
DALLOS SÁNDOR:

KÜLÖNÖS UTAZÁS

A holdűző rigmussal vesződöm s mert dídergek a kegyetlen
hidegben, fűtögetem magam. Akkor lábak csoszogn~k ki~t
az ajtó előtt, hallom, hogy két ember belép, egy pillanatig
csönd, aztán egy férfihang megszólal:

- No helyekben aztán válogathatunk, mert itt, úgy
nézem, rajtunk kívül élő ember senki.

A másiknak mondja, akivel jön. Engem nem lát, mert
mint mondtam, én mélyen leesusszánva ülök az állomás fe
lőli sarokban. De jókedvem van, hát gondolom, tréfát csiná-
lok. S megszólalok : .

- Hát egész nincs, az bizonyos, csak fél. Mert aki én
Régenben voltam, annak fele idáig lefagyott.

Egy kis női hang ijedten hőköl, (szóval nő a másik utas)
de a férfi, míntha osak várt volna rá, nyomban felel, pedig
nem is lát engem:

Ejnye! S azt hová tevé?
- Mit? - kérdem rejtekemből.

- Ama másik felit - mondja még mindig a látatlan-
nak - aki lefagya s nyilván nem a szájarésze?

- Azt sehová - mondom. - Rajtam van még s viszem.
- Nagy hiba - mondja az ember - mert én a maga

helyibe kihajítanám az ablakon s innentől féljegye,t váltanék.
Fél testnek az is ölég,

De akkor már ott vagyunk egymás előtt, mert én nevet
ve felállok, ő meg odajön s néhány pillanatig megnézzük
egymást.

- Engedeimet - mondja az emberem s a süvegéhez
nyúl. - Békesség a félig fagyott embereknek.

- Az a fagyatlanoknak is - emelem meg én is a sü
vegem.

S talán ez a kis, tréfa hoz bennünket már az első pilla
natban össze s ebből nő ki minden, ami később történik köz
tünk. Mert erősen lekezelünk, megmondjuk egymásnak a
nevünket, az ajtóban egy kicsiny asszony áll - ő jött vele
az előbb - azt odaínti, szépen összeismerkedünk mind a
hárman s hát ők egy fiatal házaspár. A férfi úgy huszonnégy
éves lehet, az asszony semmikép sincs húsz se. Mellén át
kötve egy nagy, téli kendő, abban akár egy gyermek. Mind
ketten székelyek; az első székely ismerőseim. Az ember le
teszi általvetőjét, a holdvilágos sarokba ül, vele szemben a
cseppnyi asszony - mintha egy szál, kendébe takargatott,
kedves kis mályva volna - én az ember mellé ülök, neve
Farkas Illés, s beszélgetünk. Hogy én honnét jövök, hová
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tartok, ki s mi vagyok, hogy nálunk milyen a világ s hogy
odaát is így eltréfálnak-e egymással az emberek, mint mi
most. Mert ez székely szokás. (Holott mifelénk is így megy
ez még most is.) Közben iszogatunk is egy-egy kupakkal a
régeni pálinkából a beszélgetés mellé SI rövid idő alatt úgy
összemelegseünk Farkas Illéssel, hogy például csak egy
szelgabíróval is se ő, se én öt év alatt se. Már az van ben
nem, hogy mihelyst elindulunk, rágyujtok egy otthoni dalra,
hogy ni, ez egy dunántúli nóta, hát egy székely milyen? De
a gözös osak nem mozdul, noha már vagy negyedórája vesz
tegelünk itt ismeretlen okból s én énekelni szerétnék. Ki is
fakadok:

- Hogy mit állunk itt ennyit!
A szomszédom csöndes tréfával:
- Meglehet, papi áldást várunk, vagy gyónni mene a

masíníszta.
Igy. De nóta mégse lesz, mire elindul a vonat. Nem én

tehetek róla; valami történik közben, de nekem még sejtel
mem sincs semmiről. Úgy kezdődik az egész, hogy sok kérdés
kÖ2lt egyszer azt kérdezem:

- S itt Magyarón milyen az élet?
- Amint nézem - felel az emberem - sok dicsekedni

valóm itt se lehet. Ámbár hisz én nem tudhatom.
Csodálkozva tekintek rá.
- Nem idevaíósiak?
- Nem. - rázza csöndesen a f,ejét. - Csíkiak vagyunk

münk. Felesíkba valók.
S megnevez egy felcsíki falut, hogy oda.

