z~~{1\:n~~.'.tv1íny moslék-
- A szent körösztre ('skimnékf 
-Arra én ! 
- Dgy segítse kedC>t 11 j(I Tsten1 
- -Cgy segitsen, hogy három napig nem 

ött, esnk il'ott egy kicsi hitvi'rny moslékot. 

~lihály l'i.s11znadt11. 11. pénzt, de meg!enye-
.t;'<'tte: . 

- Yigyúzzon ked! Az Isten nem ver 
bottal! 

IV. 

Jánoi:;rn "Vnlnmi teher .szakadt. Nehéznek 

:r1~z~~ ;~:~iík~:;1~~e~e:é~dc~!t:1is}.i~~;1~;t 
hoz: 

,·oln~ !~f:~~-~'é~'~ft'f~ !f;!;"j/~á~2tö~;~~~~~~ 
.~fzI'eT1 khdözte. ~fér' mondjam, ha nem kér-

~likor a foluja végére érkezett, az útat 
1~n:.~~ ~l1~i~)~rer~~~üf!1. ~·j~~~i~n~;ir:8el~nl-

i~1·dt a gondolataiba, melyek esalfoságai 
:·1mtt gyötörték, hogy arcával úgy ütközött a 

i~i;~~·~~~~;,;n;,~ 1 ~öul;~~~ :~~~~r :0:~~~nfe~~i: 
_ _L'rarn )ézul', bocsáss meg, - dadogta 

.fo!losbn t'I.~ nluzntosnn hajtotta le a fejH a fe
•Zull't !'lőtt. 1-"-'.térl<'!ll az igaz úll"ól, L'ram. 
~Íz~~t~d~'k n.1~i'.kor ugy gondoltam, hogy iga-

.. Csüggl'dten, szomorú arccal l'rt a portá
.1ara. 

- ~o, - mondta a.i asszony, - kedet mi 
!ellet I;gy esinál, mintha az orra vére foly
~ -·• !:idp • '<,.;u. • 





„ 
.'"tu~áért, vagy csak azért, mert al!f!zony, fia-

,'.E;~.1r:n~l'~rkh1~Óin~!záTIJ~"L szó nélkül 
va mosolygásüt: 

A mindenit a szádnak! Mindig Cl<cíkra 
1. mindig csókra v1ir! 

ri~,-~ <'fJ.,~eJ;~t~11 ,~~;~1'.r~;!Jfi~!~~ !~~~í1~it 
rr~Lhbn~t7::·c/1~\~b~y r~~~~~ ~~~~~b~v~~~]dufó1~~~ 
lt. Xem sr.C're!mes természctü ember, de 

t a horti)]-(' vngy a menyecske nézésétől! 
~loMwn a vfre, mélyebben néz Bva szemei

. aki az izmos, jóképii Mihályra szinte biz
tóan nevl't. Mihály egyet gondol, közelebb 
1\~

1

:1'~t1~6z~~i:!o~ h~j~f.T~~;,(~za~~é~~. d; 
puz<luri GangO!l Gyurka, aki most n kore:s-
1.a lép, nem érti a trPfát. f;vát viírta, most 

·foa jött (>s u nagy féltékenység <'fU'SZNTe 
inti. ~e szó, i<e heszéd, - ugy ugrik Mihály
a:·~~{1~!;,~tffifn/.nérges klmdur a l'zelindekűt 

Xo, no! l\'(I pökdiiRs, hé! - mondja ).[j 
"ly l-s <'llódítja mngfttól. 

Erre rnl"g diihösehlX'n ágaskodik. 11 l<'gl>ny 
rtu~a. Xt•ki vöröi;ödve irngyot bődül és hir· 
t•n az 1•r(o;; ember arcába csap. :\fihály fel
~~zcn. Erre az iitt'fi~ a harag és n !izéirycn 
~zívéb(' nyilnlik. A fülei zugnak, a szemeit 



i•!iinti 11 ''ér, llt.'lll lát, nl'lll huH. Bulkt.>zéhl'n 
ilgy tartja (1 fic:lnkoló i<'W'nyt. mint a. kap
tún~·ha l{•p<'tl patkfü1yt. JOhh kezH litf„re 
(•1fü'li (•s midőtt felta11Öztntlmttúk volna, le
zuhnn a r<>ttl'nctes ;;ki;k~apús \'H<lul diiq„ri\ ká
l'O!lllús kiHfn>téhen és ettíll az iitéstöl fi1111gos 
Oy111·ka ellC'rii\t 11 fö\(\iln. Ko\':'l(·s Kis \1an•i 
s6µ-or (>s a ti)lohiek vízzl'l lo('HolgnUúk, dl' nem 
,Qoknl hasznitlt, ;unit ~lan.'i SÍ11-('0I' ii.ry fd1" 

zi:ottki. 
~\ihúly koma t.>gyi:ot iitötl. (1y11rka 

1·g~·d l'llgott. Aztún mep:hút. 1<-:nnyi vót. 

II. 
~likor a c~endör;ik Bt•nk{' \!ihá\~·J1ál 

ml'g,j(•kntt.>k. hogy rnsra v('rj(>k. <•nµ:{'d<>imct 
kl>rt. hogy a fl'le<g:étól és a ]{'ánpítúl elhú
r.;suzzÍ'k. A szh·éhez öleltl' mindnkrttöt és hal
kan mondottn: 

A j6 rsten és ti t11djútok, ho~y én nem 
ükiirtam i:ombert ölni. Méµ:is rnl'p:<'HPll. De 

~:.~1~t 1~~;~~~\'~,\:.~(~11:11:~. t•zt 11 szfgy<'nl (>s soha

F,lít(•lték, tömfö{'h<' zíirtúk, n<'rn törődött 
w•h•: ~Nn lX"iz\•lt sf•nkiv1•1. nrm kérdrwtt 
s(•nkiiől. ('10ak a hörtö111irnl'k mondta l'g)'!<Z{'I": 

.\z<·rt. ml'rl Hl'k, ml-Ris nwghaltnnl . 
. i.. MN<ég(' ('~~('dl>\yt knpott. hogv m<>glá

tugas~a és holmi HclfHét vitt magával. Jól 



Igy maradtak egy darabig ~zó~lanul ~k 
eg,·~zer röppent el _11 rab 8Jk111ról a L1dike 

;;~ifa~:jsif :~*J!~t!~~l~~~~z~~~!~:. 
Csnk későre szólalt meg: 

:Mutasd! Mit hoztál! 

III. 



még a ház tájékát i;;. Ci:nk Kovács ~is :M~i 
;;ógor :<il.'lett Mihály komához .l~ amikor k1pa
roláztn mngát, vis:-<1.ntért n n•g1 ('Sl•tlwz: 

- Nz a vút a lmj :\lihúly koma, hogy 
ig<'n nngyot iite nrra a puzd~1r! legény~'\.'., 

]';ltölt sóhnjtJa )lihaly és kinn; a 
pitvarba, hogy Lidike M' hnHju, nmit mon
dani aknr: = Ni~~~l~~l ~1'.~ B'onk~~~11~J~\;;;g_o_r: 

H:ítba nl.'m i11 Rzereti ... 
\'nj igen, mert ivú11ra vl.'temedett miat

ta. :\ lost is n korc.,,miílmn kr!'rreg. 
.Jú, mondja ~lihúly mcgtapa„zta-

lom a 11.'lkH. 
Xo, no koma! {'.,,ak míKljúval, mert 

igt•n rri'..i a tapn.,,ztalfu:<u. 
)lihúh· kl'f\eriien hólingat. 

F.:l~zakadt az rróm. Az inaim ii; mcg
gyöngii!h•k. X('lll birnnk. 

\'. 

sen ~~~~~~ h~~~~\ ::o~~~~~:~:~~\:ir11~fJ~ ~~s~~~~~ 
!<'Vf'let s mond mrg_nek1, ho.~} a i;ziv('m ér1e 

~1!!~fi1:a k~~j~~{t:; ~ 1 f!J(.1t~.h~~;~111ú('~r~:l'~·~~~ 
ér<';o;h', hogy vnlaki melléjl"' ill.t. l.:gyszl"'r_re ko
IPkNI() hd'"r támadt, de mikor meglatta a 
:Mihál)· nyugodt tekintetét, elfordult és mint-

ott ,,.._. \"o)na nz u másik. tovább 1lnlolgatta, 
„I>.iruniadiir, darumadár." 

lknkP ~lihiíly a k·gén~· vállára tetten kc
·111•µ:lúgattn, mint akit ébrl'zgetnck: 

X<:;o;;o;ünk ;;1,1.•mhe. Bcsz&lem volna. 
:\°pk\>m llÍllC!l! 
D1• van Jll'kem! Hát el is mondom . 

