
· .. DE ÖVÉI BE NEM FOGADTÁK
Lr ta Magyai" Fei"enc

Már régen elharangozták az estét, amikor Etelka végre hazajött. Vézna
ute megeredt ezen a tavaszon. duzzadní kezdett, mínt 'a fűzfavessző, amikor
.el~hes .barkákat vírágzík. Most azonban összetöröttnek 'Látszott, mi!I1t alkit vé
g1~rtek, megtaposbak. Arca megnyúlt és szornorú IVOlt. CSak két 'nagy szeme
lángolt, mínt a mezőkön gyujtott tüzek a tavaszi este ikék páráí alatt.

Anyja, 'aki a konyhaasztalnál tojást lárnpázott, aggódva nézett végig tizen
kétérves lányán.

- Hol voltál? - kérdezte szelíden és egy !kis szánalommal a hangjában,
hiszen nem követelhétte ettől az apa és testvér nélkül fe'l!nÖI\Tő gyerektő[, hogy
állandóan csak rnellette legyen. Örökké csak itt ücsörögjön a konyhában éf;
hail.1gassa az anyja sóhajtozásait.

- Sehol.
- De mégis, kivel voltál?
- Senkivel.
Ahogyan a kérdésekiben nem volt ígazi számonkérés, csupán gyengéd ér

.reklődés, a lányka feleleteíben sem volt semmiféle dacosság, vagy kiszámított
kötekedés.

Az anya mégegyszer végignézett lányán. Látta sáros cipőit, az esti harmat
tól megereszkedett szalagjait a hajában és látta vállának azt a parányi rándu
Iását, amely némán panaszkodott, rnintha azt mondta volna: anyám, hiszen
úgyis tudod, hogy akárhol és akárkivel vagyok, rnindig csak sehol és senkivel
sem vagyok. Míndenütt és rnindenkivel: egyedül. Én, Kézdi Etelka, aki felnö
vök és magasnmel hureclom sivár ,gyermekkorom az életen át. Sohase lehetek
már több, mint aki most vagyok. Hozzáadsz majd egy másik szegényhez, aki
talán még nálamnál is árvabib lesz - zsákot a foltjáIhoz -, !hogy betöltsü!k az
elhagyottak sorsát, azokét, akiket mmden faluszélen megtalálsz.

A lány odakönyökölt .az vasztalra és még sokáig nézte, amint anyja gon
dosan forgatja ujjai között a tojásokat. Azután levetette átázott,sáms cipő

jét, vizet öntött a mosdótálba, letette a földre, letelepedett a kis székre, hogy
megmossa Járbát.

Közöttük, a csendben, csak a vén falióra beszélgetett s 'a tűzhelyen a víz
lioromlbolt a rnelegítőben.

- Édesanyám! ... Kérdezhetek valamit?
- Csak kérdezz, kdslányom,
- Igaz, hogy Fáraó Simon szekerén jöttél ham?
Az anya szíve összerándult. Nem volt elkészülve, hogy ilyen hamar valla

tóra fogják. Bár úgyis míndent elmondott volna a lányának - hiszen kinek is
. mond!hatta volna el másnak -, most mégis a fájdalom tűszúrásai já;["táJk át tes
tét, ihogy beleremegett. Szóval rnárís szájára vette a falu. Jóformán még le
sem nyugodott a nap s már beszélnek róla. Magának még ideje sem volt, hogy
végiggondolja és megbánja gyengeséget s ezt az ártatlan lányt már megkí
nozta míatta valaki.

"'T"" Igen kislányom - sóhajtott -, én ma csakugylan felü1'tem a Sírnon
szekerére.

Ajkáról úgy perdültek le ezek a keserű szavak, rrrintha itéletet mondana
maga felett. De örült 'is, hogy Végre ,bes2lélhet valakinek arról, ami dél óta
nyomja a szívét.

_ Ma olyan gyenge volt a piac. Kitartottam magam azárakkaL A SÓ\Ska
nem aikart elkelzrí. Már tíz óra. is lehetett, amikor végre mindent eladtarn.
Megvettem a sót, eeetet, zsírszalonmát. Annyi pénzem maradt ugyan, hogy el-
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jöAettem volna vonattal, de gondoltam, meg is takaríthatok valamit s míre ill

vonal indul, én már itthon leszek gyalog. Elindultam ill téglagyára mezőn át,
nogy rövidítsek az úton. Amíkor a tetőn rátértem az országútra, hallom, hogy
szekér zörög mögöttem lefelé a dombon. Az ülésen nem láttam senkit, hát le Is
mondtam róla, hogy felvegyen. Hamarosan azonban utolért az egylovas sZl€
kér. Akkor látom, hogy a Fáraó Simon szekere. Simon a szekér alján fekszik.
Mint rendesen. most is részeg. Gondoltam, ez megínt elcserélte a lovát nyere
ségre, mert átkozottul sovány gebe van a rúd mellé fogva. A nyereséget pe
dig megitta s most alszik. A ló meg csak rnegy az útszélen. Félre is álltam,
had{j menjen a szerencsétlen állat. Holnap már úgyis megtudja, milyen jászol
elé 'került.

Azután már bántam, hogy nem ültem fel, hiszen az a részeg fel sem ébredt
volna, ha fellépek a szekérre. Nem is teszem jól, ha 'hagyom ~gy menni, hi
szen ott van a vasúti átjáró, ~eg autó is jöhet, a ló megugrik. Legalább fel
kellett volna kelteni. Meggyorsítottam hát a lépéseimet, utána eredtem a sze
ki.'II'"nek s amikorbeértem, keltegetní kezdtem Simont. Aludt, mint aJkit agyon-'
vertek. A ló azonban megállt a hangomra és hátranézett. míntha mondaná:
no, csak: ülj fel. űlj csak fel, úgysem lesz az la szekér nehezebb. Felültern. Meg
fogtarn a gyeplőt s ahogy a lőcs mellé szúrt ostort is kézbe vettem, a ló futás
nak eredt. mintha kicserélték volna.

Minél közelebb értünk a faluhoz, annál jobban éreztem, hogy micsoda kí
nos helyzetbe kerültem. Úgyis nyelvére vett, már a falu, mert az özvegyen ha
gyott asszony élete már csak ilyen. Senkihez egy szíves szót nem szólhat, sen
Jút segítségre nem vehet, mert mindjárt megszólják, hogy nolárncsak, eddig
tartott a nagy gyász. Ez is sütögetné rnár a fánket a kárhozat tüzénél. Az ilyen
szerencsétlen 'asszony még virágot se nevelhet. Könnyen megkapja, hogy a ~i

ragot is csak bajuszcsalogatónak rakja az ablakába. Ez már csak így van s
nem is lesz másként. A belső házba is lakót ereszthettem volna én már rég...
től, szépen használhatnánk a názoért, amit fizetne. De tudom, hogy ,aJbból is
csak a szüntelen rnocskolódás pora szállna fel a faluban. A teremtő egy Isten
a tudója, milyen nehéz így, özvegyen, élni.

