
ZENÉLŐ KÚT í r l a M a r gó B o r i s

Réges-régen egy nyári reggel Kádicsfalva határában kinn aratott a falu
népe. Úgy reggel hét óra tájhan már igen szomjasak voltak az emberek. Köz
tük volt Aron, a nyolcéves f'aluárvája. Olyan kis szelíd, soványka, szaladj-ide,
szaladj-oda, apró kis cseléd. Szakadozott seszínű gúnyajában ott lábatlankodott
az aratók között. A falu sánta ácsmestere. Lőrinc rá is szólt:

- Ne uraskodj, hallod-e! Szaladj csak a korsomért. Ott a lapulevelek alatt
megtalálod a hűsőn, No ... még itt vagy?

Szaladt a kis Aran, hogyne szaladt volna, hiszen szalasztották Épp ez volt
a baj, mert egyenesen nekifutott a sűrű lapuleveleknek. ahol szerencsétlenségé
re kőnek ugrott és zsupsz ráesett az ott lapuló korsora. Persze kettejük kőzül

a korsó volt a gyöngébbik. így aztán szerencsere nem a gyerek tört el, hanem
a korsó. Aronnál inkább a mécses törött el, könnyei rápotyogtak a törött korsó
cserepére.

- Hé! Te míhaszrra ! - hozod-e már azt a vizet? - türelmetlenkedett
a szomías ács.

- A korsó ... a korsó ... - tátogott ijedten a síró gyerek s majd kilelte a
hideg, úgy megijedt az ácsmester mérges képétől. A gyerek síró arcából Lőrinc

ács látta, hogy mi történt, s rnérgében úgy a nyaka közé cserdített, hogya kis
Aron szédelegve kapott sovány ~is arcához.

- Lódulj vissza a faluba te kölyök, hozzad tele a másik korsómat, ott van
a kútnál, de egyik lábad itt, a másik ott.

Futott esze nélkül a szegény kis Aron, örült, hogy megszabadult. jaj pedig
egy kis szalonnabőr de jó lett volna, egy kicsi, csak egy kicsi kenverkével.
Hátha, mire visszafut, falatozásori éri őket.

Hanem a haddelhadd csak ezután jött! Mert ahogy rohant a falu közepéri.
egy pillanatra sóbálvánnyá vált: mert az ácsmester udvarán fényes lánggal
égett a hatalmas szénakaza'l.

- A kicsi Veron ... benn alszik a kicsi Veron ... rnotyogott Aron magában
s rémülten rázta a becsukott ajtót. Dehogy nyílt ki az ajtó! Nem kínlódott
tovább. Fogott egy nagy követ, beverte az ablakot, s örök rejtély, hogy hogyan
hozta ki a kicsi ablakon Lőrinc ácsék hathónapos csecsemőjét. Szaladt a ha
ranghoz, karján a csöppséggel. Letette a kicsit, s ugrott, mint a nyíl a harang
kötélre. Rázta, zúgatta. ráncígálta a harangkötelet. vert a harang eszeveszet
ten össze-vissza, s a határban az egy,ik fíatalasszony rémülten dobta el a ge
reblyét.

- Ég a falu! Tűz van!
A következő pillanatban a férfiak eldobták a kaszát, egymás hegyén-hátán

rohantak, mire beérkeztek a faluba, már a második ház égett.
A sánta Lőrinc ács lélekszakadva bukdácsolt, a felesége ott esett térdre az

üszkös gerendák előtt. Veronkája nevét síkoltotta, mikor Aron - kimerülten
a harangozástól - karján a csöppséggel fáradtan nyujtotta oda a gyereket az
áesnénak.

Lőrinc, az ács nyúlt a gyerek után. Néma boldogsággal, szégyenkezve, za
vartan nézte Veronkáját, ezután Aronra nézett.

- Fiam! ... édes fiam! ... áldott légy azért az eltört korsóért. Meghálálom
kicsi fiam ... meg én. Addig nem halok meg, míg meg nem hálálom.

A falu népe ezalatt versenyezve, egymás kezéből kapkodta Ici a vízzel tele
csöbröket, vödröket, dézsákat,

Nemsokára szerencsésen el is oltották a tüzet, és míelőtt visszaindultak
volna, Lőrinc keze Aran vállán pihent és kicsit rnegköszörülte torkát:

- Várjunk csak emberek! Ez a gyermek a tűzvésztől mentette meg a
falut. A koldúsbotot vette ki a kezünkből. No, szóljatok, mit gondoltok?
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A falu népe egyelőre hallgatott. Leginkább csak a verítéket törölték le ma
gukról. Hosszú hallgatás után mégis megszélalt a falu bírája, Balla Jóska:

- Hát hiszen elvolt ez a gyerek eddig is köztünk. Meg eztán - úgy igaz
- most majd jobban vigyáz rá a falu.