Ahá! S az messze van ide?
Hát bizony - mosolyodik el vékonyán - sasnak is

jókora röppenés.
- S embernek?
- Annak félnap vonaton. meg még szekéren egy jó-

kora út.
- Igy hát csak látogatóban voltak itt'?
- Nem a - azt mondja IS csöndesen megrázza megint

a fejét - más dolgunk vala. - S a hangja szép nyugodt s
egyszerű. - Temetésre jövénk fel.

Oly váratlanul ér, hogy csak bámulok rá s valahogy szé
gyenlem magam. Most mit mondjak!

- Rokon? - kérdem végre zavartan.
- Nem, - azt mondja Farkas Illés - több. Öregapám.

Erre szekereze szegény s itt éré útban a szélesapás a tegnap
előtt reggel. Mongyák, csak lebuka a szekérről s vége.

Az .ember. most a padlót nézi, a virágnyi kis asszony
meg elpityeredik a sarokban. Hangja nincs a sírásának csak
nagy,,, dagadt, be.lső áradása; ekkor veszem észre, hogy gyás7r
~endo van. a feJé~. Azt lehúzza, a nagy, téli vállkend6t fel,
19y rázkódik. Igazan: akár egy gyermek, aki az apját siratja.
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Holott még csak apósa se volt a halott. Hát akkor? Mert ha
nálunk egy ilyenforma ember elmegy, a megmaradottak
egyet elkomorodnak tisztességből s kész. Ezek meg, lám ..•

Az ember a térdén könyököl, úgy mondja:
- Pedig még nagyon öreg se vala szegény, a karácsony

kor lett volna hatvanegy... De görbe vala derékban s a
szívire régtől panaszkodék . .. Mer az élet erősen elnyűvé,

Az el... A csíkiakat mind ...
Egy kis csönd, Akkor rám néz s látom: ejnye, mosolyog.

Az arcán valami száraz, furcsa kis mosoly, mintha bádogból
volna.

- Mer az igaz - s nekem mondja, vagy túlnéz rajtam?
- hogya csíki székely vérire : első. Mind lúfő. De életre?
Majd nrind utolsó nyomorult. Egy jó búcsús kódis meg nem
cserélne eggyel se. Nem bolond, iszen ő rendesen eszik,
mink meg az esztendő nagyrészit akár az éhíarkas, úgy tölt
jük, csak éppen nem marunk. Földünk nekünk alig van, azon
is ami megterem, leginkább csak pityóka. Még ez nem volna
baj, ha legalább abbul volna ölég. De ritka esztendő, hogy
nyárig futja. Igen, ha lehetne küet enni, vagy fát. a csíki
volna a legboldogabb ember az országban. Mer kű s fa van
bőviben. De az legföjjebb osak szép, Távolbul nézve aszori
gya az ember: aj de szép szikla! S az is. De hátha még hús
bul volna, V1agy akár csak pityókábul! Az, erdőkre, aki csak
megfordul mifelénk: aj mínő fölséges rengeteg s mennyi pézt
érhet! S az is igaz. De leginkább csak a bankoknak éri, amit
ér, nagypézű uraknak Bukurestbe, Brassóba ; a csíkiaknak
ott már nem sokjuk vagyon. Mióta én az eszem tudom. a
közbirtokossági erdő nálunk csak fogy. A nagy muszájba,
aki csak úgy jöve, akár a kolera, de el nem mene többet, a
mieink csak adogaták el szegények, amijük a hegyeken vala.
Mer enni kölle s élni. Mongyák, nagy möd sohase vala itt s
úgy lehet igaz, de a szegénység most akár a tenger. Aki él,
az mind munkál szüntelen, egy csíki ember annyit, mint
három más. A két kéz az jár folyton, meg a váll, derék, az
egész emberi test irtásban, napszámban s mindenben, ahon
nan csak egy-két bani lepottyanhat, a feje meg csak töpren
kedik, hogy ami kis kereset e rettentősok munkábul össze
gyün, hogyan futhatnáannyi léleknek életre?