Kézdiné előbb csendesen szipogní kezdett, azután keservesen elsírta magát.
Lánya szánakozva nézett Tá.

- De rníért nem szálltál le, rnskor a falu alá értetek?
- Dehogynem szálltam, hiszen leszálltam én la Tőgyerek keresztjénél.

Megállítottam a lovat, még a hátíkoserarnat js felkötöttem. hogy majd a ker
tek alatt bújok haza. De Simont nem bírtarn felkelteni. Ráztam. lökdöstem,
szénacsomóval piszkáltam az orrát, de csak morgott, hogy hagyják őt békén, ne

.bántsák, olyan beteg. Nem is tehettem most már egyebet, mint hazavezérel
tem a lovat. Hiszen az új ló azt se tudhatta, hogy melyik házba kellene be-
mennie, melyik udvar a ,gaZJdájáé. Végig ment volna a falun, azt 'bizony senki
meg nem állította volna. Csak nevették, gúnyolták volna a szerencsétlen em
bert. Pedig ő sem telhet róla, hogy ilyen ágról szakadt. Hát persze, hogy iszik,
persze, 'hogy csak a kocsmában érzi jólma,gát,ahol van rajta kívül még néhány
hozzá illő ajak. Akit soha senki se vár meleg étellel, vetett ággyal, takart
tott házzal, hát az ilyen lesz ...

Vísszatelepedtem a szekérre. Gondoltam, a falu úgyis kínn van a határban.
Dehát elég volt, hogy annyian is láttak, ahányan megbámultak a szekérem.
Az öreg Zakartásné még keresztet is vetett magára. Biztosran rnondta, hogy:
netene, ez még a lóhoz is ért.

- ~észen mást mondtak. Csúnyábbat, anyám!... Pásztori Mariséknál
játszottonk a pajta megett délután. Egyszercsak hallom,hogy a Maris anyja,
meg Hoza néni beszélgetnek a kerítésen át. Am mondták, hogy alkalmasint
mér 8 lagzit is ellaktátok a városban, mert Simont részegen fuvaroztad haza.
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Meg Illlég mínden egyebet is rnondtak rád. . .. De nekem csak az fájt, nogv
még ezt a Simont Js sajnálnák tőled. Pedig ha egyszer az én apám lenne, töb
bet sose lenne részeg ... Ne sír], én tudom, hogy úgy volt, ahogy nekem el
mondtad, Fm. is csak felültem volna arra a szekérre. Nekünk nem is szabad
mást tennünk, csak ami jó, mert min'k szegények, meg árvák vagyunk s a
tiszta szívünknél egyebünk nincs is ... Én nem östnertem az apámat, de jól
tudom, ha élne, most ő is azt mondaná, hogy okosan tetted ... Ne sírj anyám!

*
Fáraó Simont utolsó, rongy embernek tartották a falujában. Pedig csak

ezerencsétlen volt.
úgy került ide más vidékről szolgának. Koricseket szolgálta, az árendást,

amíg ki nem tellet az Ideje s tovább nem kellett állnia.
Volt ennek la Koncseknek egy szolgálólánya is, a Regina. Az árendás ad

dig a napig rá sem Igen vetette a szemét a lányra, amíg egy nyári estéri meg
nem találta őket a kertben. Regina és Simon egymás mellett ültek a nagy bor
ízű almafa alatt. Szép, holdvilágos este volt, beszélgettek és harsogva harapdál
ták az almát. Egyszerrecsak árnyék vetődött közéjük. A gazda árnyéka.

Ahogy eldördült felettük az árendás hangja, Simon rníndjárt érezte, hogv
nem az almáról van szó, hanem kettejükről. Jobban rnondva nem is kettejük
ről, csak Regináról.

Nemsokára tőrtént ezután, hogy Simon délután több sört ivott a kelleténél.
Elnehezedett la feje. Felment a szénapadlásra, hogy k!aludja magát. At is alud
ta la délutánt. Arra ébredt, hogy odalenn már surrog a tej a sajtárba. Regima
feji a teheneket. A friss tej szaga felszállt a szénahányő lukon át és olyan jó
volt hallani a spriccelö tej édes rnuzsikáját. És a Regina halkan szivárgó
énekét.

Hej ... Azon a nagy erdőn nem tudok átmenni,
Régi volt szeretőm, nem tudlak feledni.

Hej . . . Elfeledném minden bánatom cro.lolva,
Csak téged soha ne ösmertelek vo~na ...

Ki másnak énekelné ezt Regi.na, ha nem neki, - gondolta - amikor egv
szerre csak elszakadt az ének vékonyka fonala és hirtelen elállott a tej sur
rogása is. Csak valami visszafojtott, kínlódó nyöszörgés hallatszott lentrol.
Azután felszakadt a csend burka és kibugyant belőle a lány felcsattanó hangja.

- Elmenjen innen, mert a fejibe vágom ezt a zsétáct, szégyentelen. Van
magának asszonya, azt szorongassa, Azt faldossa, ne engem. Nekem hagyjon
békét ... Nem tud nekem annyit fizetni, hogya szukája legyek ...

Micsoda ? - ébredt fel most már éles iózanságra Simon és óvatosan mászni
kezdett a lyuk felé.

- Ha nem megy ki rnindján-t innen, kiabálók, hadd tudja meg legalább az
asszonya is, hogy maga miféle rongy alak!

- Nem kell kiabálni! - huppant le Simon a lyukorr át a szénaketrec
mélyére és mindjárt kezébe is kapta a sarokba támasztott vasvillát. - Elintéz
zük mi ezt csendben is. Egyrnás közt. No, fogjon fel maga is egy villát, aztán
ne kiméljen. Nem síir én utánam senki ...

Regina elhajította a sajtárt. A tej végigömlőtt az istálló alom ján. Oda
ugrott Simon elé és m'ind va két karjával átfogta, Most ölelte meg először a
szolgalegényt.

- Eressz el, Regina ... Még azt hiszi ez a hájgombóc. hogy őt félted.
- Ereszd el a keservit a senkimiskájának, . engem ne félts! - remegett

az árendás hangja.
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Regina azonban még jobban szorította a szolgalegényt, Hazzálbújt remegő

szívével, fiatal, forró testével, mintha már soha el sem akmmá ereszteni.
Lgy történt, hogy .Simont, a nagy erejűt, az igazságtevő harrag fellobbant

lángíaí lassanként elhagyták, ereje egyszerre elszállt, soha nem érzett gyen
geség kerítette hatalmába, hogy csak ügy 'reszketett. Elejtette kezéből a Va8

villát is, átölelte Reginát és fejét belefúrta a lány illatos hajába. Nem 'is látta,
nem is hallotta, hogy ruhásládáját, pokrócait, szolgalegény-motyói át, hogy
hányja ki Koncsek az udvarra.