- Én megtanítom subát varrni !
- Én megtanítom házat építeni !
- Én megtanítom bútort faragni !
- Te leszel a környék legjobb molnárja!
Ettől a naptól kezdve tanították, kézről-kézre adták, s ha nem is fektették

selyem ágyba, szívvel, lélekkel fiuknak fogadták Húsz éves korában ács is
volt, asztalos, kőműves, lakatos, molnárlegény és ráadásul olyan deli, szálas
vállas legény lett belőle, hogy bizony mindenki szívesen szólította a faluban
"Édes fíarn't-nak,

Egy napon hívatja a bíró Aront, akire nyugodtan rábízták volna mín-
denüket.

- Aronunk ! Nem vinnéd el eladni az egyik tehénkémet az ülkei vásárra?
- El én Balla apám, szívesen!
El is adta Aron a bíró tehenét s amikor visszafelé indult, az országút mel

lett a keskeny ösvényen, nagy dobajt. robogast hallott. Visszanézett és látta,
hogy száguldva rohan két megvadult ló a kocsival. A lovak gazdája hiába
kínlódott, nem tudta megfékezni őket. Mellette egy halálsápadt fiatal leány,
rémülten kapaszkodott apja vállába.

No kiugrott Aron a keskeny ösvényről, fel az országútra és míre az őr

jöngve száguldó lavaik odaértek, mint a könnyű pehely, úgy repült fel Aron az
egyik ló hátára, emberül megszorttotta a gyeplőt, meg is álltak rögtön.

- Ez ám a legény! - mondta az ijedtségtől még hápogva ' az ember. A
leány félholtan a félelemtől, tágranyílt szemmel bámulta a legényt.

- Hogy hívnek fiam ?
- Engem csak Kiss Áronnak hívnak.
- Én meg a tibódi rnolnár vagyok, Jóna Márton. Eljönnél-e molnárlegény-

nek hozzám ?

Aron a Ieányra nézett, egyebet se látott, rögtön rávágta:
- El én, elmegyek, hogyne mennék. Csak előbb visszamegyek a falumba.
- Jól van, men]. De egy-két nap múlva Tibódon legyél! Keresd csak Ti-

bódon Jóna molnárt. Különben úgyis megtalálod a malmomat.
Jóformán Aron csak annyit értett, hogy ez a gyönyörű leány Tibódon

lakik.
Elbúcsúztak, azután ment haza Aron Kadicsra. Odaadta Balla apjánaik a

tehénért járó pénzt. Aztán kibökte, hogy elmegy molnárlegénynek Tibódra
Jóna Mártonhoz.

A bíró összecsapta kezeit.
- No iszen - Hétvármegye leghíresebb gőgöse, fukarja, hiszen mielőtt

babot föz, előbb megszámolja.
- ELmennék mégis!
- Menj fiam - vissza nem tartalak. De bármilyen bajod lenne, gyere csak

vissza hozzánk. Ne féÍj semmit, mindnyájan segítünk!

A falu népe fejcsóválva, rosszalón búcsúzott Arontól:
- Aron, Aron, édes gyermekünk, miért mégy el idegenbe ?
- Hát hiszen Tibód ide a negyedik falu. Hisz minden héten itthon lehetek.
- De aztán gyere is, mert várunk.
Elment Aron Tibódra a Jóna Ilonka kedvéért. Ilonka is boldog volt, mikor

meglátta. Megszerették egymást, Aron pár hónap múlva megkérte a kezét, s
Ilonka alig várta, hogy megesküdjenek.



Egy év letelte után nyári este lenn vacsoráztak az eperfa alatt. Evés köz
ben azt mondja Aron:

- Márton gazda, adja nekem Ilonkát feleségül. Szeretjük egymást.
Márton gazdának majd a torkán akadt a túrós puliszka. Amikor sikerült

lenyelní, szeme köre nevetett Aronnak. Fakanalával a kútra mutatott:
- Látod-e ezt a kutat?
- Látom gazdám.
- Nahát, ha ennek a kútnak a nyikorgó kereke muzsikální fog, akkor

feleségül veheted Ilonkát.
Aron megtörölte száját, ránézett a kútra.
- Az a kút muzsíkální fog!
A molnár legyintett. Bolond ez a fiú, s otthagyta öket.
- Nem baj Aron, súgta Ilonka, én csak téged szeretlek, akár nyikorog,

akár muzsíkál a kút.
Vasárnap hazament Aron a falujába. Gondterhelten ült a bíró asztalánál.
- Mi baj, Aron fiam ?
- Nem adja hozzám Jóna Márton Ilona leányát.
- Nem-e?
- Nem ám!
- Miért?
.....,. Azt mondta, majd ha a kútja kereke muzsikálni fog, akkor lehet a fe

leségem Ilonka.
Másnap míndenkí tudta a faluban, hogy az Ilonka apja muzsíkálő kutat

kért Arontól. Nevettek is rajta eleget, de Lőrinc, a sánta ács, hívatta Aront.
- Hallom, hogy Jóna Márton muzsikáló kutat kér a leányáért. Mához két

hétre gyere be hozzám. A'íkkorára készen leszen a muzsikáló szerszám.
Másnap a falu fúrói, faragói, ezerrnestereí összedugták a fejüket. Két hét

múlva Aron és Lőrinc, holdvilág mellett éjfél után, egy furcsa szerkezetet il
lesztett be a Jónásék kútjába.