- Hát a fej - folytatja, arcán a bádogmosollyal - az
szüntelen ezen jár, szinte már tizenöt-tizenhat éves kortól a
koporsóig, de megoldani alig tudja. Mer ember annyit végez
ni nem képes, mégha verejtékibe mindennap akár ötvenszer
megfördik is, akibül csak egy ötfőnyi család is rendessen
megélhetne. Hát még nagyobb! Mióta én az eszern tudom, az
emb~ri munka csak ennyit ér Csíkban ; egy apa ölégségét
legkisebb családjának se tehet. A földanya meg alig segít;
talán még soványabb az emberi anyáknál. Háromszékbe már
nem, ott terem rendesen gabona is. Igy mikor Háromszékbe
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még éppen csak kezdik élezni a fészéket, a mienk akkorra,
meglehet, már háromszor is kicsorbula, a horpaszunk meg
olyan vékony, hogy akár egy zseb beli kés is átalütheti. Egy
jó erdei Iészére meg - vala úgy nem eccer - ráment két
három napi kereset is. Mikor Háromszékbe. mongyuk, egy
két falat még esik a kutyáknak es, a müeink már régen kint
vadásznak a hegyekbe, nekünk meg főtt pityóka járja héjé
ban. Farsang felé a legtöbb helyen már csak naponta eccer.
Ez így van. Aki felnőtt, az csak ül, legföljebb káromkodik s
próbáll ezt-azt, de a gyermekség csak bőg éhtiben, Aki apa,
az meg csak megvész a gyermekrívásha, s a magatehetetlen
ségibe s megvággya az asszonyt - mert mit tegyen kinnyá
ba? - vagy ordít a gyermekekre: csönd, az Isten rogyássza
reátok a világot, mer mind esszeváglak bennetek!

A lábával egy cigarettacsutkát piszkál a padlón.
- Igy. Holott akit megüte, azt szeretetból vevé el, meg

segiccségnek s ő az is. A gyermekek meg éhükről nem tehet
nek, de még arrul se, hogy vannak. Nem ők akarák megszü
letésüket, hanem a felnőttek gerjedeime s az Isten. Hát le
vének. S mennyin! Ugyan sokan. Hat-nyolc gyermek Csík
ban megszekott. Még jószerencse, hogy halnak. Ha az mind
megmaradna, aki születik, régen egymást ennénk már, any
nyian volnánk. De kevés az élelem, elhullanak. Öregapám
nak tizenegy gyermeke vala, de közüllük heten még kicsiny
korukban elmenének jobb világba, kettő a nagy háborúba
tűne el, így végtén marada kettő: Marci bátyám s édesapám.
Apám házánál münk es nyolcan valánk testvérek s vagyunk
most csak ketten a tizenhat éves öcsémmel, Márkussal, Én
ugyan már házas s szegény öregapám házába lakok. Ű a
házát nekünk adá, hogy ne köllessék házér is veszödnünk s
úgy egyezénk meg, hogy együtt maradunk s esszedolgozunk
ketten, ő s én. Mer azt óhajtá, hogy nekünk aki gyermekünk
leszen, ha csak lehet, a szegénység miatt közüllük egyetlen
is el ne halálozzék. Azér aj állá az esszedolgozást. Mer a
gyermekeket erősen kedvellé; a nagy családot. S mindig
leckéze: "Lásd e, a sok gyermek a székelység erőssége, Mer
ezek - a románokra gondol - gyöh etnének akárhányan, ha
münk gyermekkel győzzük, meg nem esznek münket, hiszen
a gyermekbül leszen "székely". Igy. Csak most meghala.
Há,t ...

Elhallgat s most újból csönd. Olyanforma, mint mikor
egy gyónás megszakad. Hang nincs, de a ténye még ott vib
rál a levegőben. Vége? Vacog a fogam, de nem a Iázástól.
Balra tekintek: ott van még az ember? Ott. Már elvette
rólam a tekintetét, most a feleségét nézi, amint sír. A férfi
arcán a száraz, sárga kis mcsoly s csak néz.