Még azon az estén elállította magát igáskocsisnak az uradalomhoz. Várta
és úgy 'remélte, hogy Regima is utána jön. Kettecskén majdcsak összegyűjtö

getnek annyit, hogy egyszer megszabadulnak a szolgák sorsától. Házat sze
remek, egy kis főldecskét s ha szegények is, de 'boldogok lesznek a maguké
ban. Az emberre azonban 'hamaráJbb rátalál, amit nem vár, mint az, ami még
az álmait is betölti.

Igy találta meg Fáraó Simont a háború a boldogság helyett. A iliront ke
gyetlen hónapjai után hosszú évekig tartó hadifogság következett. MiJre haza
keveredett, az uradalom földjeit már szétosztották. Neki nem jutott semmi.
Regina addíg-addig várta, il11!Ígbelefásult a várakozásba s férjheament.

Simon reszket foglalt magának az elhagyott pásztonházban, melyet a ta
nácstól vett bérbe. Kijavította, Ikicsinosította, ahogy lehetett, de a fészek még
így is üres és rideg maradt.' Meg kellene nősülni - gondolta, dehát ki lett
volna, aki ilyen ágrólszakadt, semmitlen ember nyomorúságához odaköti ma
gát. Volt egy néma lány a faluban. Sokáig töprengett mjta, rníg végülis elha
tározta, hogy ezt megkérne. Az apja útkaparó volt. Mikor beszélt vele a szán
dékáról, az útkaparó csak a hajszát csipkedte.

- Tudom én, hogy jó volna neked, te Simon, egy asszony, aki soha nem
lármázik. De ha beszélni nem is tud, enni annál jobban. Neked meg az is
gond, hogy a magad szájába mit tegyél ... Előbb talán szerezz valamit, akkor
majd 'beszélgetünk róla,

Azért nem hagyta magát s ha el-elkeseredett, az is arra volt jó, hogy an
nál jobban belekapaszkodjék 'az életbe, melymostoháa, de mégis küldött fe
léje egy-egy bíztató mosolyt.

Munkát vállalt a .kóbányában, erdőtisztogatásnál, fakitermelésnél. télen
kosarakat font, nyírfaseprűt készített. Eljárt napszámba, aratást is vállalt,
cséplést, kaszálás t s így lassanként ,gyüj,tögetett magának annyi pénzt, hogy
tudott venni rajta egy lovat, meg szekeret, Fuvaros lett 'belőle. Kavicsot hor
dott a környéjcbelí építkezésekhez, 'követ szállított az állomásra, Eljám a vásá
rokra is. Lestrapált lovakat vett, feljavította, kísímította a szörüket, azután
nyereségre eladta. Igy szokott rá az ivásra. Rendesen nem kosztolt soha, csak
a tarisznyából falatozgatott fuvarozás közben. Nem csoda, ha a megerőltető

rnunkáktól sem kírnélt ezervezetének hamar megártott az ital. Arnikor meg
már korhely ember hírébe kéveredett - sokszor rnondogatta maga is - azért
iszik, hogy ne vétkezzenek hazugsággal azok, akik rajta köszörülgetík a nyel
vüket.

Egyszer azután megalakult a faluban az első szövetkezetí csoport. Fáraó
Simon előtt felviUa:nt a boldogulás hajójának fehér vítorlája, amely elviszi öt
a nyomorúság földjéről. Egy este felkereste az elnököt s megkérte, hogy támo
gassa aJlIDan 'éi szándékában, hogy beálljon a csoportba.

- Nem olyan könmyű dolog ez, Simon! - köntörfalazott az elnök. - Most
még csak azok álltak össze, akik hoznak valamit a csoportba.

- Van lovam, szekerem, tudok dolgozni is. Ha már a földosztásnál megfe
ledkeztek rólam, legalább most részeltessenek a boldoguíásban,

- A ló is, meg a szekér is csak anra jó, hogy vigyenek rajta. Faként a te
'loV1ad, Simon.
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· Az e1lllök arra célzott, hogy a lI'lyáron,egy éjszaka letörték valakinek a ku
köricáját. A ,gyanú Fáraó Sírnon felé mutogatott, bár a rendőcr-ök semmit se
találtak nála. Dehát az már csak igy van, hogy ha valakinek elbóklászík egy
1rla1aca, elivisz a róka néhány tyúkot, meghúznak egy szalmakazlat a rakodón,
kirv.ág;naJk e~ fát az erdőn, a rendőrlcutyával először mindig Simont szaglász
latják körül.

Ez a visszautasítás szinte megölte Simont. Kiíheverte Reginát, a néma
Jánnyal való házasságra már nem is gondolt, pedig lehet, hogy azóta meg is
bánta az útkaparó, hogy nem kapott az alkalmon. Fel se vette már, hogy a falu
tolvajának tartják De most halálos döfés érte. A csoport tagságában ott voltak
egykori cselédtársai. Végigjárta őket, könyörgött nekik.

- Hiszen ismertek, tudjátok, hogy értek a lovakhoz. Nincsen olyan mun
ka, amit én el nem végezhetnék. Nem emlékeztek már, hogy Beránszky intéző

ÚlI' rnit mondott egyszer: ha nem elég két ló, szóljatok Simonnak. Húz az négy
ló helyett is ...

- Nem érted, hogy most más a helyzet. Nekünk most nem cselédek kel
lenek, ez nem uradalom ! - küldte el az egytk.

A másik meg:
- Nem kerülgetern én a kását, Simon. Itt most a java embereknek kell

isszeállni, akik viszik is valamire. Mert ma még. sok a vonakodó. Aki úgy
vélekedik, hogy majd meglátjuk, mire mennek. Ha megy nekik, hát jó. De ha
ilyen emberekkel kezdünk, mint te is vagy, azok a hideghénaljúak könnyen
azt mond'[ák, hogy korpa közé nem kéveredünk. Oda be mern állunk, ahol
Fáraó Simonok vannak ... Hát nem érted ?

- De rnilyen ember vagyok én? Kinek vétettem valaha is? Mit állíthat
nak ellenem ?

