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I.
Ste fan Krebs 1898 őszén jött Fe ke tics ről Szent ta más ra, fe le sé gé- 

vel és két kis lá nyá val. Egy Pro da nov nevű szerb em ber hoz ta őket
sze ké ren, Ste fan a ba kon ült Pro da nov mel lett, az asszony és a kis- 
lá nyok meg há tul ku po rog tak a régi ágy ne műk és ru hák te te jén. Pro- 
da nov nak szá raz mal ma volt a szent ta má si fő ut cán, oda fo gad ta fel
Ste fant mol nár nak, és a sze ké ren ülve is, mi köz ben két rossz, so- 
vány lo vát no szo gat ta, foly ton a mal mát di csér te.

Késő este ér kez tek Szent ta más ra. A fe ke ti csi hí don ke resz tül
men tek be a fa lu ba: a há zak ban sö tét volt, csak az Új vá ri kocs ma vi- 
lá gí tott a fe ke ti csi út és a Zöld utca sar kán. A kocs ma előtt egy cso- 
port fér fi állt, le het tek leg alább hú szan, mind egyik nek el nyűtt, le ló gó
ka ri má jú ka lap volt a fe jén, és ér dek lőd ve fi gyel ték a kö ze le dő sze- 
ke ret. Egy ré szeg em ber im bo lyog va oda is jött hoz zá juk, be le ka- 
pasz ko dott a lőcs be, a sze kér mel lett lép ked ve néz te Ste fant, és
meg kér dez te tőle:

– Te sváb vagy?
Ste fan nem szólt sem mit, el for dí tot ta a fe jét a ré szeg től, de az to- 

vább ra is ott ma radt a sze kér mel lett, és azt mond ta:
– Nem le hetsz ma gyar em ber, mert nincs ba ju szod. Biz to san sváb

vagy.
Ste fan most sem vá la szolt, úgy tett, mint ha ész re sem ven né a kö- 

te ke dő, ré szeg em bert. Az vég re el en ged te a lő csöt, meg állt az út
kö ze pén, so ká ig bá mul ta a tá vo lo dó sze ke ret, és még egy szer utá- 
nuk ki ál tott:

– Ha nem vagy sváb, ak kor mi ért nincs ba ju szod?
Az Új vá ri kocs ma előtt álló fér fi ak han go san fel rö hög tek, Ste fan

meg össze szo rí tott fo gak kal hall ga tott, és csak ak kor szó lalt meg,
ami kor ki ér tek a Fő ut cá ra.

– Nem tud tam, hogy itt is van nak ma gya rok – mond ta rossz ked vű- 
en.

– Van nak – bó lo ga tott Pro da nov. – Itt a Zöld ut cá ban. Meg a Tuk- 
ban. Nem sze re ted őket?



– Nem – mond ta Ste fan.
– Az én mal mom ba nem jár nak ma gya rok őr let ni – mond ta Pro da- 

nov meg nyug ta tó lag.

*

Ste fan Krebs ágos tai hit val lá sú evan gé li kus né met volt, nagy da- 
rab, szor gal mas és ön ér ze tes né met em ber, aki azért jött Fe ke tics ről
Szent ta más ra, hogy meg gaz da god jék. Har minc két éves volt ak kor
és na gyon sze gény. A fe ke ti csi Kreb sek kü lön ben is min dig sze gé- 
nyek vol tak. Ste fan apja meg pró bált ugyan fel jebb ka pasz kod ni egy
jó há zas ság gal, a gaz dag Thi el csa lád ból nő sült, de ez sem vál toz ta- 
tott a hely ze tü kön, mi vel a Thi elek so ha sem bo csá tot ták meg Ste fan
any já nak, hogy egy él he tet len Krebs hez ment fe le sé gül, és úgy szól- 
ván tel je sen ki kö zö sí tet ték. Ste fan sok szor me sél te, hogy ami kor kis- 
gye rek ként a test vé re i vel együtt el ment meg lá to gat ni a Thi el nagy- 
apát, az már messzi ről azt ki a bál ta fe lé jük, hogy:

– Mi az?! Már megint kol dul ni jöt te tek?
Az tán még is csak adott ne kik, mert a leg szo mo rúbb az volt az

egész ben, hogy tény leg kol dul ni men tek, azért men tek, hogy enni
kap ja nak.

