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• G\ J~ ol élt? medclig élt? rtzt i1e1n tt1cltj~-i i11ost se11ki, 
J \~ ~ . b b. l .k ' a1111J;r1 azo11 a11 izo11yos, iogy 1111 ... 011 i11eg 

óri~tso]{ lcikttl.k szép E11clélj~o1~szitgot, volt ]{özöttii.k eg"jr, 
}{i httrttgj<th~111 a J18})ti.lő liclé11 cze]{ t1tá11 (lobott eg}' ma-
1~ék }{a,vicsot és ~-izo]{at i1e111 t~11<11,·~t, ~t k~l-vic~ l1eleJ1t1l
lott a J1ol1l t<í11yé11jt1.ba s 111ég 111oöt iR f'oltoH tőle ~1z 

olclal~l1 . Ezt e:1 i11é1,ges ó1 1 i<'l 1t :B1 i1'ltoR11ttl\: l1i,~t{lJi. l\1il{011 

élete v„ége f·elé r11eg tt1{<1t1 t 11(tl11i, lefel{iiclött }1 föl(lt,e, 
(le ::1]{}{0l1~1, ' 'olt, 11og.)· te té,·el })etrLl{t1 t·t eg}; i110 1ta11i 
'rá.1~n1cg_y„ét. Bizo11j"r~~tgt1l i1108t i~ 1 ott á,ll 11.1c.tg<1~ · l1egye]{}{é 
\r<:ílt teste Ucl\--~t1~]1elJr~zél{e11 ~ t,i~e11l{ile11cz: f·'alt1 l1clt<11~<:l1 

te1~i1l el Il}'"t1g,„ó })Ol1 <1i f·elett (1Z () 1 Ót'i <l~ Il(tl\:. 

N e111 111011(lo111 el 1ae11cli-\e :1 f <:11 Lll\: 118\ ei t, c~c.tk a,zt 

az egj·gJ·et, n1elj~11<:~k l1<tt~11·~1 t egJ„ tt tol~ó I111g,\~_ á,~t1l 

tolt:1 ]{i <l, 11rtl{tl<1 \·a.l t11~ f<1l~ocló I-i'i1lto~ ~ l1oa·v :tzt,\1111e,~ét 
t '"' 

an11<11 11<1111c11ac1b }J i1.1egl{íl }) J1a~ 1B:1 , el11e \ eztél~ l{t1go11f rtl-
,„á11al\:. 

_._!\.z l1tolsó ó1aiás1ia1{ d11 á,g<:t en1l.élié1"e. ~zé11 }{~t1)ol11at 
1101·clt11k ö~Rze 11Z akl{Olli tö1--pe en1be1 e]{. Aztá11, 11ogy 
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tisztességesen eltemethes3ék. összel1ivták «tz ország 
i1épét minden \riclék1~ő1. 

Akkora göcl1'öt 11e1n <1s11attak, l1rt11e111 11at a fölclet 
11orclották föl 1„eá. 

Két eszte11cleig clolgozott az 01„szá,g i1épe, inig 
végre ug}7 betítl{a1--t<\,k. 11ogy cs11pá11 a foga látszott. Ek
kor egj' táltos· azt ~jö,„enclölte, hogyl1a a fogát be nen1 
ta,ka1~.ják, az ó1-.iás n1egjósolja az iclőt, 111i,~e1 fogai olya11 
tt1laj e] 011sággal l>i1--11fl,k, l1og_y" esős iclö1~e elrötétL1111eJ\, 
i11ig a szé1) iclőt mes~ze ,~il~ígitó fel1é1--séggel jelzik. 

Beleegyeztelr ,1,z eml)e1·e}{ s (1, kik 111egtelepecltek 
31 l~,irtost„(l össze1101--clott fölcll1al1nazo11, azok11al{ mai 
11apig iR jclöjelző gj„a11::111t szolgál11ak ~1z ó1~iás mér~t-

. 
t·o1clek1„e l{ttsnó fogai, i11el}Tel{ n1á1~ eg-yT i1apJ}ctl az esős 
Í(lő előtt elveszti]{ l„~igyog<ísukat és e18ötétül11ek. 

J{ét ocl,ras fogába peclig bejítl„il<t]{ csoclálkoz11i az 
embe1~ek és azt ino11clják i„é>l~i~ hogy ,) })a1~1a11g''. 

Ezeket elmo11<lv~l,, elkt~zclen1 me~émet ~t 1~ugo11f alvi 
zölcl b~11„át1~ó1, ~t ki ott lí1liott ~1 f~llt1 ](öze1)é11 éJ)itlt 
kápoln~i olclalHzOl)<tj<'tl),lll ~~ 11ozz{í já1~t<t]{ i11eggyó1111i bii-
11eiket az asszon}1népe]{, i11eg :t }{el,·él}"e11 lé})egető le<:í
ll}roknak egész se1lege. 

