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A S lTTYÓ . 

I. 

A dömsödiek vasvillával kergetik meg, a ki 

azt találja kérdezni, hogy messze van-e onnét Dab? 

mert hát ott van a dömsödi utolsó házak mellett, 

nem választja el egyéb, mint egy árok. Épen úgy 

jár, a ki a lakiaktól aíÉ'kérdezi, hogy hol lakik a 

jegyző, — mert hát lakiaknak; nincs jegyzőjük, 

hanem a tőszomszédságukba, S25?nt-Ivánba járnak 

marhalevélért. . > " 

Az összeépített falvak ltomikuma ez és hogy 

ez milyen sokágú, elképzelhetjük, ha tekintetbe 

vesszük, hogy sok helyt a vallás és a nemzetiségi 

különbözetek is szerepelnek. 

A csanyi völgyben farkasszemet néz egymással 

a kálvinista kakas, meg a pápista kereszt, de mint-

hogy egyik toronyba sincs harang, a felső-csanyi 

reformátusok meg az alsó-csanyi katholikusok kö-

zös erővel állítottak haranglábat s felhúzták rá azt 

a nagy harangot, a minek eltulajdonítása a csanyi 

egyesült nemzetörségnek annak idején legvitézebb 

tette volt. Igen ám, de a harang első szavának 
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mámorító ünnepén túl meggyült a baja mind a két 

felekezetnek. Mert mikor a reformátusok ünnepén 

megkondult az, a katholikusok zavarodtak meg 

tőle, a nagyhéten meg a reformátusok láttak benne 

jogsértést, hogy őket a kereplő dirigálja, így az-

tán Csanyon ilyenkor a harangszó együtt hallat-

szik a kereplővel. 

Még furcsább bonyodalmak keletkeznek ott, a 

hol a vallási különbségek mellé nemzetiek is já-

rulnak. A szerbek föltámadása tudvalevőleg éjfél 

után három órakor van. Nosza be is vernék a 

szerb-szent-péteri svábok, meg a magyar-szent-

péteri magyarok ablakait, ha az éjféli parádé eme-

lése végett ki nem világítanák azokat színes gyer-

tyákkal és hiba esnék emberbe', — lóba', — ha 

piros pünkösd napján a magyar falu mimi-mamás 

lányait ajándék nélkül kergetné ki a német sógor, a 

ki meg viszont rosz néven venné, ha az ö „gszel-

schaft"-ján akár a Lizl-t, akár a Pepi-t valami 

szerb legény járna tánczoltatni. 

No de hiszen arra nem is volt eset, hogy a 

német-szent-péteri tánczhelyen akár a czigány, akár 

a szviracz* csinálta volna a talp alá valót. Egy-

formán recsegteti ott emberemlékezet óta min-

den ünnepnapon a falubeli trombitás banda, s a 

„Bézn Lizl"-nek dehogy akadna más párja a hop-

^zaszához, mint a Pamsábn Tóni, meg a Schar-

wenka Friczi, akik épen olyan komolyan ugrál-

* dudás 
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nak, mint hajdan apjuk, nagyapjuk, rikkantás, 

lelkesedés, vér nélkül s a nélkül, hogy eszükbe 

jutna azoknak a tüzesszemü magyar vagy szerb 

lányoknak az arczába nézni, a kik pedig a tő-

szomszédságukban laknak. A mint apjuk, meg-

elégesznek ők is azokkal a kékszoknyás, piszeorrű, 

laposképü vászonnéppel, a mely épen úgy hátulról 

előre akasztja a sárgás-szőke czopfliját, ép úgy 

pomádézza a homlokát, mint ezelőtt egy évszázad-

dal az elődei. 

De hát nem is lehet az másként. A német-

szent-péteriek tánczhelye épen úgy el van kerítve, 

ahogyan elkülönözte magát a hármas falu német 

része a másik kettőtől, mintha attól félne, hogy 

féltékenyen őrzött szokásai, hagyományai közé 

idegenek férkőzhetnék, mintha józan munkásságát, 

becsületes törekvését féltené amazok furfangjától, 

alattomosságától. Ez is, mint maga Német-Szent-

Péter, fákkal, kertekkel van övezve, léczkerítéssel 

ellátva, mint a házak valamennyien, a melyeken 

belül télen-nyáron szorgalmas munka folyik. 

A táncz is mintha csak ehez a szorgalmas 

munkához tartoznék. A Szepl, a ki tele van „ku-

kasekn"-nel (a szeplöt hívják így) ingre vetkőzve 

ugrálja körül a tánczhelyet s ha kifárad, dehogy 

tenné le a tánczoló párját, hanem derékon tartja, 

míg a maga szabad kezét a szíjjába dugja, aztán 

csak sétál, néz és hallgat. 

A nézőközönség, a léczkerítésen túl: fonnyadt 

arczú aszonyok, bamba fiúk és leánykák, — a 
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korcsmai asztalok körül: simára kapart emberek, 

legföljebb azzal fejezik ki jelenlétüket, hogy a 

recsegő trombita taktusait párszor alkompanírozzák 

s aztán kérdőleg fordítják egymás felé azokat az 

ultramarin és czinóber színű arczokat, a melyek-

ből savószínü szemek merednek elő. 

Az a savanykás „drei-mánner-wein", a mi ott 

terem a szent-péteri homokbuczkákon, bizony nem 

lehel valami kitíinö jó kedvet, de meg van az a 

haszna, hogy nem is lehet tőle berúgni. A jó köz-

igazgatás tehát itt nem abban áll, amiben az egy-

szeri főbíró kereste, a ki mindig a részeg embe-

rekre vigyázott s az árkokat azért temettette be, 

a hfdkarfákat azért javíttatta, hogy a részeg em-

bereknek bajuk ne essék, sőt sétáiban hajdúja 

mindig fürészt czipelt utána s a hol a csürlyukon 

át ki volt dugva a kocsirúd, nyomban lefűrészel-

tette, nehogy megbotoljon benne valami részeg. 

Az a pápaszemes német, a ki a szent-péteri 

sváboknál nótáriuskodott, eléggé el volt látva 

dologgal, semhogy a korcsmázókra ügyelhetett 

volna. Ö volt a német-szent-péteriek prokurátora 

s a vagyonszerzésben heringgé aszott, a nélkül, 

hogy feleinek étvágyát kielégíthette volna. 

Nem mentek azok messze e czélból, de na-

gyon jól tudták, hogy a szomszédos határban 

kinek hogyan áll a szénája s a pörös földeket 

egymásután összeszedegették úgy, hogy a magyar-

szentpéteri és szerb-szentpéteri határban mind 

jobban szaporodik a német-szentpéteriek birtoka. 

-2L > • -
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Hja ! ebben a másik két faluban még ver-

senyre kél a szenvedély a józan észszel s a vér 

uralkodik. Ezt pedig szilaj jó kedvre, kitörésre 

hangolja azoknak a mélységes tekintetű szép asz-

szonyoknak a látása, a kik ott ringatják ruganyos 

tagjaikat az utczán, a táncban, az ivó körül, a hol 

a zsidó gyöngyöző hegyibort mér. 

Egészen más itt az élet, más a levegő. Az 

elégedettségnek azt a fárasztó nyugalmát, a mely 

a német falut némaságba ringatja, itt pezsgő ele-

venség pótolja. 

Dal hangzik a kotárkák körül rostáló szerb 

leányok ajakáról, dal népesíti be a széles mező-

ket, úgy, hogy az esti szellő egyesíti amannak 

édes-bús melódiáját, emennek fürge fordulataival, 

pajzán vígságával. 

A szerb-szentpéteri szerbek, meg a szerb-szent-

péteri magyarok nem rejtik a jókedvüket kas alá, 

mind a két hely jól táplálja a zenészeit, mind a 

két helyen virágzik a korcsma, ez a szomszédos 

érintkezési pont, a mely szemben egymással farkas-

szemet néz. 

A két falu is úgy fordul egymás felé, akárcsak 

egy ketté vágott almának a két fele, szemben áll-

nak, nem fordítanak hátat egymásnak. A választó 

határt a falu közepén levő nagy tér jelképezi, a 

melynek egyik részén a kék-léczes szerb templom 

áll, előtte Szveti Száva tarka szobrával, másik ol-

dalon pedig a pápisták hagymaformájú tornya 

emelkedik, közelében községházával, iskolával, meg 
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a korcsmával, a mely mindkét részről a főépületek 

közé tartozik. 

A nagy térség, a magyar oldalon egy pár 

akáczfasorral van beültetve, a melynek rejtekéből 

Nepomuki Szent-János kő-szobra kandikál elő, 

arcczal a szerb falu felé, mintha felügyeletet 

gyakorolna. 

És a Dorgovits, Kokora, Szavin-nemzetség 

valóban szükségessé is tették ezt a felügyeletet, 

mert sok galibát szereztek magyar szomszédjaiknak, 

a miről nem birt mindenről felelni Förgeteg János, 

a felelős bakter, egyszersmind dobos, kisbíró és 

mindenes. 

De hát hasonlag a szerb-szentpéteri budár, meg 

a dulló sem győzött panaszolkodni a miatt, a mit 

a Kopasz, a Faragó meg a Láda gyerekek elkö-

vettek. Ezek voltak a magyar-szentpéteriek leg-

virágzóbb familiái és a legénykorban levők száma 

sohasem fogyott ki közülök. 

És nem fogyott ki a két falu közötti versengés 

sem. Nem volt elég itt az, hogy hetenként egyszer-

kétszer összejöjjenek s énekléssel üssék agyon az 

időt, mint a német-szentpéteriek, a kik, a miért a 

kótához értenek, nagyra vannak vele, hogy ők 

milyen híres dalárdisták. Az ö vérmérsékletüknek 

tüzesebb táplálék kellett: cselekedték hát a virtust, 

a mi úgy szállt nemzedékröl-nemzedékre, mint az 

apai juss. 

Mióta a Dorgovits Krána meg Szavin Vláda 

legényszámba mennek, oda járt a két falu legény-
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sége vasárnaponkint a Zlobacskabara védtöltésé-

hez, a melynek medre lenyúlik egészen a két falu 

közötti nagy térre s áradások alkalmával a Viselja 

nevű vadvíztől táplálva elönti az alsóbb részeket. 

Kipróbálták egymást ilyenkor, melyik az erösebb 

s a mérkőzés végeztével csapatosan mentek vissza 

a tánczhelyre, a hol várt rájuk már a lányok 

serege. A ki megkergette az ellenfelét, vígan, 

kurjongatva tért meg a mérkőzésből, a másik is 

hazajutott verejtékes arcczal. 

A míg a két Láda testvér meg nem jött a 

katonaságtól, többször nyertek a szerbek, hanem 

aztán egyszerre letűnt a szerencséjük csillaga. A 

két katonaviselt legény maga mellé vévén a Faragó 

és Kopasz nemzetiség ifjú sarjait, katonás rendbe 

állította népét, tartalékot rejtett el füzesben, úgy 

várt az elbizakodott ellenfélre. 

Nagy vereséget szenvedtek a szerb-szent-

péteriek. A magyar-szent-péteriekelei birokra fogóz-

tak velük, a tartalék meg botokkal szorongatta 

őket, úgy, hogy futni kellett, kinek-kinek amerre 

látott s Kurjacski Milos bevert oldalbordákkal 

maradt a csatatéren, míg Dorgovits Krána egy 

pár bajtársával népétől elszakítva, egyenesen Ma-

gyar-Szent-Péter-felé volt kénytelen szaladni, mint-

hogy a nagy víz falujától elszakítá. 

Úgy mondták, hogy az a kaczaj, a mivel a 

tánczhelyen egybegyűlt leányok fogadták, jobban 

fájt nekik, mint a csúfos vereség, a mit elszen-

vedtek. Nem is birták azt elviselni. 



A következő vasárnapokon felemelt létszámmal 

jelentek pieg a küzdőtéren. Kokora Velizárnak 

támadt az a gondolata, hogy fegyvert vigyenek 

magukkal. Nem valami öldöklő, golyószóró fegy-

verről volt itt szó, hanem olyanról, a mi az el-

szenvedett csúfságnak legjobban megfelel. Ellátták 

tehát magukat tüskés végű akáczfa ágakkal, a 

milyenekkel kutyák ellen szokott védekezni a falusi 

ember. 

Kokora Velizár osztotta ki a csúf fegyvert. De 

nem sok szerencsét hozott az sem reájuk. Csak 

egyet birtak vele ütni s ha az sem talált, ott he-

vertek összetörve, letaposva a faágak s a kik a 

csapást mérték, hírtelen körülvéve látták magukat 

a magyar-szentpéteriektöl. Csak egy út volt a 

menekülésre: a Zlobacska-bara szennyes, sárga 

vize, a melyet a déli szél felborzolt. Szavin Vláda 

volt az első, a ki beleugrott és hatalmas tem-

pókkal úszott a messze part felé. Helyesen szá-

mított, mikor az ütlegeket imígy elkerülte, mert 

társainak még azokból is jókora porczió jutott ki 

s a ki önként nem gázolt a szennyes vízbe, azt 

a vérszemet kapott magyar-szentpéteriek úgy dob-

ták bele, mint akár a kévét. 

Mire a megfutamított úszócsapat a szerb-szent-

péteri parton kimászott, inkább hasonlított valami 

kiöntött ürge-sereghez, mint emberhez. 

A sok szép ünnepi ruha bemocskolva, elszak-

gatva lógott le róluk, a czifra czicz-maráma (kendő) 

összegyűrve, lucskosan fittyegett elő a lajbi zseb-
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bői, ki kalapját, ki csizmáját vesztette el a nagy 

igyekezetben s a fodros ingújjak keményített fe-

hérsége czafatokká változott. 

Dorgovits Krána nem mert ebből a nagy szé-

gyenből arra kerülni, a falu nagy tere felé, Kokora 

Velizár pedig váltig azt állította, hogy varázslatnak 

kellett a dologban lenni, mert ö még a határőrző 

magyar szent arczát is mosolyogni látta. 

Csak a krcsmaricza örült a vereségnek és örö-

mét nem is titkolta. 

— Minek jár Krána oda át veszekedni ? Azt hi-

szitek tán a virtusért vagy a pajtásai kedvéért ? 

Az ám, azért a leányért, a ki a debelyácsai vá-

sáron megbűvölte: Balog Borisért. 

— Rosz a lelked, Milicza, te magadnak akarod 

Kránát, — mondta szemébe az öreg Tyurcsin 

Györgye. 

A krcsmaricza rávetette gyilkos tüzű, szenve-

délytől égő szemeit. Volt ebben a tekintetben va-

lami kicsinylő, valami megvető s egyszersmind 

ijesztő, úgy, hogy Györgye bratye hírtelen oda-

tolta elé a kiürült palaczkját. 

— Hát aztán, ha úgy volna ? — kérdé, mo-

solyt erőltetve. 

— Megteheted, nincs urad. 

Az üres palaczkot olyan mozdulattal kanyarí-

totta el Györgye bátya elöl, mintha a fejéhez 

akarta volna teremteni s avval kifordult az ivóból 

a szép asszony. 
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És a mende-mondának is van valami alapja. 

A legény azontúl még jobban kerülte a Milicza 

korcsmáját s még gyakrabban járt a magyar-szent-

péteri házak tájára — titokban. Gonosz terve volt 

azzal a leánnyal, a kitől nem volt nyugodt percze, 

maradása. 

A Balog-porta oda át Magyar-Szent-Péteren 

jól védett hely volt. Palánkkal vegyes sövénykerí-

tés vette körül, szárnyas kapu védte és súdár je-

genyék széles árnyat borítottak reá. A szerb legény 

hát hiába leskelődött, csak nagy ritkán, ha a vé-

letlen kedvezett veki, juthatott a ház kincséhez. 

Rövid szoknyás gyerek leány volt az még, de 

piros arczán a jókedv tükröződött, szemeiben pedig 

eleven tíiz égett. Ennek az arcznak, ezeknek a 

szemeknek mosolygása vette eszét Dorgovits Krá-

nának, s ettől a leánykától restelte legjobban, hogy 

diadalmas hadait elhagyta a szerencse csillaga s 

most, hogy szégyenteljes visszavonulásokat kellett 

elszenvednie, felébredt fajának akaratos daczossága 

s megesküdött, hogy nem hagyja magái, csak 

azért sem hagyja magát. 

Pajtásai nagyon jól tudták, hogy ezek a had-

járatok nem a virtus kedvéért vannak, hogy a 

valóság más színű, de azért vakon követték a 

Krána hívását s a töltés oldalon újból kezdődtek 

a mérkőzések, a nagy vereség után, a mely a 

Zlobacska-bara útján való meneküléssel végződött. 

Egész Szerb-Szent-Péter legénysége kivonult 

már most, nyomában a siránkozó anyákkal, s egy 
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sereg leánnyal, a kik hiába várták a tánczhelyen 

kólozó párjukat s kíváncsiságtól is ösztönözve, 

vonultak ki, éles víhogással növelve a lármát, a 

mely vasámaponkint a két falu határát hangossá 

tette. 

A küzdelem változó szerencsével folyt tovább, 

de a magyar-szent-péterieken nem lehetett elhatá-

rozó ütközetet nyerni. 

A büszke Láda gyerekek, a Faragó meg a 

Kopasz nemzetség, mint a czövekek, állták meg 

helyüket s ha nem is sikerült nekik a nagy tömeget 

visszavonulásra kényszeríteni, útját állták annak s 

megakasztották elönyomúlását, míg a leszálló est 

véget vetett az esztelen mérkőzésnek. 

A falu népe úgy megszokta már, hogy vasár-

naponkint nótaszóval, zajosan látta visszatérni fiatal-

ságát, hogy szinte hihetetlennek tartotta, mikor 

hirtelen eltiltotta a téns főbíró a töltés oldali 

összejöveteleket. 

Az öreg Förgeteg János járt körül a parancs-

csal, a pap a szószéken prédikálta, hogy hát a ki 

az Istennek szentelt napon a helyett, hogy imába 

merülne, idegenekkel jár hadakozni, s másban kárt 

tészen, súlyosan meglakol s Bebötye András, a 

bíró, nyilván elmondta, hogy a felelősség az ö 

vállain fekszik s jussa van elfogatni, lezáratni, fel-

jelenteni mindenkit, a ki a parancs ellen véteni 

merészkedik. 

Odaát Szerb-Szent-Péteren azonképen kihirdet-

ték a parancsot, a nagyobb bizonyosság okáért 
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Vukov Demeter, a dulló, vasárnaponkint a község-

házánál szállásolta el Dorgovits Kránától kezdve 

egész Kokora Velizárig valamennyi virtus-cselekvő 

legényt, a töltés oldalára pedig kirendelte Szusza 

Zsivánt, a falu budárját*,- meg Iszakov Lázát, a 

volárt,** felfegyverezvén őket embernyi dorongok-

kal és azzal az utasítással, hogy akit ott találnak 

a falubeli legények közül, csak lássák el mindjárt 

s veszekedő kedvének lehűtése czéljából kisérjék 

A két bratye ugyan ki is járt vasárnaponkint 

a töltés oldalára, de az utasítást csak annyiban 

vették komolyan, hogy ott forgatták a piszkos 

kártyákat Iszakov Láza kunyhójában, a míg az 

éjjel fejükre nem borult. 

Ilyenkor aztán Dorgovits Krána is ott volt 

látható a krcsmaricza Miliczánál, előtte a tele 

palaczkok, mellette a tamburás, a ki nótával kisérte 

bánatos szomorú dalait. 

— Miért kapaszkodsz olyan szekér után, a 

melyik nem akar felvenni? — kérdezte Milicza, 

kezét a legény vállára téve. 

— Miért! miért! — sóhajtá az és szemeit az 

égre emelte, a melynek fényes mennyezetén egy 

csillag épen ott ragyogott a magyar-szent-péteri 

házak fölött, a honnét a lenge nyári szellő vígas-

ság és czigányzene foszladozó hangjait ringatta át. 

* Budár =_ szőlőpásztor. 

** Volár gulyás. 

igazságosztó Ítélőszéke elé. 
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II. 

A „hótigeleven" zsidó, a ki a magyar-szent-

péteri korcsmát bérben birta, eleinte a feleségét 

küldte a szép hízott libákkal a téns főbíróhoz, 

utóbb maga is színe elé járult s mikor ez sem 

használt, mind a tizenegy gyerekével ment el sírva 

és könyörögve, hogy azt a nehéz parancsot szün-

tesse meg, a mely eltiltotta a töltésen való vere-

kedéseket, de egyszersmind eltiltotta a tánczot is. 

Nagy veszteség háramlott ebből reá. Számok-

kal mutatta ki, hogy minden vasárnap mennyi 

veszteséget kell szenvednie s hogy ha ez még 

sokáig tart, mind a tizenegy gyermekével el kell 

pusztulnia, mert hiszen abból, hogy faggyúgyertyát, 

masinát is árul, meg nem élhet, mert az adó 

nagy, a bérösszeg még nagyobb s töle nem kér-

dik, hogy hol veszi a pénzt, hanem, ha nem tud 

fizetni, elveszik a bútorát, kihúzzák a vánkost a 

Szálikája feje alól. És annyira elérzékenyedett azok-

nak a borzasztóságoknak emlegetése közben, a mi 

ebben az esetben fenyegeti, hogy nem restelt 

térdre borulni és keserves könnyekben kitörni. 

A főbíró eleinte szót sem akart hallani a do-

logról, utóbb informácziókat szerzett a község-

beliek hangulatáról s végül aztán oda módosította 

a rendeletet, hogy a tánczot megengedte, de „az 

összeütközések megakadályozása szempontjából a 

legszigorúbb intézkedések fentartását" sürgette. 
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Hanem, mire a közigazgatási apparátus ismert 

gyorsaságával ez a rendelkezés megérkezett, jó 

idö elmúlt már, s az aratás is be volt fejezve. 

Förgeteg János volt megbízva a hatósági ellen-

őrzéssel. Mi természetesebb tehát, mint hogy ott 

sütötte a gyenge kukoriczát nem messze a helytől, 

a hol a szerb-szent-péteri őrség: Szusza Zsiván 

és Iszakov Láza a kártyát forgatták. Nem akadt 

más dolguk. A szerb-szent-péteri legények híven 

alkalmazkodtak a parancshoz s most, hogy a 

tánczhely ismét meg volt nyitva számukra vasár-

naponkint, ott búgott megint a duda a krcsmaricza 

Milicza ivójában s a lánysereg legényekkel tar-

kázva, ott imbolygott, a kóló ritmikus ütemét 

követve. 

Ebben a lépdelésben, ebben a vígsággal vegyes 

dúdolásban úgy tetszett, mintha a férfiaknak nem 

volna egyéb gondjuk, mint hogy a leányok dere-

kára kötött kendőt szorosan tartsák, a leányoknak 

pedig nem volna egyéb dolguk, mint hogy a 

nyakukon lógó arany-ezüst pénz csengésében gyö-

nyörködjenek s a szemeik sajátos tüzét villogtassák. 

E mellett azonban nem maradt észrevétlen mindaz, 

a mi körülöttük történt. 

Lukenics Lyubicza addig forgatta a fejét, addig 

tekintgetett jobbra-balra, míg oda nem szólt Gyuri-

nácz Bojenának. 

— Nézd csak, hogyan búsul Krána! 

— Majd megvigasztalja Milicza. 
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Dorgovits Krána ott ült az ivó ajtaja előtti 

szölölugasban, mellette a krcsmaricza állt, epedő 

tekintettel nézve a deli legényre. 

Úgy mondták, megint teljesen a szép asszony 

hálójába került. 

Déda Pánta beszélte, a Milicza megboldogult 

urának az apja, a ki a korcsmával együtt maradt 

reá s a ki most már csak a templomokat járta, a 

vojloviczi búcsúra czipelte töpörödött tagjait és a 

szót szaporította. 

De azért a házassággal mindig késett az a 

legény. Mintha csak a Zlobacska-bara vílája ron-

totta volna meg, nem volt ura tetteinek egy idő 

óta. Járt-kelt, mint az árnyék, egy-egy időre eltűnt, 

aztán megint csak ott jelent meg a Milicza korcs-

májában, lehorgasztott fővel, szomorúan, nem a 

kétségbeesés kitörő szílajságával öblögetve a tele 

palaczkokat, hanem szótlanul, némán, mint a kinek 

szívén a bánat férge rág. 

Azt hitték, hogy a szép korcsmárosné okozza 

ezt az elmerülést és a legény anyagi hanyatlása 

s nem szűntek meg ellátni jó tanácsokkal. Maga 

Vukov Demeter, a bíró, így szólt hozzá : 

- Vess véget ennek a dolognak Krána, majd 

megveszem a prevert* s szólok a protónak. 

Hadd el, brat. Ráérünk még arra, — felelte 

mindig a legény s mikor az est leszállt, otthagyta 

* Az a selyemkendő, a mivel a pópa a házasulandókat 

betakarja. Ezt rendesen a vőlegény násznagya veszi. 

Scossa Dezső: Délvidéki Történetek. 2 
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a mulatozók asztalát, hogy egy pár óra múlva 

újból visszatérjen. 

Senki sem tudta, hol járt, merre járt, de a mint 

visszajött, nem volt a szomjúságának mértéke. 

Mind kidőltek mellöle, de ö szilárdan ült a helyén. 

Csak a némasága volt makacsabb és szemeit nem 

vette el abból az irányból, a hol gondolatai ta-

nyáztak. 

Kinevették, hogy az után a Balog leány után 

epekedik. Ki is látta volna, hogy egy szerb-szent-

péteri legény, magyar-szentpéteri leány után veti 

magát. A két falu, ha össze volt is építve, szoká-

sokban, viseletben, nemzetiségben annyira külön-

bözött, hogy egyesülés útján szinte lehetetlennek 

látszott e különbözet kiegyenlítése. Nem is volt 

rá eset, hogy akár egyik, akár a másik falu fiatal-

sága másutt keresett volna magának való párt, 

mint a saját falujában. 

A forró nyár múltával a Zlobacska-bara kiön-

tései is eltűntek s a széles fehér föld, a mely a 

két falu között elterült, millió repedéssel mozaikká 

változtatva, ragyogott a nap hevében. 

A megelevenedett korcsmázás rendes menetébe 

tért vissza, a „hótigeleven" zsidó elégedetten dör-

zsölte kezét. Észre sem vették, hogy a nagy víz 

elvonúltával megszűnt az elválasztó akadály, a mely 

a mérközöket a töltés oldalára kényszerítette s 

tulajdonképen a két falu kirendelt őrsége hiába 

rostokol helyén, mert hiszen, a kinek kedve van, 
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csak le kell gyalogolnia a kőszent lábainál elhú-

zódó fasoros úton, ott is megtalálja, amit azelőtt 

a töltés oldalán keresett. 

A Láda gyerekek azonban jobb mulatságot 

találtak ennél. A múlt idők verekedései meghozták 

nekik a magyar-szent-péteri ősi szokás szerinti 

kiváltságot: kalapjuk mellé tűzhették a két darú-

tollat, a mely a falu „első legényei"-vé avatta őket. 

Ez a két toll, a melyet nem egymásba tűzve, de 

a kalap két oldalára erősítve hordtak, olyan sza-

badalommal volt összekötve, a mit megtartani 

nemcsak érdek, de becsületbe vágó dolog is. 

Kivülök csak Faragó Bandinak meg Kopasz Gyur-

kának volt meg ez a díszük a falu legényei között, 

jeléül, hogy azok is nem egyszer tették ki kopo-

nyájukat a beverés veszélyének. 

A falu „első legényei" viszik a főszerepet 

Magyar-Szent-Péteren, ők a többiekkel szemben 

fölényt gyakorolnak, nélkülök nem kezdődik el a 

táncz, nem húzza a czigány és bort sem ád a 

zsidó. Utánuk jönnek az egytollasok („lecsuhák"-

nak nevezi őket a falu), a kik, ha bele is jutnak a 

leányok különös kegyelmébe, nem birnak még elég 

érdemmel, hogy tánczhelyen rendelkezhessenek s 

nem köteles parancsukra külön nótát húzni a czi-

gány, ha mindjárt beszedi is tőlük a hatosokat, a mik 

a tánczért járnak egy-egy délutánra. A harmadik 

kaszt aztán a síttyók kasztja. Síttyónak hívják a 

süldő leányt-legényt egyaránt, a kik még csak 

gyerekszámba mennek. 
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A síttyó a mezei munkában is csak gyűjtő 

vagy lóvezetöként szerepel s az ételt hordja a 

többiek után; a tánczból meg épen ki van zárva, 

s rendesen csak az ajtó előtt kullog, epekedve 

várva azt a boldog időt, mikor ö is tollat tűzhet 

a kalapja szélére, mikor ö is ott czifrázhatja, a 

hogyan a többiektől eltanulni törekszik. Addig 

tűrnie kell, ha lökdösik, ha a lábára gázolnak és 

kicsúfolják. 

Mióta az aratás befejezést nyert s a gabona 

elcsépelve feküdt a hombárokban, a „hótigeleven" 

korcsmája környéke vasárnaponkint már kora dél-

után megélénkült. Mire a vecsernyések odajutot-

tak, már tarkállott a czifra szoknyák, vörös haris-

nyák, kivágott czipök tömege, amivel kipucczolták 

magukat a falubeli leányok, s a hűs fák alatt 

bokorba állva tereferéltek, hanczuroztak vagy a 

korcsma előtti nagy téren heverő nagy gerendákra 

telepedve, igazgatták egymást, lopva egy-egy pil-

lantást vetve abba a kis kerek tükörbe, a mi egyi-

küknek a kebléből sem hiányzott. 

A legények nem késtek sokáig. Víg danájuk, 

lármájuk már messziről hallatszott, a mint a tem-

plom előtti gyepről erre felé vonultak. 

Rang szerint érkeztek. Elöl a kéttollasok, egy-

mást derékon átölelve, utánuk az egytollasok hár-

masával és nyomukban a sittyók, a kiknek me-

zítelen lába nem egyezett össze a kikeményített 

gatyával, melynek ránczait gyöngéd anyai kezek 

rendezték. 
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A korcsma előtti ereszes asztalait elfoglalták 

az öregek, a „hótigeleven" zsidó a klepafülü 

Móricz fiával hordta a bort és a tánczszobában 

ráhúzta a Csuka Gyuri három szálból álló bandája, 

mire egyenkint ugrottak be a párok. Elég volt egy 

intés, egy tekintet, a bokorugrós szoknyák oda 

lebbentek a tánczszoba ajtajához, honnét a kipirult 

arczok rózsái s a nekitüzesedett szemek fénye 

sugárzott és a vígság kitöréseként hangos kurjon-

gatás hallatszott. 

A Láda Ferkó maradt künn egyedül a poharazó 

öregek között. Hetyke bajsza alól kevélyesen fújta 

a czigáró füstjét, míg árvalányhajas kalapját félre 

vágta a fején. Mélázni látszott, de szemeivel tü-

szúráshoz hasonló tekintetet szórt maga körül, 

mintha türelmetlen volna. 

— Nézd csak, nézd, ugyan kire vár Ferkó? — 

kérdé Csamangó Tecza a leányseregtöl, a mely 

még most is ott tanyázott a fenyőkön, várva a 

jó szerencsét, hogy tánczba kerüljön. 

— Mért nem tánczol kend, Ferkó ? — kérdezték 

a leányok, odasomfordálva közelibe s megczibálva 

a panyókára vetett mándliját. 

— Mert nem jött még el a párom. 

— Kicsoda? Tán Balog Boris? 

— Ugyan ne légy oly kíváncsi. 

— De iszen jól feltegye a kalapját, elszeretik 

a babáját! — vetette oda a nyelves Kákonyi Panna, 

aztán társaihoz fordult. 
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A leányok rosz néven vették, hogy az első 

legények eleje: Láda Ferkó, az után a tacskó után 

jár, sct a tánczba is bevezette, holott síttyó-leány 

létére csak ott lett volna helye a tánczszoba ajtaja 

előtt. 

— Mit akarna azzal a sárgaszájú verébbel, a 

ki még az anyja szoknyájába kapaszkodik? — 

vetette oda Tecza. 

— Hejh! te, jó volna a nyelved valami kétpitlis 

keréknek! — szólt Ferkó és felemelkedett. 

A leányok vihogva rebbentek szét. Azt hitték, 

hogy most legalább is arczon csíp vagy egyet, 

aztán nagyon jól ismerték a keze járását. 

De Ferkó csak a Teczához lépett s elálta a 

menekülése útját. 

— Mit tudsz arról a leányról, szólj! — mondá 

és szemei szikráztak. 

— Mit? hát azt, hogy hunczut a zúzája és 

a mint elcsavarta kendnek a fejét, másnak meg el-

vette az eszét. 

— Azt a szerb-szent-péteri legényt gondolod? 

— Bizon, nem is hiába jár ám az minden este a 

Balogék palánkja alá. 

— De'isz csak én ott érném egyszer. 

— Miért nem fürgébb kend, a Fazekas Pista 

az este is ott érte. 

Fazekas Pista előlépett a lugas mögül. Erre 

kellett kerülni, hogy a tánczszobába juthasson, a 

hová síttyó-legény létére a bátyja révén nyert be-

bocsáttatást. 
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Ferkó elcsípte. 

— Most jöttél, Pista? 

— Most jöttein a Borissal, annak akarok helyet 

szorítani. 

Szomszédok voltak a Balog famíliával s együtt 

nőttek fel. Ezen a réven aztán mindig a Borissal 

lehetett látni. Úgy követte a felcseperedő leányt» 

mintha az árnyéka lenne, nem is ütközött meg 

azon senki sem. 

— Te, Pista! adnék egy kis dolgot, — mondá 

s a fiút félrehúzta. — Átmégysz a szerb faluba, az-

tán megmondod annak a Dorgovits Kránának, hogy 

úgy tegye ide a lábát még egyszer, hogy puhára 

verem. 

— Az este is itt settenkedett. 

— És Boris? Beszélt vele? 

— Nem beszélt vele azóta, hogy együtt voltak 

a vásáron. 

— No hát, mond meg azt is, hogy akár 

egyedül jár, akár az egész rctyerutyájával, máskor 

a felcsert is magával hozza, hogy legyen, a ki 

bekötözze és az igás kocsiról se feledkezzék meg, 

mert jót állok, hogy nem ér haza a maga lábán! 

Fazekas Pista nem nagy kedvet mutatott ehhez 

a megbízatáshoz. 

— Eredj no, mire vársz még? 

— Fordulni szerettem volna még egyet a Borissal. 

Ejh, majd fordulsz, ha visszajösz, csak 

eredj. Azt is mond meg, hogy vizes lepedőt is 

hozzanak magukkal, hátha szükség lesz rá? 
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Láda Ferkó együtt ment ki a lugast megkerülve 

a Pista gyerekkel, megadta annak az utolsó uta-

sításokat, azután odalépett Balog Borishoz. 

Hamiskás arcza, bogár szeme, szende mosolya 

volt a leánynak s olyan szelíd, akár a kezes 

bárány. A Pista gyerekre tapadt tekintete még 

akkor is, mikor a legények eleje kézen fogta. 

— El kell mennem, Boris — mondá az. 

— Hát én akkor kivel tánczolok? 

— Majd én velem ! — mondá Ferkó és utat 

nyitott azok közt, akik a bejáratot és ajtót elálltak. 

Pista epedő szemekkel nézett utána. 

— Siess hát! — kiáltott vissza a leány az ajtóból. 

A fiú a legrövidebb útat választotta. Lement 

a korcsma előtti nagy téren, keresztül sietett a 

fasoron, a mely a kőszent szobráig vezetett, aztán 

nekivágott annak a nagy ürességnek, a honnét a 

nyár folyamán vonult vissza a víz, s a mely 

tófenékhez hasonlított. 

Egy párszor visszanézett még oda, a honnét 

a czigányzene elhaló hangjai kisérték. Egész szíve, 

egész lénye ott maradt vissza. Majd megállt és 

gondolkozott. El kellett jönnie, mert Láda Ferkó 

úgy kivánta. Hízelgett neki, hogy a legény bizalma 

felé fordult, de másrészt furcsának tetszett, hogy 

épen most távolította el, mikor azzal a leánnyal 

akart mulatni. 

Elszánt dacz fogta el, a mint erre gondolt s 

gyűlöletet érzett, mikor a hetyke legényt ott tudta 

a kis leány mellett. 
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Aztán megint nevetni lett volna kedve. Hiszen 

Boris egy csepp vonzalmat sem érzett Láda Ferkó 

iránt, hiszen annak vasárnaptól vasárnapig kellett 

várnia, a míg egy szóra érdemesítette, míg ö 

naponta láthatta, beszélhetett vele, ott évődött a 

palánkon keresztül vagy a kertjük fáiról dobálva 

át kötényébe a harmatos szilvát, őszi baraczkot. 

Eszébe jutott minden, a mit csak Boris róla 

mondott. Még az is, hogy hogyan figurázta ki 

előtte, hogy hogyan ették meg együtt azt a nagy 

mézeskalács-szívet, a mit búcsúajándékként küldött. 

Aztán, mint a kinek nincs mit tartania ettől a 

vetélytárstól, fürge lábakkal folytatta útját a szerb 

falu felé. Nem érzett félelmet vállalata miatt, csak 

azt érezte, hogy fölötte az a csillag őrködik, 

a mely a szerető szíveket minden veszélytől meg-

óvja. 

III. 

A krcsmaricza Milicza ivószobája élénkebb 

volt, mint a mellette levő tánczhely. Úgy látszott, 

hogy belefáradtak már a kólóba s a szvirácz is 

inkább húzza a legényeknek ott az asztalok mellett, 

a honnét neki is jut egy-egy pohár bor szomjúsága 

eloltására. 

Vukov Demeter elégedetten ült hozzávaló koro-

sabb társaságban s felelőssége tudatában csak 

olykor tekintett a közelében mulatozó fiatalság 

felé, a hol a leányok tekintete nyugodott. Meg 

volt elégedve tapintatával s állását épen nem 
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tartotta koczkáztatva most, mikor a veszekedéseket 

eréllyel megszüntetnie sikerült. Társai igazat adtak 

neki. Többet ér a béke, mint a czéltalan háborgás, 

miközben egy pohár rámpást sem ihatik az ember. 

Amott Krána vitte a szót. A szemei ravaszul 

villogtak s nagy titokban sugdosott, míg a többiek 

helyeslőleg intettek a fejükkel és aztán kaczagás-

ban törtek ki. Nem volt abban semmi feltűnő, ki 

tudja, micsoda mulatságos történetekről folyt a szó. 

Mégis felismerték Fazekas Pistát, a mint hír-

telen, váratlanul megjelent. 

Dorgovits Krána felkelt s feléjetekintett. Balog 

Boris játszótársát ismerte fel benne s a gondolat, 

hogy talán a leány küldöttje, jótékony melegként 

hatott át szívén. 

— A magyar faluból jövök, — mondá a fiú, 

zavartan tekintve körül, a mint magát az idegenek 

között egyedül találta. 

— Mi jóban jársz ? — kérdék többen. 

— Neked hoztam izenetet, Krána. 

Kurjacsky Milos odahúzta a fiút maga mellé 

az asztal melletti lóczára. Kokora Velizár meg 

poharat tett elébe. Úgy tekintették, mint a ven-

déget. A lányok kíváncsian nézték fiatal arczát, 

karcsú termetét s Lukenics Lyubicza Gyurinácz 

Bojenának felöle suttogott. 

Krána a kíváncsiságtól nem tudott hova lenni. 

Izgett-mozgott s ismételve megkérdezte, hogy kitől 

is van az az izenet? 

— Ferkótól, a Láda Ferkótól! 
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A legények felkaczagtak s mikor a fiú elmondta 

mindazt, a mit Ferkó reábízott, megint csak ne-

vettek. 

— No, mond meg, hogy ott leszek, elmegyek 

s a felcsert is elviszem magammal meg a vizes 

lepedőket, — mondá Krána jókedvűen. 

— Elmegyünk holnap vagy még ma ! — szólt 

közbe Velizár s jó kedvében az asztalt ütötte. 

Kurjacsky Milos a kocsi iránt érdeklődött leg-

inkább. 

— Azt is viszünk, igás kocsit. Nem is egyet, 

hanem kettőt! — mondá. 

És újra kaczagtak, a Pista gyerek vállait vere-

getve s poharát soha sem hagyva üresen. Nagyon 

mulatságosnak tartották az izenetet és megálla" 

podtak abban, hogy a Ferkó „figurás" egy legény 

s hogy bizony ők egy cseppet sem haragusznak 

az izenetért. 

