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Halkuló zene, amelyre lassan ráúszik a narrátor hangja

NARRÁTOR: női hang Augusztus 2-án, a község szélső házaitól alig néhány száz
méterre, egy kukoricásban történt. Talán a házakig hallatszott a puskalövés,
talán, volt, aki fölkapta a fejét. ..Lőnek". Vagy oda sem figyelt, bár hallotta,
sokat lőttek akkoriban.

VELEMI: Születtem Jászapátiban, 1885-ben. Gyermekfej jel kerültem Buda-
pestre, s ott kitanultam a lakatos mesterséget. A Kispesti Hoffner-Schrantz
gépgyárban dolgoztam. Tagja, majd később titkára lettem a Szociáldemokrata
Párt kispesti területi szervezetének; 1912 és 1917 között a Vas- és Fémmun-
kások központi szövetsége budapesti csoportjának tisztviselője voltam.

NARRÁTOR: Az ég kékje átragyogott a haragoszöld kukoricalevelek között. A
lódobogás távolodott. A porhanyós föld mohón szívta be a vércseppeket. Aszá-
lyos, forró nyár volt, eső akkor sem hullott, ha néha megdördült az ég.

VELEMI: Amikor győzött a polgári demokratikus forradalom, a szociáldemok-
rata párt vidékre küldte sok agitátorát, hogy országszerte erősítsék szerveze-
teit. Én szülőfalumba mentem, haza. A Tanácsköztársaság győzelme után já-
rási népbiztossá választottak. Nehéz napok jöttek. A románok elérték a Ti-
szát, az ellenforradalom erői július végén a rémhírterjesztésről és a gazdasági
szabotázsról közvetlen fegyveres akciókra tértek á t . . .

Megszólal, majd lassan elhalkul egy metronóm

Első jelenet

FÖLDBIRTOKOS: Búcsúzóban: Olyasmi itt nem fordulhat elő. Józan, megfon-
tolt nép ez, nem hagyja bujtogatni magát. Meg azt is tudják az emberek, hogy
a rögtönítélő bíróság itt van a közelben, Árokszálláson. .. Senki nem akar
okot a3ni rá, hogy idejöjjön.

VELEMI: Nem is jön, ha nincs miért.
FÖLDBIRTOKOS: Amennyire én ismerem a helyzetet, az itteni iparosok, meg

birtokosok mind elfogadják a Tanácsköztársaság . . .
VELEMI: A volt járásbírósági elnök . . .
FÖLDBIRTOKOS: Nem számít, hiszen bolond. Jár a szája úton-útfélen, de ép-

pen ez bizonyítja, hogy ártalmatlan. Miatta igazán nem kell a rögtönítélő
bíróságnak .. .

VELEMI: Amíg nem lesz rendbontás, higgye el Horváth úr, a rögtönítélő bí-
róság sem jön ide.

FÖLDBIRTOKOS: Nem vonja senki kétségbe az igazságosságát, de ilyen nehéz
időben . . . Mindenkinek akadhat haragosa, és . . . akit agyonlőttek, az, ugye,
nem támad föl, ha kiderül, hogy mégsem . . .

Megszólal a metronóm



Második jelenet

A KÖZSÉGI DIREKTÓRIUM ELNÖKE: Megint itt volt ez a patkány?
VELEMI: Félnek, hogy a rögtönítélő bíróság átjön Árokszállásról.
DIREKTÓRIUMI ELNÖK: Nem ártana!
VELEMI: Amíg nem lesz rendbontás . . .
DIREKTÓRIUMI ELNÖK: Nincs nap, hogy ne lenne . . . A járásbírósági elnö-

köt régen agyon kellett volna lövetni. Hadd lássák, hogy erősek vagyunk, és
odaütünk, ha kell. Ma reggel a pékség előtt bujtogatta a sorban álló asszonyo-
kat. Ha nem teszünk valamit ellene, előbb-utóbb itt is zavargás lesz. Mint
Arokszálláson.