Ste fan bi zo nyá ra már ak kor el ha tá roz ta, hogy egy szer min den kép- 
pen gaz dag lesz. Fe ke ti csen azon ban ő sem tu dott meg gaz da god ni.
Ami kor fel nőtt, ki ta nul ta a mol nár sá got, ha al kal ma volt, szor gal ma- 
san dol go zott a mal mok ban, akár csak az apja, és ép pen olyan sze- 
gény is ma radt, mint az apja. Mert sok volt a mol nár, s ők éven ként
leg fel jebb há rom-négy hó na pot dol goz hat tak a mal mok ban, az tán
pe dig me het tek a föl dek re nap szá mos nak. Tu laj don kép pen in kább
pa rasz tok vol tak, mint mol ná rok. Nap szá mos pa rasz tok. De azért
Ste fan szen tül hit te, hogy egy szer még gaz dag lesz. Leg alább olyan
gaz dag, mint a Thi el csa lád.

Nem há zas ság gal akart meg gaz da god ni, erre ta lán nem is lett vol- 
na al kal ma, meg az tán iga zán okul ha tott az apja pél dá ján, min den- 
eset re egy sze gény Becht ler lányt vett el fe le sé gül. Kat ha ri na Becht- 
ler ti zen ki lenc, Ste fan Krebs hu szon há rom éves volt, ami kor össze- 
há za sod tak. Ki lenc évig él tek együtt Fe ke ti csen, és ez idő alatt két



kis lá nyuk szü le tett: Te réz, akit már biz to san szü le té se előtt is Rézi- 
nek be céz tek és Kati. Ki lenc év alatt más ban jó for mán nem is gya ra- 
pod tak, ha bár Ste fan min den nap fá rad ha tat la nul bi zony gat ta a fe le- 
sé gé nek, hogy egy szer majd gaz da gok lesz nek, olyan so kat bi zony- 
gat ta, hogy mire Szent ta más ra köl töz tek, Kat ha ri na már egy ál ta lán
nem hitt ezek ben a me sék ben. Ő ta lán nem is vá gyó dott túl zot tan a
gaz dag ság ra. Gyön ge és fé lénk asszony volt, leg szí ve seb ben éle te
vé gé ig szü lei há zá ban ma radt vol na, mi nél tá vo labb az ide gen em- 
be rek től. De ha már férj hez ad ták, en ge del me sen ki tar tott Ste fan
mel lett, és amíg bír ta erő vel, zok szó nél kül vé gez te a leg ne he zebb
mun ká kat is. Ak kor sem el len ke zett egy szó val se, ami kor Ste fan lel- 
ke sen kö zöl te vele, hogy Szent ta má son vál lalt mun kát egy for gal- 
mas szá raz ma lom ban, pe dig ő nem szí ve sen ment el Fe ke tics ről, és
a jól menő szá raz ma lom ban sem hitt. Sőt, ami kor meg lát ta Pro da- 
nov rossz lo va it, biz tos volt ben ne, hogy nyo mo rú sá gos szá raz ma- 
lom vár ja őket a szent ta má si fő ut cán; egy for gal mas ma lom gaz dá ja
ren de sebb lo vak kal jött vol na ér tük, és nem di csér te vol na egész
úton a mal mát. De Ste fan lel ke se dett, és Kat ha ri ná nak eszé be sem
ju tott a ked vét szeg ni.

Egyéb ként tény leg nyo mo rú sá gos ma lom volt a Pro da no vé. Azt hi- 
szem, ezt Ste fan is jól tud ta, még mi előtt el in dul tak vol na és még mi- 
előtt a két rossz lo vat lát ta vol na. Ste fan jó mol nár volt, tud nia kel lett,
hogy ab ban az idő ben már nem is lé te zett se hol jól menő szá raz ma- 
lom, te hát olyan mol nár sem lé te zett, aki szá raz ma lom ban gaz da go- 
dott meg. Bi zo nyá ra csak el akart jön ni Fe ke tics ről, olyan hely re,
ahol na gyobb szük ség van jó mol nár ra, és ki vár ni az al kal mat, hogy
be fész kel je ma gát egy ren des ma lom ba, mond juk egy ví zi ma lom ba.
És bi zo nyá ra an nak is örült, hogy vég re el ke rül he tett a fe ke ti csi ma- 
gya rok kö zül, aki ket nem sze re tett, a szent ta má si szer be ket vi szont
gyor san meg ked vel te. Ép pen ezért nem is bán kó dott a kis, ro zo ga
ma lom mi att, jó ked vű en vé gez te a mun ká ját, meg ta nult va la mennyi- 
re szer bül, tré fál ko zott az em be rek kel, ha pá lin kát hoz tak, együtt
ivott ve lük az üveg ből, és még a lo va i kat is se gí tett ne kik ki fog ni,
ami kor meg ér kez tek a bú zá val. Mert itt min den ki sa ját lo vá val őr let te
meg a bú zá ját, Pro da nov rossz lo vai ta lán két órát sem bír tak vol na
ki a for ga tó rúd mel lett. Ter mé sze te sen emi att ke ve sebb volt az őr lé si



