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het helyesen felfogni. Az élet.csakhamar rácáfol az olyan szintézisre, 
amely nem veszi f e l a fejlődés tényét is . " 

íme a Pulszky Ágoston alapvető és programszerű megállapítása a 
demokratikus fejlődés szükségszerű bekövetkezéséről már teremni kezdi 
gyümölcseit. Ez az előadás, melynek merész következtetéseit a hozzászó
lók (Vámbéry Rulsiztem, Farkas Geiza, Bodnár Zsigmond) akár igenlő, 
akár tagadó állásfoglalásukkal még jobban kiélezik, már a gyakorlati 
élet felé mutat. A z ilyen tanítás a legszigorúbb tudományos alapvetés
ben is jelzi, hogy a szociológia nem lehet l'art pour l'art elmélet, hogy 
annak célja: a fejlődés jegyében átalakítani az életet. Elméleti tisztázás 
sok, konzervatív tapogatózások mind csak erre az átalakításra kell, hogy 
vezessenek. 

Ez az álláspont az irodalmi és kulturális határkérdésekben is meg 
nyilatkozik: Jászi 1902-ben etikai igazolását adja Zola Termékenysége 
alapján a szociológiai regénynek; Kémény Ferenc Világakadémiát ja
vasol, mely az egyes országokban félreismert irókat érvényesülésre se
g í t i ; 1903-iban Jászi Osizkár Eötvösről ad kiváló szociális portrét, Szabó' 
Dezső pedig kitűnő elmeéllel állítja párhuzamba Eötvöst Petőfivel. 

i(Befejezés a következő sízámban) 

CSENDES, NYUGODALMAS, FALUSI ÉJSZAKA 

Irta: M O R V A Y G Y U L A 

— No, megyünk? 
— Mehetünk. 
Az uton nem lehetett menni: sártengerben állt minden hant. A házak; 

előtti járdák sarát a nehéz csizmák mélyen felszaggatták. Mindenhol 
csak a házak falához szorultak, de onnét le-lecsúsztak. Mindjárt a harma
dik ház előtt vermekre léptek. Egymás mellett öt-hat földrakás állt, ezek 
alatt voltak a vermek. Tavaszkor jártak errefelé a veremásók, hosszú 
lapátjaikkal, kotróásóikkal kiásták a vermet, falát zsúppal kibélelték, 
kampós faszegekkel a falhoz erősítették a zsuppot és ebbe a kibélelt ve
rembe öntögették az emberek a búzát és a rozsot meg az árpát. Ilyen a 
parasztember: egész esztendőben retteg gabonájáért, nyáron szárazon 
megérik a jószág, kicsépeli, utána a száraz magot letölti a föld alá, a ve
rembe, ahol megpacced, kicsirkázik, megpenészedik. De kell a verem, ne
hogy a padlásról a legény ellopja a búzát. Mikor a vermet teletöltögették, 
nyilasára egy köteg szalmát tettek, erre egy rossz kocsikereket és az egé
szet behányták földdel. A veremben, a föld alatt volt a száraz termés, on
nét nem lophatta el a legény, nem adhatta el a kereskedőnek, nem kapott 
pénzt, nem vehetett kendőt szeretőjének. Gabona helyett kukoricát lo
pott, mert sok ember nem tudott irni, csak krétával kereszteket rajzolt a 
padlás szelemengerendájára: ahány csomó kukorica, annyi kereszt. A 
legény letörült 20-30 keresztet: ennyit lopott el. A gazda nem vette észre, 
hogy hány kereszt hiányzik: volt ott néha hat ezer is. A vermek domb
jain csuszkáit most Szécsi Márton és Tímár Pál, amint Vida Józsefhez, a 
falu írnokához mentek, hogy kérvényt iratnak. Vida a 245 házszám alatt 
lakott. Erős, piros ember volt. -Jómódú volt ebben a szegény fészekben. A 
falu írnoka volt. A fronton valamilyen megbízást kapott, hogy ezt, azt ír
ja fel cédulára az őrmester helyett. Vida felirta, innét kezdve azt hitte, 
hogy ő tud irni. Hazavitte irástudományát, elhíresztelte, hogy irni-olvas-
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ni tudó ember, aki valamit akar iratni, csak jöjjön bozzá: megirja. Elő
ször tojásért, szalonnáért irt, későbben pénzért, majd még későbben ő 
szabta meg, hogy mennyiért ir ja meg ezt és ezt a kérvényt. 

