
SZŰCS SÁNDOR

Tájak, emberek, történetek

Dióveréskor
Az öreg Sas Samival kettesben verjük a diót a kertben. Ütögetem az ágakat a
tízméteres fenyőrúddal. Sajnálom a fát. Dehát mit tegyek. Mindkettőnknek ez
a sorsa; a fának is. nekem is. Erdélyi verse jut eszembe:

Derekasan rádjárt a rúd,
ágas-bogas vén diófa!
Leveled is mennyi lehullt. —
Nincs már szükség árnyékodra!

Óh, te szegény lecsupált fa,
hogy hasonlítsz az emberekre...
Minél jobban meg vagy áldva,
annál jobban meg vagy verve. ..

Az öreg Samu nem gondol ilyesmire. A rudat dicséri sok szóval, mert igen bő-
beszédű ember. Dicséretének ez a summája:

— Micsoda szép egy rúd! . . . Ritkán akad ilyen. .. Nagyon alkalmatos dióve-
résre. .. Ez a munka ilyet kíván. . . Ki van toldva?

A végétől méternyire vékony vaspánt van rajta.
— Nem toldás az. Hogy ilyen alkalmatos rúd. hát a szomszédok kölcsön kére-

gették. Milééknél aztán a Karcsi fiú olyan irgalmatlanul verte vele a fát, hogy
eltört a vége.

— Ejnye de kár... — Persze nem a megvert fát sajnálta az öreg, hanem a
rudat.

— Oda se neki! Megpántolták!
— Nagyon helyes... Takarosán megpántolták.
— Nemes Áron kovács munkája... Régen elhalt őkelme...
— Takaros ember volt, nyugodjék... Takarosán megpántolta...
— Takarosán is, jól is. Azóta bírja. Karcsi legény lett, meg is házasodott

azóta, meg is halt szegény, a karcagi kórházban. A motorkerékpárja okozta
vesztét. Nagyobbik fia igencsak van már huszonkét esztendős.

— Ilyen az emberi sors...
— Ki van mérve. Mint a diófa meg a dióverő rúd sorsa.
Ilyenkor dióveréskor a mepántolt rúd mindig e két emberre emlékeztet. Nemes

Áron kovácsra, akinek kisbajomi. faluszéli műhelyeiben sokszor elbeszélgettem
a tanyázgató emberekkel. Meg Mile Karcsira, aki olyan derék, kedves fiú volt,
nem lehetett rá haragudni, ha eltörte is a rudat.

Szedegetjük a levert diót. A bőbeszédű öreg Samu tücsköt-bogarat összehord,
ha új téma nem jut eszébe, ismétli az előbbieket, mintha attól félne, malomkő
esik rá, ha elhallgat.



— Most könnyű volna megfejteni a találós-kérdést, — mondja.
Zöld burokban születtem,
Mikor aztán megnőttem,
A zöld burok kifeslett
És az úrfi leesett.

— De ez se lenne nehéz kérdés:

Négy rekeszes zöld istálló,
Mindenik rekeszben egy ló,
Nincs ajtaja, falat törve
Vezetheted ki belőle.

Jó a dióbél szilvába téve. Még van néhány görbeszilva a fán, vége ráncos,
édes, akár a cukor.

Nézegetjük a fát, nem maradt-e rajta dió, megbújva a levél alatt. Fölöttünk
lomhán szállingózó varjak kárognak, szeretnének leereszkedni a fára. „Kár,
kár!" — leverni a diót! Viszont az öreg Sas azt mondja:

— Kár lenne bizony nektek hagyni!...
Észre is vesz egy diót az ághegyen.
— Nem baj — mondom. Hagyjunk fenn néhányat nekik .. . Ne átkozzanak

bennünket...
Az öreg neveti. Mondom neki, hogy az egyszeri gazdát is megszólta egy öreg

varjú. Karcagon hallottam a hetvenkét esztendős Padár János bácsitól — talál-
gatnom kell, mikor is vajon? — vagy harmincöt évvel ezelőtt.