- Vágok egy kis kenyeret, Érzsus - mondja, - Egyél.
Az asszony talán nem is hallja. Az ember nem ismétli

meg az ajánlatát, csak nézi a feleségét ezzel a csöndes mez
állt kis mosollyal s minden átmen et nélkül megszólal : I::>
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- öregapám ...
Nagy rándítással ekkor indít a vonat, de mintha észre

se venné.
. .. Kicsiny kis öregember vala s nemcsak görbe, még

sánta es. Tizenhat éves korába összezúzá egy irtásba egy fa
a bal lábát s azóta bicege. Nem is vala katona miatta. Azér
míg a gyermekei megvalának. jára erdei munkára es" de én
már csak mint ezermeaterre emlékszék rája, aki míndenhöz
értett. Megjavítá a szekeret, hegyi esztenát s ha kelle, igen
jól a csizmát es. Csinála bútorokat, csodaszépen faraga, de
még az órát is meg tudta volt reperálni, ha elromlott volt. Ezek
ből éle s igy. Tizenkilenc óta meg csak egymagába, mert
hogy öreganyám elhaláloza, nem veve több feleséget, bátor
alig hogy negyven esztendős mula akkoriban. De aszondá:
csak az lehete az igazi, akit fiatal leány korába képessé teve
a szeretet, hogy egy sánta legényhez kösse az életét. Hát
még főzni es maga főze magának s foltot például ruhára
úgy vete, hogy annak tanult mestere se különben. Dallani
is igen szépen tudott s még mesélní hogy! Még a fölnőtt em
berek is de sokszor elhallgatták, ha ' idejük vala rá s neki
kedve. De legszívesebben a gyermekekkel [átszoda. Engem
csak vitt magához. mindennapon s [átszodva eskolázott. Tőlle

tanultam meg szépen faragni es. De nemcsak engem gon
gyázott, idegen gyermekeket es. Erzsust például - int a fe
jével a feleségére - ő nevelé öt esztendős korátul mind
tizennyolcadfél esztendős koráig, vagyis hat héttel ezelőttig,

míg csak én el nem vevém.
Miért mondja mindezt ? Ríkatní akarja csak az asszonyt,

aki az öreget, úgy látszik, valóban apjaként szerette? De a
szeme gyöngéd s a szava is az.

- Szomszédok valának, tuggya, Érzsus még már öt
éves korában apátlan. Apját huszonnyolc tavaszán elgázolta
a vonat valahol Szebennél. Haza se hozzák. Öregapám a leán
kát erősen szereté s megegyezé az, anyjával, hogy fölnevelli.
Tette is. Annyira, hogy mikor a leánka anyja két esztendőrerá
férjhe mene egy szebeni vasútashoz, Érzsus öregapámnál
marada s oskolába es ő járata, meg fözni es Ő. tanítgatta volt
játszódás közben. Mer mindenre így oktatá. S egyszer csak
- ojan tizenhárom éves suttyógyerek lehettem s Erzsus ép
pen fáér mene ki a vacsoratűzhöz - aszongya nekem öreg
apám: "Ládd é csak, Illés, mij szép s kedves s okos s ügyes
ez a küsleán. Éppen jó lesz neked feleségnek." - "Hogy-é
- kérdem. - "Csak úgy - aszongya öregapám - hogy én
ezt a kis Erzsust neked nevellem." - "Ráér" - mondom én
s magamba röhögök, hogy ugyancsak jókor keres már nekem
párt öregapám, még jó, hogy az oskolába esszé nem eskütteta
már minket. Hanem azótatul nyugtom nem vala tülle s Er
zsusnak se; münk ezt mindennap hallánk. De igen szépen
tuda szóllani minden dologrul, ojan [átékosan, hogy ezt münk
elfogadánk. Hogy miként valánk közben, sok vöna elmondani,
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de annyi biztos, hogy én Érzsussal - azon az, egyen kívül 
míntegy tizenöt esztendős koromtul csaknem házasságba
élék s míkor sor alá kerültem volt s jöve, hogy visznek kato
nának Módvába - lsten süjjessze el ahol van - erőssen

fölérzék Érzsus szép kis orcájára, (azon a tavaszon bérmál
koza éppen,) s úgy menék, hogy látám: immár valóban pá
rom képit viszem szüvemben, Ezt csinálá öregapám. legyen
neki köszönet érette.

