
BIZALOM

Havonta kétszer megjelenő szemle,
a v ilá g  fo ly á s á ró l és a z  em ber a lk o tá sa iró l.

17. szám. V. évfolyam. 1934 szeptember 1.

Levél a Szerkesztőhöz.
A Bizalom augusztus elsejei számában meg

jelent Raáb Mihálynak egy verse, mely „Az Er
dőn Át“ címet viselte.

Bevallom, eleinte idegenszerű volt ez a vers, 
nem tudtam vele mit kezdeni? Nem is értettem: 
miért teszi közzé a Bizalom szerkesztősége.

Fúrta az oldalamat: mi lehet a vers igazi ér
telme s néhány napon át elolvastam napról-napra.

Végül is arra jöttem rá, hogy az „erdő" az 
életet jelképezi s a vers címe lehetne „az életen 
át“ is. Belátom, hogy nem rossz cím, mert az élet 
csakugyan erdő, — csaknem mindig sűrű, sötét 
erdő és igen könnyű benne eltévedni. (Ezt mi, a 
Bizalom olvasói különösen tapasztaljuk.) Minden
kit érdeklő kérdés, hogyan lehet az élet-erdőn át 
megtalálni az utat, a nélkül hogy eltévednénk, el
buknánk és elpusztulnánk.

Erre a kérdésre: hogyan lehet megtalálni az 
erdőn átvezető utat, Raáb Mihály versének eleje 
ezt a feleletet adja:

„Szeresd magát,
Isten fiát!
Szeresd az embert,
Erdőt és tengert!"
A vers azt fejezi ki ezekben a sorokban, hogy 

az, akinek szeretet van a szívében könnyen meg
találja az utat az erdőn át. Szeressük Isten fiát, 
szeressük embertársainkat, szeressük az Isten te
remtette természetet, — szeressük magát a veszé
lyekkel és megpróbáltatásokkal teli élet-erdőt . . . 
s ha mindezeket szeretjük: nem fogunk eltévedni 
s elbukni!

A versnek alighanem igaza van, mert azok 
az emberek, akikben annyi szeretet van, tényleg nem 
szoktak elbukni s eltévedni az igaz útról.

De mikor olyan nagyon nehéz, olyan rettentően 
messzefekvö valami: hinni Isten fiának igazi létezésé
ben s úgy szeretni öt, mint egy valóságos Valakit!!!

«
Idáig jutottam gondolataim során, amikor 

eszembe jutott Pál apostol, Isten fiának egyik leg
hűségesebb, legnagyobb szolgája és vértanúja.

Akkor, amikor őt még nem Pálnak, hanem Sa
ulnak hívták, amikor még nem volt keresztény, hanem 
zsidó ... mikor még gyűlölte és üldözte Krisztus kö
vetőit: akkor ő maga is azt érezte, amit én és sok
sok százezer magamfajta ember ma is érezünk ...

. . . Hogy hogyan lehet valakit szeretni, aki 
állítólag élt, szenvedett és meghalt (sőt fel is táma
dott) . . .  de mi sohasem láttuk öt, sohasem ta
lálkoztunk vele és nem is vagyunk meggyőződve 
arról, hogy igazán létezik? ?

Saulnak ez a kételye csak akkor szűnt meg, 
mikor Damaszkusz városa felé menve, az úton ta
lálkozott a feltámadott Krisztussal, mikor saját sze
mével meglátta a halálból visszatért Istenfiát!

Ettől kezdve megszűnt életében a tévelygés, a bű
nözés, megtalálta útját és azok közé az emberek közé
tartozott, akik legtöbb jót tettek az emberiségért.

«
Pál apostolra gondolva, megértettem Raáb Mi

hály versének második részét is:
„ D e  a k i  lá t :
Az mindjárt tudja,
Merre visz útja
Az erdőn át“ .
. . .  és tudtam, hogy mi mindnyájan bűnösök, 

tévelygők, elesettek: találkozhatunk Vele, Isten fi
ával . . . megláthatjuk a Feltámadott Krisztust sa
ját szemünkkel és segítségével megtalálhatjuk igaz 
utunkat; ha csak egész lelkűnkkel kitartóan, hű
ségesen keressük Őt. (Egy olvasó.)
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Hindenburg végrendelete.
Hindenburg ezredesnek, az elhunyt birodal

mi elnök fiának a megbízásából Papén alkancellár 
egy lepecsételt iratot nyújtott át Hitler kancellár
nak. Az irat Hindenburg politikai végrendeletét 
tartalmazza. Papén most Hitler megbízásából nyil
vánosságra hozza a német néphez és annak kan
cellárjához intézett végrendeletet.

A végrendelet első része megismétli azokat 
a mondatokat, amelyeket Hindenburg már 1919- 
ben „Életemből" című ismert könyvében írt. H in
denburg akkor azt ajánlotta, hogy a hadsereg 
megmaradt erőit a haza későbbi felépítése érdeké
ben meg kell menteni. Hindenburg ama szilárd 
meggyőződését fejezte ki, hogy a régi német szel
lem, a szenvedések tüzében megtisztulva a szen
vedélyektől, ismét fel fog támadni. Németország 
a kultúra kimeríthetetlen érdekeinek központja és 
sohasem megy tönkre, ha továbbra is hisz világ- 
történelmi küldetésében.

A  n ém e t s z ik la :  a  n é m e t császárság .

Ezek után a végrendelet a következőket 
mondja: Jelenleg a vad politikai szenvedélyek és 
üres beszédek áradata egész azelőtti állami felfo
gásunkat maga alá temette, látszólag megsemmi
sített minden szent hagyományt; ez az áradat azon
ban el fog apadni és akkor a nép életének örökké 
zajló tengeréből újból kiemelkedik az a szikla, 
amelyben egykor atyáink reménysége megkapasz
kodott és amelyen majdnem félévszázaddal ezelőtt 
a mi erőnkkel bizalomteljesen megalapozódott a 
haza jövője: a német császárság!

Ha így újból talpraállott a nemzeti gondolat, 
a nemzeti öntudat, akkor erkölcsileg értékes gyü
mölcsök érnek meg számunkra a nagy háborúból, 
amelyre egyetlen nép sem pillanthat vissza jogo
sultabb büszkeséggel és tisztább lelkiismerettel, 
mint a miénk, mindaddig, amíg hű volt, — de 
egyszersmind a mai napok keserű valóságából is. 
Ezért nem hiába ömlött ki mindazok vére, akik a 
Németország nagyságába vetett hitben estek el.

Ebben bizakodva, leteszem a tollat kezemből 
és szilárdan építek rád — német ifjúság!

A  legsö té tebb  ó ra .

A végrendelet második része szó szerint így 
hangzik:

Ezeket a szavakat a legsötétebb órában írtam, 
abban a várható tudatban, hogy a haza szolgála
tában töltött élet befejezése előtt állok. A sors 
máskép rendelkezett velem.