Azé1--t l1i,TtáJ{ zölcl l)t11,::ít11íll{, J11e1~t egJ' n1egzöldii.lt 
csuhá~já11ál Jnás 1·11h~tt nen1 l101~c1ott sol1a. Ijcg~léi.blJ a.z 
en1be1,e]{ előtt nen1 ! 

Azonba11 a leá11}„0k ]{Özött 11i1„e j<í1~t, 11og}" i1é111elj"~ 
ko1· szép i11agy·a1„ Jll111ába11, sa1~ka11tyu-pe11géssel já1--]{:íl 

· ,.<1'laki a kis ká11ol11a-szolJálJa11. Sőt écles })eszéclet is 11al-
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A tL1go11falvi zöld barát. Rege. 

11t11i olyko1l cse11cles iclőbe11 a kápol11a falain ke-
1·esztitl. 

Bej á1l11i a k~\pol11ába csak i111átkoz11i lel1etett, 1ne1„t 
<l, zölcl ba1~itt i11i11clig z::\1~va, ta1~totta ajtaját a két öl 
J11ag~1s ke1~ités11ek. ·A klilsőt elzítrta inagától, a, belsőt 

])edig elz{l,I"tit <:t e111l)e11ek elől s élt egyedül n1agá-
11 J~ o s c't n. 

Egy Il~ll)Oll ősz k1·ó11ilr<ii11 Ó jött l1t1go11f ail·\r (lll~\,, l1ogy 
111eglíitogass~t a k{1pol11[l.t, i11eg ~i zölcl bít1·~ítot. 

Szi·vese11 látott \re11clége lett ~t ba1l{tt11ak s ~tz is-
111e1lkeclés ö11 ön1é11 e egy„ 11étig ettek-ittak. Ekko11 ba11 át
. '~igot lrötöttek, i11i11ek l1ogy sze11t köteléket. sze1„ez
]1esse11ek: szinté11 egy l1etet szántak, csak a11nyi elté-
1·t~ssel a i11ásiktól, hogy e1111e mái· megl1ivták az eg}~

]1{tz főbb en1be1~eit is. 
- Kik lesz11ek itt kettő11kön kivii.l? ké1~dé az 

ó~ 1z kró11ikás. 
' E11 ugy go11doltam, hogy az első embereket 

11eghivo1n 11. in. ! Bt1zgó Má1„tont, Falu Józsefet s több 
gyházfit. 

Buzgó Mártonnak szép leánya is van! jegJrzé 
neg a k1~ó11ikás hamisan intve szemeivel 

A1--ról ne beszéljü11k itten I vágott szavába 
~1, fiatal zöld ba1~át. Előttem minden erényes leá11y 
. ~zent és sé1„thetetlen s ezért nem szeretek i„ólt1k be-
.~zélni sem. 

- Ugy hát hagJrjuk ezt! , 
i O'yu11k ! Es ittak, 

Borunk van · bőven, 
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70 Péterfi Ta111ás. • 

A 11 ~1. 11rl11go z ó e l,j cl 1 ·t rt f <tl 11 lJ :.1 111eg11 i ,„ o ga tn i az 
1l.t_)„(tfi(1l~a.t , · 1\:i]{ J1e111 i~ , „(\,11t,\]{ rt 111<Í8odik l1i\'";tMt. 

()sszegyiiltek a -„;endégek e~tére a kis kápolna 
szo báj ába11 s i11 i1le eljött rtz éjfél, i11i11cl11}T~1~j ílll l1 észegel{ 
,„alánal{. 

Fol}·t a. bo1· és a beszécl. Eg.)rik atyafi t11l aka1~t 

o]{oskoclni a i11{1sil{ ]{acska1li11gós go11clolatá11. 
A zölcl lJcll1 ~ít a 1~11ó11i]{á.st 1nagasztalta cse11gő sza

Vttkal, ttzztl,l clicsé11\Te, l1og}r 111ég 11<t·P i 1 lcli.lö11b , ... ~tlít11ék 
belőle ő11ála11ál. . 

A i11tgJ„ zt1jl)rt11, l<Íl1111áb(t11 ne111 ,„ették é8z11e, 111i-

}{Ol1 éjfél 11t~111 a tá,1·s<:tságl)ól l~iszökött ~t zöl<l 
ba11 át. 

Itta]{ to\~~1bl), cle c.1 111i11t eg)T Ól1(1 i11t1l,ya l1j1·~11 el-
fogyott ~1 bo1·: i1e111 ,„olt ki 1n::\st l1ozzon. Hol a zölcl . 
b~11-aát? De ő J1e111 ' ra,lrti l~l.tl1ntó lllcÍ·l~ sel1ol. Eltti.11t, el
,„eszett, elnyelte a fö](l. 