Most rátekintek: hát mosolyog s úgy nézi az asszonyt
szép, szelíd erővel, mint egy virágos hegy egy szép, piros
kis gyermeket. 8 az is őt, a szemére húzott gyászkendő alól,
látom, csak nézi. Az ember hangja meg már csaknem csik
landik:

- No, hogy ott Módovába hogyan három esztendeig,
egy-egy kis ritka szabaccsággal közben, ez mellékes, bátor
keserves vala erőssen. Csak az, hogy jövének a müeink,
münk meg már az Istennek se tovább Módovába, hát csak
haza! Miként, asse köll, csak ami itthon vala. mer az kész
mulaccság, ahogyan münk öregpámmal mingyár első nap
elbirközgatánk, Persze szóval, mer ahhoz értérik münd a
ketten rendessen.

- Vagyis - nevet - én egy délután öt óra felé érke
zék meg az édesapámék házába s hogy, hogyse, de nem tele
el tíz perc, már ott vala öregapám es. Akkor már csaknem
egy esztendeje nem látánk egymást s az utolsó időkbe, bi
zony, írni se igen lehetett. Hát csak kezelünk. leüle s beszél
geténk mindenrül, de én már ahogy az öreget meglátám. a
pillanatban tudám es, mi hozá őtet. Ez a mi Erzsussal való
dolgunk. 8 gondolám, én most őtet egykicsinyt megugratom.
8 már érzem is, hogy: no most kezdődik, mer eccerre csak
aszongya öregapám. "No, Isten mégis csak haza szabadíta
téged végtire, Illés fiam." - "Engem igen - mondom 
hála legyen Néki." - ,,8 rnünket meg valamennyiönket föl
- pisloga öregapám, mer ettül nagyon boldog vala - vagyes
szabad székelyekké teve." - "Mindőnk hálája érette 
mondom - mer a világon ez a legnagyobb sor." - "Az biz
tos s hiheted, hogy mindőnknek az - felel öregapám 
mer a rabiga igen nehéz vala. De a nagy dógok mellett azér
az egyes emberrül se szabad elfelejtkezni, mivel nemcsak
ország van, hanem egyes ember es. Igaz-é?" - "Ez,annyira
mondom - hogy semmiként le nem tagadható." - "Nohát
- fűzi tovább - ha ez nem, akkor az se, hogy az egyes em
bernek es csak gondóni köll magára, mit tegyen s hogyan
erösöggyék?" - "Elfogadom - így én - mer ez se kisebb
igasság az előbbinél.' - "El es fogadhatod - aszongya
öregapám - mer javadra beszéllek s arra mondom azt es,
hogy egy ember magába csak egy ember, de kettő ammár
kettő." - "A számtan es ezt mongya." - bólintek. S öreg
apám: - "A számtan esaszongya - de az élet es. Mer a
kettő az egynél erősebb. Ha az egymagába való embert valami
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nyavaja elöíoggya, minden dóga megcsorbul. De ha társa
van, az őtet bajába kisegélli." - "Ez es megint csak igasság"
- bólintok de a móka még csak eztán jön, mer aszongya
öregapám : '"Akkor hát főlteszem a kérdést neked: miként
vélekedel a házasodásrul ?" - No helyt vagyunk, gondollom
s adom a tudatlant. - "Hát ami azt illeti - mondom egy
formán - nekem egy ház ellen semmi kifogásom, öregapám."
- Erre csak megnéz szúrősan. - "Azt tüstént gondolám 
aszongya - mer ojan marha kevés akad, aki egy ház ellen
tusakoggyék. Csakhogy éna szentséget értem Illés." - No
én erre ecoerre vágom a sanyarú pofát. - "Ammár megin
más - mondorn - mer az kutya kemény dolog.' - "A ka
tonaprótunt keményebb, méges megevéd Módovába."
"Megám - mondom - de süjjeggyen is el Módova!" 