1925 tavaszán életemnek új fejezete kezdő
dött. Mégegyszer közre kellett működnöm nemze
tem sorsában. Csak a Németország kiapadhatatlan 
erőforrásaiba vetett erős bizodalmám adott bátor
ságot arra, hogy első és második birodalmi elnökké 
választásomat elfogadjam. Ez a sziklaszilárd hit 
adott nekem belső erőt is arra, hogy nehéz tisz
temet háborítatlanul ellássam.

Életem utolsó szakasza egyúttal a legnehe
zebb is volt számomra. Ezekben a zavaros idők
ben sokan nem értettek meg és nem fogták fel, 
hogy egyetlen gondom volt, a szétzilált és elked

vetlenedett német népet visszavezetni az öntuda
tos egységhez.

A k ö z tá rs a s á g  n em  f e le l t  m e g  N é m e to rs z á g n a k .

Hivatalomat azzal a tudattal vettem át és 
vezettem, hogy a belső és külső politikában lemon
dással teljes előkészületi időre volt szükség. Az 
1925. évi húsvéti üzenettől kezdődően, amelyben 
a nemzetet istenfélelemre, társadalmi igazságosság
ra, belső békére és politikai tisztaságra szólítottam 
fel, nem fáradtam bele abba, hogy a nép belső 
egységét és legjobb tulajdonságaira való ráébredé- 
sét előmozdítsam. E mellett tudatában voltam, hogy 
az állami alaptörvény és a kormányforma, amelyet 
a nemzet a nagy ínség és a belső gyengeség órá
jában adott magának, nem felel meg népünk igazi 
szükségleteinek és sajátságainak.

El kellett jönnie az órának, amikor ennek 
felismerése általánossá vált.

V é g re  ü tö tt  a z  ó r a !

Ezért kötelességemnek látszott, hogy az or
szágot létének veszélyeztetése nélkül keresztülve
zessem a külső nyomás és a megalázás s egyben 
a belső ínség és az önmarcangolás völgyén, amíg 
ütött ez az óra.

A felépítés jelképének és szilárd alapjának, 
az állam önzőjének a birodalmi véderőnek kellett 
lennie. Ebben, az állam szilárd alapozásában, kellett 
nyugodniok a régi porosz erényeknek, a magától 
értetődő hűségnek a kötelességhez, az egyszerűség
nek és a bajtársiasságnak.

A német birodalmi véderő az összeomlás után 
mintaszerűen ápolta a régi hadsereg nagy hagyo
mányainak fenntartását. A véderőnek mindig és 
minden időben az állam legfőbb kormányzási esz
közének kell maradnia, amely minden belpolitikai 
fejleménytől érintetlenül igyekszik teljesíteni nagy 
feladatát, az ország védelmét.

Ha majd visszatértem ottfenn bajtársaim kö
zé, akikkel oly sok harcmezőn küzdöttem a nem
zet nagyságáért és becsületéért, odakiáltok a fiatal 
nemzedéknek: Mutassátok magatokat méltóknak 
elődeitekhez és ne feledjétek soha, hogyha hazá
tok békéjét és jólétét biztosítani akarjátok, készen 
kell lennetek ezért a békéért és az ország becsü
letéért mindeneteket odaadni. Ne feledjétek, hogy 
a ti tetteitek is hagyományok lesznek egykor.

Mindazok a férfiak, akik a birodalmi véderő 
felépítését és kiépítését megvalósították, fogadják 
a világháború tábornagyának és későbbi főparancs
nokuknak köszönetét.

V é g ig  k e lle t t  j á r n i  a  k á lv á r iá t .

Külpolitikai tekintetben a német népnek vé
gig kellett járnia a kálváriát. Szörnyű szerződés 
nehezedett rá és azzal fenyegette, hogy egyre fo
kozódó hatásával összeomlásra készteti nemzetün
ket. A bennünket körülvevő világ sokáig nem ér
tette meg, hogy Németországnak nemcsak önma
gáért kellett élnie, hanem Európáért is, mint a 
nyugati kultúra zászlóvivőjének. Ezért csak fokon
ként lehetett lazítani a bennünket körülvevő bilincse
ket — a nélkül, hogy túlnagy ellenállást támasszunk.
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Meg ha egynéhány régi bajtársam akkoriban 
nem is értette meg ennek az útnak kényszerű voltát, 
a történelem igazságosabban fog ítélni arról, hogy 
milyen keserű, de milyen szükséges is volt a német 
élet fenntartása érdekében egynéhány törvényerejű 
intézkedés, amelyet aláírtam. A német nép előreha
ladó belső gyógyulásával és megerősödésével össz
hangban, nemzeti becsületének és méltóságának 
alapján, el lehetett érni az egész Európát mozgató 
kérdésekben való fokozódó — és adja Isten — ál
dásos együttműködést.

„ K a n c e llá ro m , H i t le r  A d o l f . . . “

Köszönöm a Gondviselésnek, hogy életem al
konyán megérnem engedte a megerősödés óráját. 
Köszönetét mondok mindazoknak, akik önzetlen 
hazaszeretetben együttműködtek Németország fele
melkedésének művén.

Kancellárom, Hitler Adolf és mozgalma tör
ténelmi jelentőségű döntő lépést tettek a nagy cél 
felé, hogy a német népet minden rendi és osztály
különbség felett belső egységben egyesítsék.

Tudom, hogy még sok tennivaló van hátra 
és kívánom, hogy a nemzeti felemelkedés és a 
népi egyesülés aktusa mögött ott álljon a kien- 
gesztelődés aktusa is, mely az egész német hazára 
kiterjed. Német népemtől abban a szilárd remény
ben válók meg, hogy az, amit 1919-ben áhítottam 
és ami lassú érlelödéssel 1933 január hó 30-ához 
vezetett, tökéletesen beteljesedik és betetőzi népünk 
történelmi küldetését.

Ebben a hazánk jövőjébe vetett szilárd hit
ben nyugodtan behúnyhatoin szemeimet.

Berlin, 1934 május 11. , ,
H in d e n b u r g .

Intelem a letartóztatott cigányokhoz.
Kedves Testvéreim!

Én, aki e sorokat írom, már tíz esztendeje 
elmúlt, hogy a soproni fegyháznak lakója vagyok. 
És ezen hosszú idő alatt volt elég időm és alkal
mam, hogy komoly megfontolás tárgyává tegyem 
azt, hogy hogyan fogom majd megalapozni sza
badulásom után jövendő életem sorsát, hogy soha 
többé vissza ne kerüljek.

Magányos zárkámban elmerengve, ha vissza
gondolok a mindennél többetérő szabadságra, ott
honhagyott szeretett gyermekeimre és a szép, fiatal 
feleségre, majd a szívem szakad le a nagy bánat 
súlya alatt. Ennek következménye folytán az egy
kori hollófekete hajfürtjeim őszülésnek, majd ko
paszodásnak indultak.