— Háromszáz korona — mondta egyszer Kocsi Gábornak, a paraszt-
nábobnak. <—. Azér t háromszáz korona, mert ezt a dolgot nehéz megirni és 
ezt csak én tudom megirni. Meg maga megfizetheti. 

—. Akkor inkább elmegyek a jegyzőhöz ,— mondta Kocsi Gábor, — 
az olcsóbban megirja. Ennyit nem fizethetek. 

— Mehet, megiratlhatja, de ha bead|ja magát az adóhivatalnak? De 
ha mindenkinek elmondja, hogy már a Kocsi Gábor leggazdagabb ember 
is kérvényt irat? És ha emiatt magának vesztesége lesz, mert a kérvé
nyező embernek már senki sem hisz, annak már senki sem ad? És ha a 
jegyző nem is irja meg azt a kérvényt a maga szájaize szerint ? És ha... 

i—- Hát akkor ird meg! 
— Miről lesz szó? 
Vida József odament az asztalhoz, amelyen az iratok szerteszét he

vertek, de nem engedte, hogy felesége lesöpörje onnét, vagy hogy elrak
ja, sőt, inkább Vida szépen elrendezte az Írásokat, hogy a kérvényiratók 
lássák, hogy ő milyen tudományos ember, milyen sok iratja van, milyen 
sokan leveleznek vele, micsoda nagy ügyeket intéz. 

Odament az asztalhoz, elrendezgette az írásokat, kihúzta a kis fió
kot, ceruzát, tollat vett elő, előkészítette. Ezalatt egy szót sem szólt, 
hogy az idegen, a kérvényező mindent jól megnézhessen, hogy minden 
mozdulata fontos legyen. Csak ezután tette fel pápaszemét, pedig nem is 
kellett az, dehát igy tudósabb embernek látszott. A szemüveg fölött az
tán titokzatosan, halkan, odahajolva a kérvényezőhöz, megkérdezte: 

—. Lehet... miről is irjuk meg azt a kérvényt?... Mit akar... Mondja 
el, bátran, nekem megmondhatja az adósságokat... Megmondhatja, hogy 
kit akar feljelenteni... Vida József megirja... Tessék, lehet. Miről is irjuk 
meg azt a.... 

I— i Bankkölcsön-kérvényt szeretnék... 
— Lehet kérem, lehet. Ez, ugyebár kérem, tekintve azt, hogy miután 

a bank, mint a pénzügyi műveletek lebonyolítója, ugyebár egy hivatalos 
intézet, tekintettel pedig arra, hogy miután Kocsi Gábornak köl
csönre van szüksége, ámbátor, ugyebár nem akarná, hogy ezt az ügyet 
mindenki tudja, jól mondom? no, ugye, erre való tekintettel, meg a kö
rülményekre, kérem szépen, az ügyet el lehet intézni, azonban, minthogy 
ez kényes dolog, előleg kell nekem, mondjuk a kérvényre 300, bélyegille
ték 50-60 korona, azt előre nem tudom, arról majd elszámolunk, mert, 
ugyebár több ezer korona kölcsön kell? 

t—- Ugy 30-40 ezer. 
—- Mindjárt tudtam, csak Kocsi úrra hagytam, mert maga az ur, maga 

parancsol, hiába kérem, az ur, a pokolban is ur, noshát, minthogy a do
log ennyire előrehaladt és tekintettel arra, hogy ezt csak én tudom meg
irni, 300+50-60 + 2.40+1.20+... ceruzájával az asztalon kopogott, kiné
zett az ablakon, szemüvegét homlokára tolta, orrát fújta, krentyogott, 
számitott, magában dörmögött. Azalatt Kocsi Gábor, a falu legelső gaz
dája csak pipázott, várt, szédült, hogy ez az ember milyen sebesen tud 
számitani, ő meg milyen nehezen. A múltkor is két szolga vasárnapi pénzt 
kért, kiadta nekik, de a betegsegélyzőt is elküldte, a végén összekeverte, 
hogyha a következő vasárnap kérnek, mennyi is jár egynek-egynek. 

„Eh, hagyjuk, majd a feleségem kiszámítja." ' 
2.40 + 1.20+70-80... mondjuk 650 korona előleg kell. Van annyi 

pénz magánál? 
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— Nincs. 
Az sem baj. Menjen baza, hozzon 650 koronát, azután megírom a 

kérvényt, amelyre 3Q-40 ezret kaphat. Megéri? Ujgy-e, hogy megéri azt a 
650 koronát. No , itt a kezem, nem disznóláb, megírom, csak hozza el az 
előleget, mert rettenetes sok dolgom lesz vele. 

