
Az aszú szólő
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A falu vegen állt egy kis ház. Nem is ház volt az, hanem csak amolyan kis
viskó. A fala sövényből készült, amelyet kívül-belül. sárral tapasztottak ki és
ugyanilyen. volt a padlása is, hát oda ugyan senki föl nem mehetett. De nem is
lett volna semmi értelme se, hogy valaki is a padlásra menjen, mert egérfészken.
poron meg hidegen kívül nem volt ott semmi sem. Legfeljebb még csak pók, az
is csak azért, rnert a pók nem kér az embertől ennivalót. Soha senki nem hívta
itt a tyúkokat, mint más háznál szokásos, hogy eleséget adjon nekik, mert nem
volt ennél a háznál még csak egyetlen tyúk se. Soha senki nem vitt itt a disz
nóknak eleséget, mert disznó se volt, de még csak kecske se mekegett az ólban,
hogy legalább kecsketej jutott volna a háziaknak. Semmi, de semmi állat nem
tartozott ehhez a házhoz, s mikor a gyermekek elmentek az ablak alatt, mindig
csúfondárosan kiáltottak be:

- Mek-mek! Mek-mek!
Ez annyit jelentett, hogy:
- Olyan koldusok vagytok, még kecsketek sincsen!
Az asszony meg, aki a viskó falai mögött lakott, lehajtotta fejét és csen

desen sírni kezdett:
- Bizony igazatok van - mondta -, mi vagyunk a földön a legkoldusabb

emberek. Ezt ie nem tagadhatom. hiszen meglátszik rajtunk.
Lehajolt a varrása fölé és sírva varrt tovább. Mert ennek az asszonynak

mindigvarrnia kellett, hiszen az urának se volt több ruhája egynél, meg a kis
fiának se, aki nyolcéves volt és iskolába járt a többi gyerekkel. De' bizony paj
tasa nem volt neki senki, mindenki lenézte a nagy szegénységükért. hiszen a
gyereknek még csak csízmara se tellett, - pedig egy kis gyermekcsizma már

; csak nem kesü) sokba -, s mikor beálltak a hideg idők, régi zsákdarabokba
csavarta be az anyja a gyerek lábát, úgy küldte iskolába, hogy azért a tudo
mányban el ne maradjon. Mert úgy szánta, hogyha akármi lesz is, papot nevel
a fiából. A gyerek hát járt az iskolába, tanult szorgalrnasan, Ott ült a . legutolsó
padban, foltos konyökű kis kabátjában, s mikor a tanító fölkérdezte, olyan okos.
feleletet adott, rrunt senki se a társai közül, s a tanító kedvelte is okos feleleteiért.

- Látjátok - mondta a többieknek -, valamennyieteknek ilyen jól kellene
tudnotok a leckét, mint ennek a szegény favágónak a fia tudja.

Mert favágó volt a gyerek apja, szép szál magas ember, csak éppen, hogy
nem tudott vergődni semmire se.

A gyerekek hát irigykedtek a favágó fiára s mikor mentek hazafelé, csak
egyre kiabálták:

- Mek-mek! Mek-mek!
Lakott abban a faluban egy igen gazdag ember, bizonyos Szilaveczky, aki

azelőtt Isten tudja, mi volt, akár rablóvezér is lehetett vagy. uzsorás, de most
gyönyörű szép úri háza állott a falu szélén, olyan szép, hogyaszolgabírónak,
de még az uraságnak se volt különb, s ennek a gazdag embernek a fia kezdte
mindig a csúfol6dást. Az volt köztük a legneveletlenebb, az odament a favágó
Iíához és egyenesen a fülébe ordította:

- Mek-mek! Mek-mek!
A favágó fia meg szelíd gyerek volt, s ahogy zsákrongyokba kötözött lábbal

ballagott a gazdag ember fiB' mellett, megkérdezte tőle:

- Mit csúfolsz te mindig engem?
- Azért csúfollak - mondta a gazdag ember fia mert ti olyan koldusok

vagytok, hogy az már rettentő. Még arra sem telik édesapádnak. hogy csizmát
vegyen neked!

- Bizony nem telik - mondta a favágó fia. - Mink igen-igen szegények
vagyunk.