A jelen rút és a múlt édes emlékeit össze
vetve elhatároztam és erős fogadást tettem arra- 
nézve, hogyha én mégegyszer megszabadulhatok 
és kedves családom körében lehetek, soha többé 
nem fogok büntetendő cselekményt elkövetni és 
visszakerülni.

Kedves Testvéreim! A soproni dologház fenn
állása óta (1928) azok a cigányok, akik kiszabadultak 
akár a dologházból, akár a fegyházból, közülük 
alig egy-kettő került még vissza. És ennek én két
ségtelenül örülök, sőt büszke is vagyok rá, mert

ebből kitűnik az, hogy nem éppenséggel a cigányok 
sorából kerülnek ki a megrögzött, javíthatatlan go
nosztevők, mint azt sokan, de tévesen gondolják.

Kedves Testvéreim! Gondolkozzatok ti is ko
molyan és kérdezzétek meg önmagátoktól, hogy 
vájjon érdemes-e lopni? Meg fogjátok látni, hogy 
az őszinte felelet az lesz, hogy: „Bizony nem ér
demes." Soha az életben nem ismertem olyan ci
gányt, aki a lopásokból meggazdagodott volna, el
lenben annál többet ismerek olyant, aki ha bör
tönbe került, még az egyenes úton jött szerzemé
nye is tönkrement, de tönkrement a családi bol
dogsága is örökre. Hogy lenne tehát érdemes azért 
a néhány lopott ruharongyért, vagy tyúkért hosszú 
évekig tartó szigorított dologházbüntetést tölteni? 
Elválni a szeretett családtól, szülőktől, testvérektől 
és a szép, fiatal feleségtől (ha ugyan fiatal és szép?), 
egyszóval a szabadságtól. „Szabadság!" Ennek a 
szónak igen mély értelme van, mert benne van 
minden, de minden. Ez a szó magábanvéve is 
igen kedves, akár magyar, akár cigánynyelven van 
kimondva: „Szlobozija." Mint általában véve min
den cigány, én is élek-halok az édes szabadságért. 
Ezennel tehát velem együtt ti is tegyetek egy ün
nepélyes szent fogadást arra vonatkozóan, hogy 
ez lesz az utolsó büntetésiek, amit most ültök és 
soha többé nem fogtok visszakerülni, következés
képpen lopni sem.

Mutassuk meg Testvéreim azt, hogy mi, ma
gyar cigányok, lopás nélkül, tisztességes úton is 
meg tudunk élni. Mutassuk meg a nagy világnak 
azt is, hogy a bűncselekmények elkövetésére való 
hajlam nem velünk született tulajdonság, hanem 
inkább a nevelés „eredményének" mondhatjuk. 
Mondjuk, egy rossz szokás, melyről éppen olyan 
könnyen le lehet szokni, mint azt megszokni. Nem 
kell hozzá semmi más, csupán egy kis akaraterő 
és a lopással járó szabadságvesztésre irányuló gon
dolat. Cáfoljuk meg tehát ezt a reánk nézve lealacso
nyító téves világnézetet kifogástalan életmóddal.

Jól tudjátok azt, hogy a cigány nem minden 
esetben azért lop, mintha feltétlenül rá lenne utalva, 
hanem legtöbbször azért, hogy híressé tegye magát 
a többi cigányok előtt. De most már az a világ 
megszűnt, mert keservesen keli megbűnhödnünk 
azért a haszontalan cigánydícséretért; nem ér az 
fel a drága szabadsággal. Nem dicséret kell ne
künk, hanem szabadság. Le a régi, barbár cigány
szokásokkal! Nincs semmi értelmük. Igazodjunk 
tehát a modern magyar társadalom életrendjéhez!

Végül pedig mutassuk meg azt is, hogy tudunk 
— ha akarunk — a magyar hazánknak becsületes 
polgárai, a társadalomnak pedig hasznos tagjai lenni.

Mindegyikünknek van rendes otthona, ked
ves családja vagy rokona, akik meleg szeretettel 
várnak bennünket. Itt meg kell jegyeznem, hogy 
Magyarországon egyetlen cigány sincs, aki teljesen 
egyedülálló lenne, mert ha nincs is családja, van
nak rokonai, akik szintén szeretettel fogadják a 
régnemlátott rokont.

T i pedig kedves Testvéreim, akik dologházra 
vagytok ítélve, ha kiszabadultok majd, beszéljetek a 
kintlevő cigányoknak a dologház szigorú szabályai
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ról. Ne felejtsétek szóvátenni mindenekelőtt azt, 
hogy amikor a dologházból kiszabadul egy ember, 
azután is még mindig a dologház kötelékéhez 
tartozik, mert az előirt rendszabályok be nem tar
tása esetén menthetetlenül visszahozzák hosszú 
évekig tartó időre és ekkor már a másodszori sza
badulás sokkal nehezebben megy, mint az első.

Majd ha szabadulok (1935 december 23). 
én is jó példával fogok elöljárni és minden lehe
tőt elkövetni a Csonkamagyarország területén lakó 
összes cigányok közötti lopás teljes megszüntetése 
érdekében. Eltökélt szándékom ugyanis, hogy sza
badulásom után cigánynyelven írt körlevelet fogok 
szétbocsátani, hogy annak tartalmát minden művel
tebb és kevésbbé művelt cigány könnyen megérthes
se. Egyes helyeken pedig személyesen fogok megje
lenni és ugyancsak cigánynyelven szivbemarkoló be
szédet tartani a lopás sokoldalú káros következménye
iről. (Illetékes helyen erre engedélyt fogok kérni.)

Nemcsak azért lesz eredményesebb, hogy 
cigánynyelven írjak és beszéljek, mert úgy jobban 
megértenek, hanem azért is, mert a cigánynyelv 
a cigányra mindig nagyobb hatással van, mint a 
magyarnyelv. A cigányt a magyarnyelv még sohasem 
fakasztotta könnyekre, (kivéve, mikor a bíró ki
mondta az ítéletet) akármilyen szívreható volt is. 
Ellenben a cigánynyelven tartott beszéd hatása 
alatt azonnal leroskad, érzékennyé, hajlíthatóvá 
válik, ezt ti kedves Testvéreim úgyis jól tudjátok. 
Mindazonáltal, amit most írtam, fogadjátok úgy, 
mintha cigánynyelven szólnék hozzátok, tekintettel 
arra, hogy a tegyházból csak magyarul írhatok.

Most még csak arra kérlek benneteket, hogy 
most is, míg rabok vagyunk, viselkedjünk kifo
gástalanul és ez alatt a következő három pont alatt 
álló rendszabályt értem:

1. Elöljáróinknak engedelmeskedjünk és visz- 
sza ne feleseljünk, még akkor sem, ha valamely 
vétség miatti felelősségrevonás tárgyában esetleg 
nekünk lenne igazunk.