. \ ll'A'L'ny vÍlllat vont és elfordult. MihÍtly 
~,·nwlH• a luwµ:ját: 

X1•m 11 fnlnknnk beszélek! 
\ l<'gény ll'gyintett: 

En i1< hallom! 
Az a INíny ma is olyan ti~ztl's~6g1'l:', 

fii! j<•, oly1_rn :<zép, mint akkor. amikor azt 
!lfltml nt•k1, hogy :<zereted ... 

~lo1<t ~·m mondok mást . 
llútatübhif! 
,\ liihhit kil'd elrontotta. 
1·:11! ~li\•('1'! 

.\vvnl, hogy fdtáma<lt. 
,\z iir1•g ~liluíly znxarba jött. !\is ideij{ 

\ll,c-ntott, nztún magúho;o; IX"~z(>lv<' dörmögte: 
~1\>gis hui-:a ho;o;tam a si-:égyent. 

\zutún ny1·!egdt~ a torkát :<;o;orít6 kese
. ~~fg;•t (>s ln~~nn mondta: 

Legyen igawrl! Dc ha én nem lí'!<U'k. 

lf~~l'.~ 1111[~~ ~:, 1::':::é~t11:~~-0~~1~l1~!ní1~e'm8~~~~ 
umt t~" íigy tcnwtuek cl. mint akármelyik 



--
igaz embert ... hát akkor oda állnál-e uz el
hagyott árva mellé1 

Bokor Pistn hitetleniil és gúnyosan mo
;;olygott és nzt kérdezte: 

- Nincs tovább! 
- )\ines! Annak aki meghal nincs. Ha· 

nem uki életben man:id, aki azt mondotta a 
ldmyomnak, hogy szereti, hogy megosztja 
vele nz Hetét és 11em hagyja sr.omoru iirva-

~~~~tl~~~~t~e!~v1~~:bbltn -~~ é11 nzt szeretném 
-Yallntt 

- Xem, - mondta öreg Mihály és resz-
ketett a hangja. f:n csak az ip;n:w.t akartam 
tudni! 

- Fclegycnc~cdctt és villo~ó szem<'kkel 
nhctt a legényre: 

- Az igazat meg is tudtilm. lliúhn \'i)tyo-

Í~~~l~~~~bu~~r:l~~kuftz d\fé/~k~~:~:~1:~:ill~ji 
vnlakit, hanem az, aki egy tisztc•sségcs árva 
ll'ánrnnk hazudik azért, hogy a hresületél 
m('gOlje! 

- Huzugság, hazudik! or<lítottn Boko.r 
Pista. Az örökké való Plő lBtenre eskU
Rzöm, hogy hazudik! .. t':n, l-n ... fatenem .. 

A legény vak dühéhrn torkon ragadta 
Benke :\lihályt és a falhoz nyomta, rázta, tép
l<' 61< egyre kiáltotta: Hazudik, hazudik! 

VI. 



Vll. 

l\:h'r m!Í!mnp csákánnyal, ásóval ment n 
tií fl•lé .. \7. emberek megkérdezték kinek 
,C'üdörf 

BPuke Mihálynak! 
:'llt•ghaltf 
X Pm tom én, - mondta PHer, - dl' 

ep;~·eztiink, hogy meghal. 
lfn n(·lll is tudtun sírásó,deMihúly koma 

01 ruiii· u kiitélen lógott. Kováclj Kis Marei 
;· {•pJ>l.'11 urrn júrt és sietveVúgta el a kö" 

t, de r·z már nC>m N:'!gített rajta. Mondta is 
rei sú,a:cor: 

Uihclly kománuk jóccakát! 

Xngyol,h réf<z\•ét mellett ~enkit ~m ll'· 
ttl„ ..• \ tlbZlt>lNe;; úr a megtért bunö;.ről 

Jt, 11ki htC>n «lőtt kedves. Xégy ökör volt 

~·;aér~~~kfolva~~~::~~~uiJl~o~~~~~~ 1~it;.(;.;~~~~ 
nt nrnskor. 

Bokor l81ván ]<'vett knluppnl léf)l:getC'tl 
kopors{) utím és viguszt~ló szerC'IC(h•I ve-
11• n i<Ír!Í Li<likét. i\lnre1 súgor meghatv11 

midta uz i>mlK'reknek : 

ne~ 11~:J~tr,L~~'Jci~jo~y~,cl1~~1;1 csendt·~en. 

= 



Jucika kiváncsi. 

Jucika, a cseléd, a i;:;:;inhúz előtt várta az 
előadás végét, hogy haza. k!sérje az asz
szonyí1t. Hazamenet a naccsiíga csevegő ked
vében volt. Elmondta Jucikúnak, hogy mi
lyen szép voll az előadáR, de am<'Jlett hnRzaoR 
is, mert tirnult belőle. Jucillilk - miért, miért 
nem - furta az oldalát, hogy kitől és mit ta
nulhat ott az ember, ahol nincs tanító, csak 
komédiái;ok. Meg is kérdczl<', hogy „mit tct
~U'tl tanulni1" 

A naccsiigát vagy az előadás, vagy mú~ 

~~;;: 1'h~~~ ló~lk~~~Jb61 1~~rta ~~~~~;:~;~~ 
h{)J .Jucikírnnk is juttathat. Apró kacngúsol: 
közbeszúrásával mondta: 

- Ennek akkor veszed hasznát, ha férj
hrz mész. J?.gyczd meg ~ól: ha az urad nem 
lesz otthon ulö. Sokat JÍlrkúl a korcsmába, 
r:1~lk:n~;~~szédokba, vagy máshová, tedd 

Erre mindaketten kacngtak. Jucika kér
dezte: 





„ 
indult, utána ll'pl'tt a Jn('nyeC!<ke i11, d(' úgy, 
hogy nz ura ~szrt' Vl'gy('. )[arci a szeme-sar
kí1vul visszap1l!anlott: 

Hm! Hát 1• mit akurl 
Az ai:;szony mef(ii!lt n Cifra Jánosék ka-

!1\ui\~J'!~~\_ ékal~e~d1~~'~?1\~~~ r[~;~:;~k~sor :~~~\~ 
k~l.'lkl•dl'tt. Jucika hítta l>s örvend<'tt, bo~y 
féltt'>krnnyé tPlwti. .\dán addig knndikzílt 
Cifráékhoz, amÍ!( a kapuba nézte C'ifrn Jun 
<•sit, a híres Jpg(·n~·t, kinek ke\·ély u járása, 
tii~.<'S a nézl>S<:'. 

Hol jár~z itt nwnyceskcf 
Hát Cti<lk jiírok. J,egényt várok! ... 

A legény közelebb ll'pdt: 
- Az á\d6jút, .hogy csillog u szl"mC>d. 

f-:zép vagy akár a hliomsziíl. 
f.;zép aki11ck, dt:' nem U7. urmnnak! 

Ez~~ ~~1fi~~~~<':~; US."zony kl'zH. Az 1•n· 
!(<'dl(', de nl'm a IC'g(•nvre nézett, h:inrm <1 
Bodzúék knpujfl.hu l>1< látta, hogy ~ l nrci cg~· 
inf(eriilt níntii~i<11! a ~z('mfre húztn a kalnpjúi 
hogy annúl jobbnn l{1f'.i<on. 

Ahii, nwgf.'lt('\l már, - gondolta Juci
ka. Elníntottn a kczH és sietett lmzafclé .• \ 
lt'.'gény utána i<z(ilott: 

~[{>~ egy ci<úkot ,,;('m adáL 
- YnJd ha fog)· s hú le!<z n11g.r. 1 - ncn•

!('tl visi:za az ai<i<zony és meg !<C nllt hnzúi,11;. 

m c~aklmmar látta nz ahlakon ke1„.,,_tu1 
;::.· a~ ura ~s haza _tart. ~forei mogon·a kt·p~ 

lmzha lepett . 1'l'm i~ i<zúlt mindjárt. L..·-
1!- hnllgntott. Az H!<!<zony kl'zdtc : 

1i!.:\ 1C~i;\;~:~t%; nz orra alá T! , 

t'lne itthou! 
- s_ ha nem, akkor Cifra Jancsi kell T 

~l'il. lia az uramnak nem kellek. 
diihtőf t•ll!! - kérdezte )!arci elvörösödve 

M11jd elválik, - V('t!.'ttc oda a 
· · t·~kt.' hetykén. 

J•;I a most rnindjúr!! 
L~·nkn!<zlotta a sújOt<tort a szegről: 

Ha kC'll hát nei<ze! nel'!zt'.'! n('szc! 
.\z ~~tor - mi tagadás - ei<attant az asz

'1~· hat.án, :tki síníi>ra fogta a dolgot. 
)fit vétl'ltem Í'nt! ... - mondta zo-

D('j1<zen! Azt !>ZN('ln<.'m én látni' 
Méµ-i11 lllC,l!;VCl't. . 

ll'\" :-z~t1.ifte~~! :Mert különb('n nem hitted, 

~~ H1ít vcrnei krll ni:t, akit szl'rct az em

!g('n, ha ki akar rugni a hámból! 
Az as~zony könnyein kcrc!!-zliil sugárzott 

„ mosoly. Az urához léJ){'tl és meg$Ímogatta 



kjH, mialatt gyön~túl<'n. 1<zerelme5('n 
·ondtn: 

-Di!'znója! 
l':ttíil fogva nag~· bék<'l<i<~.1-": \"Olt a hiízmí ~-

j;~~1 ~l J\;~(~~;1;~ \·~ 11~~~~ ~1 ~;ri l;~~a :.~ kii~i ,:11~fI~"k1;,~ 
mit kapott1! 

Simén-földj('. 

A faluban kevély és konok cmht.•rn<'k is
merik ~i111én J<':ll'kC't. :\'cm a jó múdjúért 
olyan, amilyl'n, lmnúm annak sziiletett: 111ni. 
,\z arciln akaraterő f'zigoru iil s még n lépé
sén i~ mrglflt"zik. hogy (']határozá11ából 1wm 
;.zokott rng<'dni. 

.\z ahl;ik nwllett 1>ihcn a tulipáno~ l?.a-