vám és Ste fan per cent je is, de ő mint ha ezt sem bán ta vol na. Pro da- 
nov is min dig jó ked vű en járt-kelt a ma lom ban, elé ge dett volt Ste fan- 
nal, Ré zi től, az idő sebb kis lány tól meg nap já ban több ször is meg kér- 
dez te:

– Me lyi ket sze re ted job ban: a bú za ke nye ret vagy a ku ko ri ca ke nye- 
ret?

– A bú za ke nye ret – mond ta olyan kor Rézi, és ezen Pro da nov meg
Ste fan is ne ve tett.

Mert Ste fa nék ku ko ri ca ke nye ret et tek ab ban az idő ben. A szá raz- 
ma lom las san for gó kö vei kö zül na gyon ke vés bú za liszt ju tott ne kik,
az is csak egy sze rű en pa raszt ra őrölt liszt volt, vagy is kor pá val
össze ke ver ve. A ré szü ket egyéb ként mind járt el is ad ták Pro da nov- 
nak, aki a meg sza bott ren des ár ban vet te át tő lük a lisz tet, így ju tot- 
tak egy kis pénz hez, amin az tán ku ko ri cát vá sá rol tak, és ab ból sü töt- 
ték a ke nye ret. Ste fan ezen kí vül a liszt árá ból vett még két pár pa pu- 
csot, egy pá rat ma gá nak és egy pá rat a fe le sé gé nek, fa ci pőt a két
kis lány nak, két ágyat és két és fél kiló gyap jút, amit Kat ha ri na meg- 
font a rok ká ján, a fo nal ból meg ha ris nyát kö tött. Ennyit sze rez tek
ősz től ta va szig Pro da nov szá raz mal má ban.

Ta vasszal pe dig, aho gyan fel szik kadt a víz a föl de ken, a gaz dák
ki vo nul tak a ta nyák ra, a pa rasz tok hoz zá fog tak a szán tás hoz, a ma- 
lom ba egy re ke ve seb ben jöt tek bú zát őr let ni. Ste fa nék pon to san
olyan hely zet be ke rül tek, mint Fe ke ti csen is min den év ben. Ami kor
ki zöl dül tek a ku ko ri ca föl dek, el men tek ku ko ri cát ka pál ni nap szám ba.
Hár man dol goz tak, Rézi, aki nyolc éves volt, már együtt ka pált az ap- 
já val és az any já val. Nyolc éves ko rá ban lé pést tu dott tar ta ni ve lük,
fá rad ha tat lan, erős cson tú, szep lős lány volt, ap já nak a lá nya. Az
any já tól csak kis ke zét örö köl te, meg va la mi fur csa ér zé keny sé get a
me leg re. Kat ha ri na nyá ron sok szor szé dült, ha csak te het te, nem
ment ki a nap ra, és már ta vasszal is ka pá lás köz ben mind un ta lan
meg kel lett áll nia, hogy be vi ze sít se a tar kó ját. Rézi még ennyi re sem
bír ta a me le get. Amint dol goz ni kez dett a me leg ben, még ha csak
söp rö ge tett is, nyom ban lán gol ni kez dett az arca, olyan vö rö ses sár- 
ga lett, mint no vem ber ben a ró ká nak a sző re. Ta vasz tól őszig, ami- 
kor csak be le fo gott va la mi lyen mun ká ba, az első per cek ben úgy
érez te, hogy men ten meg hal. Zú gott a feje, sö tét pon tok ug rál tak a