2. Rabtársainkkal szemben is emberhez illő  
módon viselkedjünk, senkivel ne civakodjunk.

3. A ránk bízott munkát szorgalmasan vé
gezzük, még akkor is, ha kissé nehezünkre esik. 
Gondoljunk arra, hogy most elitéit rabok vagyunk 
és arra, hogy ez sem fog örökké tartani. Ez a 
gondolat türelmet, kitartást és erőt ad az esetleg 
ellenszenves munka elvégzésére.

Még egy pillanatra, kedves Testvéreim! M i 
lehet a jelentősége annak, hogy egy ember több
ször visszaesik. Az, hogy nem fél a börtöntől, 
mert neki mindegy, hogy kinn van-e vagy benn. 
Márpedig a cigányok közt ilyen egy sincs, ezt 
merem állítani. Ez a közmondás álljon előttünk 
mindig: „Jobb otthon a sült krumpli sóval, mint 
börtönben a sült malac borra!."

Most pedig kedves Testvéreim, amikor eljön a 
várva várt boldog szabadulásunk fénysugaras napja, 
mondjunk a rideg, testet-lelket ölő dohosszagú bör
tönnek búcsúzásul egy örök utolsó „Istenhozzádot."

Szívből kívánok mindnyájatoknak boldog sza
badulást.

Sopron, 1934. augusztus. K . /.

Mit tudsz a fogaidról?
(Folytatás.)

Ezzel szemben, restellem, de úgy van, már 
nem egy olyan szülővel is találkoztam, aki azzal 
nevelte a gyermekét, hogy: „Ha nem leszel jó, el
viszünk a fogorvoshoz!" Sajnos, ez nem mese. 
Es mi az eredmény?

A várószoba felől már jóideje éktelen ordítás, 
sőt üvöltés hallatszik be. Az összes jelenlevőknek, 
de még a szomszéd lakások lakóinak is csak úgy fut- 
károz a hátán végig a hideg. Lúdbőrös talán még a 
linóleum is. Végre bekerülnének, mert rajtuk a sor, de 
az sem megy simán. A kis Péterke nekiveti a lá
bát az ajtónak, a kezével belekapaszkodik egy 
karosszékbe és úgy szól, mintha nyúznák. Bejön 
az inas is, a kétségbeesett mamának a segítségére 
siet egy várakozó úr is, végre a székben ül a gye
rek. A fogorvos, szegény, olyan nyájas, hogy no. 
Biztatja Péterkét, ígér neki fűt-fát, minden hiába. 
Péterkét nem lehet rávenni, hogy bár egy szem- 
pillantásig nyugton tartsa a fejét. Kapkodó fejen 
meg nem lehet dolgozni, hiszen ha a fúró, Isten 
őrizz, el talál siklani, csúszni, abból nagy baj is 
lehet, s olyankor természetesen nem a neveletlen vagy 
mondjuk finomabban: nem az ideges gyerek a hi
bás, hanem egyesegyedül csak a fogorvos. így nem 
lehet fogat tömni, nem is beszélve arról, hogy egy 
ilyen hangos próbálkozás felzaklatja az összes vá
rakozók lelkivilágát, felizgatva különösen a többi, 
eladdig talán andalítóan várakozó gyereket is.

Ha pedig akad fogorvos, aki, ha máskép nem 
megy, hát erőszakkal (a fej odaszíjazásával?), mégis 
mindenáron eredményt akar elérni, hát ez is baj. 
A fejnek egy milliméteres elkapása is okozhat bal
esetet, azt pedig semmiféle berendezéssel sem le
het megakadályozni. De van egy másik komplikáció 
is. Az ilyen módon megrendszabályozott gyerek 
sohasem felejti el a vélt borzalmakat és akárhány
szor felnőtt koráig sem lehet még marcipánnal sem 
elcsalogatni még abba az utcába sem, ahol a fog
orvos lakik.

Mi hát az eredmény? Tömessük a tejfogakat, 
ha lehet.

Visszatérve mármost az állandó fogakra, már 
mondottam, hogy ilyen, ha mind megvan, 32 szo
kott lenni. Felül 16 és alul 16. Fajták szerint cso
portosítva, akár fent nézzük, akár alul, van első
sorban elül négy metszőfog. Ezeknek a formája 
nagyjában véső alakú s elsősorban a falat iemet- 
szésére valók, de végtelen fontosak ahhoz is, hogy 
egyes szavakat, egyes betűket pontosan, jól ki tud
junk ejteni. Hiszen tudjuk, hogy a fogatlan ember 
egészen máskép beszél, mint a fogas. Ehhez pedig 
nem az oldalt elhelyezett zápfogaknak, hanem első
sorban a metszőknek van sok közük.

És még egy dolgot akarok a metszőfogakról 
megemlíteni. A legtöbb ember azt hiszi, hogy a 
felső metszők, meg az alsó metszők rágáskor ép
pen szemben találkoznak egymással, pedig az nincs 
igy. Tessék csak megfigyelni. Rendes harapásnál, 
rendes szájbecsukásnál az alsó metszők a felsők 
mögé bújnak, illetve csúsznak, akár egy olló két 
szára. Hiszen az alsó fogsort, márcsak azért is,
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hogy őrlő mozgásokat tudjunk vele végezni, egy 
bizonyos határon belül előre lehet tolni, meg hátra 
lehet húzni. Így azután, ha valaki mindenáron akar
ja, akkor egészen szembeállíthatja egymással az 
alsó metszőket a felsőkkel, akkor a többi foga nem 
zár jól, vagy mondjuk pestiesen, akkor a többi 
alsó-felső foga nem „ pászol “ jól össze.

Hogy az alsó metszők meg a felső metszők 
nem egyformák, azt mindenki tudja, mert mindenki 
látja, erről tehát felesleges sokat beszélni. A négy 
alsó metsző egyforma karcsú, rendszerint hosszabb- 
fajta jószág. A négy felső metsző közül a két kö
zépső nagyobb, illetőleg szélesebb, lapátszerű, a 
két oldalsó jóval kisebb, rendszerint gyenge kis fog. 
És ahogy sokan vannak, akiknek nem nő ki a böl- 
cseségfoguk, úgy nem ritka az sem, hogy ezek a 
kis metszők sohasem bújnak elő. És valószínű, hogy 
néhány száz, vagy talán néhány ezer év múlva 
majd csak a könyvekből fogja tudni az emberiség, 
hogy valamikor volt felső kis metsző is.