Kocsi Gábor hazament és elvitte a 650 korona előleget. 
Ma este azonban Timár Pál és Szécsi Márton szegényparasztok men

tek kérvényiratni. Éppen most vacsorázott meg Vida József és valamilyen 
újságot olvasott. Kopognak a konyhaajtón. „Ahá, megint kérvényiratás. 
No, csak jöjjenek, ebben a faluban én vagyok az Írástudó ember". Mintha 
mellére csapott volna, hogy ő ki és micsoda ember! Mintha a mellbecsa
pás kongását hallotta volna lépése zuhanásában, amint az ajtóhoz ment. 
Falun élt Vida József, gazdag is volt : félt. Hátha kirabolják? Aki sze
gény, ahhoz nem néz be a tolvaj, de aki így megszedte magát, mint ez a 
községirnoka, akinek tehenei, lovai, földjei voltak, kinek az udvarán a 
fa egész kazallal volt, kinek arca a bortól pirosodott, kit maja a guta 
ütött meg gőgösségében és butaságában, ahhoz benézhetnek, tehát nem 
szabad csak ugy mindjárt kinyitni az ajtót, mert kihívhatják és abban a 
percben fejbe is vághatják, aztán mehet, hogy ki volt a tettes. Hát a 
nyomorúság, hát az emberek elvetemültsége, részegsége, rosszasága, 
ébessége a pénzre, a jó életre. Akkor már késő. Ezért jó ott tartani az ajtó 
mellett a kisfejszét, amelyet most is megmarkolt, csak mikor a kinti két 
ember mondta, hogy Timár meg Szécsi, akkor visszaengedte a kisfejszét 
a helyére, kinyitotta az ajtót és még hívta is be a két embert és mindjárt 
a másik szavánál hozzátette: . 

Isten hozott benneteket... No, mit irjak meg? írunk egy kér
vényt? 

Vidához már nem is lehetett csak úgy látogatóba menni, mert első 
szava az volt: „no, irunk egy szerződést? No, írunk egy tervezetet?" De 
hogy milyen tervezetet akart irni, azt maga sem tudta. Ha az illető bele
ment, hogy „tervezetet" készítsen számára, akkor a vége egyszerű kér
vény lett, hogy eladhassa disznaját, amelyet pedig amúgy sem engedé
lyeztek volna, mert a környező községekben sertésorbánc volt. 

—, Jó estét, :— köszönt a két ember. 
i — i Isten hozott benneteket... No, mit írjak meg? írunk egy kér

vényt? 
Timár, Szécsi leültek, kalapjukat forgatták, körülnéztek, hogy 

nincs-e valaki a szobában. 
Vida észrevette, hogy a szemük jár. Feltalálta magát, rögtön meg

nyugtatta a két embert: 
— Ne is keressetek, nincs ott senki. Egész bátran beszélhettek. Kér

vény? Mindegy. Szerződés? Vidának mindegy. Itt beszélhettek gyilkosság
ról, itt beszélhettek lopásról, mindenről írhatunk kérvényt..-. 

- — i Nem arról van szó — mondta maga elé komoran Timár. 
— Hallgasd meg, hogy mit mond Timár — mondta Szécsi Márton. 
— Hallgatom, hallgatom. 
— Arról van szó i—. kezdte Timár, hogy Szécsinek kérvényt kellene 

irni, de mondjuk nekem is kellene egy. Eljöttünk hozzád, mert minden
ki azt mondja, hogy te jól meg tudod irni. Mi is tudunk irni, de ilyen ira
tokat nem irtunk. 

Vida arca felragyogott: „mindenki azt mondja". Ez alatt az egész 
falut, de mit az egész falut: az egész világot kell érteni. Azon tul pedig 
semmi: és senki nincs, tehát Vida József nélkülözhetetlen ember, mert 
egy világ embere csak hozzá megy, akiket azután ő becsap. Elszedi pén-
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züfcet. „Ke l l az előleg", mondja és ennél tovább nem is jut. Pénzt kap. Egy 
részét elissza, másik részén földeket vesz, harmadik részén tehenet vesz,, 
negyedik részét félreteszi a bankba, ötödik részét szétosztja a faluban, 
„Nem vagyok én olyan gazember, én kölcsönt is adok a szegényeknek. 
Mért ne adnék, adok biz én. Mennyi kell? Mondjuk 300 korona? Rendben 
van. Egy fél évre? Rendben van! Egy fél év muiva, mondjuk behozol 
420 koronát? Rendben van? Látom, hogy beleegyezel, hát itt a pénz." 
SebeSen leolvasta a pénzt, az illető csak a három darab saázkoronást lát
ta, nem is gondolt a 120 koronára. Három darab százas! Évek óta nem 
látott ennyi pénzt, évtizedek óta nem volt a kezében egyszerre enny* 
pénz. 

