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Ritka szép növésű legény volt ez is, és majdnem olyan hosszú rovással a „ne-
mes vármegyénél”, mint mondjuk, a putnoki erdők híres haramiája, Kártyi Pis-
ta.* Noha betyárságban nem volt olyan rangos, és a neve sem volt éppen 
kártyipistás, az volt a formája, s méginkább a szemei, miktől, ha úgy igaziból ma-
ga köré nézett, a szegény menyecskeszívekben tüzet harangoztak. 
Hát, amint annak a putnoki betyárnak a „jeles” dolgairól hallottam, egyszer 

csak eszembe ötlött, bizony illendő lenne emerről is szólni, nem mintha egyidő-
ben éltek volna, vagy valami közük lehetne egymáshoz, nem; hanem, hogy ami 
ezen a tájékon is, ez s az megesett, ugye nem árt, ha tud róla a világ… 
S hogy a tényeket valamiféleképpen össze ne keverjem, tisztáznom kelletik, 

hogy Hannagy Sándor (értsd: Hadnagy) volt ennek a becsületes neve, már ha a 
„becsületes” szó értelmét az ő szemszögiből nézzük, s éppen Udvarhelyszék ká-
rára garázdálkodott. Mert, hogy pont ezek az udvarhelyi híres erdők ne termettek 
volna betyárt, úgy, ahogyan más, valamire való erdőségek, az nem igaz. Ha nem 
is született róla história, s még csak nem is keletkeztek nóták, mint mondjuk a 
druszájáról, a Rózsáról, ezt a dolgot mégis biztosra állítom, s ha az apám nem til-
takozott volna olyan igen, mikor kifaggattam, azt mondhatnám, hogy ez a Sán-
dor, úgy szegről-végre, még rokonom is lehetett volna… De talán jobb, ha nem 
firtatom mégse a mi betyárunk származását, hanem inkább a viselt dolgait szám-
lálom elé (már amennyiről magam is tudok), mindannyiunk okulására… (Azért 
nevezem a „mi betyárunknak”, merthogy ő a falunk egyetlen betyárja, élőt is, 
holtat is belészámítva.) 
Igaz, ami igaz (ahogy épp az imént említém), ez a Hannagy Sándor nem volt 

olyan rangos a szakmában, mint némelyek, s ez pontosabban úgy értendő, hogy 
gyalogos betyár volt leginkább, lovon ritkán ült, s a magáén soha.  
Ellenben volt neki egy fogadalma, ami nem kicsi dolog, egy olyan fogadalma, 

hogy szülőfalujában soha semmit el nem rabol, ezért nem is tartott senki tőle, bátran 
járkálhatott a faluban, ha csendőrféle nem mutatkozott, fel nem jelentette senki. 
A marhafélék elhajtásában volt nagy tehetsége, azt eloldani pajtákból, elhajtani 

legelőről, s jó pénzért továbbadni, nála jobban nem értette senki. Kérkedett is 
mindenfelé (már ahol megtehette), hogy őt ugyan el nem kapják soha, mivel ő a 
legjobb ebben a dologban,  szakszerűen csinálja,  előre kiszámítva és megtervezve  

 

_______________ 
*Kártyi Pista — Mikszáth Kálmán Nagy kutya a vicebíró című elbeszélésének betyárszerep-

lője. 
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minden mozzanatot, nem úgy, mint azok a gyámoltalan marhatolvajok, kiket már 
első próbálkozáskor fülön csípnek és rács mögé dugnak… És hogy nem szüle-
tett még erre a földre olyan csendőr, aki az ő eszén túljárjon… 
Mondom, nem jelentette fel a faluból senki, de még inkább figyelmeztették, s 

még el is bújtatták, ha veszedelem közeledett valamerről. Aztán ő maga is állta a 
szavát, el nem vitt volna a világért semmit, főként ahonnan nem is igen volt amit, 
sőt, ha amolyan szemrevaló fehérnép akadt a háznál, inkább még hagyott … 
Özvegy meg magányos menyecske pedig, úgy a háborús évek vége felé, akadt 

bőségesen, kinek odaveszett az ura a fronton, kinek éppen fogságban volt, és hát 
Sándor legény nem szűkölködött azok jóindulatjában, mert, ahogy ezt is emlí-
tém, olyan fekete lángot hányó szeme volt az ördögadta betyárjának, hogy a fe-
hérszemélyt, ki a sugarába került, menten utolérte forró hidegrázás… aki kipró-
bálta bár egyszer, nem kérdi meg, hogy hát az olyan milyen… 
Ráadásul az sem titok, hogy a legénynek is megvolt a gyengéje, s hogyha, te-