VELEMI: Megfontolt, józan nép ez, nem hagyja, hogy.. .
DIREKTÓRIUMI ELNÖK: Megfontolt? Józan? Mint a farkasok! Arokszálláson

csak öt vörösőr volt, lefegyverezték, félig agyonverték őket! Kétszáz katonát
kellett ellenük küldeni, géppuskával, hogy megcsendesedjenek.

VELEMI: Türelmetlenül. Ezt tudom!
DIREKTÓRIUMI ELNÖK: De azt talán még nem tudod, hogy mi történt ma éj-

szaka Árokszálláson! Tele a község katonával, a múltkori zavargások miatt
még ott van a rögtönítélő bíróság, mégis rálőttek az egyik járőrre.

VELEMI: Meghalt valaki?
DIREKTÓRIUMI ELNÖK: Egy vöröskatona súlyos sebet kapott. A járőr elfogott

néhányat a tettesek közül, a többit meg reggel szedték össze.
VELEMI: Kik voltak?
DIREKTÓRIUMI ELNÖK: Nagygazdák fiai. A rögtönítélő bíróság a két főko-

lompost halálra ítélte.
VELEMI: Itt Apátin nem eshet meg ilyesmi.
DIREKTÓRIUMI ELNÖK: Mert egy századnyi katonánk van! De vezényeljék

csak el őket, vagy keljenek át a románok a Tiszán, vagy . . . Farkasok ezek,
lapítanak, ha úgy érzik, hogy ők a gyengébbek, de amint hordába verődnek,
és megszagolják, hogy. . . Rögtön csattogni kezd a foguk. Itt a nagygazdák a
hangadók, a szegények meg mennek utánuk. Vakok, érted? Ma reggel a pék-
ség előtt az asszonyok majdnem megtámadták a vörösőrt, azt ordítozták, hogy
minek a proletárdiktatúra, ha nincs kenyér.

VELEMI: A csendőr előtt aligha mertek volna kiabálni a kenyér miatt.
DIREKTÓRIUMI ELNÖK: A csendőr előtt mind be volt tojva!
VELEMI: És a vörösőr előtt miért mernek beszélni? Mert őt a maguk fajtájá-

nak tartják. Hát csak beszéljenek. Jobb. mintha némán gyűlne bennük a
harag.

DIREKTÓRIUMI ELNÖK: Sokáig gondolkodik, majd szokatlanul csendcsen
válaszol. Nagy baj lesz itt, Endre. Te jó ember vagy, de a világ nem olyan jó
mint te.

VELEMI: Elvadult a világ. Megordasodott. Vissza kellene szoktatni a jóra, de
nem szuronnyal. Azzal nem lehet.

DIREKTÓRIUMI ELNÖK: Ezt az embert le kell tartóztatni! Aljas, szemét alak!
Izgalomban tartja az egész községet. Ha nem tesszük, azt hiszik rólunk, hogy

gyengék vagyunk.
VELEMI: Erősek vagyunk, gyengék vagyunk, mindig csak ezt hallom. Nem

kezdhetjük mi is börtönnel, kivégzéssel! Nem tartóztatjuk le!
DIREKTÓRIUMI ELNÖK: Aíoífánfcwül. Követelem a letartóztatását! Azonnal



lemondok, ha az az ember büntetlenül uszíthat! Mint a községi direktórium
elnöke, nem vállalok közösséget ezzel a tehetetlen, elnéző . . .
Maga is megirad a szavaitól, hirtelen elhallgat.

VELEMI: Halkan. Jó, hát legyen. Intézkedem, hogy tartóztassák le. De mielőtt
a börtönbe kísérnék, beszélni akarok vele.