— Lehet, lehet róla szó, hogy megirom a kérvényt >—< mondta Vida. 
— Helyes, i— folytatta Timár. — Két kérvény. Egyik Szécsinek. 
i— Igen — bólintott rá Szécsi. 

— A másik meg nekem, Timár Pálnak. Mind a ketten földeket szeret
nénk bérelni az uraság földjébőL Mondjuk 3-3 holdat. Igaz, Szécsi Már
ton? Te is annyit akarsz? 

— Elég lesz annyi, azt be bírom dolgozni. 
— No, erről van szó. Megirod? Gondolod, hogy lesz foganatja? Gon

dolod, hogy kapunk az uraság földjéből bérletet? Mert ha gondolod1, hogy 
nem kapunk, akkor hiábavaló a kérvényezés, akkor nem Íratjuk meg. 
Kár a tintáért. 

Vida József az asztalhoz ment, eligazgatta az iratokat, ki
nézett az ablakon, majd kezét hátul összekulcsolta és fel-alá járkált a szo
bában. A gerendákra nézett, dörmögött, kezével gesztikulált, mintha ma
gának beszélne valamit. Megint az iratokhoz ment, feltette szemüvegjét, 
a papirhalmaz között kezdett turkálni. A szemétcsomóból magasra csa
pott fel a por, a szélső papírdarabok lehullottak. Timár felvett egyet, 
megnézte, semmi más nem volt ráírva, mint három szám: 654, 750, 876. 
Semmi több. A másik papíron két sor írás volt. Sántalábú óra ketyegője 
vagdalódzott a falon: jobbra-balra. Jobbra-balra. Az udvaron a kutya fel-
vonitott: talán sast látott vagy valahol valaki meghalt, mint azt ebben a 
faluban is gondolták. Az eső megeredt: a cseppek végigguruitak az ab
laküvegen. A kertek alatt felhangzott egy ének, de csak néha-néha ért be 
egy-egy dallamfoszlány, mikor nem beszéltek vagy ha erősebb szél hozta 
a hangot: 

Kék szivárvány, kék szivárvány, koszorúzza az eget. 
Elrabolták, elrabolták, tőlem a szeretőmét. 
De én azért nem átkozlak, c&ook az Isten verjen meg; 
Könnyeidtől a zsebkendőd soha ne száradjon meg. 

Egy darabig, mintha mindhárman a nótára figyeltek volna. Szécsi 
Márton szólalt meg elsőnek, hogyhát mi lesz, mit határozott Vida? T i 
már is megkérdezte, hogy mit gondol, lesz-e valami a dologból. 

! — i Nehéz. Kitől akartok földbérletet? 
i — A z uraságtól. 
i — i Más valaki kapott? 
:— Hát a Szikora? Nem tudod? Hát a Babos? Nem tudod? 
i — Igaz, igaz, nem is jutott eszetmfoe, csapott homlokára az imok. — 

Igaz, azok bérelt földön dolgoznak. Hm, hm, hm. Nehéz, nagyon nehéz. 
Mikor kellene az a kérvény? Persze most, mindjárt, ugy-e? Nem jó ilyen 
dolgot halogatni. Hm, hm, hm, dehát... Mit is akartam mondani... Ketten 
íratnátok egy kérvényt vagy pedig ketten íratnátok két kérvényt? Most 
irjam meg, vagy későbben? Most csak tanácsért jöttetek vagy mindjárt 
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meg is irjam?.... Ugyebár, tekintettel arra, hogy miután cz a dolog két 
embert érint és tekintettel arra, hogy itt hat hold föld bérletéről van 
szó... hát előleget adhattok, mert ugyebár anélkül én nem mehetek a do>-
logba. Nekem meg kell irnom azt a kérvényt, azt már látom, az már biz
tos, de, ugyebár én beleölöm az okmánybélyeget, meg a papirt, beleölöm 
a tintát, meg beleölöm az időmet, mert, már látom éjjel fogom megirni, 
mert ha én egyszer valamit elvállalok, akkor azt elvállaltam, nem igaz? 
No, hát éjjel pedig az ember nem dolgozik, mert éjjel minden lélek di
csérje az Urat, ate ik , csak az ördögök vannak fent, kiktől' ments meg 
Urunk minket... 