~~~.~ ~z r?:i~~. ~i1~~1~~ré: ~~1~7;:;~~1 ar;:~ő cR;;~~·~~ 
földön végi_g1<iklik n tckint<'te. Ait a darah 
foldt•t Ö.'-'idök óta .,Rimén-földj"é"-nek neve
zik. 1-':mheremlfk"zet óta a ~imfnek hirjiik. 
1..:hhen rl'jlik Mt. a vnrá?.:<. hogy dtöl a (larah 
földtől 1<01111 (•1u· ~im1\n H'lll tudott nwgnílni. 

?llikor 1111 nhl11któl \·is;;zafordu!t, szint<' 
meglr1wtv<' 1ú1tn, ho~y cicycll<'n fin. l~<'rkó, 
méi;t" iuindii;r nhlmn a hrlybPn ií!l, nhol elfor
<lult löl<'. 

Xo!! mondta nz öreg knrtlÍn. 
\'iirom. ho~y mit i<iól hozzÍI Mös 

npÁrn • 
. \mikor ~iimmit ~e ~7.filtnm: eleget 



tm. Ha többet akarnz, többet is mondok. 

~o~~~ ~~~!egyezik belet 
- Mondtam, amit mondtam. 
Simén Ferkó fennebb emelte u fej(:!. Ar

cán az a kevély dac sziklásodotf, mint az 
apjáén: 

- De é11 megígértem! 
- Meggondolatlan bc1;zéd volt. 
- Akkor igértcm, amikor jól meggondol-

tam! 
Az Ö!"cg f:iimén unta már a szót: . 
- l~n már eleget beszéltem. De estig se 

mondok mást! 
- Akkor én nem élők. 
- Hát aztán ... , 
- Hát aztán, van olyan mély víz., ami el-

lep; val). olyan kötél, ami megbír - van olyan 
fegyver, ami fejbe talál ... 

öreg Simén Elek felállt a padról. Köfe 
lebb lépett 11 fiához és szembe néztek egynms
sal. A két tekintet minthu cgymásbn szúrt 
volna, amikor egy pillanatig szótlanul á11U1k. 
J\y. öreg szólalt meg : 

- Gyiiva! Nemcsak VÍY., köt~I és rcgyv?r 

;~~t h1~1~ 0~c1~11 ~r~~; i1~i/i~\~o~~ÍIN 1 H~alz~ 
nem' aki1rom, hogy elvödd azt u h~únyt, !!út 
vödd el ar. nkaratom nélklil. És nkkor cltaszit
lnk magamtól és e!Ieledlek, de miért törödj 

.lem, amikor ei;uk nz n boldogságod. a~ él 
· ".d. a m.indönöd. 

- Nem l<'het azt csak úgy nkárho,i;:-y c1. 
nni. A sz<',i;:-C-nyní'k is van becsülete. Xem ;.;, 

i•atlanul i;önki nyak;ha. -Cgy akarjuk, hogy 
l'ziilönk belcegyí'zésével esküdjünk össze, -

elelte a fiú. 
- Beeslilctc v1rn! Meglehet. Én c&ik a 

1g-yapj/i ról t.udo1p, hogy malacot lopott. Az 
pJa mílr csak tyukot ... Egyébként az lsten 
tessc ott, nhol vunnak. Jó messze! De közel 

1em kerülünk egymáshoz! Ki az a. Bolo.<; Mar
·i é.;; ki az a Botos Juli! 

- Embörök! Olyan embőt"ök, mint én, 
'l'liot az édös apÍLm! - mondta Ferkó. 

Az örngböl siúraz, csúfondáros nevetés 
-ört ki: 

- Olyanok!! - kiáltotta. Kiegyenc!'C-

~7j~g:f~~~o~17Á~c~kt!rl:~~~~tlC~o~f;s0~k·:f~ 
:t•l mellére cs11po!t és lelkéből kevélyen roh
mnt ki az öklelő puruszt gőg, amint mondta: 

- J;:n Rimén Elek vagyok! 
?lrindcn HZÓ, mint egy sÍ!lyos iités zu!wnt 

fiúra. 'Mcgére:-.le a rnaktics, uz alkut nem 
·tirö kérlel!l('tcllcnséget. De az ő vérében is 
me~lobbunt a konok elszánh•ág. Ezt ukurtn 
mdtáru adni Hz apjának, dc előbb még egy
„zer kérdezte: 

- Nem egyezik bele édös apámt 



Kinrk j(1. kiiwk ro><oz. mondja 

-~~f.1 i~-~~r~z,~.'~;~zli;l~~Wjá~1• ~~~~(~~~~ n~~I 
lja. ho.!-l"Y. kitfil rnit \·rft('k 1•t \~H ki1wk mit 
uk, d(' 1mn• vb~zatfr Símfn F,J(•k, mrgnézi 
írií~t. .\r. írii~ mon<lj11 nwg. l\ö;;ziin és el
!. 

.\z iin',!-1" Simí•niwk n fö\dhüz abryngo><odik 
l:lhu .. \hhm1 a hrlyhrn marad még egy id<'iiz-. 

\·_a kínoi< gondolat ><ZL•gezi oda, hogy vajjon 
em n•ttfk·t' ~·1 Simc>n-f,öldjét f \'ip-n><ztalni 
rl1l1i\lja magát: 

Azn<'m lrbL•t. J•;Jjártam. Ezt !('1U1ék nz 
"'i1örn>I! _\kkor odn fönn ~incs iga~Íl{d 

.\ztiin indul t-iimfn-földj(' felé .• \ lelkfht• 
11(·.oltidú nggo1fahnnt nem tudja kriizni. 

iiirrolja rnagÍlval. 'r1•1fo.-. alatt ro!>kadnak 11 
r<!L•i (.~ N.'llll'):( 11 ~ÚV1'. 

Sim(•n-fiildjí•n mo><t ~zökik kalá.~zbn u hú
'· r:ny!w n~·iíri ~z(>! V('J" hullámokat a knhi=-7.· 

··11g1>rd;1•11 .. \ hliwföl1fot virágos ka"zálú ><Zt'· 
:i-\·ly1•zi, 11wly1wk !<zÍnpompújába e~\lko!Sodik a 
apsugi\r. B1hni·pngrt<>ghől haragoi-an vörö;;-

i\~lct i1;11'.:,~;:~~\r~'.a1th~:~:~~~~iic~~~li~zf1~~~~-1;i12 
•:tb<> olrnd. A rlomholdiil bokro~ ;;iil·üjélx-11 lm· 
1~ma1\ár h;uwg a gnlagonyaágon nötí1t \"('r 
dnkt' é>i a mennyboltozat kékje ul61 l~nt 

toga pue~irtu éucke. 



föl~j(·n n tern1i\S7.t•t 
(•rz1. Ln~an a röghöz en>szkedik. E<ímogatja 
kezeiv{'\ a selymrs gy<'JK't é,; nívH a durva 
göröngyhöz nyomju. 