Fazekas Pistát jobban megijesztette ez a nagy 

szíves látás, ez az erőltetett jókedv, mintha kezet 

emeltek volna rá, vagy visszakergették volna. 

Benne is volt annyi ravaszság, hogy ezekből a 

jelekből olyasvalamit magyarázzon ki, a mi titok-

ban itt lappang s a mire nemcsak készülődnek, 

de már elkészülve vannak. 

Nem, nem a Láda Ferkót illette ez a dolog. 

Mit is bánta volna ö, ha azzal akármi történik, 

de úgy érezte, hogy itt annak a leánynak a dolga 

forog kérdésben, a ki szívéhez volt nőve. 



Meg kellett hát tudnia, mi az, a mi a legények 

czélzásaiban rejlik s igy lemondott arról, hogy a 

mint szerette volna, mindjárt visszatérjen. Elfogadta 

a feléje nyújtott poharakat és kocczintott, osztoz-

ván az általános jókedvben, amely az asztal körül 

ülőkön uralkodott. 

Kurjacsky Milos csakhamar felkelt mellöle, 

megkerülte az asztalt, a dudás elé állt, egy nótába 

kezdette, aztán az öregek asztalánál beszélt egy 

darabig, végre a leányokkal ingerkedvén, eltűnt-

Fazekas Pistának nem kerülte ki ez sem a 

figyelmét. Éles szeme azt is meglátta, mikor Ko-

kora Velizár titkos pillantásokat váltott Dorgovits 

Kránával . . A bor, melyet sürün töltögettek po-

harába, nem fogott ki rajta. Az erösebb fajta, tiszta 

italhoz szokott természetek bőségesen legyőzik 

ezt a fajta italt, amely nem is a fejbe, de a lábakba 

hat el csupán. De a mód, a hogyan az ivást sür-

gették s arra ösztönözték, gyanúját felkelté s látta, 

hogy kelepczébe került, a honnét csak nagy óva-

tossággal szabadulhat. 

Az oldala mellől eltávozott legények helyét 

csakhamar Baics Branko meg Miskov Milivoj 

foglalták el. Mind a kettőt jól ismerte. A magyar 

faluba is átjártak, a hányszor csak valami jó fa-

latra vagy hörpre volt kilátás. „Sztatyelá"-knak 

hívták az ilyeneket és fel szoktak használni, a hány-

szor csak valakinek a „kikészítése" forog szóban. 

A két sztatyela munkához látott. Egy ilyen 

süldő gyereket leinni nem látszott nehéz feladat-
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nak. Megelégelték hát, hogy egy-egy poharat „rá-

köszöntsenek." Ez pedig abból állt, hogy tele 

töltötték poharukat, kiitták, aztán újra megtöltötték 

és a fiú elé állították. Az úgy tett, mintha nehezen 

tudná lenyelni, de azért leeröszakolta. 

És ittak először egymás egészségéért, aztán a 

jelenlevők jóvoltáért sorban, aztán a pópa, a bíró, 

a szép Milicza javáért, végül a két falu barátsá-

gáért és vállalatuk sikeréért. 

Krána velük tartott, de nem leplezhette ide-

gességét. Az idő lassan látszott múlni. Kurjacsky 

Milos után tudakozódott s nem szívesen vette, 

ha akár Vukov Demeter, akár a szép krcsmaricza 

szóba állt vele. 

Az est lassankint leszállt, a csillagok kigyúltak. 

Krána ellökte a poharát, mintha annak kicsiny 

volta szomja nagyságával nem állt volna többé 

arányban. Nagyobbakat hozatott és színig meg-

töltötte, kiitta azt, aztán újra megtöltve, odatette 

a fiú elé. 

— Mond meg a küldődnek, hogy nem nehez-

telek rá, de ne bízza el magát, mert hamis a 

leány s még akkor sem az övé, ha már azt hiszi, 

hogy a kezében tartja. No igyunk annak az 

egészségére, a kivel te is megfordultál a tánczban 

egy párszor! 

Fazekas Pista lenyelte, de míg a pohár fenekére 

nézett, mint a villám hatott át agyán a gondolat, 

hogy ezek a Balog Borist elrabolni készülnek. 

Hiszen tenyéren feküdt. Amaz a kettő kocsi után 
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jár, emez öt akarja leitatni, hogy a czélzásokból 

ne következtethessen. Azért várta olyan izgatottan 

az estét Krána, azért nevettek az izenetre. 

Valami villanyos meleg ütést érzett egész testén 

keresztülfutni, de érezte azt is, ha tovább is itt 

maradni kénytelen, senki sem lesz, a ki hírt 

vigyen, a ki megóvja, védelmezze azt a leányt. 

Hohó! az otmicza* csak úgy szokott sikerülni, 

ha a leány is bele van avatva. Boris pedig épen 

olyan kevéssé szerette Kránát, a mily kevéssé 

vonzódott Láda Ferkóhoz. 

Tettetéshez fogott hát s mikor a nagy pohár 

vándorlása kezdetét vette, részegséget mutatott, 

lebuktatta fejét, kimereszté szemeit s hadarva 

beszélt, miközben palaczkot, poharat felborított, 

s a lóczát is majd fellökte, a melyen a két 

sztatyelával ült. 

Azok mosolyogva nézték, de hogy tiszta mun-

kát végezzenek, jónak látták még egy trojaniczát** 

ráköszöntem. Baics Brankó, meg Miskov Milivo 

egymás után nyelték le a három tele pohár tar-

talmát s aztán a fiú elé helyezték. Az nagy lassan 

emelte fel fejét és nehezen, reszkető kezekkel itta 

ki a második pohárig, akkor aztán lehanyatlott s 

alvást színlelt. 

Kurjacsky Milos épen akkor tért vissza. Hamar 

átlátta a helyzetet, beszélhetett. 

* Leányrablás. 

** Három pohár. 
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— Készen vagyunk, Krána. A kocsi a töltés 

felé indult el, gyere, Velizár ott vár a Szveti Száva 

szobránál. 

A legény felkelt s miután a krcsmariczával 

pár szót váltott volna, távozott. 

A fiú egyedül maradt a két sztatyelával, a kik 

most a maradék boron osztozkodtak. Még nem 

látta idejét, hogy tettetésének véget vessen, de 

tervével tisztában volt már. Egy darabig hallgatta 

még a két öreg beszélgetését, de mikor látta, 

hogy azok se tudnak a dologról semmit, lassan 

felemelte fejét, hírtelen átkapta a lábait a lóczán 

és felkelt, aztán nekiment egy akáczfának, mintha 

részeg volna s bukdácsolva haladt a korcsma 

udvarának mélyibe. 

Ott megállt és hallgatózott. Nem kisérték figye-

lemmel. Odakúszott hát a kerítéshez, és átvetette 

magát rajta, végigszaladt a csendes utczán s akkor 

lélegzett fel megkönnyebbülten, mikor újra künn 

találta magát a szabadban, szemben falujával, 

a honnét egy pár apró világos sugár szűrődött 

felé. A kalapját ott feledte, de a jó, hűs esti 

szellő, mely a szabad téren játszadozott, így még 

sokkal jobban esett neki, s hamarább visszaadta 

öntudatát, melyet a bor megbénított ugyan, de 

nem birt teljesen elvenni. 

Aczélozott izmokkal kezdett hát futni. Jól tudta, 

hogy míg azok a töltést megkerülik, ö torony-

irányban jóval megelőzheti őket. S ha ez sikerül, 

akkor minden nyerve van. 
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Igen, igen, sikerülni kellett, különben elvesztheti 

Balog Borist, a kit pedig szívének egész hevével 

szeretett. Nem, nem engedhette, hogy a falu csúfjára 

más legényé legyen az, mint a ki a magyar falu-

ban látta meg a napot. És futott eszeveszett 

gyorsasággal, hevesen dobogó szívére szorítva 

kezét, míg szájába keszkenőjét gyűrte. 

Már elérte a fasort, a mely falujába vezetett s 

még mindig futott, mintha nyomában ezernyi ellen-

séget érezne. A veríték kiült homlokára, elborítá 

arczát, lélegzete elállt, — végre kénytelen volt le-

ülni. Nem birta tovább. 

Az a pár perez, a mit pihenésre szánt, elég 

volt arra, hogy gondolatait rendbe szedje. Már 

biztos volt benne, hogy sokkal előbb ér haza, 

semhogy azok kocsin is megkerülhetnék a töltést. 

De mihez fogjon ezután? 

Fellármázni a falut, mikor nem is volt biztos, 

hogy azok tulajdonkép mit is akarnak, nem lett 

volna helyén való. Ferkó elé állani azzal, hogy 

hallod-e, veszély fenyegeti a leányt, ki legmódosab-

ban tánczolja a csárdást, eredj mentsd meg! ez 

meg büszkeségével nem fért össze. 

Nem, nem akart szólni senkinek, maga akarta 

elvégezni az egészet, hisz így tisztán neki fogja 

köszönhetni Boris megszabadulását. 

És ez elhatározással folytatta útját az éj ho, 

mályában, szemmel tartva a töltést, a mely a falu 

felé kanyarodott s melyen káprázatja újra meg újra 

mozgó alakokat s közeledő kocsit vélt észrevenni. 
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Egy alak csakugyan nemsokára ott állt előtte. 

Izmait feszülni érezte, a mint abban az egyik szerb 

falubeli legényt vélte felismerni. Evvel birokra akart 

kellni, hadd legyen hírmondójuk a többieknek, 

hogy itt nincsenek ám készületlenül. 

— Megállj! — kiáltá s az árny elé állott. 

— No, mi az? 

Pista elnevette magát. Az öreg Förgetek Jánost 

nézte ellenségnek, a ki most kullogott be nyomá-

ban a nagy kutyával, hogy éjjeli hivatalát átvegye. 

— Meg akartam ijeszteni, János bácsi! 

Ne te, ne! Te vagy az, Pista? Hát mit 

keresel te éjszakának idején erre, he? 

A fiu elmondta, a mit tudott. Nem kételkedett 

benne, hogy az öreg jó tanácsot ád neki. Meg is 

állt az nyomban és miután egy pár „tyhü a lel-

két" és „beste fattyát" elmondott volna, kiczirkal-

mazta kifakadásait, aztán gondolkozni kezdett. 

Förgeteg Jánosnál abból állt a gondolkozás, 

hogy először negy feneket kerített a dolognak, 

visszaszállt a múltra, megemlékezett egy hasonlatos 

esetről, a mikor egy magyar-szent-péteri leányt el-

lopott egy szerb-szent-péteri legény, aztán megint 

a „beste lelkét" emlegette s kifejezést adott abbeli 

véleményének, hogy itt valami spion dolgozik, mert 

máskép hogyan tudnák, hogy Balog András fele-

ségestől, cselédestöl kiment az este a tanyára, 

vissza nem tér szombat estig s hogy Boris egyedül 

van otthon a béresnével, a kitől ugyan ellophatják, 

mert tiszta süket a jámbor. 

Scossa Dezső: Délvidéki Történetek. 3 
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— No, de se baj, majd teszünk róla, Pista, 

majd megfigurázzuk azokat a tolvajokat. 

Együtt mentek be a faluba, egyenesen a „hótig-

eleven" korcsmájának tartva, a honnét kihallatszott 

még a klarinét. Nem volt már ott más, mint a 

Láda gyerekek, meg egy pár első legény, a kik 

Bebötye bíróval társaságos barátságban vígan mu-

lattak. 

A Láda Ferkó volt köztük a legszilajabb. Egy 

lábra állítatta a czigányt, úgy húzatta, ö maga meg ! 

ott állt a szoba közepén s kezében boros palaczk-

kal énekelt. 
i 

No, itt nincs mit keresnünk, öcsém! — mondá 

Förgeteg János és tovább vitte a falu belsejébe 

Pistát, a templom mellett letérő utczán, egyenesen 

a Balogék házának tartva. 

Csendes volt az és elhagyott, még a kutyák 

se ugattak udvarán. 

Pista egyenesen a kis kapunak tartott. Erővel I 

meg akarta mondani Borisnak, hogy semmit se | 

féljen, hogy visszajött a szerb faluból ép észszel, I 

hogy vigyázni fog rá úgy, akár a — nem, még | 

jobban, mint a szeme világára. 

— Pszt! szót se! Nem szabad a leánynak I 

semmiről se tudni semmit. Hadd aludjon csak bé- I 

kével, hiszen halálra rémítenéd, ha veszedelemről I 

beszélnél neki. 

Pista elharapta a szót. Csak most látta, milyen I 

okos ember ez a János bá'. Nem hiába hallotta íj 

hírét, hogy csak egy-két iskolával kellett volna f 
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többet tanulnia és épen olyan okos lett volna, 

mint a főtisztelendő plébános úr. Aztán csak nézte, 

hogy mi történik, titkon örömmel tölté meg szívét 

az a tudat, hogy a leány neki köszönheti majd 

megmenekülését. 

János bá' pedig ezalatt elkezdte a nagy lom-

pos kutyát simogatni, érthetetlen nyelven beszédbe 

ereszkedett vele, míg végre az a kis kapuba 

elhelyezkedett s mintha aludni akarna, a fejét le-

hajtotta. 

— No, most már gyere, — mondá azután. 

— Hová? 

— Hát be az udvarra! csak nem mászhatjuk 

meg ezt a ménkö magas portát! 

Elindultak. Egész háztömböt kellett megkerül-

niük, hogy a Balog-ház hátsó palánkjáig juthas-

sanak. Elég ideje volt hát János bácsinak elbe-

szélni az ö „Pipacs"-ának összes jó tulajdonságait. 

Megőrzi az a Balog-házat minden támadástól, 

aztán úgy ösmeri a magyar-szent-péterieket, hogy 

ö se jobban, s ha idegen talál a kis kapuhoz 

tévedni, azt ugyan el nem ereszti. 

Pista csak most kezdte elérteni a manővert. 

Ennek kiegészítéséül pedig Förgeteg János oda-

akasztotta az éji lámpását a sarokra. 

Az volt hivatva jelezni, ha valaki ott járt, mert 

hiszen annak a lámpás kelletlen helyen volt kibi-

gyesztve és bizonyosan el is oltja. 

— No, most eredj be az udvarba és húzd meg 

magad, — mondá az öreg, mikor a rözsekerítéshez 

3* 
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értek. — Ha valaki ezen az úton akar közelébe 

férni, ne sajnáld ! 

Az öreg magára hagyta Pistát. Azt mondta, 

hogy majd ö elkerül egy kicsit s meglesi, hol 

állnak meg azok a ravasz rókák a kocsival. 

Pista csak akkor kezdett gondolkozni, mikor 

?. téres nagy udvaron egyedül találta magát. Is-

merte annak minden zúgát, meghúzódott hát a 

góré oldalán és visszafojtott lélekzettel várta, a 

mi következni fog. 

Egy cseppet sem félt. Szemben vele volt Boris 

kamarája. Világos kezdett lenni előtte, hogy azok 

a szerb falubeliek csellel akarják majd kihozni 

onnét azt a leányt. A gyűlölet felforrt benne, s 

erejét megkétszereződni érzé. Keresett hát valami 

alkalmas fegyvert. 

Alig tett azonban egy lépést, éles fütty-szó 

hangzott fel az utczai rész felöl, melyet egy másik 

és egy harmadik követett a palánk tövéből. Ez 

nem lehetett egyébb jelnél. Várta tehát, hogy mi 

következik. 

Nem kellett sokáig várnia. A palánk recsegése 

elárulta, hogy valaki befelé törekszik s csakhamar 

kibukkant annak tetején a Dorgovits Krána feje, 

mellette Kokora Velizáréval. 

— Gyertek, csak gyertek, jó madarak ! — mon-

dogatta magában a fiú s ingujját felgyűrte. 

De csak Kokora Velizár lépett át, nagy óva-

tosan közeledve a ház felé. Pista elérkezettnek 

látta az időt arra, hogy cselekedjék. Utána rohant 
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tehát és mielőtt védekezhetett volna, két kezét 

lefogta, mint a bábot kapta fel és vitte egyenesen 

a nyitott verem felé. Egy zökkenés, egy kiáltás 

és a verem ajtaja bezárult a fogoly fölött. 

Velizár! Velizár! hallatszott a palánk mögül. 

De erre csak a „Pipacs" ugatása felelt, a mely 

úgy látszott, szintén megkezdte működését odakünn 

a kis kapunál. 

Pista már most odakúszott a palánkhoz, hogy 

megnézze, hányat kell még a verembe szállítania. 

Krána egyedül állt ott, látszólag zavarban a felöl, 

a mi történni fog. 

— Mit akarsz itt, hé? Éjszakának idején csak 

a tolvajok járnak az idegenek háza körül, 

kiáltott rá teljes erejéből. 

— Te vagy, kölyök! — kiáltott vissza a legény 

indulatosan. 

— Én hát, itt vártam rád és jaj neked, ha 

valami gonosz terved van azzal a leánnyal, a 

kihez egy csepp jussod sincsen. 

— Ejh! de könnyen kelepelsz onnét a ma-

gasból. Megállj, majd én is felmegyek. 

Egyet lódított magán és Pistát csaknem elérte. 

— Könnyebb lesz nekem lemennem hozzád. 

Egy ugrás s a fiú ott állt szemben a legény-

nyel, a ki dühösen rohant reá. Összekaptak s miután 

egyik sem tudta leteríteni a másikat, egy darabig 

dulakodtak. A legény vas izmai megfeszültek, de 

a fiú fürge mozdulataival kijátszotta öt s gáncsot 

vetett, úgy, hogy Krána a palánk mellé esett. 
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Most lefegyverezhette volna, de a nevetés eröt 

vett rajta s ezalatt a legény felugrott s iszonyú 

csapásokat mért rá. Egy darabig elhárította azokat, 

egy darabig csak az öklök kopogása hallatszott, 

de egy épen a fején érte, úgy, hogy elszédült töle 

és összerogyott. 

Förgeteg János épen jókor jelent meg a küzdő-

téren, messziről kiáltozva. Ez és a fiú eleste a 

legényt teljesen kihozták sodrából, árulást sejtett 

és végzetlen üggyel a másik utcza felé sietve, 

távozott. Messziről még hallatszott jeladó fütty-

szava, — de nem jött reá felelet. 

Pista csakhamar magához tért s az öreg kar-

jára támaszkodva, került vissza a Balog-ház elejére, 

a hol a „Pipacs" erősen lefogta Kurjacsky Milost. 

A szegény a földön feküdt s a nagy kutya hátába 

volt kapaszkodva, ügy, hogy mozdulni sem tudott. 

— No lásd, mindig mondtam, hogy okos egy 

állat ez az én kutyám. 

A síttyó legény láttára nagy jókedve kereke-

dett. Csak most jutott eszébe, hogy neki is van 

egy foglya odabenn a bűzaveremben. 

— Jó helyen van, fiam, csak hadd maradjon 

ott reggelig! — mondá Förgeteg János s a bámuló 

Millost együtt kisérték a községházára. 

IV. 

Korán reggel Kokora Velizárt is hatósági sze-

mélyek szabadították meg kényelmetlen helyze-

téből : a veremből. És a vallatás azonnal kezdetét 
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vette. Förgeteg János volt a közvádló s vádja nem 

kisebb, minthogy kukoriczát akartak lopni, mert 

vájjon miért másért hozták volna magukkal a 

kocsit, a melyet az éj folyamán gazdátlanul találván, 

egyenesen a községházához hajtatott. 

A két szerb legény látta a kelepczét, a mibe 

került s annál még sokkal szégyenletesebbnek 

tartotta a vádat, a mivel gyanúsították. Nem lehetett 

tehát tovább elhallgatni a valót, hogy a mit lopni 

akartak, az bizony nem kukoricza volt, hanem — 

asszony. 

Bebötye András szemöldeit erősen összerán-

czolta ennyi turpisság hallatára. Nem lett volna a 

falu első embere, ha itt világosságot nem emleget 

és a tetteseket kemény büntetéssel nem fenyegeti. 

így került napfényre az igazság és Dorgovits 

Kránának a dolga. Valósággal Balog Borist akarta 

elemelni a gonosz. Kokora Velizár volt megbízva, 

hogy kamarájából a tanyáról hozott álhírekkel ki-

csalja a leányt. No, azt ugyan lefegyverezte a 

Förgeteg János okos kutyája. Krána meg Kurjacsky 

Milos aztán ellátták volna a többit. A kocsi is 

azért állt ott a töltés oldalán elrejtve, hogy aztán 

odább szállítsa a legényeket elrabolt kincsükkel, 

így szokás ez a szerb faluban. 

— De nálunk nem így szokás ! — mondta ki 

ítéletét a bíró. Azért hát vezesse kend mind a kettőt 

a második áristomba, János. Ott lesznek majd, 

a míg megteszem a feljelentést a főbíró úrnál. 
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Förgeteg János ki is terelte a megszeppent 

legényeket a tanácsteremből és bekísérte a második 

áristomba, minthogy az elsőből, nem lévén annak 

teteje, ki is jöhettek volna. 

Fazekas Pista épen akkor jött elő, mikor a 

kulcsokkal nagy büszkén előlépett az öreg. 

— No, öcsém, a hűvösön ülnek már; de te, 

meg bátran feltűzheted a kalapod mellé a darú-

tollat. Nesze, már régen tartogatom a számodra. 

Előkereste tarisznyájából a szép fényes tollat 

s, odaadta a fiúnak. Nagyobb dicsőség nem érhette 

azt hamarosan. Síttyó legény még nem kapott így 

kiváltságot sohasem. 

Nem is volt sietösebb dolga, mint hogy mind-

járt a Borishoz fusson. 

A leány gonosz álmokból ébredt s ijedelmét 

még növelték a süket béresné meséi, a ki szem-

tanúja volt annak, hogy idegent húztak ki reggel 

a veremből az emberek. El is ment a tanyára, 

hogy Balog gazdának híradást vigyen. A hír csak-

hamar elterjedt az egész faluban s Fazekas Pistát 

senki sem merte kicsinyelve emlegetni. Az öreg-

nek az tetszett leginkább, hogyan itta végig odaát 

a vendéglátást, az asszonyok azért dicsérték, hogyan 

hallgatta ki őket ravaszul s a leányok ezentúl 

komoly számba vették, hiszen a toll már ott dísz-

lett a kalapján. 

Csak Láda Ferkó kicsinyelte mind, a mit végzett. 

— No, bizony, nagy virtus, a Förgeteg János 

eszével meg a Pipacs" vitézségével. 
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Az irigység szólt belőle, meg a féltékenység. 

Nem ismerhette félre, hogy Balog Boris, a ki után 

ö vetette magát, inkább húzódik ehhez a síttyó 

legényhez. 

Eleinte gyerekes indulatnak tartotta az egészet, 

de később nem látta elégnek a becsmérlő kicsiny-

lést, a melylel Fazekas Pista iránt viseltetett, 

arra, hogy a leány hajlamát maga felé hajlítsa. 

Igaz, ki is nőtt az ebből a kicsinylésböl. A jegyző 

megfogatta a maga bérletére gazdának s kieszkö-

zölte, hogy özvegy édes anyja gyámolítására ott-

hon maradhasson a katonaságtól. Pedig micsoda 

szép huszár lett volna belőle! A sorozó bizottság 

a szemével majd elnyelte. 

Pista szívéről nagy kö esett le, mikor haza-

tért. Most már komolyan hozzáláthatott, a mi 

egész szívét régtől óta elfoglalta: hogy a leányt, 

a kit szeretett, magáévá tegye. Legfőbb ideje volt, 

mert a Balog-portát idegenek járták és az öreg 

Ládáné is ugyancsak nem sajnálta a szót a fia 

érdekében. 

— Hagyják békével a leányt. Gyerek még, 

nem férjhez menni való, — hárította el Balog 

gazda a leánynézőket és nem feledte hozzá tenni, 

— aztán nekem is szükságem van reá. 

Ezt a feleletet kapta Láda Ferkó is, mikor 

végre, hogy véget vessen a huzavonának, ünnep-

lőben jelent meg Balogéknál és kereken kimondta, 

hogy feleségül akarja leányt. 
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Borisnak a piros arczából egyszerre leszaladt 

a vére, mintha csak szédülés környékezte volna. 

Még sohasem gondolkozott fölötte, de most úgy 

érezte, kogy megszakad a szíve, hogyha nem lehet 

a Fazekas Pistáé. Az a gyermekes évődés eltűnt, 

a mi eddig érintkezésüket jellemezte, a Pista alakja 

most úgy lebegett előtte, mint a ki támasztéka, 

oszlopa, védője, mindene ! 

Láda Ferkó, a büszke első legény, a ki után 

az egész falu leánysága epedett, az elutasító választ 

nem vette olyan könnyedén, a mint az kiejtve volt. 

— Mit akar az a képzelődő, kevély Balog 

família ? Velem űz tréfát ? Hiszen az a leány, a 

ki egy síttyó legénnyel ugyancsak tudja a sze-

meit forgatni, nem mehet már gyerek számba! 

És a Fazekas Pista iránt táplált irigység gyűlö-

letté változott. Ferkó összeszorította ökleit, úgy 

emlegette azt a csúfságot, a mit el fog követni rajta. 

Kevesen vettek róla tudomást. Ennek a fulánkja 

is eloszlott, mint akár a szerb-péteriek emlékeze-

tes megcsúfoltatásának, a kik még a kocsijukért 

is idegent küldtek : egyet a német-szentpéteri sógo-

rok közül. 

Pista a beköszöntött tél folyamán is bejárt a 

tanyáról, de nem ment messzebbre a Balogék 

portájánál. Ott volt ö csak igazán elemében a 

Boris leányasszony oldalán ; a ki rajta felejtette a 

szemeit, mikor mint kisgazda dolgait magyarázta, 

mikor elmondta, hogy milyen szép az élet oda-

künn a suttogó fehér nyárfák alatt, milyen szép a 
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kertben, a melynek gyümölcsös végiből szét látni 

a végtelen nagy rónán, s milyen szép odabenn az 

ereszes házban, mikor a tűzhelyen a lobogó tűz 

vet világot s meghúzódhatni ott a fagyos hideg 

elöl, mely messze tájon fehér lepellel takarja el a 

rétet, a mezőt, a házakat és fákat. 

Csakhogy azt nem mondta, hogy: „lásd, Boris, 

csak te hiányzol, gyere, légy az enyém, szeres-

sük egymást, hiszen úgy se lenne Isten áldása 

azon a frigyen, a mit egymás nélkül akarnánk 

megkötni !" 

De ennyire nem vitte a bárorsága. Félt, hogy 

mindaz a szép álom, a mit a jövendő boldog-

ságáról szőtt, egyszerre semmivé lesz, ha egyet-

len egy koczkára teszi fel, s a koczka kedvezőt-

lenül fordul felé. 

Mit is akart volna egy olyan szegény legény, 

a ki más cselédje, a tehetős Balog leánnyal ? 

A gondolat, hogy tán ugyanazt a feleletet kapja, a 

mit Láda Ferkónak adtak, megremegtette. Tűrt és 

várt tehát, az is hálával tölté el szívét, a miért 

öt mint Boris játszótársát megtűrték, szívesen 

fogadták. 

Újra tavasz lett. Virulás váltotta fel a természet 

téli álmát, mezőn és réten egyaránt virágok illa-

toztak, csak a legény szívében nem zöldéit még 

a reménység ága. 

A „hótigeleven" korcsmájában újra megkez-

dődött a vasárnapi táncz. Legények, leányok egy-

aránt vigadtak s Balog Boris is eljárt a tánczba. 
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Megnőtt a ruhája s ez kiemelte a síttyó leányok-

seregéből, ö lett a legkapósabb, akár hogy irigy-

kedtek is ellene Csamangó Tecza és Kákonyi 

Panna. 

Láda Ferkó nem lett volna „első legény", hogy ha 

tágított volna mellöle. Hiszen nem volt még semmi 

sem veszve reá nézve, a leány még nem volt más-

nak igérve s az, a kitől leginkább félthette, nem 

alkalmatlankodott körülte. Úgy magyarázta, hogy 

nem mer versenyezni vele. Vele, a kinek egész 

fertály földje volt a magyar-szentpéteri határban, 

hogyan is mérkőzhetett a más cselédje ? 

Fazekas Pista nagy ritkán jutott a „hótigeleven" 

korcsmájába. Vasárnap is elég dolga akadt oda-

künn a tanyán, csak ha szerét ejthette, kapott fel 

hírtelen lovára. Az is vigasztalás volt neki, hogy ha 

a leány csábos arczát egy pillanatra láthatta, vagy 

ha csak egy pár szót válthatott vele. 

Balog Boris nem tett különbséget a legények 

között, de mielőtt a tánczba ment volna, sohasem 

mulasztotta el körülnézni előbb, mintha csak a 

párját várta volna. És ha Pista megjelent, oda-

sietett hozzá, úgy érezte, mintha árvasága egyszerre 

megszűnt volna. 

Egyszer nagyon sokáig elmaradt a Pista. A nyári 

munka teljesen elfoglalta. Maga járt elöl az 

aratásban és vágta a rendet. Nem feledkezett meg 

róla, hogy az érett kalászokból koszorút küldjön 

be a faluba járó béresnével Borisnak, azzal az 

üzenettel, hogy vasárnap maga is besiet. 
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A tánczhely nem volt most annyira látogatott, 

mint egyébkor, de a pihenésre szánt napot most 

is sokan ott töltötték a korcsma árnyas lugasában. 

Az öreg Balog is ott üldögélt, csinálva a termést. 

Boris bepillantott egy párszor, de aztán megint 

eltűnt, hogy nem találta ott, a kit keresett. 

Láda Ferkó megszólította, tánczot akart kez-

deni vele s aztán, hogy megint kisiklott a kezei 

közöl, fejcsóválva ült le az ivók közé. Keserű 

kedve volt nagyon s még keserűbbé vált az, mikor 

Fazekas Pistát belépni látta. 

— Ne higyj a leánynak, ha olyan ártatlan is, 

mint a ma született bárány! — mondta a paj-

tásainak s a zsidónak ünneplő képét emlegette, a 

miért jobban nem sietett a szolgálatára. 

Odabenn vígan folyt a táncz, de legszebben 

a Fazekas Pista csinálta. A naptól megbarnult arcza 

mosolygott, megszélesedett vállai meg se billentek, 

míg a csárdást járta, de lábai szaporán mozogtak, 

míg tánczospárját úgy tartotta a kezében, mint 

valami törékeny bubát, a kivel óvatosan kell bánni 

s a kinek a nézésétől szemeiben boldogság és 

öröm sugárzott. Akadt nézőjük elég. Kákonyi 

Panna is ott ácsorgott a tánczszoba ajtajában. 

— No, ugyan kár magát ennie a Láda Ferkónak. 

Hiszen ezeket búsongással el nem szakítja. 

— Hadd el, ö is csak úgy jár, mint a Krána 

odaát a szerb faluban, az is addig búsongott, míg 

egyszerre csak a szép korcsmárosné karmaiba nem 

került. 
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— Mi az, hát elvette? 

— Úgy mondják, hogy inkább a vérit szívja 

ki, semhogy eleressze ! Van itt is, a ki a Ferkó 

után jár. 

Az pedig épen eleget ivott ezalatt, hogy a 

kötözködö kedve felülkerekedjék. Odament a tán-

czolók közé és a mint Pista Borist sergette-forgatta, 

a dereka után kapott. 

— Ne bántson kend, hiszen nem vele tánczolok! 

mondá az ijedten. 

Pedig inkább velem tánczolnál, mint ezzel 

a síttyóval! 

Pista tréfára vette a dolgot. 

Kinőttünk már abból, Ferkó bácsi, — mondá. 

— Kihez beszélsz, he ? Ha nem látsz, majd a 

kezedbe adom a szemedet. 

— Félre az utamból, mert a lábára lépek. 

— Mi az? Te konvenczióscseléd, még te mered 

kinyitni a szádat. 

— Odább, azt mondom! 

— Puhára verlek, aztán sírva fakadsz. 

— Ide 110, hadd lássuk! 

Láda Ferkó féloldalt lépett Pista elé s kicsinylő 

megvetéssel tekintett reá. Aztán csak a fél kezével 

nyúlt felé, hogy megfricskázza, de nem találta el. 

A helyett azonban a földre hullott a Pista tollas 

kalapja, a mint a fejét elkapta. 

Ez nagyobb sértés volt, semhogy Pista elviselni 

birta volna, nagyot lökött Ferkón, úgy, hogy az 
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a tömeg közé tántorodott, a mely a szóváltás hal-

latára gyűrűt vont köréjük. 

Ferkó tompa ordítást hallatott. 

— Kezdj a Miatyánkhoz, hogy szó nélkül ne 

kerülj a másvilágra! — mondá, aztán néhány lépést 

tett s karon ragadta a fiút. 

A leányok sivítva futottak szét, a „hótigele-

ven" zsidó jajveszékelve kiabált segítségért. A két 

legény darabig nem birt egymással, mind a kettő-

nek arczán vad gyűlölet ült s oly erővel igye-

keztek egymásra rohanni, mintha élet-halál kér-

dése lenne, hogy ki marad a győztes. Kopasz Jancsi 

meg a Faragó testvérek közbeléptek s le akarták 

fegyverezni a síttyó legényt, de az oly ügyesen 

öklözött, hogy nem lett volna jó újabb kísérlete-

ket tenni. 

Ferkó most gánccsal próbált szerencsét, de a 

fiú szemesebb volt s akkorát lökött rajta, hogy 

az kitántorgott a közel korcsmaajtón. A vak indu-

lat most már tetőpontra hágott. Ekkora szégyen 

még nem érte az „első legénysége" óta^ A zse-

bébe nyúlt és kését elővéve, most már azzal rohant 

Pista felé, aki az ajtó lépcsőjén állt mozdulatlanul 

nézve reá. 

Ebben a pillanatban azonban eléje ugrott Balog 

Boris és összetett kezekkel kérte. 

— Ne bántsa kend, ne nyúljon hozzá ! 

A legény pillanatra megzavarodott. De ezt 

Pista jól ki tudta aknázni. Gyengéden félre hárí-

totta a leányt és a kést kikapva ellenfele kezéből, 
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messze elhajította, azt pedig torkon ragadva, úgy 

taszította meg, hogy a gerendákon keresztül tehe-

tetlenül hullott a földre. Két tollas kalapja ott 

hevert a porban s homlokából kiserkedt a vér, 

a mely arczát egész elborítá. 

A zsidó jajveszékelésére összeszaladt falusiak 

most már közbe léptek, a harcznak vége szakadt 

s Pista Borist kézen fogva vezette el onnét. 

Úgy beszélték, hogy odaát a szerb faluban 

Dorgovits Krána megtartotta az esküvőjét a krcs-

maricza Miliczával csendben, titokban, a hogyan 

özvegy asszonyhoz illik. 

— No, szegény Krána, az ugyan bevásárolt! — 

mondták a falubeliek. 

— Ugyan miért, hiszen nyakára hágott az apai 

jusnak, aztán a csaposlegénység nem utolsó kere-

set, kivált, ha az ember a felesége borát mérheti. 

Ismerték a Milicza természetét, úgy hitték hát, 

hogy második házasságában sem lesz kevésbé 

kikapós. 

A német-szent-péteri nótárius azonban nem csak 

a Krána földjét vette meg falujabeli birtokosok 

megbízásából, hanem a Láda Ferkó osztályos 

örökségére is alkudozott már. Nem a maga jó 

szántából adta el az, a „hótigeleven" vezetett liczi-

tácziót ellene, kinek a krétája nagyon sokat rovott 

már a Ferkó terhére. Híre járt, hogy a falu első 

legénye elköltözik onnét, messze megy, vissza se 
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tér többé. De bíz ez csak hír maradt, mert meg-

meg ott lehetett látni Láda Ferkót a „hótigeleven" 

korcsmájában, hol szilaj jó kedvben, hol meg 

olyan lehorgasztott fővel, mintha megette volna 

valaki a kenyerét. 

Ha valaki megette, csak a Fazekas Pista lehetett 

az. A mióta az a korcsmai harcz lefolyt közöttük, 

levetkőzte a félénkségét egészen. A Balog Boris 

fellépése fegyvert adott a kezébe. Most már egé-

szen bizonyos volt benne, hogy szereti, nem kellett 

hát restellnie a szegénységét. Nem sokáig kerül-

gette hát a dolgot, hanem beállított egy szép napon 

Förgeteg Jánossal a Balog portára és a míg az 

öreg odabenn végzett, meghúzódott a pitvar ajtó 

mellett s a zakatoló szívére nyomta a kezét. Egy 

kicsit másként dobogott az most, mint mikor a 

szerb legényekkel vívott tusát ugyanitt. De el volt 

határozva, hogy nem tágít addig, a míg a leányt 

meg nem kapja. Ott is volt az a karjaiban nem 

sokára, de szó nem jött ajkára, csak sírt, sírt, 

mintha a boldogságtól szakadt volna meg ártatlan 

kis szíve. 

Förgeteg János pedig ezalatt rózsás reggelt, 

napos nappalt, csendes estét kiván odabenn és 

ünnepélyesen elmondta, hogy miben jár. Balog 

András gazda nem hallott újságot, nem is ellen-

kezett, csak a fejét csóválta, hogy ezeknek a 

gyerekeknek ugyancsak keresztül nézett a fején, 

hiszen azok életbevágó játékot játszottak, a míg ö azt 

hitte, hogy csak olyan gyerekjátékkal foglalkoznak. 
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— Ejh! sohase komédiázzék kelmed, adja reájuk 

az áldást, aztán bízza reájuk a többit — végezte 

be Förgeteg János és nem győzte dicsérni a neveltjét. 

Be is hozták a két bűnöst a pitvar ajtó mellől. 

Boris arcza most már nevetövé változott, a Pista 

gyerek meg olyan szótalanná lett, mintha a nevét 

is elfelejtette volna. 

— Voltaképen azonban, hogy is házasodhatik 

az ilyen szabadságolt katona, a míg engedélye 

nincsen ? — veté közbe Balog gazda, miután a 

dolgot meghányták-vetették volna. 

— Hagyja kend. Majd megcsinálja azt a nótáros 

úr, — jegyezte meg Förgeteg János. Ha nem 

szaporítja is a falubeliek vagyonát, kikeresi az a 

magyar embernek az igazságot mindig! 

0 



DANICZA. 

I, 

— Hová mégysz, Gyókó ? 

A kocsi, a honnét ez a kérdés intézve volt, 

épen emelkedésre kapaszkodott, — nem kellett 

hát sietni a felelettel. Az öreg megállt és felte-

kintett. Zaperdja Vasil volt, meg a fia, a Dusán. 

A kocsijuk tele égetett edénnyel, a mit vásárra 

vittek. 

— Boljenáczra megyek; Lakadalom lesz ott. 

— Kié ? — kérdé kíváncsian a fiatal Zaperdja. 

— Kié ? Hiszen ma esküszik Niksics Milos a 

Szmolján Daniczával, Tésicsné mostoha leányával, 

— mondá, és megvetöleg nézett Dusánra, a ki 

azt sem tudja, a miről az egész vidék beszél. 

— A Milos ? a Niksics Milos ? — kérdé gúnyo-

san az. És haza viszi Daniczát Glinára ? 

— Haza bizony, még az este. 

— Glinára ? Hahaha ! A pióczafogók közé ? 

Hahaha! 

— No, jó mulatást! — mondá az öreg Zaperdja 

és megrántotta a gyeplőt. 
3* 
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A kocsi gyorsabban gurult lefelé az emelke-

dés völgyébe s Gyókó csodálkozva nézett utána. 

Boszantotta a Dusán gúnyos nevetése, egész visel-

kedése. Mintha csak tréfázni akart volna vele. Ez 

a gyerek! 

És az még egy párszor vissza nézett a kocsi-

ról. Piros, bajusztalan arcza úgy fénylett, akár csak 

az edények színes máza, a melyek a szalmatakaró 

alól kidugták a fejüket. Mintha még kiálltott 

volna is. 

Az öreg Gyókó letette a csizmákat, melyeket 

a kezében hozott és rágyújtott. Mikor aztán a 

pipa újra vidáman égett, elégülten tekintett végig 

ünnepi öltözékén és folytatta útját. Vigasztalan, 

fárasztó út volt ez, sehol egy fa, sehol egy tanya, 

sehol egy kunyhó. Csak a szikes, agyagos talaj 

mindenütt, csak a végtelenségig terjedő nádasok 

zöldje, és a szennyes, piszkos, szürke víz, a mely 

a Berzava kiöntéseiből tanyázik itt örökösen. Szó-

rakozottan tekintett végig rajta s gondolkozás nél-

kül csapott át a mesgyén, mely, mint a kigyó, 

húzódott végig a szárazon maradt földterületen. 

