
KESEREG A SZÉKELY. 

Még Gazsi komáját sem eresztette aznap este kecskelábú asztalához. 
Mindegyre búsabb lett, mint az idő, mikor viharra készül. Aki 
látta, száját tátotta, mert hirtelen fordulással magábanivó, cimbo-

rátlan kesergő lett Szász Tamásból. Vad és félelmetes volt egyedül ülté-
ben, ahogy feltaszított kalappal, homlokába lógó csapzott hajjal üvegből 
itta a masinapálinkát. 

— Kesereg a vére — mondták s óvakodtak tőle az emberek. 
Egy éjtszakára pogány lett a templombajáró nagy székelyből s ijesz-

tően látszott, hogy nincsen már hatalom őrajta, hogy lehullott a kereszt-
víz mindegycseppig róla. 

A lámpa pislákolva, füstös dróton lógott asztala felett A szomszéd-
ságában három legény egy üveg ital mellett barátkozott s egy negyedikre 
fenekedett. Dénkó, az italmérő, úgy látta, hogy csoda történt Szász 
Tamással s alig győzte találgatni, hogy vajjon mi lelhette őkelmét. 

Künn egy kótorgó kecske kétségbeesve mekegett. Zergő Peti a szere-
tőjétől jöttiben egy kullogó kutya után szaporán nyirte a köveket s kalap-
ját megtaszítva, belekezdett egy nótába: 

— Mind azt mongyák je se szép, ja se szép . . . 
Nyomában Laji bá, az éjjeliőr csegelt keresztül a fedeles-hídon s vén 

bozontos fejét a mulató felé fordítva, mint egy létániát, buzgósággal 
énekelte: 

— Éjfélután egy az óra — térjen kiki nyugovóra. 
— Nyugovóra? — futott Szász Tamásnak lázongó lelkén keresztül 

a szó. — Madárnak való most a nyugodalom, meghót embernek s bujdosó 
vadnak — s Csordás László jegyző úrnak, ki idő változtával lelkét es 
megfordította, kinek új napja vagyon s szívének új hízelkedése. Nekem-e, 
nekem a régi nap kell, ha jó, ha rossz, mert meg nem élhetek én anél-
kül. Hej, felkőtök én ma minden szentet ! . . . 

A szeme erős tűzzel villogott s a vére háborgott tovább: 
— Hallott-e ojant fődönjáró ember, hogy szóga legyen a székely? ! . . . 

No hát, ide azt az italt, hogy kiégesse belőlem a velemszületett hitel, 
a reám bízott becsületet, hogy lobogtassa a keserűséget, ami megnyuvaszt, 
megöl engem. Sijedjen el ez a világ, amelyik cudar lett, amelyik szégyent 
hozott — ej, elfelejtett a reánkügyelő Isten es! 

— Dénkó, töltsd meg! 
Tántorogva, ijedezve hozta Dénkó a teli üveget. 
— Mái napon baj leszen — csóválta a fejét s reszketett a horgas ina. 
A három legény adósságul iratta a bort. Indultak, de ők sem nyugo-

vóra, mert az egyik erős nagy haraggal nyöszörögte, dobogtatván irgal-
matlanul a grádicsot: 

— Láddeg, még Marci es puhítgatja a Pakot Ágnis szivit. S van 



kurázsija hozzá. De, ejszen hasznát annak nem élvezi, mert kettivágom, 
mint a murkot. 

Szász Tamás nagyot húzott az italból s félig az asztalra borulva 
eresztette a hangját: 

—Dénkó, kuporodj az éveg mellé. Hadd lám, te tolvaj, megkeresztelt 
hitű vagy-e te es. 

Dénkó elhalványodott s odakuporodott. 
— Igyál az üdvösségedre s adj igaz szót reja, amit kérdezek. 
— Szolgálatjára vagyok örökkétig kiednek, Szász Tamás. 
—Dénkó te, azt suttogják, hogy nekünk immá vége, hogy az urak 

nem mü vónánk.. . Mert hát jöttek vóna más üdok s azért setétedik a víz 
színe. Ugyanbiza, mit vettél észre erről s tul? 