A metszők mellett jobbra-balra, felül is, alul 
is egy-egy nagyjából kúpalakú szemfog van a száj
ban. Van tehát összesen négy. Van tehát szemfog 
alul is. Rendszerint a legerősebb, leghosszabb gyö
kerű fogak ezek, de a szemhez a világon semmi 
közük. Nem is igen hívják más nyelven szemfog
nak. A hivatalos, latin neve caninus, ami ebfogat 
jelent, a német Eckzahnnak, tehát sarokfognak 
mondja. Ellene mond különben az egész mesének 
már az is, hogy alul is van, mint említettem, szem
fog, arról pedig bajos volna kispekulálni, hogy 
mikép ér a gyökere csúcsa a szemhez.

A szemfogakon túl kezdődik a zápfogak sora, 
melyek bütykös, de végeredményben lapos felszí
nükkel a táplálék összezúzására, megőriésére valók. 
Ilyen zápfog van a szájban 20. Úgy vannak el
osztva, hogy fent is, jobbra is, balra is 5— 5 van 
belőlük a szemfogon túl.

Ez az öt zápfog nem egyforma. A két első 
kisebb, az azokon túl lévő három jóval nagyobb. 
Azt a két kisebb, elölülő zápfogat talán előzáp- 
fognak kellene magyarul szólítani, a hátsókat meg 
minden jelző nélkül, egyszerűen zápfogaknak. Va
lami különösen sok mondanivalóm nincs róluk, s 
talán csak azt említem meg, hogy a felső előzáp- 
fogaknak a rágó felszínén mélyebb a bevágódásuk, 
mint a valamennyi többi zápfogaknak, s ezért ez a 
négy felső fog, ha sok a tömés bennük, igen szí
vesen eltörik.

A nagy zápfogak közül a négy utolsót, helye
sebben a négy lcgliátulsót bölcseségfognak is szok
tuk hívni. A nevet azzal magyarázzák, hogy ez a 
négy bölcseségfog a többinél jóval későbben szo
kott kinőni, tehát akkor, amikor egyik-másik ember 
már megokosodott. Talán nem egészen indokolt 
ez az elnevezés, mert hiszen akárhányszor már a 
16. életévben is megnőnek, amikor még igen ke
vés a bölcs ember. Ravasz fogak ezek egyéb
ként. Hogy egyebet ne mondjak, néha szerfelett 
későn nőnek meg. Már négy olyat láttam az éle
temben, amelyiknek a hatvanadik életévben jutott 
eszébe elöbújni, egy ötödik esetben pedig egy 72 
éves, teljesen fogatlan páciensemnél csinált bajt

egy akkor előtörő bölcseségfog, helyéből ki- és fel
emelvén és ezzel hasznavehetetlenné téve a bácsi 
hamis fogsorát. Különben sem szereznek ezek a 
fogak sok örömet sem a szenvedő embernek, sem 
a fogorvosnak. Nehezen hozzáférhetők, s ezért úgy 
a kezelésük, mint a kihúzásuk nagyon keserves. 
A legtöbb bajt pedig azzal okozzák, mint már 
előbb említettem, hogy olyankor nőve, amikor szá
mukra sokszor hely sincs, növésükkel s a megú
juló fájdalmakkal, gyulladásokkal akárhányszor egy
két évig is megkínozzák a gazdájukat.

A fogak épségben tartásának legfőbb kelléke 
a tisztaság: mossuk, keféljük fogainkat, öblögessük 
naponta többször szájunkat! Vége.

Szeptemberi történetek.
U r a m  lá tn i  a k a r ju k  a  J é zu s t.

Ján. 12: 21.

Ezt a kívánságot nem az Izrael fiainak egyike 
fejezi ki, hanem néhány görög, vagyis pogány. Már 
Jézus idejében is látjuk tehát, hogy pogány szi
vekben is fölébred a vágy, hogy Jézust láthassák. 
Semmiféle nép vagy nemzetiség nincs kizárva Isten 
kegyelméből, amely megjelent az Úr Jézusban. S 
mi keresztények mégis oly szűkkeblűek vagyunk 
a kereszténységen kívül eső népek iránt. De éppen 
az, hogy a magunk számára akarjuk lefoglalni a 
kereszténységet, mutatja, hogy nem vagyunk igazi 
keresztények.

C ig á n y m is s z ió .

B. községben évtizedek óta letelepedett cigá
nyok laknak. Egész kis telepet alkotnak és élik a 
maguk nomád életét. Egy alkalommal valaki föl
kereste őket otthonukban és beszélt nekik Isten 
szeretetéről s a Megváltóról, aki öérettíik is meg
halt. Először bizalmatlanul fogadták az idegent, de 
az Ige hatása alatt mindjobban fölmelegedtek. Tág- 
ranyilt szemeik könnyel teltek meg és figyelemmel 
hallgatták Isten üzenetét. A látogatás végén nem 
győzték hálájukat kifejezni és szerettek volna még 
többet hallani. így óhajtja a cigány is az életnek 
beszédét. Vájjon gondolsz-e szeretettel és imád
sággal erre a népre, vagy a te szivedben is csak 
megvetés van számukra?

*
V ig y á z z a to k  a z é rt , m e rt n em  tu d já to k , m e ly  á rá b a n  

j ő  e l a  t i  U r a to k .
Máté 24:42.

Sokan vannak, akik megértették az Úr hivó 
szavát, de azt gondolják, hogy még ráérnek, nem 
kell oly nagyon sietni. Meg-megállnak szemlélődni 
az élet kirakata előtt, minden oly vonzó, az ördög 
igyekszik álomba ringatni őket. Ha így vagy test
vérem, ébredj fel sietve! Nem tudod, mikor jön el 
az Úr. M ily borzasztó lenne, ha alva találna. Sem
mit sem segítene rajtad, hogy te is megindultál a 
cél felé, ha nem voltál ébren és nem vigyáztál.

Diák koromban iskolából hazafelé menet le
késtem a vonatról s a következő vonatra sokáig 
kellett várnom. Közben elaludtam s csak akkor 
ébredtem fel, amikor már ez a vonat is kiindult 
az állomásból. Még most is emlékszem, mily két
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ségbeesetten néztem a vonat után. Egyszerre rám
nehezedett ennek a lekésésnek minden tragikus 
következménye. Most már csak késő este érhettem 
haza s nem volt nálam egy olyan könyv sem, ami
ből másnapra tanulhattam volna, sem pénz, hogy 
éhségemet csillapíthattam volna. Amint így kesereg
tem, eszembe jutott a tíz szűz példázata. Ekkor 
kezdtem sejteni, mily fájdalmas lehet az a lekésés, 
amelyre a példázat utal, ha már a földi lekésés
nek is ilyen szomorú következményei vannak.

*

A k k o r  k iá lta s z  és a z  Ú r  m e g h a llg a t ,  j a jg a t s z  és Ö  
a z t  m o n ja :  ím e  it t  v a g y o k .

