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Ami a szerelmet illeti, ettől se
maradt mentes Csopak Jóska. De
tekintetben is egyedül állott.
•Szerelmes alapjában inkább elíitélet szerint volt, csak ugy tá
volról s józan állapotában nem
is igen gondolt az ideálokra. Ti
zenöt évvel ezelőtt esett meg
vele, hogy a tarjáni fürdőben,
egy majálison, mikor a bojtár
Mezes András kántortanítónak
4gy Dugonics András korabeli
szellemességét adta tovább, Eber
gényi Márta hajadonleányzó rá
mosolygott Csopakra, sőt hunctitkodva az állát is megsimo
gatta:

— Józsika, maga olyan szelle
mes.
Csopak Jóska megjegyezte ma
gúnak ezt a pajkos nevetést és
Attól fogva meg volt győződve,
ht)gy ő igazság szerint tetszik az
Ebergényi kisasszonynak. És et
től fogva tizenöt esztendőn ke
resztül minden elsején készülő
dött a bojtár, hogy most már
végérvényesen átnéz Bári falu
jába s megkéri a Mártácska ke
zét. A Csopak szin-idealizmusát
csak az komplikálta némileg,
hogy Mártának ezer forint hozo
mánya volt, rénesben. Mellesleg
talán erre is pályázott a nótárius
vice, de ezt most ne piszkáljuk.
Csopak József szóval minden
elsején begyalogolt a székváros
ba, ott személyesen vette föl az
egyhónapi salláriumot: nyolcvan
két "korona és hatvan fillért, mie
lőtt azonban nekivágott volna
Barinak, egy kis bátorítás céljá
ból benézett az Arany Liter-be.
A Literben viszont ott székelt
ilyenkor a Vércse Marci harmad
feles bandásnépe s mivel Csopak
élt-halt a kisbőgösért, a bőgős
ilyen alkalmakkor mindent kibrugózott a Csopak mellényzse
béből s reggelre a bojtár olyan
pucéron csapott neki ujból és
gyalogszerrel a hazavezető or
szágútnak, mint a lekoppasztott
liba.
Ebergényi Üárta harmadéve
ráunt a várakozásra s férjhez
ment. Ez azonban még nem lett
volna baj Csopakra, ezt a szív
ügyet még csak ki tudta volna
heverni valahogy. A baj ott kez
dődött, hogy Csopak elseje után
krajcár nélkül vetődvén haza,
Terka néni, a kosztadó háziaszszonya attól fogva egész hóna
pon át morgott rá, mint a szelindek. Ebben az időben anyagi
terhek is jelentkeztek már Cso
paknál: Terka néni két hónap
óta csak könyörületből volt hite
lezője, mert nyolcötvennel tarto
zott neki s azonfelül a szövetke
zeti boltban is pár koronát kel
lett volna kiegyenlítenie.
S ezalatt haladt minden a majga utján. Csopak reggel az iro
dába ment, délbeín hazament,
ebéd után megint iroda s este
nyolc körül bekapta a vacsorát.
Utána elbeszélgetett még keve
set a Terka néni urával, legin
kább a Sobri Jóska viselt dolgairol s azután lefeküdt a segéd
jegyző. S ezalatt vállban kicsit
Wieghajlott, a bajusza ritkulni
fgczdett s ebben az egyhangúság
ban csak farsangkor vagy majá
liskor következett el némi váltóá|ás. Mert olyankor derüre-borukurjongatott a bojtár s fizetJi se kellett érte. A nemes úr
fiak familiáji összeverődtek ilyen
kor, a cigány is előbujt vala
honnét, tánc jött rá, virradatig
tartó s az öregedő bojtárt kézről
kézre adogatták a kisasszonyok.
Csopak nem számított, ezért el
bolondoztak vele s mert a légy
nek se ártott volna, mindenütt
szívesen látták.
Jól tudta ezt m bojtár s hálás
maradt a szeretetért. Jól tudta
a bojtár, hogyha megtréfálták is
olykor-olykor, de azért pártját
Ipgta mindenki, senki nem nézte
magánál alábbvalónak, a kiruc
canásait nem írták rovásul, leg
feljebb, ha mosolyogtak rajta
^yet. Sőt legutóbb, mikór va
lami mulasztása miatt a szolgaIli ró öt pengőt akart lehúzni az
elsejei fizettségéből, Omode mélIbságos minden fölkérés nélkül,
csak ugy jószántából rögtön köz
belépett s Csopak József mégis
csak megkapta elsején az öt fo
rintokat is.
És ahogjr ilyenformán , a har
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mincötödik év határához érke
zett a bojtár, nem maradt egye
be, csak a kora, meg egy névaláirás. Az aláírásról még szó le
szen később.
És ahogy mindezt vé&ig gon
dolta magában Csopak József és
ahogy ott heverészett a patak
oldalán, régen-régen kiszállt már
a fejéből minden haragtartás:
nem neheztelt többet Halmy Ta
másra se, Laczkó Palira se, Tar
ján Lacira se, egyáltalán senkire lassan valami szelid, lágy ense. Felhő Klári is kilibbent az gesztelődés szállta meg a lelkét.
eszéből, sőt, ,ahogy elmélázva az
A tarjáni erdő teljes szél
erdőt kezdte figyelni, lassan- csöndbe merült ebben az idő
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tájban, csak messziről és csak
igen ritkán hallott valami tom?>a és halk ütemü dobbanást. A
rengeteg legmélyéről jött feléje

