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UJ E L E T

KISASSZONYNAPJA

MÁRCIUS

HAVÁBAN

A szegedi egyetem erdélyi hallgatóinak küldöm.

Újra indul a sok nehéz vonat;
Újra lobog a búcsú-keszkenő:
Egyetlen zászlónk, ami megmaradt.
Újra indul a sok nehéz vonat.
És a sinek, a szörnyű vas-erek,
Amiken át a vérünk elszivárog:
Komoran döngenek.
Újra lobog a búcsu-keszkenö;
A Fellegvár be szívszakadva nézi,
S be némán nézi a Felek-tető,
Újra lobog a búcsu-keszkenö.

Kisasszonynapja márciusba tévedt.
Nézzétek e tavasszal búcsúzó,
Ősi fészkét elhagyó fecskenépet.
Kisasszony napja márciusba tévedt.
Mint Pókainé
Ők se tudják,
A szabadságot
Mint Pókainé

drága fiait,
hogy melyiket szeressék:
oii, — vagy a hazát ift ?...
drága fiait.

És aztán mégis indul a vonat
És mégis leng a búcsu-keszkenö:
Egyetlen zászlónk, ami megmaradt.
K. 1922. III. 13.
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Bábakalács.
(Kis regény.)
Virág. Te nem ismered. Hazája Keletázsiu, japánul
„mi ha-té'*-nek ¡hívják. Magas fensikokon terem, ritikás
csoport okiban, ugy ül a sziklák mohán, mint a tavirozsa
az egyforma zöld vizén. 'Csipkés, lapátos, nyolc-tiz zöld
pergament Levél veszi fehér, szalmafogásu, fényes szirmú
virágát körül. Minden levél bokor közepén egyetlen egy,
zömük, makacs, SZÍVÓS, egészsége«, kemény, szűz, kevés
igényű: erősen figurális jelensége a havasoknak. Más
füfldbe átplántálva meg nem él, de szobadísznek évekig
eláll. ÉveHő növény. Kora négy-öt geueráció. Keletázsiábau acélpengék edzési rajzain felismerhető, hogy tégelyekben öntött acél frissítésére használták. Mi-ha-té:
azt jelenti, hogy „boszorkány kalácsa", monda szerint
a hegyvidékek boszorkány gyűléseire virradó reggel találják lakomák maradékaiképp a havasi pásztorok.
Virág. Csak Keletázsiábnn él és a Székelyföldön.
*
Marosszóken pedig nemcsak sárgult már, de pattogott a szőlő. A délutáni napban ugy illatozónak a dombok, vajamint májusi eső után a borostyán, • részeg
rigók kacagtak a venyigék között. Az antlrásfalvi -határija n feslett, bomlott a nedves, mézajku Jardovány szikkadó tövén, mint az otthonhagyott asszony fölgyülemed-ett, éledő, temető csókja. S lassan hullatta be a lugasok
sorát a vetkező andrásfalvi erdő. Farsangi csapatokban
jött olykor-olykor az erdőmélyből a tíz húsz gyerkőcnyi
szél; « ahogy a nyomáson a szélekre ért egy-egy meuád,
neki tántorgott a eserefáknak s pazarló, könnyelmű,
erőtlen-súlyos kezekkel rázta az ősz hervadt aranyát a
nyárádmenti völgyön végig.
Barabás bá megállt az élen. Tar koponyájáról eltörülte a permeteg verejtéket, szemére húzta a hanyatt
bukó nap fénye elől) kalapját, könyökének alá támasztotta somfabotos másik kezét, egy lábáról levette teste
f ulyát, köpött egyet a helyben maradás megpecséteJése
végett, aztán lenézett az öntött ezüstre, melynek köntösében ment, mendegélt a Nyárád. Barabás bának egy
nagy, nagy esthajnali sóhajtás volt a képe. hogy: Istenem. ha gonddal is, de szépet adtál; dicsértessék érte.
Kgy darabi* csupa nagy elnyugovás volt a szemlélődése,
mondván, hogy rendén ©lérkezénk ez utolsóig, az élet
mind egy szemig cwiirbe van már takarva, a csokfalvi
e.iton most «repkedik bé épe.rt az utolsó két szekér tok,
Harasztkerék is kiddé már a dézraát, Sárosról holnap
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jön Farkas, a zsidó, Nagyegrestő, Szénaverős, Zágor.
Szövérd, Vaja, Ákosfalva, Cserefalva, Szováta, Kendő —"
mindenütt megvala immár aratás, cséplés, törés, tai&"
rás, csak még Lázár Andrással, a balavásárai fogadóssal,
meg Simó Ábellal, a göcsi kocsmárossal nince még traktus az idei borra. Barabás György e/lfordult a naptól ás
most a dolgok árnyékos felére nézett.
Lenn a huszonhat veresfenyő között a kúriának
francia tetejére bogozgatá szövött szálait az érkező est?A magas kőfalon belül kemence lángja, kémény füstje>
fehérnép éneke, kut nyitorgása mozdult. A visszájái'9
nyitott első kapuban ült, mint két bálvány nagy uuottságos mozdulatlanul! nagyegrestői, göcsi és kereki
resteöy Dániel tekintetes táblabíró ur két kedves
pója. A „palotában" világ még nem égett s a tekintete^
asszony a tornác fájának támaszkodva nézte, mint küldi
üzenetét elé ide is az ősz. Mint takarja be az ágyasokon»
még lenni, még élni, még napsugárban fürödni aki>rü
őszi rózsáit a ¡Langy, süppedős, bomló avar.
Barabás egyet rántott a zekéje vállán. Lom»1®'
lassú lebbenéssel két varjú súrlódott alá a boro»táf'
őszös, kevés szinü égről.
— Egyre gondolánk tekéntetes asszony — jnofl"
magában, ahogy elindult a göcsi alj elé.
í)s a szentgyörgyi utón jöve az este, s .kezében f''^'
uél fogva a rakonca szél. Már barnába mélyült a
arany s mély bíborába a rózsaszín. Az árnyék és a
e pillantásban egyannyit ért. Dániel ur i s érezte. &' !
még bor melegje edzé a testét, eddig még az volt, "
elindult, hanyag, négylovas, eburafakó kedvveJ. Aki t° *
tött pohárból virtusos szomjjal itta a mát. De eljött ^
este. s aki tétlenül ül a hintájában, annak valami t«1*,,
róba kell vonni magát a hívatlan jövendő hideg
Mert estefelé: hazafelé, és hazafeV: estefelé.
Márton ellv^romkodta magát az ákosfalvi l e j ^
. . . — a keserves anyjának, — azzal lefogta a
Mi az? — riadt fel Dániel ur. — Elrúgta magát'' 1 * J,
a csizmáját valahó, hogy a kénköves istennyila • • ' ^
sóhajtott a legény, azzal ment megnézni a már meg'1'
hetetlent.
^
— Te Márton, — kiabált Dániel ur — ha volt
raed, nem látni meg Vásárhelyt, hogy gyenge a
hát ha sántán érünk Palival haza, én ugyan tea»«*
hogy ne legyon. Az Isten tett volna szolgabi róna* , ;<I1.
dovábn, hát mit tátod a szájad) — Azt instállom tf ..;fí
teles ur, hogy megvan a patkó s egy s/ál szegőn
](taz egész. — Ar. ostorhegyes nyugtalanul állt«. 111