Nagyon jól ismerte a járást, nagyon jól tudta, hol 

lehet áthajtani a vizeken veszély nélkül, hol van 

a Berzava hídja, hol a töltés mellett a legrövi-

debb út. 

Azon akarta haza hozni az új párt. Azért kel-

lett neki gyalog menni Boljenáczra, hogy tanul-

mányozza azt. Hiszen mehetett volna ö a Bugarin 

Mitáékkal, vagy akár Csedomilylyal, a fuvarossal 
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kocsin, de nem akart felülni hozzájuk. Végre is 

adott valamit arra, hogy ö a leghíresebb lakodal-

mas kocsis. Igen, ö akárhová eltalál a Karas tor-

kolatáig, ha mindjárt olyan sötét van is, mint a 

szurok, ö képes elhajtani fényes nappal az egész 

násznép szeme láttára vőlegénnyel, mennyasszony-

nyal olyan helyre, ahol akár sohase léphetnek 

nyomukba, és rajta nem esett meg az a szégyen, 

a mi Altoján Andreát érte, ki a szerbiai partokig 

elhajtott, a nélkül, hogy haza talált volna. Andrea, 

a részeges ! Nosza, azt legyűri egy-két pohárka. 

Az örgg Gyököt még senki sem látta pikósan. 

Eszébe jutott Milos. Már vagy két hete, min-

dig előfogta, ahányszor találkozott vele. Tegnap 

is, mielőtt Lazarov Jóczóval, a kúmájával (nász-

nagygyal) kocsira ült, így szólt hozzá: 
— Gyókó bácsi! Nem bizom az Altoján An-

dreába. O kocsikázhat, a míg a templomba és 

vissza járunk, a míg bejárjuk az utczákat odaát 

Boljenáczon, mert érti, hogy kell a lovakat tán-

czoltatni és az tetszik a lányoknak, de aztán, ha 

Glina felé jövünk, vegye kend kezébe a gyeplőt. 

És előtte volt a Milos halvány arcza. Úgy 

hitte, fél. Mitől ? Hiszen a szép Szmolján Darűcza 

már az övé. Aha! a boljenáczi legények okoznak 

neki . aggodalmat. Hm ! a híres veszekedök. A 

Luczul, Bolja, Balmozsán sarjadékok. És lehet, 

hogy haragszanak is, a miért falujok egy szép 

virága idegen földre kerül. Ravasz mosoly ját-

szott az ajka körül. Majd elcsinálja ö, hogy a míg 
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azok a töltés melletti füzesben leselkednek, a 

Milos kocsija amott letérjen már a nádlásba, a 

hol a falu utolsó háza van. 

Épen akkor ért oda a töltéshez, melynek szé-

les, magas koronáján át felcsillant már a bolje-

náczi templom karcsú tornyának keresztje. Mintha 

egyszerre el lett volna vágva az egyhangú, ter-

méketlen parlag vidék ezzel az óriási vízvédelmi 

vonallal. Innét, a szegény falucskák nyomorult 

népe ki volt téve a vízveszély folytonos rettegésé-

nek, el volt hagyatva minden túlról a nádföde-

les boljenáczi házak halványkék és sárga falaik 

közé jóllétet, gazdaságot zártak a fekete, zsíros 

termőföld dúsan fizetett, az elhagyott, kopár útak 

helyett árnyas fasorok kínálkoztak, mindenütt zöld 

lomb, pázsit, rét és mező terült el, mintha csak 

egy végtelenségig terjedő virágos kert lett volna, 

melyet amott a messzeségben emelkedő magas 

hegyek környeznek. 

Gondolkozva nézett körül. A Zaperdja Dusán 

gúnyolódó, nevető arcza tünt újra eléje. Mintha 

újra hallotta volna: „És hazaviszi Milos Daniczát 

Glinára ?" 

Hahaha! innét a földi paradicsomból, a nyo-

morúság födele alá ? Kissé furcsának tetszett előtte, 

de hát megnyugodott benne, hogy szeretik egy-

mást s akkor mindegy, akárhol laknak is. 

Letelepedett és felhúzta a csizmáit, eltette a 

pipát és elindult a lakodalmas ház felé. Ha soha-

sem járt volna is Boljenáczon, oda talált volna. 
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A Tésics Andrea háza tája ott a hosszú, egyenes 

utczán, mely átszelte a falut, tele volt népséggel, 

kocsival, lóval. Gyerekek lármáztak az ablakok 

előtt, belülről a szvirácz nótája hallatszott. Épen 

a templomba akartak elindulni. 

Lazarov Jóczó, a kúm, az ajtóban állt. Altoján 

Andrea a lovakat pántlikázta fel. Daility Lyubicza 

meg Sztojkovics Leposzava a kendőket tartották. 

A többi kocsisok is kaptak egy-egy darabot, a 

mennyasszony lovainak azonban nem volt szabad 

kilátszaniok a díszből. A szobából sírás és jajve-

székelés hallatszott. A mennyasszonyt búcsúztatták. 

Szaveta baba* a vén napszámosné ott állt az ajtó-

ban, kezében a pogácsával teli tállal és könyei 

peregtek. Tésics Andrea özvegye vigasztalanul jaj-

veszékelt, leányát csókolva, kit egyetlen vigaszá-

nak, csillagjának és gyönyörűségének nevezett. 

Valósággal úgy kellett lehámozni róla, mert min-

den szentet segítségül hívott, hogy leányát elvinni 

ne engedjék. 

Az asszonyok segítségére voltak, úgy, hogy a 

lakodalmas menet ki tudja mikor indúlhatott volna 

el, ha Karacsevics Zsárkó a pálinkás kulaccsal elő 

nem áll és a figurás Pannov Koszta pohárral kezé-

ben el nem kezd valami bolondos verset mondani, 

a melyre mindannyian hahotára fakadtak. A kulacs 

kézröl-kézbe járt, Pannov Koszta a Szaveta baba 

táljából kimarkolt egy pár pogácsát és a násznép 

kilépett az ajtón. 

* Baba = (szerbül) néne, anyóka. 
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Danicza halvány volt és komoly, Milos hall-

gatag és magába merülő. Nagyon összeillettek, 

a mint ott álltak egymást kéznél fogva, lesütött 

szemekkel. A mennyasszony barna arczát a nyakán 

ékeskedő aranypénzek még ragyogóbbá tették, 

fekete, csillogó szemeinek fénye átvillámlott a 

könnyek özönén és ébenfekete hajával élénk ellen-

tétet képezett a fehér mennyasszonyi koszorú. 

Karacsevics Zsárkó megindította a menetet. A 

mennyasszonyt felültették a feldíszítetett kocsira. 

Trumity Dániel, a másik kűm ült mellé és a két 

vőfély, Altoján Andrea tartotta a gyeplöt és a dudást 

vette fel maga mellé. Pokoli zsibongás mellett 

gurult ki a kocsi a Tésits-porta kitárt kapuján s 

aztán megállt az utczán, hogy a többiekre vára-

kozzék. Az özvegy könnyei elapadtak, Szaveta-

baba rikácsolva segített a leányokat felpakolni, 

kiknek széles ruhái teljesen leborították a kocsik 

szűk üléseit. A férfiak a kocsisok mellé jutottak, 

csak Pannov Koszta bújt fel az egyik saroglyába, 

a szalma közül nyújtogatva a kulacsot. 

Odakinn közrefogták őket a kíváncsiak. A 

gyerekek ott ugrándoztak a kocsik körül, a szom-

szédság kiállt a kis kapukba, hogy a nászmenetet 

szemlélje. 

Altoján Andrea a lovak közé csapott. Még 

egy pár perez és Danicza eltűnt az utcza kanya-

rulatánál, — csak a duda mélabús, egyhangú 

hangjai rezegtek át a messzeségből s a különféle 

énekhangok zavaros lármája, a mellyel követték azt. 
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A pópa elkezdte a czeremóniát, az új pár ott 

állt a szentély közepén, körülvéve a násznéptől, 

mely köréjük tolakodott, hogy a szertartást minél 

jobban láthassa. A kántor vontatott, hosszú ó-szláv 

énekbe fogott, a miket senki sem értett s a mik 

ép ezért az ünnepélyes félhomályban csendes 

félelemmel töltötték be a szíveket. A falakon függő 

szentek képei előtt egy-egy lámpa pislogott s az 

oltáron is égett két színes fonatú vastag gyertya-

szál. Ez a csend, ez a nyugalom pedig terhükre 

látszott lenni azoknak, a kik az élénk színek össze-

folyó tömegébe búrkoltan ácsorogtak ott. A selyem 

viganók suhogva érintkeztek, a patkós nagy csizmák 

kopogtak. Trumity Dánielt elfogta az ásítás, mire 

Pannov Koszta feléje nyújtotta a kulacsot. 

Milos félénken nézett hátra, mialatt megszorí-

totta Danicza kezét, melyet el nem eresztett. Az 

is hátra nézett s miután megfordította fejét, a 

tömegen túl, a templom hajójába vitte tekintetét, 

mintha csak keresett volna valakit. Szemeiből el-

tűntek a könnyek s visszatért beléjük az a gyilkos 

tűz, a mely Milost rabjává tette, üde arcza, mely-

nek a kendözés még nem rabolta el hamvát, mo-

solygott. Láthatólag örült, hogy mind ennek a nagy 

ünnepségnek ö a központja, tetszett kék-selyem 

pruszlikjának csillogása, az aláotnló ránczba vett 

selyem szoknya hatalmas tükre, az aranycsipkés 

kötő, — s önkéntelen mosolyra fakadt, a mint 

mozdulatait a kezein lévő kaláris csörgése össz-

hangzóan követte. Ajkához emelte csipkés kesz-
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kenőjét és meglökte Daility Lyubiczát, a ki egyet-

értöleg szintén nevetett. 

A pópa eltűnt az oltár mögött, a kántor meg-

szakítás nélkül énekelt s a diakon előhozta a füstölöt, 

melybe illatos füveket szórt és mellyel körüljárta 

a szenteket. Szent Demetert, komoly, ránczos hom-

lokával, hosszú ősz szakállával, szent Mihályt 

méltóságos alakjával, Cyrillt, a kopaszfejü, egyenes 

öreget, a kik mindannyian olyan kék, vörös, arany-

sárga és zöld ruhákba voltak öltöztetve, mint akár 

csak az itt alant álló násznép, vagy a templom 

szolgái. Azután megfüstölte az új párt, a nász-

nagyokat, a koszorú-leányokat, vőfélyeket, az egész 

násznépet, kiűzvén belőlük a gonoszt, mialatt a 

templom javára kegyajándékokat gyűjtött. 

A pópa visszatért, megáldotta az új párt s a 

diakon segélyével letakarta őket, hogy a gonosz 

elöl rejtve maradjanak. Most a násznép is elő-

hozakodott ajándékaival. Széles selyemszövetek, 

ruhák tétettek a lepel alatt levők fejére és vállaira, 

tarka tyilinek, melyek súlya alatt meg kellett gör-

nyedniük. Akkor aztán az úr szolgája kézen fogta 

őket és az oltár elé, majd a templom szentélyében 

körülvezette, jeléül, hogy a hit és vallás tanait 

vakon követni tartoznak és végre ismét megáldotta, 

megszentelte őket, elmondta az egyház szokásos 

intéseit és megadta az elbocsátást. Danicza köny-

nyebülten sóhajtott fel. 

A diakon eloltotta az oltár gyertyáit s a nász-

menet most már elindulhatott az ajtó felé. 
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Milos ment elöl, kezén vezetve Daniczát. Az 

utczán lövöldözni kezdtek, a dudás újra nótába kapott 

és az éneklés megindult. A vidámság kitörését most 

már mi sem korlátozta. 

Lazarov Jóczo és Trumity Dániel egy kocsira 

kerültek. Pannov Koszta a kulaccsal járt körül 

s Martinov Góga, a bíró fia, sikongva kisérte a 

leányok énekét. A gyerekek újra körülvették a kocsi-

kat és kezeiket kitárva kiabáltak. A míg Altoján 

Andrea az első kocsival elvágtatott, a násznépből 

többen rézpénzt szórtak szét. Csupa mulatság volt 

látni, a mint az út porában a gyerekek és koldusok 

a pénzt keresve összegombolyodtak. 

Egész Boljenáczot összekocsikázták. Először a 

templom melletti hosszú utczán haladva át, majd 

felkerülve a külső telkek közül a lakadalmas ház 

felé, a hol ezalatt többen gyűltek össze a falubeliek 

közül. Az egész falu fel volt lármázva s az egész 

falu résztvett a vigasságban, a kiabálásban, az 

örömben, melynek nem akart vége szakadni. Egy-két 

kocsi elakadt, a vígadozók itt-ott betértek, vagy 

leszálltak, hogy a kapunál ácsorgókat kulacsból 

megkínálják, aztán újra tovább vágtatott a kocsi, 

nyomában a gyereksereggel, kurjongatás és lárma 

között. 

A delet régen elharangozták, mikor az utolsó 

kocsi is véglek visszakerült Tésits Andrea özvegye 

hajlékához. 

Gyókó és Szaveta-baba sátor összeállításával 

foglalkoztak, míg maga a násznép ott szorongott 
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már a ház két szobájában és konyháján, a hol a 

lakadalmi szertartások folytatása következett. A 

szomszédság legvénebb asszonyai gabonát szór-

tak az érkező szeme közé, jelképezvén a minden 

gabonaszemmel járó áldást, Truinity Dániel és 

Lazarov Joczó pedig mint násznagyok épen az 

új asszonyhoz intézendő beszédben fáradoztak, a 

kit esküvői díszében a legerősebb két legény fel-

ültetett a konyhában álló padkára, jeléül, hogy 

mint asszonyoknak, otthon a helye. 

Danicza kaczagott, kezeivel tapsolt és alig tu-

dott hová lenni örömében, a míg ezeknek a mó-

káknak hosszú sora járta. Aztán lesegítették és 

bekötötték a fejét, selyemkötényét közönséges kony-

haköténnyel cserélték fel és kezébe adtak egy 

nagy főzökanalat. Sorba kellett járnia, hogy meg-

kérdezzen mindenkit, mit parancsol ? Felséges 

mulatság volt az. Mindenki mondott valami tré-

fásat. Csak Milos nézett reá szótlanul. Meglegyin-

tette a fakanállal, az felugrott, hogy megölelje. 

Lyubicza meg Leposzava közéjük álltak s a Mar-

tinov Góga visszanyomta helyére. Neki ma még 

semmire sem volt joga, ma még a leány a mu-

latságé, a boljenácziaké. 

Épen végigjárta Danicza a vendégsereget, mire 

a sátor odakinn elkészült. Az ebédhez láttak tehát. 

A kántor és az előkelőségek foglalták el az asz-

tal főhelyeit s vették körül a mennyasszonyt, kinek 

újra feltették aczélos hajába a fehér koszorút. 

Milos, meg a leányok felszolgáltak s az asztal 
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végére került. Altoján Andrea és Panov Koszta 

közre fogták a szviráczot, kinek felpántlikázott 

hangszere újból ama kesergő, szívhez szóló da-

lokba fogott, a melyek a nép sajátos kedélyéletét 

oly híven tükrözik vissza. 

Még véget sem ért az ebéd, mikor már fennen 

hangzott a nóta. Az asztal végén ülök kifogyha-

tatlanok voltak a búsongó melódiákban s a szá-

radt torkok hihetetlen gyorsasággal nyelték a rám-

pást* melyet Szaveta öblös kancsókban hordott 

az asztalra. A hatás meg volt, a szílajság fokoza-

tosan nőtt, a tánczot meg kellett kezdeni. 

Körbe álltak, Martinov Góga Daniczát is tánczba 

hívta. Igen ám, de evés közben az ügyes vőfélyek 

lelopták a mennyasszony lábáról a czipöt és ott tar-

togatta azt már zsebében a vőlegény. Koldulni 

kellett hát, hogy kiválthassa. A fiatal Martinov 

átfogta derekát és segítette járni a göröngyös talajon, 

melyen félénken, óvatosan tette a lépéseket. Formás 

kicsi lába bájosan kandikált elö ruhája alól és 

szemeit szégyenlősen sütötte le, amíg az asztalnál 

ülők között körüljárt. Az öregebbek ezüst pénzt 

szórtak a kötényébe, a kántor fületlen gombbal 

csalta meg, Altoján Andrea bort akart ráönteni s 

Pannov Koszta felállt és felé nyújtotta vastagbörü, 

dúrva arcát, hogy megcsókolja. Nagy visongás 

kisérte ezt és Daniczának most a vőlegényéhez 

kellett mennie, hogy a váltságdíjat megfizesse. Oda-

* Kiforrt új bor. 
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lépett, de aztán hírtelen Martinov Gógához fordult. 

Az nem jött zavarba, hanem fordított rajta egyet 

s aztán megölelte úgy, hogy karjai le voltak szo-

rítva, megcsókolta egyszer, kétszer, háromszor és 

aztán odatette a Milos ölébe, a ki vakmerőségét 

gyűlölettel nézte és mint a prédára váró tigris rá-

ugrani készült. 

Nagy derültség kisérte az esetet. Mindnyájan 

nevettek és a leányok püfölték aGóga hatalmas széles 

vállait. Milos gyöngéden simogatta meg Daniczát és 

segített, hogy czipöit felhúzhassa. Az elhárította ma-

gától sa czipöhúzással gyorsan elkészülve, odafutott 

a körhöz, mely a kóló hangjai mellett harmonikus 

hullámzásba kezdett. A leányok keszkenőjüket dere-

kukra kötötték és két kezükkel a szomszédjukban 

álló legények vállára támaszkodtak, míg azok bele-

fogóztak a leányok derekára kötött kendőbe s be-

kerítették a szviráczot. Lassan, méltóságosan kezd-

ték meg a tánczot s kerülgették a muzsikást, a ki 

hangszerének hosszú tarka sípját vállára vetve, 

egy helyben tapogott. 

Daility Lyubicza, meg Sztojkovits Leposzava 

énekelni kezdték a megszokott nótát, a melynek 

egy lakodalomból sem szabad hiányoznia: 

Oj koszo, koszo moja, oj nego moja 

Dok szam te koszo plela, niszam te klela, 

Odszad tye tugya majka pleszti na kleti 

O j koszo moja, oj nego moja* 

Hej, haj ! galambom, elveszíted ma, a ki ápolt, simo-

gatott, de ne búsulj, majd ezentúl az én anyám fogja gon-
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Újra meg újra háromszor ismételték, a tán. 

czolók együttesen, aztán az asztalnál borozók, az 

egész lakadalmas nép és az utczán ácsorgók. 

A fiatalabb legények a táncz egyhangú, válto-

zatlan léptei helyett ugrándozni kezdtek, átkiabál-

tak a kerítésen, a hol összesereglett a falu apraja-

nagyja, rákönyökölve az alacsony vertfal padka-

szerű tetejére, melyen zöld moha tanyázott. 

A Luczul Péró is ott ácsorgott, bíztatva, szá-

jával csettegtetve és apró göröngyöket dobálva a 

Danicza lábaihoz, a ki azokat egyenkint elrugdosta. 

A táncz és az ének élénk pírt vontak különben 

halvány arczára, szemei még inkább égtek s szen-

vedélye fokozódott. Valóságos fanatizmussal járta, 

bíztató pillantást vetve Milosra, a ki szelid meg-

adással tipegett mellette. Vele szemben a Martinov 

Góga tánczolt. Ez czifrázta legjobban, lábfejét és 

sarkát ki és befordítva, térdeit hajtogatta s dere-

kával jobbra-balra hajolt, mialatt taglejtéseii fö-

hajtva szemlélte és vékony, mindent átható hangon 

énekelt, mit sem törödve a verítékkel, mely már 

homlokán és arczán ömlött alá. 

Az asztalnál alig maradt valaki. Altoján Andrea 

könyökére támaszkodva, Lazarov Jóczónak be-

szélt valamit s minthogy mindkettőn látható volt 

már a bor hatása, sehogy sem értették meg egy-

mást s végül mindig az öreg Gyókónak kellett 

dódat viselni és az simogat! (A verset nem lehet hűen 

visszaadni, mert a simogatás alatt itt a verés is értve van.) 
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igazságot szolgáltatnia, a kinek elég dolgot adott 

a Luczul Péró fékezése. 

Ez most már gúnyolódó szavakat kiabált be, 

melyekkel Milost ingerelte. Szerencsére egy várat-

lan eset megakadályozta, hogy komoly összetűzésre 

kerüljön a dolog. A pópa lépett be, kinek jöttéről 

Szaveta-baba már előbb hírt adott. Az özvegy eléje 

ment és bekalauzolta. A magas, czingár ember, 

kinek hosszú, őszes szakálla egész mellét eltakarta, 

megállt a tánczolók előtt, aztán belépett a sátorba, 

hogy egy pohár bort igyék s miután ott egy 

darabig időzött, a lakházba tért be. 

Tésits Andrea özvegye sietett letörülni saját 

kötényével a lóczát, melyre a magas vendéget 

leültette. 

— Nos hát, meg vagy elégedve, hogy boldo-

gult urad kívánsága ilyen hamar teljesedett? — 

kérdé az, széles karimájú kalapját az asztalra téve. 

— Elveszítem Daniczát, tisztelendő atyám. 

— Eredj utána Glinára. 

— Én ahhoz a nyomorult koldushoz? Ugyan 

hová tenne? 

— Hát akkor mért adtad hozzá? 

Nem kellett másnak s bizony nem akartam, 

hogy a nyakamon öregedjék, mint a Plávsity Zorka, 

falu csúfjára, 

A lelkész mosolygott. Tudta, a mit széltében 

beszéltek Boljenáczon, hogy a java-korabeli Tésitsné 

a Trumity Dániel felesége akar lenni s leányát is 

azért akarta lerázni a nyakáról, hogy útjában ne álljon. 
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Hiszen ö sohasem szerette az urát s nem is 

lett volna soha azé, ha akkor Trumity Dánielt nem 

viszik el katonának. Mért gondoskodott volna hát 

jobban a leánya sorsáról, a kinél amúgy sem 

tapasztalt senki iránt állandó vonzalmat, bár legé-

nyekkel állandóan barátkozott. 

A pópa megáldotta a házat és távozott, a 

kapott pénzt zsebébe csúsztatva, s a lakodalmi tor 

legjobb falatjaiból összeválogatva egy nagy tállal, 

melyet a cseléd azonnal el is szállított a paplakba. 

A táncz azonban csak a késő esti órákban 

kezdett lankadni. Újra az asztalhoz telepedtek. 

A bor szerteszét folyt és üvegek cserepekkel vegyest 

hevertek azon. Karacsevitz Zsárkó üvöltő hangon 

énekelt. Mindenki túlon túl jóllakott volt s a fel-

hordott kocsonyák, báránypaprikás és mézes búza 

közt csak fitymálva válogattak. Milos oda ült 

Danicza mellé. Az öreg Gyókó hozzá került és 

halkan a fülébe súgta: 

— Befogassak? 

Milos kérdve nézett Daniczára. Az tagadólag 

rázta a fejét. Szerette volna, ha a mulatság örökké 

tart és hogy újra felvidítsa a kedélyeket, énekelni 

kezdett. Szép, csengő, tiszta hangja volt s kicsi 

száját ügyesen tudta összecsucsorítani. 

Egy pár lámpást hoztak elő, a melyek a sátrat 

homályosan bevilágították. Az asztal végén a berú-

gott parasztok rekedt rikácsolása hallatszott s az 

asszonyok fáradtan nyújtóztak, — de a menyasz-

szony még mindig nem akart tágítani. 

Scossa Dezső: Délvidéki Történetek. 5 



66 

Martinov Góga egy sajtár vizet öntött a széke 

alá s szidni kezdte a férfiakat, hogy a menyasz-

szonyt sírni hagyják és nem tánczoltatják s a 

tócsára mutatott, melytől lucskosak lettek a ruhák 

s vízben álltak a csizmák, mintha az mind a 

Danicza könyeiből eredne. 

Ez egy kis lökést adott a mulatságnak, de az 

újból megindult tánczban alig vett részt három pár. 

Gyókó bácsi eltűnt, hogy befogjon és csak-

hamar előállt a kocsival. Milos újra oda lépett 

Daniczához s erősen megszorította a kezét. 

— Gyere! — mondá halkan. 

Az egész násznép felkerekedett. A menyasz-

szony ládáját a kocsijára tették, s tanakodtak, 

hogy ki kisérje el. Szokásban volt a lakodalmat 

a vőlegény házában folytatni és befejezni, de itt 

elálltak ettől a szándéktól. Mindenki tudta, hogy 

Niksics Milos nem gazdag. 

Alig telt meg három-négy kocsi. Danicza ked-

vetlenül lépett ki a sátor borgőzös levegőjéből s 

Tésicsné újból jajveszékelni kezdett az asszonyok-

kal, a kiket a kerítés mögül gúnyos kaczaj kisért. 

Elbúcsúztak s a dudás újra recsegtette nótáját, 

ostorpattogás vegyült a zajos kúrjantásokba s a 

menet még egyszer végig ment a boljenáczi nagy 

utczán, hol minden elcsendesedett már. 

Felkerültek a töltéshez s az öreg Gyókó hasz-

talan nézett hátra, még mindig nyomukban látta 

a kisérő kocsikat. Gondolt egyet és a lovak közé 

vágott. A kocsi villámgyorsan rohant a töltés másik 
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oldalán lefelé s aztán hirtelen fordult egy fákkal 

körített mellékűtra, mely mélyen alant feküdt a 

szikes völgyben. Aztán hírtelen megállt. 

A lakodalmas nép zsibongása még hallatszott, 

a dudaszó mintha közeledett volna. Gyókó bácsi 

leszállt s aztán közönyösen kezdett motoszkálni 

a kocsin. Ö már tudta, hogy nyomukat vesztet-

ték, s ész nélkül rohannak tovább a töltésen s 

szinte nevetett, mikor eszébe jutott, hogy a Bolja 

meg a Balmozsán gyerekek, meg mind, a kik 

talán csúfot akartak űzni a Milosból, hiába lesnek 

most már reá. A kocsirobogás, az ének, a dudaszó 

csakugyan elhangzott már és Gyókó még mindig 

a kocsit igazgatta. 

— Mi történt, baj van? — kérdé Danicza 

megszeppenve, mikor egész egyedül tudta magát. 

Milos magához szorította, hogy fájdalmában 

fölszisszent, a vén kocsis pedig elhajtott Glina felé. 

II. 

Már régen volt olyan száraz a nyár, mint ez 

idén. A Berzava, a Karas, a Duna egészen vissza-

húzódtak medrükbe a tavaszi kiöntések után s az 

óriási háromszög-terület, mely felhúzódott a Temes 

szeszélyes csavarodásai felé, kiégett volt és szürke. 

Csak imitt-amott tűnt szembe egy-egy sárga folt, 

a learatott búzaföldek tarlója. 

A glinaiak is behordták szegényes aratásukat 

s az egymástól távolabb esö házak udvarain javá-

ban folyt a nyomtatás. Az utczák finom, apró 

5* 
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pelyva-húlladékkal voltak tele, a melyeket egy-egy 

széláramlat sodort tova, s rakott le a házak abla-

kaiba, küszöbére, vagy tömött a szikes föld hatal-

mas repedései közé. 

Nagyon szegényes kinézése volt ennek a hely-

nek. A házak teteje kukoriczaszárból volt úgy-

ahogy összetákolva, kidőlt, bedőlt földhányás ké-

pezte a kerítést, portól szürke fák össze-vissza 

görbülten nyúlnak imitt-amott az égnek, túlnőve 

a templom tornyát, mely a roskatag imaház tete-

jére fából volt összetákolva. Emitt kicsi magaslaton 

emelkedett a ház, amott ablakáig a föld alá volt 

sülyedve, az utczáknak nevezett girbe-gurba ház-

közökön szemét és pörnye garmadák közt, ásott 

vízlevezetők és kiapadt tócsák váltakoztak. 

A diakon is ott segített a nyomtatást végző 

parasztoknak udvarán. Nem is lehetett volna meg-

ismerni, ha a hosszú reverenda és a széles karimájú 

kalap kilétét nem sejteti. Zsíros és piszkos volt 

már mind a kettő s ö maga inkább hasonlított 

egy jómódú marhakereskedöhöz. 

— Meg volnék elégedve a terméssel, ha ezek 

az emberek jobban igyekeznének a behordással 

és a nyomtatással, — mondá egy öregnek, a kivel 

a búzás zsákok mellett állt, — de a gazoknak 

előbbre való a maguk nyomorult gabonája, sem-

hogy az egyház iránti kötelességüknek eleget tenni 

sietnének. Két hétig hevertek oda kinn a keresztek, 

csoda-e, ha a fele kipattogott ebben a veszett 

melegben. 
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Öklével fenyegette és újra szidni kezdte azokat, 

a kik lármás nógatással hajszolták a vézna, fáradt 

lovakat, a szétterített kalászok köröndjén. Széles 

vállai közül hatalmas fő emelkedett ki, vállaira 

omló dús hajfürtei tele voltak porral és szalmával 

s petyhüdt, nagy szája idegesen rángatódzott, a 

míg a megtelt búzás zsákokat bekötözte. Alig volt 
m é g egy pár mögötte s a délután már meglehe-

tősen előre haladt. 

— Rajta, rajta, üssétek azt a lovat! -- kiáltozta 

és aztán megint az öreghez fordult, — este lesz 

és Páity meg Moitcsilov holnapra lerótták már 

hitközségi munkaadójukat. Mit kendek magam 

Daility Lukácscsal, a ki úgy se tud egyebet, mint 

a szalmát hányni. 

Az öreg Zebity Györgye volt a bíró. 

— Hej! kik a sorosok a templom szolgálatában? 

— kiáltotta oda, hogy valamit tegyen, a nógató 

diakon panaszára. 

Daility Lukács favillával kezében, ott állt a 

kinyomatott gabona szalmájából emelkedő kazal 

tetején. 

— Podisity Vaszili meg Kuzkarov Dusán. 

A diakon felkaczagott. 

— No még csak az öreg Gyókót kell hozzájuk 

adni, akkor aztán éhen halhatok, vagy eladhatom 

azt a nyomorúságos termést a grknek* és a télen 

elmehetek disznópásztornak. Legyen pap nálatok a 

* A szerbek a kereskedőket „grk" (görög)-nek hívják. 
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gonosz, az ofszenicziek is különben bánnak a 

diakonjukkal, mint ti. 

Zébity Györgye engesztelni próbálta. Az ofsze-

nicziek említése rosszul esett neki, mert Glinával 

ez a még szerencsétlenebb fekvésű hely versengett 

a szegénységben. 

— Hát Niksics Milos, Bezuja Stevo ? — kérdé. 

— Ne említsd a két szelest. Csak két nap volt 

a köteles munkájuk, azalatt is százszor szerteszét 

szaladtak. 

— Hova ? 

— Haza, a Stevo csak most hozta a feleségét, 

a Milost még most se lehet használni, ha eszibe 

jut, hogy ő házas. 

Három szurtos gyerek érkezett rohanva a ház-

ból, — a diakon fiai. Borzas, hosszú hajuk arcukba 

lógott, egyenesen a szalmakazalnak tartottak, Daility 

Lukács legnagyobb rémületére. 

A bíró odább ment. így remélt legjobban ki-

térni a diakon zaklatásai elől, a ki most már ellene 

fordult és szidni kezdte, a miért a faluban nem 

tart elég rendet. 

Gyókó déda:!: jött eléje, kicsiny kosarat tartva 

kezében, melyből a csalán fonnyadt, napbarnított 

levelei csüngöttek le. 

— Sok szerencsével jártál? 

— Három nap alatt se birtam összeszedni tízet. 

A szárazságban mind kivész a pióca, aztán ahány-

* B á t y a . 
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szor eljön a grk, kiveszi a dézsmát a vásárból a 

diakon is. 

Zébity Györgye megállt és kérdőleg tekin-

tett reá. 

— Igen, szerinte a piócából is ép úgy joga 

van a templomnak, a hogy kiveszi részét a község 

szalmájából vagy a Mileva kalászából. 

Együtt mentek tovább a glinai nagy út teker-

vényeiben. A nap már leszállóban volt, a kereszt-

utcák nyílásán át kilátás kínálkozott a kopár, ki-

égett mezőre, honnét a lesoványodott, ösztövér 

jószág csendesen ballagott befelé. 

Mindenki tudta, hogy a diakon kapzsi és csak 

önérdekét keresi, de féltek rettentő haragjától, a 

szitkoktól, melyekkel bőven illette őket s a fenye-

getésektől, melyek szerint az ég áldását megvonni 

és a szentek haragját reájuk zúdítani Ígérkezett. 

A bíró figyelmeztette Gyókót a hitfelekezeti köz-

munka lerovására. 

— Holnap akár a kocsiba fogjon, — móndá 

az rosszkedvűen, — úgy sem mehetek a kiönté-

sekbe, a míg eső nem esik. 

Egyszerre értek a Niksics Milos putrijához a 

tört szarvú tehénnel, mely a gazdaság legnagyobb 

kincsét képviselte. Danicza épen a régi deszkákból 

összetákolt bejárót nyitotta ki. 

— Itthon van Milos? — kérdé a bíró. 

— Még nincs. Szénát kaszál a jabukai völgy-

ben. Messze út idáig gyalogszerrel. 
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A nyakán most is ott ékeskedtek az arany-

pénzek. Kijött az utcára és körülnézett, piros száját 

elvonva, a mi nála a keserűség kifejezése volt. 

Csoda lett volna-e, ha nem volt jó kedve, mikor 

jelen helyzetét a boljenáczi szép napokkal össze-

hasonlította. Igen, nem titkolta, hogy ott víg napok 

teltek el fölötte. Ajh! a Martinov Góga, meg a Lucul, 

Bolja, Balmozsán sarjadékok az ő mulattatására 

voltak, az ő kedvéért jártak a Tésics-porta előtti 

nagy fatörzsre, neki muzsikáltak azon a csepp 

tamburán, a mely mégis úgy meg tudja rezegtetni 

az ember szívét, akár csak azt a perczet átélte volna, 

mikor elszakították leánykori emlékei minden gyö-

nyörétől. 

Itt semmi sem vigasztalta. Magára volt hagyva, 

kitéve a glinai asszonyok megszólásának, a Milos 

féltékenységének, — kit mindig ellene ingereltek 

— és dolgoznia kellett akár egy cselédnek, hogy 

örömtelen napjai végeztével elhagyatottsága érze-

tében mindinkább szívébe költözzék a vágy egy 

ismeretlen messzeségben képzelt jóllét után, melyet 

kivánt és a mely ép úgy kápráztatta szemeit, a 

mint elkáprázott, mikor a boljenáczi templom ara-

nyozott szentélyében állt, a fényes gyertyák, a 

képek és aranyedények között. 

Besietett, nyitva hagyván a kaput maga mögött. 

Zébity Györgye visszanézett utána, a mint útját 

folytatta. 

— No, ez is eltalálta a szarva között a tőgyit, 

— és újra végig nézett a háztájékon. 
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Nem változott az semmit a Milos házassága 

óta. Csak olyan meszeletlen volt, kicsi két ablakát 

csak úgy tarkázta az üveget pótló ujságpapíros, 

fedelén ép olyan hiányos volt a kukoricaszárkéve, 

mint mikor örökségképen szállt reá. Nosza, nem 

is fogja kifizetni soha napján a terhet, a mely 

rajta van. A bíró jól tudta nagyon hogy áll, hiszen 

hivatalos ember volt. És csak a kezével intett 

lemondólag. 

Bizon Daniczának nem jutott eszébe most se, 

hogy a tehenet az istállóba terelje. Ott állt az a 

roskadozó hátsó épület előtt és egykedvűen húz-

gálta ki a tetőt képező szárakat, a melyek zöldes 

színe tévútra vezette. 

Odabenn, az alacsony szoba kevés örömet 

szerzett neki. A háziszent előtt égő kicsi mécses 

gyenge világosságot terjesztett s e mellett próbált 

fonni. De a szálak összekúszálódtak kezében, a 

rokka nem pörgött úgy, a hogy akarta, — szóra-

kozott volt és kedvetlen. Felugrott és kiment az 

udvarba. 

Gyókó déda vizet húzott a kútból és hátra 

hordta a hátsó épület mögé, hol friss ásás nyomai 

látszottak. 

— Meglocsolom őket, mert mind elviszi az 

ördög, — dörmögött magában. 

Danicza szótlanul követte és megállt mögötte, 

csípőjére tett kezekkel nézve, a mint az öreg a 

porhanyós földet feltúrta és a vizet ellocsolta rajta. 

Fekete tömeg nyüzsgött ott, mintha csak a föld 
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mozgott volna. A pióczák voltak, — Gyókó déda 

üzlete. 

Hogy irtózott tőlük eleinte, mekkorát sikított, 

mikor virágcserepeibe friss földet piszkálva fel, 

egy ilyen fekete szörnyeteg jutott a kezébe. 

A hideg érintés ájulttá tette, Milos pedig nevetve 

kapta karjaiba. Az egész ház környékén telítve 

volt már a talaj ezekkel a férgekkel, s a tőlük 

való félelem miatt kiszáradtak, elvesztek a virágok is, 

melyeket pedig Bolja Bogdán adott neki ajándékba. 

Az öreg ember újra meg újra húzott egy vödör 

vizet, azután elegyengette a kiásott földet és csalán-

nal meg nagylevelü füvekkel szórta be. Ezek 

híivösen tartották. És mialatt dolgozott, nem fogyott 

ki az elbeszélésből. Hejh! ha annyira vihetné, 

mint Popov Péra oda át a szerb parton. És újra 

elbeszélte, a mit nála látott, egyetlen egyszeri 

látogatása alkalmával, a melyről kimeríthetlen rész-

letei voltak. 

Popov Péra a Duna mellett lakott. Igen, arról 

lehet megismerni a házát, hogy magas, égbe nyúló 

pózna áll előtte, ördöngös kerekekkel a tetején, 

a melyek olyan sebesen forognak, mint az ördög 

motollája. Tudja Isten, mi hajtja, ha csak a hegyes 

partról átverődő szél nem. Aztán alul csak folyik 

a víz szép csendesen az árkokba. 

— Igen bizon, árkokba, a melyek hosszan, egy-

más mellé sorakoznak, akár a katonák, közben 

fáktól árnyalva, a melyek a nap égető sugarait 

távol tartják. 
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Aztán elbeszélte az árkok rejtett kincseit. Nem 

aranyat rejtenek azok, hanem pióczákat. Egy millió, 

két millió van bennük tavasszal, őszre mégis 

mind üresek. Az ám, a grk jön messze vidékről, 

jeget hoz a kocsiján, a mely pléhvel van kibélelve, 

megrakja és aztán viszi messze föl a hegyeken 

túl; — a Péra pedig a markába nevet. Képes 

nagy bankó veri már azt, a fekete férgek ára, a 

melyért aztán veszegeti egymás után a földeket. 

Daniczának mindig felragyogtak a szemei, a 

mikor a Popov Péra kincseiről kezdett beszélni 

Gyókó. Ha az olyan nagy képes bankóért földet 

adnak, adnának érte aranyat, kalárist és önkénte-

lenül a nyakához nyúlt. Olyan igen elkelt volna 

azon még egy sor akármelyikből. 

Az öreg elkészült a pióczás gödrök locsolásával 

és együtt jött vissza Daniczával az udvarra. Most 

panaszkodni kezdett. Ha volna pénze hozzá, ö is 

a Péra gazdagságában osztozkodhatna. így egy-

maga mit bir összefogni s a piócza-fogó gyerekek 

is inkább összegyűjtik és Nédának viszik, a ki 

nem sajnálja az útat a Péra telepéig. Hejh! a vén 

boszorkány egy ezüst dénárért félnapig is eltipeg. 

— Miért nem viszi el kend is? — kérdé a 

menyecske. 

— A lábaim alig birnák már a nagy terhet és 

a messze útat, de neki gyűjtöm, majd eljön a fia, a 

Száva, aztán veszek neked dukatát, veszek neked 

selyemkendöt, karéket, csak az adót fizetjük ki, 

meg azt a tehert segítem törleszteni, a mi még a 



Milos jussára nehezül, — igen, meg egy kis tőkét 

teszek félre, hogy fizethessem a gyerekeket, hogy 

újra kezdhessem a gyűjtést. 