szem azt, kicsit puhábban szólt hozza valami asszonyi hang, úgy megolvadt a 
szíve rögtön, mint a kemencébe dugott vaj. 
Lett is ebből nem egyszer csuda kellemetlenség és patália, mert ugye, nem 

mindenik asszony ült az ura nélkül, s jól tudja azt mindenki, hogy minél jobban 
őrzött, s nehezebben elérhető akármi, annál kívánatosabb… 
Egy zimankós téli hajnalra esett, mikor mindenféle bújik a melegbe, hogy az 

erdőre korán kiinduló gazdának a helyét Hannagy Sándor foglalta el a takaró 
alatt, s éppen a fiatal, helyes kis gazdáné mellett. 
No, nem állott volna meg ennyitől a földnek a forgása, ha nem éppen akkor 

nyit be a reteszeletlenül felejtett ajtón a disznóvágáshoz készülődő szomszédasz-
szony, valami kölcsön adott hurkatöltőt visszakérni. Hát földbe is gyökerezett 
volna rögtön a lába, ha ez, ugye, tényleg megtörténhetne, egy hang nem sok, any-
nyi ki nem jött a torkán, hát még amikor maga a betyár is reamordult az ágyról: 
— Maga osztán fogja meg a száját! 
Fogta is pedig az mind a két kezével (ti: az asszony a száját), s kotródott sebe-

sen kifelé a házból, de görcsbe futott volna talán a torka, s még megfullad tőle, 
ha el nem beszélheti a legsürgősebben, amit látott. Alig bírta kivárni, hogy eleven 
személy kerüljön a szeme elé, hogy kiadhassa gyorsan, ami majdnem széjjelfeszí-
tette belülről; aztán kerekedett is volna éppen hét utcára szóló pletyka belőle, ha 
lett volna bár hét utcája annak a falunak … 
Maga a szomszédasszony, mondhatni könnyen megúszta, hogy eljárt a szája, 

mindössze az ura döngette el vagy háromszor, hogy hát minek avatkozik a má-
sok bajába… De megérte, meg ám, így mesélte az asszony azután, tán még ti-
zenhárom verést is megért vóna ez a ritka szép eset, mit, hogy hármat… 
Időnként azért fordulgatott a másik oldalára is az efféle dolog, volt úgy, 

mondják, hogy maga Sándor, a betyár menekült, s nem csendőrfélék, hanem va-
lamelyik rámenősebb menyecske elől. Magam is tudok személy szerint egyről, a 
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nevét is leírhatnám, de tán jobb, ha mégse teszem… Hát ez a fiatalasszony, pon-
tosabban özvegyasszony, úgy utánabolondult a betyár tüzes szemeinek, vagy an-
nak a betyáros fejetartásának, hogy nyugton nem hagyta, éjjel-nappal leste, s ku-
tatott utána, hogy legalább annyiszor futott meg előle Sándor, amint hírlik, mint 
Udvarhelyszék összes csendőre elől együttvéve. 
De ha el is futott, nem vált az szégyenére, nem azért tartotta magát betyárnak, 

hogy meghódoljon, hanem hogy hódítson, s ahol túl könnyen esett a győzelem, 
onnét hamarosan odébbállott. 
Nehezebb időkben pedig, ha már nem került hely valamelyik ágyban, a széna-

csűrökben húzta meg magát, amit a gazdák tudtak is, meg nem is, bántak is, meg 
nem is, de idősebb emberek lévén, nem mertek ujjat húzni a betyárral. 
Nagyapám mesélte egyszer, Isten nyugosztalja szegényt, hogy kora reggel, 

amint az állatokat etetné, valami motoszkálásfélét hallott az udorból. Sejthette, 
mi lehet, hát felkiáltott, hogy:  
— Sándor, hé! Te katlanyérozol-e odafenn? 
S hát éppen Sándor betyár dugta ki a fejét a szénából. 
— Te vagy, ugye? No, gyeresze le onnét! — mondta a nagyapám, s hogy az 

lent volt, béhívta a házba, s jól eltrektálta tokánnyal s puliszkával, s csak annyit 
mondott utána: 
— Osztán, nehogy itt valami észtelenséget elkövessél! 
És a puliszka s tokánnyal lekenyerezett betyár nem is követett el semmi észte-

lenséget, legalábbis azon alkalommal. 
Megesett máskor is, hogy megetették, megitatták, amikor bujkált, s haza nem 

mehetett, úgy számíthatták a népek, jobb jóban lenni, mint félni bármiféle em-
berfiától, hát még ha éppen betyár az illető… 
Más, nevezetesebb dolgairól is tudnak a faluban, mint mondják, igen furfan-

gos volt, túljárt, ha kellett, bárkinek az eszén. 
Egyszer valahogy nem neszelte meg idejében, hogy közel a veszedelem, s két csend-