"Igy hát - csúfola erőssen - ha jól nézem Módovát nem
igen vennéd el ?"- "Azt hagyom a hóhérnak." - "Pedig
jó nagydarab, hallod-é?" - "Tudom' csakhogy én inkább a
kicsinykéket kedvellem." - "Aj - így öregapám s igen
csínállá a kékadást - hittem pedig, hogy egy jódarab öz
vegyasszonyt valamiként komendálhatok neked." - No meg
állj, nyítok én ki s vágom es a bús pofát. - "Hát láttya 
mondom - ha haza indulasom előtt csak fél nappal mon
gya es e szándékát, lehetett volna beszélni rólla. Igy meg
most elkése, mivelhogy tanács hijján magam választék ott a
távolba élettársat magamnak." - Még vastag es vala a dolog 
kuncog az ember, (csak azt nem tudom nekem szól-e még
mindez, vagy már egyedül csak annak a cseppke asszonynak
ott vele szemben?) - mer úgy megrezdüle tőlle, mint a fa,
akibe fészét vágnak. - "No csak - aszongya - s miféle?"
- ,.,Leánynemü" - vágom vidáman ő meg rám néz. 
.,Még jó, hogy mondod, mer mán majd azt hívém, cserfa."
- Én meg: - "No, hitnek ez ugyan ölég furcsa, mer cser
fára gyermekkorába mászik az ember, de a fölnőtt legény
vágya egészen más." - "Ejnye - aszongya - minő újság!
S megnevezhetnéd-e mását?" - "Tisztességgel, bizony, 
mondom - én csak úgy, ha aszondom: ez éppen az, ami
kedves öregapámnak immáron csak búsulást okoz." - "No
- pisloga erőssen - akkor ez csak a mogyorónak foggal
való Iöltörése lehet." - "Ugyan-e?" - "Cs,akes, mer én
arra mán képes nem vagyok s ezen valóba sokat búsullok.'
- Én meg erre: - "Hát - mondom - akkor öregapám e
rejtvényt nemcsak szepen fejté meg, de még vigaszomra es."
- "Ne mondd!" - "De így van, mer ha csak ennyi a hiba,
én ama kiadós özvegyet kit nekem szána, igy bízvást öreg
apárnra testálhatom, annak rövidsége ilyenformán ott se le
gyen." - "Annak nem; köszönöm a szívességedet.' - "Én
meg lakhatom lakodalmam a magaméval." - hajlám. 
"Senki akadályt nem támaszthat ijenbe egy fölnőtt legény
nek." - rá öregapám. - "Csak a szégyen." - így én. 
,.S ruitül szégyenkezöl '?" - kérdi: - "És csak attul, - mon-
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dom - hogy szívbéli választásomat nem tudatám kedves
öregapámmal. Pótollani lehet-e még, mulasztást, mert akkor
valanék?" - "Lehet - aszongya. - Kezgyed: - "No 
mondorn - legelsőbben es ezt a leánt én módovai katonásko
dásorn alatt oj erőssen megszeretém, hogy én őtet elveszem
s engem erről lebeszélni mán nem lehet." - ,,8enki azt nem
akargya, de valljad, ki lenne az." - .Bizony az csak egy
s'zegény küs árva." - "Emmég nem hiba, csak azt mondd,
formája minö volna?" - "Arra éppen ojan, aminőt kedvel
lek." - "Vagyes kicsinyke." - "Hát az - mondorn. - Ma
gosságra nem igen több az aranyos százhúsz-centínél.' 
"Ejnye - így öregapám - hát Góliátnak ijeníormán nem
mondható.' - "Annak nem - mondom, - hanem ami a
magasságából esetleg hiányzik, azt sújba helyre hozza. Mer
sujba kerek kilencven kiló a kedves." -- "No - aszongya
öregapám - most hazncc," - "Nem én." - "De hazucc 
aszongya - mer szemeden látom, hogy megvan ő egymázsa
es." - Én csinálám a röstelkedést, - "Hátha mán ijen erős