És. 58: 9.
Boldog ember, akinek az Úr így rendelkezé

sére bocsátja Magát. És ehhez semmi egyébbel 
sem kell hozzájárulnod, hanem csak kiáltanod kell. 
Erre pedig a fájdalom, a nélkülözés, a tanácsta
lanság nagyon is megtanít. Ilyenkor kiáltunk, ha 
nem is jön hang az ajkunkra. És az Úr meghall
gat és felel. Legyen első kiáltásunk: „Isten, légy 
irgalmas hozzám bűnöshöz!“ Akkor egyszerre öröm 
lesz az égben. Akkor hozzád hajlik az Úr és teljes 
szeretetével szívéhez von.

Biichsel lelkész beszéli: 1855. év októberének 
első napjaiban történt, hogy atyám irodájába lépett 
egy nyomorral küzdő férfi. Azt mondotta, hogy 
aznap déli 12 óráig 50 tallérra van szüksége, mert 
különben beteg nejével és gyermekeivel együtt k i
teszik a lakásból. Hivatkozott az 50. zsoltár 15. 
versére. Eddig az Úr segítségét kérte, most idejött, 
hogy megtudja — miként segít majd rajta az Úr. 
Atyám azt felelte: várja be hittel az időt és majd 
meglátja. — 12 óra felé a szegény férfi lakására 
ment a lelkész. Ott találta reményvesztetten beteg 
feleségét és gyermekeit. A férfi az utcán állt és 
nézte a toronyórát. AAár csak 3 perc volt 12 óráig. 
Akkor jött a lelkészhez egv hölgy és átnyújtott 50 
tallért. Az Úr segít. *

A fehér kutya.
Irta: Mikszáth Kálmán.

Minden embernek van legalább e g y  kísérte
ties története, még nekem is. Csakhogy a falusi 
embernek szükséges ez; bolond volna, ha leírná és 
kinyomatná. A hosszú téli estéken falun hasznát 
veszi, sőt nem is tartanák érdekes embernek, ha 
sohasem történt volna vele olyas, ami a csömör
re hajló hátakat megborzongatja.

Nekem a fővárosban nincs szükségem rá; 
én belevethetem könnyű lélekkel a nagy betűten
gerbe. A fővárosban nincsen a kísérteteknek sem
mi keletiik, sőt kísértetek sincsenek, amit pedig 
nehéz megmagyarázni, minthogy temető itt is van. 
Talán az a nyitja, hogy a halottak fekvőhelyét oly 
drágán kell megváltani a városi tanácstól, hogy 
aztán a halott is jobban megbecsüli és nem mász
kál ide s tova éj évadján sem, veszteg marad, ki- 
fekszi az árát nyugodtan, mozdulatlanul.

Hogy hiszek-e a kísértetekben? Hát Isten tud
ja. De inkább hiszek, mint nem. Mert én úgy gon
dolkozom, hogy ha az emberiség elhiszi a tudo

mánynak, hogy a föld mozog és a nap áll, holott 
látja a napot fölkelni, emelkedni és leszállni, hát 
ez azt mutatja, hogy az emberiség még olyat is 
elhisz a tudománynak, aminek az ellenkezőjét véli 
látni. No mármost, a tudománynak mégse hiszi el 
az emberiség, hogy kísértetek nincsenek, pedig nem 
is látja, hogy volnának, erre igen erős okának kell 
lenni, mely ösztöneiben, érzékében gyökerezik s 
mely szinte hatalmasabb magánál a tudásnál.

Ha pedig valaki kinevetne ezért az okosko
dásért, annak csak azt mondom: „Tessék egyszer 
egyedül végigmenni éjfélkor a temetőn".

Nagy dolog az. A dajkamesékkel beszitt ba
bonás fluidum és a tudás beletétetik egy-egy mérő 
serpenyőbe s úgy felbillen a tudás serpenyője, mint
ha egy mákszem volna benne egy mázsával szemben.

Én csak meglehetősen megszoktam a temetőt, 
egész gyermekkorom benne folyt le. A szüleim há
zának ablakai Szklabonyán a temetőre nyíltak, kes
keny országút választotta el a háztól. Éjjel is, ha 
kinéztem az ablakon, kereszteket láttam odakünn, 
nappal pedig ott játszadoztam; mint siheder gye
rek még a pipámat is egy beomlott sir nyílásában 
tartottam elrejtve s hasmánt lelapulva két sírdomb 
közé, élveztem titokban a nevezetes növényt. De 
hát ez mind nappal volt, mikor a sírrögöket is 
mosolyra kényszeríti az aranyos napfény. Könnyű 
nappal tudományos alapon állni. Hanem éjjel, mikor 
az ezüst sarló világít, akkor tessék a temetővel 
tréfálkozni.

A szomszéd faluban, Ebeczken is olyan kö
zel van a temető a házakhoz. S másképp sem 
szakad meg az érintkezés az élők és holtak között. 
Bárányok, üszők legelésznek a sírhalmokon. A bá
rányok megeszik a kövér füvet, mely a holtakból 
nő s az élők megeszik a bárányokat.

Mindkét helyen fekiisznek rokonaim, jó isme
rőseim. Szklabonyán van eltemetve Mari húgom, 
Ebeczken az idősebb nővérem, a kis Máli. Aztán 
öregapáim, szépapáim is, egyik itt, másik ott. Nem 
voltak nagy urak, akik egy kriptába gyűlnének a 
közös címer alá: elvegyültek csendesen a földbe 
azok közé, akikkel együtt művelték, s bizonyára 
elég az nekik, ha néha-néha elevenen futkároz cí
merük* a hantjaikon.

És kétszerte kedves előttem e két temető. 
Mert nemcsak azok feküsznek itt, akik okozói vol
tak életemnek a kezdődése előtt, hanem azok is, 
akiktől megnyújtását reményiem a bevégződése 
után... Ott a szomorúfűz alatt pihen az egyik Péri- 
lány, szőke, színes szentképecske van a fejfájára 
ragasztva, tőle jobbra a pogány Filtsik sírja van, 
vad szekfü nyílik rajta, mintha a híres virágos bun
dája volna föléje terítve. Méhek zümmögnek a Vér 
Klára fejénél elültetett mályvarózsán. Mézet színak. 
Hej, mikor még nyalka legények rajzottak úgy kö
rűié a bágyi malomban. Vagy négy lépés oda Ga- 
landáné behorpadt, elhagyatott fekvőhelye. Hát még
is megszentelt földbe jutott a csúf boszorkány. Egy 
gyík jár ki s be hozzá a tátongó repedéseken.

Úgy ismertem ezt a temetőt is, mint a tenye
remet. Százszor megjártam, mert kurtítja az utat

* Egy kecske.



BI Z ALOÍ M 135

a rajta vezető gyalogösvény. Különben is csak egy 
jó séta Szklabonyához Ebeck, valami három kilo
méter. Legénykoromban egy gondolat és átsétál
tam akármikor. Persze az az egy gondolat rendesen 
a Pribeli Erzsébet körül motoszkált.