Ragyogó képet tudott a jövendőröl rajzolni s 

Danicza ott hallgatta a küszöbhöz dőlve s képze-

letben kiszínezve azt. 

— Úgy, úgy, tartsd bolonddá az asszonyt, 

nem elég bolond már úgy is — mondá Milos, a 

nyitott kapunál hírtelen előlépve. 

Danicza összerezzent. Egy idő óta nagyon fur-

csán bánt vele Milos. Kíméletlen volt és nyers, 

gyanakodó és bizalmatlan. Semmiben sem találta 

kedvét. Szótlanul rakta el sarlóját, alattomos tekin-

tetet vetett reá s míg szegényes vacsoráját elköl-

tötte, mérgesen, dúrván szólt csak hozzá. 

Pedig mindenki tudta, hogy él-hal érte, szereti, 

mindenki tudta, hogy semmi nélkül azért vette el, 

mert nem találta nyugalmát, míg közelében nem 

tudta. És maga sem birta indokolni, hogy miért, de 

úgy érezte, hogy csak akkor őrizheti meg magának 

szerelmét, ha minél szigorúbban tartja. Úgy hal-

lotta, leány korában kikapós, kaczér teremtés volt, a 

boljenácziak sokat tudtak beszélni erről, — azt hitte 

hát, hogy megcsalhatja, hűtlen lehet hozzá s ez 

a gondolat megremegtette. 

Nem volt egyetlen egy ember sem, a ki Glinán 

vele versenyezhetett volna természeti adományok 

tekintetében; aszott, öreg vagy elcsigázott beteg 

emberekből állt a férfi-lakosság. A nehéz munka 

régen tönkretette őket s a nélkülözés korán meg-
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érlelte. Kire gyanakodhatott tehát? És mégis gya-

nakodott, pokollá változtatván életét, s a békés 

együttélést, a melyet nyugodtnak, zavartalannak 

szeretett volna. 

A szép asszony pedig, kinek kevés öröm jutott 

részéül mostoha anyja házánál, azt hitte, annak így 

kell lennie. Nem panaszkodott, elrejtette könyeit, 

mentegetőzött, ha ura bánásmódja szóba került, a 

kedvét kereste, de ha magára maradt, csak erősebbé 

lett szívében a vágy az után a mentő jó lélek után, 

a kit képzeletében alkotott. Nem volt az valami 

idegen, a Milos arczát, alakját viselte, de csodásan 

átváltozva, megszelidülve. 

Annak csak hízelgő szava, lágy ölelése, mindent 

felkaroló figyelme volt iránta, az csak érte és általa 

élt, neki hitt egyedül és szenvedéllyel szerette. Sok-

szor azt álmodta, hogy látja, hogy vele van és átölelte 

a párnát, úgy hitte, ott áll előtte, édes szókat sut-

togva fülébe s remegett a boldogságtól, arcza 

mosolygott, mintha gondolatait akarná vele közölni, 

a melyek gyors egymásutánban nyargaltak át agyán. 

Ez a képzelgés enyhet adott neki és szóra-

koztatta. Nem is élt a valóságban már, mert ez 

csak bánatot és szomorúságot termett számára. 

A nyár végén boljenáczi kocsi állt meg a Milosék 

háza előtt s Martinov Góga ugrott le róla, az 

istrángot a lovak közé dobva. Az özvegy Tésicsné 

férjhezmenetele hírét hozta s lakodalomba hítta 

Daniczát mostoha anyja megbízásából, ki Trumity 
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Dániel zaklatásai folytán levetni készült az özvegyi 

fátyolt. 

Tele volt hírrel és újdonsággal s a míg azokat 

előadta, kíméletlen gúnnyal illette a glinaiakat, 

a kik közé Daniczát balsorsa vezérelte. 

— Hajh, nyomorult fészek ez, a hol tán esz-

tendőben egy szvecsár* se esik. Boljenáczon ősztől 

kezdve tavaszig egyebet se csinálnak. Hahaha! 

ott nem is él ám más a pióczából, mint a fél-

kegyelmű Néda, no meg Tosó, a falu bolondja. 

És mialatt búcsúzásképen megragadta Danicza 

kezét, kétszer is ismételte: 

— Hadd itt ezeket a piócza-fogókat és gyere 

vissza hozzánk, csinálj magadnak egy pár víg 

napot, hiszen csak nem akarsz itt öregedni! 

Danicza kitéröleg válaszolt. Maga sem tudta, 

mit tesz, mit mond, s kelleténél tovább állt szó-

rakozottan a Góga kocsijánál, aki dolga végezté-

vel visszatért Boljenáczra. Visszamenve, előhúzo-

gatta a superlát fiókjait. Mikor a Milos házába 

jött, telve voltak azok. A ládában hozott ajándék-

kendőt, ruhát, selyemszövetet mind ide terítgette. 

Most már ez is hiányzott, az is. Egy párt el-

pusztított a szoba nedvessége, másokat elvitt a 

zsidó, igen a zsidó, a kinek kezén az aranyak 

egy része is elúszott, mikor a Milosnak fizetnie 

kellett és a keresetből nem telt ki a tartozás összege. 

Összekeresgélte a mit még talált és aztán arra 

a meggyőződésre jutott, hogy mindebből sem tel-

Ünnep, rendesen a házi szent névünnepén adott tor. 
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nék ki tisztességes öltözékre való. Hogy menjen 

hát a mostohája esküvőjére? A boljenácziak közé, 

kik szegénységét kigúnyolnák és jót nevetnének 

tehetetlensége fölött. E tudatban a keserűség el-

fogta szívét. Sírt és szerencsétlennek, boldogtalan-

nak érezte magát. 

Úgy találta Milos, mikor este hazatért. Rossz-

kedvű volt, mint rendesen s nem kímélte a szem-

rehányásoktól Daniczát, a ki szerinte csak a mulat-

ságon törte a fejét és összetett kezekkel, tétlenül 

nézi, hogyan töri magát ö a mindennapi beszer-

zésére. Látszott rajta, hogy megint felbíztatták, 

hogy tudja Góga ottjártát és csak a féltés ösztö-

nözte, hogy más asszonyok példájára Daniczától 

is azt kívánja, hogy vele a mezei munkára men-

jen és nehéz keresetében osztozzék. 

Egy pár napig aztán együtt mentek ki a me-

zőre, de ezen a munkán nem volt sok áldás. 

Milosnak jobban fájt, a míg Danicza kínlódását 

látta, mint annak, hogy az erős munkához nem 

szokott kezét feltörte, hogy bársonyos arczbörét 

a veríték elborította. 

— Hej! Milos, bábot veszel feleségül ? — kér-

dezték tőle, mikor még mint kérő járt a bolje-

náczi házak közé és eszébe jutott, miként próbál-

ták lebeszélni, eltéríteni ettől a házasságtól. 

De ö ragaszkodott hozzá, mert szerette, mert 

álmában is előtte állt a Danicza rózsás arcza, 

mert úgy hitte, hogy ha nem teheti magáévá, az 

egész világ megszűnik reá nézve. És most előtte 
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állt a kérdés: igaz társat nyert-e benne, feleséget, 

a ki gondjában osztozik, vagy bábot, a ki tépett 

hírét nevével takarja. 

A kevés földet hamarosan megmunkálták a 

glinaiak, s az ősz úgy találta őket, kereset és 

elfoglaltság nélkül, kevés élelemmel, a mely a tél 

nyomorát még szörnyűbben éreztette velük. Az eső-

zés megeredt s a Duna felöl langyos déli szellő 

osont végig a szegényes tájékon. Egy darabig 

kiki a saját belső telke erősítésével volt elfog-

lalva. Az utcza kiásott földéből nyúlgátakat csinál-

tak, a vert-falak körül levezető árkokat ástak a 

falu déli oldalán levő lejtős mező felé s egy pár 

nagyobb dereglyét is elhelyeztek a fűzfák véd-

szárnyai alá. Minden évben így volt az, az ösz 

közeledtével, — s kiki megszokta a szennyes hul-

lámok rémét, melyek a nyomorult viskókat nem 

egyszer összedöntötték és évente megjelentek a 

házak falainál. 

Mért, hogy úgy ragaszkodtak e helyhez, mely 

oly kevéssé kinált boldogulást? A természet tit-

kos ösztöne volt ez, egyenlő a vándormadarak 

hűségével, melyek még a legnyomorultabb viskó-

ban is újra felkeresik elhagyott otthonukat. 

A glianai népnek is volt az évben bizonyos 

vándorlási korszaka. Mikor kubikolni mentek. Ilyen-

kor a vállalkozó kocsija megjött a faluba, össze-

szedte a munkabíró kezeket, és elvitte messze le 

a dunai védgátakhoz, vagy fel, a Tisza és Maros-

köz óriási töltéseihez. 
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Az idén ősszel érkezett s Zébity Györgye a 

bíró kalauzolása mellett járta be a falut. Nem 

sokáig tanakodtak, az egyesség hamar létrejött: 

gyalog napszámosoknak ennyi, lovasoknak annyi. 

És mikorra a falu végéig értek, egész búcsújárás 

vonult már utánuk, Daility Lukácscsal az öreggel, 

Jovisity Vasziliával és Kuczkurov Dusánnal, kik 

báránybörsiiveges fejükkel jelentősen bólintgattak. 

Egyik házból kijöttek, a másikba bementek, nem 

maradt el egy se, a hol épkarú férfit tudtak. 

Niksics Miloshoz is benéztek. Épen kapóra jött 

szorongatott helyzetében ez a nem várt jövede-

lem. Kézbecsapott ő is és behívta a fiatal vállal-

kozót meg a bírót, hogy pohárka pálinkával meg-

vendégelje. Danicza töltött az egyetlen kis pohárba 

a márczos üvegből, mely ott állt, a sárkemencze 

padkáján, hogy csípős, pikáns-édes ízét annál 

inkább megnyerje. 

A vállalkozó lenyelte azt, hírtelen becsukta 

szemeit, aztán felugrott s letette az asztalra az 

ezüst forint szalonnapénzt és megcsipte a Danicza 

arczát. 

Milos is velük ment, hogy a diákonnál a 

szerződést írásba foglalják, minthogy a körjegyző 

a lapály egy messzebb fekvő falujában lakott 

s kivüle senki sem ismerte az írást a faluban. 

A delet régen elharangozták, mikorra elkészültek, 

keresztvonásaikat odatették s a szalonnapénz egy 

tízedét a diakon bezsebelte. A vállalkozó felült 

kocsijára és elhajtott Ofszenicza felé. Tudta ő, 

Scossa Dezső: Délvidék! Történetek. 6 
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hol kell összeszednie a töltésépítés nehéz munká-

jához a legolcsóbb erőket. 

De még jó ideig kellett várniok, a míg mun-

kára mehettek. Az őszi esőzés csak nem akart 

elállni s az öreg Gyókó minden időjóslatát kiját-

szotta. Végre felderült újra a nap s egy reggelen 

megindult a kocsisor, mindeniken egy-két telje-

sen felszerelt talyiga s egy-két subába burkolt alak. 

Danicza egymagára maradt, — az öreg Gyókó 

felügyelete alatt, a ki ott lakott a Milos portáján 

levő kicsi hátsó épületben s ki haragosan csap-

kodta földhöz a sapkáját, hogy fájós lábaival a 

nagy munkába nem követhette azokat. 

Alig néhány napi jobb idő múltán aztán vissza-

tért a jó kedve. Hírt vett, hogy a pióczás tavak 

újra mívelés alá vehetők. Az egész falu rokkantja 

és gyereke kijárt most pióczát szedni s esténként 

jó eredménnyel tértek vissza. Tudja Isten, honnét 

szaporodott fel újra a csúnya állotok tömege, a 

hosszú esőzés megolvasztotta a földet, a melyben 

temetve volt, vagy a délibb fekvő vizekből szár-

mazott át. Gyókó bátya is korán reggel kiment 

már s kosarat estig mindig teleszerezte, dicse-

kedve mutatván Daniczának a pióczatartó árok 

örvendetes gyarapodását s százféle történetet be-

szélve el a módozatokról, a melyekkel kincses 

bányáját szaporította. Az üzleti-szellem egészen 

elfogta. Hazatérte után gyerekek keresték fel, a 

kiknek egész napi munkájáért marék vagy kötény 
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gruskát* adott cserébe, átkokkal illette az öreg 

Nédát, a ki keresetét leginkább megrontotta és a 

szenvedély olyan lázas izgatottságba hozta, hogy 

lopni képes lett volna, — csak hogy gyűjtése 

gyarapodjék. 

III. 

Milos eltávozása óta csaknem négy hét telt 

már el. Csak nagy ritkán érkezett tőle és társaitól 

valami kis hírecske. Az is olyanformán, hogy a 

szomszéd falubeliek útján jutott Glináig. Nem volt 

még szó sem a hazaérkezésükről, sőt mindig csak 

azt izenték, hogy míg a fagyok be nem állnak, a 

munka tovább folyik. Az idő pedig nagyon ked-

vező volt reájuk. A nap ragyogott a tiszta égen, 

enyhe tavaszi lég honolt a tájon, — valóságos 

vén asszonyok nyara. 

Danicza kanavászt fehérített s dalolva hajlado-

zott házuk gyepes, kicsiny udvarán. Egyedülléte 

és az, hogy nem kellett folyton férje szeszélyeitől 

rettegnie, egészen visszaadták leányos jókedvét. 

Piros arczán újra ott ült a hamiskás játszi mosoly, 

szemeiben újra felragyogott a tűz. 

Gyókó lélekzet nélkül rohant haza s már a 

kerítésnél kiabálni kezdett. 

— Itt van ! megjött! 

— Ki van itt? Ki jött meg? 

— Hát Száva! A Popov Száva ! 

Danicza csak most emlékezett vissza, hogy 

* Körte (rendesen aszalt). 

6* 
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erről beszélte el az öreg hihetetlen történeteit. 

Felkaczagott. 

— Engem is elakarsz adni, déda? 

— Ejh! nem tréfa ez. Épen most beszéltem 

vele, csak a Nédával egyezik meg, aztán ide jön. 

Ugy-e, minő szerencse. 

Danicza nem értette az összefüggést s újra 

bement a házba, hogy újabb kanavász darabokat 

hozzon kifehérítés végett. Gyókó a pióczás gödör-

höz ment hátra. 

A mint visszatért, úgy vette észre, hogy az 

ablaknál elsuhant árnyék megállt. Ijedten rezzent 

össze. Egy fiatal, magas idegen állt előtte, s barát-

ságosan köszöntötte. Megjelenése elárulta, hogy 

ö Popov Száva, a gazdag, az irigyelt. 

— Gyókó dédát keresi, ott lakik! — 

mondá zavartan, oda mutatva a rozzant hátsó 

épületre. 

A jövevény mosolygott. 

— Öt keresem, . . . majd előjön, — mondá 

aztán és hozzátette: — addig legalább a sze-

medbe nézek. Azt mondják, nincsenek a tieidnél 

ragyogóbb szemek egészen a crnagorc határig. 

Danicza lesütötte a szemét és fülig pirult. 

A fiatal ember megfogta kezeit és gyönyörködve 

nézte, mialatt feldicsérte szépségét és elmondta 

mindazt, a mit csak hallott felőle. Észre se vették 

az öreg Gyókót, a ki ott tipegett már az ajtóban, 

türelmetlenül várva, hogy arra a dologra térjen 

látogatójukkal, a mely annyira égette. 
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Popov Száva előbb betért a Milosék szobá-

jába, ivott a mézes márczból, szivarkát sodort és 

csak aztán méltatta szóra az öreget. 

Mindhárman lementek a pióczás gödörhöz s 

míg Gyókó déda elmondta megszokott történe-

teit, a két fiatal halkan beszélgetett. 

Az alkú így is létre jött. Száva megajánlotta 

a kért árat s oda sem tekintve, vette ki a fogla-

lóul szolgáló bankót tömött erszényéből. S e mel-

lett dicsekedve emlegette, hogy a pióczatizlet csak 

mellékes foglalatosság náluk, a fő a gabona és a 

disznó. Mind a kettő a sajátjukon terem, odalenn 

a szerb parton, a melyet Danicza már jól ismert 

az öreg elbeszéléseiből. 

Nem látszott megelégedve lenni a glinaiak 

készletével s fitymálva emlegette, hogy ilyen kevés 

pióczáért alig érdemes neki olyan messze útat 

megtenni. Igen, mikor nekik millió számra kellene. 

És elmondta, hogy a gabonás hajók mindegyi-

kén megy a telepről egy-egy nagy fekete kosár, 

felfelé a Duna mentén levő nagy városokba és 

jót nevetett azon, hogy a nagyvárosok népének 

petyhüdt vérét ennek a piszkos földnek, szennyes 

víznek förtelmes lakói szívják ki. 

Gyókó déda azt ajánlotta, hogy tegyenek egy 

sétát a vizekre, ott lesz még készlet s Száva helyes-

lőleg bólintott. 

Újra felmentek a szoba bejáratához; Száva 

elővette az óráját. Valóságos ezüst óra volt, vastag 

láncon lógva, mely léptei alatt kellemesen csilin-
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gelt. Odalépett a kapuhoz és integetni kezdett, 

mialatt távolról kiáltott valaki felé. 

— Ugy-e, olyan mint egy űr. Valóságos úr! 

Láttad azt a tele erszényt, a gyűrűt az ujján, a 

szelenczét, a melyben a dohányt tartja s az órát? 

— súgta Gyókó lelkesülve. 

Ezalatt kocsi érkezett a kapuhoz. A Száva 

kocsija. Csomagot vett le róla és visszatért. 

— Ebédeljünk együtt! — mondá s miután 

ismét a szobába tértek, kibontotta a csomagot. 

Sódar, disznósajt, birkatúró került ki abból és 

finom ludajácsa* sem hiányzott. Gyókó meg-

esküdött, hogy fehérebb kenyér még a patriárka 

asztalán sem lehet s bámulata legfelsőbb fokát 

érte el, mikor a fiatal ember egy alaktalan tömeget 

dobott eléje, a melyet tetszése szerint alakított át 

késsé és villává. Jóízűen falatoztak. Danicza be-

tálalta a kiszelacsorbát** s félénken rágicsálta a 

jó csemegét. Popov Száva intett a kocsisának s 

az csakhamar két üveggel jelent meg, melyek 

gondosan szalmakosárba voltak pólyázva. A egyik 

tüzes verseci bort tartalmazott, a másik édeskés 

úrmöst. Töltött és odaállította Danicza elé, mialatt 

a szeme közé nézett, hosszasan, erősen, mintha 

csak egész a lelkéig akarna látni ennek az asz-

szonynak, a kinek nagy szépsége egyáltalán nem 

illett a „szegény kubikos" nyomorúságához. 

* Sülttökös rétes. 

•'** Savanyú-leves. 
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Fölötte vidám hangulatban mentek aztán a 

Popov Száva kocsiján a pióczás vizekhez. Ragyogó 

szép ösz utói nap volt, kedélyükhöz hasonló. 

Gyókó a kocsis mellett dúdolt, a két fiatal a hátsó 

ülésen csevegett. Az esőzések a mélyebben fekvő 

területeket mind elárasztották, a nádiások barnás 

koronájukkal hajladoztak feléjük s a játszi szellő 

lassan hintázta a füzek száraz leveleit. Itt is, ott is 

lehetett látni egy pár alakot, térdig a vízben, 

kezében kosarat tartva, gyerekeket, hosszú póznára 

kötött fehér rongyokkal, — a kik kíváncsian néztek 

vissza az elhaladó kocsi felé. 

Azután meg kellett állniok. A vadvizek és erek 

elvágták a kocsi útját s csak keskeny ösvény 

kínálkozott a hosszan elhúzódó sánczokig, a me-

lyeket megviselt az idő, s most csupán a víz 

lefolyásának akadályozására szolgáltak. Az öreg 

Gyókó szerepelt vezetőként. Száva és Danicza any-

nyira el voltak foglalva egymással, hogy nem is 

figyeltek magyarázó szavaira, melyekkel az üzletről, 

az itteni szokásokról és felfogásról megemlékezett. 

Feljutottak a dombra, honnét az egész vigasz-

talan tájék képe eléjök tárult. És eléjük tárult a 

kicsi falu nyomora is, mely messze fekvő piszkos 

foltként tünt elé. Itt ütöttek ugyanis tanyát a 

glinaiak, a magaslaton összetákolt ürgelyukhoz 

hasonló gulibákban tartva éjjeli szállást, miután 

keserves munkájukat a vízben nappal elvégezték. 

Most is ott álltak a hideg, sárgás vízben, vö-

rösre vált arcczal és kezekkel, egymástól nagy 
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távolságban, mintha csak útmutatók lettek volna 

a sekély fövenyen. 

Gyókó déda kiabálni kezdett utánuk, de csak 

lassan követték hívó szavát. Bement hát maga is 

széles jó kedvében szerencsét próbálni. 

— Hajh! nem ér az az új módi pióczafogás 

semmit. Fehér gyapotfoszlányokat húzgálnak végig 

a szerencsétlenek és azt hiszik, hogy azon is úgy 

megragad, mintha belekapaszkodik az ember láb-

ikrájába. No, én csak a réginél maradok. 

Ott ácsorgott, barna, eres lábait néha-néha fel-

húzva a vízből, mialatt Daniczával ingerkedett, ki 

ott állt a parton egyedül, míg Popov Száva az 

ajánlattevőkkel odább beszélgetett. Egyszerre csak 

elszánta magát, lehúzta czipöjét és belépett a vízbe. 

Gyókó hítta, bíztatta, mikor a hideg érintésre szi-

szegni és habozni kezdett s Danicza nagy lassan, 

fehér lábait óvatosan téve egymás elé, közelebb-

közelebb ment felé. Maga sem tudta miért tette, 

pajkos volt, s jókedvét a hideg víz csak fokozta. 

Mikor közel Gyókóhoz, egy kicsiny magaslatra 

ért, mindketten kiáltozni kezdtek Popov Száva felé, 

a ki most feléjök fordult, feledve a körülötte álló 

szegényeket, kik átfázva, nedves ruhájukban várták, 

hogy a bő erszény egy kis morzsája húll ölükbe 

cserébe a felajánlott készletért. 

Hogy ez tényleg a legjobb piócza-fogó hely 

volt, azt Gyókó déda csakhamar azzal is bebizo-

nyította, hogy egymásután szedte le lábairól a 

vérszopó állatokat, időt nem engedve, hogy erő-
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sen kapaszkodhassanak belé. Nagyon be volt gya-

korolva, hogy az erre szolgáló legjobb pillanatot 

eltalálja s kézügyessége is elég nagy volt a fekete 

sikamlós állatkák megfogására. 

Jó kedvében bravourokat csinált. Két-három 

pióczát dobott fel s kapott el kezével. Danicza 

pedig ott kaczagott közelében, félszemmel a Száva 

mozdulatait kisérve figyelemmel. És a míg elbá-

mult, a víz színe alatt gonosz dolog történt. Utói-

érte a fátum és egy piócza belé csimpaszkodott. 

Sikoltozni kezdett, mikor fehér lábán a fekete 

szörnyet észrevette és rémülten rohant a part felé. 

De későn volt. Hiába küzdte le borzalmát és 

próbálta letépni ádáz ellenségét, az mélyen bőrébe 

volt már kapaszkodva. 

Egészen elhalványodott az ijedtségtől s tehetet-

lenül dőlt a kiégett, kiszáradt gyepre, mialatt 

panaszos kiáltásokat hallatott. 

Gyókó odabenn a vízben nevetett félelmén, 

míg Száva lassan közelített felé. Egy kis só, a 

melyet véletlenül zsebében talált, megszabadította 

a szép asszonyt kínjaitól. A piócza megszűnt 

csípni őt s aztán összehúzódva gurult le húsos 

lábáról, melyen üde, piros vérfolt húzódott végig. 

A déda nem tartott velők visszamenet. Az al-

kalmas helyet nem akarta elhagyni alkonyat előtt, 

így csak ketten ültek a kocsiban, melyről Danicza 

házuk előtt leszállt, míg Száva tovább folytatta 

útját Ofszenicza felé. 
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Danicza álmodozásba volt merülve, mikor este 

az öreg hazatért. Az idegen ifjú rendkívüli hatást 

tett reá. Ilyennek alkotta azt, a ki jobb sorsát és 

boldogságát biztosítani fogja. És búsulni lett 

volna kedve fölötte, hogy Milos, az ura, mennyire 

különbözik tőle. 

— Ugy-e, olyan, mint egy úr? He! mondtam, 

hogy eljön, hogy szerencsét hoz a házhoz. No, 

most már biztos, hogy jó telünk lesz, ha vissza-

jön és kifizet. Veszek egy kazal szalmát, jó lesz-e ? 

Kifizetjük a Milos keresetével együtt a kis terhet, 

a mely a házon van, veszünk neked selyemkendöt, 

karéket. 

És kaczagott jó kedvében, a melyet tetemesen 

fokozott az a bor, a mely a déli vendégségről 

megmaradt és a melyet most egyedül kellett meg-

innia. Minden vágyát, tervét teljesülve hitte, s kép-

zelete a végtelenig ragadta el. 

Nem csalódott. Popov Száva alig néhány nap 

múlva visszajött. Egyenesen a Niksics Milos por-

táján szállt le, a hol egészen otthon érezte magát. 

Jövetele szorosan összefüggött az üzlettel, mégis 

alig törődött vele valamit. Az összevett pióczákat 

Gyókó vette át s annak kezén keresztül kapták 

meg pénzüket az eladók. 

A porta egész nap búcsújáró helyhez hason-

lított. Felnőttek és gyermekek árasztották el egész 

környékét, Popov Száva szekereit megrakva kö-

tényben vagy kosárszámra összehordott pióczákkal, 

melyek ára fejében a fényes új hatosokat vagy 
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sima bankjegyeket ott nézdegélték, számolgatták 

napestig. 

Az ifjú maga nem tágított a szobából, Danicza 

mellől. Sok, sok mondani valója volt. Hozott 

számára tarka selyem kendőket, kicsi formás cipőt, 

aranyrojtos kötényt, nyakra való gyöngyöket, ezüst 

gyűrűt, arany pénzt, a mi mind, mind a Gyókó 

készlete fejében járt ki neki, ő szerinte. 

És Danicza boldogan mosolygott mind e vágyott 

kincsek láttára, hallgatta az édes-mázas szókat, a 

miket fülébe súgott, szótlanul tartotta kezét, a 

melyre az a gyűrűket húzta fel, tűrte, hogy át-

ölelve magához szorítva tartsa. 

— Hallod-e, nem ezért a rongyos üzletért jár-

tam én meg annyi sok mértföldet; a szépséged 

vonzott, — suttogta Száva, — ha velem jönnél, 

aranyba, ezüstbe foglalnálak! Kár, hogy annak a 

szegény kubikosnak a felesége vagy. Mért, hogy 

úgy ragaszkodsz hozzá, mért, hogy nem akarsz 

az enyém lenni? 

A szép asszony reszketett az ifjú delejes érin-

tésétől és esedezve tekintett reá. De nem birt 

akarata ellen tenni, erőtlenül hanyatlott karjaiba s 

nem volt magánál, mikor az keblére szorította és 

csókot nyomott izzó, piros ajkára, rózsás arczára, 

vállaira. Az állom folytatása volt ez, két oly kéjes 

gyönyörrel tetézve, mint a mit az okozott. 

Az alkony rég leszállt, a kis ablakon a hold 

szelid fénye hatolt be s ők ketten még mindig ott 

voltak egymás karjaiban, öntudatlanul, boldogan. 
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Most már az asszony marasztalta, ha az ifjű menni 

készült s a búcsúzás újra meg újra csókba ful-

lasztotta őket, hogy még egy perczig tovább élvez-

zék boldogságukat. Arczuk égett, kezük remegett, 

mikor végre elváltak. 

Elváltak a kényszerítő körülmények parancsa 

folytán, de nem úgy, hogy az együtt átélt gyö-

nyört feledhették volna. Csak mikor a Száva 

kocsija, elhajtott, fogta el Danicza szívét babonás 

félelem. Hiszen férjes nő volt s a faluban min-

denki ellensége. Rémültében a Gyókó kamrájához 

futott. Tudni szerette volna, nem látta-e meg valaki, 

a mi odabent történt ? Az öregnek csak a horko-

lását halotta. Mit tehetett volna mást, minthogy 

nyughelyére dőlve folytatta álmodozásait, melyek-

ben egyedül telt öröme. Minden, minden feledve 

volt, — csak a Száva csókos ajaka tűnt előtte 

valóságnak. 

És azután gyakran megjelent az ismerős kocsi 

a glinai úton, titokteljes irány felöl, hírtelen vagy 

váratlanul a vizek süppedéses útjai felöl. A gaval-

lér ifjú sohasem jött ajándékok nélkül, mikkel a 

tapasztalatlan asszonyt elkápráztatta, hálójába kerí-

tette. Úgy mondta, nem kiván mást tőle, csak 

hogy szeresse és Danicza szerelmet érzett iránta. 

Olyan szerelmet, a mely minden szenvedélyét 

egyesíté, a mely egészen elfoglalta. Hiszen min-

den reá emlékeztette, a selyem viganók, az arany 

pénzek, a melyek újból teljes díszt képeztek hófe-

hér nyaka körül, a gyűrűk, melyek munkamentes 
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puha kezét ékesíték. A távollevő egészen el volt 

feledve. 

Olykor ugyan eszébe jutott Daniczának, de 

csupán mint egy igézet, mint egy súlyos álom, 

veszély és kárhozat, melytől megszabadíthatta az 

otmicza.* Előtte volt Kranján Zorka esete, oda 

át Boljenáczon. Ott laktak a szomszédjukban. 

Szép leány volt s anyja egy csúnya, vén ember-

hez akarta kényszeríteni. Az esküvő is ki volt már 

tűzve s Zorka ott sírt-rítt a palánkhoz támasz-

kodva és a szeretője nevét suttogva. Két nappal 

ez esküvő előtt megjött Kójó, a kedvese, felpa-

kolta a leányt társai segítségével és mit sem 

törődve anyja kiáltozásával, elvitte magával. 

Akkor csodálkozott ez esemény fölött, de most 

megértette. A szerelem erőszakos hatalommal vett 

rajta erőt, de ez a szerelem nem az urát illette. 

Csaknem karácsony volt már, mire a hó vas-

tag lepellel takarta le a kopár, egyhangú vidéket 

s mire a glinai kubikosok visszaérkezéséről jött hír. 

Egy csikorgó téli napon aztán megjöttek a kor-

dék, s velük az emberek. Az apró macskalovak, 

a nehéz munkától lesoványodva, alig másztak a 

rögös úton, az emberekre alig lehetett ráismerni. 

Milosnak megnőtt a haja és arczát torzonborz 

szakáll ékteleníté. Danicza megijedt tőle, mikor 

karját derekára fonta és arczára^csókott nyomott. 

Egész Glina ünnepet tartott ezen a napon, a 

kicsi házak kéménye vígan füstölgött, a diakon 

* Nőrablás. 
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meg a bíró végig járták a házakat, a viszontlá-

tás örömében pohárka mézes pálinkát nyelni, a 

mi minden asztalon készen állott. 

Milos és Gyókó déda ott ültek a szobában, 

pipára gyújtva s lassan fogyasztva az előttük álló 

üveg tartalmát. A kemencze enyhe meleget árasz-

tott, melyet Danicza újra meg újra felszított, a 

kialvó pörnyére hatalmas szalmarakást tolva be, 

melynek fellobbanó lángját a tévővel elkeríté. 

A mint így ki-be járt, Milos elkapta kezét, 

magához vonta s szeretettel ölelte, csókolta, aztán 

meg vágyakozva nézett rája. Távollétének egész 

idején magába fojtott vágyakozása most tört ki 

belőle egész erejével, s a nélkülözés hosszú kín-

lódása után most, hogy újra enyh-helyen tudta 

magát, elégültség költözött szívébe. Danicza kerülte 

tekintetét, a hidektöl és erős levegőtől kékes-vörös 

duzzadt arczból kimeredő fénytelen szürke szemek 

szúró tekintete félelmet lehelt belé s a kérges kéz 

érintése fájdalmat okozott neki. 

Gyókó déda nem vette észre, a mit Milos és 

Danicza éreztek. Ö az üzlettel volt elfoglalva. 

Kendője végibe kötött bankóit kivette, Milos elé 

tette s hunyorgatott felé, mintha szemrehányást 

akarna tenni, a miért keresetét oly sokszor gúnyolta 

és a miért arról csak kicsinylőleg tudott szólani. 

Számított és a Milos pénzét olvasgatta. Csupa 

aprópénz volt az, kis zacskóba takarva, melyet 

Milos érkezése után hanyagul dobott az asztalra. 

Úgy kuporgatta össze a napszám fel nem hasz-
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nált filléreiből, mialatt a felesége javát és kicsiny 

vagyona teljességét tartotta szem előtt. 

Zébity Györgye és a diakon léptek be. Mind 

a kettőn meglátszott már az ital hatása, — kipi-

rult arczuk szederjes volt a hidegtől, — járásuk 

bizonytalan. 

— Hej! hej ! de szép selyemkendőd van, 

Danicza, — jegyezte meg a pap, felé fordulva, — 

talán bizon oda át Bjela-Zrkváról kaptad? 

Ittak, de a míg a poharat ajkukhoz emelték, 

Milos tekintete fürkészve nézte végig felesége-öltö-

zetét. Csak most tíint fel előtte annak selyme, 

aranya. Fájdalmas döfést érzett szíve tájékán. Mi 

történhetett távolléte alatt? 

Nem kellett fürkésznie utána. A fecsegők 

elmondták Popov Száva ottjártát, a lázat, mely 

jöttével a falut elfogta, a pénzszórást, mellyel 

üzleteit kötötte, a kocsin tett útat a vizekig, aztán 

a fiatal szerb gyakori visszatértét, mindent. Az 

volt a czéljuk, azt hitték, Milosnak mulatságot 

szereztek általa s az azalatt kínjában vergődött s 

elfojtott dühe fojtogatta. 

Gyókót az öröm, a bor álomba ringatta, a két 

vendég csakhamar eltávozott. Milos egyedül maradt 

Daniczával. Mennyiszer előtte volt ez a gyönyör-

teljes egyedüllét, a míg a hideg, kemény fekhelyén 

az idegenben vergődött. És most karjai bénán 

hanyatlottak alá, szívét a kétség és a féltékenység 

minden ördöge marczangolta. 



Lassankint világos lett előtte az ajándékok for-

rása és fajának minden izgékonysága erőt vett 

rajta. Ejh! Eladta magát a boljenáczi fajta, elárulta 

öt és becsületes szívét, szándékait a glinaiaknak 

dobta oda, nevetség tárgyául. Egyszerre előtte volt 

újra a kérdezősködök gyanakodó arcza, a kétes 

mosoly, a mellyel Szmolján Danicza nevét kiej-

tették, — a szánakozó, részvétteljes arczok, a me-

lyek házasságát kisérték. Balga volt, mikor a félté-

kenység lázával ragaszkodott ez asszonyhoz, mikor 

a Balmozsán és Bolja sarjadékoktól óvta és meg-

menteni törekedett, hiszen azok csak ugratták őt, 

hogy elvigye a nyakukról azt, a kinek erénye talán 

már akkor sem volt tiszta. 

Vallatni kezdte az asszonyt, a kinek bűnösnek 

kellett lennie, Danicza pedig fitymálva, kitérőleg 

felelgetett. Ez végleg kihozta a sodrából, megra-

gadta és kényszeríteni akarta, hogy bűnös voltáért 

vezekeljen, hogy megcsalatását elbeszélje. És e 

közben szemei kidüllettek, szája tajtékozott, kezei 

emberfölötti erőt fejtettek ki, hogy a szegény szo-

rongatott asszony fájdalmában fölszisszent. 

Sziszegett, de nem sírt. Piros arcza halott hala-

vánnyá lett, puha kezeit védelmére emelte, de 

mérsékelte magát és nem szólt. Most Milos verni 

kezdte. A férjek szeretetének ezen a vidéken ez is 

bizonyos fokát tűnteti fel. Az ütlegek, melyeket 

reá mért, a szitkok, melyekkel azokat kisérte, egy 

állatnak is elegendők lettek volna. 

Danicza mint fenevad ugrott fel és szembe állt 
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vele. Szemeiben a pokol emésztő tüze égett. Most 

ő sem kímélte a szavakat. Mindaz, a mi szívét már 

régóta nyomta, most egyszerre tört ki belőle s jól 

értett hozzá, hogy azokkal ép szívébe találjon fér-

jének, a ki toporzékolt s megfojtással fenyegette. 

Még mindig csak házasságuk kezdetének fej-

tegetésénél voltak. Milos az eredendő bün csiráit 

itt kereste s szemrehányásainak kiindulása az volt. 

hogy gyanútlan jóhiszeműségével Danicza vissza-

élt, midőn kezét neki adta. 

— Engem mondasz bűnösnek? — mondá az 

felpattanva, — te vagy a bűnös, mert nőül vettél, 

a nélkül, hogy szerettelek volna. 

— Úgy, és ezt most mondod ? 

— Akkor is láthattad, hogy soha sem szeret-

telek, sohasem foglak szeretni. 

A vita, a kölcsönös szemrehányás elérte a leg-

magasabb fokot. Danicza végszava volt, hogy ismé-

telve megmondta, hogy sohasem szerette, sohasem 

fogja szeretni, a Milos utolsó cselekedete, hogy fel-

kapta öt és mit sem törődve rugdalózásával, kar-

molásával, kivitte és letette az udvar hóborított 

talajára és aztán karon ragadva, kisodorta az 

utczára. 

— Menj utána, ha azt szereted. Itt nincs többé 

keresni valód ! — kiáltá rekedten. 

— Elmegyek ! Igen, megyek, mert őt szeretem ! 

— hangzott a válasz s a szép asszony lábaival 

topogott. 

Milos becsapta a kis kaput maga utánésvisz-

Scossa Dezső: Délvidéki Történetek. 7 
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szatért. Azt hitte, megtörte a daczos teremtést és 

várta, hogy esedezve, rimánkodva jöjjön vissza 

hozzá. Hiszen megbocsátott volna, — hiszen sze-

rette ! Igen, csak azt akarta neki megmutatni, hogy 

férfi, hogy ura, ki neki parancsol, csak rá akart 

ijeszteni. Könyökére támaszkodott és elmélyedt. 

Gyókó déda horkolt mellette. 

Úgy hitte, teljesen igazában van, de az asszony 

utolsó szavai törszúrásként hatoltak szívébe. Ha 

nem szeretné! Lehetséges volna? Nem, hiszen már 

jön, hogy keblére dőlve bocsánatát kérje. Resz-

ketve hallgatózott, míg a konyhán járás-kelés nesze 

hallatszott. Visszafojtotta lélekzetét és várta az ajtó 

nyiltát. Danicza nem jött vissza. A kétség és fé-

lelem kínjai tépték. Mit tett? — Ha ez a daczos 

asszony, most elindulna Boljenácz felé, meleg ruha 

nélkül, gyalog! Szemrehányást érzett, hogy kiuta-

sította. Aztán megint felülkerekedett benne a fér-

fiasság. Ejh ! megérdemelte a mit vele cselekedett, 

legalább egyszer mindenkorra biztosítá magának 

szívét. A glinai asszonyokra gondolt, a kik verve 

is alázatosak urukhoz. De nem birt megnyugodni. 

Felkelt, hogy a nesz okát fürkéssze. A konyhában 

senki senki sem volt, de Danicza báránybőr bekecse 

nem lógott többé ott a szegen. 

Kiment az utczára, hogy utána nézzen. Halotti 

csend volt mindenütt. A glinaiak rég álomba mé-

lyedtek, a hold vakító fehérséggel ragyogott a 

tiszta fényes égbolton s az egész óriási hómező 

visszaverte ezüst sugarait. 
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Úgy, a hogy volt, kalap nélkül, elrohant az 

utcza végire, hogy a boljenáczi útra nézzen. El 

lehetett most látni egész a messze füzekig, melyek 

az út kanyarodását jelezték. De nem látta azt, a 

kit keresett. 

A metsző hideg egy kissé magához térítette. 

Úgy hitte, hogy Danicza valakihez betért éjjeli 

nyugalomra. Ez volt a legjobb, a mit tehetett. Ebben 

a hiszemben aztán elringatta magát azzal az el-

tökélt szándékkal, hogy másnap reggel felkeresi, 

vissza hozza, megbékülnek és boldogan élnek 

majd tovább. 

IV. 