tekintete vagyon, öregapám - mondom - meg köll valla
nom, hogy magánál az igazság. A nagy buzgalomba Ieledém
ugyanes, hogya púpja külön es nyomhat szegénykémnek
vagy tíz kilót." - "Ládd-e - bólogat - mij feledkezős vagy.
,,8 hát tovább?" - "Mán csak annyi, - fűzöm - hogy bi
zony oláj a kedves." - "Mingyá gondolám - int öreg
apám. - 8 azon tul ?" - "Hát a füle talán a rendesnél egy
kicsinyég nagyobb." - "Vajj mennyivel?"· - "Az egész
legföjjebb húsz centi ha van hosszúságba, több nem." 
"Vagyes az ötvenet sem üti meg - csóvála a fejét. - 8 or
ra ugyan van-é?" - "Van - adom a szornorút - hanem
öklőmnél asse nagyobb. De a gojvájja az páratlan!" Ö meg
néz. - "Csak ennyi? - kérdi." "Nem a - tódítom - mer
akármejjik kedves kis mejjihöz is öregapám szeredása csak
semmise." - "Na valóban derék hajadon lehet - bólogat
erősen - de más mondani valód rólla nincs'?" - "Nincs -
mondom, - Mindent kivallék.' - De erre nagyot kajátta.
- "Hát - aszongya - hogy a haja veres, azt én mon
gyam-é?" - "Hijjnye, - hejeslek - színigaz !" - ,,8 egy
kezin hat ujját? Huszonnégy körmit ? Kétakós fej it ? 8 hogy
a király első frájja vala? Azt es? 8 hogy újhódkor nyeritt
s két fülibe két tücsköt tart hegedősnek s hogy hová kajla
bal szemivel pillant, minden vizbe borul, ahová kajla jobb
szemivel, égő nap mindent kiszáraszt? 8 hogy égrül megkéré
három csillag minapán, de ő aszongya, csak a naphoz me
nyen, de teéretted a napot es legénysorba hagyá? Ez es az
én mondókám? a teremtésit? Hát minő fejed vagyon neked
s e végtelen pityókába, kit a nyakadon hordol, minő eszet
ada neked Istenünk, hogy ezt a sokat mind elfelejted, mikor
pedig ezek legszebbek? De még csak a nevit se emlitéd ne
ki, s még azt es én köll megkérdezzem, hogy netalán nem Er
zsusnak híjják-e a szívbélídet?" - Aj - kapok fejemhez - de
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éppen annak! Ezt kitül tudá meg ij sebesen ?" - "Egy nagy
kanveréb esitipelé ki idejövet, - aszongya - de [öhango
san." - "Úgy az éktelen nagy tudós lehet - mondom." 
"Az az, - hegyezi - mer nem komiszár. S hát nálla valál-e
mán?" - Én meg: - "Ha a kanverebet érti, - mondom 
annál nem." - "Csakhogy én emberi fejjel a leánkát." 
Csíp meg: - "Hát nyögök keservessen - én annál se bi
zony, mert mióta csak honn vagyok, engem egy borzasztó
öreg ember a beszéd 'kalofájából ki nem ereszt." - "S ki
ama kegyetlen?" - pislog. - "Erössen formáz öregapám
ra - szerénykedek." - "No - aszongya szentkomojjan, de
a szeme kacag - ölég bugyuta legény vagy, hogy türöd s
egy vénemberrel váltod a szót, mikor a mátkáddal is válthat
nád, ki a tiszteletedre talán ünneplőbe es öltöze, de a huszon
négy ujjából es négyet okvetlenül lerága már s úgy lehet,
még a székely szót es megtanulá kedvedér. te nagyszájju
oláj baka ..."