- En bizony nem tudnám megmondani, hogy kinek vétettél. Inkább ta
lán az a baj, hogy nem mutattad meg még eddig, hogy ember vagy. Szólt ne
künk már rólad az elnök is, de Martalóc Míska találta fején ra szöget a te
sorsodban. Aszongyahcgy: tudjátok, nem volna ezzel a Simonnal semmi baj,
de tudomisén, olyan ember az, hogy a pap is örül neki, amiért elkerüli a
templomot, mert még az emberek se járnának a mísére, h'} Fáraó Simon is
ott ülne közöttük. Hát így is Vian valahogyan.

I,gy beszéltek vele egykori cselédtársai. De volt olyan is, amelyik nem
átallotta szemébe mondani, hogy korhelynek. tolvajnak, cigányokkal kupec
kedő gyüttrnentnek tartják.

Ettől 'kezdve még jobban kezdett inni. Szándékosan és elkeseredetten, most
már nem a mámor zsibbadt óráíért, hanem csak azért, unert tudta, hogy józa
nul soha nem lesz bátorsáiga véget vetni kitaszított életének. Alkoholos révü
leteiben parádés önpusztítások változatait beszélgette meg magával. Ak i ilyen
kor hallotta, amint magában beszélve leírta, hogy hogyan közeledik majd a
gyorsvonat, ő meg a felpántlikázott lóval hogy vágtat dalolva a robogó vonat
alá, azt hihette, hogy Simont rnost már kezdi elhagyni a jó esze.

Ilyen halálos ötlettel indult el hazafelé azon a napon is, amikor Kézdiné,
az özvegyasszony felült a szekerére s hazahozta.

Az a nap azonban mégiscsak változást hozott az életébe.
Mert a nevezetes estén, amikor már kialudta egésznapos mámorát átszé

gyenkezett a szomszédba egy bögre tejért. Pálinkától kimart belseje kívánta a
.)rideg tejet. Hidas Bora néni - amíg Simon edényébe öntötte a tejet - tré
iálkozva kérdezte tőle.

- Hát, ilyen hJamalI' itehagyott az új asszony, te Simon?
- Miféle új asszony?
Bora némtől tudta meg, hogy Kézdiné gyeplőzte haza a lovát, ő is szerszá-
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mo~la le és vezette be az istállóba, még szénát is vetett neki, őt pedig PQtklr'óc
..al~ le a szekérderékJban, hogy meg ille fázzon.

Az elkövetkező időkre elég is volt annyit tudni Fáraó Simonnak, hogy
mégiscsak van VIa1aJd, aki nem szégyelt felülni az ő szekerére. Volt mín eltű

aódni már azon az estén és álmatlan éjszakán. Egy picinyfke szellő mégiscsak
iBm:adt az ő elhagyott lelkében is, amitől a mái szunnyadó szíkca lángot tu
eott fogni.

A szikra pedig Szatmár'i Bödi szavaiból pattant ki még akkor, amikor
megmagyaráata neki, hogy mért nem vehetik be Simont maguk IOOZIé a cso
porlJba. Most kezdett csak igazán értelmet venni magára az a néhány szó.

- Az a baj, hogy nem mutattad meg még eddig, hogy ember vagy !
De eljön-e valaha is az a nap, amikor a lángot fogott szikma úgy világít

IIlajd az emberek között, hogy rnmdenki meglátja ennek a megkínzott ernber
nek arcvonásain a testvér jegyeit?

*
Osz volt. Fáraó Simont egész nyáron senki sem látta részegen, De ha el

múlik az egyik baj, jön helyette a másik. Először a lova döglött meg, azután
Wleg az az éjszakai szélvihar, amely pajták tetejét emelte le, Fáraó Simon há
zát is szétdúlta. A tető lefordult róla, a tűzfal és kémény beszakította a meny
nyezetet, A ezerencsétlen ember ott állott a tél előtt hajléktalanul.

Akkor került oda egy fiatal pap plebánosnak. Míkor meghallotta, hogy mi
történt, hívatta Simont és felajánlotta neki az üresen álló káplánlakást, amíg
ielépül a ház:

Simon köszönte a szívességet, de csak csóválta a fejét. Azt már Igazán nem
teheti meg, hogya plebáníára költözzék.

- Ugyan miért Illem? ... Nem a papnak kell-e jó példával előlfárnia, hogy
segítsünk egymáson? ... Itt igazán elfér.

- Tudom én, hogyelférek, dehát 'nem értheti ezt a plébános úr! Majd
megmondják magának hamarosan, hogy kicsoda aza Fáraó Simon. Még csak
az .!rene az új papnak, hogy ezt megtegye. Nem, nem lehet. Mlndenesetre meg
köszönöm a szíves jóságát írányomban. Tudja, ilyenkor tanulja meg az ember,
hogyan is kell azt csinálni, hogy ernber legyen az ember ... KÖs2'JÖIllöm.

- Legalább valami magyarázátot adjon, hogy míért Illem fogadhatja el
tőlem ezt a segítséget, amikor olyan természetes, hogy befogadom.

- Hát, jó ! Megpróbálom. Találn elég lesz, ha annyit mondok, hogy Illem is
olyan régen itt a faluban még azt tartották rólam, hogy színte jó is, amiért el
kerülöm a templomot. Mert ha én is ott ülmék vasárnaponként, hát nem mim
denki menne el a rrnsére ... Szóval Ieprás vagyok én kérem, leprás, De már
gyógyulok, plebános úr! Képzelje el, akadt egy asszonya faluban, aki még a
szekeremre is fel mert ülni, pedig Tészeg voltam ugyancsak, azt a ... Most meg
mátr a pap is szóbaállt velem. Sőt meghivott a fedele alá. Hát igy haladga
tunk ... No, de azért káplánnak még nemigen válnék be ! - kacagta el a végét
keserű szavainak, azután visszalballagott tetejetlen háza zugába.

Másnap, már 'korán reggel eljött hozzá a tanácselnök is.
- Segíteni akarunk rajtad, Simon. Egyetlen lakás van a faluban, amelyuk

tiresen áll, a Kézdinénál, a belső ház. Az öregek kihaltak belőle. Neki elég az
első rész is, amazt úgysem ihasználja. Még valami bútor is lehet benne. Ha
akarod, kiutaljuk.

- Nem szégyenlitek magatokat ? Még csúfot is űztök belőlem. Hiszen ez
csak gúnyolódás, heccelődés, amit beszélsz !

- Látod, most megbántottál. mert egy cseppet sem aikarr-t veled senki sem
gúnyolódni. De az az igazság, hogy nincs más alkalmas hely.