'?.li\yen jú így pihenni. ~Jilyen édes azon 
a darab földön i1yugodni, amelyiknek a porii-

han g~~~11 ~f~Ő~~~ki~d;11 hazafe\{> Rimf'n Elek. 
Ctközlwn benéz u hírúhOl'; és azt kérdi: 

- Hogy úl\unk1! 
- :S:em n \('gjohhan. - mondja a bíró -

„Himén-földjé"-t Botos ~lareinnk o!<ztottúk ... 
A fia elesett. 0 ii.. katona volt. 

Az öreg Mhör<liil. f'úpadtan knpaszkodik 

~~. 11ti1 i':fte~:~1 t%.~Íl~~11;~ri\ -;s 1~~~ii~~~~. f~f;'j~ 
ismét meh'""7.61nl: - Ila tll'lll hii<Ú, kijednek is sznbnd ('\ol-

''asni. ');:yújt i11 Ml'jt' ,·alnmi íríu;I. ~imén ki-
kapta a kez(•hől f,,. 11 földhöz vúgja; - l\Zlán 
megfenyegeti nz eget éi; rekedten felordít: 

- Odafönn i;inc.s igaz.súg! 



Killönlwn ~imén-földje <'h'<'!>z<'IL Ü<' inkábh 

~ifi~]~t~~ 
m;1,.;Íln. \ lakíl.~11 f<'\í• forduh Í>s 1•lkiílltotta 
magiit: 

~t·nl~~ 1:::,~{ vúlnl'zol. B1•lí•111•tt :1 szoluílm: 
F(•n.•nc! 

:::::,:~;;,~;;:~;~;,,; ,~:.:llfr «~:E:;'''J;'.:,i:;\i:'.:;tI 
;;:':;~!ij·,~:;::11;1:;;:::~;.::,:;.\: 1 i~~r. ~:.;:;~\; .. :~;:,~i, 
i·onnÍ~:t\~;.„:.;;,t>\\~;.;(fi;;~\':u:·l~•tfi''\'i<'\ú;1it:m ro~ 
ka,\ta.hnlottfinrnellí•. 

= 

G1ílék é~ Púlék. 

L 

(i{tl 1\n<lnís t•s Piíl .Júnos tűszomsz(o1lok 
\·ultnk , d(' <•mlum:ml(·kez('{ óta nem beszéltek 
).!~·miisi;al. i\lég fiatal g<izdn kornkbun vala 

m\•lyik IK']('~1.im1ott a rmísik bnrúzd1íjál;;1, 
mi(\rt ü~:;zcszólulkoztnk és uzóta nem ig\·U 
harták \'gymúi;t i1>merni. Hogy. ki volt a hi 
·„1! .\zt nt•rn lch<'tett >-0ha megtudni, ml'rt 
hihál Pfü G(i)m, Gál pedig Pálrn fogln. 

llam•m, am111t u (/\Juba bci:<zélték, nagy kár 
\'"olt ('Z a hnrngwrlá!<, mert Gál Andrásnak 
e\· "".Í>JI sz{I\ húznsulan<ló fia volt: Jiuws; 

l'1Ü .J:iuo;;nnk Jll'1li~ ol~·an ~zl•p le1ínyn, mint 

.~{;l ~;·.i rflfi:Ji1~~jíl~ ,j~;.~;;; ~~fcfut' l~i :~~JrJ~·~:t 1t6'. 
~om;;zédok n faluban . Ű!:<szeillűbb i?Úrt kív:ia 
u sl'm ~zalmd, kl•piwlni M! lehet. Huíha! :\li11-
•~·nt f(•]Jult, mind{'Jll elrontott a hara,I{. !\• 

'.
1fi·. ~:kú~'.zu J~á;I\~~~~~~~c;t~1 ~~é~~~~~;;d~,::1bt 
,. nyugalma l{1tszott mindenütt .• \z epc1·fa 
Jatt Gáltlknál 11 világ legjámborabb 1ehenc 

k+'rócb.ött, Piilf.knfil J:lE'di1"! ef-0· IPrmPIP~ kt11'1l 



;<• 

szunnyadozott, a lusta nyu_gnlom ~~ hizás iilé· 

~~·'~a~!! t:}~~~;~~t;;~~~~~~~~~~;k3~d~~.t 
a P:íl J;íno;;(•k udvarán Pgy tarka bób~l1~s 
ty{1k kapirgált. ts a délceg kakas é~ a b{ib1 
tá~ tyúk annyirn nem wt_tek ~udoma~t a ké~ 

~~:~:1::Ít~)~::o.:c:~11:\~~fce~~.k~1~a~ 1 ;;~~~1;;i:~~:~g~1 
ból)itái; ;;zchdcn rrzzl'no. karatyo\ui;at, kakM 
;:z(•nwdc>lyénck e*é_87; tüzével rákukyréko!t .„ 
I•;;. ily1•nkor a hoh1ta!inak mclei;<>n _dohl»;1it 

~ol~ ~1 1~i:í/~·a~j~~1cw.~:r\i~~i~g,rö:.~~~ú'i~
1i1~ 

cR11k úgy fohfr\ik, f('kt•té'lhk, tarkií\hk a !<Ok 
tyúknnyó, de o!yan b~jos -, ~ ~](>Jef'g ~aka~ 
i.<Zi!rint -- egy >'JOC!i, nnnl a hobita:<. f::s b1zon; 
Pált'.'kmíl i>< IX'ri:<>nkedik n Jwgycs i;arkantyu
jára biiszkl' kC'n<lermago:-i kaka:<, de a _tar~a 
bóhitú~ a Ui1lék uranykak~t!'Út n('tn ndna szaz 
kt'ndl'rniagoséJ"t! Jól tudJa azt az aranyo~. 
kurta \épést>it n kerít(>~ nw~lé i<zn1~rúzz.a, o~t 
Oll'gtorpan (·s hopp, - a tdore wi:~1k. )!('gcs.r 
nUjn széJX'll kt!nk_?rodó .. fn~~~~1llmt, sza~nymt 
ö1;1q;ec~nttogt11tp_ l'S _gyonyorrn.'.n ~~~mgo ka· 

kush'nO~l:~\~~~~;i\•, k1t·l~~-;adkr~~;uk;Íyogja ,11 
bóbitás de k('n•k sz<'nwn·el lualm mteget ~." 
hiálm l;ivognlja le a k<'rítl-sröL ml'ri _már f1-
gyC'liÍ állúsbnn, kihivó duC'cnl rnt~rC'gct.1 a ken
dermago,.<:. f:i:; hu aranyoi<unk kedvl' kereked-

né~ ~.egt"irógntni u bóbitás fejecskéjét, a 
irnyu \'imlal llC'tll ll'lln(' több« C'lkf>riilhl'tó. 
ki tudja, 11(•1\l h•fü•nl'-(' az aranyosnak vé

, frjjf>I mt',l{szaladni 11. csatamC'zöről, a tyúk
"~zonysC'r<'g g1ínyos kodúcsoliísn közbf>n. 

;'\l'm, nt·m! ilyC'!I ~zégyl'nlC'tes mC'gfutn-

odk.~~~~Jt~;u~;~~~'bí,~{.;naaf!~·ítés kis nyilá-
\h_oz kotyo~jn q b{Jbit:íst ts cs~ndf>s, de 'igen 

t:~·ongéd korrogas~ut mondogat}a: 
-:-·idC' fig~·f>lj, driíga bóbit11m! Ttt a kf>rí
tóvébl'n. te túl, én innf>n - elkezdünk ka

rgál~i: Addig-addig knpirgii!unk, míg olyan 
nt vi_IJunk, rnelyf>n 6szrevétlN1iil átbujbntsz. 

ti a tied ll'sz. mindC'!l ízktes pondró, amit ki-
1pnrok é~ nundcn fmon~ magocska, amirC' rá
a?ok, i;é~;ílgnlunk u zOld pázsiton és esi1>e-
· 1111k gyongf> palánták lc\·eliből. Légy óva-

1os. )Jcg 11<' lá~son a kendermagos szultún, ki 
·ltí•kC'ny~égl·1w~ ~gész i;zigorúval őrködik a 
"ní) crényl·i fólOtt . .\IC'~értettél-et Eszem a 
·u„mlat! 