Gonosz éjszaka volt ez s a mint a hajnal a 

kis ablakon át beszürte világos derengését, már 

talpon volt, hogy Daniczát felkeresse. A hő csi-

korgott léptei alatt, a míg a várt értesítésben csa-

latkozva, házról-házra vonult. Csodálkozó arcczal 

néztek reá és azt hitték a (Jyávó* szállta meg. 

Hasonlított is az ilyenekhez. Arcza dúlt volt és 

hosszú haja, szakálla kuszált. 

Eszébe jutott, hogy a glinaiak mind elle nsége 

Daniczának. Hogyan keresett volna hát menedéket 

náluk? Bizonyos volt benne, hogy hazament Bol-

jenáczra. Megborzadt, mikor arra gondolt, hogy a 

hosszú útat a hideg éjszakán tette meg, de nyu-

galom szállta meg szívét, hogy biztos helyen 

tudta. Egy pár napig otthon fog duzzogni, — 

* Ördög. 

6* 
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gondolta, — aztán majd hazajön. És jövetele az 

ö diadalát fogja jelezni. 

De bizony a napok elteltek, a nélkül, hogy 

meghozták volna Daniczát. Megszakadt a türelme 

s egy napon a Csedomily kordéján elindult, hogy 

haza hozza. Egész úton a visszatérés örömére 

gondolt. Puha ülést készített Daniczának maga 

mellett s egy nagy tyilimet is hozott, hogy a lábait 

betakarja. 

Anyósa csak elbámult, hogy a lányát otthon 

keresi és hítta ki az urát a nagy csodára. 

A Tésics-portán nagy változás történt, mióta 

az özvegy Trumity Dániel felesége lett. Hegyen-

völgyön lakadalom volt mindig, a szvirácz sohasem 

ment ki a házból, — most is szvecsárra készültek. 

Milos nem hitte, hogy Danicza nincs otthon. 

Azt hitte, tréfálnak vele és bejárta a szobákat, 

nézte, kereste. Nem volt sehol. A szimatolás meg 

kihozta a sodrából az asszonyt. Nekirontott és 

szidta, elkapta a gallérját és rázta, átkozta és bele-

kiabált a megrémült ember arczába, a ki e nem 

várt csalódástól kábultan meresztette ki a szemeit 

és szólni sem tudott. 

Hát hova tetted a lányomat, te rabló, te 

gyilkos ! He ! add elö a lányomat! — kiáltozta és 

aztán elérzékenyedve, siránkozó hangon folytatta: 

— miért is adtam ennek a koldusnak, ennek a 

nyomorultnak! Ugy-e, bántottad, ütötted, a miért 

ott nyomorgott veled, te rabló te ! Nem adtál neki 

enni, mint a hogy a sok drágaságát, aranyát is te 
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költötted el, gazember, ugy-e ? Aztán most jajgatsz, 

vezeklesz, hogy ott hagyott. Jaj! jajaj! bizonyosan 

a vízbe ölte magát a szegény! 

És mostoha anyai szívének fájdalmas süni 

könyhúllatásban nyilvánult. 

Milos nem állhatta tovább. Felugrott a kordéra 

és indult visszafelé, míg Trumity Dániel nagy las-

san az elöljárósághoz készült, hogy az esetet föl-

jelentse és tanácsot kérjen. 

Lassan hajtott hazafelé Glinára s a vizeknél 

megállt, hallgatózott, mintha a vízbefüló segély-

kiáltásait lesné. Majd leszállt, kereste a nyomokat. 

A kiöntéseket jégkéreg borította, — nem volt 

azokon lék, sem beszakadásnak nyoma, némán 

takarta el a mederben levő élet titkát. Vigaszta-

lanul ment tovább. A nádvágóktól kérdezősködött, 

a kik ott sarlózták a sárgult nádat, meleg ruhában, 

közönyös tekintettel. 

Eredmény nélkül tért haza. Gyókó ezalatt be-

lármázta a falut a Danica eltűnésével s most, hogy 

Milost egyedül láttak hazatérni, rosszat sejtve, gyü-

lekeztek hozzá. Kedvetlenül ment be a házba, 

félte a kíváncsiak fürkésző tekintetét, a kik sokféle 

változatban beszélték már az eseményt, a nélkül, 

hogy a valósághoz közel jártak volna. 

Az egész falu magáévá tette az ügyet, mindenki 

kutatott, fürkészett, a nélkül, hogy eredményre jutot-

tak volna. Milos egész keresményét odahordta már 

a diakonhoz, a ki imádkozott az eltűnt lelkeért és 

kérte az Istent, holléte felől felvilágosítsa elméjét. 



Nagysokára a vásáros glinaiak azt a hírt hoz-

ták, hogy a batosinai csősz tud egy asszonyról, 

a ki Danicza eltűnése éjjelén nála hált meg. Milos 

felkereste. Messze volt, oda lenn a grániczon, a 

hol a posványos, vadvizes talaj megszűnik s az a 

szép, sírna róna következik, mely a Duna déli 

részének völgyét képezi. Nem volt valószínű, hogy 

ilyen utat Danicza olyan hamar megtehetett volna, 

még szaladva sem, de Bogdán déda, az öreg csősz 

váltig bizonyította, hogy egy asszony, agyonfázva, 

dermedve azon az estén betért kis kunyhójába, 

ott melegedett a tüzénél, evett a vacsorájából és 

reggel odább ment úgy gyalogosan, a hogy jött, 

miután pénzt adott volt neki. Szerbiai ezüstpénz volt, 

a mit előmutatott, honnét vette volna azt Danicza? 

A glinaiak aztán megmagyarázták neki, hogy 

honnét vehette. 

— Ott keresd a Popov Szávánál, te bolond — 

mondá neki egy pár anyóka. 

És Milos úgy érezte, mintha jótékony világos-

ság terjedne szét a fejében. De ez a világosság 

egyszersmind haragot szított benne. Ha Danicza 

csakugyan odament, ugy hűtlen lett hozzá, — meg-

csalta. Ez a gondolat összeszorította a szívét, melybe 

lassankint vak gyűlölet költözött. Boszúra szom-

jazott, boszút akart állani. Újra elment a diakon-

hoz, hogy tanácsot kérjen tőle. Már az öreg Gyókó 

pénzét hordta hozzá. 

— Mit akarsz tenni? — kérdezte az, mialatt 

a pénzt olvasta a zsebében. 
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— Elmegyek és visszahozom. 

— És ha nem jön? 

— Megölöm, mert nekem van hozzá jussom 

egyedül. 

Igazad van, ö a tied, a míg az egyházi 

törvény házasságtokat fel nem bontja. Tégy akként, 

ahogy szíved sugallja, majd imádkozom érted. 

És Milos ment. Vad tüz égette a lelkét, nem 

bírt volna élni, míg azt el nem oltja. Az egyhangú 

tájon folyton előtte lebegett Danicza alakja. Mos-

úgy látta, mintha piros ajkai a nevetéstől duzzadt 

nának majd ott vélte látni a jégmezők simaságán, a 

mint fehéren és holtan eléje hintáztáka játszi hullámok. 

Este lett, mire az ofszeniczai útról a Karas 

völgyébe letért. A rozoga fahídon, melyen útja át-

vitt, megállt és belebámult a vízbe, melyet jég 

takart, csupán a folyam közepén engedve keskeny 

sávot a siető fehér haboknak. Aztán folytatta útját, 

hogy reggelre elérje a Dunát. A kiöntések itt is 

széltiben, hosszában elterültek. Keresztül hajtott 

rajtuk s csak akkor állt meg, ha lova elesett a 

sima jégen s a fáradt állatot fel kellett támogatnia. 

Reggelre azután csakugyan előtte voltak a sza-

bályos távolságokban álló házak, melyek magas 

oszlopokon épülve, kalitkákhoz hasonlítottak és 

egykor a granicsárok lakhelyei voltak. Megállí-

tották és kikutatták a most ott lakó finánczok. 

Azoktól tudakolta meg a legkönnyebb átkelési 

utat. Egy hajós aztán átszállította, útbaigazítást 

adván Bjela-Zrkvához, a Popov Peró birtokához. 



Elérte azt is. Nem volt nehéz felismerni, a ma-

gas motor örült sebességgel forgott emelvényén s 

körülötte szép rendben csoportosultak a tanya és 

lakóházak s a lécczel kerített kert, mely a víz-

partig nyúlt s gyönyörű kilátást nyújtott az Orsova 

felé ömlö folyamóriásra. 

Tisztában volt vele, amit tenni fog. Övében 

volt a handsár, zsebében a pisztoly. Mindkettőt a 

hűtlen asszonynak szánta. 

Beszédes asszony jött elő a kutyaugatás za-

jára s mikor megtudta, hogy utas ember, szívesen 

behívta, pálinkát, eledelt hozott neki s a lovát az 

istállóba vezette. 

— Tán rokona vagy Popov Perónak? És a 

halála hírére jöttél? — kérdé tőle. 

— Hát meghalt? 

— Meg biz az, két hetinél több, hogy elte-

mettük. 

— Hát a fia hol van, a Száva? 

— Hjaj! lelkem, az Szendröbe ment lakni, hogy 

megházasodott. 

— Hát nős? 

— Gondolom! Épen mielőtt az apja meghalt. 

Milos kimeresztette a szemeit. Az, a ki szóval 

tartotta, nagyon meggyőzően beszélt, mintha csak 

betanulta volna. Elmondta a Száva házasságának 

történetét, hogy oda járt ökröket eladni, aztán meg-

látott valakit, megszerette, elvette, daczára, hogy 

az apja nagyon fintorgatta az orrát erre az össze-

köttetésre. Hogyne! a kinek ennyi földje van; 



kapott volna űri lányt Belgrádból, nemcsak ilyen-

félét, a kiről csak annyit tudott, hogy Nisbe való. 

Nem lehetett hát az, a kit ő keresett. 

És bizalmasan elmondta, mint folyt le a laka-

dalom, hogy hűtötte meg magát az öreg Pero, 

hogy halt meg és hogy az új asszonynak nem 

volt itt maradása, bekívánkozott, bevitte az urát 

is a városba, — nem is jönnek haza, a míg a 

tavaszi munka el nem kezdődik. 

Milos már nem hallotta mindezeket. A kime-

rültség, a meleg, mély álomba ringatta, a mihez 

annak az üdvössége is járult, hogy lelke mardosó 

kínjától egyszerre megszabadult. 

Másnap aztán lemondással telt szívvel tért 

vissza ugyanazon az úton. Az asszony bőbeszédű 

készsége, szívessége neki fel sem tűnt, észre sem 

vette, hogy szánakozva néz utána, a mint újra 

kordéjára felül és elhajtat alázatos bókok között. 

Az ó szívét egészen elfoglalta Danicza halála, a 

melyet most már bizonyosnak hitt, mialatt átkozódva 

gondolt a perezre, a mikor annak okozójává lett. 

A lelkifurdalás ösztönzésére azután, hogy a 

Dunán újra átment volna, a balra fekvő glinai út 

helyett a jobbra levő rodojnikai útra tért. Arra 

feküdt a Szent Demeterről elnevezett kalugyer 

kolostor. Vezekelni akart és Danicza lelki üdvös-

ségeért imádkozni. 

A kolostor ott állt a hegy tövében, mögötte 

fenyvesek sötétlettek, vékony tornya messze nyúlt 

fel az égnek. 
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— Szent atyáin, vétkes vagyok! — mondá a 

barátnak. 

És elmondta mindazt, a mi szívén feküdt, há-

zasságát, felesége családi viszonyait, a leány furcsa 

hírét, glinai együttélésüket, a boljenáci legények 

látogatását, végre összeveszésüket és eltűnését 

ama dermesztő hideg éjszakán. Azután elmondta 

a róla szárnyaló híreket, hasztalan kutatását, gya-

núját, gyilkos szándékát és azt se hallgatta el, 

hogy a történtek daczára is azt hiszi, ha Danicza 

életben van, úgy csakis Popov Szávánál lehet. 

A pap türelmesen hallgatta meg, aztán meg-

dorgálta, amiért rosszul bánt vele, figyelmeztette 

az Isten végtelen kegyelmére, türelemre intette 

a szenvedett csapás elviselésében és vezeklésül 

évenkinti búcsút rendelt a rodojnikai Szent Demeter-

napján. 

Milos mindent megígért, megfogadott, vett 

szentelt gyertyát, adott a kolostor javára, de az 

elbocsátással nem volt egészen megelégedve Tudni 

szerette volna, hogy ha Danicza mégis életben 

volna, van-e joga hozzá másnak kivüle, a ki az 

egyház törvényei szerint hites férje volt. 

— Fiam, az egyház a földön csak addig köt-

heti össze a szíveket, a míg őket a szeretet kapcsa 

összetartja. Azontúl nem uralkodhatik fölöttük. Ha 

a te hitestársad elhagyott azért, mert nem szeretett, 

s mert te igaztalan voltál irányában, istennek 

tetsző dolgot művelsz, ha nem állsz útjába, hogy 

másutt keresse, a mit nálad nem talált meg, a 
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békét és szeretetet. Házasságtok tehát felbomlik, 

ha ezért akár te, akár ő az egyházi főhatósághoz 

fordulsz, de erre sem a ti diakontok, sem a pro-

topopa, sem én nem adhatunk engedélyt, az 

a patriárka ő szentségének dolga. Menj hozzá és 

ügyedet meg fogja vizsgálni. 

Milos le volt sújtva. Ha itt is hiába keresett 

vigaszt és reményt, miért menjen tovább ? Lassan 

elindult hazafelé Glinára. Szíve tele volt keserű-

séggel, feje zűrzavaros gondolatokkal. így érte el 

a Karas hídját. Önkéntelenül megállt, hogy újra 

a habokon felejtse tekintetét. Egy mély sóhaj 

szakadt fel kebléből s szemeibe könyek lopóztak. 

— Bárcsak itt látnálak inkább! — mondá és 

ráhúzott a lóra. 

<3? 





III. 

BABA NADA. 

A kocsik az útszélhez közel álltak egy pár 

határjelölő fa árnyában, míg a lovak szabadjukra 

eresztve legelésztek az üde zöld gyepen, a nap 

égető tüzétől a Topolyacska-bara vizéhez mene-

külve. Egy pár csikó fürgén ugrándozott körülöttük, 

tovairamodva az út szélén elfutó árokig, majd 

meg visszatérve, mintha csak a közlekedést tarta-

nák fenn a kocsik és a munkások között, a kik 

csak estebédre tértek vissza a tanyára, melyet a 

mándlikkal teleaggatott, friss kévékkel körülsánczolt 

kocsik képeztek. 

Két gyerek vigyázott ezekre, olyan kicsinyek, 

hogy a tengelyen is alig értek felül, olyan jó-

kedvűek, nevetősek, akárcsak a fényes nyári nap, 

a mely az egész tájat megaranyozta. Ott voltak 

egész napon át, hajnaltól kezdve, mikor a mun-

kások megkezdték az aratást, egész odáig, a míg 

az egymás közelében elhúzódó hosszú két föld-

szalag aranyos kalászai keresztekben nem hever-

tek, vagy a míg a zsíros fekete földön az ekevas 

egyenletes barázdákat nem vont. 
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Nem egy család gyermekei voltak, csak szom-

szédok, a gyermeki szeretet meleg vonzalmától ép 

oly szorosan egybekapcsolva, a hogyan atyjukat 

összekötötte a közös érdek. 

Barbuly Bogdán még éjjelre is ott tartotta fiát, 

a kit bálványozó szeretettel környezett, Marta 

Trifun kis leányáért este eljött az anyja s bevitte 

a faluba, a melynek karcsú, magas tornya messze 

kimagaslott a végtelen síkságon s imára hívó 

harangja szívhezszólóan rezgett át a Berzava ki-

öntéseitől zsombékos vizekkel tarkázott táj néma-

ságán. 

Nikola ott aludt a többiek között, kicsiny tagjait 

a puha kévéken nyújtóztatva, vagy hírtelen zápor, 

nyári zivatar elöl a kocsi alá menekülve, a hol 

nem egyszer az öreg Rupak Nika takargatta be, 

csodás történetekkel ringatva el öt, miket Kraljevics 

Markóról és Iván czárról ö tudott legjobban. 

De a pirkadó hajnal első sugarainál már ott 

ődöngött a kis fiú a faluból vezető út körül, 

szemei elé tett kezekkel várva játszótársát, a ki 

nélkül nem volt egész. 

És Marta Milicza, Nikolát meglátva, cserben 

hagyta édes anyját, ki az ételes kosárral kezében, 

nem siethetett oly fürge léptekkel a tanya felé. 

Megkezdődött a naphosszant tartó játék. A ki-

csinyek a gyepen kergetőztek, szalmaszálból készült 

kis kocsiba fogták a kabóczát, együtt nevettek 

egy-egy meggyötrött szarvasbogár, varangyos béka 

kínjai fölött vagy vadvirágokból font koszorúval 
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ékesíték Milicza fejét, a ki csodás türelemmel 

üldögélt a fiúcska oldalán, ha az hálót vetett a 

nádiverébnek. 

Nikola gyengéden viselte gondját a kusza kis 

leánynak, panasz nélkül adta oda utolsó falatját 

akár, melyet nem az éhség, csupán szeszély kö-

vetelt, fürtös szederrel kedveskedett, ha rossz-

kedvűnek látta és udvariasan czipelte át a nádason, 

hogy piczi lábait be ne piszkolja annak ragadós, 

fekete sarával. 

Ilyenkor Milicza erősen átölelte nyakát és fejét 

vállára hajtva, szótlanul vitetni engedte magát, 

mintha csak e helyzet végtelenül tetszenék neki. 

A fiú pedig kifogyhatatlan volt az ö kedveskedé-

seiben; kifürkészte a nádmézet s vigasztalta, bá-

torítá, ha a kis leány a bölömbika sajátszerű 

lármájára félni kezdett és a sírás erőt vett rajta. 

Ha pedig a nagy hanczurozás után elálmosodott, 

puha ágyat készített neki a kévéken, betakargatta 

s odaülve oldalára, nádsípon fújdogált édes-bús 

dalokat s álma fölött úgy őrködött, mint egy kis 

kutya, míg az álom őt is elnyomta. 

Barbuly Bogdán és Marta Trifun nem egyszer 

találták így őket, a mint a földjük közé ékelt 

zsombék partján találkoztak. Egy része használ-

hatlan, örökösen víz alatt álló volt ennek a föld-

darabnak, de a Bogdán földje felé álló partos 

talajon minden megtermett, míg a Trifun felé 

nyúló lejtő különösen kerti veteményekre volt 

alkalmas. 



Bitang jószág volt, a gazdája, ki tudja, hol 

csavargott s alig tudta már valaki, hogy azé a 

Korpicza Zsiváné, a ki hajdan jó módban élt 

Gradna-Uliczán, a míg földönfutóvá nem tette a 

sok mulatság, hejehuja. 

Egy darabig mint csausz* éldegélt a vidéken. 

Ez szokta vezetni a szerbek lakadalmas meneteit. 

A falu legrosszabb gebéjét választják ki számára, 

kalapja mellé lúdszárnyat tűznek, derékig mint 

férfi, alább mint asszony van öltöztetve s a jó 

ebédért mindenféle bolondságot tartozik inívelni, 

hogy a lakadalmas nép mentül jobban mulasson. 

A legutolsó árvíz után, a mely a végtelen rónát 

sík tengerré változtatta, eltűnt Korpicza Zsiván. 

A hosszú földdarabon nem termett egyéb nádnál, 

azt is az uzdiniak vágták le a világos téli éjsza-

kákon, a kikről közkeletűvé vált a hit, hogy még 

a bírójuk is tolvaj. 

Mikor ilyen látatlan ellenség fenyeget, a szerbek 

élet-halálra szóló barátságot kötnek. „Pobratinstvo" 
ennek a neve s nagyobb nyomaték kedvéért a 

pópa a templomban esküt vesz ki tőlük s mentül 

több az ajándék, annál nagyobb pompával és 

czeremóniával áldja meg szövetségüket. 

A két szomszéd hát ily szövetségre lépett s 

azon túl nem férkőzhettek az olcsó nádat kereső 

uzdiniak az elhagyott területre. Őrködött fölötte 

az óriás termetű Marta Trifun és Barbuly Bogdán 

egyaránt. 

* Bohócz. 
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Eleinte megelégelték ök is a nádat; mind-

kettejük háza új tetőt kapott belőle, utóbb — mikor 

az árvíz elhúzódott — odakanyarítottak az ekével 

egy-egy darabot a sajátjukhoz, aztán kiegyene-

sítették a barázdákat, úgy, hogy a parlagon fekvő 

hosszú földszalag mind keskenyebbé vált s már 

csak épen a vízjárta mélyedés maradt műveletlenül. 

Nem háborgatta őket ebben a foglalásban senki. 

Gradna-Uliczán nem volt hatalom, a mely ebben 

jogtalanságot látott volna s a szomszédok csak 

munkájuk jól megérdemelt jutalmát élvezték, mikor 

a kiaknázatlan talaj dús termését behordták. 

Ilyenkor mégis bizonyos izgatottság vett erőt 

rajtuk. Ha Korpicza Zsiván hírtelen visszatérne? 

Ha lábán érné a termést? — És lázas sietséggel 

végezték az aratást, a kukoriczatörést. 

Barbuly Bogdán húzta a nagyobb hasznot, az 

övé volt a partosabb, jobban termő rész. De Trifun 

nem irigykedett érte. A szövetségnek ki kellett 

zárni közöttük minden agyarkodást. Tudta jól, 

hogy istenverés jutna osztályrészéül, ha alacsony 

érdekért megszegné azt s aztán megszokott dolog 

volt a faluban a Barbuly Bogdán szerencséje. 

Igen, ha másban nem is, a vagyonszerzésben 

neki kedvezett legjobban az s azt a kis örökséget, 

a mi az apjáról szállt reá, megsokszorozta, háza-

kat szerzett hozzá, jármos ökrökkel is kereskedett 

s olyan alapot adott a jólétének, a melyet elemi 

csapások meg nem ingathattak. 

Scossa Dezsí: Délvidéki Történetek. * 
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De a milyen szerencse kisérte anyagi gyarapo-

dását, olyan kevés boldogság jutott osztályrészéül 

családi életében. Három asszonyt földelt el s több 

gyermeket. Azok után is szállt reá egy-egy darab 

föld, de emezek emléke sivár tanyává változtatta 

lelkét, mert féltékeny szeretettel ragaszkodott hoz-

zájuk. 

Csak egy fia, Nikola maradt meg öröksége 

támaszául s most, hogy az túlnőtt a koron, a mi-

dőn minden csekély kór elragadhatta volna, vér-

mes reményeket fűzött hozzá, hogy majdan annak 

szerezheti meg azt a boldogságot, a mit nélkülözni 

volt kénytelen. 

A kapzsi nyereségvágy, a mi jellemezte, csak 

a fiáért vett erőt még inkább rajta. Fiáért, a kit 

gazdaggá, függetlenné, boldoggá akart tenni, hogy 

az egész vidék irigységgel tekintsen reá, kegyét 

keresse. 

És Nikola volt, a kit Marta Trifon barátságát 

is még inkább megerösíté iránta. A két gyermek 

vonzalma, a kik ott nőttek fel szemeik láttára, 

nem talált idegenkedésre a szülök szívében. Miért 

ne lehetnének majdan egygyé? A szomszédos 

birtokrészek egyesítve, valóban jelentékeny értéket 

képviseltek. S ez mind a Nikoláé lesz egykoron, 

— gondolta Barbuly Bogdán, a mint a sütkérező 

kicsinyek előtte megjelentek. 

— Nem, Milicza sem kaphatna jobb szerencsét, 

mint ha Nikola felesége lesz, — gondolta Marta 

Triíun s már előtte állt a zajos lakodalmi menet, 



élén a kumával, utána a deverrel,* a kiket a két 

fifer** követ s a gajdos*** zenéjével benépesülő 

szomszédos házak vígassága kéjes gyönyörrel töl-

tötte el. 

Hiszen leánya férje egyszersmind az ö fia is 

leszen, azok gazdagságában, boldogságában ö is 

osztozik. 

Az évek egymásra borultak, a két gyerek lassan 

felcseperedett. Nikola is kimaradt már az iskolából 

és segédkezett apja mellett, míg Milicza tarka 

kendős fejecskéjével utóbb maga hordta ki az 

ételt. 

A gyermekévek emlékei fogva tartották mind-

kettőjük szívét s mintha csak szüleik elhatározása 

ismeretes lett volna előttük, a szeretet egész mele-

gével vonzódtak egymáshoz. 

Nikola első volt, a ki ibolyákkal kedveskedett 

a leánynak, arany kalászból font koronát illesztett 

a fejére aratáskor s ha apjával a vásárokat bejárta, 

sohasem tért meg tarka pántlika, tükörhátú képek, 

gyöngy kaláris nélkül, a melyek mind, mind 

Miliczának voltak szánva. 

Már a katonáskodás ideje is beköszöntött Niko-

lára nézve. Barbuly Bogdán azt hitte, hogy erszénye 

és tekintélye megmentheti egyetlenét annak súlyos 

terhétől s nem késett bejárni a várost, magával 

• A menyasszony násznagya. 

** Vőfély. 

*** DU(jás. 

8* 



121 

vivén a jegyzőt, a ki jó pénzért mindenre késznek 

nyilatkozott. 

Nem kétkedett, hogy a kiszabadítás sikerülni 

fog s ez esetben, a vidék szokása szerint, a fiú 

házasságra léphetett volna a szép Miliczával, a ki 

lassankint sugár hajadonná serdült s tejfehér arczá-

hoz jól illett a sok aranypénz, a melyet tetszetősen 

csörgetett a nyakán. 

Azok az urak azonban, a kik a katona-állítási 

bizottságot képezték, úgy vélték, hogy jól fog 

illeni a Nikolára a zsinóros ruha, meg a rámás 

csizma és besorozták huszárnak. 

Barbuly Bogdánt a szédülés környékezte, mikor 

megtudta a lesújtó határozatot. Itt azonban a gradna-

ulicai földesgazda is csak egyforma számításba 

jutott a szorongó szegényebb népséggel, a mely 

ott sírt-rítt, esengett az iskola udvarán, a léczpa-

lánkkal elkülönített helyen, tűrve az őrt álló katonák 

gorombaságait, a kik a tolakodó tömegtől nem 

kímélték a káromlást úgy, mint a puskatust sem. 

Épen csak annyi különbséget tapasztalt önmaga 

és Bozsin Iliáné, a falujabeli zsellérasszony közt, 

hogy a míg az a karján tartogatott kosárral — 

melynek födele alól néha kibukkant egy tarajos 

kakas színes tollazata, hiába könyörgött bebocsát-

tatásért az „urakhoz, a kikkel olyan fontos köz-

lendője van" — hozzá személyesen fáradt ki a 

jegyző a hírrel: 

— Most semmit se csinálhatunk. A Nikola 

bevált. Őszre be kell mennie Temesvárra. De ha 
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odabenn lesz, akkor majd talán könnyebben 

megy! 

Bogdán gazda szerette volna megfojtani azt a 

tehetetlen embert, a ki tőle annyi pénzt kicsalt — 

hiába. De az sietett eltisztulni előle s azontúl ö 

is ott leste, mikor pillantja meg a fiát ott a rácsos 

ablakokban, a hol a besorozottak énekeltek, kia-

báltak, ittak és fújták a szivarfüstöt. 

Nem sokára megjelent Nikola is. Nem lászott 

szomorúnak. A fején huszár sapka volt, kezében 

csukaszájú üveg. Ki volt pirulva az italtól. És így 

még csinosabbnak, még delibbnek látszott. 

Pár óra múlva már fel volt esketve s együtt 

ült apjával a széles derekú kocsin, a melyet hosszú 

sörényű paripák száguldva vittek haza. Tele volt 

a fiú bohókás ötletekkel, nótával, vigasztalással. 

Szégyenlené magát a babája előtt, ha benn 

nem marad, — emlegette hetykén, de mentül 

jobban közeledtek a faluhoz, annál jobban el-

borult. 

Hejh! három hosszú esztendeig lesz távol 

mindattól, a mi szívének kedves, a mi neki drága. 

Hosszú három esztendővel kell megtoldani a türel-

mét, hogy magáévá tegye Miliczáját, a ki oda volt 

forrva a szívéhez elválhatlanul, örökre. 

És a leány ragyogó fekete szemeit is elfutotta 

a köny, mikor a szomorú hírt megtudta. A hátra-

levő hónapok szomorúságban teltek el, habár Nikola 

egyre hordta az ajándékait babájának. Utóbb köves 

gyűrűt húzott az ujjára. 
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Épen künn találta a földön. A közeledő ősz 

lanyha déli szellőt lengetett a sötétzöld nádlás 

fölött. Mindkettőjük szívét szorongatta ennek a 

helynek látása, a mely gyermekéveik emlékeivel 

volt benépesítve. 

Vigyázz magadra, Milicza, — mondá Nikola 

— vigyázz, a míg visszajövök. Nagy idő három 

esztendő, félek, hogy addig megbabonáz valaki 

igézetes szóval, pedig azt szeretném, hogy addig 

ne láss, ne hallj, ne járj, ne beszélj. 

Hát nem fogok látni mást, nem fogom a 

más szavát hallani, ha úgy kivánod, — mondá a 

leány és tüzes nézése odatapadt a gyűrűre, a mely 

Nikola mátkájává avatta. 

Miért kételkedtek volna egymás szavában? Ké-

zenfogva járták be az ismerős helyeket, a lombja-

vesztett fasort, melynek árnyában oly sokszor 

aludtak egymást átölelve, mint gyermekek, a Topo-

lyacska-bara partját, a hol virágot szedtek, a part-

omlást, a hol a munkások estebédjüket főzték s 

ők is sokszor sütöttek kukoriczát. 

A nádiverebek rekedt lármája hangzott s a tó 

vize sötéten, a széltől fodrozottan kandikált ki a 

nádas sűrűje közül. 

Jövőjük tiszta egén nem mutatkozott egyetlen 

felhőcske sem. 

A mátkapár édes tervek rajzolásába merült. 

A legény csókja ott égett a leány harmatos arczán 

s karja átölelve tartotta annak karcsú termetét. 

Megesküdtek, hogy egymáséi lesznek és semmi 
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sem állt közöttük, mint az az idö, a mely Nikolát 

távol tartotta. 

II. 

Minden falunak meg van a maga bolondja. 

Valaki, a kivel tréfát üz, évődik; a kit a gyerekek 

faluhosszat gúnyolnak, hajigálnak. Gradna Uliczá-

nak kettő is volt ilyen. Az egyik Korpicza Zsiván, 

a csaus, kinek viselt dolgai még élénk emléke-

zetben voltak, a másik ott lakott a falu határában, 

egy roskatag kunyhóban, a Topolyácska-barán 

túl, a melynek partjain füveket gyűjtött. De köz-

ben virágokat is szedett, a fejére koszorút fűzött 

belőlük és dalolva járta be a falut. Ezek a dalok 

olyan "régiek voltak, mint maga Baba Nada. 

Eszelősnek tartották s mindenki tudta, hogy akkor 

jön fel a hava, ha valahol egy kis pálinkára tesz 

szert. 

Ahoz pedig ritkán jutott. Egyébként sem bán-

tott senkit s nyáron át nem mozdúlt ki tanyájáról, 

úgy, hogy mire az ősz jöttével a földmíves nép 

visszatért falujába, el is felejtették, hogy él. Ilyen-

kor rendesen maga jelentkezett. Itt valamelyik 

parasztból a csömört dagasztotta ki, amott hideg-

lelést gyógyított, gyerekekről mulasztotta el a szem-

verést, vagy bénult tagokra hozott írt, furcsa színű 

kenőcsöt. 

Nem kellett neki a pénz, csak élelmet szedett 

össze s azután megint nem látták, a meddig abban 

tartott. 
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De ha pálinkát ivott, akkor veszedelmessé lett 

ez a Baba Nada. Furcsa, elhúzott dalai szitkokkal 

végződtek s érthetetlen, összefüggéstelen történe-

tekbe kezdett, ökleit emelgetve s fenyegető szidal-

makat szórva abba az irányba, a hol Barbuly Bog-

dán tornáczos háza állt. 

Barbuly Bogdán volt tán az egyetlen a faluban, 

a ki a szegény öregasszonytól félt. Nem mutatta 

ugyan, de a mint rekedtes hangját meghallotta, 

becsapta a kapuját és behúzódott a szobába. 

Azelőtt pityókos állapotában Baba Nada egé-

szen odáig eljárt. Sőt megállt s szörnyű átkokkal 

illette annak gazdáját, nem ritkán ablakán is be-

zörgetve. A mióta azonban Bogdán gazda meg-

tépette a kutyáival, nem volt bátorsága közelébe 

menni. 

Volt közöttük valami összefüggés, a melynek 

szálai a múlt homályos ködében vesztek el. Úgy 

mondták, Barbuly Bogdán megtépte a Nádia szűzi 

koszorúját, aztán mást vett feleségül. 

Nos igen, a tisztes őszi fejen is száradt az 

ifjúkor napsugarának egy csúnya felhője: egy folt, 

a melyet tehetőségének híre eltakart ugyan mások 

előtt, de a mely lehet, lelkét épen úgy égette, a 

hogyan rágódni szerettek azon irigyei és ellenségei. 

Ezek számát pedig megritkította az idő, a mely 

azt a szégyenfoltot mind kisebbre mosta, annak 

a nyomorúsággal teljes aszálynak szomorú emlé-

kével együtt, a mely a Nádia bukásának korsza-

kára esett. 
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Az 1863-iki nagy szárazság alatt Gradna-Ulicza 

ép ügy egy csepp víz nélkül maradt, ahogyan az 

egész környék szikes-homokos talaja izzó nagy 

tükörként égett a forró nap sugaraiban. A Topo-

lyacska-bara teljesen kiszáradt, abban az évben 

nem termett nád, a kutak vize eltűnt s a messze 

Berzaváról kocsin hordott ital olyan állott, dohos 

volt, hogy ember, állat undorral fordult el attól. 

Az Isten nagy bűnökért lakoltatta ennyire a 

lakosságot s hiába volt a megtört lelkek szív-

szakgató fohászkodása, hiába a sok isteni tisztelet, 

a nagyfényü proczessziók, gyertyaáldozatok, ott 

lettek semmivé az igavonó állatok, ott száradt, 

fonnyadt el a szegényes vetés a kétségbeesettek 

szemeláttára. 

A sok kísérlet között, a mellyel a haragvó 

Istent kiengesztelni akarták, természetesen a dodola 

sem maradt el. 

Dodolát szoktak vezetni a szlávok nagy szá-

razság idején s nem egyéb az egy zöld galyakkal 

koszorűzott leánynál, a kinek testét csupán vékony 

lepel fedi. 

Nádiát, az apátlan-anyátlan árvát öltöztették 

fel dodolának és sok gyerektől kisérve, énekszóval 

ballagott végig a falu utczáin, mialatt a házakból 

eléjöttek az emberek s rálocsolták maradék vizüket. 

O j dodolo, dodolo, 

Sta bi tebi valyalo, 

Jedna csása vodice 

I od Boga kisice !:i: 



SCOSSA DEZSŐ 

Hangzott a dal utczahosszat s mire a menet Bar-

buly Bogdán házához ért, a leány csurom víz 

volt már. 

Lehet, hogy épen ez okozta vesztét. A fiatal 

gazda ott kinn állt tornácza ajtajában s mosolyogva 

nézte a furcsa menetet. Neki legkevésbé volt oka 

a búslakodásra. Kotárkája tavalyi kukoriczával volt 

tömve, barmait idejekorán elhajtatta a forrásvíztől 

táplált Mukolj-bara vizéhez. 

— Hagyjátok el már. Hagyjátok azt a lányt! 

— mondá s kezén fogva vezette az udvarára. 

A meleg nap daczára didergett az s az erős 

nyugati szél, mely még inkább kiszárította a föl-

det, odatapasztá átázott leplét tagjaihoz. Nem volt 

valami szép leány ez a Nádia, de a mint galyak-

kal koszorúzott fővel ott ült a tornácz íalóczáján 

s buja fekete haja vállain aláomlott, előfityegő 

meztelen karjaival és lábaival ingerlöen csábítónak 

tetszett. 

A népség lassankint eloszlott a Barbuly Bogdán 

háza tájáról s ott hagyta Nádiát, a ki jó étvággyal 

evett a mustba főtt halakból, a mézes búzából, a 

miket a gazda eléje tett. 

Azontúl megszűnt az árva elhagyatottsága. 

Tagjaira uj piros viganó került, nyakát nagy ezüst 

tallérok ékesítették s fején úntalan másik selyem 

* Ó maskara, maskara 

Mi kellene néked, 

Egy pohár vizecske 

S az Istentől esőcske! 
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marama* díszlett. Mindenki tudta a faluban, hogy 

ki öltözteti s mikor azzal kezdett dicsekedni, hogy 

a susogó hetekben** Barbuly Bogdán mátkája 

lesz, így kiáltottak fel: 

— Ugyan hova tette volna a szemét, hogy 

azt az ágról szakadtat vegye feleségül? 

Csak áltat téged, te bolond! Pénzes leány 

kell annak. 

És csakugyan el is jegyezte a szomszéd faluból 

Dabics Bojenát. 

Nadia eleinte nem akarta elhinni a valót. De 

mikor csakugyan a Bojena fejére tette a jabukai 

pópa a prevert*** annak hordták a krávályt**** 

mintha elveszett volna a világ lábai alól. Még ott 

szorongott a jabukai szentegyház zúgában a nagy-

fényű esküvön, mikor a djakon kijött az ikonosz-

tázból s a szent ajtók elé állva, hosszű haját 

kihúzta a dalmatika alól s kezeit áldólag emelte 

az új pár feje fölé. De azután elhomályosodott 

előtte minden s tehetetlenül esett össze. 

Úgy mondták, ekkor vesztette el az eszét. 

A mit azontúl cselekedett, merő eszeveszettség 

volt egészen. Sokan tudni vélték, hogy a nászi 

ház lecsendültével ott tombolt a Barbuly Bogdán 

* Kendő rojtokkal. 

** Szent András hava. 

*** Az a selyem czicz, a mivel a pópa a házasu-

landókat betakarja. 

**** A násznagyok és vőfélyek által süteményeken 

küldött selyemkendők, pénz és egyéb ajándékok. 
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ablakánál, iszonyú átkot szórva. Azután sokáig 

nem hallotta senki a hírét. Azt rebesgették, hogy 

elölte magát. Valójában azonban odakinn tanyá-

zott Krcsadinácz Velizárnál, a szvinyárnál (kanász), 

a ki télen-nyáron ott lakott a Topolyacska-bara 

nádasánál levő kis kunyhóban, a mely később, 

hogy Velizárt elvitte valami kór, reá szállott örökül. 

Ebben az időben csak néha emlegették. Akkor, 

a mikor Barbuly Bogdánra is rá kezdtek szállni 

a sors csapásai. Először az újszülött kis fia pusz-

tult el hamarosan, utóbb a felesége halt el. 

— Aha! a Nada átka. 

— A megcsalt szerető átka fog rajta! — 

mondták. 

A fiatal gazdát leverte, elszomorítá hírtelen 

bekövetkezett özvegysége, de nem tartozott azok 

közé, a kik a sors csapásai által teljesen levere-

tik magukat s búbánatukat borba fojtva, maguk 

nyújtanak segédkezet a végromlásnak. Emelt fővel 

állt szemben azután is velük, mikor anyagi javai 

ellen fordult a pusztulás. Leégett házát szebbé, 

nagyobbá építette, ha jégverés tette semmivé ter-

mését, megélt a biztosítás árából. Úgy hitte, ha 

az, a ki a földi bűnöket onnan felülről ostorozza, 

bűnéért kellőkép meglakoltatta, önként távol marad-

nak majd a csapások. 

És úgy is lett. Második házassága már ment 

volt minden csalódástól. Felesége fiút adott neki 

s a kis Nikola vigasztalás volt reá nézve azután 

is, mikor az anya hírtelen elhalt. És hogy harrna-
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dik házassága sem volt szerencsésebb az első 

kettőnél, azt csupán annak tulajdonította, hogy 

fiának mostohát szerzett s így tulajdonképen ellene 

vétett. 

Azontúl aztán nem hallgatott azokra, a kik 

gazdag lányok ajánlgatásával keresték fel. Köte-

lességének élt csupán s ez az volt előtte, hogy 

egyetlenét mentül gazdagabbá tegye. 