- űltél te például hintóban már életedben? - kérdezte a gazdag ember fia.
- Nem én, sohase ültem - felelte a favágó gyermeke.

Jártál te már szőnyegen?
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- Sohase jártam.
- Nem? - csodálkozott a gazdag ember fia. - Hát képetek van-e otthon

a falon meg óra, amelyik üt?
- Se képeink, se óránk - mondta szomorúan a szegény gyerek.
- Jaj, de koldusok vagvtok ! - kiáltott a gazdag ember fia. - De füteni,

csak fütötök?
- Nem - mondta a gyerek. - edesapám ugyan favágó, de fára nekünk

nem telik.
- No, látod -.:. mondta a gazdag ember fia -, hát akkor ne csodálkozz,

hogy kicsúfolunk téged' Borzasztó koldusok vagytok ti! Az én apám például
karacsonyra a püspököt várja vendégségbe, s az el is jön, leül az asztalunkhoz
és együtt ebédel velünk. Kilenc szolgáló szolgál fel, édesapám fekete díszruhában
lesz, édesanyám meg aranyban. Pulykát eszünk ebédre, meg récét, meg disznót,
meg tortát és édesapám pincéjében ott lóg egy póznán 43 fürt hároméves aszú
szőlő, annak olyan íze van, mint a méznek, abból csak a nagyurak ehetnek, hát'
abból is ad édesapám egy nagy tállal a püspök elé. No, tihozzátok elmegy-e a
püspök? - kérdezte büszkén a gazdag ember fia.

- Nem - mondta a favágó gyermeke -, az biztos, hogy míhozzánk a püs
I1ök nem jön el.

- Haha! - mondta a gazdag ember fia. - Ez bizony így van. De még ha
elmenne, akkor se tudnátok megkínálni pulykával, récével, disznóval, tortával.
különösen nem hároméves aszú szőlővel, mert az ebben az országban senkinek
sincs, csak édesapámnak. A legnagyobb urak is kérték már őt, hogy adjon nekik
belőle, ha csak egy fürtöt is, drága pénzen megfizetik, mert igen előkelő vendé
get várnak, de édesapám nem adott egyiknek se, akármit ígértek is érte, mert
nem akarja, hogy ebben az országban bárkinek is legyen ilyen aszú szőlője, rajta
kívül. Mert ez az aszú szőlú olyan jó, hogy olyat még senki se evett. Hallod-e?

- Hallom - mondta a favágó fia. - Jó nektek, mert gazdagok vagytok.
- Bizony jó - felelte a gazdag ember fia. - Gazdagnak lenni jó, mert a

gazdag ember mindenütt előre kerül, és a gazdag ember míndent megtehet. Ne
Ked például biztosan karácsonyfád se lesz?

- Nem tudom - felelte a szegényember fia. - Az nem tőlünk függ, ha
nem a kis Jézustól. Ha a kis Jézus hoz, akkor nekem is lesz karácsonyfám.

A gazdag ernber fia ekkor nagyot nevetett.
- A tanító mindig azt mondja, hogy te vagy köztünk a legokosabb, pedig

lám buta vagy te, mert azt se tudod, hogy a karácsonyfát a szülők álIítják a
gyermekeiknek a kis Jézus nevében. A karácsonyfa fenyő; amelyet feldíszítenek.
Nálunk a kertben nőnek ilyen fenyők, de mondd meg édesapádnak. nehogy eszé
be jusson a mi kertünkből lopni egyet, hogy neked karácsonyfád legyen, mert
én rnegrnondorn a vadászunknak, hogy álljon őrt a fenyőknél s ha apád jön,
lőjön bele sóval.

- Miért? ~ kerdezte a szegény gyerek. - Miért' akarod te az én édesapá-
'mat sóval meglövetní ? ~'

- Mert a fenyő a mienk - mondta a gazdag gyerek -, s ha apád elvitt
egyet, akkor lop és mi akár söréttel is meglövethetjük.

- Igen - mondta a favágó fia.
- es az se jusson eszetekbe, hogy az aszú szőlőnkből lopjatok, mert azt

hiába is próbálnátok. Olyan keresztvas van a mi pinéénken és olyan nagy lakat,
hogy azt ugyan le nem feszíti tek. S benn az ajtó mögött meg erős csapóvas, hogy
aki mégis betömé az ajtót, annak a lábát a csapóvas megfogja, s összetöri. erted
ezt?