De ez most nem tartozik ide. Elég az, ho^y 
Ebecken Pribeliéknél szerettem az estéimet tölteni, 
néha mélyen be az éjszakába.

Egyszer különösen későn indultam haza a 
temetőnél elterülő káposztásokon keresztül; maga 
az öreg úr kísért el a kertje végéig. Olyanformán 
festett akkor a dolog, hogy a leánya kezét kérem 
meg útközben, de én csak gyufát kértem tőle.

Minden zsebét kikutatta, míg végre talált egyet 
valahol a bélés alatt.

— Vigyázz rá, mert nincs több se égen, se 
padláson!

Biz most kincs volt. Óvatosan húzogattam a 
kabátom ujján nagy fohászkodással.

Meggyűlt ugyan a gyufa, de a foszforos vége 
lepattant és a lóhere közé esett. Ott csillant meg 
égve, mint egy rubinmorzsácska. Bosszúsan eldob
tam a gyufa pálcikáját.

S ím csodák csodája, egyenesen odaesett az 
égő vége mellé, meggyúlt és égni kezdett tiszta, 
fehér lánggal, mintegy kis fáklya. Egy millióért sem 
vállalkoznám mégegyszer megcsinálni.

Lehajoltam, fölvettem és rágyújtottam.
— Az ördög segített.
Megszúrt a Pribeli megjegyzése. Nem is tu

dom, miért. Máskor föl se vesszük az ördög em
lítését. Népszerű perszóna az nálunk, aki sokat 
csuklik miattunk. De amint elváltunk s ott mentem 
a Périék lucernásán a barázdán, nyugtalanul fész
kelődé lélekkel gondoltam rá; hátha csakugyan az 
ördög tartotta a kezemet, mikor azt a gyufaszálat 
eldobtam. Tudom, hogy bohóság volt, de nem bír
tam magammal, s a mellett különös balsejtelem ne
hezedett rám, de csakhamar elnyomta azt egy sokkal 
erősebb érzés: a félelem. Amint ugyanis elsuhant 
tekintetem a temető felett, a holdvilág fényében va
lami fehér mozgott egy síron, körülbelül a Galan- 
dáné vidékén, vagy hogy éppen az ő sírján. Úgy 
rémlett, mintha megnyílnék a sír és egy fehér le- 
pedős alak kezdene belőle kiemelkedni...

Babonaság, bolondság! Az egyik láncszem 
fonódik a másikba. Az az átkozott gyufaeset készí
tette így ki az idegeimet. Eh, nem kell félni — és 
fütyülni kezdtem, hogy íme, hát nem félek. Csak
hogy hiábavaló minden önámítás (magát az ember 
ritkán tudja megcsalni), nem bírtam a szememet 
levenni a borzalmas látványról, mely nem lehet kép
zelődés. A kísértet teljesen kibontakozott a ködpá
rákból, melyek a temető felől gömörögtek, megráz- 
kódék és egy nagy fehér kutya lett belőle, aki meg
indult futva a temetőn s átugorván az árkot, a T i
hanyiék rétjén át nekivágott a Dévényiék káposz
tásának s ott elveszett a szürkeségben.

A rémület szorongó érzéseivel vackolódtam ki 
az országidra, melyre reszkető árnyakat vetettek 
útmenti topolyok és csenevész almafák. Fantáziám 
föl volt izgatva s benépesité szörnyekkel a min- 
denséget, a palojtai hegy úgy feketedett a távolban,

mint egy irdatlan koporsó, a vöröses úszó felhők 
az ég peremén szeszélyes alakzatokká formálódtak: 
egy kétfejű óriás puttonyt visz a hátán, a másik 
fehéres lebernyeg pedig szemlátomást változik át 
kaszává... Az idegek a legjobb piktorok a világon. 
Az útszéli kórókat, a petrencéket a réteken, a szán
tóföldön ott felejtett boronát, az országúton elliul- 
lajtott maroknyi szénát mind, mind átfestik meg
döbbentő formájú rémekké.

Ha valaha, most ugyan fölösleges volt, mert 
alig mentem néhány száz lépésnyire, ott állott nem 
messze maga a vérfagyasztó valóság: a fehér kutya. 
Egyik lábával a garádba lépve, hátát odadörzsölve 
egy az útszélen bólintgató fűzfa törzséhez. Egy 
üveges tót akasztotta föl magát tavaly éppen erre 
a fára, ott is van eltemetve alatta a garádban... 
Huh, ez csakugyan a Galandáné, aki vizitbe jár 
éjjelenkint az üveges tóthoz.

No, most meglátott. Megmozdult, kijjebb jött 
az út közepére, megállott a két hátulsó lábán, mint
ha ember lenne s a két első lábával megfenyegetett. 
Legalább én úgy láttam, hogy fenyeget.

Talán a szívverésem is elállt, reszketve for
dultam meg, hogy befutok Ebeckre és ahol legkö
zelebb érek emberi lakot, ott kopogtatok be és ott 
töltöm az éjszakát. Hiszen annyi rokonom, ismerő
söm van a faluban.

Futottam, ahogy bírtam. A békák nagy cup
pogással hagyigálták be magokat az útszéli garád 
rekettyés, kákás vizébe. Hát ti meg én tőlem féltek? 
Óh, szegény békák! Futottam, futottam, míg egy
szerre csak meghökkenve látom, hogy jaj, megint 
szemben áll velem a fehér kutya. Hogyan került 
elémbe, a földből bújt-e ki vagy a levegőből eresz
kedett le, megfoghatatlan. Csak az az egy bizo
nyos, hogy ott áll és engem vár. Istenem uram, 
ne hagyj el!

Éreztem, hogy nincs már menekülés, semmi 
kétség, a gonosz lélek egyenesen rám utazik s így 
is, úgy is utolér. Úgyszólván csak az időnyerés 
örök ösztönének engedelmeskedtem, mikor megint 
megfordultam Szklabonya felé. A halálos verejték 
gyöngyözött homlokomon, amint mentem és egyre 
mentem a kikerülhetetlen végzet elé. Hiszen hasz
talan, minden hasztalan, láttam is a kutyát, hogyan 
fut a réteken, hogy megint elémbe vágjon, de csak 
mégis mentem, mert hát mit érne, ha nem men
nék?

Úgy is volt, nemsokára megint utamat állta 
egy hídnál, kényelmesen hempergőzve az út porá
ban. Elszántan közeledtem felé. Megmozdult, fölkelt, 
megrázta a fejét. Minden hajamszála égnek me
redt. No, most mindjárt végem van.

De csodálatos, nem bántott, hanem előre sza
ladt néhány lépéssel s megint a hátulsó lábára á ll
va, az egyik első lábával integetni-látszott, mintha 
hívna.