- Ha igazán így VM, aklkor köszönöm a fáradságod, Tudod, hogy nem
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mehetek én abba a házba, Nem árthatok senkinek. Még ha nem volna özvegy
s nem lett volna az az eset, hisren tudod... Mennyít kellett elhallgasson mí
attarn az a szegény asszony. Nem. Nem mehetek én senkinek a nyakára. Kü
lőnben is, csak a cserépben esett nagyobb kár, a faanyag megvan. A szaru
fákat magam is felrakom. vap. egy kis takarított pénzem, cserepet is szerzek, s
.ha az idő engedi, még a tűzfal is elkészülhet, ha meg nem, tavasztg jó lesz
oda ikulkoriJCaszáJr is. Megleszek én ... Most már megleszek.

Magábain pedig azt gondolta: ez már a harmadik ember a faluiban, aki
Fáraó Sírnonnal szóba áll. 'I'avaly még ez is szívesen elhajtott volna a falu
ból, hogy lábalatt ne legyek.

A tanácselnök éppen elköszönt Simontól - azzal, hogy azért még gon
dolja meg a dolgot -, amfkor elihaladt korsóval a kezében a megomlott ház
előtt Kézdi Etelka. A cseviccekút felé igyekezett, de megállította a sanyarú
látvány s atanácselnök is megszólította,

- Etelkám, gyere csak ide egy kicsit, kislányom.
Etelka megszeppenve lépdelt befelé az udvarra, ahol mindenből a pusz

tulás, a halálraítéltség dohos szaga áradt. Megállott a tanácse1nök előtt, felné
zett Irá. Nyílt arcában, tiszta szemében szelíd tiltakozás volt. Mínbha azt rnondta
volna: engem azután Ihiá'ba kérdeztek, hogy mit lehetne itt termí ! É'Il nem
tudom ezt a házat felépíteni. Igaz, hogy olvastam én már olyan mesét, amelyben
a gonosz királyasszony pincéIbe záratta mostohalányát, adott neki egy gombo
lyag pamutot, hogy mire megvírrad, száz sing gyolcsot szöjön belőle. S a me
sében úgy volt, hogy mire megvirradt. meg is lett a száz simgnyí gyolcs, dehát
az mese volt. . . .

- Tessék parancsolni!
- Dehogy parancsolok - bárcsak parancsolnatnék -, inkább !kérdezni

szeretnék tőled valamit, Ugy-e, nálatok üresen van most a belső ház, ahol
nagyapádék laktak ?

A loislány szerongása egyszerre felengedett, szeme felcstllant, miJl1J1Jha itt
is valami újfajta mese kezdődnék el. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy
szegényember, úgy hívták, hogy Fáraó Simon. Volt arrmalk a szegiény ember
nek. .. Nem, nem volt annak a szegény embernek semmije, még a ház sem
az övé volt, amely összedőlt .a feje felett. Mít volt, mit nem tennie, elindult,
hogy valahol majd befogadná öt valami jó ember éjjeli szállásra. Ment, men
degélt, találkozott ~gy kislánnyal, akinek korsó volt a kezében. A korsó üres
volt s a szegényember mindjárt gondolta, hogy nem lesz szerencséie, mert
üres edényt vivő emberrel találkozott ...

S mintha a .gondolatban elkezdett mesét folytatta volna, énekelni kezdett
a hangja, amint felelni kezdett a tamácselnök kérdésére.

- Dehogy van üresen! ... Van ám albban két ágy, egy nagy lóca, láda,
szekrény, fiókos nagy asztal, még dojjkály1ha is VIan benne, Meg fali tükör a
két ablak között, az asztal felett petrólámpa. Az a legszebb, mert nagyanyám.
amíkor még élt, beforita a drótját szalmafonással ... Szóval van ott minden,
ami Simon bácsinak kellene. Édesanyám már úgyis mondta, hogy ki kellene
adIlli valakinek fizetségért. De tudomén. hogy Simon bácsitól most nem is kérne
semmit, ment igy járt. Mink is járhattunk volna ~gy, meg akárki, nem igaz? ...
Minket is csak befogadrnánaik, meg akárkit. Hát nem igaz? ...

Simon elkomorodott, elfordította a fejét, összeszorította a száját. Attól
félt, hogy kimondja, amit gondol.

- Akárkit igen, de engem ...

*
D€ minek nyujtsam ezt az egyszerű történetet!
Simon a telet Kézdiné belső házában töltötte. Az özvegy elfogadta a cse-
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kélyke lakibért a földhözvágott embertől, de az utolsó fillérig ra lS költötte
Kimeszelte a szobát, felsúroltá a padlót, fehér huzátba öltöztette az ágyat;
mosott rá, vasalt, inget varrt, alsóneműt, rendbeszedte ruháit, meglőzte ételét,
megsütötte kenyerét.

Fáraó Simon pedig elvetette az őszi gabonát az özvegyasszony földjébe,
tüzelőt fuvarozott neki, lisztet őröltetett a malomban, ellátta állatáalt, rnínt a
sajátját.

Mindez nem ment szélzúgás nélkül - ahogy faluhelyen mondani szekták,
Az a komisz szél pedig hol i'l1Jl1€II1, hol onnan vágott a f'ülü'knöz egy-egy gya
núsító megjegyzést, igaztalan rágalmat, szennyes pletykát.

Pedig Simon még nappal sem lépte át Kézdiné küszöbét, az egyetlen ka
rácsonyestét kivéve. Akkor Le; csak hosszú töprengés után és Etelka visszauta
síthatatlanul ragaszkodó kérésére, aki egészen megváltozott, amióta Fáraó Si
mon az udvarukban élt, velük egy tető alatt. Szemében már nem lakott örökös
szomorúság, Végtelenül boldog volt, hogy ismeretlen apját élővé tudta vará
7_<;01ni Fáraó Simon egy-egy mozdulatából, járásából, kemény hanghordozásá
ból s a férfi kéz darabos, de meleg símogatásából, melyet eddig soha nem ér
zett. Szerette, hogy Simonnak dohány-szaga volt és nagyoklat horkolt, ha téli
estéken elaludt a kályha mellett kukoricamorzsolás közben,

Vasárnap reggelenként az volt az ő kedves [áté'kuk, hogy amig Simon
borotválkozott a csodálatos tükör előtt, a karoslócára térdelve, Etelka szalon
nát pirított neki a dobkályhán. Athozta a kávét, megterítette az asztalt, meg
melegítette a mosdóvízét. S míkor mímdez elkészült, aikkor: no, most meglát
juk ki lesz előbb felöltözve ünneplőbe.

Simon úgy igyekezett a reggelivel, ölbőzkődéssel, hogy beleizzadt. Mégis ö
még csak a csizmáját húzta, amikor Etelka már az ajtóban állott, várva, hogy
együtt induljanak a templomba.

Az is Karácsonykor történt, hogy először merészkedett el az éjféli mísére,
Várta, hogy talán leszakad a csillogó luszter, vagy odajön hozzá a sekrestvés és
kikü1di, de legalább, hogy jól végignézik az emberek. Míndez azoniban elmaradt.
Történt valami más, amibe kicsi híján beleájult Fáraó Simon.