- Ertern - mondta a gyerek. Mindent jól elzártatok a szegények elől.

- Mindent jól elzártunk - mondta a gazdag ember fia -, mert a szegé-
nyek veszedelmes emberek, mindent megkívánnak és míndent felfalnak. Úgy-e,
nektek szolgálótok sincsen? - kérdezte hirtelen,

- Nincs - mondta a szegényember fia -, hogyan lenne szolgálönk, mikor
magunknak is alig van kenyerünk? .

- Hát akkor ki mosogat nálatok és ki takarít?
A szegényember fia elmosolyodott,
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- E:desimyám - mondta. - Mióta az eszem tudom, édesanyám mossa el
az edényeket és édesanyám söpri ki a szobát.

- De ronda keze lehet! - mondta . a gazdag ember fia. - Az én anyám
keze puha, mínt a bársony és fehér, mint a hó.

A favágó fia elszomorodott, de hogya· másik az anyját bántotta, megkemé
nyedett a válla, égni kezdett a szeme hevesen s azt rnondta:

- Lehet, hogy a te anyád keze puha, mint a bársony és fehér, mint a hó,
de ·azért· én az én édesanyám rücskös kezét a te anyád hófehér kezéért oda nem
adom, mert a te anyád keze a semmittevéstől hófehér, az enyémé meg azért
rücskös, mert énértem dolgozik. S aki asszony a fiáért dolgozik, az a legelőbbre

való. Azért az én édesanyám kezét ne. bántsd, mert én úgy megverlek. ha bán
tod, hogy kilenc doktor nem gyógyít meg téged!

Ezt mondta, a' szeme villámlott. s megállt erősen a gazdag ember fia előtt,

aki megijedt tőle, mert elkényeztetett, vékony gyerek volt, erőben nem vehette
fel a versenyt a favágó fiával, és elszaladt. De mielőtt elszaladt volna, még be
lekiáltott a favágó fiának fülébe:

- Mek-mek, szegény ernber fia! Mek-rnek, hiszen még csak egy kecskétek
sincsen!

A favágó fia meg búsan ballagott hazafelé, mert hiszen azért megalázták,
és igaza volt a gazdag ember fiának, rettenetesen koldusok voltak. Az anyja
'rögtön észrevette rajta a szomorúságot és megkérdezte tőle:

- Mi bajod van, kedves kis Ferkóm, szegény kicsi fiam? Miért vagy szornorú?
- Fagyott madárkátláttam az úton, kedves édesanyám, azon szomorkodom ~

mondta a szegényember fia s az anyja elhitte, mert kemény tél volt, december,
míndössze egy héttel karácsony előtt, a hó ropogósra fagyott 'és bizony a mada
raknak se volt másuk, csak atollazatuk.

- Ne szomorkodj, kicsi fiam - mondta a fav~gó felesége -, inkább egyél
jó kis korpalevest. E:desapád kint van az erdőben, nagy fákat döntöget, de este
hazajön, s szepet mesél neked. Szepet mesél neked nagy, havas erdőröl. nagy
havas erdőben kicsi őzgidáról, erős gyökerekről. fakopogtatóról. Fakopogtatóról,
erdei törpékről.

A gyerek megette a jó meleg korpalevest. jó meleg is volt, jó sós is volt,
azt hihette, a világ legjobb ételét eszi. Pedig csak korpalevest evett. Este meg
jött az apja nagy nehéz 'fejszéjével, a fejszét a sarokba tette, megvacsorázott
a korpalevesból, s addig mesélt a fiának, míg. az el nem aludt. Mert senki a
favágónál szebb meséket nem tudott.

Igy éltek a favágóék, s ha minden így maradt volna, semmi baj se lett vol
na, eléltek volna csöndes szegénységben tovább is. De közeledett a karácsony,a favágó is, meg a felesége is egész éjjel nem aludtak s azon töprenkedtek, ho
gyan lehetne annyi pénzt összegyűjteru, hogy karácsonyfát tudjanak .állítanl a
kis Ferkónak,s hogya karácsonyfa' alá legalább egy csizmácskát tehessenek.
Sokáig hányták-vetették a dolgot, végre is úgy határoztak, hogy mivel a favágó
keresete csak éppen arra elég, hogy éhen ne haljanak, az asszony elmegy mosni
a házakhoz, hiszen ilyenkor csaknem mindenütt nagymosás van, és igy szedik
össze a karácsonyfára meg a csízmácskára valót.