János bácsi, még mint hét-nyolc esztendős gyerek, diót tallózott a Vénkert-
ben. Hátha tele szedhetné zsebeit. Kapirgálta a fák alatt az avart. Egyszercsak
a halk levélzörgésben megszólalt valaki: „Hiába kereskedsz itt, fiam!" János
bácsi meglepődve nézett körül, de senkit se látott a lombjavesztett kertben. Ám
megint hangot hallott: „Mind leverte, összeszedte az a huncut, fukari gazda".
Előbb azt gondolta, a füle csengett, pedig nem. Egy revescsőrű vén varjú ült
a fa hegyén, vékony ágon himbálózva bólogatott feléje: „Ugyám!" János bácsi
egy ugrással termett kívül a gerággyán.

— Áh, miminden kitelik egy öreg varjútól! — ámul el Samu bácsi. — De az
a Padár János is kitalálós ember lehetett, — véli.

Annyi bizonyos, hogy a varjú okos madár. Bőség idején gondol az eljövendő
szűk napokra. A szőlőormóba, ásásba, meg a gerággyába eldugja a diót és télen
előkeresgéli.

Gyenge diótermés volt az idén. Különösen a kert hátulján álló fa termését
keveseljük.

— Ügy hallottam ezelőtt — mondja Samu bácsi — hogy az a fa bőven terem,
amelyiknek tövébe döglött kutyát ásnak el.

— No pedig ez alá kettőt is temettek már évekkel előbb, két hűséges házőrzőt,
a Szárcsát meg a bársonyt. Jó kutyák voltak, máig emlegetjük őket.

Munka után széttekintve a kertben, ahol őszi szél fujdogál, az idézett Erdélyi-
vers elejére gondolok.

Üres a kert idestova,
A dió már le van verve . . .
Bús látvány most a diófa,
a gyümölcsfák fejedelme.



A karcagi Szabics István
Ügy emlékeznek rá, hogy csalafinta, fortélyoseszű ember volt. Egyszer fel akar-
ták köszöntem a cigányok, de alig tették nyirettyűjökre a vonót, leintette őket:

„Hagyjátok, hé! Most nincs kedvem! Hanem majd a nevem napján gyertek el.
akkor mindegyik morc kap tőlem egy télikabátra valót". Azok nehezen várták
István napját. Jókor reggel beköszöntöttek és lelkesen rázendítettek. Egymás
után szedték elő a szebbnél-szebb nótát. Mikor aztán kifogytak a repertoárból,
kilépett hozzájuk Szabics gazda, zsebébe nyúlt és mindegyik cigánynak a mar-
kába nyomott egy-egy nagy szarugombot. A dádék ámulva néztek rá. „Na, mit
csodálkoztok? Hát nem megígértem, hogy kaptok tőlem egy-egy kabátra valót?
Teljesítettem, mostmár mehettek".

Egyik esztendőben nagyon bőséges kukoricatermése volt. Megtelt a góréja és
minden padlása vastagon volt terítve a szép nagy csövekkel. Azon spekulált, mi-
képpen kellene megforgatni, hogy se napszámosnak ne kelljen fizetni, se fárad-
ságába ne kerülne. Csakhamar kisütötte, hogy ő bizony ír egy levelet. írott is.
így szólt ez a levél: „Tisztelettel bejelentem, hogy Szabics István szűzdohánnyal
kereskedik. A tiltott portéka háza padlásán a tengeri alá van rejtve. Tisztelettel
egy helybeli bejelentő." A borítékot megcímezte a pénzügyőri hivatalnak. Az
ügyiratot postára adta és mint aki dolgát jól indította, várt. Nem hiába. Másnap
beköszöntött két finánc. Azt gondolták, váratlanul érkeztek. Szabics pedig meg-
elégedéssel látta, hogy jól megtermett legények.