őr otthon találta, a szülei házában. Csak betoppantak az ajtón, pont mikor Sándor oda-
bent volt, aki se té, se tova nem menekülhetett. De egykettőre feltalálta magát, elémutat-
ta a legártatlanabb ábrázatját, s igen szíves hangon tessékelte befelé a két fegyverest: 
— Tessék csak, foglaljanak helyet a csendőr urak, ha már itt vannak, ide a 

padra né, az asztal mellé! Gondolom, éhesek lehetnek, édesanyám, egy kicsi ke-
nyeret, szalonnát, hamar! Édesapám, egy kicsi bort, hamar, a pincéből! Bizonyára 
szomjasok is, csendőr urak! — tüsténkedett körülöttük, mint két igen megbe-
csült, mi több, ritka vendég körül. Azután töltötte is a bort, igen-igen szívesen, 
ami a kenyér s a szalonna mellett, mi tagadás, a csendőr uraknak is jól csúszott. 
— No, né! Egy csöppnyi víz sincs a viderben! Hát egy kicsi friss kútvizet a 

csendőr uraknak, hamar! — kapta a vedret, s lépett is ki az ajtón vele, s amire a 
csendőr urak észbe kaptak, s rontottak volna ki az ajtón utána, a veder a lépcső 
mellett árválkodott üresen, Sándor pedig, ahogy mondják, árkon, bokron túl járt. 
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Ámuldoztak is fölötte a népek, hogy csupa ez egyszer került vóna a csend-
őrök keze közé Hannagy Sándor, s ez egyszer is be szépen kicsusszant onnat! 
Szóval, telegetett így szépen az idő, s talán telhetett volna akármeddig, ha… 

Nem hiába mondják: a lónak négy lába van, s mégis megbotlik. 
Egyszer aztán megbotlott Hannagy Sándor is, s éppen ez a botlás ejtette el őt. 

Mert azt, ugye, elnézték a népek, hogy a házaiknál és az erdőkben bujdokolt, 
előbb a katonaság, azután a csendőrök elől menekülve. Talán még azt sem tartot-
ták a hatóságok orra elé valónak, hogy a menyecskék körül forgolódott, tisztes-
ségire legyen mondva, a leányokat békén hagyta; legalábbis nem tudni egyetlen 
hajadonról sem, akit megkörnyékezett volna… De a becsület, az becsület. S az 
adott szó — adott szó! Az olyanforma, mint a bumeráng, ha elveted magadtól, 
visszavághat, és azt sújtja agyon, ha úgy esik, aki elhajította … 
Rossz idők járhattak, ínséges idők Sándor betyárra, s nem akadt, úgy lehet, el-

hajtani való marha a vármegyében egy sem, hogy reafanyalodott mégis a tiltott 
gyümölcsre, mármint, amit maga tiltott volna meg magától. 
Egy csendességes délelőtt, mikor mindenki, asszony, ember, kinn a mezőn 

hajszolta magát a nagy melegben, Sándor csak úgy átallépdelt a Férnyikó (értsd: 
Fehér Nyikó) medrén, ahol már alig-alig csorgott egy kevéske víz, s besurrant az 
egyik falubeli gazda kapuján. Tudhatta, egy lélek sincsen odahaza, s igen azt is, 
hol a helye a kulcsnak, mert igen könnyen bejutott a házba, ahol nekilátott a pa-
kolásnak. Amit arra érdemesnek talált, szövevényt, vég posztót, pár csizmát, be-
legyömöszölte egy átalvetőbe, azután ki a házból. Az ajtót még visszazárta, a kul-
csot helyre tette, s avval eltűnt. 
Hanem délutánra lett nagy ribillió s jajveszékelés a háznál, az asszony, amikor 

hazaért, rögtön észrevette, hogy hiányzik ez is, az is, s ahogy körülvizsgálódott, 
majd megállt a szíve ijedtében. Hangos jajgatással futott ki a kapun, végig a 
szomszédoknál, hogy kirabolták, mindeniből kifosztották, jaj, láthatta-e valaki, ki 
lehetett vajon? 
Össze is futottak a hírre az emberek, valóságos csődület támadt a kapuban s 