No, két napot mosott is, keményen fáradott, hogy a karácsony szép legyen,
ae másodnap meghűlt, harmadnap ágynak esett, ellepte a forróság, a szeme be
esett, a teste megfogyott, egy nap alatt olyan lett, mint a halálravált. Már-már
úgy látszott a dolog, hogy temetés lesz itt karácsonykor, nem kis csizmácska,
nem karácsonyfa, A favágó először maga ápolgatta, vizes lepedőbe csavarta,
borókabogyót hozott neki az erdőből, azzal etette, azzal füstölgette, a szegény
asszony állapota azonban egyre csak rosszabbodott. Csak feküdt az ágyon, egyre
a kis fiát nézte, aki mindig ott ál.li az ágya mellett, s azt mondta az embernek:

- Nincsen már én rajtam segítség, Ferenc, ne is veszödjetek. Hívassatok
papot, hogy gyónjak, áldozzak, adassatok rám az utolsó kenetet, nekem már más
nem kell. Sajnálok meghalni, itt 11 kicsi fiam, az én kis okos Ferkóm, szerettem
volna megélni, mikor először misézik. De már csak az égből láthatom. Téged,
édes uram, csak arra kérlek, hogy akármi áron is papot nevelj belőle. Úgy
akarom látni csillagos mennyekből, hogy áll az oltárnál aranyos ruhában, két
fehér kezével az Ostyát rnegtöri, s szép, tiszta szájával rálehel a borra, Urunk
szent vérére. Megteszed-e?
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A szegény favágó akkor 'sírni kezdett, hogy az ő feleségének mar vége, és
szaladt a Víg Marihoz, aki javasasszony volt, hogy talán tudna füveket; és sza
ladt a doktorhoz, hogy talán tudna valami medicinát,porokat, vagy valami
kanalas orvosságot. Nem volt a szegény favágónak egyetlen krajcérja se, de azért
azok eljöttek emberségből. megnézték a beteg asszonyt, megkopogtatták, meg
vizsgálták s azt mondták mind a ketten:

- Se fú, se medicina nincsen a feleséged bajára, szegény favágó, s csak
egyetlen dolog van, amitől meggyógyulhat. Eredj el a gazdag emberhez - most
éppen ebéd után' van, és ott sétál a kertjében, két nagy kutyája társaságában,
- eredj el és kérd meg, hogy adjon neked a hároméves aszú szőlőjéből, amelyet
a pincéjében őrizget keresztvassal, lakattal, csapóvassal. Ha abból az aszú szólő

'ből a feleséged ehetik, még máma meggyógyul, estére felkelhet, s a szentestét
már veletek egészségesen együtt töltheti, de ha az aszú szőlőből nem ehetik, bi
zony meghal estére s halott mellett ülhettek s nem karácsonyfa körül. Ez az
egyetlen orvosság, más nincsen.

Ezt mondta a doktor is, a javasasszony is, avval elmentek, a szegény favágó
meg felkerekedett, hogy elmenjen és megkeresse a gazdag embert. Félt tőle na
gyon, és nem is igen bízott benne, hogy teljesíti kérését, hiszen tudta, hogy a
szegény emberrel széba se igen áll, és olyan fukar, hogy a koldusokra is ráuszít
Ja a két nagy kutyáját, de hát rnít tehetett? A gazdag embernél volt a felesége
orvossága, mindent meg kellett tennie.

Hát elment.
Nem sokat kellett gyalogolnía, hisz a gazdag ember kastélya ott állt valami

300 lépésnyire tőlük, s a gazdag ember ott sétált a hatalmas kertben, két ku
tyája mellette s azzal szórakozott, hogy húsdarabokat dobált nekik, ezek meg
kaffogva elkapták. Az egész faluban ünnepre készülödtek, hiszen a szenteste dél
utánja volt, mindegyik ablak mögött karácsonyfát díszítettek, s az idősebb leányok
cifra papírokkal a kezükben siettek a boltosoktól hazafelé, csak úgy csengett
a boltok csengője, mindenki örült, egyedül' csak a szegény favágó bandukolt
fájdalommal a szívében.