A biza, rebesgetik az üdő fordulását. 
— Osztán azt tudod-e, hogy rogyó térdut nem hordoz ez a főd, mert 

csak úr élt rajta mindörökké. Mert ez a főd az, hol fajtámnak a vére 
csorgott a fűre, hol legszebb lánggal ég a tűz. S ezt kioltani nem lehet, 
mint a nap ragyogó tüz i t . . . Jaj, ki oltogatni merné az én tüzemet, 
mert nincsen irgalmasság annak.. . Kárhoztassa el azt az én Istenem 
irgalmatlanul. 

Dénkó remegve nézte a fájdalomontó, kesergő székelyt s erőtlenül 
felelt: 

— Megharagudt az Isten. Keséreghetünk, de jóra ejszen mégsem for-
dul az idő. 

Szász Tamás fölvetette a fejét s kalapja lekalimpált róla. Szemét úgy 
forgatta, mintha a tüzet rabolnák el tőle s vigyorgásra torzult soha nem 
kacagó szájjal. 

— Ne szenteskedj, érted-e! Hát vóna akkor Isten? Olyan Isten, 
aki reánk eresztette a napnak embert-megmutató fényességét, olyan Isten, 
aki csillagokkal rakta ki az égi utat. Hát vóna vezérlő, igazságotcsináló 
Isten, ki idehozott minket s a hegyek köré fonta hitvány életünket?... 

— Hiszen akkor — üvöltött Szász Tamás — minek hát a becsület, 
a templomban leborulás, az imahabarás, ha vissza nem fordítja orcáját? 

Foga vicsorgott, ujjai az üveg nyakára tapadtak s ahogy szája felé 
vitte, szeme a drótonlógó, hunyorgó lámpába akadt: reá meredt és acsargó 
hangon egy szót dörmögött feléje: 

— Világosság — és e pillanatban a lámpához vágta a féligteli pálin-
kás üveget. Egyet villogott a lámpa, aztán üvegdarabok, petróleum- és 
pálinkacseppek keresték útjukat a sötétben. 

Akkor kalap nélkül kitámolygott az utcára, a megyebíró háza előtt 
a nagy fakeresztnek nekivetette a hátát és szóbaállott a bujdokoló teli-
holddal: 

— Ott van-e az Isten a hátad megett? 
Némán, merev lépésekkel haladt fel azon a Nagyutcán. Csizmái nagyo-

kat koppantak a nyugovó falu utcakövein s a hang ijedve futott messze 
tőle. Lépésről-lépésre gyűlt benne az átok s már túl állott a pogányságon 
is: ott, amikor könyörtelen, irgalomfelejtő, vértkívánó az ember. 

— Ebbe a rusnya világba nem akarok embör lenni — s cifrafaragású 
Lapuját berugta, hogy ottmaradt egyik csizmája sarka. 

Felesége lehúzott világú lámpa mellett, álomkerülő szemekkel, reb-
benő lélekkel, öt takargatott magzatjával várta hites urát. 
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És köszöntötte őket a gazda: 
— Megöllek mindegyiket, mert szeretlek s hogy tü se legyetek. Ne 

süssön se reám, se reátok többet az áldott nap. Kinek kell, hadd lám, a 
szógaélet? El kell veszni annak, akit csúffá tett az Isten! Megöllek.. -
Kettiváglak mindegyiket, mint a csirkefiat. 

Félig megőrülve kitámolygott Szász Tamás a favágóra, megragadott 
egy nagy erdőlő fejszét s azt fölemelve és rázva vitte, hogy életét vegye 
gondjátviselő feleségének és öt édes gyermekének. 

Az ajtó zárva volt. Vad erővel belévágott: szaporán pattogott a fes-
ték és recsegve omlott széjjel az ajtó. A bentlévők irgalom után bőgtek 
s a könny megfagyott szemükben. Gergő, a nagyobbik legényke, az ablak-
hoz rohant és jajgatva könyörögte: 

— Bujjunk ki, bujjunk ki! 
Mint elszalasztott éjféli szellemek, úgy menekültek anya és lelken-

dező gyermekei az utcára. Egyszál ingben, sírva ellopott életükkel. 
A széjjelaprított ajtón keresztül betámolygott a vad pogány, föld-

höz vágta fejszéjét és a négy fal között s a gyermekei otthagyott félel-
mén erősödve kísértetűzően tántorgott hörgő hangja: 