sze me előtt, de ha ilyen kor nem állt meg, ha nem gyor sab ban foly tat- 
ta a mun kát, las san el tűn tek a sö tét fol tok, meg szűnt a rosszul lét,
csak az arca lán golt to vább ra is, de ez már őt nem za var ta. Ta lán
ezért dol go zott kis lány ko rá ban is olyan esze ve szet ten, mert tud ta,
ha meg áll, utá na is mét rosszul lesz, ha mun ká ba kezd. Ste fan előbb
ag gó dott, ami kor lát ta Rézi ki vö rö sö dött ar cát, de mi vel Rézi so ha- 
sem pa nasz ko dott, meg nyu go dott, s egy re büsz kébb lett a lá nyá ra.
Kati, a fi a ta lab bik egé szen más volt, mint ha nem is Ste fan Krebs lá- 
nya lett vol na: sí rós-nya fo gós, lus ta te rem tés, aki ki járt ugyan ve lük a
föl dek re, de leg fel jebb arra tud ták rá szed ni, hogy vi zet hoz zon ne kik
a leg kö ze leb bi ta nyá ról.

Ők hár man, Ste fan, Kat ha ri na és Rézi ke mé nyen vé gig dol goz ták
azt a ta vaszt; reg gel, nap kel te előtt el in dul tak a ku ko ri ca föl dek re, és
nap nyug ta után jöt tek haza gya log és holt fá rad tan. De Ste fan még
ak kor is jó ked vű volt, bi za ko dott, hogy ha ma ro san ren de sebb mun- 
kát kap, egy ren des ma lom ban, ahol egész év ben lesz mit őröl ni, és
soha töb bet nem kell ku ko ri cát ka pál nia. És va ló ban, egy este, ami- 
kor fü lig po ro san jöt tek haza a föl dek ről, a fe ke ti csi híd nál meg szó lí- 
tot ta őket Ju hász Já nos, a na za ré nus, aki nek szél mal ma volt ott,
nem messze a híd tól, a Zöld utca és a fo lyó, a Kri va ja kö zött, Já kob
Ha u ser tég la gyá rá val szem ben. Be hív ta őket a ma lom ba, meg gyúj- 
tott egy vi har lám pát, meg mu to ga tott min dent Ste fan nak, és meg kér- 
dez te, len ne-e ked ve itt dol goz ni. Sok kal kü lönb ma lom ez, mint Pro- 
da no vé, mond ta, na gyobb a for gal ma, és Ste fan itt is meg kap ná
ugyan azt a per cen tet. Pon to san tud ta, hogy Ste fan mi lyen fel té te lek- 
kel sze gő dött Pro da nov hoz.

Ste fan meg vizs gál ta a szél mal mot a vi har lám pa fé nyé nél, még az
ud var ra is ki ment, hogy a vi tor la ru dat meg néz ze, de se ho gyan sem
tu dott dön te ni. Lát ta ő mind járt, hogy ez sok kal jobb ma lom, mint a
Pro da no vé, eh hez nem is kel lett be men nie, hi szen is mer te a szél- 
mal mo kat, de azt is lát ta, hogy itt sem fog meg gaz da god ni, ez a
szél ma lom sem őröl egész év ben, és ez is csak pa raszt ra őrli a bú- 
zát, bár sok kal töb bet, mint a szá raz ma lom, annyit min den kép pen,
hogy ne kell jen a föl dek re jár nia ka pál ni, de az iga zi még is csak egy
ví zi ma lom lett vol na. Meg az tán nem aka ró dzott neki oda men ni a
Zöld utca mel lé. Em lé ke zett még arra a ré szeg re, aki be le kö tött, ami- 



kor Szent ta más ra ér kez tek, na gyon rosszul érez te ma gát ak kor,
igaz, az óta már sok szor el men tek az Új vá ri kocs ma előtt, és sen ki
sem gú nyol ta őket, de ki tud ja, mi kor buk kan fel egy újabb ré szeg.
Leg szí ve seb ben ma radt vol na a szá raz ma lom ban, amíg jobb aján la- 
tot nem kap, csak hogy Ju hász Já nos tól, a na za ré nus tól, ne héz volt
meg sza ba dul ni. Mé zes be szé dű, ra vasz em ber volt Ju hász Já nos,
mint ál ta lá ban az ilyen új hi tű ek; ami kor lát ta, hogy Ste fan bi zony ta- 
lan ko dik, a vi har lám pá val a kis lá nyok ra vi lá gí tott, akik az egyik ma- 
lom kö vön ül tek, és na gyon pisz ko sak vol tak, s óbé gat va saj nál ko zott
fe let tük. Ste fan vé gül is be le egye zett, hogy át jön a szél ma lom ba.