3-lK OLDAL

ez a hang s Csopak
tudta, hogy ott, az
ben, kisztéi-favágók
döngenek a tölgyek.

hallomásból
erdő méhé
fejszéi alatt
Később va

lami elnyújtott, sajátszerű moz
gás rezgett át a vadonon. Igen
igen nagy közökben s furcsa,
bántó morgással. Erről is tudta
a bojtár, hogy a nagykövesdi
bányában sziklákat robbantanak
vasizmu és szerény munkásem
berek... A feje körül két kicsi
méh döngicsélt kitartó és bájos
szorgalommal, a bojtár ezen is
eltűnődött keveset, aztán félkö
nyökre dőlt és a szélső fák kö
zött kipislantott a határba... A
kánikula vakitó világa tündökölt
a vidék fölött, a Sátorhegyen tul
reszketve táncolt a délibáb és

-

Minden nyáron határoznia kell, hogy vagy egy tucat
különböző gazolin közül melyiket válassza. Pontos mtt
szerek hiányában nem könnyű az automobilistának a kü
lönböző gazolinok minőségeit összehasonlítani. De
IGENIS kipróbálhatja, hogy hány mértföldet kap gallonon
ként. Ha pontosan felírja a megjárt mértföldeket gazolinvásárlások közt, akkor megállapíthatja, hogy hány mért*
föld jutott egy gallonra.

ax -

Ezen próba alapján kérjük mi az Ön pártolását a Sohio
X-70 részére, abban a biztos tudatban, hogy az ön kisérlete
bebizonyítja a háromszorosan desztillált X-70 felülmulha
tatlan tulajdonságait nemcsak mértföldekben, át minden
egyéb más tulajdonságban
-ffvwwv.v
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CUTS MOTORING COSTS
T E C H N I K A I L A G SZÚLVA
A modern automobilok remek teljesítő
képessége nem volna lehetséges a mo
torgázoknak az utóbbi éveUMMH muta
tott fejlődése nélkül.
Be sittig

ezek

kellő arányban, hogy egy gázmotorban
legjobban dolgozzanak. Abbani igyeke
zetben, hogy a motor gáz kopogás ellenes (anti-knock), elpárolgó és gyorsító
tulajdonságait fokozzák,

a gafeoün

nagyban elősegítették

De ezek a részek eredetileg nincsenek

az

feláldozták a

feffödesek

súlyosabb alkatrészeket, amelyek mért-

automobilok

földeket ét hegymászási képességet je

teljesítő képességét^«m nagyjában a ga
zolin mértföldfk rovására ment.

lentenek.

A tm uj finomító eljárásunk a már kész
gazolin egy részét ujból finomítja és az

• Háromszorosan finomítva, hogy

A nyers olajban levő gazolin több hatá

•ok mértföldet

önnek és

rozott alkotó részből, illetve zónából áll,

azonkívül nagyobb lóerőt, erősebb

amelyek mindegyikének különös tulaj

szahelyezését,ami viszont több mértföl

gyorsítást és magasabb sebességet.

donságai különböző mértékben járulnak

det és nagyobb erőt jelent, mint bármely

MINDEZT "RENDES" ÁRON!

hozzá a motor legjobb működéséhez.

más modern gazolinban.