Megszólal a metronóm

Harmadik jelenet

VELEMI: Jöjjön, kérem!
JÁR.BÍR. ELNÖK: Mit akar?.
VELEMI: Beszélni szeretnék magával. Üljön le.
JÁR.BlR. ELNÖK: Egyszer már beszéltünk.
VELEMI: Nem emlékszem.
JÁR.BÍR. ELNÖK: Gúnyosan. Maga javította meg tavaly a gőzgépünket.
VELEMI: Igen. És? Rosszul dolgoztam?
JÁR.BlR. ELNÖK: Jól dolgozott hallgat egy darabig és én. én talán nem fizet-

tem meg tisztességesen a munkáját?
VELEMI: De, megfizette.
JÁR.BlR. ELNÖK: Akkor most mi dolgunk egymással?
VELEMI: Figyelmeztetni szeretném, vesztébe rohan.
JÁR.BÍR. ELNÖK: Sajnál?
VELEMI: Meglehet, furcsának tartja, de igen.
JÁR.BÍR. ELNÖK: Meglepetten. Miért?
VELEMI: Én minden embert sajnálok, aki fölöslegesen és értelmetlenül pusz-

tul el.
JÁR.BlR. ELNÖK: Növekvő ingerültséggel. Nem kérek a jószívűségéből. Mi-

csoda emberbarátság!
VELEMI: Túlbecsüli a saját szerepét. A Tanácsköztársaság elfújhatná magát,

mint a pelyhet, s ha nem teszi, az az erő, nem pedig a gyengeség jele. Nem
akarunk újabb áldozatot... És nem akarunk mártírokat az ellenségnek, érti?

JÁR.BlR. ELNÖK: Velem ne nagylelkűsködjenek, mire várnak még? Mit te-
gyek, hogy megértsék: minden sejtemben gyűlölöm a maguk rendszerét. Szá-
momra nem létezik, agyrém, lidércnyomás, amiből fel fogok ébredni. Megla-
pulhatnék, mint sokan teszik, kivárhatnám, amíg magától eltűnik, mert eltű-
nik. Hisz egy világégésben porrá lett társadalom átmeneti, természetellenes
kinövése...

VELEMI: Nyugodtan, viagabiztosan. Miért gyűlöl így bennünket? Ennyit ártot-
tunk volna magának?

JÁR.BlR. ELNÖK: Fontos ez? Nem egyéni bosszúból. ..
VELEMI: Gúnyosan. Hát, elvből?
JÁR.BlR ELNÖK: Csak maguknak lehetnek elveik, azt hiszi? Az ezeréves Ma-

gyarország eszméje . . .
VELEMI: Közbevág. Melyik Magyarországé?
JÁR.BlR. ELNÖK: Az egyetlené, az igazié.
VELEMI: Dózsa, vagy Verbőczi Magyarországáé?
JÁR.BlR. ELNÖK: Ne tartson nekem előadást jogi kérdésekről! Gúnyosan. Van.

amihez jobban ért. például a gőzgépekhez, maradjon csak azoknál. Kevesebb
kárt okoz vele.



VELEMI: Ügy látszik, hiába beszélgetünk. A szavak nem ugyanazt jelentik
számunkra. ,

JAR.BÍR. ELNÖK: Miért? Mit remélt ettől a találkozástol? Hogy a nyakába bo-
rulok, és felcsapok én is kommunistának?

VELEMI: Azt nem. De azt igen, hogy megérti: őrültség, amit tesz, a vesztébe
rohan.

JÁR.BÍR. ELNÖK: Már megint, értem aggódik. Durván. Pedig inkább magával
törődne! A románok itt állnak a Tiszánál Oroszország meg messze van, s elég
neki a maga baja. Mit remélnek? Hogy egész Európát legyőzhetik egyedül?
Ha a csehek, a románok, a szerbek meg a szegedi franciák megindítják az
igazi támadást.. .

VELEMI: Ilyen nagy hazafi? Azt várja, hogy a csehek, a románok, a szerbek, a
franciák mikor indulnak Magyarország ellen?

JÁR.BÍR. ELNÖK: Nem Magyarország, hanem a kommunista diktatúra ellen.
VELEMI: Hát ha ők nem ugyanazt a Magyarországot akarják?
JÁR.BÍR. ELNÖK: Hirtelen kirobbanó dühvei. Mit bánom én, akármit akarnak!

Azt se bánom, ha itt maradnak örökre! Inkább leszek cseh vagy román, mint
kommunista! Vezettessen el, akasztasson föl, vagy lövessen főbe, de hagyjon
nekem. ..