*

A Zöld utca mel lé köl töz tek, és há rom évig ma rad tak ott. Az alatt a
há rom év alatt sem so kat gya ra pod tak, de leg alább nem kény sze rül- 
tek ki a föl dek re nap szám ba dol goz ni. És itt már bú za ke nye ret et tek,
igaz, hogy pa raszt ra őrölt liszt ből, de hát csak bú za ke nyér volt az.
Ste fan még sem tud ta meg ked vel ni ezt a he lyet. Pro da nov szá raz- 
mal má ban, a szer bek kö zött sok kal job ban érez te ma gát. Ste fan so- 
ha sem sze ret te a ma gya ro kat, és ott a Zöld utca mel lett már vég- 
képp ele ge lett be lő lük, ki csit félt is tő lük. A ma gya rok néha meg őrül- 
nek, szok ta mon do gat ni, a szer bek akár mi lyen dur vák és nagy szá jú- 
ak, az em ber tud ja, hogy há nya dán áll ve lük, a ma gya rok azon ban
néha tel je sen meg őrül nek. Ezen so kat vi tat koz tam vele – meg az tán
tud tam, hogy nem csak ez a baja –, bár nem cso dá lom, hogy a Zöld
ut cá ban ilyen nek is mer te meg a ma gya ro kat.

A ma gya rok zö mé ben, s fő leg a jobb mó dú ak, már ak kor is a Tuk- 
ban lak tak; a Zöld ut cá ban, és ab ban a né hány kis ut cá ban ott a
Zöld utca és a fo lyó kö zött az olyan ág ról sza kadt sze gé nyek hú zód- 
tak meg, akik nek egy ra kás gye re ken kí vül sem mi jük sem volt. Iz gá- 
ga, lob ba né kony em be rek, min den má so dik csa lád ban volt egy-két
is mert ve re ke dő, sőt egész csa lá dok is, mint a Mar git hok, a Csor bák,
vagy a Cso szo gó Tö rö kök ki mon dot tan a ve re ke dé se ik ről vol tak ne- 
ve ze te sek. És va la hogy mind annyi an ro kon ság ban áll tak egy más sal,
ha más ként nem, hát ke reszt szü lői ala pon, csu pa só gor és koma,
akik közé ne he zen il lesz ke dett be a jö ve vény. De ami bi zo nyá ra leg- 