Szemét a gerendákra vetette, nagy keresztet vetett magára, meg is 
hajolt a sarokban álló ómáriom előtt. A z uceáról behallatszott az olőbbi 
nóta második versszaka, de csak töredékesen: 

Csak titokban, csak titokban... 
De a titok, de a titok.... 
Megtudta az Édesanyád... 
Kihajtatott a faluból, hogy el ne vehesselek... 

Titok... titok... megtudta... Hajtogatta magában Vida József. „K i fog de
rülni?" Nyugtalan lett, idegesen babrált a szemétcsomón, a papírokból 
újra felcsapott a por. Ebben az esti szobában Timár és Szécsi Márton sze
gényparasztok várták, hogy valamilyen világosság gyullad, kiderül nyo
morúságuk titka, meghasad az ég és a világosságban este is meglátják 
jobb sorsukat. 

i— i Éjjel már csak ne dolgozz vele. 
i — De ha én elvállaltam... mondta Vida és nem is nézett fel a pa

pírról, amelyen valamit számolt. — Az annyi mint.... 5.40+6.20+ 9.30-: 
4.50.' Modelljük: 80 korona előleg van maguknál a két kérvényre? Vagy 
irjam meg nyomatékosabban? Akkor 120 korona kell előlegnek a két 
kérvényre, ahogyan akarják, persze, tekintettel arra, hogy életbe vágó 
dologról van szó... Igenj, igen, éh a jobb megírást ajánlom. 

i — Harminchat koronánk van, kettőnknek, ;— mondta Timár. — 
Elég lesz? 

— No, hát ha nincs több. De holnap elhozzák a többi előleget, mert 
addig a kérvény irása késik. Elhozzák? 

I — . El. 
— Akkor mondják el, hogy mit akarnak. 

Hat hold földet, bérletet, egy holdtól fizetünk 2 métermázsa ga
bonát, rendesen megadjuk a bért, hat évre fogadjuk meg, és trágyázzuk 
a földet. (Kecskeganajjal — gondolta magában Szécsi. De mégis megtrá
gyázom.) 

Vida József lejegyezte a kivánságot, összecsapta papirjait, betette a 
kis fiókba, majd újra kivette. 

— Ja, a számot majd el is felejtettem ráirni. Ennek a két kérvény
nek a száma: 623 és 624. Ezen a számon mindig megtalálják nálam a kér
vényt. Ha eljönnek, csak mondják: eljöttünk Vida sógor, hogy mi van a 
623-as kérvénnyel? Erre én kihúzom a fiókot és megmondom, hogy hol 
van az irat, merre járt, most merre jár, ki mit mondott rá, mikorra in
téződik el. Mert sok itt az irat. Meg az is lehet, hogy négy-öt év múlva 
jön rá véglegesen válasz, addigra én elfelejteném, hogy miről is irtunk 
•kérvényt, hát azért csak ugy mondjátok: mutasdi a 624-es iratot, az a 
mienk és én már tudom a többit... 

— Jóéjszakát. 
i—- Jóéjszakát. ' 
A sötét uccán hazacuppogott a két ember. A kocsma előtt mentek el : 
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sötét volt. Az eső monoton hullással szólt előttük, mögöttük. A vermek 
tetején csúszkáltak, mintha részegen mentek volna haza. A házak sötéten 
néztek az éjszakába: homlokuk elborult, szájuk némán belekérdezett a 
határba, a világba, szerteszét, köröskörül ezen a tájékon. De csak hall
gatás volt a felelet. Egymás mellett sorakoztak: megannyi koporsó, az 
egyik díszes, a másik egyszerű. Egyikben még senki sem feküdt, mert 
nem volt adóssága, a másikban feküdtek már, de újra felkeltek. Ez itt 
Kocsi Gábor háza, mellette van Kimó Jánosé. Emez itt Veres Györgyé, 
Tóth Vaszilé. iSorban, egymás mellett. Ez itt a kövér suszteré: Gabró Ven
delé. Még világosság van az elsőszobában. 