Most, hogy a fiút katonának vitték, álomként 

állt előtte csak, az elmúlt évek küzdelme. Úgy 

hitte, kitűzött czélja csak akkor lesz elérve telje-

sen, ha visszatérte után megházasítja majd s az 

új gazdát saját nyomdokaiba vezetheti. 

Sok volt az a három esztendő s nem szűnt 

meg a jegyzővel trafikálni, hogy ezt az időt 

megrövidítse. De a kísérletek nem sikerültek. 

Nikola nem érvényesülhetett családfenntartóként 

munkabíró apja mellett. Meg akarta mutatni hát, 

hogy munkája számot tesz még s azzal a tervvel 

foglalkozott, hogy Korpicza Zsiván földjét, a mely 

az ö és Marta Trifun birtoka között húzódott el, 

megszerzi fiának. 

Ámde ezt csak akarni volt könnyű, megtenni 

sokkal nehezebb. A föld a „csaus" nevén állott 

sannak hoiiétét még a jegyző sem tudta kipuhatolni. 

— Mit tehetek tehát ? — kérdé Barbuly Bogdán. 

— Várjunk ! — mondá a jegyző, — talán megtér 

vagy elpusztul valami kórházhan s akkor úgyis 

rajtunk keresik az ellátási járulékokat. 
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Az öszi szántás végeztével, mikor a munká-

sok odakinn a pásztortűzek mellett melegedtek, 

egy ütött-kopott vándorló állított be közéjük s 

vékony batyuját eldobva, harsány hangon kiáll-

tott reájuk. 

— Mit kerestek itt? Mi dolgotok az én földemen? 

Bozontos haja szemeibe lógott s azok hara-

got erőltető ránczait inkább nevetségessé tette. 

Kampós botjával mérgesen túrta a földet s vásott 

csizmáival topogott. 

A munkások, — nagyobbrészt fiatal emberek, 

— kinevették és ingerkedtek vele. Ki is látott 

ilyet? Egy rongyos ember jön valahonnét s azt 

mondja, hogy ez az ö földje Ez a föld, melyen 

évek óta szántanak, vetnek aratnak a gazdag 

Barbuly Bodán javára. 

Az ingerkedés még inkább növelni látszott az 

idegen dühét. 

— Nem halljátok? Enyém a föld és annak 

minden jogai. Takarodjatok, gazficzkók, mert ha 

nem, tömlöczbe kisértetlek, lefejeztetlek ! 

És növekvő ingerültségében szemeit behunyva, 

éktelenül ordított, rekedt hangja megrepedéssel 

fenyegetvén nyomorult, beesett mellét, mely a 

szerteváló piszkos ing alól kilátszott. Szavait, fe-

nyegetéseit a munkások még nagyobb hahotával, 

kínos erőlködését gúnyzáporral kisérték s a vá-

sottabbak néhány göröngyöt dobáltak reá, mitsem 

törődve a görcsös nagy bottal, a mellyel hado-

nászott. 
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Az öreg Rupak Nika épen jókor érkezett, hogy 

minden további veszedelemnek elejét vegye. Für-

készöleg nézett az idegenre, megrázta a fejét és 

aztán morogva nyelte a szókat. 

— A csausz ! Istenemre, Korpicza Zsiváti! 

Jól emlékezett az egykor jókedélyü falujabelire. 

Milyen más volt ez az elzülött rongyos alak, mikor 

még zörgött a garas a korczban nála és a gajdos 

ott fújta mögötte. Szánalom fogta el és barátsá-

gosan közeledett hozzá, megpirongatva az inger-

kedöket s odanyújtva a kulacsot, melyből az mohón 

ivott. Azután a bogrács mellé ültette, szívesen 

kínálta a juhhúsos paprikásból s odatámasztotta 

mellé tömött pipáját. 

Rupak Nika jól tudta a „csaus" történetét 

s azt is, hogy Barbuly Bogdán és Marta Trifun 

hogyan foglalták el lassankint annak földjét. Nem 

ismert hát sürgősebb teendőt, mint hogy annak 

ittlétéről gazdáját értesítse. 

A mint Ratar Kamenkó, a béresfiú azzal a 

hírrel rontott be Barbuly Bogdánhoz, hogy: 

Itt van a csausz ! Megjött Korpicza Zsiván ! az 

sietve ment ki a tanyára. Különös volt, hogy félnie 

kellett minden vándorlótól! Neki, a tekintélyes 

gazdának, a ki az egész falu tiszteletét, irigylését 

birta ! És fejében sajátszerű gondolatok czikkáztak. 

Ha Korpicza Zsivánnak eszébe jutna elfoglalni 

földjét. Azt a földet, a mit most is együttesen fel-

szántott Marta Trifunnal. Ha eszébe jutna keresni a 

föld hasznát, a mit évek során keresztül ők élveztek! 
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Nem, nem, ezt minden áron meg kellett aka-

dályoznia, hiszen becsülete forgott koczkán. És 

míg az útat a tanyáig megtette, elhatározás érle-

lődött meg benne, a mely lépteit gyorsította. 

A jött-ment azalatt teljesen lecsillapult s egy 

jóllakott ember elégültségével beszélgetett a mun-

kásokkal, szorgalmasan öblögetvén a kulacs tar-

talmát, a mely beesett arczát és szemeit sajátszerű 

tűzbe hozta. 

— Kend a bíró ? — rivalt rá a hozzá lépő 

Barbuly Bogdánra, nehezen forgó nyelvvel. 

Ráhagyták. Mért ne lehetett volna úgy? No 

jszen, a tehetős Barbuly Bogdán bizony nagyobb 

ember volt a bírónál. Aztán mulatságos változáson 

ment át a „csausz", mióta a „bíró" megjelent. El 

kezdte kipakolni batyuja tartalmát, mialatt ravaszul 

hunyorgatott. A sok ócska ruhadarab, foszlány 

között volt egy pár sárgult, régi írás is. Azokat 

kereste elő és mintha valami nagy jelentőségük 

lett volna azoknak, odatartotta Bogdán gazda elé. 

— Ide nézzen, kend. Ösmeri a betűt? — kérdé. 

— Ezek az írások azt mondják, hogy nekem van 

még itt a határban egy darabka földem. Elfelej-

tettem elverni, ennyi az egész. De most szük-

ségem volna az árára. El akarom adni, bíró uram. 

— De iszen a kend földjén csak a szalonka 

tenyész, meg a kigyó költi benne a tojását, — 

vetette oda Rupak Nika. 

— Bizony, ember legyen, a ki annak hasznát 
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veszi, — jegyezte meg Barbuly Bogdán s a su-

hanezok röhögése kisérte szavait. 

— Azért adom el. Mert minek az nekem ? 

Minek ? 

Szánalom volt nézni, a mint e szavakkal ru-

hájára nézett s arczán fanyar mosoly jelent meg. 

A „bíró" megtartotta nyugodt méltóságát s a 

jött-mentet a faluba vitte magával. 

Szerencsére már besötétedett. Senki sem látta 

őket és azt sem látta senki, mikor Rupak Nika a 

jegyzővel Barbuly Bogdán házához sietett. 

A kínálkozó alku jónak ígérkezett. A szerződést 

aláírták s a rongyos vándor fáradt, bortól ázotA 

pilláira nemsokára mély álom borult. 

III. 

Barbuly Bogdánnak lekötelezettje volt a jegyző, 

nem kellett félnie, hogy elárulja. De a „csauszt" 

szerette volna kivül tudni a falun, mikor házát el-

hagyva, napokig ott bolyongott a falubeli korcs-

mában. Bántotta volna, ha azzal gyanúsítják, hogy 

az elzüllött ember részegségét felhasználta* annak 

a földnek elharácsolására. 

Egészen más czélja volt vele. Elgondolta, hogy 

mekkora nagy meglepetés lesz, ha szomszédjának, 

Marta Trifunnak imígyen szólhat: 

— Köszönöm, hogy felszántottad a földemet, 

de már majd aratni csak én aratok rajta. 

Nem volt módja ezt a meglepetést bevégezni, 

sajátságos izgalmak vettek erőt rajta, hogy Baba 

Scessa Dezső: Délvidéki Történetek. 
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Nada kétszer is megjelent a faluban s hírűi kapta, 

hogy ott ült egy egész éjjelen keresztül Korpicza 

Zsivánnal a faluvégi kis korcsmában. 

Más viszonyok közt jót nevetett volna fölötte, 

hogy a két bolond igy összekerült. Most gonosz 

sejtelmek gyötörték s gonosz félelem szállta meg. 

Nem ment ki a házból, csak az ablakon keresztül 

lesett az utczára, nyugtalanul várva Rupak Nika 

érkezését, a kit megbízott, hogy a csauszt figye-

lemmel kisérje. 

Sokszor szégyenkezve állt meg s oktalanságnak 

bélyegezte ezt a hasztalan aggódást. Hiszen egyik-

től sem volt mit félnie. A Baba Nada átkának 

fogékonyságát megtörte a szentelt gyertyákkal és 

a kegyes adományokkal, a miket az iverszkajai 

Máriának juttatott. Emez meg ugyan mit tehetett 

ellene ? Igaz úton, jó pénzért vette meg a földjét, 

— ha tán más többet adott volna is érte. 

Mégis, mikor harmadnapra nyoma veszett a 

jött-ment kódorgónak, könnyebbülten lélekzett fel. 

Ott virradt meg a falusi korcsma bortól ázott 

asztala mellett, a hol egész éjjel szólt a czitera s 

az éhenkórász pajtásság vígan mulatozott. Úgy 

mondták, hogy elszórta az utolsó garast is. Akkor 

aztán felvette a bátyúját, a görcsös botját s útnak 

indúlt, senki sem tudta hova, senki sem látta 

merre. 

Barbuly Bogdán pedig megcsinálta a tréfát. 

Apró karókat ásott a tulajdona határa mellé, azo-

kon keresztül vastag zsineget vont, a mik azt je-
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lentették, hogy eddig, ne tovább! Trifun szomszéd, 

mikor a ragyogó öszi nap derűjében kiment a 

földjére, ügy hitte, hogy a szálló ökörnyál tart 

pihenőt a barna barázdák között — aztán látta 

csak, hogy zsineg. Miféle bolondság ez ? Ki mer 

vele tréfát űzni ? Fogta a kapát és kiverte azokat 

a karókat onnét. 

A szomszéd mosolyogva nézett át hozzá. 

— Nem fizetem meg a fáradságodat, Trifun! 

— kiáltott át. 

— Majd megfizeti az Isten — hozta át a fe-

leletet a lengő szellő. 

Kicsit bosszantotta a szomszédjának fel sem 

vevése. De hát majd csak megértik egymást, gon-

dolta. Jó pajtások voltak, a szövetség is szorosan 

fűzte hozzá, nem akart vele pörlekedni. Majd ha 

eljön az ideje, ö aratja le a termést az egész 

földön, a meddig csak az övé. 

Tervekkel volt tele a feje, a melyeket tavasz-

szal már végrehajtani szeretett volna. A dombot, 

a mely a határos földeket elválasztotta, házhelynek 

szánta. Úgy hitte, azon épít egy jó kis tanyát a 

fiának. Aztán kiszínezte ezt a tanyát. Körül lombos 

fákat képzelt, a baromállást is kimércsikélte s a 

Topolyocska-bara idáig befutó vizét legjobbnak 

tartotta disznó hizlalásra. 

Igen, Nikola, majd idekünn lakik, ha családot 

alapított már. A nádas kékes sűrű gőze, a melyet 

legyek serege lepett el, eloszlik majd s tiszta 

vizének felületén kis kacsák és libák úszkálnak. 
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Gyerek lárma népesíti be a tanya környékét, a 

melyhez fasoros út vezet s el fog tűnni a babonás 

félelem, a mit ez a tavat környező balhit teremtett, 

a mely szerint boszorkány tanyának tartották azt 

és a falusiak közt keringő rémes mesék forrása 

volt. 

Az 1863-iki aszályt követő árvíz óta került csak 

a Topolyacska-bara ilyen rossz hírbe. Akkor sült 

ki ugyanis, hogy a Karas egy ágazata táplálja s 

annak a révén állandó veszedelmet képez Gradna-

Uliczára nézve. Akkor megalkották a mentő töl-

téseket, a melyek az árvízveszedelmet elhárították, 

de a népképzelem sajátos tetszelgéssel költöztette 

belé a vizi-vílákat, a kik eleven húsra vágynak. 

A hosszú süppedékes tófenék, a mely a falu 

határától messze elnyúlt Berzava lefolyásáig s a 

híddal tetézett útakon áthúzódva sötétlő nádasával, 

görbülő füzeseivel a végtelen róna sík felületében 

elveszett, tűrni volt kénytelen a gyanúsítást, a mivel 

illették s a mi még inkább fokozódott, mikor falu-

beli gyermekek közül Qgy-kettö ragadós iszapjában 

halálát lelte. 

A mende-monda két száraz csontkézröl beszélt, 

a mely azokat az ártatlan lényeket a tó belsejébe 

csábította és azt híresztelte, hogy a keresésükre 

induló szülök nem találtak mást lókörmöknél. 

Ezóta hát a Topolyacska-bara rossz híre félelmes 

tekintélyre emelkedett. 

Marta Trifun szomszédja viselkedését nem is 

magyarázta másként, mint hogy a vizi-víla meg-
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rontotta. Hagyta cselekedni s együtt mosolygott 

vele, a mint terveit elbeszélte neki. Soha sem em-

lítette előtte a vásárt s nem is tudta volna meg azt 

Trifun, ha a jegyző egyenesen fel nem világosítja. 

— Megvette a földet, bratye! Ki is fizette. A 

szerződés érvényes és a nevére is telekkönyvez-

tettem már. 

Trifunban felforrt az indulat. Hogyan ? alattom-

ban, háta mögött lépett alkura? Atlétái termete 

kiegyenesedett, hogy a pöbratinstvo esküje daczára 

megcsalni birta őt. Ökleit összeszorítva emlegette 

az igazságot és kíváncsian várta, a mit még ellene 

elkövetni akar. Mindenre el volt készülve s fajának 

boszűálló természete fellobbant a megtorlás vá-

gyától táplálva. 

Ez időtől kezdve feszültség költözött a két 

szomszéd barátságos indulatába. A hosszú tél így 

múlt el. Barbuly Bogdán magára hagyatva állt 

otthonában, a jegyzőt járta és fia látogatására 

utazott, a ki alig birt egy-kétszeri izenésnél többet 

tudatni Miliczával. 

A Nikola kiszabadítására irányuló törekvések 

azonban megint sikertelenek maradtak, Barbuly 

Bogdán tehát nem sürgette azt tovább. Egy esz-

tendő már csaknem letelt, mióta távozott, a hátra-

tevő kettő — úgy hitte — épen elég lesz, hogy 
a tanyát megteremtse számára. Abba aztán be-

viheti a párját, akár Marta Milicza lesz az, akár 

azok közül való, a kiket a messze vidékről járó 

»dever"-ek ajánlottak. 
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Mióta Marta Trifun visszavonult tőle, nem ra-

gaszkodott annyira fiának eredetileg tervezett há-

zasságához. Mit tett ö, a miért szomszédja elkerülte? 

Hogy-megszerezte azt a földet? Hát nem az ő 

leánya boldogságának szolgált vele? Hejh! fenn-

héjázó büszke fajzat, majd ütni fog a számadás 

órája! 

És most mindig csak erre gondolt, mindig csak 

ezt várta. Számítania kellett szomszédja ellen-

állására, ismerte annak a természetét. 

Marta Trifun nem hitt a szemeinek, mikor az 

aratásra vonuló munkásokkal tanyájára menve, két 

esküdt adta tudtára, hogy a parlag földön majd 

csak Barbuly Bogdán fog learatni, mert az annak 

a törvényes tulajdonosa. A lapályon talán sohasem 

termett olyan szép búza, mint az idén. A vért 

fejébe szállni érezte, mikor a magas szalmán him-

báló dús kalászokat látva, le kellett mondania 

arról. Nem, nem lett volna férfi, ha ezt csak úgy 

kéz-összetéve némán tekinti végig. Felindulása 

szitkokban tört ki; törvényt, igazságot emlegetett, 

s mit sem adva az esküdtek figyelmeztetéseire, 

neki állította embereit a napfényben csillogó ka-

szákkal, maga felgyűrt kézzel állván őrt, hogy a 

ki ellentáll, azt legyűrje. 

Barbuly Bogdánt a tréfás kedve most se hagyta 

el. Nagyon jól tudta, hogy szomszédja maga alatt 

vágja a fát, mikor imígy erőszakoskodik. Az esküd-

teket tanúkul hívta fel s aztán velük együtt ment 

a faluba, hogy jogorvoslást keressen. 
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A pereskedés megkezdődött, a learatott ke-

reszteket zár alá vették s mindannak a levét Marta 

Trifun itta meg. De azt hiába intette, óvta a felé-

sége. El volt vakulva rettentő haragjában s tovább 

cselekedett. „Nem hagyja magát!" ez volt egész 

gondolatvilága s mikor teljesen annak szolgálatába 

lépett, nem számolt a következményekkel, a mik 

veszedelmesen tornyosultak a fejére. 

A törvény emberei Barbuly Bogdánnak szol-

gáltattak igazságot. Marta Trifun csak egy pár 

forintot kapott, a miért a peres földet megmun-

kálta, azonkívül elítélték kártérítésre az elhordott 

gabonáért s a bírói zártörésért fogságot kapott. 

A szégyen nagy volt s mikor a csendőrök érte 

jöttek, fegyvert ragadt, hogy ellenségén boszűt 

álljon, átkozódásban törvén ki esküszegéseért és 

hogy ilyen helyzetbe juttatta. A felháborodás az 

egész faluban nagy volt Barbuly Bogdán ellen. 

Mindenki Marta Trifunnak adott igazat. De hát 

annak daczára, hogy felesége jajveszékelve járta 

be a falut, ki mert volna valamit tenni a gazdag 

birtokos ellen, a ki kezében tartotta az elöljáró-

ságtól kezdve majd minden számbavehetö ember 

üstökét ? 

— Maga kereste a baját. Én semmit se vétet-

tem ellene, — szokta volt mondani Barbuly Bogdán, 

mikor a szomszédja dolga szóba került és távozta 

után csakugyan elkezdte megépíteni azt a tanyát, 

a melyet fiának szánt örökül. 

A viszonyok változtával Nikolával való tervei 
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is módosulást szenvedtek. Marta Milicza nem volt 

többé egyedüli jelöltje fia számára. Egy darabig 

sajnálta a gyermekleányt, a ki ott nőtt és fejlett 

ki szemei előtt s fajának sajátos halovány arczá-

val, mély tüzű fekete szemeivel olyan gyakran 

kérdezősködött Nikola az „ö Nikolája" után ; azu-

tán úgy gondolta, hogy nem egyedül Milicza van 

az ö számára a világon. 

Nem, sértette volna a büszkeségét, ha az ö 

fia akármiként is, mint kérelmező járult volna 

ellenségéhez. Ugy hitte, hogy a városon élő katona 

szívéből könnyedén kiköltözik majd a gyermek-

kori szerelem bohó emléke s ellátta bőven pénz-

zel, hogy mulasson és feledjen. 

Ámde Nikola gondolatai állandóan ott tanyáz-

tak a leány körül, a gyermekkor édes emlékei 

között, mikor kezet kézben fogva kergelözték 

kinn a mezőn vagy a banya kemencze vaczkában 

meghúzódva hallgatták az öreg Rupak meséit, 

míg odakinn süvített a téli szél s a szoba kicsiny 

ablakaihoz nagy darabokban verte a havat. És 

rálesett a falujabeli fuvarosokra, a kik a temesvári 

vásárt felkeresték kocsijukkal, kikérdezte őket, 

beszéltetett magának a leányról, hogy megnőtt-e, 

emlékezik-e még rá, vagy most is olyan csöpp, 

a ki rongyokból bábut formál s avval játszik, 

vagy tán jár a tánczba is? Aztán küldött neki 

izenetet, ajándékot, száz csókot, tükrös szívet mézes-

kalácsból, aranyos pántlikát. 

A Milicza meg csak irult-pirult, mikor ezeket 
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az ¡zeneteket megkapta. Mióta a Nikola apja és 

édes apja közt kiütött az emésztő pörlekedés, el 

volt tiltva a Barbuly háztól, a hova pedig azelőtt 

átnézett olykor. Nem értette, a miért az öregek 

gyűlölséggel viseltettek egymás iránt, csak azt 

tudta, hogy Barbuly Bogdán nagyot vétett az apja 

ellen, csak azt hallotta édes anyjától, hogy nem 

szabad többé a Nikolára gondolnia s hogy soha 

soha sem lehet az övé. 

És szíve keserűséggel telt meg. Már csak tit-

kon mert a vásárosokkal szóba állni. Ilyenkor a 

kérdések egész özöne szállt ajkára. 

— Emlékszik-e még rá? beszél-e róla? milyen 

legény lett? Tán már bajusza is nőtt? És miért 

nem jön haza? 

— Elfeledkezne rólad? No hát! Van is otj 

valamire való! Pedig százan kapnának rajta, mert 

szép legény lett, nagy, magas, széles vállú, aztán 

a bajsza is sarjadzik. Bizony Czarály Lyubának 

se lesz nagyobb. Készül haza is, szent Száva 

napjára négykézláb is itt lesz, ha másként nem 

eresztik. 

És Nikola, mióta hírét vette a szomorúra for-

dult otthon való viszonyoknak, mindig csak a 

hazamenetelt forgatta a fejében. Valami azt súgta 

neki, hogy siessen, menjen, talán még nem késő 

s mikor végre a Száva-dán közeledett, dobogó 

szívvel indult a helyre, ja honnét sajgó szívvel 

távozott és a hol csak szétdűlt boldogságát vélte 

viszontlátni. 
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IV. 

Gradna-Uliczának legnagyobb ünnepe volt a 

szent Száva nevenapja, mert egyszersmind a tem-

plom védszentje is volt az. Ilyenkor a vinográdi 

prótó tartotta az isteni tiszteletet, s annak végez-

tével körmenetben járták körül az egyház kék-

színű lécczel kerített környékét, levett kalappal 

fohászkodva a szenthez, hogy minden veszedel-

met elhárítson tőlük, áradástól, szárazságtól megóvja 

és a Mindenhatónál pártfogolja. A templom avult, 

fakó zászlóival együtt részt vett ebben a körme-

netben mindenki. Az arczok alázatos elborúlást 

tükröztek s a felhangzó csengetyüszóra megha-

joltak a fők, az iskolás gyermekek szent énekét 

áhítatos dúdolással kisérve. 

Nikola ott lépkedett apja mellett, a tömegben 

azt keresve, a kivel nem volt szabad immár talál-

koznia. Észre sem vette, hogy hetyke egyenruhá-

ján mennyi fürkésző szem megakad. Szíve el volt 

telve bánattal és a jövő iránti aggodalommal, a 

melyet nem tudott szépnek látni és jónak gon-

dolni, a nélkül, hogy azt is bele ne foglalja, a 

kit szeretett. 

Csak alattomban mert pár pillantást vetni a 

palánk felé, a hova azelőtt csapongó örömmel 

futott. Fürkésző kérdezösködéseire atyja csak kitérő 

feleleteket adott. Mintha csak megváltoztatta volna 

abbeli igéretét, hogy a mint a katonaságtól vissza-

tér, ö fogja Miliczával való házasságát létrehozni. 

Most így beszélt: 
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— Én menjek a koldus Marta Trifun házába ? 

Várd meg, a míg ők jönnek hozzám könyörögve. 

Majd jönnek négykézláb, meglátod, mert úgy össze-

törtem a nyomorultakat, a hogy a kalapács az 

útszél kövét! 

És Nikola alig várta, hogy a délután bekö-

szöntsön, mikor a falu fiatalsága ott kólózik a 

templom udvarán s a vének a kerítés falához 

támasztott asztaloknál poharaznak. Egyetlen édes, 

boldog órát se köszönjön annak a sok vágyako-

zásnak, a rni jövetelét megelőzte? Nem ! beszélnie 

kellett Miliczával. 

A leány nem volt a mulatozók, a tánczolók 

között, de ott állt a léczkerítésen kivíil a templom-

kertet környező fák között, a melyek a tavasz 

első enyhe fuvallatáról rügyezni kezdtek. A kandi 

gyereksereg megszokott tanyája volt ez. Ide akart 

legalább eljönni, hogy Nikolát lássa, a kinek érke-

zéséről hamar szárnyalt el a hír a faluban. 

Érintetlen szívében sajátos melegséget érzett, 

a mint most megpillantotta, nem ugyan a tánczo-

lók mozgékony lármás tömegében, hanem lehor-

gasztott fővel az asztalnál, a hol mindinkább ura-

lomra vergődött az ital hatása s Barbuly Bogdánt 

is leverni készült lábairól. 

Nikola hamar észrevette a leányt és sietett 

kikeveredni a mulatozó nagy tömegből, kézen 

fogva és magával vonszolva őt. 

Csak a templom melletti völgybe vezető egyet-

len rövid utczán kellett lemenniök és künn vol-
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mellett s csak akkor lélekzettek fel szabadon, 

mikor előttük állt a végtelenbe vesző nagy mező, 

a melyen most serkedt ki az üde zöld gyep. 

— Szeretsz-e még? — kérdé ismételten az ifjú. 

— Szeretlek! Szeretlek! — felelt a leány gyil-

kostüzü szemeit reá emelve. 

— Enyém léssz-e? 

— Tied, tied mindhalálig! 

Egész a tóig haladtak már, a melynek vize a 

tavaszi esőzésektől megáradt s felázott partja szeny-

nyes feketén csillogott a nap sugaraiban. 

Hogy bánatukat elpanaszolták, nem jött szó 

ajkukra. Milicza a vízre mereszté szemeit, mintha 

ott olvasná anyjának szavait, a melyeket még 

hallani vélt. 

— Ott lássalak inkább a Topolyacskabara fene-

kén, semhogy Barbuly Nikola karjaiban, rágjanak 

meg inkább a kigyók, fojtson meg a tóban lakó 

víla, semhogy annak a nevét viseld, a ki apádnak, 

nekünk szerencsétlenséget hozott fejünkre. 

Mintha csak az égtől várnának segélyt a meg-

próbáltatás szörnyű perczeiben, tanácstalanul álltak 

egymás oldalán, újra meg újra örök szerelmet és 

sírig tartó hűséget esküdve egymásnak. 

Egy pár dalos pacsirta énekelt a tiszta levegőn 

lebegve; az egész tájon nem volt emberi lény. 

Lassan, öntudatlanul haladtak tovább, már elhagy-

ták a tanyát, a mely szerencsétlenségüket okozta 

s a hol az épülő tanyaház falai ablaknak hagyott 
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nyilasaival kísértetiesen meredtek reájuk. Elhagy-

ták a füzest s a hosszú egyenes nyárfa-útra tér-

tek, a mely a szomszéd faluba vezetett. 

Egy kukoriczaszárral fedett kunyhó körvonalai 

álltak hírtelen előttük. A Baba Nada kunyhója 

volt az. A vén asszony ott gubbaszkodott ajtaja 

előtt. Haja még inkább megfehéredett, fonnyadt 

arcza még ránczosabbá vált. 

Milicza félt tőle gyermekkora óta s most, hogy 

előtte állt, félelme még jobban erőt vett rajta. 

Szeretett volna visszatérni. De Nikolának kedve 

kerekedett beszédbe egyeledni vele. Tudta, hogy 

mindenféle ördöngös szerei vannak. Ha tán tudna 

valamit, a mi az ö és Milicza állapotán segít-

hetne! 

És a leány nem ellenkezett, hogy kérdést tegyen 

nála. Csak erösebben kapaszkodott a Nikola ke-

zébe. Már egészen közel voltak hozzá, de az nem 

emelte fel fejét, a míg Nikola nem köszönté. 

— Mit csinálsz, anyóka? 

Imádkozom. 

— Tán a szenthez, hogy adja vissza fiatalsá-

god és pálinkához segítsen ? 

— Nem a', hanem, hogy büntesse meg az én 

ellenségeimet, a kik a tieitek is. 

— Hát ismersz minket? 

Hogyne ismernélek. Te a Barbuly Bogdán 

fia vagy, a leány meg a Marta Trifun leánya, a 

kit börtönbe vettetett. Azt is tudom, hogy mért 

jártok itt, a helyett, hogy a mint ilyen fiataloknak 
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illenék, a tánczban legyetek, a hol a gajdos mu-

zsikál és víg énekek hallaszanak. 

Milicza csodálkozva nézett Nikolára. 

— No ugyan mit tudsz ? — kérdé az. 

— Hogy szeretitek egymást! — mondá a töpö-

rödött vén asszony, apró fürkésző szemeivel a 

fiatalokat nézve, aztán hozzátette, — pedig hiába! 

— Hiába ? — kérdé a legény és leány egy-

szerre. 

— Hiába, mert szüleitek soha sem fognak ki-

békülni, a nélkül meg . . . ha akarnátok is, nincs 

áldás az olyan szövetségen ! 

— De hátha lehetne még segíteni a dolgon? 

— kérdé Nikola. — Azt mondják, te kuruzsló 

vagy, tán tudnál valamit csinálni ? 

Baba Nada szemeiben sajátszerű fény villant 

meg. Egy darabig kimereszté azokat, aztán csak 

a fejét rázta tagadóan. 

— Nem lehet! nem lehet! 

— De hiszen Krizsán Lyubiczához is te térí-

tetted vissza Szuvocsár Szveto szívét, — mondá 

Milicza. 

— Bájital! Bolondság! A kik akarnak, úgyis 

összekerülnek. Nálatok másként áll a dolog. Nikola 

elmegy, mit csinálnék hát én! 

A legény pénzt vett elő a zsebéből. Egész 

marékkal tartotta oda a vén asszony elé. Az til-

takozva rázta a fejét. 

— Mit csináljak én azzal? Nem kell. Ha kellett 

volna, kaphattam volna kétannyit az apádtól. 
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— Az apámtól? 

Haj! Baba Nada nem volt mindig töpörö-

dött, rút! Kérdezd meg csak töle! 

Az apró szemek ismét baljóslatúan csillogtak. 

Az öreg asszony elküldte magától látogatóit. 

A fiatalságé az élet, az aggoké a gond! S mintha 

terhére lennének, elbújt odújába. 

Nikola és Milicza magukra maradtak. Azon 

tanakodtak, hogy vájjon csakugyan bolond-e ez 

az öreg asszony, a ki szánakozást keltő törődött-

ségével mindkettőjük részvétét felkelté. Azután, 

hogy a vaczkából nem is jött többet elő, vissza-

indultak. A leánykát nem csekély ijedelembe ejté 

hosszas elmaradása s a templom emelkedettebb 

dombjához vezető utczán át nem is a tánczhely-

hez, hanem szülői hajlékába sietett. 

Barbuly Bogdán nem is vette észre fiának 

távozását. A bor, dudaszó, a tánczolóktól felvert 

por minden érzékét megbénították s mikor az 

megint mellette állt meg, olyan gyönyörtelve tekin-

tett reá, mintha most lépett volna ki a tánczból, 

a hol minden leánynak szívét elragadta. 

Nikola csak undort érzett atyja iránt, a kin a 

bor hatása teljesen erőt vett s a ki boldogtalanságát 

okozta. Mii ért neki a föld, a gazdagság s mindaz 

a jólét, a mi kárpótlásul Ígérkezett számára, ha 

szívének vágya teljesítetlenül maradt. 

Jobb lett volna neki inkább örökre ott pihenni 

a Topolyacska-bara fenekén, sírján egy pár ne-

felejccsel, melyek kék szemeit imént látta csak, 
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amint kíváncsian kandikáltak elö a tópart parajos, 

gazos környékéből. 

Ejh! miért is élt volna szívében ürességgel, ha 

mindjárt dúsan is Milicza nélkül, a kit most sze-

retett csak igazán és véghetetlenül. 

Az esteli alkonyat korán szétszórta a boros 

tömeget onnét a templom oldalából. Nikola is 

hazakísérte apját, de álmatlanul forgolódott ágyá-

ban. Még két napja volt csupán. Annak múltával 

újra vissza kellett mennie egy esztendőnél is 

hosszabb időre. Úgy érezte, hogy ez alatt a rövid 

két nap alatt történnie kell valaminek, hogy ha 

most elhagyja a falut, a leányt soha többé nem 

fogja viszontlátni. És kész lett volna mindenre 

inkább, semhogy ezt el kelljen szenvednie. 

A feljövő hold bevilágított ablakán s az éj 

csendjét csak a kutyák ugatása zavarta. Mégis úgy 

tetszett, mintha valaki járna házuk tájékán. Hang-

foszlányokat hallott egészen közelben, ott a kapu-

nál s ezek a hangok ismerősöknek tűntek föl 

előtte. 

Felkelt és kilépett az udvarra, átnézett a pa-

lánkon s megkerülte a kukoriczaszár-kazlat, a 

melynek oldalában a házőrző Gázsó farkcsóválva 

kúszott eléje. Csak nyugtalanságának tulajdonította 

mindazt, a mit hallani vélt s káprázatnak a tova-

tűnő árnyat, a mely az utczán elsuhant. 

Pedig az nem káprázat volt, de valóság. Baba 

Nadát csábította a gonosz a faluba, egyenesen a 

Marta Trifun háza felé. Jól ismerte a járást s a 
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bedőlt vertfal kerítésen keresztül lépve, egyenesen 

a Milicza kamrája felé tartott. Egy cseppet sem 

tartott tőle, hogy az anyja észreveszi. A konyha 

közöttük volt s aztán jó szándék vezérelte. 

— Hej! Barbuly Bogdán, a ki engem meg-

rontottál! Itt az idö, hogy visszaadjam neked! — 

mormogta magában s aztán bekopogtatott. 

Milicza felriadt álmából s kinyitotta az ablakot. 

Reszketés vett erőt rajta, a mint a csúf öreg asz-

szonyt látta maga előtt. 

— Ne ijedj meg, Milicza! Baba Nada jót akar 

veled. 

— Ilyen későn? Mit akarsz hát? 

— Pszt! Délután, hogy azzal a legénnyel nálam 

jártál, megésett rajtad a szívem. Te szereted Barbuly 

Nikolát! 

— Mi tagadás benne! 

— És hiszesz neki ? 

— Mért ne hinnék? 

— Isten óvjon! Ö is csak az apja fia, a ki 

veszedelmet hozott édes apád fejére. A miatt ül 

szegény, falu csúfjára, messze innét, a börtönben. 

— Mit tehet arról Nikola? 

Hallgass meg Milicza. Majd mondok egy 

történetet. 

A leány kimeresztett szemekkel hallgatta az 

öreg asszonyt. Az a maga történetét adta elő. 

A vak is meglátta volna, mi annak a foglalatja. 

És mikor befejezte azt, felemelte kérges kezeit, 

átkot szórt a megrontója fejére és óvta a leányt 

Scossa Dezsi: Délvidéki Történetek. '0 
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Nikolától, a ki bizonnyal ép úgy megcsalja, el-

hagyja és romlásba dönti, miként őt egykor Barbuly 

Bogdán. 

Miliczának összeszorította a szívét a félelem. 

Mindabban, a mit a ránczos arczú vén asszony 

mondott neki, sok igazságot látott. Édes anyja 

tanítása világossá tette előtte, hogy Nikolával soha 

nem lehetnek egymáséi, — akkor úgy hitte, — 

daczolni fog a szülői akarattal s boldog volt 

gyermekálmai teljesültének reményében. De most, 

mikor világossá tették, hogy a gazdag Barbuly 

Nikola soha sem fogja feleségévé tenni a koldussá 

tett Marta család sarját, hogy csak játszik vele s 

a legelső tetszetős külsejű hajadon láttára faképnél 

hagyja, megcsalja, — most csak keserűséget érzett 

s szívének bizalmát kigúnyolva látta. 

Nem, nem birta volna elviselni, hogy az, a kit 

annyira szeretett, elhagyja öt és máshoz szegődjön. 

De a kigyó szavai lelkébe a kétkedés csiráit ültették 

s nem birt többé e nélkül bízni, e nélkül gondol-

kozni, érezni s kétségbeesve gondolt a jövőre, a 

mely előtte állt. 

V. 

Barbuly Nikola szabadsága lejártával vissza-

menni kényszerült, a nélkül, hogy Miliczával csak 

egy búcsúszót is válthatott volna. A körülmények 

összejátszása tette azt lehetetlenné s hiába is várt 

reá a tanya füzeseinél estenden palánkjuk mellett, 

az árok partján, melyet most kezdett felverni az 

üde gyep. 
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Nem volt oka kétkedni Milicza hűségében, 

úgy hitte, oly szilárd alapon áll az, mint az övé. 

De mégis, a gonosz sejtelmek egész tömegével 

távozott és ezer kínt állott ki, a miért nem tudta 

okát találni, hogy a leánynak miért nem volt leg-

alább még egy percze számára, egy szempillantása, 

a melyben kezet adva egymásnak, így szóltak 

volna: 

— Visszatérek és enyémmé teszlek, ha a poklok 

minden gonoszságai ellenem esküsznek is! 

— Jöjj vissza és én követlek, ha a halál lenne 

is, a hova kívánod, hogy menjek teveled. 

Fajának szenvedélyes felindulása vett erőt rajta, 

s e perczben mindenre képes lett volna. Szembe-

szállni az apai akarattal, ledönteni a korlátokat, a 

melyeket oktalan családi viszálkodás emelt közé-

jük, vagy akár elrabolni a leányt s eltűnni vele 

messze az aldunai erdőségek mentén fekvő falukba, 

vagy azokon is túl, olyan messze, ismeretlen 

helyekre, a hova a falujabeli embereknek még 

hírük sem jut el. 

És mégis le volt kötve, meglánczolva másfél 

évnek szomorú, nehéz terhével, a melyet nem birt 

levenni róla sem az apai vagyon és tekintély, sem 

más hatalom a földön. Szomorúan gondolt reá, 

hogy mi fog történni annak elmúlásával. Ha a 

kételyek nem marczangolták volna szívét, a sza-

badulásnak majdan bekövetkező percze számára 

a paradicsom gyönyöreinek megnyílása lett volna, 

így csak gyötrelem kisérte a napok elmúlását s 
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míg bajtársai vidám énekszóval igyekeztek könnyí-

teni súlyos sorsukon, az ö képzeletében a leg-

képtelenebb látományok kergetőztek. 

Látta Miliczát a preverrel a fején s oldalán 

Gregorits Pájót, ki a giostránál* is versenytársa 

volt, Látta vidám arcczal a kóló körében s nem 

olvasott le szemeiből bánatot, majd meg látta 

nyomorultan Tabak Milorád feleségeként, a kit az 

egész környék legrútabb emberének ismertek s a 

ki nyúlszája miatt mindenkor csak gúny tárgya volt. 

A gradna-uliczai vásárosok ezekből a csapongó 

hírekből azonban épen semmit sem igazoltak. 

Marta Trifun megjött a fogságból! ez volt a leg-

nagyobb újság, a mivel az ifjú lázongó kedélyét 

kielégíteni vélték. 

Másnak közönyös, semmitmondó dolog let 

volna, neki újabb izgalmak forrása. 

Apja szomszédját alattomos, boszúálló ember-

nek ismerte. Méltán nyugtalaníthatta tehát, hogy 

szenvedéseiért fékevesztett indulatának szabad kitö-

résével áll boszút. 

Ámde Marta Trifunt megtörte a fogság. Azok 

az indulatok, a melyek szitkok és átkokban való 

kitörésre birták, a midőn börtönbe hurczolták, 

jelentékenyen lecsillapultak az idők múltával s ha 

nem is költöztek ki szívéből teljesen, egy sorscsa-

pásokkal sújtott ember hallgatag megadásába merül-

tek, a kinek sok időre van szüksége, a míg a 

végpusztulásból magához tér. 

•* Lándzsa viadal. 
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A Topolyacska-bara mentén elterülő jól termő 

földek, a ház, — mely eddig egy kis család bol-

dog fészke volt, — mind, mind romlásnak indult. 

A kenyérkereső kéz hiányában kelő nyomor vas-

fogai ütöttek benne léket s ez a magas kamatú 

hitel által okozott réssel együtt, mind jobban rágó-

dott rajtuk. 

Marta Trifun nem találta nyugalmát ebben a 

pusztuló házban. Felesége nem késett nyíltan ki- . 

mondatfi előtte, hogy minden bajuknak ö az oka 

egyedül, söt azzal fenyegette, hogy Miliczával 

együtt Debelyácsára költözik rokonaihoz, hiszen 

a falu igazságérzete szerint az apa bűnéért a leány-

nak is szenvednie kellett s ugyan mi vár arra itt, 

hacsak a Barbuly Nikolának karjaiba nem dobják, 

hadd nyelje el azt is a híres família, a ki vagyo-

nuk romlását okozta. 