— Mi járatban vannak az urak?
— Egy kis jószagú dohányt keresünk.
— Akkor rossz helyen járnak, uraim. Magam is ezt a büdös trafikot szívom.
— Igen mert eladja a jószagút!
— Honnan, uraim, honnan? — csodálkozott a furfangos Szabics.
— Tudjuk már mi azt, csak nyissa ki a padlása ajtaját.
Szabics egy fél óráig kereste a kulcsot, hogy annál gyanúsabbnak látszon a

helyzet. Végül is a két finánc padlásra jutva, nekimelegedve, ingújra vetkezve
hányta, forgatta a tengerit. Mire belátták, hogy hiába kereskednek, a munka
már el is volt végezve.

Valami csalafintasága miatt bíróság elébe került. Mikor kimondták rá a ked-
vezőtlen ítéletet, így sóhajtott fel:

— Nem hiába mondják: Meghalt Mátyás király. . .
Itt észbekapva, hirtelen elhallgatott. De a bíró nem hagyta szó nélkül:
— Na, és azután? .. .
— Nagy pompával eltemették!... — vágta ki magát.

Mikor a fiától megkérdezte a tanító: Micsoda a te édesapád, kisfiam? A rossz-
csont így válaszolt: „Képviselő." A tanító meghökkent: akkor ő eddig rosszul
tudta, kicsoda Karcag országgyűlési képviselője .. . Pedig jól tudta, Szabics
ugyanis csak városi képviselőtestületi tag volt. — Jellemző az apjafiára is, meg
a korra is.



Két ember beszélget
A novemberi napsütésben két ember beszélget huszonkét évvel ezelőtti és ré-
gebbi eseményekre emlékezve.

— Egy este, takarodóhúzás előtt, a Juhászék udvarsarkánál beszélgettem Ká-
roly komával. Véletlenségből éppen ott találkoztunk össze. Látjuk, hogy Demjén
Kalára néném sittyeg befelé a zugba. Ináig érő nagy rojtos keszkenő a nyakába
kavarintva, valami nagy batyut cipel alatta. Azt mondja erre Károly koma:
„Tegnap volt a gyarmati vásár, hozza őkelme a vásárfiát." Ügy is volt. Az őrsre
fordult be.

— Kalára néném is igencsak több időt töltött Káván meg Márianosztrán, mint
itthon.

— Hátha még nem szajrézott volna!.. .
— Ki mivel kereskedett, avval honorált. Hallottam ezelőtt, hogy Simay csend-

biztosnak lovat vittek, osztán behunyta a félszemét. A régi nótát most is fújják.
— Majd egyszer, telt ebbe tán félesztendő is, Pap tiszthelyettes a község-

háza előtt rászólt Károlyra, mellette elmenőben: „Maga meg addig ólálkodik az
őrs körül, míg kinyittatom előtte a kaput!" Tudtuk jól, mire célzott.

—Olyan fortélyos volt, mint némelyik pandúr ezelőtt. Aki nem vigyázett a
szájára, abból hamar kicsalta a vallomást. Egyszer felhivatta a kis Bagdi susz-
tert. Amolyan kontár volt ez csak, gyenge, vézna kis ember. Foltot csapott a
rossz lábbelire amit igazi suszter nem is vállalt volna. Az volt a legtöbb, ami



kitelt tőle, hogy a féltalpat felütötte. Valamelyik csiszlik megirigyelte tőle a
vigály garast, amit keresett, osztán feljelentette, hogy iparengedély nélkül
dolgozik.

— A Lázár boltja előtt találtam, amint bicegett felfele. ,,Na, hova nyargal?"
— „Az őrsre hívattak. Nem tudom miért." Fehér volt, akár a meszelt fal.

— Azt mondja neki Pap tiszthelyettes: „Nagy baj van, hé!" — „Nem csinál-
tam én, tiszthelyettes úr, semmi rosszat." — ,,Elhallgass, nyavalyás! Még ta-
gadni mered? Panaszkodnak az asszonyok, hogy egy sorral szegezed fela cipő-
talpat." — „Hazudnak azok az asszonyok, tiszthelyettes uram. Ügy éljek én,
hogy mindig két sorral szegezem fel." — „No, az istenedet! Ugye, magad is be-
vallód! Hát hogy merészelsz te iparengedély nélkül dolgozni?! Mi?!. . ." Szegény
kis Bagdi halálra rémült. Makogott csak, mint a kecske. „Befogd a pofád, mert
ha én fogom be, kiköpöd a fogad! Takarodj előlem és többé híredet se halljam,
mert úgy összelapítalak, hogy két malacólajtó közé téve temetnek el!" Ment is
volna szegényfeje, de mindenáron az ajtó sarka felől kereste a kilincset. Egy
csendőrlegény rúgta ki a gangra.