;;('~J~g,p1i1~~~f.ssnr~11fu1~k~1~;;l~iz:ai ~~~!: 
· ··dő bC'g)'l' mclf>g érzclmf>ktőJ hullámzik 

int a kerítés nyilá~iin át mf>gpillantja ~ 
."!('('g lm·n.g. vör?sló, C'ifriín recézett tarnját. 

llyf>n 1d11!, ilyen csendélet uralkodik a 
Aj haragtnl'{Ó család udvarán. Dc ha János 
- J.idike is C8ak annyit törödnének a gazdák 
„-~~-·•b"'p•:X:rikó. ' 



, 1a~kodásáw1.I, mint a tlfll'll'g lovag és n b6-
1IÜ5 tiiudér: nt•m n padhíl<-nhlnkhúl lc11né .Iá· 

TIOl<_«z udrnma fog!.dalt~sk'.~dó Lidikét, - t;!s 
L1d1kr K'Ol nkkor gyiinyorkodnék 11 Júncm lm
ju1<zJ,n verődií képén, mikor az n lovnit itatja 
a kntnftl, lmn('lll kéz n khh1.'n érezné egymú11 
melt>g1<<-~ét, RZNn a 1<z1•rnh{í) olvm•ná egymú11 
looldogs11gi11 ._ .. D(' lwíhn. :\<"ln mernek egy
múi<hoz :-;zú\111, nl'm tudnnk ;•gymiii;ra tnhílni, 
-- pt•dig be 11zívesen tennék. 

II. 
A kt•rí!és alatt ('IHt<ziilt a kapu. Bóhitiís 

holdop;nu kotyogott hiii<zk(• !ovai:rjn olda!ún é11 
1wm lidszott löríídni u i<zt'mHdornh kapzrgú l6 
népént'k lenéző, C'!<Úfondúrm; knratyo!ÚJ<Úval. 
A gyönge kúpoi<zt:1-pnlúntiílwz 1<omfordúltnk 
(.s az inyt•nc búhitfü; ugyml('sak kóstolgatta n 
finom kúpoi<zta-lt•\-dPk••t. t~kkor lé111.·tt ki n 
torní1crn Gál .\ndnli<né \·s ahogy JJl('gpillan
toltn a rn'varikúlú húltitlÍi;t, lmrngm<nn ki· 
últott: 

- .Jancsi! llol vngy, ,Jnncsit 
Jiínoa kilépett nz ii<hillóból: 
- lH vó'n~·k! 

vagy~ ~~'fjkli;-.~~~t ~1ö~··1~1\J~ {%i~t~~1~a1:.hát 
- .Jú, jó! - mondja Jiinot< él' már kapta 

i11 n követ. Az anyja JK'<lig, mint aki júl vé
gezte a dolgát, visznfordult a házba ... E11 Já-

~rk\ 1~~i n~~~~;~da~\~i~~r;i~:v._ 
haza szépen! Dehogy bántalak, amikor 
~~~' mert tudom, hogy az övé vagy ••• 

kerít~1:1il~~- j~:e~i1e:Ú~a~~~d!ü!3 
szilltehl"'-'n figyelt. Most túl Lidike 
meg: 

Lásd-el~!~~k0~~/~ah~~ /J~t, Ri!' !:. 
~~~e11m~~~1t~0Ái~ja~~e: a:i~:' !~ 
ged nem bánt, sz1vemh6l0 lelkemb61 
tem . .. 

Jánm_:i, amikor hallotta. a uive malr; 
!!~~~t :szaladgált a mellében. Rú.yondiJ 

- Hó! állj m1>g, ne fu119 úgy! 



Dl· hiz nz ('r&en knlapált. :\fost miii;. h\d 

~~1,llJ;~i~~t~~A~~~1 ~Ö~~ft~nel'.ö if'. Ez u tudat 

HL 
.Jzínoi-; \"asiirnap iinn('pli.i gúnyábn öltO

zött, kiiilt a k11pu előtt a pudra, mintha n _hn
rnngoziist viirmí •. hogy a 1l'mpl~mlin, ml'TIJ('n. 

:;;1111T1'kr:J:1,al,~J·i1~·ét,11a~i1 r~~;~~~~~~:1 ~1:;:=~zt~~ 
p) a vn;;ÍlrnHpi Íl'rllJ)IOrnozúst. ~~rn vii~t h~~-
11;1. (';,nkhamar Lid1k(' 1s R7.Í'Jl umu:plobe ol 

•tözvC', kil(>pl'tl a kapun . .fúnos m<'g•'Tn<'"lt<> a 
kt1\apj1it: .• . . 

S7.l'TC'llCRéfl JOllUIKlt. J,1d1ke! 
- Adjon h!('n! - mondtu Lidik<' í·fl l'gé-

><7.(')llf"11Si;::::~k. l'~g-yiknek ><t'm jt!lott _c'flzl-1!" 
!'t·mnii mon<lunivaló. 1-'ok !rnllJCnlni< utun Ju-

no>1 rrll'llt~~~:~~: ka><?.álni hl!l'U!'. 'l'ún <'Snk 

ll('m lt·~rú1;~ö~~ak 1wm! - uu11Hlrn Lidike. 
.Jú durahig ii;mrt hnllg:ittnk. ~lf'l(Ínt ./Íl-

n<ls k<•zdt(•: .. 
A hornYu a já~zotha U·wti. 11ztú11 a ko

tHlx· honvol(>1iott n7.IÚ11 1•lC'.~(·lf. m~t~ín ;,zinl<'" 
kiti.irtC' a 

0

láhi1t ... 
Szegény bornyu .. O J;.tenC'm1 Még 

egy <."!'irkH is ~jmílnék . 

„ 
Jáno>1 ::czint<> íclujongott. A csirkéről a tyúk 

jutott l'Széh<>. )lindjárt mondta is: 

t\·1ík~1k'~: . 11:;~<·1~cu!ö~t,é~11~1t~~kci~r~XJ.e~e~ 
ÚtcJn,··k l•:intn11i még egy verebet se! , 

Jíilclkii. Xem h~ntotta az én bóhitái; 
tyúkomat so>! - 1:i7.eJwgtc Li<lik('. 

- N°Pm! D<· ll(' is bánba :senki, uzt mon
dom! - 1·úgtn ki János hősi e!sz1í11tslÍ.ggnl s 
1•gysze1·smind közl•lelib lópett Lidikélwz s ügy 
fo)vtai\n; 

• - :\krt a hí,bitiís a tiéd l-s téged ]J:Ínt, aki 
h1íntja. ~ nki tég('d Mnt, <'nge!TI bánt, - mert 
m·m 1)/ínom Lidike. hn el is siilye<l('k, ha meg 
i,.- hnlok. <h' kimondom. amit rfg ttl!'togulok 
magnmban. Kimondom, hogy úgy 87.<'l't'l 
i<'k. hogy :1zt múr kimondani S(' tudom. • 

- ,//!j. nl(>ghalljúk no! - mondta 11 IC'iiny, 
1!" rnoso!y rngyogotl az ajkai körül. 

- 11 11 meg. annyi! felelt(' J ános s m('g-
fogta 11 ]pfü1y krzét. 

LidikC' 11t'm vonta visszn, c~ak ügy szo
k1ísh6! mondi11: 

lliitha meglútjiíU. 
- li n tllC',I.!", annyi .. . 
- Xo, no! - szólalt meg a kapu mögül 

a Gál .\ndr!is hangja. - Xí>m l'ppen annyi ... 
~ll'g('~n(>k l><'nnC', lm mind('nl CSllk úgy fé l 
níllról vennrnk . .. 

Lldike relt<>nve kapta el a kezét 6s bt:le,z,a 



~~d~ltjftr~~t~~°:a utáiii;ú~~t~t~th~tl~1kt 
:sukha. Gúl Andnísnéfo1 az m:irn. hol a fiára 
nb;ett. :\lindjárt láttu, hogy vahmii történt. 
Kérdezte is nyomban az urái.·,1 

- :\.la a lmjT 
- Xt•köm semmi! :\('m tud~lm .. Jun~i-

nnk ... 
- Jnnc1'i fiam, luít l'Zíilj tP! 
- 1-;zóljon édcsapúm. Ok1•nw johhan 

tudjn. 
gjny1• kutyagyilko>< l\•rvnit(·ltP! l<Jgy, 

kc!tö. :\loi;t már hallani nkarom, .\ndris. Ha 
nt>m bt•,..z(•l kijed. mindjárt pozdorjíní török 
vnlarnit! 