— Atyaúristen, megöltem vóna . . . ? 
Tehetetlen dühében remegett a vértkívánó ember és cselekedett tovább 

azonképen, ahogy vitte pogány természete: hajába markolt reszkető kezek-
kel és táncot járt az összeaprított ajtó darabjain, — majd összeszedte 
azokat s az udvar kellős közepében rakásba rakta. Reá a négy szép-
faragású karosszéket, amit még nagyapja legénykorában rovogatott, utána 
néhány, régi emlékeket magánhordozó bútordarabot és egy cserefarámás 
Istenszeme-képet. Akkor egy szalmatekerccsel meggyujtotta az egymásra-
boruló ékességeket... Mikor az első láng felcsapott és ropogni kezdett 
a tűz, térde megrogyott, karjait széttárta: 

— Világíts az Úristennek, hadd lásson meg engöm.. . ! 
De alighogy feléje fordította szemét az Isten, fölegyenesedett, villogó 

szemét az ereszajtó felé vetette s ahogy megindult, erejének teljességében 
látszott . . . A szobában leakasztotta kétcsövű vadászfegyverét, belé-
nyomott két golyóstöltényt és a levelesládából magához vette a Szászok 
kutyabőrös, vitéz nemeslevelét. 

Vállravett puskával, katonásan közeledett a tűzhöz. A kutyabőrt 
a lángokra borította s mintha tisztelegne, feszes, meredek tartással állott 
tüze mellett a pogány. Szeme mámorosan simogatta a bíbor lángot, ami 
lágy hajlongással nyalta körül a kutyabőrt és szép egyenesen a csillagos 
ég fele szállott. 

A házfödél sarkán a léleksimogató holdvilágban misztikusan csillo-
gott a bádogkereszt. Tamás meg sem mozdult a tűz mellől, csak vállhoz 
emelte puskáját: 

— Ugyes elkárhozom — hörögte rekedten és egyre lelőtte a háza 
szent jelét, ami fenyegető csillanással hullott a földre. 

Semmivel sem törődve, tovább ceremóniázott pogány vére szerint. 
Nyakába akasztotta a fegyvert és hosszú lépésekkel bement a pajtába, 
mert hát a tűz mellé ló is kellett az ittfelejtett húnnak. Baloldalon fogta 
lobogó sörényét a Hókának, a tűzhöz vezette és ráült nyereg nélkül, régi 
örök szokás szerint. A paripa nyakszegéssel, gangosan lépte körül kétszer 
a tüzet. 
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— Hasad alá vedd a tüzet — rendelkezett lovának Szász Tamás 

és a tűzzel szembe parancsolta. A ló toporzékolni kezdett, végül meg-
vadult, két lábra állott és egy horkantással átugrotta a tüzet, — de a 
lovatülő tűzimádó nem volt immár rajta: földön elterülve, átlőtt koponyá-
jából erősen bugyogott szép piros vére. 

A hajnal hasadással, a Hóka nyerítéssel, Szász Tamás békességgel 
fogadta az udvarra összefutó embereket. 

Egy jámbor asszony szenteltvizet hintett a szikkadó tűzre és a cudar 
világtól megvált kesergő székelyre. 

A csűr háta megett pedig a legerősebb fényű csillag sziporkázva le-
hullott az égről. 

(Erdély.) Tamási Áron. 

DAL EGY ASSZONYI KÉZRŐL. 

Formás kis női kéz, 
Csak engem áld, csak engem áld, 
Huszonöt éve múlt, 
Hogy egy viharban rám talált. 
Ha gondárnyalta homlokom 
Izzott bús gondolat tüzén: 
Ö hűsítette le 
Éjek s napok együttesén. 
Nem ismert fáradalmat, 
Küzdést, ha rólam volt szó. 
— Csöpp kéz, s a hősiekben 
Még sincs hozzája fogható!... 
Ám munka, sors gorombán, 
Kíméletlerí bánt el vele: 
Nem sikkes már, nem puha többé, 
S nem bársonyos fölülete. 
Báját a zord harcokban értem, 
Értem áldozta csak, szegény, 
— S tán ma százszorta jobban, 
Forróbban, od'adóbban 
Ne vonjam ajkaimhoz én?! 

Havas István. 
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