Ha i1i11cs gazclft, i11e11jti11k J1c.:iza ! szólttlt fel 
Bt1zgó M<.i1~to11 lll1 a1n s elj11dt1ltttk a 11á11J„a11 ,roltak 
a1111yif.elé. A ]{1~ó11il{áS ,·égigcliilt a zölcl ba1~át ág}rán s 
al11cl11i }(ezclette tlZ igttzftk ,1ln1~í.1t. 

Nlt11s11ap 1~eggel i1t1gy l<.\,1~1ná\„<:1l és sikoltozással 
,„_e11ték fel ~11 l1itzat B11zgó t11'1tt111ék11t11, i11e11t tl szép . 
Bt1zgó Bo11isl\:á11al\: e 1 al{ ~t ,„á,11kosát talált,\k az ágJ„á
ba11, ő 1naga el\1eszett, elszökött ,--,1gy elloptá,k. 

B11zgó lll1 í1i111tit az t1tszélé11 1~~lpt<:ík i11eg ~ilucl\„a. 

De bezzeg föle~ z111élt, i11iko11 111egl1~tllottt1, l1ogy„ el,Te
szett ,1 Bo1~isl{!'1 le<111J1a. \ r olt ~,i11á8 , futkosás. Tli,-ré tet-

• 



• A rug·onft1l\~l zöld barát. Rege. 71 
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té~ a,z egé~z f<tlut. N e111 11~tllott, i1e1n tt1clott l1Óla töb
l)Bt ' sol1a élő e111l)e1~. 

. 

Délfelé csill~t1)11ltal{ n. kerlél5-rck s 111iJ{Oll ~t ]{11 Ó11i-

k{\,s i~e11cl1„e j ~í1ltti fL 11i1za:kat, 11og.)y i1e111 lítttiíik-e ri zölcl · 
ba1--átot 'yég1·e l~isiilt ~1 vy~tlósá,g . 

• 4zok eg}yütt szöktek el . 
... ~ vé11 l{1„ó11ik{1s ott n1a1~~1clt <1 zölcl b~i1·{1t l1el)"ébe 

~ · 11al{tláig paposlco<lott ~t 11é1>11ek, t~t11itva e:iz embe1~ek-
11ek, l1ogj„ feled,jék el ft kö1111y~e1i11ü zölcl bítl1 átot. Bo
csáss,l,k n1eg bli11eit, i11e1·t l1isze11 ő is csak en1be1~ ! 
G3ra1~1ó en1be11 ,·olt! 

I 

,, Atkozott legj„e11 a zölcl bttt·,l,t ! l\!Iég l1alcíltt 11tá11 

se leg}re11 1>il1e11ése, l1a11e111 n1i11t a viz fo11 r·ás,t, llg}" 
.i á1~j on az ő lelke föl és al<í (t si1lj á.l)Ó 1 ! ! '' 

' 

Ezzel ~ttl{ozta n1eg Buzgó Má11to11 t11„e:t.111 f elejtl1e-
tetlen Bo11isk~t le~í11_):á11al{ e11~~1blój~tt. 

* * 
Negyve11 esztendő n1ul,ra egj7 Öt'eg l 1en1ete ke1~ü1t 

i1ugo11falvá1~a. A }{ápolna uj1~aépitésé1·e sok pénzt ado-
111á11yozott s csak azt ké1„te ét'ette, 11ogy oda ·temessélr a 
kápolnának 11ag}· szószékje alá egy kőkopOI'SÓl)a! 

Megköszönték a szep ajándékot s 1ni11e föl vala 
épitv-e az uj kápolna: meghalt az ö1„eg iien1ete is. 

Há1„om }{opo1~sóba tették. Cse1„efából volt a n1ely ... 
ben pihent; va.s, a n1elybe ~t cser·efát ell1el.J~ezték, a 
vasat pedig egy i1agy kőszi1'tbe foglalták bele. 

Legyen i11eg az ő kivá11sága sze11i11t. Oclal1el)·ez~ 

ték <:t szószék kövé11ek tal1)azatija a.l{t, hadcl pihe11Je11 ! 
. .. 
• 

• 

• • 
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.. 

De nem pil1ent ! ! 
,.. 

·Ha1'n1acl11ap zölcl fo1'1'ás ve1~t fel a talpkő alól ~e '· 
'.f 

nem. folyt ki, ha11em ''isszaszivá1~gott uj1~a és ez ig)„ 
folyt mi11cle11 l1~í11on1 11apb~111, sz{tz 1neg szá.z esztendők 
óta nincsen neki pil1e11ése ! 

A ki valal1a arra jár, nézze meg a szószék/ tal
p~t R11go11falvá11. Ott fogja látni lelkét, mint zölcl szinti 
vizet szi,yárogva s n1011cljo11 el egy miat}ránkot bolygó 
lelkéért, n1e1„t i1en1 lesz i1eki acldig inegpihenése, mig 
az é1'te szálló jn1átságok száma nem teszen k!i egy 
n1illiót az átkozott zöld ba1„átnak. 

. ' 
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