Az volt itt a szokás, hogy az éjféli mise megkezdése előtt a pap a betle
hemi Kisded porcelánból öntött mását hozza végig a templomon az aranyos
baldachin alatt mímistránsok és gyertyát vivő férftak kíséretében. Felcsendül
az ének: Kriszius Jézus sziüetett, örvendezzünk, néki öröméne'ket zenqedez
zünk ... Azután megáll vele a kórus alatt és odaadja - rendszerint egy köz
tiszteletben álló - idősebb embernek, aki karjára fektetve viszi vissza a pap
előtt és elhelyezi a porcelán szobrocskát a szentélyben felállított bölcsőben.

Simon ezen a csodálatosan mély éjszakán a kiöltözött emberek hadában
dehogy rnert volna előbbre menni. Megállott a szenteltvíztartó mellett. Az
oltár végtelen messziről csillogott feléje a két hatalmas fenyőfa lombjai közül,
míntha már nem is ebben a világban volna, hanem valahol távol, nagyon tá
vol, a fenyővelborrított nagy hegyeken, az életen is túl. Onnan látta közeledmi
feléje a papot a baldachin alatt, a gyertyák fényében szik.rázó brokát pluviálé
ban, karján a Kisded szobrával, Mindíg közelebb jött, mint vallami látomás,
egyszerre csak ott volt már előtte, hogy érezte is a pap meleg leheletét, amint
énekelte:

- Gyermek született nekünk, Fiú adatott az égből. Oroenxiieteíc, mert at:
Ige "testté lett lés közöttünkbakozik. Most m,egnyilvánul az Úrdicsösége és
minden test meglátja a )mi Istenünk üdvösségét ! ...

Simon nemcsak jól hallotta, hanem jól meg is értette ereket a szavakat
s bár' szemlesütve. de körülnézett, hogy vajon elhiszik-e mindezt, akik körü
lötte állanak.
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- Minden test megtalálja a mi Istenünk üdvösséget ... !
Nem. volt azonban ideje sokáig eltűnődni a hallottakon, mert a p~ egye

nesen hozzálépett ~ őhozzá, Fáraó Simonhoz - és karjára tette a kicsi Jézus
szobrát.

Még szerencse. hogy a kezében szorongatott kucsrnát ejtette el. nem pedig
a szobrot, Tele lett a feje a felszökött vér zúgásával, szeme előtt csillagok
táncoltak. Valaki meglökte.

- Indulj Simon! ... Menj a jászolhoz !
Megindult csaknem tántorogva, roggyant inakkal s úgy érezte, hogy en

nek az útnak soha nem lesz már vége. Körülötte zengett az ének, esilmgeltek
a csengők, ujjongott az orgona. Azután odaért a jászoLhoz, lehajolt, betétette a
swbrocsJkáJt s mintha örök életében már itt is akarna maradni, letérdelt a já
szol elé. Meggyötört életének könnyeit felitta a jászol szalmája.

Ez után az éjféli mise után a fiatal pap komor és néma emberek sorfala.
között indult el a plebánia felé. Tudta, hogy nem kériJk tőle számon, amit tett,
de szívükben rnélyen megvetik.

Senki sem kívárit neki boldog karácsonyi ünnepeket.
Nemsokára az ünnepek után az új plébánost meglátogatta a főesperes.

Megnézte a templomot, temetőt, megvizsgálta a hivatalos plebániaí könyve
ket. Majd arra kérte, hogy menjenek a belső szobába, volna valami egészen
bizalmas mondanívalóia.

Főesperes: Tudod-e fiam, hogy panaszt tettek ellened ?
Plebános: Mi a vád?
Főesperes: Az, hogy nyilvános bűnösökkel tartasz kapcsolatot, egy bizo

nyos családdal. Nem ügyelsz eléggé a lelkipásztor jó hírére. El is jársz hozzá
juk s ezzel hallgatólagosan beleegyezel ágyasságukba. Többet töródsz ezekkel
a kárhozat felé ígyekvőkkel, mint az igazakkal !

PLebános: 0, a kárhozat felé iJgyek'V1ők és ó, az ugazak ! 0, ti kitaszítottatc
és ,ti erényeitekkel dícsekvők ! ... Mimtha Isten szemében lennének elveszettek
az élők közott. Vajon az Evangélrurn egyetlen szót sem ejt erről ? Nem beszél
a jó pásztorról. aki otthagyja nyáját az eltévelyedett bárány kedvéért ? ... Jó!
tudom, kik a vádaskodók s azt is tudom, kik azok, akliJktől féltik az én jó hí
remet. Nos, bevallom, valóban sokat foglalkozem és törődöm velük. De azért
lettem pap, és most nem mernék az elöljáróm szemébe nézni, ha el nem rnond
hatnám. hogy valóban többet járok azok után, akiket féltek, mínt azok után,
akiikkel - a világ megítélése szerint - soha nincs baj! Bátran teszem, mert
tudom, hogy Isten még töblbet és szorosabban jár a nyomukiban. Vigyáz rá
juk, hogy megőrizhessék szívük tiszta jóságát... Azt mondíák róluk, hogy
bűnben élnek De kik mondják ezt ? Unatkozó lelkiismeretű emberek, a:k.i'ronek
a lelkiélete .abból áll, hogy szüntelenül fogadkeznak és verejüket meghaladó
ígéreteket tesznek, hogy íigy Uramisten, úgy Uramisten, segíts meg minket,
alklkOIf' azdán nem lesz parraszed ellenünk t Azok vádaskodmak, 'a'k]k olyan 115

tenben hiJsznek,akivel alkalmazotti viszonytban él az ember. Fizess meg Uearn
az én szolgálataimért, melyelckel megtisztellek s főként adj egy kis előleget itt
a földön az örök boldogságból ...

Főesperes: csak. higgadtan fiam, nem én vádollak! ... Beszélj nyiltan. Ne
kem nincs okom kételkedni a~n, hogy téged nem téveszt meg annak az öz
vegynek a buzgósága. Az, hogy rendszeresen" gyónik. tem.rplornJba jm. De ne
felejtsd el, hogy ez még nem nunden ! Mert közben mégiscsak ott él nála egy
Z1avm'OS multú ember ... Van okod feltételezni, hogy nem férkőzött közéjük a
kfsértés, esetleg a bűn is? Van valami reményed, hogy ez a rendezetlen vi
szony egyszer rendeződhetik. .. úgy értem, házasságkötéssel. az oltár el.őtt?