Ezt meséli, de most már látom, nem nekem szől mind
ez. Nem. Csak nekik kettójüknek, kik hathetes házasok s
már temetésről jönnek. A jó 6sz-Embert temették, aki egy
másnak nevelte őket s aki így elbeszélés után lélekben mínt
ha egy kicsit füvek közt üldögélő öregistenre hasonlítana. A
csíki hegyekben ül egy nagy s vén, jó Erő a havasi legelők

gyepén s a tekintete szeret. Róla beszélnek s maguknak,
hogy az milyen áldott lélek vala s miket monda l Hogy tréíála
jókedvében! A férfi meg - megzökken ültében a móka vi
dám erejétől s föl-fölkacag s a cseppke asszony is, íme: ne-
vet! De milyen édesen ! Már onnét, hogy " magassága
nem több százhúsz centinél, de sújba behozza " Sa csatta-
nón: csak úgy buggyan! Egész arca szabadon világít, gyász
kendője lecsúszott a nyakába s most igazán virág, a világ
első, friss adomáit szívja s azon nevet, hogy de jól De jó!

Nem is nézem őket, az ablakon nézek kifelé, hisz minek
zavarjak itt?

Odakint ugyanaz a két csillag, amelyet otthon az abla
komból látok mindig: egy zöldes fényű, meg egy vörhenyes.
Mondják, háborút jelentenek. Nos, az van. Szép, nagy, terje
delmes háború s egyre dagad. De milyen szepen nevetnek
ezek itt ketten! - gondolom. S milyen ügyes ez az egyszerű

ember, hogy ezt a síró asszonyt néhány perc alatt így meg
nevettette! S hozzá ugyanarról beszél, akit ez a csaknem
gyermeknyi kis nő keservesen siratott az előbb. ügye,s és jó.

- De ez még semmi - hallom, ahogyaférfiből csiklan
dik ki mesésen a szó - mer vagyon tovább is. Hogy négy
nap alatt esküvésig is járá ügyünket, azt tudod, de azt nem,
engem utolsó legényi estérnén miként oktata. "No oláj baka,
- hát ember leszel hónapra." - "Én az" - mondom, - "S
miként teszed?" - néz erőssen. - "Hevessen, - mondom
- ölöget várék." - "Nono, - rezzen meg - nem fát dön
tögecc: virágot szedel !" - "Tudom én." - mondom. - "De
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akkor azt es tudd, hogy nem fésze köll a virághoz, de ked
ves kéz.' - "Ahhol az" - bólintok. Ö meg szígorúan : "Hát
amint először áldozálgyermekkorodba harmatosan, eszedbe
azt vedd s úgy tedd, mer .. ."

Felállok és csendesen kimegyek. Hiszen egymásnak be
szélnek már csak. Talán azt se tudják, hogy ott vagyok.

- A hold alatt - gondolom - szépen kinyílnak.
Akkor zörgünk át valami traverzeken : az első Maros-híd.

Magamban önkéntelenül zümmögök valamit, talán a holdűző

vers dallama lehet - vagy más? Most születik ? A kimond
hatatlanságokra zene? Kitárom a külső ajtót, leülök a leg
első lépcsőre s nézem a tájat: lassan fennsíkra kpaszkodunk,
Füzek állnak kinn s mintha egy ember volna, úgy érint meg
a hidegség. Szinte köszön: [óestét, Úgy nullafok lehet, vagy
talán fagy is. Hát: [óestét,

S ülök. Marosvölgyi utam kezdődik innét.
Vajjon hogy szél a mese odabent?
Patakok csörrennek bele a Marosba jeges hangon. Vil

lanásuk maga a fagy. S amott, úgy feltűrt nadrágszárral egy
férfi gázol át' a sekély folyón. Vajjon ki lehet, hogy ez a
csontig ható lábfürdő megéri neki. Kiáltok, visszanéz s ne~

vet. Egy legény. A holdfényben megvillan harminckét erős

foga.
- Hé!
De feketeség nyel el s nehéz füsttel köp szemközt egy

alagút. Alig győzök beugrani.
(Vége következik.) Dallos Sándor.

CSEREl SZÁSZ LÁSZLÓ:

MINT HEGYTÖL A PATAK.

Mért nem tudja
,a hegy ölébe zárni
a futó patakot,
kit Isten neki adott.

mért nem tudja
medrébe marasztani
az égből jött vizet.
ki csak elibe siet.

12

s mért van, hogy két
sóvár karomból mindég,
- mint hegytől a patak 
a szerelem elszalad?
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