— Egyszer Csillagtanyáról kísértetett be egy arató bandát. Nagyon rossz volt
a búzavetés, osztán nem akarták a szerződés szerint levágni. Nem kerestek vol-
na semmit. Biztosítékot kértek, nehogy hiába dolgozzanak.

— Egy őszös ember volt a bandagazda. Alig lépett be a küszöbön, Pap tiszt-
helyettes olyan pofont adott neki, hogy az ajtófélnek esett. „No, vén haramia,
sorold el csak, •—hogy volt az a cocilista forradalom?" Eszes ember volt az öreg.
Azt mondja: „Régen voltam én iskolás gyerek, tiszthelyettes úr. Elfelejtettem
már.. . Arra emlékszem csak, hogy Dózsát tüzes trónon megsütötték, a társa-
ival pedig beléje haraptattak." — Nagy szád van, hé! Talán bizony a Szabad
Szóból olvastad ezt? Na majd eljátszatom én veletek! A cinkosaiddal páholtat-
lak el." Egy nagy barna legény közbeszólt: „Abból nem eszik tiszthelyettes úr!"
Ezért a szaváért csúnyán megnyújtották. Ombódi verte el.

— Ez az Ombódi is kevély legény volt.
— Meghiszem azt! . . . Díszelgett a fényes kakastollal. A kemény kalap le volt

szíjazva az álla alá, nehogy leessék a fejéről.
— De 44 októberében saját maga hajította le . . .
— Akkoriban sűrűn csengett a telefon. De még az hagyján!. .. Hanem ami-

kor már nem csengett, hanem az ágyúszó hallatszott meg a puskaropogás . . .
Akkor nagyon megjuhászkodott. A községházán a tanácsterem asztalára hajította
a kalapját meg a zubbonyt. Egy ujjas lógott a fogason, azt magára kapta, osz-
tán aló . . . A Bikakertnél le a Nagyszőllőskertbe, a fák, bokrok közé. Szaladt,
mint a nyúl... Azóta se jött vissza.

— Mit mondott volt Vőfély Szőllősi bátyánk a versében?
Múltra jelen s rá jövendő,
Ami elmúlt, vissza nem jő.
így van jól. Ha visszajönne,
Kísértet lenne a neve.

Mihály bácsi meg a hegyibeszéd
Néprajzi gyűjtőútjaim egy megrendítő epizódjára emlékezem. Fiatal diák vol-
tam még. Hajdúszoboszlón és a határában járkáltam Ecsedi Istvánnal, aki fe-
jébe vette, hogy sorra látogatja legöregebb régi adatközlőit. Kíváncsi lett, hogy



évtizeddel ezelőtti közléseikre miképpen emlékeznek s ki tudják-e azt egészí-
teni.

— Jöjjön velem, öcsém, sokat okulhat, tanulhat belőle. — így invitált s e
meghívást hálásan fogadtam.

Aratás ideje volt. Nagy munkában izzadt mindenki, minden férfi, aki bírta a
kaszát s minden fehércseléd, akinek marokszedéshez hajlott a dereka.

— Akiket én keresek, azok már nem suhogtatják a kaszát, — mondta.
Valahol a Kösély folyása mentén jártunk. Ügy tüzelt a nap, ki lehetett vol-

na rá tenni a bilyogvasat. Könnyű kabátomat és ingemet a botom végén hor-
doztam s ezek árnyékában poriszkáltam a dűlőutakon. Ecsedi nevette:

— Micsoda néprajzos lesz magából öcsém?... A juhász ilyenkor felveszi a
bundáját, mert azt vallja, hogy hűvöset tart, nem éri tőle a nap.