Plebám.os: Lellclísmeretem nyugalma szerint kijeIenthetem, hogy míndez
idáig - bár egy fedél alatt - de fedhetetlenül éltek egymás mellett. Kí.sérIté-
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sek? ... Nolám, éppen nekik ne lennének kísértéseik. Két magáramaradt em
bert összesodor - ó nem a sors - a részvevő szeretet, a könyörülő jóság, <I.

segítőkészség. A falu nyelve ezt másként nevezi, de 'a .mi meggyöződésünksze
rint Isten kegyelme. Ott élnek egymás mellett, egymásra utalva. Nap, mint
nap felvillanyozva attól, hogy segíthetnek egymásnak a nekik alaposan kijUJtott
nehézségekben, mindennapi rnunkában. Nem fiatalok már, de még nem is Ölre
gek. Elképzelhető-e, hogy éppen őket kerülné el ,a kísértés? Nem, ez nem.
képzelhető el. Könnyelműség volna egy pap részéről erre nem gondolni. ÉppeDl
ezért törődöm velük, De még ha tudnám, ha oizonyítókaim Jerunének is, hogy
ma bűnben érnek, módomban van-e, hogy kitaszítsam öket szívem szereteté
ből. Megtehetem-e még akikor is, hogy rábeszéljem Istent: mondjon le róluk ? ...

Főesperes: Helyes. De azt csak belátod, hogy ez az együttélés - nem [ól
mondom - egyfedél alatt élés nem tartható fenn solcájg anélkül, hogy ...
Szóval, valamit mégiscsak kellene tenni, hogy az oltár elé kerüljenek ...

Plebános: Amit ezért tennem kell, elvégzem. De nálam is többet tesz egy
ártatlan gyermek, aki szüntelen csak ezért imádkozik. Isten nem f~ ellenállesi
Kézdi Etelkának és nem szomodtja meg az ő tiszta szívét,

*
Az ernberek már el is felejtették a karácsonyi templomi történetet, egyre

kevesebbet foglalkeztak Fáraó Simonnal. Odaadták őt már régen a kánhOZlat
kutyáiJnak Kézdinével együtt.

Azon a tavaszon hamarább volt Húsvét. A hegyekiben csak a nagyhét tá
ján olvadt meg a hó. ünnep előtt kiadós záporok öntözték végig a vidéket, a
folyó kiáI'ladt medréből és védőgátjai közőtt hömpölygött.

A falu a kerekdomlbnalk nevezett magaslat tövében épült. Amíkor a vasutat
építették, a folyót is szabályozták. Azelőtt adomIb északi oldalának tövében
sietett le a víz a kíszélesedő rónára. Erre feküdtek az uraság flöldjei. A tava
su áradások sok k.áJrt tettek az uradalomnak. de amikor a folyót szabályoz.
itálk, senkinek sem jutott eszébe, hogy az új meder miért délnek fut a malom
után, nem pedig az északi oldalon. Am sem mérte meg senki, hogy a délre eső

védőgát alacsonyabbnak készült, mint az északi. Csak amikor esztendőről esz
tendőre a község földjeit öntötte .el az áradás, kezdtek ébredezní az emberek,
hogy annakidején mért vágatott birkát annyiszor az unadalom a szabályozást
végző kubíkosoknak.

Húsvét hétfőjének estjén Fáraó Simon kiballagott a folyópartca, a malom
feletti topolyos felé, ahol horgokat rakott le. Megnézi, nem hozott-e VIa!!aImii
szép halat Etelkának a ZlaVJar05 víz? Ahogy kiért a töltésre, látta, hogy a víz
alaposan megnőtt, egy méter sem hiányzik, hogy áteredjen a déli oldalra,
ahol a java földek voltak máJr elvetve. Itt volt a szövetkezet konyhakerti
tagja s az újonnan telepített gyümölcsös. Mellette épült fel a csoport új major
ja is a két hatalmas ístállóval, benne a sok szép [ószággal. De erre szelte át
a földeket az alacsonyabban fekivő vasút is. Ha Inem riasztja a falut, órákon
belül m~aJ11 a veszedelem.

A kultúnház nagyteemében már javában állt a bál. Csalk néhány öregern
ber, meg a ,gyerekek maradtak otthon. Mindenki ünnepelt, vigadott, az esti
falu tele volt a táncteremből kíszűrődö rnuzsíkaszővai, a bőgő brummogásával.

Sirnon futólépésben szaladt a ,kultú['háug s az első útjáIba akadt em
berre rákiáltott.

- Gyorsan a gátra emberek, nagy ba] lesz. Mindj'árrt VlÍz alatt a határ, de
még tán a falu is.

Azután bektaJbált a táncolók közé is, de ott senki sem vette ikomolyan.
Azt hiitmék, hogy Simon - a hUi~iSóitalbőjlt után - ma végre felöntött a ga
ratra és nagy vizet lát.
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Elkeseredett ezen s már le is mondott arról, hogy bakternek álljon a ve
szedelem fölé. Szomorúan ballagott hazafelé. A bőgő szava azonban ott züm
mögött a fülében.

- Víz, víz, árvíz, Víz-víz-víz ...
Újból futásnak eredt.
Az udvaron - mintha megveszett volna - körbeszaladgált Kézdímé ku

tyáda, A kutya a télen át összebarátkozott wele, minden útján elkísérte. Most
ifi, ahogy nagy sebesen előszedte a fészer alól az ásót, csá!k.ányt és elmdult
visszafelé a malom irányába, a kUJt,Y'3 ott loholt mellette.

Simon már "útközben végiggondolta, hogy mit ikell tennie. Atvágní a
holtái-ok felett az északi töltést. A víz majd rombol magának utat és a [ava
lefolyik a holtárkon át a rétek felé.

Amint azonban a kigondolt helyre ért, hallotta, hogy túl a déli parton
valaki már vágja a töltést. Egy pillanat alatt tisztában volt vele, hogy odatúl
mi történik Megtette ezt már a molnár máskor is, hogy megJcimélje a mal
mát. Dehíszen a malom már nem lis az. övé. Községesítették, ő meg osaík al
kalrnazotf-benne. Éppenúgy, mint a két seged. Hát ez a vén ember csak nem
tud beletörődni abba, hogy nem harácsolhat már többet. Még míndíg vissza
felé akarja forgatni a malom kerekét? Fáj neki az új gyümölcsös. Szeretné,
00 ott fulladnának az állatok a csoport istállójában. Dehát mi haszn:a lenne
neki míndebből. Van ember a világon, akinek nem is a maga haszna a fontos,
hanem a más kára, a sokaloé ?