job ban za var ta Ste fant, az, hogy sem mit sem vet tek ko mo lyan.
Több nyi re jó mun ká sok vol tak, jó ka szá sok és ka pá sok, ara tás kor
vagy ku ko ri ca tö rés kor he te kig kint alud tak a föl de ken, ta lán még éj jel
is dol goz tak, az év leg na gyobb ré szé ben azon ban mun ka nél kül ma- 
rad tak. Ilyen kor az tán cél ta la nul tén fe reg tek az ut cán, bü dös, fe ke te,
vá gott do hányt szív tak, a ba ju szuk szé le meg sár gult a ci ga ret ta füst- 
től, zsí ros, rossz ka lap ju kat a sze mük re húz ták, és ha egy gaz da- 
gabb em ber arra ment sze ké ren, utá lat tal a föld re köp tek, vagy csú- 
fon dá ro san rö hög tek. Ál ta lá ban min de nen gú nyo lód tak és rö hög tek,
csak ak kor ko mo lyod tak meg, ha mun kát kap tak, ak kor meg ad ták a
tisz te le tet a gaz dák nak is, az év leg na gyobb ré szé ben azon ban csak
utál koz tak meg rö hög tek. És ját szot tak, mint a gye re kek. Ki áll tak a
szé les, fü ves Zöld utca kö ze pé re, egy kört raj zol tak a föld re és pi linc- 
kéz tek. Így ne vez ték, igen ta lá ló an, azt a fé lig-med dig te ké ző já té kot,
ami hez nem kel lett más, csak egy, a két vé gén ki he gye zett fa go lyó,
meg egy ütő. Az ütő vel rá csap tak a go lyó egyik vé gé re, és ami kor
fel pat tant az, tel jes erő vel be le ütöt tek, hogy mi nél messzebb re re pül- 
jön. Az tán a má sik fél sza ladt a go lyó után, dob ta vissza, és ha be le- 
dob ta a kör be, ak kor ő ütött. Csa pa tok ra oszol va pi linc kéz tek vé gig
az egész Zöld ut cán, sok szor egész nap, na gyo kat rö hög tek, és a ki- 
he gye zett fa go lyón kí vül sem mi más sal nem tö rőd tek. Este pe dig
össze gyűl tek az Új vá ri kocs má ban, vagy a kocs ma előtt, it tak vagy
csak be szél get tek, de még a szél ma lom ba is be hal lat szott, hogy
időn ként har sog va fel ne vet nek. Té len a há zak ba szo rul tak, egy más
he gyén-há tán a sok gye rek kel, és még ven dé ge ket is fo gad tak es- 
tén ként, há rom-négy csa lád össze gyűlt va la ki nél, kár tyáz tak, be szél- 
get tek, és egész idő alatt főtt ku ko ri cát rág csál tak. Té len több nyi re
főtt ku ko ri cát et tek. Aki nek már az is el fo gyott, az el ment ná dat vág ni
vagy ha lász ni. Ko rán reg gel fel öl töz tek, bá rány bőr kucs mát húz tak a
fe jük re, a fa ci pő ket meg töm ték szal má val, hogy erő sen a lá buk ra
szo rul jon, az tán a nád vá gó ké sek kel, vagy a há lók kal el bal lag tak a
fe ke ti csi híd hoz. Ste fan min dig lát ta őket, ami kor a ne héz, or mót lan
fa ci pők ben el men tek a szél ma lom előtt, a híd nál le men tek a be fa- 
gyott fo lyó ra, ott két cso port ra vál tak, a nád vá gók el cso szog tak fel fe- 
lé a jé gen, va la ho vá a tég la gyár mögé, a ha lá szok pe dig nem
messze a híd tól né hány he lyen be sza kí tot ták a je get, a lé ke ken le- 



en ged ték a há lót, vár tak egy ki csit, amíg a ha lak oda jöt tek le ve gőt
szív ni, ak kor ki emel ték őket a há ló val. Sok ha lat fog tak, de köz ben
csu rom vi ze sek let tek. A téli hi deg gyor san meg fa gyasz tot ta a ru há ju- 
kat, és ami kor a ha las ko sa rak kal jöt tek vissza fe lé, a je ges ruha úgy
re cse gett raj tuk, mint ha rozs dás pán cé lok ban jöt tek vol na. A ha lat
még az nap el ad ták, utá na be tér tek inni va la ho vá, ahol a je ges ruha
meg ol vadt, de mire im bo lyog va vissza tér tek a Zöld ut cá ba, már újra
meg fa gyott raj tuk, és re cse gett min den lé pés nél. És már megint nem
vet tek ko mo lyan az ég vi lá gon sem mit.

Ennyi elég is volt Ste fan nak, hogy őrül tek nek tart sa őket. De ezen- 
kí vül vé gig né zett még egy ve re ke dést is az Új vá ri kocs ma előtt. Tu- 
laj don kép pen va cak kis ve re ke dés volt – a Kiss Já nos kocs má já ban,
a be csei úton, ahol a Zöld ut ca i ak a tu ki ak kal szok tak ve re ked ni,
min den hé ten lát ha tott vol na kü lön be ket is –, de őt ez is hi he tet le nül
fel dúl ta. Egy hi deg téli dél utá non tör tént: Ste fan a ma lom előtt tisz to- 
gat ta a ha vat, az ut cán nem járt sen ki, az Új vá ri kocs má ban is csak
két ven dég volt, Csor ba Já nos és az a nagy, má lé szá jú Ubo nyi Jós- 
ka. Ste fan jól lát ta őket, mert a sö tét kocs má ban té len már dél után
lám pát gyúj tot tak. Ké sőbb ész re vet te, hogy még sincs egye dül az ut- 
cán, a kocs má val szem ben, a má sik ol da lon a fal hoz la pul va is állt
va la ki, és moz du lat la nul fi gyelt. Még a ha vat la pá tol ta, ami kor Ubo- 
nyi Jós ka ki jött az ut cá ra, és el in dult ha za fe lé. Át akart vág ni a ha vas
úton, de ak kor elé be ment az ad dig moz du lat la nul fi gye lő em ber.
Ste fan most már fel is mer te, Du sán Man dić volt, és most már azt is
tud ta, hogy ve re ke dés lesz. A Man dićok a szerb ré szen, a Káty ban
lak tak, so kan vol tak test vé rek és va la mennyi en fé lel me tes ve re ke- 
dők. Bi zo nyá ra va la mi el szá mol ni va ló juk volt Ubo nyi Jós ká val, mert
Du sán Man dić elé be állt, és szó nél kül az ar cá ba vá gott. Az a nagy,
má lé szá jú Ubo nyi meg csak bá mult, s még a ke zét sem moz dí tot ta.
Du sán Man dić még két szer az ar cá ba vá gott, Ubo nyi Jós ka fel bu- 
kott, az tán fel tá pász ko dott, amaz meg új ból le ütöt te. Több ször egy- 
más után le te rí tet te, Ubo nyi Jós ká nak már csu pa vér volt az arca, de
azért min dig fel tá pász ko dott. Úgy lát szott, so ha sem lesz vége, Ste- 
fan nak össze szo rult a gyom ra, nem bír ta to vább néz ni, el in dult, hogy
szét vá lassza őket. A kocs ma előtt azon ban be le üt kö zött Gion Már- 
ton ba, a ha lász ba, aki ré szeg volt, bi zo nyá ra nem ré gen itta el a reg- 