— Belőlem olyan néprajzos lesz, hogy nem hiszek el mindent, még ha juhász
mondja se.

— Válogatós lesz, ugye? No. majd meglátjuk, osztán ha bele nem törik a
bicskája, megisszuk az áldomást.

Egy kevesebbet járt úton befordult egy szépen meszelt kis tanya irányába.
— Nézzük meg, él-e még az öreg Mihály. Ha él se igen sokra megyünk már

őkelmével... Csak maga, öcsém, hűtőzik legalább egy kicsit...
Pedig inkább magát szánta. Nem vallotta be, hogy a hőguta környékezi már.
Csendes volt a tanya, kihalt, néptelen. Az ajtó bezárva. Megszemléltük a kör-

nyékét. Bejártuk az udvart, az ólakat, a színeket. Lenéztünk a szalmakazal alatti
verembe, nagyon csalogatott a belőle kiáramló hűvösség. Sehol senki.

— Kinn lehetnek aratni, valahol a dűlő végén. Ki vitték a lovakat is. Féltik.
Nehogy elkösse őket valami őgyelgő ember. Nincs szerencséje öcsém, — tréfál-
kozott Ecsedi tanár úr. De már vissza is szólt rám a tanya sarkától:

— Mégis csak van itt, aki a tanyára vigyáz. ..
A nádtetejes alacsony épület mögött, az árnyékban megtaláltuk az öreg

Mihály bácsit.
Földre terített nagy bundára feküdt, csapzott ősz hajjal, kuszáit ősz bajusz-

szal, behorpadt arccal, alig pislákoló beesett szemmel, feketén, összeaszalódva,
mint valami piramisból előhozott, csodálatos módon felrévült múmia.

Egy megőszlődött, valaha feketeszőrű puli feküdt mellette. Jöttünkre felemel-
te a fejét, repedt hangon vakkantott egyet, azután rögtön gomolyogva helyez-
kedett megint.

— Jónapot, Mihály bátyám! — kiáltott Ecsedi.
Az öreg bólintott.
— Adjon Isten.
Alig hallhatóan, mint a sóhajtás, mint valami fáradt pille imbolygó repülése,

úgy hagyta el ajkát a szó.
Földbe gyökeredzett a lábam a múlandóságnak e tökéletes látványa előtt.

Megálltam csak. Elpárolgott rólam a nap rám sült forrósága, hamarosan.
Ecsedi tanár úr lekuporodott a bunda szélére. Meglepett, milyen természetes-

nek veszi ezt a szánalmas helyzetet.
— Megismer kend, Mihály bátyám?
Bólintott, hogy megismeri. De halk, fáradt szavai nem ezt bizonyították:
— A tiszteletes úr... Megismertem én mindjárt...
Ecsedi ráhagyta, nem szólt ellene.
— Oda vannak aratni, —• nyögdécselte az öreg. — Én már nem való vagyok
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semmire... Mink már csak tehernek vagyunk, mink már nem érünk semmit...
— Szemével az öreg puli felé intett.

— Ne mondjon kend ilyet. .. Hiszen most is vigyáznak a tanyára. Ki lenne itt,
ha nem volnának?...

Az öreg legyintett. Ráncos, kicsire aszalódott kezére esett a tekintetem, s arra
gondoltam, hogy ezt is mondhatnák szent jobbnak. Vajon milyen széles térségre
férne el az a munka, amit ez a kéz idáig elvégzett? — ha egymás mellé lehetne
rakni.

— Mikor mázsás zsákot emeltem fel a vállamra álló helyemből... Akkor
igen... Mostmár!...

— Hány esztendős Mihály bátyám?
— Igen betöltöttem a kilencvenkettőt, ha nem négyet...
Régi nótáriusok így írták volna ezt a megsárgulva ránk maradt protokollum-

ba: circiter 94 éves.
Rám nézett az öreg és egy földből kifordított nagy akácfa tönkő felé intett,

hogy üljek le. De bólintottam csak és állva maradtam, nem bírtam leülni.
— Nem fázik? — kérdezte.
Intettem, hogy nem. Pedig majd-hogy nem.
— No én is, még abban az időmben szál ingben, gatyában takarítottam el a

tanyaudvarról reggelenkint a vastag havat... Meg kánikulában is elbírtam a
bundát... Nem számított...