;— Még fent vannak mondja Timár. •— Mit csinálhatnak ilyen ké
sőn? 

—• Keresztelő vagy lakzi vagy veszekedés. Másért nem maradnak 
fent ilyen időben. 

Timár felkapaszkodott az ablakra, benézett. A piros szoknya mö
gött be lehetett látni, mert a szoknya volt a függöny: egyik fele lefüty-
tyent, ott rés volt, azon látta Timár, hogy az elsőházban hat ember ül. 
A z asztalnál pedig a kövérhasú Gabró Vendel suszter ült és valamilyen 
papírból magyarázott. 

t— Gyűléseznek — mondta Timár. 
— Csak neín? - # 
t — De, nézd meg. 
iSzécsi Márton felkapaszkodott, ő is látta, hogy hat ember ül a 

szobában, az asztalnál pedig Gabró magyaráz, kezével nagyokat lendit a 
levegőbe. Most felvesz egy papirt, olvassa. A második mondatnál megáll: 
magyaráz. Továbbolvas. A hat ember figyel. Ketten cigarettáznak, egy 
éppen most sodorja a dohánypapirba a cigarettát. Akik kiszivták, csiz
májukkal dörzsölik szét a földes talajon a csutkát. Néhányan hajukat 
hátrasimítják, orrukat piszkálják, a cigarettázok a földre köpnek, lábu
kat nyújtogatják, Gabró pedig olvas és magyaráz nekik. Timár nehezen 
hallba, hogy miről beszél, mert az ablak kettős, a hámig csakszűrve érkezik 
füléhez. 

— Az no, gyűlés 1—. mondja még egyszer Timár Ez a gazember be
szél nekik, ez a felkötni való. No, gyerünk haza... 

Mér falkötni való? Fajod Van vele? 
— Bajom. 
i — Micsoda? 
—.Régi . Hat évvel ezelőtt Jobbágy, meg én, meg Tóth Vaszil egy-egy 

hold földet béreltünk, fizettük is az árendát ennek a sustyernek, de az 
elköltötte a pénzt. Jó nagy bankkölcsönt vett fel, aztán annak a kama
tait, meg a tőkéjét törlesztette a mi pénzünkből. 

i — . Miért nem pöröltétek be? 
— i Pörölje be őt az istenménköve: gazembert legjobb kikerülni. Fi

zettünk, fizettünk, a végén se árenda, se föld, se termés, se pénz nem 
vo't. Négy esztendeig ingyen fizettünk neki, négy esztendeig ingyen dol
goztuk meg Veres György földjeit. Most is be akarja csapni az embere
ket ez a huncut sustyer. Inkább maradna a dratyva mellett, mert elég 
fuser, azt tanulná meg jobban. 

i — Gyerünk az ablak alól —. mondta Szécsi Márton. 
— i Nem. Bemégyünk, hogy mi van itt. Én nem megyek, csak te menj 

és hallgasd meg, hogy miről beszélnek. 
i—. Gyerünk ketten. Majd én bejelentem, hogy mért jöttem, te csak 

leü'sz. Előadom a dolgot, aztán jövünk. Ráérsz lefeküdni, nem? Mégcsak 
9 óra. 
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i — Jó, de én nem is akarok vele beszélni, mert rá se nézhetek. 
Csak gyere. 

Bementek. A pitarnál zörgetni kellett, mert a nagy beszédben nehe
zen hallották meg, hogy vendégek jönnek. Szécsi Márton ibeköszönt: 

i—i Jó estét. Csak azért jöttem, hogy megkérdezzem: kellene egy pár 
csizma, mennyiért varrna. Látom, hogy világos van, gondoltam: fent 
vannak. Timár koma csak ugy elkisért, mert az nccán találkoztunk, me
gyünk haza, késő van. 

i—- Fenét van, üljetek csak le k—i mondta Gabró Vendel. 
Mindjárt kiment, az asszonnyal még két széket hozatott a szom

szédból. Azalatt Timár és Szécsi a benti emberekkel kezet fogtak. Már 
jött is Gabró. Odaült az asztalhoz és onnét felelt Szécsi Mártonnak: 

, 1 6 0 korona a csizma ára, ha akarod a csináltatást. Kopnyis rámá
val, selyem varrással. És ha akarod, hallgasd meg a gyűlésünket, jó? 