Aki (iá\ Andrisnét bnwri, Y•l tudju, 110.izy 
1fom IC'het kikötni vele. l~gy tudj· a tulajdon 
ura ji;, Ezfrt aztán nem is ké:-"lt toválol, a fr
ll'lettel: 

- Hát nz a baj, - mondta, ho,(l'y .Jan-
csi Jx>J.:·holondu!t Pál T~idikél}('. 

- 1:;RJ>füLidikeT 
1;;rr(' már .Jancsi felelt: 
-Ois! 
- 0 is bC'léd1 kl'rd('zt(' rnéi.:- t'frJ!<ZC'r 

Gálné.· 
- 0 ii:; belém! - mondta JanC'~i. 
-A miir más! 
Gál is megszólalt: 

-:\.lfls1 
:\!1i~! - mondta az ll>-!'ZOny olyai 

hnngi.;ullyal, nmitöl Gál Anclnb elnrmult. 

ff. hor.: :\lt1~nap G1íl Andrái<né így ~7.últ :1z urá

.\ndri><, eg) sr.óra! 
:O.li loaJ, Kiri,<;ka' - kf>rdC'r.tl- Audrfü;. 
Baj mm:s, cs;1k annyi, hog~· nut!úl 

k<•r.1ht• (;fd An<ll'ÍI~ kfü;r.önni fog Pal J1ín11:< 
n<1k. 

\'ujjonmd·rt! 
Fn is kf>rdcr.Pk valamit! Ki :<r.iínlott 

t•hi~z<ir ~· 1mh:ik horozdájál1a f 
Fjny1>, Kiri.;;ka! ... 
:\(·m hll hl1z<ídozni az igaz~:ígtbl~ 

.\ndnís:\'Pm, nem! Htlt én Í!<, ö is! nyög-ött 

1:fi~r.li1~{:~t~·~LÍ~~~i~:~~1~ntYi~' 'E}it:~11:~~x~~ ~~-i~ 
Hol (>~ mikor találkoztnkf lloµ-ynn kö

~r.önt l'W><ziir <lÍ\] Andn\s Pál JÍlnol<nakf :\lit 
lwsd•ltC'k, rnik(•nl hékiiltel::T Arrúl 11 krímika 
~<>nunit ~•·m jf'~yzett frl, dl' azt f1•l.i1'1tYl'Z!c, 
ho:,:v l'J:Y nnpon a falu csod:íjiira Gál (>s Pál 

::~;~~~1~kN~n k~~s~~'.fz~~~;, ~;~~·kJÓn~1%10Li~ 



dike. A közeli farMngon pedig olyan lakodal
mnt csaptak, hogy a hetedik faluig terjedt a 
hire. 

Lidike a kise.~h butorokon, u szép vetett 
ágyon és a gyönyorü tulipántos ládán kívül 

~gfin:~~~ ~~s!~~·~ft' Íáe:o~ö:~~s~i~~e~ ~iiJ!t~n~ 
többször is melegen csókolgnttu érte a meny
asszo11yát. 

A bóbitás volt a kosárbnn. 

A harangok barátja. 

A vihígháború idejében egy vusitrnap 
délutíin a templom előtt beszélgettek az öreg 
székelyek. A'I. asszonyok is ott fi\lingáltak: 

~::1~~~11: s~t 1: 1ffá~err:~nu~á~~~~iksei13~1~{á~ 
ború elvitt nagy véres csataterekre és tán el
pusztítja nzokat is, mint a ,A"abonát, a marhát, 
a r(·züstöt,. a ruhanemiit. A közös nyomorú
ság hozta össze a falu népét és tán megköny
nyebbiilnek. ha elkesergik egymásnak a bá
natjukat. C,;nk a legöregcbbnél is öregebb 
Darnó Mihálybá nincs a. gyütekezethcn. Nyolc
vanöt esztendő súlya s ezek közül négy hábo
rús esztendő sok szenvedése összetörte, iígy
budöntötte. Fiai, unokái, ki tudja, melyik 
fronton néznek szembe a halúllut1 Visszatér
nek-e1 Ki tudná azt megmondanif 

Vén Damót ez a csapás a sír szélére ál
lította. ~fo11dogatják is az asszonyok: 

- Ok<"minek kicsi van miír hátra. 
- Nem csuda - szólja közbe Küsmődi 

Márton koma. Miinket, fiatalabbakat is meg-





a kapunk előtt is reám mosolyog, nemcsak a 
fák, nemcsak u virágok. Yigabban locsog a 
~yikó vize ... A harang olyan, mintha lelke 
volna, mert a szava a lelkünkre talál. Mikor 
az áldott m<!zőn dolgozunk: a déli harang sza
vúrn mondjuk el: „Add meg a mii mindennapi 

t~:~~j:;'.il1~~~;'.ii?f;· m~~e~z\~?llg}~,gf;a "~1~aÍ~ 
ÖrOnm1cl hivogat Isten lah.úha ~s i;zomoruan 
kíséri temetőbe a fa lunak hnlot.tail. Ezek a, 
lw.t•angok siratták cl a testvéreimet, a l"clesé
gcmc!, a rokonaimat. Akik m6g megmarad
tak ,nzok is messze vannak tőlC!m nagy csata
mezőkön ... Egyedül vagyok, cgycC'liil ma
radtam, i'gyeclül, öreg, roskatag csontokkal 
várom a halált. ... Ha elszólít és még harang 
se lösz: ki sirat meg ingöm1! ~önki, sönki! 
~dös haran1daim. sok számos esztendőn a lel
kemhez nőttetek és most ... Emberek, ha 
nrnghalok, ki sirat el ingöm1! 

Orcg J\fihúlybút mind többen lrnllgatják. 
A férfü1k i'lcsiiggednek, llz asRzonyok surcai
kat szemiikböz emelik és úgy sr.ipog1rnk. A 
szomorú cs<indben Damó tovább folytntja bc
szlicljót. 

- De ki sirat cl tiitöket es. Xcköm tám 
napjaim sincsi'nck, dc tiik 1ovlibb éltök. l<~s 
hiaba várjátok a mezőn, hogy szóljon a déli 
harangszó, hiába vasárnnp, hogy a templom
ba hivogasson, hogy a jó Istenhez emelje 

imúdi:-úgtokat. Olyan lösz a falu, mint n sü
ket-lll'mn. En lstenem! Harangszó nélkiil a 
nép 1Nn1>lomkeriilő lösz! Azt mondom atya· 
riak: inkiibh adjon pénzt n falu a kirillynak, 
l"Sak H hnrnngok nlarudjannk nrng. 

Mindenki hclveslőlcg bólint és töhhf'n 
mondjúk: · 

- lgnza van i\!ihíilybának! 

hint 
1i~~J;~~di11~~f ';~k\1 1~~~~1~\~~~0~1~:1'.1 v~1~mkit 
- Píir szóm vagyon csak - mondja. 

Hászc tudom én cs, hogy úgy vónn jó, ahogy 
:\fihá!y körösztapám mondja. Mert n dógot 
én is fölötte sajnálom. De ha miísmmat el
Yiszlk: innct is elviszik . .:\ pénzre nézvést pc
di,c:- nzt mondon, hogy van az elég a király 

~~z~:.!1;~~~~é~~;k:~etyu;t i~s~ál~ak'.'~r~~~~~~1~~ 
ból pl'dig nem lös7- úlgyu, mer' ennek kell a 
harang. Azét-' hát még a nírosokhól cs elvi-

:;il~~!.~'.~m~ :1~~lf~/~Y~1~::Ef
1

~1~ffr~:· ij.~)6~ 
80rccnt !"élre, minfüa mondandó s1.avninnk 
nkarnH helyet csimílni. 'Megérlik éi; vitrnko1,.. 
vnnéznckr!!Ú . 

- Rzuvút ne felejtse Küsmödi koma -
mondja g5fíin sógor - dc mús n ví1ros s más 
a falu. Vúrosan senkinek se igen kell a harang. 
F.l<ztcndőkig szóg1ílék nngyvúroson s tudom, 



hogy n ten.1plomlm is az Ílrtl_ muttllús~ i<zf'rént 
JŰrnuk. lgon :,;okan n('m is umídkozm, hanl'm 
tahílkozni mönnck. Aztün az ('!llbOr azt :,;e 
tudja, ~1ogy u púph;ta ha.rnngot llallja-t•, vaj a 
kúh·(>mstiit, vaj mclyikot, m('' :,;ok vnn. Az 
urak 1wm_1•s igön szúrNik .• \zt mondjii~, hogy 
zug a fcjok a sok harangoz.ii1<tól. Püthg nem 
attól ~úg, hnnem a sok _dinom-dímomtól ... 
,\liiskulimhen, ha el is v1;.zik a viirosrú.l, 1w 
vigyék t•l n falukból, mert a fulusi eml.IOrnt•k 
úgy k<'ll, mint a folatkinyér . 