így e szerrel — gondoltam — én aligha érem el a circiter 94. esztendőt.
— De, Mihály bátyám — szólt Ecsedi — itt keskenyedik az árnyék, hamaro-

san rásüt a nap kendre. Átsegítjük a tanya elébe, az lesz már árnyékos.
— Sose bajlódjanak velem...
Olyan könnyen vettem ölbe az öreget, akár egy gyereket. Alig is volt na-

gyobb. Ecsedi átvitte a bizonyosan nehezebb kötöttaljú bundát, leterítette a fal
tövén én meg ráhelyeztem az öreget. Csóválta a fejét.

— Mért cipekedik fiam?...
Megtapogatta maga mellett a bundát, hogy üljek oda.
— Majd elmegyek én már magam erejéből is, messzibbre is... A múlt éjsza-

ka álmomban láttam a Jézust...
— Hogy látta? — kérdezte Ecsedi.
— Ügy, mintha amoda lett volna ni az aranyzugi nagyobbik halom tetején.

Mintha azon állott volna...
— Milyennek látta?
— Nagy embernek... Nagy magas ember volt... Vékony magas ember, szép

fehérgatyában, bucskorban... Hátibőrben volt, szép új tiszta, hátibőrben, elöl össze
volt kötve a birka lába, mint szokták . . . Magos süvegje volt, mint régen, ami-
lyen régen volt... Le volt téve elébe a halom földjére. Csak néztem, ahogy ott
állott... Széjjel terjesztette a két karját, osztán úgy beszélt...

— Mit beszélt?
— Ezt nem tudom, nem értettem... Csak hallottam, hogy beszél... Ittenkörül

a tanyákból mindenki vitte oda a sok kis gyereket, csapatosan álltak körülötte a
gyerekek a halom oldalában... Azt értettem, csak amit nékem mondott... Azt
mondta, hogy vigyem én is a kicsi unokámat. . .

— Vitte-é, Mihály bátyám?
— Nem vittem... Nem vihettem, tudja, mert van már talán negyven eszten-

deje is, hogy elhalt... Most megyek mán majd el érte... Csak ezért mondom...
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Elfáradt a beszédben. Ivott volna, de üres volt már a vizes bögréje.
Ecsedi tanácsára elindulásunkkor kis kulacsomat borral töltöttem meg.
— Felfordul az úton a tanyai gémes kutak szokatlan vizétől, — mondta.
Kiöntöttem a bögrébe és azzal kínáltam meg az öreget. Kortyolgatta, jólesett

neki.
— Jó ez, fiam. .. Köszönöm is már.. . Éltesse az Isten...
Ecsedi megpróbálta, fel tudná-e idézni az öreg emlékezetében a régi időket.
— A bor most is olyan, mint ezelőtt volt... az angyalházi csárdában, mikor az

öreg Barbócz Pál eladta ott a szemők bárányt...
— Jut eszembe...
— Hát a nagy hortobágyi csárdában... a Farkas Andrással kötött fogadásra

emlékszik-e még? Szépen elmondta volt, Mihály bátyám, Ecsedi Istvánnak, a
debreceni tanárnak. ..

— Jut eszembe. .. — Lemondóan legyintett, mint már nem neki való, kialvó
emlékek után.

— Hol vannak már azok, hallja... Hol vannak már azok az idők!. .. El-
múltak. ..

Révetegen nézte, nézte a tanya sarkát, ahol éppen akkor volt a nap elbúvóban
egy magas nyárfa mögé.

Szememmel követtem a tekintetét, hogy mégis vele maradjak s közben kín-
lódva hallgattam, hogy megint az álmát kezdte motyorászni, ezt a hegyi-beszéd
bibliai históriájának foszlányaiból szövődött nehéz álmot, a juhásznak öltözte-
tett Jézussal.