A gazdag ember meg ott sétált a kertjében, etette vidáman a kutyáit, és na
gyon büszke volt, hogy holnap a püspököt látja vendégül ebédre. Mert a püs
pök még soha senkinél nem ebédelt a faluban. Hát önült nagyon, büszke volt,
s egyre azt mondogatta magában:

- Holnap a püspök lesz a vendégemL-Holnap a püspök ül az asztalomnál!
S nem is vette észre, hogy a. szegényember közeledik, csak akkor, mikor

az a vasrácson kívül tisztességgel köszöntötte:
- Dicsértessék a Jézus Krisztus, kegyelmes gazdag uram!
A gazdag ember akkor felütötte fejét, s mérges volt nagyon, hogy gondola

taiban s szórakozásában őt így megzavarták.
- Mit akarsz, rongyos favágó? - kérdezte tőle büszkén. - Nem látod, 'hogy

a kutyáimat etetem? Mit zavarsz!
- Kegyelmes gazdag uram - mondta alázatosan a favágó -, ne haragudj

rám, nem akartalak zavarni. Ha tudtam volna, hogy. el vagy foglalva, később

jöt.tem volna. De ha már itt vagyok, szépen kérlek, hallgass meg. Halálos bete
gen fekszik otthon az én feleségem, s doktor, javasasszony egyaránt azt mondja,
csak akkor gyógyulhat meg, ha a te aszú sz15ladből egy fürtöt ehetik.

- Mit nem mondasz? - kérdezte a gazdag ernber. - A feleségednek éppen
az én aszú szőlőmre fájdult meg a foga, amilyen nincsen több az egész ország-
ban s amilyet még a király se eszik? .

- Nem kívánta ő meg, kegyes gazdag uram - mondta a favágó -, hanem
a gyógyulásához csak egyetlen fürt kellene. Ha nem ehetik még máma a te aszú
szölődből, estére meghal, mi halott körül állhatunk estére az én gyermek-fiam
mal, karácsonyfa helyett. Szépen kérlek, szánj meg bennünket.

A gazdag ember éktelen haragra lobbant, hogy olyasmit mer tőle kémi egy
ilyen toprongyos ember, amit ő még a hercegekt61 is megtagadott, ami neki a
legféltettebb kincse volt, hát rákiáltott a szegény emberre:

- Elkotródj innen a kerftésemtól, te szemtelen favágó, mert mindjárt ki
nyitom a kaput és rád uszftom a kutyáimat! tppen az aszú szőlőből kellene ne
ked? Tudd meg, hogy én a püspökÖ! várom holnap ebédre, éspedig a püspök
nagy úr, mégiscsak két fürtöt teszek fel az aszú szőlőből az asztalra, egyet őneki

egyet meg magamnak. Neki is csak azért adok, hogy lássa, milyen gazdag vagyok
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s hogy énnálam olyasmit. ehetik, amit az országban sehol, hát ezért engem hálá
ból pÜSpöki misében részleltessen. De emiatt talán még adnék, mert a kutyáím
ban nagy örömöm telt máma és könnyl1 szfva vagyok, hanem most jut eszembe,
hogy a te fiad megbántotta az enyémet, éppen ma egy hete veréssel fenyegette, hát
hordd el mágad innen, mert rád eresztem a kutyáimat, vagy hívom a vadá
szom és sót eresztetek beléd két erős patronnal !

Ezt mondta a gazdag ember és igen mérges volt, a szegény favágó meg bú
san ballagott hazafelé. Mikor hazament, még csak be se ment a házba, hogy a
rossz hírt ott benn meg ne kelljen mondanía, hanem kivette az egyik kapufél
fát, leült a küszöbre, s elkezdett belőle a feleségének nagy keservesen sírkeresz
tet faragni. ott faragta a fagyos kapufélfát már csaknem egy óráig, mikor ki
jött a fia s csak elcsodálkozott, .hogy az apja ott ül a küszöbön és farag, mintha
az anyja nem is feküdnék halálos betegen odabent.

- Mit csinál, édesapám? - kérdezte tőle.