,\h•gliallgat-ám l•:st(m ;;ó~or, .fdeli 
Kii;;mádi d<' akiirltova tögyuk, vögyuk, a 

~;~i~~!~j:~.11 ~\11~ti,!~n~! ."~J::~,:~~!·r~~~:::·;;~i~~:· ;:~~ 
por! 

;.zím~ 1~i;::~~e~~:;~ó a)~~~~~~. b~ii:~1„C~~,~~dÓ 
!~;f.u~Í~~ó\~:jzröJs ~~~~~~\~) ,:·~~ 1t.tii~~;~üdi:~:~ 
ahogy kérdi; 

- A törvény parancsoljn nzt, )lfirtonf 
A! 

- l~lvi.Rzik1 

-F.l ! 
l';gy ki~it hallgat (.:-;megint mondja: 
-1~ 

Jó! - mondja Dtimú. - fn azt íigy 
seéröm 1Mg. 

Olyan k('~<'rtil'ég sír ki a ;;zavailxíl, hogy 

Kii":°1\~;·~\1~i~í[!~\öröszt, hol jár n kijed 
('SWf 

- ('snk ott, hogy meghalok . fgy akn· 
rom , .. )!ost nálam könnyen mCinyön. Ott 
van az í·n lw\y('m, ott kiinn ! ... f:s a 1l'1m'IÖn• 
mutat. 

l1:;;tí111 sógor ':'_igul'zta\ja: 

~:~~ jl~l(~:i~;~s~f;z~~t i~~ 11a~a~·~n~ur!.11 
.·. · · 

köm ~önkim sinc;;, csak 1l7. én jú ismC'ri~ 
;tz h1 k1·<lv('s liarangjaim. SiNnöm h•ll. h 
fogyön, akik ~·lsiral:'l<anak. Atyafii_1k.! _ t. 
légyn<'k H' vNi1fülftl «olm. Jó ('IJlhori>tok, 
falusfch•h•k vo\tain mindig ... Moijt c_:;.nk 
11tol"íi k(>r('„1•m van; Csak n tC'lllC'té„om u 
vögyfh'k lt• a lmnmgokat. Addig 1w, at 
fiuk! Mt•g:ild az lstl'n ért('! 

- Am~·n, - mondta lllll('pé!y<'s('n K t • 
mödi. A gyiil<'k<'z('t nérua t·skiivcl fogadt 
nwg, h(lgy nz öi·cg Dam: kéréioének ('\1.'i;!e· 
!e~z. 

~1 ikor a l'zolgahírl> i::~urgctt(' a Jil(Y 
zőt, hogy a harangok„· kell ijZf'd('tlll 
jegyző azt viilaRzo!ta, L ~- ~ZÍV('Sk<'djék a 
nagpúgo;; ;;zolgnbíró íir ··!!)· kis Uirclcmm• 1 
lcnui1 ha azt nem aknrjn. hl'~Y a falu n.:'jhl Gt 
rn('ghn!.'!-djl', lll('rt add ~ Léké!l úton ne1 



h:Ld semmit, míg az öreg (·s nagybeteg Dam6 
"l ihúly tnl'g 11em hal és cl nem temetik. 
~ .i.ry(•hirúnt ei;ak órúi vnnnuk még az örogn<'k. 

l~nnyit nírhatunk a falu hék&je (•rdek/\ 
·n, go11dolta n szo!j!'ahíró (•;; nem is !>Ul"getk 
dolp:ot. Az úrákhúl napok. lettek(>:; ci;nk na 

nok elmultiíval hunytn örOk iilomra Azemi>il 
\"Í'!l Dnmó ~lihúly. D(' halála ut1Ín csakhamnr 

hábol"íi i;; kimult {•s olyan kavarodás t(1-
adt utána, hogy a harangokkal több(> ~nl!i 
•m törödiitt. 

Damú Mihú!yt a falu rn1g~· l"é;;zvéte me! 
>'t t kis~~rték a temetőlle. Mikor elhantoltúk, 

Küt<módi Miir.ton sógor így !!zólt a gyiilek<'· 
, \]H'Z: 

11ikúr tiik, az élők itt júrtok, ~fihlÍly 
iirö.<:zt sírja ml'll<'lt: ju_;,.0:011 <'!<ZÖtökl>t>. hogy 
möntötte meg a lmrangoknl! 

RRtán s\1gornak i~ \'Olt egy pár nnvu: 
l'gy·(', hogy hten llll'~Ítldott érten 

íratliik-; \~~j~b~i0rm:.fifj~k~~.1m konl{tak · 

A \'álogatús leány, 

1. 

Hej Juli. lliró Juli, be huncfut a te i.;ze
m(!(} járása. Rákae.o:inta;;z Rzőkc Pistára. s alig 
fordulsz egyet, 11JÍlr lkk<' Palira kacag a sze 
me1'1. 1leRemondó Húka '1'1uiuí,;b{1 arra eskü
,;zik, hogy ha négyen holodulnának utHnw:l: 
mind a négyet kiforgntnúcl az l•!<ziböl. Pedig 
kettő is i;?k egy il'Ímynn.k, <le nl'k<'d anniil jobb, 
mentől fobbcn szaladnak utánud. 'l'e mmdig 

h~~~~~~bb,1·:~1e~1~if{;bl; ~~~'!''~ ~1): ]!:7~ 
nyomo(\bun, Juli. Szen•tnhwk a wbfi'ek ill, de 
senkisc meri összl'nu'.>rni 1\ virlu~t azzal n két 
legtnnyel, akik koziil mindenik azt hiszi, hogy 
ö az igazi, mert n su•mf'l'I jánW.lból is, a szived 
dobogiisából is egyfonniín mér„d ki a jussukat. 

Azt hinné az ember. hogy Biró Juli ep 
harmadikat szeret iguzím és ezekkel csuk jat
szik, mint egérrel a rnaeska. Dt• nem! Julinak 
a természete olyan. hogy sr.creti, ha sokan sze
retik. Az is Jcbet1 hogy nz egyiket ~ohlmn tize
reti, mint a mfüukat éi; n'.'gl"t' i~ k1vála;:ztaná 
a magáét, de addig, amig err(' kerül a sor: 

8e_..,,„.,s..i.1p a N'7ill/i, 



rIJ:IY::t~t „~1~~~ ~~i:t1~0~:!:-na:,~~ 
rrwgunja l'Zt a mulat>'ágot, csak maga mellé' iil-

Mi )i!:~~Jri:í~(;t.i{;t;;l'l,i~n:i~li~~a:;11tig mon· 
'log-.i.tja : 

'I'~· .Juli lt•! X1• ját~zál a tihr.ze\1 l~gy 
mcgég<'t l•gy~zPr, hog-y holt()(! napjáig mcgern
lcgcte<I. 

Dc .Tuli Chl\k elkacagta magút s :izt 
mondta: 

- Ne fujja Tamúsbá! X('m kije<lct t'geii! 
Rbka '1'nmfu..há e1Tl' vésztjóslóm1 ml'gló 

galtu a ff.'}N. <1<' <'gy szót Sl' szólt ti.ibhct. Juli 

~:~ ~r;·~~~o.~~~1fi;;°~yila\i~tt.111;!g)~ !.~f;.·~ 
~t't 1~/k~k{~ ~·;1ió1t~;o~f.~~~t·, ·:,~~1~k~~:i~'l 
t'.>s annyiba hagyta 11 mondását 

F...gy napon Rl'k(' Pali így ~zólt ,Juliskú 
hoz: 

- No \f•gulább egy ~1étig n('U\ leszek itt
hon! 

- Cs11k f.'!jő 11 nuísik hét, - mondta Juli 
kurtán. 