Nem sokat habozobt, uszítani kezdte a 'kutyát a másik PaJl'It felé. A kudya
azonban nem mert míndjárt neltimenni a víznek. S akkor odaát valahogyan
összekóccant két szerszám, úgyhogy még a szi'krája is Játszott. A kutya már
idegesen hegyezte a fülét. Simon pedig felkapott egy követ és jó messzíre el
dobta a víz felett a túloldal irányába. Hamis, a kutya, néhányat vakkantott,
ezután belevetette magát a vízbe. Nesztelenül úszott a túlsó parttg. Ott le
rázta magáról a vizet, azután csak. vad faldosás, mérges vakkantások sorozata
hallatszott, lábak dobogása, elkeseredett küzdelem egyre Izgalmasabb lármája.

Odaát a két molnársegéd áSÓV1al védte magát a kutya mind dühödtebb
támadásától. Egyiküknek sikerült is eltalální az ásóval Hamis fejét. De az
csak még jobban megvadult az ütéstől. Tépte, .harapta öket, ahol csak értiette.
Azok pedig hátrafelé húzódva védekeztek. A fiatalabb azután felbu'kott egy
kiálló akácfacsutakoan. Végiigvágódott a földön. A kutya egy pillanat alatt
ott tennett a rnellén, Tépte róla abőrikabátot.

Az idősebbik segéd, ahelyett, hogy társári segített volna, elkezdett fubni a
malom felé. Hamarosan szembetalálkozott a molnárral, aki távolról figyel
hette őket és meghallotta a kutyával való küzdelem hangjait.

- No, rni van Albert? - kérdezte suttogva, visszafojtott rnéreggel,
- Az a rühes dög megzavart ... Ránkuszította vialaki túlról.
A molnár szeme szíkrát vetott a sötétben. Betöltötte a puslkát és futmi

kezdett az ugatás irányába.
Hamis akkorára már jól elbánt a földön fekvő segéddel s mint aki becsü

lettel elvégezte a rábízottakat, átúszott Simonhoz. Ott kerengett a lábánál és
veszettül ugatott arrafelé, ahonnan a molnár dobogó futását hallotta,

A molnár megtalálta a ronggyá tépett segédet, aki még akkor is ott fet
rengett a fölidön és a fejét tagogatta. A sötétben nem lehetett látni, hogy
füle, vagy orra hiányzék-e, de egyiket sem érezte.

A túlsó parton pedig csak nem szűnt az ugatás. A rejtett puska már tű

zesíteni kezdte a molnár tényerét. Reszketett, atrükor felemelte, vaktában cél
zott a hang irányában. És talált.

Fáraó Simon egy tompa ütést érzett a vallán, de nem sokat törődött vele.
Gondolna, hogy egy seréteeske neki is jutott. Inkább a kutyát féltette még
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most is, hiszen ez az állat nem is az övé s ha elpusztul, anJIlaik is csak ő 100
ne az oka.

Hamis azonban nyüszítve húzódott Simon lábához. Semmi baja. nem esett;
csak akkor nyugtalankodott meg újból, amikor megérezte a Ieesepegő vér
smgát.

Most már Sirnon is tudta, hogy őt érte valamí a löV'ésből, mert balkarján
végigfolyi a meleg vér. Fájdalmat azonban nem érzett és csak tovább' nyomta
az ásót a töltés maik'acs földjébe. Ilyen kétségbeesetten csak a fronton. ásott
fedezéket magának a süvítő halál elől. Ott megmenekült. Most azonban egyre
gyengébbnek érezte magát. Ktgyöngyözött a homloka, a vértől már siloamlóssá
lett az ásó nyele, balkarja kezdett elerőtlenedni és sajogni, A víz azonban
már sziváTlg{)tta kESKeny áll'KOII1 és egYll'€ nagyobb falatokat m'alrt le a
paritból.

- Nem megy továbíb ! - sóhajtott és eldőlt a töltés oldalán.
A kutya még ráncígálta, cibálta egy darabíg, de mikor meg sem moz-

dult, rnínt aki parancsot kap, elfutott a falu felé. .
Ki tudja meddig tarthatott Simon első szédülése, Attól jött magához,

hogy alsó testét már a lezúduló, partot szaggató, sárga víz taraíaí nyaldossák.
Még volt annyi ereje, hogy feltápás~kodott és a darékLg érő, sodró vízben át
vergődött a ho1t árok falu felé eső partjára. Ott azután mínden ereje elhagyta,
Előbb leült, azután hanyattdőlt a harmatos füvön.

Itt talált <rá Kézdiné, akit szoknyájánál fogva rángatott idáig a kutya,
Elbresztgette, szólítgatta Simont, de az csak nyögött, fujtatott, csikor-gatta a
fogát. Lehúzta róla a kabátot s a vértől átázott inget darabosban tépte le.
Harnae megtalálta a .jóikore sebet. A vállán lüktetve bugyogott elő a vér.
Köténye zsebében ott volt ünnepi zsebkendője. Akárhogyan meg volt is ret
tenve, tudta mit tegyen. Ujjával tömködte bele a zsebkendőt a sebbe. Azután
minden erejét megfeszítve felültette Simont, átkulesoltá derekát, felemelte a
földről, hogy talpra állítsa csak annyi ideig, amíg felső testét vállára veszt,
F)közJben ő maga is merő vér lett és iszap.

Hgy vonszolta az erőtlen testet, mint valamí keresztet. A fém balkarja
lelógott az asszony vállán át s ez olyan volt, mint az útszéli keresztek Ieha
sadt ága, melyet cibál a szél a vad éjszakákon. De honnan van neki ennyi
ereje, hogy elbírja ezt a keresztet, amelyet talán egész életére magához ölelt
ebben az órában.

Lassacskán azonban már őt is kimerítette ez az erejét meghaladó cipe-'
'kedés, Vérző terhéve! együtt lerogyott a földre,

Éppen a faluszéli feszület alatt.
- Nem bírom tovább!... Maga most itt marad, de csak addig, amíg se

gítséget hozok. Küldök orvosért is. Csak nyugodtan maradjon, míndent meg
teszek ....

Simon az asszony felé fordította vérrtelen, verítékező arcát.
- Ne hagyj i't,t, Etel I ... Majd összeszedem magam. Elvánszorgunk vala

hogy hazáig ... Ne Iármázd fel a falut. Hadd mulassanak ... Nem aikaJrom,
hogy megtudják. értük tettem ... Csak te tudjad, egyedül ...

Ep karjával reszketve nyúlt fel s megmarkolta EteI fejkendőjét az állán.
Az asszony lehajolt hozzá, engedelmesen s megcsókolta a férfi hideg homlokát.
Itt a kereszt alatt, a szerétet míndíg megújuló áldozatának kilterjesztett 'kar
jai alatt, Isten [elenlétében,

Zúgva áradt alattuk a víz, felkavárva és tovasodorva a holt-árok szennyét.
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