- Fejfát faragok édesanyádnak a kapufélfából :.- mondta szomorúan a fa-
vágó. - Más fánk nincsen, s mégse engedhetem, akármilyen szegény vagyok is,
hogy holnapután anyád sírját még csak egy egyszerl1 fejfa se jelölje.

A gyerek ebből mindent megértett, de azért megkérdezte:
- Nem adott a gazdag ember a gyógyító aszú swlőből?

- Nem - felelt a favágó szomorúan. - Holnap a püspökö! várja ebédre s
annak se ad egy böngnél többet. Dea püspök miatt még talán adott volna, ha
térdre esem előtte és úgy kérem sokáig, hanem azt mondta, hogy éppen ma egy
hete a Mt megbántottad, veréssel fenyegetted, hát ezért éppen nem ad. Mért
akartad te megverni annak a gazdag embemek a gyerekét, édes' fiam?

A gyerek akkor visszaemlékezett, hogy az egész az anyja miatt történt, mert
a Sazdag ember fia az ő anyja kezét rondának nevezte, s elmondta az apjának,
hogy ezért ígért 6 verést a gazdag ember gyermekének. A favágó akkor ráné
zett a fiára, & bizony könnYezett az er6s ember.
~ Szegény fiam - mondta, és mind csak az egyetlen gyerekét nézte -, én

azt gondoltam, hogy hazajövök, megcsinálom a keresztet és aztán elverlek, hogy
a gazdag ember gyermekét miért bántottad te meg, mikor jól tudhatnád, hogy
a szegénynek hallgatni kell. De most mégse bántalak, inkább még jobban sze
retlek, noha édesanyád élete az ára ennek a tettednek. De láthatod ebből, hogy
a szegénynek még abból is kára származik, ha '"'az édesanyját a gyermeke illően

védi. Anyádnak most meg kell halnia, de azért azt mondom, sohase engedj an
nak, aki anyádat gyalázza, s anyád kezét, akkor se engedd bántani, mikor már
a sírban lesz. Most gyere, segíts a fejfát faragni. tdesanyád mit csinál?

- Alszik - mondta a gyerek. - Most éppen elaludt. De nem segítem én,
édesapám, magának ezt a fejfát faragni, ne is haragudjék rám, inkább mást
csinálok, ennél hasznosabbat.

- Ugyan mit tudsz csinálni, Ferkó? - kérdezte az apja.
- Kedves édesapám - mondta a gyerek -, maga tudja, hogy én soha sen-

kinek semmiféle jószágát el nem vettem. tn éhes lehettem, egy karaj kenyeret
soha el nem oroztam. Fázhattunk, de sohá sehonnét én egy darab fát nem hoz
tam. tn tiszta·' vagyok az idegen holmitól, hanem most fiatal gyermekfejjel mégis
lopni megyek, Ott van' a gazdag ember pincéje a domboldalban, ismerem na
gyon jól, hát én most oda elmegyek. Gazdag ember pincéjén, az ajtó fölött, van

.. egy kis nyílás, az a szelel6lyuk. Hallja-e édesapám?
- Hallom, fiam.
- tn addig a szelel6lyukig valahogy felkapaszkodom, a lyukon bemászom.

elég kicsi vagyok, én azon beférek. tdesanyámnak most énmiattam kellene meg
halni, mert a gazdag ember fiát édesanyám' keze miatt megfenyegettem, hát én
most mindent jóvá teszek, s ha tolvajlás árán is, de hozok édesanyámnak az aszú
sz616MI.

- Oh, fiam - mondta a favágó rémülten -, de a gazdag ember menten
elfoghat, börtönbe csukathat!

- Majd úgy melYek, hogy ne lásson.
'-- De a partoldal is meredek, leeshetel!
- Majd óvatosan mászom.
- De az ajtó mögött csapóvas van, hogyan kerülöd ki?
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· - Majd csak kikerülöm.
Az ember, aki ácsolta' a felesége fejfáját, most nem tudta, mit csináljon,

hát csak azt mondta:
- Járj a szegények Istenével, fiam.
A gyerek akkor bement, gyújtót tett a zsebébe, hogy bent a sötét pincében

legyen mivel világosságot csinálnia, vastagon becsavarta lábát zsákdarabokkal és
elindult a nehéz útra. Sohase lopott még, hát félt egy kicsit, de az édesanyjáért
meg kellett tennie. Mikor elment egy fa mellett, az azt mondta neki:

- Megy a tolvaj!
Mikor elment egy bokor mellett, az azt mondta neki:
- Megy a tolvaj!
Mikor göröngyre lépett, amelyik kiállt a h6b61, az is csak azt súgta:
- Megy a tolvaj! Megy a tolvaj, favág6 fia, Ferk6!
De csak ment. Az anyja halálos ágyon feküdt, mind cSak az ő arcát látta,

s az" erő adott neki. Mikor odaért a pinceajt6hoz, az rádörrent keményen:
- Eredj innen, tolvaj, összetörtek!
Nem, nem ment. Ordögcémabokor hajolt le a partoldalr6I, olyanok voltak

az ágai, mint a boszorkánykarmok, s a fülébe sziszegbék:
- Fuss el, tolva], halálra karmolunk !
De nem engedett. A pinceajtó kulcslyuka olyan volt, mint egy szem és azt

mondta:
- Mindent látok, tolvaj, holnap mindent elárulok!
A gyerek már úgy reszketett. mint a nyárfalevél, de haldokl6 anyjára gon

dolt, s kezdett mászni a partoldalon fölfelé, hogy elérje a szelel6lyukat. S mi,
mászott. úgy tetszett neki, hogy körös-körül minden azt kiabálja:

- Tolvaj! Tolvaj!
Pedig csöndes volt minden, a dolgok közül semmi se sz6lt egy sz6t le, csak

a szive verte és a lelkiismerete kiáltotta:
- Tolvaj!
De ment, mászott. Haldokl6 anyjának kellett a szőlő, csak ett61 gyógyulha-

tott meg, hát ment előre.

- Hallgass! - mondta a dobogó szívének,
- Hallgass! - mondta a lelkiismeretének.
S mászott felfelé. Körös-körül meg nagy fehérség volt mindenfelé a fák

ágait lehúzta a hó, a kutyák hallgattak, és valahol messze szánk6 cseng6je esen
getett. De nagy béke volt! Jézus eljövetelének délutánja volt. A gyerek meg
fölért, lába alól hullott a hó és hullott a partoldal, alig-alig tudott kapaszkodni,
de azért mégis felért a lYUkhoz, s bár iszonyatosan félt, bedugta a' fejét.

- Aszú szólők itt vagytok-e? - kérdezte hangosan.
- Itt vagyunk - mond"Mk az aszú szőlők-, de mink a gazdag emberéi

vagyunk, s aki belőlünk egyet is levesz, az a legnagyobb tolvaj!
A gyerek remegett, de újra kiáltott:
- Csapóvas, itt vagy-e?
- Itt vagyok I - mondta mély hangon a csapóvas. - Aki bejön ide, azt én

megcsattantom, lábát összetöröm!
Olyan sötét volt a pince, hogy szinte huhogott, dohos szag áramlott ki belőle,

s ami csak benne volt, minden fenyegetett. Am a favág6né haldoklott odahaza
-, s ha az anya haldoklik, a gyenneknek mindent, meg kell próbálnia. ·s a gye
rek akárhogyan félt is, nem húzta vissza'a fejét, hanem inkább felhúz6dzkodott
egészen, megfogta kezével a pince belső falát. megkapaszkodott benne, és mín- .
denáron azon volt, hogy behatolhasson. Pedig a csapóvas kiabált:

- Tolvajgyerek, be ne gyere, összezúziak!
A hordók is megszélaltak:
- Tolvajgyerek, be ne gyere, mínd rád hengeredünk!
Dörmögtek az ászokgerendák is:
- Tolvajgyerek, be ne gyere, a melledre fekszünk, összero,ppantunk!
De a gyerek csak ment, ment, noha úgy reszketett, hogy a szája is fehér volt

az ijedtségtől. Kicsi gyermek volt még a lopáshoz, sohase tolvajolt. Csak a sze
retete űzte, kedves anyja haldokl6 arca űzte.
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Pedig milyen hiába er6lködött! Hiába gy6zte le minden félelmét, hiába vet
te magára a tolvajság vétkét, mert mikor odáig ért, hogy a vállát is áthúzza
a szelel6lyukon, a válla, bizony, nem ment keresztül. Ha a balt húzta be, a jobb
maradt kívül, ha a jobbat húzta be, a- bal nem fért utána. Egy darabig eről

ködött úgyannyira, hogy már az arcáról' is ömlött a verejték, de tovább csak
nem jutott. Akkor végre megértette, hogy mindennek vége van, hiába fáradott
idáig, az édesanyja bizony meghal estére.