az udvaron, hisz ebben a faluban rég ideje nem esett meg, hogy valakit kirabolja-
nak. Addig s addig gyűlögettek s tanakodtak, míg egyszer csak valaki azzal állt 
elő, hogy ő bizony látta Hannagy Sándort, a Bogáncs patakán fel, a lengyelfalvi 
erdő felé igyekezve, s egy piroskockás átalvető volt a vállán. Bár, hogy igazat 
szóljak — tette hozzá —, magamnak se jő, hogy elhiggyem! 
— Az enyim az az átalvető! — sikoltott fel a kárvallott. — Jaj nekem, jaj ne-

kem, azt immár meg nem fogja senki, senki… 
— Haza kell híni Rózsit! — tanácsolták. Rózsi a házbéli leány volt, aki Ud-

varhelyt szolgált, akinek a számára készültek azok a szövevények. — Osztán ki-
talál ő valamit, megvan hezza az esze. Hiszen a legnagyobb kár tán az övé! 
Indult is rögvest Rózsi után egy lóval az öccse, de ő, miután végighallgatta az esetet, haza 

se ment. Gyors felfogású, talpraesett leány volt ez a Rózsi, s mindjárt készen állt a terve. 
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— Nohiszen, ha arra ment, csak a városba mehetett, s ha Udvarhelyre jött, 
akkor a vonathoz igyekezett. Ha pedig vonatra ült, azzal Segesvárra indult a 
nagyvásárra. Itt nincs amit kezdjen azokkal a holmikkal, valaki felismerhetné… 
de a segesvári piacon… Elkapom én, ha ő volt, ne félj! — biztatta az öccsét, s 
már szedelőzködött is, hogy a vonattal, a „székelygőzös” legközelebbi járatával 
Segesvárig menjen. 
Eszébe sem jutott, hogy jelenteni kellene itt vagy ott a dolgot. Jobban megbí-

zott a saját eszében, s elébb biztosra akarta tudni, s amenyire lehet, kipuhatolni, 
hogy való-e, amit elgondolt… 
Segesváron asszonyosan fejkendőt kötött, s azt jól béhúzta a homlokába, 

hogy fel ne ismerhessék, majd elindult körbevizsgálódni a nagypiacon. 
S hát nem ott látja Sándort, fáinul kipakolva, csizmát, posztót kínálgatva egy 

asztal mellett? 
— No, megállj, Sándor, ha volt neked lelked, az én stafirungomból nem gaz-

dagodsz meg, azt tudom! — ez járt a Rózsi fejiben, amint megsirült, s irány a 
csendőrtanya. Ott jelentkezett, hogy ő bizony feladja Hadnagy Sándort, akinek a 
fejire nagy pénz van kitűzve… Ha ő így, én is így… 
Indult is a leánnyal menten két csendőr a piacra, ahol Rózsi csak távolról mu-

togatott Sándor felé, hogy az őt meg ne lássa: 
— Né, ott az a barna legény, aki előtt egy piroskockás átalvető van az aszta-

lon…  
…Hát így történt, mondják, hogy Hannagy Sándor, az a jeles betyár mégis el-

esett, s csúfságára nem a vitéz csendőrök, hanem egy fiatal leány ejtette el egyszál 
egyedül… 
— Így jár az, ki igaz fogadalmát meg nem tarja — emlegették sokáig a falu-

ban. — Tanulhat belőle akárki! 
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Komor, vaskos falakkal úgy állt a ház 
a fényben, mint megszeppent gyerek, 
zsalui szemlehunyva, az eresz a lépcsőre csúszva. 
Érintetlen hóba süppedt lába, világoskék bőrét 
foltosra ette a fagy, lemarta a szél. 
Hatalmas kapuja vendégváró nyitással ásít a csendbe. 
Kövér fény engeszteli egy bodzabokor ágát a küszöb előtt. 
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A járdaszélen ül, kartonpapír 
alatta és oldalt az ócska mankó. 
Kerülni nem lehet — szemünkbe néz, 
előtte kis kalapba gyűl a bankó, 
 
mellette aprót oszlopokba rak 
nagyság, érték szerint rendezve szépen 
piacra vitt portékaként. A nap 
lenézett ránk, ott csillogott tenyerében. 
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Az árok szélén, a nyáj mellett koszos kabátú, 
borostás öreg fújta a tárogatót. Visszhangzott 
a völgy, képzeletemben nyalka legények járták 
szilaj táncukat. Az öreg tovakáromkodta kutyáit, 
cigarettát kért és eldicsekedte: az unokája 
tegnaptól dobos lett a városi könnyűzenekarban. 

 