— Nem nagyon érünk rá Timár komával, megyünk haza. 
'' ~i— No, csak üljetek le Timár komával együtt, mindjárt hozzák a szé

keket. 
Gabró csak egyszer nézett Tímárra: szeme idegesen szaladgált az 

asztalon, a falakon, az embereken, de mindig kikerülte Timárt, aki mer 
revén nézte ellenségét, mint a hiúz az áldozatot. A ház egyik sarkában 
hosszú rúdon csizmák voltak, mellettük sátorvászon, távolabb rossz ci
pők, bakancsok hevertek. A háromlábú szék la volt takarva, a suszter-
sszerszámok szerte-széjjel hevertek. Borszagot lehetett érezni a szobában. 
Az asztal alatt talpszegek hevertek, a falakon katonakorbeli képek vol
tak. A z egyiken a nő ráborul a férfi vállára, a másik képen a férfi borul 
a nő vállára. Egy másikon: félmeztelen nő ült egy széken, kilátszott fod
ros, csipkés nadrágja. Két kép Gabrót ábrázolta, mint tűzoltót. Egyiken 
alparancsnok volt, a másikon parancsnok volt a főparancsnokkal együtt. 
Gabró felesége és gyerekei a másik szobában aludtak. 

_ Ott hagytuk abba —< kezdte Gabró, — hogy a mi programunk egé
szen más az eddigi politikai programoktól. Ma is járt i t t egy ember, nem 
tudni, hogy ki volt, de ő sem mondta meg, hogy mit akar, hogyan képzeli, 
de mi tudjuk, ugy-e? 

Gabró nadrágját megszorította, hogy le ne essen nagy hasáról, kö
rülnézett, hogy hallgatói értik-e, hogy mit akar mondani? Értik-e őt, 
Gabrót, az uj politikai pártvezért, itt helyben- ebben a faluban? 

— Mi úgy képzeljük, hogy le a zsidókkal, le velük. Agyon kell őket 
verni, pont. Ennyi az egész, semmi több. L e a szocialistákkal és kész. Le 
velük és slussz. Ez tiszta program, nem? Kinek nincs tartozása a büdös 
zsidóknál? Ki nem fizet húszas kamatot a büdös zsidóknak? Mindenki. Ki. 
az, akit nem fognak kirabolni a szocialisták, akik nem dolgoznak, csak 
felszedik a munkanélküli segélyt? Mindenkit ki fognak rabolni a prolik. 
Ebből tanulhatunk, ezért alakítjuk meg az uj pártot, amely a nemzetet 
fogja magában foglalni. 

Tóflh Vaszil is ott volt, hallgatta Gabrót, de nem nagyon figyelt rá. 
Inkább a sarok felé figyelt, ahol a csizmák voltak. Székével titokban 
egyre közelebb ment a csizmák felé. Igen ám, de hogyan fogja az egy pár 
csizmát innét kilopni? Hogyan fogja elemelni, hogy meg ne lássak? 
Volt ideje gondolkozni. „Megzörditek valamit, mintha valaki kint járna. 
Erre azt fogom mondani, hogy valaki minket kihallgat, le kell húzni a 
lámpát. Mindjárt oda is lépek a lámpához és lesrófolom. Ezután továbbra 
is közelebb megyek a csizmákhoz, felemelem és a sötétben kimegyek ve
lük, í gy lesz." ' 

— Ehhez a munkához azonban nem elég hat ember, ehhez sokkal 
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több ember kell i—, folytatta a nagyhasú suszter. .Ehhez egy egész falu em
berére van szükségünk. U j párt leszünk. Mindenünk uj lesz. Egyenruhá
ért is folyamodunk. A z is uj lesz. Köszöntésünk is uj lesz. Lehet, hogy 
fegyvert is kapunk, ezt majd megkérdezem a központtól. 

Timár nyugtalan volt: menni akart. Néhányszor ránézett Szécsire, 
az vissza is intett neki, hogy már mehetnek, de csak vártak. 

I—•'• Mindjárt ki is jelentem, hogy megalakultunk és be irom a neve
ket. Különben fejből is tudom, hogy kik vannak itt, akkor mindjárt be 
is szedem a tagsági dijakat. Mindenki vegyen elő két koronát: erre és a 
jövő hónapra.Két korona két hónapra az nem sok. Hogy jó példával jár
jak elől először én teszem le a két koronát. Itt van. Következik a máso
dik. 

Egy ember felkelt, az asztalra vitte a két koronát. Mikor kivette bu-
gyellárisából a két pénzdarabot, ujjai közül pelyva is hullott a földre. 