Micsoda elhagyatottság! — keseregtem magamban. S keserűségemet csak fo-
kozta, hogy a távolból egy fütyörésző suhanc került elő.

— Azért küldtek, hogy nézzek rá már Mihály bátyámra, — azt mondja.
Hogy nem halt-e még meg, ugye? — gondoltam magamban.
Nem sokára elköszöntünk s folytattuk utunkat. De még ma is elkeserít ez a

Mihály bácsival való egyetlen találkozás emlékezete.
— Ilyen a megvénült paraszt ember sorsa, — mondta — Ecsedi. — Nehéz az

élet, szakad a család a munkába s ilyenkor magára hagyják. Bizonyosan őkelme
se tehette másképpen annak idején.

Nyelvemlék a pusztán
Sós Gábor bácsival 1922 nyarán találkoztam Túrkeve és Mezőtúr közt a Pásztó-
halom tájékán ,ahol az öreg Berettyó folyó egyik régi morotvája kanyarog.
Túrkeve felé gyalogoltam, a porzó úton, ő pedig távolacska egy természetal-
kotta földpadkán üldögélt, előtte fekete puli lógatta nyelvét, körülötte juhnyáj
széledezett. Oda mentem hozzá, mert már messziről hallottam dalolását, s a
néprajzos szívesen áll szóba jókedvű emberrel.

Gábor bácsi valóban jókedvű ember volt, őszhajü, de pirospozsgás, fénylő-
szemű. És ami mindennél többet mond: pontiadéval tűhegyesre pödrött hosszú
bajusszal díszelgett.

— Még csak kéthetes vagyok, öcsém, így hát ordítozhatok. Igaz-e? . . .
— Az ilyen kőtára szedett „ordítozást" szívesen hallgatja az ember, bátyám.

Lám, engem is közelebb csalt vele.
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— Szívesen látom! Telepedjék mellém, erre a fáintos helyre. Elunom magam
ebben a sűrű magánosságban, osztán rá-rázendítek. Szedem egyik nótát a má-
sik után. Annyi összegyűlt a kalapom alatt 77 esztendő során, két zsoltár is
megtelne vele. Megosztán váltogatom, hol nóta, hol vers, mikor melyik.. . Csak
úgy találomra .. . Van úgy, hogy elmondok versben egész lakodalmat, vőfélytől
násznagyig, sorjában. Ha valaki hallaná, azt gondolná, hibás az elmém. Pedig
hát csak az unalom.. . Dehát nem hallja itt senki,.. jó tágas ez a szoba, meg jó
magas.

— De ha már itt vagyok, szeretném hallani egyik-másik verset. Még le is
írnám...

Óvatosan húztam elő füzetemet, mert tapasztalatom szerint a pusztai embert
meghökkenti az írószer. Az öreg juhász is elkomorult s vallatom fogott.

— Leírná?
— Le.
— Minek az?
— Honnan tudnám előre, mikor lesz rá szükségem!... Lakodalom nem csak

ezelőtt volt, most is szokásban van,..
— Ügy nézem, deák lehet öcsém...
— Az vagyok, debreceni.
— Hol jár erre?
— Vakáción vagyok a mezőtúri atyafiaknál, most meg menőben a túrkevei

komám látására.
— Értem, — mondta megnyugodva.
Ez engem is megnyugtatott. Nem azért hazudtam, mintha szeretném a hazug-

ságot, hanem azért, hogy el ne rontsam a jó hangulatot a „néprajzi adatgyűjtés"
fogalmának magyarázgatásával.

Nem is történt fennakadás. Jegyzőkönyvemben harminchét sűrűn tele írt lap
őrzi az öreg Sós Gábor juhász fejből diktált verseit. Van ezek közt lakodalmi
kádencia, névnapi köszöntő, legénytréfa, csúfoló ,időjóslás és egyéb azóta se hal-
lott érdemes rigmus.

Az öreg szépen megbarátkozott az én irkálásommal. Még már örvendett is,
hogy tudományát megörökítem.