Hajnalban Ilonka ereszti a vödröt a kútba, s amint a kút kereke meg
indult, lágy édes muzsíkaszó szállt végig a falun.

- Édesapám! Muzsi'kál a kút - nevetett boldogan a lány az apja felé.
Márton gazdát majd a guta kerülgette. Ott állt kővé dermedve, ahogy hallgatta
az édes muzsikát.

- No ilyet még öregapám se hallott - morgott Ilonka felé, most legalább
az egész határ tudni fogja, mikor itatod a jószágot.

És míkor megvolt a muzsikáló kút, Aron újra odaállt az apa elé:
- Vihetem-e most már Ilonkát haza ?
Jóna homlokán kidagadtak az erek, úgy ordított:
- Hova haza? Elég legyen ebből! Ki a te apád, anyád? Hiszen csak amo

lyan jöttment falu árváia vagy! Hun a házad? Melyik kapun akarod bevinni
a feleséged? Most aztán lódulj, annyit mondok. A malomban ott vár a renge
teg munka, Még mindig itt vagy?

Hallgatott Aron, nem szólt semmit, engedelmesen lódult a munkáia után.
Alkonyatkor, míkor egymás mellett elmentek, Ilonka odasúgta:
- Ne törődj vele Aron: senkié se leszek, csak a tiéd !
Vasárnap megint hazament a falujába Aron,
- Jön-e már Ilonka? - kérdezte a bíró falatozás közben.
- Nem jön - sóhajtott Aron. - Nem engedi az apja. Azt mondta, koldus

vagyok, se apám, se anyám. Aki pedig árva is, meg 'koldús is, az maradjon
csendben. Meg hogy se házam, de még egy kapufélfam sincs, nemhogy kapum,
amin keresztül bevígyern Ilonkát.

- No várjon csak Jóna molnár : - nevetett a bíró. - Hat hét múlva fe
leséged lesz Ilonka. Menj csak vissza, dolgozz tovább nyugodtan. Hat hét múl-
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va értetek megyünk. Ne búsulj fiam! Most megmutatjuk Jóna Mártonnak.
hogy kije is vagy te Kadícsfalvának !

Másnap a bíró összehívta a népet.
- Áronnak házra van szüksége, de olyan szépre, hogya tibódi molnár

szája tátva maradjon, és olyan faragott kapura, amilyen nincs Erdélyben sen
kinek sem, rnert asszonyt hoz a házhoz.

Lőrinc ács közbekiáltott:
- Én faragom meg a kapuját!
- Én téglát adok! - kiáltott a másik.
- Én a gerendát adom ! - szólt a harmadik
Mindenki adniaJkart és mindenkí annyit adott, hogy abból húsz kastélyt

felépíthettek volna. Segített ott az egész falu. Minden kéz neki dolgozott, mín
den derék neki hajolt, mert nem felejtették el, hogy Áron nyolcéves korában
tűzvésztől mentette meg a falut. Ott sürgött-forgott fiatalja-öregje, apraja
nagyja. Építettek is neki akkora házat, hogy még a török szultán is elfért volna
benne.

Lőrinc ács meg olyan szép kaput faragott, hogya szomszéd faluból is cso
dájára jártak. Örült a szíve, aki ránézett.

Hat hét múlva hajnalban ünneplőbe öltözött a falu népe. Rengeteg kocsi
virágokkal, szalagokkal ékesítve indult el zsúfolva Tibód felé. Amerre mentek,
minden kapu, minden ablak kinyílott az úton. Szólt a muzsika, szállt az ének.
Áron elibük ment, felültették az első kocsira, hisz őt ünnepelték. az ő csele
kedetét, akiért mentek, hogy hazahozzák, mint ifjú vőlegényt.

Megálltak a kocsik Tibódon Jónáék portája előtt.

