
Azonnal indul is.
Haj kasnyira egy fiú emelkedett fel az útszéli árokpartról. De hiába kiabál utána

a két tenyere közt; az öreg vissza se néz.
- Hő!. . . István bátyám, mért fordult vissza?
Én tudom: azért mert nem akart velem tovább jönni. Valahonnan, lehet, meg-

leste, elhaladtam-e már, s csak azután jött tovább. Mert, mint látjuk, ő is arrafelé
igyekezett volna.

Általában nem szeretik az emberek, ha a nevük után tudakozódnak.
- Minek az? . . . - kérdezte egy komádi ember. - Rajta van az adókönyvön,

abból is csak a baj van.
Egy füzesgyarmati öreg csősznek se tetszett, hogy a nevét tudakoltam. Pedig

szépen elregélte élete egész történetét.
- A nevem is szükséges volna hozzá? . . . Az csak hadd maradjék, öcsém. . .

Nem vagyok én Kossuth Lajos .. .
- Akkor nem is kérdezném, bátyám. Tudnám . . .
- Nem való az enyém arra, hogy tudja. A fejfára való az már csak . . .
Egy betyárokkal, orgazdákkal cimboráló kunhegyesi vén tanyás meg így tért ki a

válasz elől:
Nem tagadom, loptam lovat eleget,
Be is írta a bíró a nevemet. . .

- Nincs már avval mit dicsekedni, uram .. .
Van, aki babonás félelemből hallgatja el a nevét (éppen ilyenféle históriákat

mesélve el, bábákról, boszorkányokról és hasonló rontó-bontó gonosz lényekről). Meg-
riad, ha kérdezem.

- Hogy hogy hívnak? Jaj, lelkem, csak azt ne kérdezze! . .. Oda ne találja írni
valamiképpen lelkem! Mert akkor osztán égen-földön nem lesz nékem nyugodalmam .. .

Nem is szokásom megkérdezni, elvétve csak. Vagy megmondja az adatközlő
magától, vagy a beszélgetésből derül ki, vagy megtudom mástól.
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