— Lássam inkább a Topolyacska-bara fenekén — 

kiáltotta ilyenkor Trifun s ökleit emelgette leánya felé. 

A helyett azonban, hogy a munka komoly 

végét megragadta volna, útja a korcsmába vezetett. 

Azpk közé tartozott, a kiknek a bor nem eszüket 

veszi el, de lábukba száll s mikor a kellő mennyi-

séget bevette, ellágyulva panaszkodott a csapláros 

Jeftának szerencsétlensége felől s atlétai termete 

két rét görnyedve, nem az akaraterös férfiút, de 

egy tehetetlen bábot tüntetett elő, kinek panasza 

és mentegetőzése csak abban összpontosult, hogy: 

— Hát én vagyok-e oka mindennek? Nem, 

nem én! 
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Milicza pedig lassankint megszokta azokat a 

szitkokat, a mikkel Nikolát atyjával együtt illette 

anyja és apja egyaránt. Nem birt önállóan Ítélni, 

de elhitte, hogy azok neki és szüleinek engesz-

telhetlen nagy ellenségei. 

A szíve mélyére temetett szeretet még mindig 

hevesen dobogtatta ugyan azt, de hite megingott 

Nikola iránt, a kitől nem hoztak számára többé 

, a vásárosok gyöngéd ajándékokat és izeneteket, 

hanem annál inkább kétes híreket, a melyek csa-

podárságáról s arról tettek tanúságot, hogy már 

régen elpártolt töle. Mit törődtek vele azok, hogy 

hazug beszédeikkel csak a lassan emésztő méreg 

tüzét élesztik? Ök Ligorovits Dobridoj terveit segí-

tették elő, a ki a szomszéd faluból jött nemrég 

Gradna-Uliczára s nagyon dicséröleg nyilatkozott 

a Marta Milicza szépségéről; a kinek a szeme 

vetekszik a legsötétebb dobrudsai éjszakával, arca 

tejfehér és termete szerinte hajlékonyabb a gyenge 

nádnál. 

A tavaszból már ősz lett s a tél is küszöbön 

volt akkor. Mindenki emlegette a Marta Milicza 

szerencséjét. Ligorovits Dobridoj nem volt valami 

gyerek legény, de tekintélyes kereskedő, úgyneve-

zett csiszár, a ki fával, téglával üzérkedett, válla-

latokba is fogott és szép vagyonnal rendelkezett. 

És a szülök is kitüntető szívességgel fogadták az 

előkelő kérőt, a reájuk zúduló sorscsapások között 

nagy szerencsének tartva, hogy leányuk jövőjét 

nála biztosítva látják. 
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Csak a leány vergődött még egy ideig első 

szerelme rablánczain s inkább nyugalmáért, mint 

vonzalomból adta beleegyező szavát, a mit szerb 

szokáshoz híven nem is igen kértek tőle, de a 

kérő előkelőségére való tekintettel, illendőnek 

tartottak az előtt is hangoztatni. 

A leány könyes szemein keresztül is csak azt 

látta, hogy olyant tesz, a mivel Nikolának fájdal-

mat okoz. Gyermekes elszántság volt, a mi vezé-

relte s annak következményeit csak akkor érezte 

igazán, mikor a rövid időre kitüzöttt esküvő hír-

telen közeledett. 

Ligorovits Dobridoj csettentett a szájával és 

kijelentette, hogy nincs ideje a halogatásra. Vagy, 

vagy! Meg kellett hát lenni sMartia Zsófia, Milicza 

édes anyja meggyőző érveléssel beszélte el leányá-

nak, hogy mennyivel jobb lesz neki zsindelyes 

házban lakni, mint valami szvinyárhoz* menni 

férjhez. 

A leány benső küzdelme nem kerülhette ki 

figyelmét. A kicsi korában kényeztetett, gyenge 

idegzetű gyermek láthatólag szenvedett. Kelep-

czébe juttatta önmagát, a melyből nem tudott 

most szabadulni. 

Hűtlennek vélt kedvese részére száz mentsége 

is volt már. Hiszen tulajdonképen ö volt oka, 

hogy bücsútlan távozni kényszerült s ha nem volna 

igaz, a mit róla híreszteltek róla ? Ha még mindig 

hű szívvel volna hozzá s a messze távolban reá 

* Kanás z . 
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gondolva várná az idők múlását, a mely szabad-

ságát meghozza számára? 

Borzadás futott végig testén a gondolatra, hogy 

mindkettőjük boldogtalanságát okozta. Nyomorult-

nak, hitszegőnek tartotta magát s lassankint elha-

tározás érlelődött benne, a melynek végrehajtását 

siettették az esküvőre való előkészületek. 

Igen, tudósítani akarta szörnyű helyzetéről s 

haza hívni, hogy mentse meg. Térden állva akarta 

megkérlelni s vezekelni volt kész könnyelműen 

odavetett szaváért. 

De kihez fordulhatott bizalommal? Tudta, érezte, 

hogy mindenkiben csak ellenség lakozik viszonyuk 

iránt. Ekkor ötlött eszébe Baba Nada görnyedt 

alakja, ránczos arcza. Ha tán hozzá fordulna, hiszen 

az jóakaratot mutatott iránta s részvétről tett ta-

núságot. 

Az öreg asszonyt hiába várta. Mert nem for-

dult meg az ősz jöttével a faluban. Felkereste hát. 

Betegen fetrengett a kunyhóban, de Milicza jötté-

vel felült fekhelyén. A leány zokogva mondta el 

jöttének okát, nem titkolva semmit abból, a mi 

szívét teljesen etfoglalta. 

Baba Nada szemeiből nem tükrözött az a 

vészjósló fény, a mi csak az imént sajátsága volt. 

Felkelt, mintha készülődött volna. 

— Lássuk csak. Két nap kell, a míg a beteg 

lábammal odaérek. Vissza egy, ha kocsin hoz. 

Megteszem a kedvetekért. Hejh! Barbuly Bogdán, 
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ne szenvedjenek gyermekeid bűnödért, hiszen majd 

megver érte a jó Isten ! 

Izgalommal teljes napok voltak ezek Miliczára 

nézve. Nem volt sem éjjele, sem nappala többé. 

A házban kezdték befejezni a készülődéseket. Kö-

zönyösen nézte. A vendégek is kezdtek jelentkezni. 

Nem törődött velük. Volt még három napja. — 

majd kettő ! Számította, hogy hol lehetnek már. 

Most, hogy Baba Nada odaért. Hiszen úgy mondta, 

hogy két nap elég! Majd, hogy beszél vele és 

hozza magával. Nem, nem kell rabszolga módjára 

arra a szeretetlen frigyre lépnie, a melynek gon-

dolatától is megfagyott benne a vér. Gyermekes 

észjárásával mint könnyű dolog tűnt fel megsza-

badítása, Nikola férfi s egyszerűen elrabolja őt. 

Szokás ez a szerbeknél, sokszor a szülök akara-

tával, sokszor a nélkül is. 

Izgalma a napok múltával tetőpontra hágott. 

Baba Nada kunyhója még a harmadik nap estéjén 

is üres volt. Újra kételyek vettek rajta erőt s száz 

esélyre gondolt. Ha tán nem ért volna oda idejé-

ben, ha Nikola nem szabadulhatna? Mivé lesz 

akkor? És aztán felmerült benne az az emésztő 

gondolat is, hogy talán nem is fog eljönni, meg 

akarja büntetni hitszegéseért, — megveti! 

Már a negyedik nap is felvirradt az öreg asz-

szony távozása után, még sem érkezett az vissza. 

Estére kelve kellett megérkezni Ligorovits Dobri-

vojnak a násznéppel. Ha Nikola addig sem jön 

meg, minden veszve van. Délután újra kiszökött 
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hát a tanyára, hogy Baba Nadát keresse. Verőfé-

nyes késő őszi nap ragyogott a tájon s csípős 

hideg ez órában enyhült. 

Milicza arczán veríték ült, mire a tanyára ért. 

Alig járt ott valaki. Csak a Barbuly-birtokon 

vélte látni Nikola apját és az öreg Rupak Nikát, 

a mint a fehér tanyaház előtt tanácskoztak. Bogdán 

gazda — a mint hírlett — most már a Marta-föl-

dekre vetette szemeit s azok megszerzésén fára-

dozott. Az árverés útján szerzett földek mindig 

olcsóbbak. 

A leány futva rohant tovább s mire a kunyhó 

ajtaját elérte, lélekzete elállt, fuldoklott! Pillana-

tig habozott, aztán benyitotta az ajtót. Csak a 

hideg falak álltak üresen előtte s azok látása meg-

borzasztotta. Lecsüggesztett fővel állt meg s nem 

birt gondolkozni. Az öreg asszony nem tért vissza, 

— így hát minden veszve van. Ezt tudta, érezte! 

Aztán lassan folytatta útját. Nem a faluba tért 

vissza, hanem az attól kivezető út mentén haladt, 

mintha még mindig remélne, még mindig várna. 

A végtelen róna mozdulatlan némaságban előtte, 

sehol egy élő lény nem mutatkozott. 

Megállt, hogy visszatekintsen. A gradna-uliczai 

karcsú torony olyan messze lévőnek tűnt előtte, 

hogy szinte elérhetlennek tetszett. Az ott reá nézve 

maga volt a pokol, — eminnét nem ragyogott 

felé a remény egyetlen sugára sem. Mit tegyen? 

Tekintete a Topolyacska-bara fodros hullámain 

akadt. Eszébe ötlött az a sok mende-monda, a,mit 
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a tóban lakó tündérekről beszéltek. A mint a szél 

a nagylevelü náddal játszadozott, mintha csak azok 

suttogását hallotta volna. Ügy hallotta, hogy a kit 

a vilák magukkal visznek, örök boldogság hónába 

költözik. Kicsit megborzadt, de inkább kívánta a 

hullámok hideg ölelését, semhogy annak az utá-

latos vén embernek csókját kelljen elviselnie. Ön-

kéntelen kereste a helyet, a hol a tó vize leg-

mélyebb Még egyszer megállt, imádkozott és 

azután belevetette magát. 

Még aznap este visszatért Baba Nada Nikolá-

val. Az egész haditerv ki volt főzve. Nikola az 

öreg asszony kunyhójában húzta meg magát s az 

addig híradással a faluba sietett. Akarattal intézte 

úgy, hogy estére érkezzenek. A násznép a lako-

dalom napjának előestéjén is bizonnyal vígan 

mulat, nem veszi hát majd észre, ha Milicza meg 

Nikola titkon odább állnak. 

És szinte könnyebbülten lépkedett tova. De a 

mulatók zaja helyett a Marta házban csak rémü-

letet és felfordulást talált. Milicza reggel óta eltűnt 

s nem tért vissza. Anyja jajveszékelve csapkodta 

kezeit, míg apja lehorgasztott fővel tehetetlenül 

ült az asztal mellett. Az ijedtség uralmat vett 

részegségén, és megbénította. 

Baba Nada a nélkül, hogy észrevétette volna 

magát, sietett vissza a hírrel Nikolához. Nem sejtett 

semmi rosszat, legfeljebb azt hihette, hogy a leány 

a Barbuly tanyára menekült. Ott aligha keresték 

volna. 
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A hold feljött már a tiszta égbolton, mire el-

érte azt. Rupak Nika ott állt a kapu bejáratánál. 

A sürgető kérdésre csak annyit tudott mondani, 

hogy Miliczát reggel látta nagy sietve távozni a 

kunyhó felé s most azért van résen, mert lövést 

hallott s nem tudja, a lakadalmas néptől eredt-e, 

vagy uzdini tolvajok járnak a tanya körül. 

Baba Nada még jobban kezdett sietni. Rossz 

sejtelmek zavarták s mikor kunyhóján túlmenve 

sem találta Nikolát s kiáltásaira nem kapott 

feleletet, lázas izgatottsággal futkosott a tó partján, 

kezében a leány kendőjével, mely minden rossznak 

magyarázatát rejté hite szerint. 

A hold fénye messzebb valóban felismerhetővé 

tett két alakot, a kik szorosan egymás mellett 

feküdtek a tó partján. Az öreg asszony felsikoltott. 

Milicza és Nikola holtteste volt az. A két szerető 

szív a halálban egyesült. 

Baba Nada letérdelt. Szívéről leolvadni érzé 

azt a súlyos terhet, a mely évtizedeken át a boszút 

lihegte. Aztán lassan visszaczainmogott a faluba. 

Felverte Marta Trifun házát s mikor az embereket 

a szörnyű eset helyére utasította, egy kerülővel 

Barbuly Bogdán házához ment. 

Bogdán gazda nyugodtan aludt. Úgy hitte, 

hogy a lakodalom végeztével sikerül megszerezni 

fiának a Marta Trifun földjeit. Milyen alattomos 

ember az, — gondolta mggában — befonta Ligo-

rovits Dobrivojt s még a földjeire is kivezette, 

hogy mutogassa azokat. 
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Nem is gondolt rá, hogy Nikola szívét Mili-

czának elveszte bánthatja. És míg annak gazdag-

ságáról terveket szőtt, zörgést hallott az ablakán. 

Kuvik hangnak vélte, a mi onnét behatolt, de 

mikor felismerte, rémülten ugrott fel. 

— Kelj fel, Bogdán ! Ott fekszik a fiad szétlőtt 

mellel a Topolyacska-bara partján. Nem én álltam 

rajtad boszút, de megbüntetett a jóságos Isten ! 

iá 





IV. 

DELIPAPAS. 

KRÓNIKA. 

Mióta a világ áll, nem esett még meg szerel-

mes história, leány vagy asszony nélkül. 

Ki is hinne olyan csudában, hogy a férfi másba 

szeressen, mint asszonyba, vagy másnak a ked-

véért csináljon bolondabbnál-bolondabb dolgokat, 

mint fehérnép kedvéért, a mely a világ teremtése 

óta hívatva van arra, hogy a férfit mindenre rá 

vegye, felemelje, vagy a pokolba sülyessze; hőssé, 

félistenné varázsolja, vagy a becsületet, jövőt, 

mindent eljátszasson vele. 

Pedig hát ilyesmi is megtörtént már ezen a 

bűnös földtekén ! 

Legalább a szerbek krónikája feljegyzi azt a 

hihetetlen csudát, hogy Ozmán Paszvan-Oglu vid-

dini pasa nevelt fiába, a rózsás arczű, hajlékony 

termetű Milába beleszeretett egy fogságba ejtett, 

rőtfejü kalandor s a kedvéért olyan hajmeresztő 

borzalmasságokat csinált, hogy manapság rögtön 

penzióba küldenék az olyan generálist, a ki ilyes-

mikre még csak gondolni is merészkedne. 
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Persze, felvilágosodott korunkban nem sza-

bad feltételeznünk azt, hogy ez a furcsa ember 

— a kit a szűkszavú krónika csak Delipapasnak 
nevez — talán az ördöggel czimborált, de az meg 

több mint bizonyos, hogy a dologban kellett va-

lami rejtelmes titoknak lenni. Erről pedig Vuk Ste-

fánovics Karadzsics nem számol be, hacsak a ma-

gunk eszétől nem jutunk a dolog nyitjára. 

Lelke rajta hát, ha nem a helyes úton járunk, 

mért nem beszélt el többet „Daniczá"-ja 115 és 

következő lapjain erről a csodálatos Delipapasról. 

így voltaképen arról sem lehetünk bizonyosak, 

vájjon ö volt-e Phanariot Dániel, a rablóvezérböl 

lett uzsiczai püspök, később írnok, barát, kalan-

dor, vagy más valami csavargó jó madár, a minők-

nek nagy serege röpködött a délvidék zavaros 

állapotai tanyáján.' 

A múlt század elején nem volt ritkaság az 

uzsiczai vladikáéhoz hasonló átváltozás. 

Európa békéjét százféle politikai akczió hábor-

gatta. És csakis az ily zavaros állapotok alkal-

masak arra, hogy szem nem látott, fül nem hallott 

bolondságokat hozzanak felszínre. 

A legzavarosabb állapotok akkor is már az 

ozmán birodalomban voltak (örökségképen száll-

tak rájuk hát a maiak!) Szelim szultán ült a 

trónon. Jólelkű, képzett uralkodó, a ki fiatalsága 

daczára hazájának reformátorává akart lenni s e 

végből a mohamedánság megkövesült vallásos és 
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katonai intézményeibe akarta a nyugatról kiáradó 

jótékony szellemet beoltani, a melynek híve 'volt. 

Ámde a Nizam-Dzsedid (új-rendszer) behozata-

lára a viszonyok egy cseppet sem voltak kedve-

zők. Konstantinápolyban az elhatalmasodott jani-

csárok uralma s a központi kormányzat erélytelen 

habozása nemhogy reformokat engedtek volna lé-

tesülni, de sőt a távolabb eső tartományok kor-

mányzóságainak függését is mindjobban megla-

zították. 

Minden pasa korlátlan úr volt a saját vilajet-

jében s ennek egyéni nagyravágyásától függött, 

hogy engedelmeskedjék-e a portának, vagy nem, 

a maga számára tartsa-e meg az adókat, vagy a 

szultánnak is juttasson belőlük valamit. Nem csuda 

hát, hogy a kincstár nagyobbára üresen állt. 

Szelim szultán nagyon jól tudta ezt s a trónra 

lépte után első dolga volt Ebu-Bekir pasának, a 

nagy vezérének kiadni a parancsot. 

— Hadat fogsz vezetni ellenök s ki az en-

gedelmességet megtagadja, vasba verve hozod 

hozzám ! 

A nagyvezir megsimogatta hosszú ősz sza-

kállát és hallgatott. De ajka körül mintha mosoly 

jelent volna meg. 

— Mire vársz még? — kérdé a fiatal szultán. 

Hogy vezessek uram hadsereget, mikor most 

csak Deli-Achmetnek van serege? — mondta az 

öreg hadvezér. 

Scossa Dezső: Délvidéki Történelek. n 
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Deli-Achmet pedig a janicsárok vezére volt. 

Maradt hát minden a régiben. A nagyravágyó 

kormányzók pedig folytatták zsarolásaikat. 

De egy sem értett ehhez ügy, mint Ozmán 

Paszvan-Oglu, a viddini pasa. Úgy mondták, hogy 

egykor keresztény s utóbb mohamedán vallásra át-

tért bosnyák család sarja volt s családjában ősi 

erényként űzték a rablásokat. A jutalom nem maradt 

el, mert atyját orgyilkosok ölték meg, nagyatyját 

meg karóba húzták. Ozmán Paszvan-Oglu hát ta-

nult az elődei példájából s mikor visszakapta ősi 

birtokát: Bursza és Kirza falukat, látszólag enge-

delmes hűbérese lett a szultánnak; de nem tagad-

hatta meg, hogy a családi hagyományt nagyban 

ne űzze tovább. Csakhogy vállalatait nem török 

földön érvényesítette. 

Több elvinni való volt a temesi bánságban 

Erdély déli részein, no meg a román földön, a 

melyet minduntalan meglátogatott. Mikor aztán 

ezek a vállalatok sikerültek, el kezdte maga köré 

gyűjteni a krdzsalokat. így hívták akkortájt azokat 

az apróbb csapatokat, a melyek a lenyűgözött 

szerb rajah-t minduntalan kifosztogatták. A török 

hadaktól kivált, elbocsátott vagy szökött katonák 

voltak ezek, a kik a helyett, hogy hazamentek 

volna munkálkodni, dolgozni, kényelmesebbnek 

tartották a saját, rizikójukra érvényesíteni fegy-

vereiket. 

Ezeknek a segélyével aztán elfoglalta Viddint, 

utána Nikápolyt, Sistovót, végre Nist s mikor 
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már elég erősnek érezte magát, hírtelen megszűnt 

szolgálatkész hűbéres lenni s nyíltan kijelenté, 

hogy mint az izlam hü követője, kénytelen fegy-

verrel fellépni a Konstantinápolyban tervezett újí-

tások ellen. 

Nagyon tetszetős titulus volt ez akkortájt a 

Balkán félsziget török lakossága fülében s a val-

láshoz való ragaszkodás örve alatt sokan dolgoztak 

hasonlókép a maguk zsebére. 

Ámde Paszvan-Oglu hangzatos szavai alól más-

képen is kikandikált a lóláb. Mikor a hadi sze-

rencse kedvezni kezdett embereinek, megszállotta 

a nagyravágyás ördöge. Kikönyörgött, erőszakolt 

méltóságát most már semmire sem becsülte. Mind 

magasabbra és magasabbra vágyott. Csapatai már 

felülhaladtak 80,000 emberen. Harczedzett, elszánt 

katona volt valamennyi, akiket szorosan hozzá 

csatolt a rablott portékából nyert osztalék s a 

pontosan kifizetett zsold, a mi a török császári 

seregben csupán igérve volt. 

Miért ne lehetett volna reménye elnyerni a 

szultánok trónját? Hiszen az úgyis ingadozott mind-

azok alatt, a kik rajta sűrűn váltakoztak. 

A mély titkot, a mely nagyravágyó szívében 

termett, rejtve tartotta, de sikerei láttára mind erö-

sebb lett a remény, hogy egykor czélját elérheti. 

És nem szűnt meg gyűjteni az eszközöket, annak 

az ingatag trónnak megerősítésére. 

Jól ismerte népét s a csengő érez hatalmát. 

A viddini vár, a melyet külföldi mérnökök tervei 
11* 
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szerint megerősíttetett, a kincsek halmazát rejtette 

magában s e kincsek folyton szaporodtak, a nél-

kül, hogy azok létezéséről kiviile s nevelt fián 

kivül valakinek tudomása lett volna. 

A krdzsal-csapatok rabolva és pusztítva járták 

be a környéket s a porez-t (adó) a szultán pénz-

tára helyett oda hordták a viddini várba, a drága 

ménekkel, szerb és albán leányokkal együtt, a 

kiket kalandozásaik közben foglyul ejtettek. 

Paszvan-Oglu bökezíi volt katonái iránt. A mé-

neket és leányokat figyelemre is alig méltatta: 

szabadon válogathattak azokban a krdzsalok. Azok 

pedig megtartották a lovakat s a leányokat jó 

váltságért kiadták, a nyomorult parasztot e módon 

is zsarolva. 

Egy ízben a hatalmas pasa épen ablakán kikö-

nyökölve nézte a lemenő napot, mikor az egyik 

krdzsal-csapat a vár kapuihoz ért és csakhamar 

nagy zajjal rontott annak udvarába. 

Megszokott, mindennapi látvány volt ez is, 

mint a foglyul ejtett asszonyok sivalkodása. Pasz-

van-Oglu tekintetet sem vetett reá. Talán épen 

azon merengett, hogy hányszor fog még a nap 

leszállni, míg végre egészen az ö dicsőségére kel 

fel, beragyogva aranyos súgáraival a padisáh tró-

nusát, a melybe magát már egészen beleképzelte. 

Mila, a fogadott fia ott ődöngött körülötte s 

mivel épen nem tatált jobb szórakozást, a krdzsa-

lok lármájára vetett figyelmet. 
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Szokatlanul vígan voltak azok odalenn. Lovai-

kat, szekereiket már elhelyezték, mégis ott álltak 

csoportosan az udvaron, egy furcsa alakot körül-

véve, aki tánczolt és ugrált, magát földhöz vágta, 

közben pedig énekelt is, de olyan bárgyú arczot 

csinált, mint a ki egyáltalán nincs tisztában azzal, 

hogy mindezt miért teszi. Ámde zokogással hason-

latos esdeklése, összecsapkodott kezei, a készség, 

a mellyel a röhögö katonák parancsainak enge-

delmeskedett, azt árulták el, hogy szörnyű módon 

meg van félemlítve. 

Mila maga is elmosolyodott a mozdulatok 

láttára, a melyek onnét felülről még kómikusab-

baknak látszottak s nem állhatta meg, hogy a pasa 

figyelmét reá fel ne hívja. 

Paszvan-Oglu parancsot adott, hogy a fura 

hadi zsákmányt eléje vezessék, mire a katonák 

főbbjei fel is kisérték az uruk elé. 

Rongyos, piszkos, vörös fejű és torzonborz 

szakállú porlepett alak jelent meg a hatalmas 

várúr előtti félig szerb papi ruhában, fején a komi-

lavkával, félig törökösen öltözve, talpahagyott opán-

kában, kimeresztett szemekkel, a melyek nedve 

utakat mosott barázdás arczán. 

Mikor a pasát megpillantotta, egyszerre leve-

tette magát a földre; nem is csúszott, hanem 

valósággal szaladt a térdein, hosszú, mesztelen, 

izmos kezeivel a nagy úr kaftánja után kapkodva, 

miközben üvöltő hangon rimánkodott kegyelemért. 

Paszvan-Oglu összeránczolta szemöldeit s oly tekin-
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tetet vetett reá, a mellyel ezeken a vad hordákon 

is mindenkor uralkodni tudott. 

— Ki vagy? — kérdé. 

— Phanariót Dániel vagyok, az uzsiczai vla-

dika. Kegyelmezz életemnek, minden egyebet el-

vesztettem, — üvöltött az. 

De már erre a pasa hatalmas poczakján is a 

nevetés rengése futott végig. 

— Mit? Ez a nyomorult féreg azt mondja, 

hogy ö püspök. Hát nem nevetni való hazug-

ság ez? 

Az pedig nem kelt föl a földről, hanem az 

albán, görög, szerb és török nyelvek keverékével 

bizonyozta szavai valódiságát, esküdözve és iszo-

nyú átkokat szórva önfejére, ha egy betű nem 

igaz mind abból, a mit mondott. 

Aztán újra kezdte egész történetét. Sírva és 

jajveszékelve mondta el, miként úzték ki a gaz 

törökök rezidencziájából (tudta, hogy itt szabad a 

török uralmat szidni), hogy bolyongott azóta, életét 

itt-ott tengetve, hogy tagadták meg hívei és leg-

jobb barátai s hogy került fogságba most, mikor 

az erdő-szélen napi imáját végezte. 

Valósággal fuldoklott, mire elbeszélését befejezte. 

— Delipapas! Delipapas! (bolond pap) — kiál-

toztak a krdzsalok s az ágról szakadt szörnyű 

ijedelmét látva, még inkább fokozódott jókedvük. 

Csak a pasa nyerte vissza komolyságát. Kémet 

sejtett benne. Gyakori volt ebben az időben az 

eféle. És ennek a szúró szemei, egész alakja alapos 
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gyanúra szolgáltattak okot e feltevéshez. A nagy 

úr pár szót súgott Milának s a bolondos papot 

mindjárt elvezették. 

A viddini vár falai körüli sánczárkokban volt . 

egy pár börtön is, azoknak a számára, a kik 

netalán útban álltak. Paszvan-Oglu sztratégiájának 

egy specziális találmánya volt, hogy várát nem-

csak rövid idő alatt teljesen vízzel vehette körül, 

de ez a víz egyúttal a legrövidesebben szállította 

Mahomed paradicsomába a kazamáták foglyait. 

Csak a zsilipet kellett megnyitni — nem hal-

latszott onnét fel egy szó, egy hang sem. Elvég-

zett a víz mindent, sőt még a hullákat is szépen 

magával ringatta, csak a rácsos ajtókat kellett fel-

nyitni, a melyek a börtönöket elzárták. 

A krdzsal-örök elmaradtak. Mila maga vezette 

foglyát a sánczokba vezető nyírkos, szúk lépcsőkön 

alá, miközben a magával hozott kulcsokkal egy-

kedvűen csörömpölt. 

Sokakat levezetett ö már itt, a kik többé nem 

kerültek vissza. 

Figyelmet sem vetett reá, hogy az abbahagyta 

a zokogást és könyörgést és őt kiséri figyelemmel. 

Csak akkor fordult hátra, a mikor hangját hallani 

vélte. 

Hová vezetsz? — kérdé az, reá meresztett 

szemekkel, amelyek vérben forogtak a zokogástól 

és a durva kelméjü kaftán dörzsölésétől, amellyel 

könnyeit felszárítá. 

Mila elkapta tekintetét ettől az undorító arcztól, 
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a mely pár lépcsőfokkal fölötte, egészen fölé 

hajolni látszott. 

— A lakásodat mutatom meg. Csak előre! — 

. mondá azután szigorú hangon s könnyedén ugrott 

le az utolsó lépcsőkön s bekanyarodott a sáncz-

árok iszapos talaján, a hová a napvilág csak hal-

vány, szürke világosságot bocsátott. 

Delipapas pillanatra megállott és mély lélek-

zetet vett. Voltaképen arra használta fel ezt a szü-

netet, hogy vezetőjét fürkéssze, a kinek leányos, 

piros arcza, formás termete, domború melle és 

vízben úszó, fényes szemei első pillanatra feltűntek 

előtte. Átható tekintetében volt valami gyanakodás 

is, a mi most még fokozódni látszott, hogy Mila 

megszólalt. 

De az észre sem látszott venni ezt a fürkésző 

tekintetet. Odamutatott a vár falába vájt egyik 

sötét üregre s mint a ki nem ér rá sok teketóriát 

csinálni, belódította a rongyos embert s becsapta 

a rácsajtót utána. A rozsdás zárban élesen csikor-

gott a kulcs. 

— Hát mi lesz velem? Megöltök? — kérdé 

a fogoly komolyan, mintha tétova gondolatait a 

Mila erejének látása hírtelen más irányba terelte 

volna. 

Majd meglátod! — felelt az s mialatt a 

kulcsot a zárból kihúzni próbálta, még egy tekin-

tetet vetett a szűk odú belsejébe, a melynek immár 

lakója volt. 

Két hiúz-szem átható, fürkésző nézése hatott 
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onnét felé, olyan éles, olyan ravasz, hogy szinte 

zavarba hozta. 

Sietve futott fel a lépcsőkön, mert érezte, hogy 

a vére mint tódul a fejébe, hogy fülig pirul. Áltatta 

magát, hogy a sietség okozta azt s nem tulajdo-

nított neki jelentőséget. 

Mégis, nem birta feledni annak a csúf szerze-

tesnek arczát, utolsó, félelmes, szúró nézését. Azt 

látta éjjelenként, a mint nyugalomra tért, az kisér-

tette a hányszor magányosan érezte magát s az 

jutott eszébe, a mint Paszvan-Oglu hízelegve simo-

gatta meg arczát s vérdús, piros ajkaival hatalmas 

csókokat nyomott homlokára. 

A pasának nagy tervek főttek agyában. A szul-

tánok trónja nem hagyta pihenni. Nem talált örömet 

a mindennapi zsákmányt lábai előtt látva; nem 

kincseiben, nem háremének tündérszép rabnöiben, 

csak a jövő fényes reményeinek ábrándjai foglal-

koztatták. 

A dolgok lassú folyása sehogysem volt inyére 

s ezért elhatározássá nőtt agyában, hogy akczióba 

lép. A belgrádi pasalikban uralgó zavar, jó víz 

volt malmára. Ha rajta üthetett volna a belgrádi 

pasára és elfogathatja. Minő hatalmas lépés lett 

volna ez a szultánok trónja felé. 

Kemény és nehéz vállalat volt ez, de már fog-

lalkozott kivitelével. 

Hadzsi Musztafa, a belgrádi pasa, elvbarátja 

volt Szelim szultánnak s az egyetlen jó bolond, 

a ki a leigázott szerbséget nem zaklatta, sőt mikor 
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a janicsárok túlságosan zsarolni kezdték a népet, 

túlkapásaikért kiüldözte őket a pasalikból s a leg-

makacsabbakat brévi-manu kivégeztette. Ez által 

nagy népszerűségre tett szert a rajah-nál, csak 

Konstantinápolyban fokozódott a janicsároknak 

iránta táplált gyülölsége. 

Paszvan-Oglu arra gondolt, hogy Hadzsi Musz-

tafát elkergeti, vajry foglyul ejti s a janicsárok 

visszatértét biztosítja a belgrádi pasalikba, a hol 

még mindig gazdag zsákmány kinálkozott szá-

mukra. Konstantinápolyban kétségtelenül nagy pár-

tot fog nyerni ez által s aztán . . . 

Kövér, piros arcza ragyogott a gyönyörűségtől, 

a mint ez eshetőségre gondolt. 

Megfogta Mila kezét, arczába mosolygott, aztán 

odavonta egészen magához s elmondta neki nagyra-

törö terveit. Előtte nem volt titka. 

Mila érdekkel hallgatta nevelő-atyja szavait. 

Szemeinek fénye, még tüzesebben ragyogott a 

tömérdek kincs, a gyémántos násfák, drágaköves 

ruhák említésére, a melyek képzelete szerint Kon-

stantinápolyban felhalmozva vannak s a mik akkor 

mind, mind az övéi lesznek. 

Úgy tudott örülni mindezeknek, mint valami 

asszony. Még a kezeit is összecsapkodta jó ked-

vében, aztán elkezdte a pasa apróra nyírt szakállá; 

dörzsölni, a képébe mászott a kezeivel, úgy ugrálta 

körül, egyre azt kérdezve, hogy hát mikor is indul-

nak már a belgrádi pasalikba? 

Paszvan-Oglu a nargiléh nyúlánk szövetszopó-
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kajával csapkodott maga körül, hogy lerázza ma-

gáról ezt a hízelkedő macskát, mi közben elfogta 

a prüszkölés és a csiklandozás miatt nevetnie is 

kellet. Szóval nagy kínba' volt s két kézzel törülte 

ki szájából és szemeiből bajszát, jól táplált arczát 

pedig egészséges pír öntötte el. 

Egy cseppet sem hasonlított ebben az állapot-

ban a szultánok trónjára aspiráló tekintélyhez. 

Meg akarta hát mutatni, hogy csak azért is arra 

termett s hírtelen komoly arczot vágva, húsos 

ujjait kiterjeszté, mintha csak azokon akarná az 

eshetőségeket elszámolni, a melyekkel le kell szá-

molniok. 

A belgrádi pasalikba nem lehetett olyan könnyen 

berontani, mint a többiekbe, a rajah és Hadzs 

Musztafa jól őrködtek a várban és a határon egy-

aránt. Itt hát csak hírtelen, váratlanul nagy csa-

pattal lehetett volna valamit elérni úgy, hogy a 

sereg mindjárt a várat is megszállja. 

És aztán a vár! Erösebb volt ám az a viddini 

várnál sokkal. Ágyuk nélkül ott spmmire sem lehe-

tett menni. Ha csak nem csellel. De hát ez is kétes 

kimenetelű, aztán meg ki is vállalkoznék arra? 

-—Én! — mondá Mila, csillogó szemekkel 

előre lépve. 

A pasa ránézett. 

— Hagyd el, gyenge vagy te ahoz! 

— Csak bízd rám, nem megyek egyedül. 

Paszvan-Oglu gyanakodólag tekintett reá. Agyá-

ban hírtelen százféle gondolat kergetőzött, a mint 
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ezt a viruló, rózsás arcú alakot, karcsú derekával, 

szenvedélyes szemeivel maga előtt látta. Talán 

csak nem szövetkezett valami szép legénnyel 

a krdzsalok közül, a háta mögött? Hiszen a 

maga számára nevelte. Aztán felkaczagott. Már 

ugyan kitől kellene féltenie a nevelt fia szeretetét, 

aki mindent neki köszönhet. 

— Azon tanakodol, ugy-e, hogy kit viszek 

magammal? — kérdé Mila. Emlékszel-e arra a 

fogolyra, a kit a minap hoztak ide a portyázok? 

Delipapasra? Azt viszem magammal, hiszen ha ö 

az uzsiczai vladyka, amint mondja, ismernie kell 

a belgrádi vár minden zúgát. 

A pasa kimereszté szemeit. Nem is hallgatta, 

nyelte a Mila szavait. Rózsaméz folyt azokról, 

nagyravágyó szívének tetsző színméz. El is feledte, 

hogy az imént még úgy tekintett ennek az alak-

nak a kivánatos formáira, mint a ki gyümölcsöt 

akar tépni a fáról és mérlegeli, vájjon elég érett-e 

már? 

— Felhoztam a sánczárokból. Hiszen ezért 

az egyért nem érdemes tíz-húsz embert a zsilip-

nek állítani. Aztán meg beszéltem is vele párszor, 

úgy vettem ki, sokat tud, hátha hasznát vehetjük? 

— Aha! aha! emlékszem már, — mondta a 

pasa. 

— Akárhányszor lementem, mindig olyan alá-

zatosan könyörgött, úgy fogadkozott, hogy meg-

esett rajta a szívem, — folytatta Mila. Eleinte 

csak valami meleg ruháért esdekelt, mert odalenn 
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bizon nyáron is megfagy az ember. Mikor aztán 

adtam neki, összetett kézzel kért, hogy bocsássam 

ki onnét, hadd végezhesse az ájtatosságait és hi-

vatkozott rá, hogy az úr szolgáinak még az ellen-

ség is megkegyelmez. Mért teszünk hát mi belőle 

csúfot, a ki senkinek sem vétett? Éreztem, hogy 

igaza van, hát kieresztettem onnét. 

De bizonyos vagy-e, hogy nem kém? — 

kérdé a pasa. Vigyázni kell az ilyenekre. 

— Óvatos voltam. Mielőtt kieresztettem, ki-

kutattam. Nem volt annál egy aszper (igen ki-

csiny török pénz) sem, a krdzsalokkal pedig ugyan 

mire megy pénz nélkül? Aztán behozattam a 

radovasznikai kolostor igumánját (főnök). Azt 

mondta, hogy ott volt legutóbb alkalmazásban. Az 

igumán elnevette magát, mikor meglátta. „Hiszen 

ez a mi vízhordó szamarunk!" — így kiáltott fel és 

elmondta, hogy azért fogadták fel, mert a kolostor 

szamarát, a mely a jámbor kalugyereknek a vizet 

hordta, ellopták a martalóczok, de mivel időköz-

ben másikat szereztek, kiadták neki az útat. Vele 

is kevesebben fogyasztják a drága kenyeret a 

prnyadorban (kolostor melletti falu). 

Pas^van Oglu gyönyörködve hallgatta. Néha 

helyeslőleg rángatta össze nagy fekete szemöldeit. 

— Aztán kipróbáltam — folytatta Mila. Úgy 

forgatja a kardot, mintha nem is ikonosztázban, 

hanem a hadviselésben töltötte volna az életét. 

És a lovat is megüli hatalmasan. Elszalajtattam 

Burszába tegnap. Félnapi járás ide épen. De azt 
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mondtam, hogy mire átléphetem az árnyékom, itt 

legyen. Olyankor van dél. Ha nem a mi emberünk, 

megszökik, ha a mi emberünk, visszatér. 

A pasa helyeslőleg intett a fejével, mialatt nagy 

szemeit kerekre nyitotta. 

— Még nem is volt dél, már láttam, a mint 

porosan, piszkosan száguld a kapuk felé. Estig 

várakoztattam, mielőtt beeresztettem. Éreztetni kell 

az ilyennel, hogy kegyeket élvez. 

Paszvan-Oglu oda ültette Milát a térdére, úgy 

nézett a tüzes, nagy szemeibe, úgy czirógatta, 

beczézte. 

— Te vagy a legokosabb, te vagy a legszebb, 

te vagy a legédesebb! — mondta, (mintha bizony 

tetszenének az ilyen dicséretek egy fiúnak) aztán 

az arczát hatalmas tenyerébe szorítva, kérdezte, 

— hát hova tetted azt a bolond papot? 

Odalenn alkalmaztam bosztandzsinak (ker-

tész), majd ő hordja fel az ebédhez való dinnyéket 

A pasa elgondolkozott a fogadott fia terve 

felöl. De nem árulta el, hogy az tetszik neki. 

Mindenek előtt maga akart beszélni megbízható 

embereivel és Delipapassal is, a kit eshetöleg a 

a belgrádi pasalikba küldhetett volna. 

Együtt mentek le a várból, hogy Borecsben 

tegyenek látogatást. A viddini várral szemközt, a 

Duna közepén kiemelkedett kicsiny szikla-szigetet 

hívták így. Itt volt a Paszvan-Oglu háreme. Na-

gyon jó hely volt ez nemcsak erre a czélra, hanem 

a vár őrizésére is. A meredek szírtfalakat nem 
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közelíthette meg senki; csak egy bejárata volt a 

szigetnek, egy kis öbölforma behorpadás, a melyet 

a pasa emberei őriztek, nem ritkán zsákmányul 

ejtve a jámbor hajósok holmiját, a kik gyanútlanul 

eveztek le a folyó hullámain. 