- Szegény édesanyám - sóhajtotta akkor -, mindenem odaadnám. hogy
megmentselek. ime, nem riadtam meg attól se, hogy tolvajjá váljak, de minden
hiába. Tiz lépésnyire se vagyok az aszú szől6től, amelytől meggyógyuihatnál, de
el nem érhetem. Az Isten nem akarja..Karácsony estéjén kell meghalnod neked!

S már nem is er61ködött tovább, csak sirva fakadt, és sírt keservesen, hogy
az ő anyjának máma meg kell ha"lnia, mert megfenyegette a gazdag ember fiát,
pedig az orvosság itt van alig tíz lépésnyire tőle.

S ahogy így sirt és keserves könnyei a csapóvasra hulltak, egyszerre csak
egy férfihang szélalt meg mögötte az úton:

- Miért sirsz, te kicsi gyermek? S mit keresel te ott a pinceszelelőben?
Lám, amint a testedrlU nézem, nemigen lehetsz több nyolcévesnél. és máris mí
lyen keserVesen tudsz sirni. Mi bajod van?

A gyerek kihúzta fejét a szelelőlyukból, s ahogy visszanézett, látta, hogy egy
elég magas, barna hajú, igen barátságos szemd ember áll mögötte, báránybór
sapka van a fején, vállán ködmön, lábán csizma, egyik kezében meg fényes éld

. fejsze, arra táll'aszkodik s úgy néz rá, mintha ismerné. Először megijedt, hogy
most rajtakaptáK a tolvajláson és eszébe jutott, hogy most biztosan tömlöcbe

. kerül, de aztán látta, hogy az idegennek nincs semmi harag sem a szemében,
inkább olyan, mintha sajnálná 6t.

~ Hogyne sirnék - mondta neki -, mikor az aszú szőlő, amitől édesanyám
meggyógyulna, itt van a közelemben, de én nem férek be a szelelőn, hogy egy
böngöt elvegyek és hazavigyem neki.

Az ember akkor, akinek az egyik kezében olyan fényesen villogott a fejsze,
azt mondta neki: .

- Tudod-e, te· szegény gyerek, hogy lopni akartál? Ez egy gazdag ember
pincéje itt, az aszú szőlő is a gazdag emberé, s aki azt elviszi, tolvaj annak a
neve?

- Tudom - felelte a gyerek ....., de én anyémért a tolvaj nevet is szívesen
viselem.

A fejszés ember akkor ránézett s olyan .tekintete volt, hogy a gyermek re
megni kezdett tőle.

- Ne bánts engem, fejszés ember! - kérte az idegent. - Ha anyámat lát
nád, neked is megesnék á szíved rajta.

- Hátha már láttam is? - mondta a fejszés ember.
- Nem láthattad - felelt a gyerek -, mert a lábnyomaid a hegyek felől

jönnek, mink meg a lankán lakunk, lent a faluvégen.
- Ez igaz - mondta a fejszés ember, - de azért én láttam. .Ágyban fek

szik, vizes lepedő van a mellén, s a homlokán szakadt törülköző.

- tppen így van - mondta remegve a gyerek. - De hogyan láthattad te
édesanyámat, mikor a hegyekből jöttél?

-!\Ji közöd hozzá' - mondta erős hangon a fejszés ember. - Történnek
a világban dolgok, amiket te nem értesz. Gyere le'

- Nem tudok - mondta a gyerek. - A parti oldal leszakadt alattam, nem
tudok lemenni.

A fejszés ember csak éSóválta a fejét.
- Lám-e' - mondta -, lopni akartál, de a visszaút nem jutott eszedbe.
Avval odaállt a szelel61yuk alá s azt mondta agyereknek :
- Lépj a vállamra!
A gyerek rálépett, akkor 6 a válláról levette, s maga elé a földre letette.

Most ott álltak egymással szemben; egy kicsi madár elrebbent a bokorról s ha
vat szórt reájuk.

(1938)
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