gel ki fo gott ha lak árát. Gion Már ton a leg jám bo rabb volt a Gi o nok kö- 
zött: csen des, kis fe ke te em ber, aki még csak nem is ká rom ko dott,
ha pe dig be rú gott, tán to rog va zsol tá ro kat éne kelt. Ilyen jám bor em- 
be rek is vol tak még szép szám mal a Zöld ut cá ban, meg olyan eset- 
le nek is, mint Ubo nyi Jós ka. Eze ket biz tos még gye rek ko ruk ban sze- 
líd re ver ték erő sebb test vé re ik vagy a szom széd gye re kek. Gion
Már ton most is tán tor gott, és zsol tá ro kat éne kelt, re cse gett raj ta a je- 
ges ruha, ész re sem vet te, hogy mi tör té nik, csak ak kor né zett kö rül,
ami kor Ste fan ba üt kö zött.

– Szét kell őket vá lasz ta ni – mond ta Ste fan ide ge sen.
– Gyor san vá lasszuk szét őket.
Ubo nyi Jós ka, ak kor már ki tud ja há nyad szor tá pász ko dott fel a

hó ból, de még az ar cát sem tö röl te meg a vér től.
– Adja ide a la pá tot – mond ta ne he zen for gó nyelv vel Gion Már ton.
Ki vet te Ste fan ke zé ből a hó la pá tot, és tán to rog va a ve re ke dők felé

in dult. Ami kor Du sán Man dić háta mögé ért, han go san meg kö szö rül- 
te a tor kát, Du sán Man dić hát ra for dult, és ak kor Gion Már ton a hó la- 
pát tal tel jes erő ből ha lán té kon vág ta. Du sán Man dić fel or dí tott, a fe- 
jé hez ka pott, és ha nyatt esett a hó ban.

– Most meg ta pos ha tod – mond ta Gion Már ton Ubo nyi Jós ká nak.
És Ubo nyi Jós ka meg ta pos ta. Nagy, ne héz fa ci pő i vel előbb a ha- 

sá ra lé pett Man dić nak, az tán a nya ká ra és a fe jé re is. Ek kor már
Csor ba Já nos is ki fu tott a kocs má ból, és Ste fan ök len dez ve el ma- 
gya ráz ta neki, hogy mi tör tént. Kér te, hogy csi nál ja nak va la mit, ne
en ged jék, hogy meg öl jék az em bert.

– Csi ga vér – mond ta vi gyo rog va Csor ba Já nos, és las san be ment
a kocs ma mel let ti ház ba.

Ubo nyi Jós ka ad dig ta pos ta Man dićot, amíg az moz gott, le lé pett
róla, meg tö röl te az ar cát és haza in dult. Gion Már ton vissza jött a
kocs ma elé, a la pá tot át ad ta Ste fan nak, ne ki dőlt a fal nak, és éne kel- 
ni kez dett:

 
A ke reszt fá hoz me gyek,
Mert más hol nem lel he tek
Nyu go dal mat lel kem nek...

 