A nagy buzgalomban egyszercsak eszébe jutott valami...
— Tudok én még egyet öcsém... Ezt hallgassa meg...
Kíváncsivá tett, mivel hozakodik elő, mert igen neki készülődött. Kalapját

letette, feltápászkodott ültéből, kihúzta magát és kemény hangon szavalni kez-
dett, így szavalhatta egy hajdani március 15-én, kisiskolás korában Petőfi Nem-
zeti dal-át, a „Talpra magyart"-t.

Bezem amiz kin szem kükte,
Szemlészen szemadin.
Kelszin szemin hanlekim
Düzünszen kinbün
Nizseki zserde olaj kükte
Bezem öt kemence berezge,
bütöm bütöm bagön
Abezem nemezme mizsön
bez de mir niz bezge
ötrügel genge.
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Ilmezne áll zsamanga
Kutkor beszáll zsamanga
Szén barszen beki csolik
boton isza tengerik. — Ámen.

őszintén elcsodálkoztam. Mert ha szapora szarvas hibával és itt-ott magyarít-
va, rímbe verve bár, mégis felismerhetően ama nevezetes kun nyelvemlék ez,
amit, a Codex Cumanicus őriz.

— Hallotta-e már ezt, öcsém?
Dehogy vallottam volna be!... Ami a „hallást" illeti, valóban nem is hal-

lottam.
— Eddig még nem...
— No, úgy-e?!... Hát tudja meg, öcsém: ez a kun Miatyánk! Erre engem még

a nagyapám tanított, kisgyerek koromban.
— Hogy tudta megtanulni?
— Ügy, hogy jófejű gyerek voltam én. El se felejtettem, mert sokszor elmon-

dogattam már magamban azóta. Egyszer a Kabai-csárdában is elszavaltam. Üri
vadászok voltak ott, osztán úgy gondoltam, hadd lássák, más is tud valamit, nem
csak ők. Ámuldoztak is...

Olyanformán, hogy ámuldoztam én is. Ahogyan az öreg juhász pózba vágva
magát egy elfelejtett nyelven szaval. Nem ájtatos hangon mondta, mint imád-
ságot, hanem bátran szavalta, ahogyan kun emberhez és kun nyelvemlékhez
illik. Az elődök is aligha rebegték...

Ez a jelenet volt találkozásunk, hosszas beszélgetésünk koronája.

Feljegyzéseimről
Egy jő ismerősöm, átböngészve néhány „feljegyzési" könyvemet, így nyilat-

kozott :
— Sok érdekes dolog van ezekben a tarka-barka kéziratos könyvekben, ezt

elismerem. Dehát amíg ezeket csinálgatod, jobb lenne, ha valami érdemlegesebb
munkát írnál.

— Tájékozatlan vagy a megítélésben. Én is az volnék, ha azt mondanám, hogy
pecázás, vadászás, ultizás helyett jobb lenne, ha érdemes munkádat végeznéd.

— Igenám, de számomra az említett ténykedések szórakozást, kikapcsolódást
jelentenek.

— Számomra viszont ezek csinálgatása jelent kikapcsolódást. Nem többet. A
vízből kihorgászott halat, a lelőtt vadat sajnálom, kártyázni sose kártyáztam.
E kéziratos feljegyzések csinálgatásával nem volt szándékom értékeket rejteni
véka alá, sem szellemi alkotást örökíteni az utókorra, a máról holnapra kifakuló
töltőtolltintával.

Számomra érdekességük még ezeknek a feljegyzéseknek, hogy előzményük
van. Amióta Papp Gyula tanító úr megtanított írni, a már rég lebontott bajomi
kisiskolában, azóta — szinte megszakítás nélkül — csinálgatok ezekhez témá-
ban hasonló, tarkabarkának is tarkabarka feljegyzéseket. Megszokott dolgokról
pedig nehéz lemondani. Miért is hagynám el? Nem ártalmas és engem szóra-
koztat. Es az ultizásnál kb. nem alább való. Saját kritikám róla az, hogy ezzel
vetem össze.
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