- !\cm azt :1knrom kihozni ebből . 
Hát1! 
- Tiát nzt, J1ogy addi~ ne i~rj m<'g mfü1 

nak f'f'mmit1 Addig nl' is 1gön jarognS1':on utá· 
nacl senki! 'feg nzt hogy jó ~zívvel várj haza, 

~ze~~~1:~:/n'.'~inh'.:'lj~t~~ ·í;H~~ ''.ztán ti-iri-ikbüzn 

Tmlom m1ír mit nkar mon1L111i. l\E' 
mondja tnví1hh. ~;n mondom, hogy nl'm igí-rE•k 

:~~ ~J:h:~ . "'.J:~i rn~~·í \" 1·pl rw;::1z:1<Í r~~ii;o~;i!u gl~::~~~~ 
<'nnyif 

1%'\g-! mond1:1 Bek<• Pali. R:-.<'rt'ti!• 

i;~~1:;~!{'.1::~~;t!Jl1:~k::~~Jln:~(::~~~;~;~1~J:~i 1:~~~:1 :;J.f~; 
, h1.!'~nn ~Miujtottn: 

Az 1í1'lújál a i-.z~·mrdnek! ... Azhín l'i n1c·nt. Erk('(lrl' m1·nl<'k Prdöt vií_i:-ni. Bf'ke Pali 
ott i!< .Julirn ~ron(lolf, Ahíinv "Z.'1\ fái a földrí> 

}i;~~~;ztt'~d~~:~~li}1 ;(,ll'~:'.r :iz t·~zéh1•: Krtt••n 

TT. 
• 8zíikP Pi~tu wtl-!ytár!< nétkiil érzi mng-.ít. 

Hntha ninst a ~ZÍ\"i.'\b1• lií1na Julinak. Hí1tlm 
1rrost krrh·f'znl' n ~<'n'nt':->l'. BekC' Puli nc-m 
ú!I mo~1 n7. tith:i .• \lo.~! nwg lrhetnf.' tudni: mit 
akll!" ;i lányT \'olrm-f.' hozzá hajlandósúg-a ! 1~7.! 
rnindC'nki.'ppt•n lllC'I{ kf.'IJ ludnL 

ily<'n dolgokon. tiipn'ng Szökt• Pü;ta. IRg 
j?hh ll'sz, gn~.dol.~a magáb.111, ha megki.'ri Í1't1'
segnC'k. llt• surgi.1>' a dolog, me1i Beke Pali 
minrlf'nn11p lrn:1,:1foppanh111 . , . ~,.. Í'n J ... t"nf'"m, 
mit iis látott a kguap ! )f int ha c:-.:1k Pali h" 



'"ett vála.<.ztottu volna ki uz <t leány ~lányó 
iyurit. C~{ í"itrHálkozott vt>le) m~ntha valami 

~(''k'o~k~ri; k~;<l,t~~~?~z~~;~;1. 1 ~l1g olyan nP! 

Dr 1wm töpreng >-okfrig Pil;ta, ha.nem ;1mi
kor a lriiny egyedül van otthon, nagyhidrll•n 
ll{'állít: 

l<iljOttt>m Juli, mondotta. - (frm 
udom kiÍlllni! 

- )fit1 
Azt, ho~· >-e künn, fle b<>m1 nrm vagyok. 
AzU.ín hol akar lenni 1 
::\úla<l, mig a v ilúg, világ lesz! 
'l'udom, tudom! 
l.t>nnél-e a felrségt.>m! 

_ ~S; :;,:~~zi1:f tU1lom, mit mol\lljnk1 

- N<'m is: 
Bizzam-e! 
lfa íii.,•y tetszik! 

A leb"~ny megelégedve tlivo1.-0tt. 
- (\ukhogy tisr.túbu vagyok, ~ momln 

~atta mng-í1han. . 
Dehogy \'Olt ti!lztáha. Nem olyan kiinnpi 

ti-<ztí1ha jC:nni.azU1.l a leánnyal. PIBta hitw. 
J-~zért mfurnap ii; t>llát~tott ,Juliskához. \'ölt• 
gényncl.. képzelte magat. !)fi httl n m:'i!>ikt Az 
1scsuk úg;.! 

llJ. 

J•;Jmult mílr 1·.~·\' hí"k. l1ogv B('kl' Pali e1. 

1:~~:~1•1í~:;1~ik~~11·)l~~1k/i~~ti7 1~~~:1;1:1~r~1'hSfi:~1~'. 

~~;~~~r:::~.;~:;:~l::~'~z~á~~~~·t~rJ:~
1

i
1

;;;5~~~'~i~~ 
nem szólt a h•t1nynnk. Y1írt11 uz onyjál. Esn
l'Z<'r <1Zlí111 11y1lott <1z ajtÍI. C'~akhogy neni "a 
.Juli nn~'ja. huní"m _&.k~· Pali ll'P<"tt be mjt.a. 
Ahogy nz Pnlóböl me&.frkewtt. 111.011 múd mrnt 
a INínyhoz. ~l~g u f('jsw iH n knrjím lógott. 
Jnj, l'snk ott 11<' lógott volnu! 

A két legé11v sz('mp ii~~i<"villruit. Bt'k<' 
i;zólult m('g: · 

- Mit k('rC'sel itt, hfl! 
fK> lí" mit keresel itl, hH - válll.l!zolt 

kérdés!'<'\ a k6rdésrl' Szökf' PiHta. 
~(·k<'m h<'l~·('m \'a11 il!, mondta Bek.-. 

Plrek<>dt hangon. 
Az nrk('Jll van, Jlf'lll 1wkt•d, vágotf 

vissr.u li1•tykE>n ~ziik(' Pisla. 
llát kiP PZ a it'.'íu1vf! kiií!totl fol Hr 

ke Pali h:1l~Í];;úpadtan. · 
&-nkié! ~w11 kOzbe Bin'1 Juli. 

B<"k(' íolylattn: 
01' nc>kf'm azt igl·rled. ho~- . , . 
Hogy nem igérek wnhuek i;emmit í.>.~ 



{: jó tiÚ\ 1·cl haza 1·át·om. Ezt nieg j„ le!

~;11 pedig, - mondta. Szőke Pish1. -
azt kér(\ezl<'rn. lennél-e a feleségem' Biz
znnH~! 

Az1 fC'tel!cm: igen siet. Bizzék-C'"1 lla 
ii~·y 1c!sr.ik. l<:zt fc!cltcm. "Mit n.Jrnrnnk1 Két
folú nrrn i:;zakndhatok! 

Kat,.~'\.~ si~~jít'.kr~t~~~1cs ;;z\ikség uz 
t•gyikr!!! 

- Akkor lódulj, kiáHot111 Szökc Pii:;l!l, 
akiből 1:gvszc1Tc kitört a viss:.-„nfojtott düh. 
~l('gi·aga<lta Pnlit és az ajtó fölé lökte, aki egy 
kissé megtántorodott, de a köve1kczö pillanat
hnn már a Pisln torkához kapott. A két crös le
.;..~ny il'!ózn1os diihvcl és erö1rel robbant össze. 
A leány sikoltva rohant ki az a.jtón és segít. 
ségért kiabúlt ... 

A szomszédok. a járókelők összefutottak, 
dr mii·e clváhwt.tották a verekedő folekcf., nzok 
mílr alaposun helyben lmgylák egymást. A 
Bek<' fo]i<zúje hclevágott u PisfH fejébe, még 
perlig úgy, .hogy 1íjul!an vitték haza. tgy k<'
riilt az egyik !>úlyos sériilésC'sl n kórhílzÍ>n. :1 
m1Í8ik l1 foghúzha. 1dök muli:ín mi.ndk<'Uen ki
~pülték te!!tiikhöl n betegséget, le\kükböl a f\7.C

relmet. 

Julif~:tirJt1~~ ~~:-~~~~lk~'r <: !~ó 

elölt iildögéltek nz assmnyok t•s az Nnbcn 
;1z ukf? I>l'.,dig:_ oicéztek •: l~ílnyok és legény•· 
Róka [mnusbn mesét cHmdt az C'setböl és í• 
v(>gezte: 
vnck;! Válogatósnak vadalma, vagy pe<lig 

va b~l~~:I;~ a vackorképii legény is vigyorog· 

= . 
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!MAGYAR NÉP 
......................................... i politikai, gazdasági és szépirodalmi képes i! hetilap olvasóközönségének 
I mulattatására és ismere-
I teinek b6vitésére 
$ adja ki a 

! MAGYAR NÉP KÖNYVTÁRA 

1 :~~kü• ::.:~::~:~:::::. 1 csinos kiállitásban a ma-

$ !y~:~:o11~a~o~sz~~~~!:~~t~ 
ai ismere1eknek bőséges tár. 
~ házé!logjákaz olvasókkal 
$ megi~merlelni. 1 Gyönyörködtetó,okulást nyujtó könyvek leszne 
~ ezek, egylltt pedig valóságos kis kön)vtar i annak a p~lclm, aki lassanként 

!l a meg~e~;~:e::i~e1ekel 
-.ltllN~~eee.&eee~ 
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