Delipapas odalenn locsolta a dinnyefészkeket 

a várfalak alatt elterülő homokos ártéren. Látta, 

a mint a hatalmas várúr fiával csónakba száll s az 

evezők a víz hullámait szelik. Megállt és utánuk 

nézett s nézett még akkor is, amikor a csónak 

már eltűnt a sziget ölében s Mila könnyedén 

röppent ki abból. 

Egy elaggott krdzsal segített neki vizet hor-

dani, ki valamely ütközetnél elveszíté az egyik 

karját. 

— Hallod-e! hol szerezte vájjon a pasa ezt a 

szép fiút? — kérdé. 

— Fiút? Miféle fiút? 

— Milát, a nevelt fiát. 

Az öreg elmosolyodott s a kérdőre tekintett. 

— Vagy ugy, azt? Odalenn Palezs ostrománál 

találtuk egymagát egy összelövöldözött ház rom-

jaiban. Alig volt több hat esztendősnél. Megsaj-

náltam és magam vittem a pasához, hátha kell 

neki. Rúgott és karmolt a szegényke, mint valami 

vércse. Úgy kellett leszorítani az apró kezeit, ak-

kor is összeránczolta a homlokát s olyan szemeket 

meresztett rám, mintha meg akarna enni. A pasá-

nak megtetszett a haragos gyerek s magunkkal 

hoztuk. Azóta itt nevelődik. 
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Delipapas figyelmesen hallgatta az öreget. 

— Aztán hány éve lehet annak? 

— Bizon ráborult már vagy nyolcz nyár, ma-

gam is harmadik nyara nem járok szedni a porezt. 

Ha lány volna, már férjhez kéne adni. 

Nem lehetett kivenni az öregből, hogy mért 

mosolyog olyan gyanakodóan, a mi Delipapas 

kiváncsiságát még inkább fokozta. Úgy követte 

annak a fiúnak a lépteit, mint az árnyék. Ahány-

szor látta, vérében mintha megannyi lávafolyam 

rohant volna végig és ahányszor szavát hallotta, 

valami sajátságos varázs vett eröt rajta. Szerelmes 

lett a fiúba s olyan olvadékony pillantásokat vetett reá, 

hogy a várbeliek majd eldűltek nevettiikben láttára. 

Hej! A bolond pap! de csak nagy bolond! 

De az hagyta magát csúfolni és kevés kedvet 

mutatott a tánczhoz, a mókához, a mivel eddig 

esténként a krdzsalokat mulattatni szokta. Valami 

fúrta az agyát s minden áron annak a nyitjára 

szeretett volna jutni. Mila alakja, szája, arcza, 

hangja, az öreg krdzsal elbeszélése, minden azt a 

gyanút keltették benne, hogy ez a fiú — leány, a 

kit a ravasz pasa magának nevelt fel s a ki csak 

azért jár férfi ruhában, hogy a látszatot megtartva, 

a gyanakodókat félrevezesse. De ha lovagolni 

látta, ha az erejét érezte, ha azt hallotta, miként 

osztja ki a parancsokat s hogy hunyászkodik meg 

előtte ez a szilaj martalócz tömeg, akkor megint 

esak arra az eredményre jutott, hogy ez a leány 

mégis — fiú. 
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Ki legyen már most okos itt? 

Egy ízben, a mint épen az ebédhez való diny-

nyéket mustrálta, a Mila hangja ütötte meg a fülét. 

Ott állt a Dunaparton a csolnak deszkáján s hívta. 

Eszeveszetten rohant oda. Hiányzott még egy 

evezős, azt kellett helyettesítenie. Ha a pasa ült a 

csónakban, úgy-ahogy átért az a szigetre. Milá-

nak azonban szilaj kedvtelései voltak. Mindig 

több evezőst vitt magával s arczán mosoly jelent 

meg, ha sebes rohanással ment el csónakja a víz-

ből kiálló sziklák, a forgatagok között, a melyeken 

át sajátkezű kormányzással adta meg a biztos 

irányt. 

Megkerülték Borecs szigetét, csak azután kötött 

ki Mila. Az evezősök a kis öbölben maradtak, 

de ö Delipapast maga után inté. A háremhez 

vezető árnyéktalan úton, minden bevezetés nélkül 

közölte vele a belgrádi pasalikba való betörés 

tervét, a belgrádi vár megostromlását, a nélkül, 

hogy megmagyarázta volna, miért mondja ezt el 

épen neki, a kit a pasa oly kevésre becsült, hogy 

csak bosztandsinak alkalmazott. 

Odaérkeztek a hárem falához. Mila kopogá-

sára az eunuchok kinyitották a kaput. Beléptek a 

tágas kertbe, a melynek gyepét leégette a nyár 

szúró napjának forrósága. Odább, a kert közepén 

mégis volt egy kis árnyék. Halk ének ringatózott 

feléjük s csakhamar ki lehetett venni a hárem-

hölgyek alakját. Egy csoportban ültek azok, úgy, 

a mint otthon teljes kényelemben üldögélni szok-

Scossa Dezsé: Délvidéki Történetek. 1 2 
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tak. Nem volt rajtuk sem fátyol, sem a feredzse, 

csak vékony, áttetsző lepel takarta testüket. 

Delipapas szeme elkáprázott. Paszvan-Oglu 

háreme híres volt a kelet legszebb virágairól, a 

kik azt benépesíték. Volt ott lágyhajú arab nő, 

bogárszemű román leány, fekete szemöldü szerb 

asszony, fehér arczú bolgár fáta és a török föld 

sok szép hajadona. De egyik sem volt olyan szép, 

mint Emina és Mejra. Csak nemrég hozták ezeket 

is a krdzsalok, hogy hatalmas uruknak kedves-

kedjenek. 

Mila odavezette Delipapast egészen közel hoz-

zájuk. Emina nyugágyon hevert, hosszú szem-

pilláit bágyadtan emelgetve. Mejra mellette ült, 

apró lábait férfiasan keresztbe rakva, mialatt a 

guszla kísérete mellett „Betjir aga románczá"-t 

énekelte, a melynek végsorait a körben ülö többiek 

vele együtt dalolták. 

— Hogy tetszik neked Mejra? — kérdé Mila. 

Delipapas tekintete reá tapadt. Nem szólt 

semmit. 

— Vagy talán Emina jobban a kedvedre van ? 

A kérdezett hol a háremhölgyeken legeltette 

szemeit, hol Milára nézett. 

— Mahomed paradicsomának is díszére válnék 

mind a kettő, de Mejra rózsás arcza nem vetek-

szik a tieddel, Emina kéjvágyó termeténél pedig 

sokkal szebb a tiéd, mert több élet van benned, 

— monda aztán. 

Mila úgy érezte, hogy ép úgy az arczába szö-
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kik a vér, mint mikor ezt az embert lekísérte a 

kazamatákba, s az gyilkos tüzű szemeivel rá-

tekintett. 

— Hej! Paszvan-Oglu nem szokott adós ma-

radni annak, a ki neki szolgálatot tesz. Választhatsz 

magadnak ezek közül s ráadásul kincset is kapsz 

egész életedre . . . 

— Hagyd el. Sem a kincsért, sem ezekért 

egy lépés nem sok, de annyit sem teszek, de 

éretted mindenre készen áll szolgád, parancsolj 

velem! 

Mila elhallgatott. Nem értette a bolond pap 

szavait, de az tisztulni érezte gyanúját, mert min-

dig öt figyelte. Hát férfi ez, a kit ennyi női báj 

érintetlenül hagy? Soha! 

Visszamentek a várba és másnap egy csapattal 

Delipapas is útra kelt Belgrád felé. 

Nagy feladatra vállalkozott. Ki kellett puhatolnia 

a nép hangulatát, útat-módot találni, hogy a bel-

grádi várba hatolhasson, kifürkészhesse az őrség 

számát, felszerelését, tanulmány tárgyává tenni a 

vár berendezését s a falakat is kikémlelni, melyik 

oldalon gyöngék, -- szóval alapos informácziókkal 

jönni a nagyobb számú támadó sereggel elősiető 

Paszvan-Oglu elé. 

Mindezt pedig azzal a csapattal, a mellyel út-

nak indult, nem lehetett keresztül vinni. Ez egyedül 

az ö dolga kellett, hogy legyen. Nem riadt vissza 

tőle. Hogy miért teszi, arról nem tudott beszá-

molni. A kevély pasa dicsőségéért egy lépést sem 
12* 
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fáradt volna, de a Mila kedvéért még azt is el-

tűrte volna, hogy ördögök szánkázzanak tüzes 

boronával keresztül a testén. 

De csapatát elhelyezte a belgrádi pasalik kö-

zelében egy erdőben s maga indult űtnak. 

Nem volt nehéz megtudnia, hogy a nép elé-

gedetlen az újabb adók miatt, a melyeket Hadzsi 

Musztafa pasa vetett ki reájuk váratlanul. A sére-

lem annál nagyobbnak tetszett, mert az adók úgy 

is túlhaladták már azt az összeget, a melyet a 

szultán hatti-serifje megszabott, az újabb kivetés 

azzal a látszattal birt, hogy a pasa emberséges 

érzelmeivel elfordult a néptől. 

Éppen ebben a dologban mentek a knézek 

(kerületi bírák) deputáczióba Musztafához s czéljuk 

volt előkérni a hatti-serifet is. 

Az emberséges pasa miként máskor, most is 

maga elé bocsátotta a knézeket, de nem intett 

nekik, hogy hódolásuk jeléül kaftánja szegélyének 

csókolására járuljanak, sem üléssel, sem kávéval 

meg nem kínálta őket. Csak szítta a nargileht és 

hallgatott, nekik sem adván engedélyt a szólásra. 

És múlt óra óra után a nélkül, hogy feltekintett 

volna reájuk. A knézek a fáradságtól és izgatott-

ságtól csaknem elszédültek már. Végre aztán így 

szólt hozzájuk: 

— Tudom mért jöttetek. Hogy töröljem el az 

újabb adókat. Jó, én eltörlöm, habár még az sem 

elég a vár kellő biztosítására. De aztán engem 



DELIPAPAS. 186 

ne okoljatok, ha rátok tör Pasvan-Oglu és vissza-

térnek a janicsárok. 

Nenádovics Aleksza, a knézek szónoka, most 

bátorságot vett és elbeszélte a nép sanyarú hely-

zetét s egyben a szerbség nevében Ígéretet tett, 

ha az adók eltöröltetnek, a szükséges haderőt ki-

állítják és felszerelik maguk. 

A jólelkű Musztafa elfogadta az ajánlatot s a 

belgrádi pasalikban csakhamar kezdetét vette a 

toborzás. 

^Épen összeesett az az idő azzal, mikor Deli-

papas szerb parasztnak öltözve járta be a falva-

kat. Sátáni terv fogamzott meg az agyában. Na-

gyon jól látta, hogy a folytonos csatározások meg-

apasztották a fegyverforgató szerbek számát s a 

knézek nem válogatnak az emberekben, csakhogy 

a kikötött emberszám kikerüljön. Kapta magát s 

albán portyázónak öltözve, felajánlotta csapatát 

Nenádovics Alekszának jó pénzért. 

A knézek gondolkozási időt kértek, de mikor 

a nagyobbára arnautákból álló csapatot meglátták, 

kézbe csaptak. 

így azután Delipapas csapatával együtt bejutott 

a várba. Terve nagyon egyszerű volt. Az egyik 

kapu örségét akarta megkeríteni s azon át Paszvan-

Oglu seregét szépen bebocsátani. Nem árult el 

azonban senkinek semmit, csak Milához menesz-

tett egy küldönczöt az izenettel, hogy: minden 
jól megy. 

A viddini pasa végre színt vallott. Megindí-
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totta seregét, két szárnyra osztva, melyek egyikét 

Tosznu-aga vezényelte. Ebben a seregben lovagolt 

Mila is, aranyos tiszti ruhában, a mi szép terme-

tét még jobban kiemelte. 

Tosznu-aga győzelmesen vonult előre. Elfog-

lalta Kladovát és Pozsareváczot, mindenütt ra-

bolva és pusztítva s csakhamar Belgrád alá érkezve, 

a hol a szerb sereg még csak részben sem gyü-

lekezett össze. 

Paszvan-Oglu jól volt értesülve a szerbek készü-

lődéseiről s első seregét azért tolta előre, hogy 

az a szerb segítő csapatoknak a várba vonulását 

megakadályozza s maga hatalmas hadával nyo-

mába lépett, rettentő ijedelmet és zavart idézve elő. 

Tosznu-aga csapatai a várral szemben tábort 

ütöttek s egy ideig tétlenül vesztegelni voltak 

kénytelenek, minthogy Mila seholsem találta nyo-

mát Delipapasnak és csapatának. Csakhamar aztán 

nyomára jutott, hogy az átpártolt Hadzsi Musztafa 

szolgálatába. Kijátszva érezte magát s haragjában 

boszút esküdött. Szinte kéjes érzés fogta el a gon-

dolatra, mint fogja önkezével lehasítani az áruló 

fejét. De hiszékenysége miatti szégyene nem hagyta 

nyugodni s álmatlanul hánykolódott fekhelyén. 

Éjféltájt azután kopogtatást hallott sátra ajta-

ján. Ideje sem volt felugrani — Delipapas állt 

előtte. 

Nem a rút, gyámoltalan fogoly, sem a bő zub-

bonyba bujtatott kertész volt, de egy deli katona, 

kezében emelve karabélyát. 
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— Pszt! A várból jövök. Csodával határos, 

a hogy kimenekültem. Az előőrsökön is csak a 

földön csúszva, vagy egyik fától a másikig osonva 

birtam áthatolni. 

— Bizon szerencséd, hogy fel nem ismertek, 

mert ki van adva a parancs, hogy a hol meglát-

nak, üssenek le, mint a kutyát, — mondá Mila 

szigorú hangon. 

— Gyerek ! Hát árulónak tartasz ? Hahaha ! 

Úgy elkezdett nevetni, hogy a lábán sem birt 

megállni. Le kellett ülnie a lóczára, a mely a 

sátor egyedüli fényűzését képezte. 

Akkor aztán felvilágosította Milát a dolgok 

állása felől, beavatta a vár belső helyzetébe, el-

mondta, hogy a várörség Dervis bég és Balola-aga 

parancsnoksága alatt miből áll, megmagyarázta, 

hogy az éjszaki kapu ellen kell intézni a táma-

dást, mert az van legkevésbbé biztosítva és nem 

szabad azt semmi áron halasztani, mert Aramba-

sics Sztankó és Nenádovics Aleksza seregei min-

den nap megérkezhetnek. 

Mila csodálkozva hallotta Delipapas szavait, 

a ki újia karabélya után nyúlt. 

— Mit akarsz tenni? 

— Visszamegyek úgy, a hogy jöttem. A Duna 

felöli falaknál kötél van leeresztve. Várnak s útam 

sietős. 

Mila kezét nyújtá. 

Nos, ismersz már? — kérdé Delipapas.— 

Nem, nem ismersz, csak holnap fogsz megismerni. 
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— Kilépett a sátorból. 

— Megállj! elkísérlek, — mondá Mila, — at 

őrség résen áll, bajod lehet. 

Együtt mentek át a sátrak tömkelegén, a barát-

ságtalan sötét éjben, a melyet csak olykor-olykor 

világított meg a síirü felhők közül előbukkanó 

holdvilág. 

Delipapas szívét csaknem elolvasztotta a Mila 

részéről tapasztalt gyöngédség. Szemei ott csügg-

tek annak alakján, a sötétszürke körvonalakon, a 

melyek látása örült vágyakat éleszgetett szívében. 

Mila figyelmét nem kerülték ki Delipapas tekin 

tetei s a mint a sötétben is csillogó szemeibe 

nézett, hirtelen sajátságos félelem szállta meg. 

Megállt, hogy visszatérjen. Delipapas most 

bátorságot vett és kezét nyűjtá, a feléje nyújtott 

kezet erősen megrázva. Aztán sietve ment a vár 

bástyái felé, a melyek óriási árnyként nehezedtek 

a földre. 

Másnap megkezdődött az ostrom s folyt sza-

kadatlanul késő estig, a mikor az alsó vár kapui-

nak egyike csodálatos módon megnyilt az ellen-

ség előtt. 

Balota aga csak sejteni birta, hogy az árulást 

csapata követte el, a kik csakhamar a várörség 

ellen fordultak, komoly veszedelmet okozva. Az 

aga a váratlan fordulatra sem veszíté el lélekje-

lenlétét és sietve terelte fel seregét a felső várba, 

a hol Hadzsi Musztafa is időzött csekély számú 

őrséggel. 
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Tulajdonkép ez volt az erősség. Óriási falak-

tól védelmezve egyik oldalával a Dunának dőlve, 

honnét magas sziklafal védte. 

Paszvan-Oglu csapatai Tosznu-aga vezérlete 

alatt bevonultak a szélesen elterülő alsó várba 

s Delipapas azonnal követségbe küldetett a viddini 

pasához az elért diadal hírével. 

Mila odalépett Delipapashoz, mielőtt az eltá-

vozott volna és így szólt hozzá : 

— A győzelmet neked köszönhetjük. Mit 

kívánsz jutalmul? 

— Téged! monda az halkan — széles aj-

kát mosolyra tárva. 

Bolond! Mehetsz! — felelte Mila, de amint 

megfordult, újra azt a sajátságos elpirulást érezte, 

a mely erőt vett rajta mindannyiszor, a hányszor 

csak ennek az embernek tekintetével találkozott. 

Paszvan-Oglu megelégedéssel vett hírt az eddigi 

eredményekből s a kiküldöttnek így szólt: 

— Azonnal nyergelsz, Stambulba sietsz és 

felkeresed tudósítással Deli-Achmedet. Ö várni fog 

már reád. 

Egy másik futár Belgrádba sietett a parancs-

csal, hogy az ostromot folytatni kell, a míg a 

felső vár kézre nem kerül. 

Ámde az ostrom nem vezetett eredményre. 

Mikor Delipapas néhány hét múlva visszatért. 

Tosznu-aga .még mindig tétlenül volt kényte-

len vesztegelni az alsó várban, a sikertelen ostro-

mok közben megfogyatkozott csapataival. 
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Még nagyobb baj volt, hogy Paszvan-Oglu 

seregét a felkelő csapatok teljesen elszakították a 

várbeliektől. 

Delipapas egyébként is aggasztó híreket hozott 

Konstantinápolyból Szelim szultán készülődéseiről, 

a ki megsokallva Paszvan-Oglu garázdálkodásait, 

erős sereget készült ellene útnak indítani. 

A Balkán-félsziget apró tartományai forrongás-

ban voltak. Görögországot Rigas akarta régi dicső-

ségébe visszaemelni, Törökországban I. Napoleon 

szövetsége új erőt és pénzt teremtett, Romániában 

Kantakuzen csinált forradalmat, az orosz-osztrák 

seregek pedig farkasszemet néztek egymással, 

míg Szerbiában a Kara-Gyorgye szabadságharcza 

tűzte ki zászlaját. 

És mind e bonyodalmak közepette maga a 

Kapudan-pasa, Husszein több, mint százezer em-

bernyi sereggel indult Paszvan-Oglu ellen. 

Az európai diplomáczia nem hitt ennek a 

czélnak őszinteségében és sokan gyanakodtak, hogy 

a nagy haderő tulajdonképen Ausztria ellen készül. 

Ámde Paszvan-Oglu sietve volt kénytelen vissza-

vonulni viddini várába s megtette az előkészüle-

teket a legmakacsabb védelemre, Tosznu-agát a 

belgrádi várban teljes biztonságban hívén. 

Delipapas értesülései azonban nem kedveztek 

egy cseppet sem ennek a hiedelemnek s így a 

körülmények és a szerb felkelő csapatok közele-

désének híre elkerülhetlenné tették a döntő ostro-
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niot, annál is inkább, mert a felső vár őrsége fel-

íoghatlan módon egyre szaporodott. 

Delipapas lehetetlennek hitte, hogy ez más 

úton történhessék, mint a várnak a Dunára való 

kiszögellésénél s éjjeli leskelödései alkalmával 

sikerült is nyomára jntnia, mint másznak fel ott 

létrákon a segítő csapatok. 

Azontúl hát figyelmesebbekké lettek s néhány-

szor sikerült is az eleség-hordó és talán katona-

szállító dunai ladikokat elriasztani. 

Epen így szerzett tapasztalatai sajátságos és 

vakmerő tervet sugalmaztak neki. 

Úgy gondolta, hogy ha a felső vár őrsége nem 

is szenved szükséget, műlhatlanul szükséget szen-

vednek a lovak. Ismét cselre gondolt tehát, a me-

lyet a Musztafa pasa elfogásáért égő Milának és 

az agának elő is adott. 

E szerint mintegy száz lovasnak éjjel, lopva 
eJ kellett távozni az alsó vár kapuján s másnap 

este szénával megrakodva, visszatérni. Ugyanakkor 

Arambasics neve alatt levelet csempészni a várba, 
a mely a szénaszállítmányt Musztafa pasa tudtára 

adja s egyben felkéri, hogy annak az alsó váron 

keresztül való átkelése biztosítására az adott jelre 

csapatot küldjön ki fedezetül. 

— És ki fogja ezeket a szénavívö lovasokat 

vezetni ? — kérdé Mila. 

— Én ! — felelte Delipapas. 

— De hiszen anyi embert lehetetlen, hogy fel 
n e ismerjenek, — ellenveté Toszna-aga. 
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— Bízzátok csak rám! 

És még az éjjel kilopódzott a száz lovas s a 

felső várba lett csempészve a levél egyenesen 

Topolából, Kara-Gyorgye főhadiszállásáról keltezve 

s hamisítatlan szerbséggel írva. Másnap este pedig 

a felső várban szokatlan járáskelés volt tapasztal-

ható, míg az alsó-várral szemben levő erdőcskében 

tűz gyúlt ki. 

Tosznu-aga készen állt arra, hogy a lovasok-

nak a felső várba jutása után azonnal ostromot 

fúvat s meglepetést is tettetett a kirohanás lelep-

lezésére. 

Mikor aztán az erdöszéli tűz fényéből egyen-

kint szakadoztak ki a sötét alakok, távcsövét ijed-

ten ereszté le és iszonyú dühvel kiáltott fel: 

— Hát megbolondult az az ember. Hiszen én 

egyetlen embert sem látok a lovakon. 

Mila odalépett hozzá s fürkészni kezdett az 

üvegen át. 

Tudod hova tette őket? A szénába. Hiszen 

így nem szokott a török felrakodni, legfeljebb az 

albán. Én értem, hogy mit akar. 

Csakhamar megnyílt a felső vár kapuja és a 

fedezetül szolgáló csapat körülfogta a szénahozó 

lovakat és veszettül vágtatott azzal visszafelé. Egy 

kis csetepatét csináltak formaképen, pár lövést vál-

tottak, aztán újra bezárult a kapu. 

Tosznu-aga csendesen összegyűjtötte seregét, 

hogy a kedvező perczben az ostromot minden 

oldalon egyszerre megindíthassa. 
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És a kedvező perez csakhamar bekövetkezett. 

Delipapasnak gondja volt rá, hogy a szénahordó 

lovak éjszakára a nagy raktárba vezettessenek. 

Annak a pár embernek, a ki itt őrködött, elég 

volt az a néhány arany, a mit magával hozott, 

hogy neki szabad cselekvésre tért engedjenek. 

A lovasok aztán lerázták magukról a szénát, 

felgyújtották a raktárt, a kapu őreit leöldösték s 

bebocsátották Tosznu-aga embereit. 

A merénylet sikerülni látszott. Már Hadzsi 

Musztafa lakásáig hatoltak és kiadatását követelték. 

A felriasztott várőrség minden oldalról előhatolt. 

Iszonyú vérengzés keletkezett a sötét éjszakában, 

a melynek vége az lett, hogy a támadó seregnek 

nagy veszteséggel kellett visszavonulnia. 

Delipapas maga oroszlánként küzdött, de látva 

a veszélyt, melyben ö és Mila forognak, hírtelen 

menekülni igyekezett s a visszavonuló sereg zömébe 

keveredve, inkább elragadtatott, mint ment. 

Cak akkor vette jobban figyelembe Milát, mi-

kor már odalenn voltak az alsó várban. Meg volt 

sebesülve s aléltságában egészen reá támaszkodva 

birt csak menni. Ruhája karján és vállain vértől 

ázott, de sebeit nem engedte kötözgetni. 

— Vigy haza, mert meghalok. A Borecs szi-

getre akarok menni. Ott meggyógyítanak. Vigyél! 

Makacs volt, mint valami gyermek s ha ereje 

engedi, talán még lábaival is topogott volna hozzá. 

Tosznu-aga figyelmét nem kerülte ki az erdő-



szélen újból kigyúló tüz, ahonnét a múlt este De-

lipapas cselvetését megindítá. 

— Azok a szerb felkelők, Nenádovics és serege! 

— mondá az. 

Az aga aggodalma e hír hallatára nem kevéssé 

fokozódott. Két tüz közé szorulva érzé magát s 

nem volt mód a menekülésre, mert Paszvan-Oglu 

rég eltávozott hadával. 

Mit tegyenek hát ? Itt vesszen a sereg az alsó 

várban összeharácsolt portókéval együtt! Vagy 

szembeszálljon a maroknyi had a nyomasztó 

túlerővel? Kínos helyzet volt. 

Egy ideig tanácskoztak, azután abban állapod-

tak meg, hogy feladják az amúgy is elvesztett 

pozicziót s vízen menekülnek Viddin alá, a hol 

reájuk most úgyis nagy szükség lehet. 

— Meddig késel még? Menni akarok! Vagy 

magam induljak? — türelmetlenkedett Mila. 

Delipapas késznek nyilatkozott a pasa sebe-

sült kedvenczével azonnal útnak indulni, hírt vivén 

egyúttal a törtéritek felől. 

Lementek a Dunapartra s egy ladikon elhe-

lyezkedtek. Szűk és kicsiny jármű volt az. Éppen 

csak akkora, hogy két evezős legény helyet talált 

benne és a beteget középen, hevenyészett nyug-

ágyon elhelyezhették.. 

- A lapátok a vízbe csapódtak, a jármű megin-

dúlt s a sebes ár gyorsan ringatta magával azt. 

Egy ideig még világított feléjük a felső vár 
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felgyújtott raktárépülete, azon túl csak a vízbe 

merült evező csapások zaja hallatszott. 

Delipapas erős kezekkel tartotta a kormányt. 

Olykor lehajolt betegéhez, kit erős láz gyötört. 

Aztán gondolataiba mélyedt, vagy az égre 

bámult fel, a hol tarka felhők kergetőztek az elő-

bukkanó hold körül. Milát a kimerültség álomba 

ringatotta. Nemsokára a pirkadó hajnal fénye, 

mely a víz tükrében elolvadni látszott, ott játsza-

dozott szép arczán és lecsukott szemein. 

Ebben a tündéri világításban még a takaróul 

reá vetett rongyokban is a mesebeli királynőnek 

tetszett, a kit elraboltak, lefegyvereztek s most 

ellensége, a vörösfejü szörnyeteg áldozatává leszen. 

Delipapas egy ideig annak az igézetnek ha-

tása alatt állott, a melybe ez a látvány elringatta. 

Egy ideig állt, úgy figyelte a bájos jelenséget, a 

melynek csak lassú lélekzetvétele árulta el, hogy 

él. Aztán letette az evezőt, s oda térdelt egészen 

mellé. Feltakarta vállát és keblét, ahonnét a vér 

csendesen, de folytonosan szivárgott. Beáztatta 

kendőjét és óvatosan lemosta azt, hogy köteléket 

készítve, beköthesse. Nem kellett félnie, hogy 

valaki meglátja, a betegágy fölé tető borult, s 

evező legények a csónakot keresztbe fordítva 

pihentek. Sebesen úszott alá az így is, a höm-

pölygő folyam tetején. 

A vér mind fejébe futott,. agyában a legkülö-

nösebb gondolatok kergetődztek. Pillanatra úgy 

érezte, hogy övé minden, a mit csak az. élet bol-
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dogságának képzelt, aztán a valóság állt előtte, 

a mely rég rejtegetett gyanúját igazolta. Miért ne 

tenné magáévá, mikor a sors a kezére játszotta ? 

Szenvedélye elvakította. Lehajolt egészen és 

forró csókot nyomott az előtűnő gyönyörű kebelre, 

a mely tiszta volt és érintetlen, mint a felpattanó 

rózsabimbó, a melyet a hajnali napsugár fakaszt. 

Mila felnyitotta szemeit. Félelem és dacz tük-

röződött tekintetében, azzal a fenyegető, paran-

csoló kifejezéssel vegyesen, a mivel mindig ural-

kodni próbált és tudott. 

A csúf, rőt fej meghökkenve emelkedett fel. 

Mosolyogni próbált és esedezve tette keresztbe 

kezeit. A török így fordul prófétájához könyörögve. 

— Nem az vagy, a kinek mutatod magadat. 

Tündér vagy, szebb és ékesebb, mint Radivojla, a 

világ legszebbike. Légy enyém, szeretlek! — lát-

szott mondani tekintete. 

Mila nem felelt, de kezével oldalához nyúlt, 

mintha .handzsárját keresné, hogy megboszulja 

magát azon, a ki egy védtelen nő szemérme ellen 

így vétkezik. 

— Mit bámulsz, hajts! — suttogták ajkai és 

a mozdulat miatt, sebéből erösebben kezdett szi-

várogni a vér. 

Delipapas rémülten ugrott fel. Megöli, ha hely-

zetével visszaél. Ez az ijesztő gondolat czikázott 

át agyán s eszeveszetten nyúlt az evező után, 

emberfeletti erővel siettetve a csónak gyorsaságát. 

Nem ismert fáradtságot többé, nem érezte, hogy a 
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veríték csurog elnyügzött testén, hogy az éhség 

gyötri s hogy kezei kiserkednek, torka kiszárad. 

Másnap reggel kikötött Borecs szigetnél s Milát 

karjaiban vitte fel a hárembe, a hol azonnal ápolás 

alá vették, sebeit balzsammal és illatos olajokkal 

kötötték be. 

A viddini vár környéke nagyot változott. A 

kapudán pasa erősen ostrom alá vette azt. A le-

folyt harczok nagyságáról tanúskodtak a sáncz-

árkok vizéből elöringatozó holttestek s a vértől 

pirosló víz felszíne. 

Paszvan-Oglu nem hagyta magát. Tizenkét 

ezernyi serege volt a várban s az ostromot sikere-

sen verte vissza úgy, hogy Husszein veszteségei 

kiszámithatlanok voltak. Jónak látta hát alkudozá-

sokba bocsátkozni. Ezek idejére tehát az ostrom 

szünetelt. A szultán fényes Ígéreteivel próbálta a 

büszke pasát megpuhítani. Ezek pedig nem álltak 

kevesebből, minthogy három lófarku pasává és 

föadószedővé lesz kinevezve Paszvan-Oglu, ha 

meghódol. 

Épen jókor érkezett meg Delipapas, hogy szol-

gálatait igénybe vegyék. Paszvan-Oglu nem sokat 

látszott tüiödni a belgrádi vereséggel, de nagy 

megnyugtatására szolgált Mila visszaérkezése. 

Mikor aztán kiderült, hogy a szultán ígéretei 

nem őszinték s Paszvan-Oglu is csak azért alku-

dozott, hogy az őrséget megerősítse, a harcz újból 

megkezdődött. A kapudán pasa két oldalról kísér-

letté meg az ostromot. A szárazföldi oldalról ha-

Scossa Dezső: Délvidéki Történetek. W 
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talmas sereg próbálta a várfalakat megmászni; a 

Duna felöl pedig a Fekete-tengerről érkezett na-

szádok foglaltak állást. És folyt a harcz hónapokon 

át, minden eredmény nélkül. 

Borecs sziget, megtömve Paszvan-Oglu csapa-

pataival, skartban tartotta a hadi naszádokat, a 

melyek bizony törékeny faalkotmányok voltak csu-

pán. A Belgrádból visszatért Tosznu-aga intézte itt 

a védelmet s Mila is oldalánál volt. Kicsit 

megnyúlt, megfogyott, hosszú betegsége folyamán, 

de arczának halaványsága még szebbé tette. Deli-

papas, mint hü kutya, kisérte s leste a parancsait. 

A szárazföldi ellenséges seregen már erős eret vá-

gott a Paszvan-Oglu pénzével. A kapudán pasa 

emberei, a mint nem kapták meg a zsoldot, csa-

patosan szökdöstek. Ez már úgy szokás a török 

ármádiánál. A kolera is kezdett terjedni s a ha-

talmas haderő, a melyet eleinte Oroszország vagy 

Ausztria elleni támadásnak tartottak, úgy leolvadt, 

mint a gyertyaszál. Ámde Husszein még egy álta-

lános, nagy támadást szándékozott intézni a vár 

ellen. Az előkészületek nem maradhattak titokban. 

A várbeliek mindenre készen álltak. 

Mila egy este magához hívatta Delipapast s 

így szólt hozzá. 

, — Ma éjjel elsülyeszted a három első naszá-

dot, érted-e ? 

Delipapas megrázta vörös, bozontos fejét. Azt 

akarta vele jelezni, hogy az nem gyerekség. De 

hát miért, ne koczkáztatta volna életét még egy-
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szer? Hiszen megtette ő azt már sokszor, ennek 

a gyermeknek a kedvéért. 

Sötét, zivataros éj következett. Ilyenkor a na-

szádok őrsége meg szokott kettőzve lenni. Nem 

lehetett hát máskép megközelíteni azokat, mint 

úszva. Belevetette magát a vízbe, kezében a nagy 

aczélfúróval. A hullámok pofozták, paskolták, de 

azért haladt. Nagy erőlködésébe került, a míg az 

első naszád oldalába belekapaszkodott. Akkor aztán 

megkezdte a fúrást. Vigyáznia kellett, hogy ne 

egy helyen eressze be a vizet s hogy az első 

hajó mentül hamarabb elmerüljön. Derekasan vé-

gezte feladatát s mire a harmadik hajóhoz ért, már 

hallatszott a zaj az első hajón s annak födélzetén 

lámpákkal, fáklyákkal ugyancsak szaladgáltak. 

Jól számított. A két legközelebb eső hajó le-

génysége az alámerülő naszád segítségére sietett. 

Az egyik ladik, a mely a legénységet vitte, épen 

fölötte siklott tova. Lebukott s így nem vették 

észre, de kapott egy olyan evezőcsapást, hogy saj-

gott bele a nyaka. Zavartalanul folytatta hát mun-

káját s a harmadik hajón, a mely legközelebb volt 

a román parthoz, szintén annyi lyukat fúrt, mint 

az elsőn. Akkor aztán kiúszott a partra és várta, 

hogy hogyan merülnek alá azok. Az elsőből már 

csak a födélzet látszott, a másodikba és harma-

dikba is jutott annyi víz, hogy nem birták meg-

találni a lyukat. Felkaczagott örömében. 

Bárcsak nn'nd elsülyedne: milyen öröme 

lenne Milának! - gondolta. 
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És ebben a pillanatban a fáklyák fénye a fa-

kadó hajnal világosságával reá esett. Futni kez-

dett a parton, minthogy felfelé nem úszhatott Bo-

recs szigetre. Egy pár lövés süvöltött el a füle 

mellett. Még a szigetről is utána lőttek. Integetett 

és átkiabált, nehogy agyonlőjék. Aztán beleve-

tette magát a vízbe és leúszott a kikötőhöz. Úgy 

fogták ki, mint az ürgét. 

Meg volt győződve, hogy Milától nagy köszö-

netet kap azért, a mit tett. Hiszen még azért is 

adós volt neki, hogy az életét megmentette. 

Nagyot bámult azután, mikor megtudta, hogy 

Mila még az este átment' a várba. Nem mehetett 

utána, mert a várkapukat erősen elsánczolták. 

Husszein pedig daczára a naszádokban esett újabb 

veszteségeinek, megkezdte az ostromot. Onnét 

kellett néznie a sziget egy magas fája tetejéből, 

hogyan folyik a küzdelem s hogyan verik vissza 

a támadó sereget, a melyet Paszvan-Oglu egy 

erős kirohanása rendetlen futásra kényszerít. 

Égett a kíntól, hogy nem vehet részt ebben a 

dicső diadalban. Estére kelve megtisztult a vár 

környéke. Husszein vert serege, sátraival, tevéivel 

elvonult, hogy soha ne térjen vissza többé. Más-

nap a naszádok is felszedték horgonyaikat. 

De már most semmi sem tartotta vissza, hogy 

a várba siessen. 

Egyenesen Paszvan-Ogluhoz ment, abban a 

hiszemben, hogy Milát ott találja. Amint azonban 

a hatalmas pasa ruhaszegélyének megcsókolásával 
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hódolatát fejezte ki és arczára tekintett, sötét fel-

hőket látott ülni annak homlokán. Nem látszott 

olyan hangulatban lenni, a mi a győzelmes meg-

szabadulásnak megfelelt volna. 

-e Nem tudom, mi nagyobb: nyereségem-e, 

vagy a mit elveszítettem ! mondá, a mint Deli-

papast elbocsátá. 

Az nem értette, hogy mire czéloz, de Milát 

nem látva oldalán, kínos izgalommal látott kere-

séséhez. 

Ezt is, azt is kérdezte holléte felöl. De itt is, 

ott is kitérő vallomást, vagy leplezett mosolyt 

nyert feleletül. Némelyik nem átallott a szemébe 

nevetni, másik meg így szólt hozzá: 

— Milát keresed ? Nagy bolond vagy hé! 

Ugyan mit akarnál vele? 

Delipapas elszorulni érzé szívét. 

Hogy mit akarna vele ? Hát tudta ő ? Még 

egyszer látni akarta, hallani hangját, érezni közei-

létének, tekintetének, érintésének varázsát. El akarta 

mondani neki mindazt, a mit szíve mélyén ekkorig 

rejtegetett, a hol nem volt egyéb, mint az ö képe, 

az ő bírásának vágya, az iránta érzett őrült sze-

relem ! 

És mikor sehol sem találta, vad indulat ra-

gadta magával. Úgy hitte, hogy meg kell találnia 

minden áron és ha kezei közé kerül, ölbe kapva 

fogja magával hurczolni, mint a sas a zsákmányul 

ejtett gödölyét; hogy csókjaival megfullasztja, vagy 

tőrt ver szívébe és vérét fogja kiszívni. 
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Kirohant a vár körüli szabad térségre, a hol 

az imént lefolyt csatározások áldozatait temette 

egy pár krdzsal és Mila nevét kiabálva futkosott 

ide s tova, kétségbeesetten csapkodva kezeit. 

— Mit kiabálsz, te bolond, hiszen nem halt 

az meg! mondták a katonák, a kik nem feled-

hették az első látás okozta benyomást s a kiknek 

szemében most is csak a „bolond pap" maradt. 

Egy lovascsapat közelített felé. Paszvan-Oglu 

parancsából az is Mila nyomát kereste. Delipapas 

mohón hallgatta a hozott értesüléseket. Az egyik 

lovas azt bizonyozta, hogy atyafiai jöttek Miláért, 

s azok ragadták magukkal, a másik hitet tett rá, 

hogy az ellenséges hősök egyike ölelő karokkal, 

csókkal fegyverezte le s nyergébe kapva, rég 

útban van már vele Kis-Ázsia felé. 

Delipapas most már értette a pasa felsóhaj-

tását. A káröröm érzete vegyült vad indulatába. 

Odavágta a fezt fejéről a föld porába és fel-

sóhajtott: 

— Úgy kell nekünk! A török közmondás is 

azt mondja, hogy „ha megfogtad a madarat, ki 
ne nyisd a markod!" 

* 

A krónika itt megszakad. Delipapasról még 

csak annyi említés tétetik, hogy jól megdézsmálta 

a Paszvan-Oglu kincstárát és háremének legszebb 

gyöngyét: Eminát is magával vive, búcsú nélkül 

hagyta ott a viddini kapufélfát.. 
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Azontúl nyoma vész. Egyébként is elég dolga 

akadt a krónikának a szerb népfelkelés mind na-

gyobb arányokat öltö eseményeinek feljegyzésével. 

Később tétetik ugyan említés egy vörös fejti 

szörnyetegről, a ki kalugyer ruhában, ,leányok, 

asszonyok elrablása által billentette el magától a 

mennyei igazságszolgáltatás serpenyőjét. De hát ki 

tudja, azonos volt-e Delipapassal? Nagyon sok 

világcsaló, kalandor halászott odalenn ekkortájt a 

zavarosban. 

0 
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