adjon
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után visszateszi a gazolinba, $z lehetővé
teszi a kivonat nehezebb részének visz-
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igen messze, nyugat felé, a füzéri
vár merengő romjait látta, ahogy
kékes-szürkén méláztak a- síkság
felé... Magasan két tenyérnyi
felhő ballagdált valamcrrt...
És mialatt a szemlélődésnek
adta át magát a bojtár és el
ámult a hatalmas Isten csoda
dolgain, egyszerre szellő sétált
el a tarlók felől és pillanattal rá
zugó hárfába kezdett a tarjáni
erdő... Csopak odahallgatott, el- nézte a tölgyek bókoló, integető '
koronáit s mig a szeme nehezül
ni kezdett, valahonnan az emlé
kezés egyre fakuló ködtakaróján ;
át, nagyon halványan s aligal'g éledezve felütközött benne
három sora egy régi-régi iskolás
versikének:
Tölgyerdők zúgásán,
Vadgalamb bugásán
tNevelt fel jó anyám...
Elsuttogta magában egyszer,
kétszer, aztán elaludt...
. . . Ahogy fölriadt, először a z
árnyékra esett a szeme: alig*
nyúlt meg három arasszal, tehát
jókor délután lehetett még. ..
Igazság szerint nem is tudta,
mért ugrott fel ilyen váratlanul,
de egyszerre *ugy rémlett, mintha
hangokat hallana s egész közel
ről. Erre óvatosan a szélső fákig
osont, de ott rémülettel látta,
hogy tőle alig öt lépésre Tarján
Laci áll a patak mellett. Tarján
Laci szembenézett vele és in
tett neki:
— Szervusz, Jóska P
Csopaknak azonban rossz elő*
érzete volt s- durván kiáltott rá a
jogászra:
— Mit keresel itt* Mért nem
hagytok békén?
— Haza kell jönnöd, Józsi, —
mondta szeliden a Tarján fiu.
— Én? Haza?
"Egyet ugrott, fölkapta a ci
pőjét s nyargalni kezdett a va
don belsejének. De még volt
ideje, hogy visszakiáltson:
— Nem foglak látni többet!
Tarján Laci pedig ugyanakkor
szájába dugta begörbített ujját g
vészjelet adott. A füttyszó visít
va hasított át a levegőn s az
erdő lába egyszerre megmozdult.
Egymásután bukkant föl a cser
jésből a Kobzos fiu, Laczkó Pa
li és a többiek is mind, mind.
Tarján Laci most elkiáltotta ma
gát :
'

.— Elibe!
S így történt, hogy Csopak;
Jóskát két perc múlva lefülelték.
Játszva ment, mert mezítláb volt
az öreg és nem tudott menekül-'
ni. De erre már komolyan íet>
hördült a bojtár:
— Takarodjatok!
Persze nem takarodtak, sőt
magukkal vitték Csopak Jóskát
is, azaz, hogy vinni se kellett,
mert Jóska velük ment a saját
akaratából és a saját lábán. S
még csak nem is kellett nagyon
kapacitálni. Egyszerűen elma* :
gyarázták neki, hogy Halmy Ta
más üzent érte, hogy Tamás el
igazít mindent és hogy Tamás
becsületszavával kötötte meg ea|
az igéretét.
III. FEJEZB*

A kastély ebédlőjében két órát
jelzett egy nehéz falióra. Omode
fölpillantott a falra, egy percre
kinézett az ablakon, hol a kert
pázsitján piros virágok égtek
déli hőben s aztán becsengette
a huszárt:
— Marci fiam szaladj le Gelb,
Jakabhoz és hivd föl egy szóra, •
Marci összebokázott, tisztel
gett, átvágott a kerten s kilépett
az uccára. Onnan ötven lépés
volt csak a kocsma. Az ivóban
Gebiné búslakodott
— Asszonyság, hol >vfttt Gelb?
— Még mindig gondolkozik,
kérem, — szólt leverten Gelbné*
—A hátulsó házban.
Marci erre a hátulsó házba
sietett. Az asztal mellett csaku
gyan megtalálta a boltost, ahogy:
a két könyökére dült s ahogy a
szakállához beszélgetett. Marci
szabályszerű jelentést tett:
— Az én méltóságos uránt és*
parancsolóm, névszerint Omode,
akinek olyan hatalma van, hogy
fölötte csak a király áll, de még'
az se biztos, azt üzeni • neked,.
Gelb Jakab, hogy mivel szava
dat meg nem tartotta^ gyere
fel a kastélyba.
— No de kérem, — riadt föl

— (Foltatás a 7. oldalon).