Jóna Márton Ilonkával kiszaladt a kapu elé, mert már messziről hallat
szottak a lovak esengőí, a víg rnuzsíkaszó. E1hülve látta Jóna, hogy az egész
kocsisor ott áll meg házuk előtt. Áron leugrott a kocsiról s vidáman kiáltott
Ilonka felé:

- Értünk jött a falu!
A kadicsfalvi bíró négy SZ~9S vőféllyel Jóna Márton elé állt:
- Jóna Márton uram, mi tíbódíak népe, megkérjük Kiss Áron számára

Ilonka leánya kezét.
Márton gazda kevélyen elnézett fejük felett.
- Nem látom maguk között Kiss Áron anyját, apját. Azokhoz volna né-

hány szavam.
Erre a falu valamennyi asszonya odakiáltott:
- Mi vagyunk az édesanyja!
S ráfelelték a férfia'k:
- Mi meg Áron édesapja!
Jóna Márton kidobhatta volna Áron szüleít, de egy falut nem dobhatott

ki, mert úgy állt ott a nép, mint a cövek. Hiszen ha nemet mond, ezek bizony
szétszedik a házát.

- Elmehet Ilon ! El - ha éppen Kiss Aroné akar lenni. De csak úgy, ahogy
van. Egy szál ruhában. Az én ládárn zárva marad!

- Nem baj! - kiabáltak vissza a kadiesíak.
- Majd kinyitjuk mi a miénket ! Ihol-e! Mennyasszonyi ládát is hoztunk

magunkkal! - szólt a bíróné.

- Öltöztessunk-e fel Ilonka ? - mert elhoztuk ám a rnenvasszonyí fáty
ladat is ! - kíáltott Lőrinc ács felesége.

- Édesapám! - kérte halkan a leány - szeretem Áront, kérem, egyezzerr
már bele.

- Megmondtam! Ha akarsz, mehetsz, de csak így, ahogy vagy !
- Elvihetem a guzsalyom ?
- Hát éppen azt elviheted !
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Mit volt mit tenni Mártonnak - akár akarta, akár nem -, be kellett en
gední a házba az asszonyokat a nagy tulipános ládával, ahol felöltöztették
Ilonkát Székelyföld legszebb menyasszonyának.

Áron sem maradt hátrább, neki meg a legények hoztak hímzett hófehér
inget, bokrétás kalapót.

Mérgesen fordult el az apa, mikor Ilonka újra elébeállt. hogy elbúcsúzzon
tőle. És míg az apját ott az udvaron békíteni próbálta, legkedvesebb galambja
csipkedni kezdte a vállán fátyolát, majd ott is maradt. De annak a rnérges
embernek beszéLhetett, oda se nelki. Áron várt egy darabig, azután se szó, se
beszéd, felkapta Ilonkát és felrakta az első kocsira. Erre aztán felszedelódz
ködtek a kadicsiak is. Már mindenki fent ült a kocsikon, egyszerre csak a
négy vőfély hirtelen meggondolta a dolgot, lengrottak a kocsiról, usgyi bé az
udvarra, átnyalábolták a molnárt s az aztán hiába rugkapálódzott, őt is fe1
rakták a kocsiba.

Jóna Mártont eleinte él düh majd szétvetette, de aztán addig ölelgették.
sírnogatták nyakra-főre, itatták jóféle küküllőmenti borocskával, hogy mire
beértek Kadícsfulvára, úgy hozzáédesedett a násznéphez, mintha köztük szü
letett volna.

Lőrinc ács még aznap este nekilátott. Reggelre már megfaragva díszlett a
kapu fölött a galambduc is. A kapu egyik oldalán Ilonka guzsalva ékeskedett.

Másnap megesküdtek. Volt eszem-iszom, örömünnep, tánc ki világos virra
datig.

Ettől kezdve a kadicsfalvi lányok folyton duruzsoltak vőlegényük fülébe.
- A mi házunkra is olyan kaput faragtass, mint amilyet Lőrinc ács fara

gott Kiss Áronnénaik.
így terjedt el lassanként egész Erdélyben a székelykapu.

-
HULLÁMOK M"€LY"€N

Szélkorbácsolta, frissen fodros tónak
táncoló tükrén kelő nap ragyog,
hullámos hátán egy magányos csónak,
s a tó mélyén: beléhullt csillagok.

A csillagmiriád ott lenn a mélyben
ujtüzű éjszakákról álmodik
tűnődve távoltitkú messzeséqen,
amig fölötte siklik a ladik.

úrrá lesz mindenen a józan nappal,
csörtetőn indul élni a világ,
álmoTc, tündérek tovatűnnek halkkal,
s titoktalanná lesz a tünde táj.

Csak én tudom, hogya hegyek ölében
pihenő tónak titkot súg az éj,
s amit a nappal ellopott, az égen
születni indulnak az új mesék.

Csak én tudom, hogy emberarcok mélyén
hajnalra l'ár a kelő gondolat,
s a tótükörnek leple alatt fény ég,
mesék álmodnak hullámok alatt,

s mig a habokat szél zilálja széjjel,
vijjogva bőgnek józan nappalok,
halkan készül jölragyogni az éjjel,
s életre kelnek mind a csillagok. A g o s t o n 1 m T e
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