A következő pillanatban eltakarta egy szekér. 
Igen, igen, milyen öröm, egy szekér jött az úton, 
két fehér ökröcske vonta. Látni lehetett messziről, 
még a kajla szarvaikat is. Szabadon lélekzettem 
föl: megvagyok mentve. A szekér erre jön, felülök 
rá. Borravalót adok a gazdának, hogy vigyen el
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Ebeckre, vagy talán jó pénzért megfordul és a há
zunkhoz visz. Ha ketten leszünk, nem félek úgy.

Dehogy mentem volna tovább, leültem a híd 
szögletkövére, ahol a kutyává lett Galandáné állo
másozott az imént s vártam a szekeret. Jött, jött, 
de milyen lassan, egy örökkévalóságig tartott. Óh, 
mily különösen lépegettek azok azökröcskék! M int
ha nem is keresztbe emelgetnék a lábaikat, hanem 
a két balt és a jobb lábat egyszerre, — vagy csak 
káprázó szemem előtt folyt ez így össze. Az egyik
nek a nyakában csengő is volt, de nem csengett. 
A szekérnek sem hallatszott semmi zörgése, mint
ha csak úgy csúszott volna a levegőben. Még egé
szen közel semért, mikor már elkezdtem kiáltozni:

— Hej ember! Gazda! Vagy ki vagy! Á llj meg 
csak egy kicsit, atyámfia!

Semmi nesz, semmi hang. A szekér csak má
szott, mászott, de senki nem felelt. Mikor liozzá- 
mig ért, belenéztem, hát nem volt rajta emberi lény. 
Frissen kaszált lóherével volt megrakva félig és a 
lóhere tetején egy fehér házi nyúl ült, madzaggal 
a lőcshöz kötve. A nyúl vörös szemei rám mered
tek kísértetiesen, vészjóslón... Azt hittem, mindjárt 
szörnyet halok. A szekér pedig csak ment, ment, 
az ökröcskék csendesen, lassan lépegettek, a buta 
fejüket lehorgasztva és a szemeikből könnyek foly
tak; de sem port nem vertek föl, se lábuk nem 
ütött dobajt a földön.

Hát ott vagyok megint, ahol voltam. Folytat
tam a végzetes utat; csodálom máig is, hogy a 
fejem bele nem őszült (sokat megbir az emberi 
szervezet). A kísértet csak egyre tovább űzte go
nosz játékait, mintha bizonyos meghatározott terv
vel csalogatna odább-odább. Mikor közel jöttem, 
megint eliramodott s megint megállt száz lépésnyire. 
Istenem, istenem, mit akarhat? így ment ez vagy 
kétszer-háromszor, míg végre előbukkantak a ho
mályból a falu fehérlö házacskái. No, az éppen a 
juhászunk, a Veszelka Mihály lakása, nincs tovább 
egy negyed kilométernél. Hej, ha már ott lehetnék.

De most az út legvégén a kutya is fösvény- 
kedni kezdett az előfutamaival, mint mikor a ki- 
végzendőnek már csak percekben engednek halasz
tást; csak mintegy harminc lépésnyit ment előre. 
Egy pléh-Jézus állt az útnál, ott, ahol a falu kez
dődött. Mindjárt gondolhattam, hogy a szent je l
vény előtt nem mer elmennni. Azon innen várt a 
kutya, a Szlabi Pál gyümölcsösénél s gödröt ka
part az első lábaival.

...Ah, most egyszerre minden eszembe nyilait. 
Ott, azon a helyen, dobáltam meg gyermekkorom
ban Galandánét rothadt almával. Ott káromkodott, 
fenyegetőzött akkor kiterjesztett sovány kezeivel. Ott 
akar velem végezni, hogy tudjam, miért lakolok.

Fejem zúgott, inaim roskadoztak, szívein han
gosan vert, mint a kalapács, már csak tíz lépés, 
Istennek ajánlottam lelkemet, már csak öt lépés...

De ebben a percben, óh, mégis van gond
viselés, hirtelen megszólaltak a kakasok a faluban: 
Kukuriku, kukuriku! Ez a kísértetek órája. A kísér
teteknek menni kell.

A fehér kutya fölugrott mintegy felsőbb pa
rancsra s a Szlabi Pál gyümölcsöse mellett rézsunt 
a Kéry József-féle répaföldön elszáguldott a szkla- 
bonyai temetőbe, ahol eltűnt a halmok között.

Nem voltam már akkor se holt, se eleven, 
nem is tudom, miképp jutottam el a juhászlakig, 
ahol két ember beszélgetett a ház előtt: egy bocs- 
koros tót és a juhászunk, Veszelka.

— Veszelka! — kiáltám eléje, mihelyt felös- 
mertem a hangját, — gyere, gyere!

— Hopp, hopp! Itt vagyok. Mi a baj, ifjú uram ?
— Jaj, ne is kérdezd, Veszelka, csak kísérj 

haza, beteg vagyok.
Veszelka búcsút intett kezével a tótnak, aki 

az Ebeckre vivő úton eszeveszetten kezdett futni.
— Ki az az ember, Veszelka?
— Az a palojtai komám, — felelte a juhász.— 

De hiszen reszket az ifjú úr, a hideg rázza. Talán 
látott valamit?

— Nem, nem. Ne is kérdezd, Veszelka, csak 
menjünk, menjünk. És miért fut úgy az a palojtai 
komád, Veszelka?

— Ejh istenem, hát elbeszélgettünk egy k i
csit és a szekere már nagyon előre ment, utói akarja 
érni a nyavalyás.

— Egy fehér házi nyúl van a szekérben — 
dadogtam.

— Én küldöm a keresztfiamnak — dicseke
dett Veszelka.

Még egy perc és valahára otthon voltam. Ve
szelka megzörgette a kapuajtót, mikor én valami 
lelki kényszer alatt még egy pillantást vetettem az 
átellenes temetőre s íme hús áram támad onnan, 
a fák gallyai összekopognak, megzörren a temető 
liceum-kerítése, egy iramodással átdobja magát rajta 
a fehér kutya, egy szempillantás, egy villanat az 
egész, rohan, rohan felém... összerázkódom, tor
kom elfullad, egy szót, egy kiáltást nem bírok ki
ejteni, a világ elsötétül előttem és csak azt érzem, 
hogy a rém, hogy a Galandáné rám ugrott — az
tán csak úgy átszűrődve, mintegy fátyolon keresz
tül hallom a Veszelka enyelgéseit:

— Uccu, Sajó! Hopsza, Sajó! Hol a pokolba 
csavarogsz te itt, öreg Sajó?

Hát amint kinyitom a szememet — no, hol 
volt az eszem eddig — hiszen ez testestül-lelkestül 
az öreg Sajó, a mi tulajdon kutyánk; nyihog, ug
rándozik, örül, csóválja a farkát és nyalja a keze
met, mintha mondaná: Ej, de jól kijártuk magun
kat, édes gazdám.
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