Tovább. 
Megint egy ember állt fel, odament az asztalhoz, letette a két koro

nát. * 
_ Tovább, következők. 
Csak Tóth Vaszil, Szécsi meg Timár nem fizettek, de az utóbbi kettő 

csak vendég volt ebben a házban. Tóth Vaszil azonban nem. ő már régen 
itt volt. -

_ Tóth Vaszil következik. 
i— Nincs most nálam pénz, majd megadom. ' 
— Tovább, a többiek. 
Timár és Szécsi meg sem mozdultak. Még egyszer kihirdette Gabró: 
i— i A következők! Nem halljátok? Szécsi meg a másik! 
••—. Nem halljuk — mondta sötéten Timár. — Megyek haza, én csak 

ugy jöttem be Szécsivel. 
A z mindegy, ti is fizethettek. Ide vele, nos rendben lesz. Ti lesz

tek az uj párt első katonái, de a tagsági dij, az kell, anélkül nem boldoí-
gulhatunk. 

i— Mint az árendával? 
Miféle árendával?.... 

Gabró észrevette magát, gyorsan abbahagyta a pénzszedést és to
vább beszélt. 

Szécsi felállt, hogy megy. Utána Timár is menni akart. Ebben a perc
ben azt mondja Tóth: 

." i— Valaki járkál ott kint, valaki h'allgatódzik, le kellene csavarni 
egy kicsit a lámpát. 

Amint kimondta, már oda is lépett a lámpához és jó mélyen lecsa
varta. 

h— így is látunk... 
Pedig egyszerre félsötétség esett a szobára. Szécsi, Timár köszönés 

nélküli kimeniték, kettőjük 'közé Tóth furakodott: kezében vitte sebesen az 
egy pár uj csizmát. Szécsi valamit mondott, a konyhában Timár hangosaní 
hogy Gabró is meghallotta, ráfelelt: 

i— i Még csak az kellett volna, kidöntöttem volna a belét ennek a kö
vér disznónak. De majd még megtalálom őt... 

Tóth Vaszil gyorsan más irányba vágott. Timár és Szécsi egyfelé 
mentek az ázott uccán. Mögöttük maradt a világos ablakú ház, ahol Gab
ró Vendel az uj pártot alakította, már be is szedte a tagsági dijakat. Más
nap már uj köszöntéssel találkoznak az uocán. A z egyenruhára majd ké
sőbben fizetnek be egy összeget. A fegyvert is külön fogják megvenni. 
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Ezeken felül egy-két hónap múlva ujabb pénzt szednek össze, hogy az uj 
pártnak tartalék-alapja legyen. 

— Agyon fogom vágni azt a malacot — mondta a sötétben Tímár. — 
Négy esztendeig hiába fizettem árendát. Veres általa adta ki a földeket, 
valamit az a gazember is felfogott, a többi főidet ő adta ki nekünk: mi 
csak fizettünk, a végén se pénz, se föld, se termés. Minden ráment a gaz
emberségére. 

No, jóéjszakát! 
Kezetfógtak a sötétben és szétváltak. 
Elállt az eső, kiderült az ég. 

B E R K Ó S Á N D O R V E R S E I B Ő L 

Dermedten, mint az alvó szántóföldek 
a puha hó alatt, 

feleszem s a békés pihenés percei 
szitálnak rám havat. 

Szemem lecsukva, lázadó szivemből 
kihalt a jó s a rossz, 

gondolataim tíz remegő ujja 
csomókat nem bogoz, • 

melyeket színes vágyaim s az élet 
szőttek durván körém, — 

most nem tüzelnek ifjú lázadások, 
hogy túllépjek körén 

e hálónak; szivemnek mély zugában 
csend van: áíAg piheg, —. 

a világ eMbeg... 

Röpke perce a végtélen időnek, 
ó, drága nyugalom! 

Tudom, tavasz jő s langyos sugarai 
szikráznák a havon, 

szemem felpattan, mint a föld méhében 
a sók-sok csöppke mag, 

a drága leplet letépi' szivemről 
kegyetlenül a nap, 

a nap, mély fénylő arccal a messzeség 
kékségébe mutat: 

— Mögötte ezer sejtés bontja szárnyát, 
arra visz az utad; 

lehajtottfejű, szomorú parasztok 
vetik a földeket; 

ébredj! s felettük tüzes madarakként 
keringjen éneked. 

PIHENÉS 