VELEMI: Nem akasztatom föl, nem lövetem főbe. Az volna a legkönnyebb.
Mártír szeretne lenni úgy, hogy rajtunk száradjon a vére. A halálával is ár-
tani akar.

JÁR.BÍR. ELNÖK: Cinikusan. Vagy használni.
VELEMI: Egy dologban téved: nem elég jelentős ember ahhoz, hogy halála kü-

lönösebb hatást váltson ki.
JÁR.BÍR. ELNÖK: Ha jelentéktelen senkinek tart, akkor miért nem lövet

agyon?
VELEMI: Azt szeretném, de hát ezt maga úgysem érti, hogy az élet bizonyítsa

be, hogy nincs igaza. Hogy egyszer, évek múlva önmagának legyen kénytelen
bevallani, hogy tévedett.

JÁR.BÍR. ELNÖK: Tehát elenged? Figyelmeztetem, hogy a nagylelkűsége egy-
általán nem hat meg. Gyűlölöm magukat. S ha most elmegyek egyetlen cé-
lom, hogy másokba is elültessem a gyűlöletet.

VELEMI: Nem engedem el. Hogy gyűlöletét ne sugározhassa szét, hogy a kö-
zösséget ne fertőzhesse: börtönbe záratom. Maga kényszerít rá. Megráz egy
csengőt, ajtónyitás. Vezessék el!

Megszólal a metronóm

Negyedik jelenet

VELEMI: Magában. Én mindig úgy képzeltem, hogy a forradalom után valami
más jön: szebb, emberségesebb, szelídebb. Hogy nem kell ölni, hogy kiürül-
nek a börtönök, hiszen mindenkinek meglesz a betevő falatja. A gyenge em-
ber sem kényszerül lopni, rabolni. Politikai ellenfeleinket a tények győzik
meg, hogy ez a társadalom, ami következik, jobb és igazságosabb a réginél.
Ha nem is változik meg mindenki, de azt még ellenfeleink is belátják, hogy
nem érdemes harcolni ellenünk, hisz a nép velünk t a r t . . . Keményen és han-
gosan következnek az újabb mondatok.



VÁGÓ PÁL: Meghoztam a rajzokat.
VELEMI: Ocsúdva az előbbi gondolatokból. Mit, rajzokat? Persze, a tervek...
VÁGÓ PÁL: Talán rosszkor jöttem?
VELEMI: Nem, nem, dehogy. Csak egy kicsit elgondolkodtam. Nos, lássuk. El-

készültek? Nagyszerű.
VÁGÓ PÁL: Zörögve szétbontja a papírjait. Egy házban két lakás van, minden

lakásban két szoba, meg a szükséges helyiségek. A homlokzat kiképzése,
ahogy korábban már beszéltünk róla, modern, de nem idegen az itteni, hagyo-
mányos építkezési formáktól. Az építőanyag lehet vályog is, tégla persze
jobb volna. Ha a község ingyen adja a telket, s az építkezésbe bevonjuk a la-
kások leendő tulajdonosait, elképesztően alacsony árak jönnek ki, és ami a
legfontosabb, sikerül kiküszöbölnünk a vállalkozók nyerészkedését.

VELEMI: Nagyszerű, a község egyszerre, nagy tételben és olcsóbban megren-
delheti az építőanyagot. Egyre jobban felvülanyozúdva. Az emberek együtt
dolgoznának, ki-ki nemcsak a magáét építené, hanem segítene a többieknek
is. Szakembert se kellene fizetnünk, hisz az egyik a vályogvetéshez ért, a
másik falat rakna, ácsolna, akinek szekere, igásállata van, az fuvarozna . . .

VÁGÓ PÁL: Velemi lelkesedése tovább lendíti a fantáziáját. Az egész község
összefogásával kerülne pénz artézi kútra is. Az emberek megásnák az árko-
kat, csak a vascsöveket kellene megfizetni... És minden házba bevezetnék az
egészséges, tiszta ivóvizet. Hát nem szép? Akár egy álom.

VELEMI: Ennél szebbet nem is álmodhatna az ember. S nézze, olvasta már?
VÁGÓ PÁL: Olvassa az újságot, „örömmel látjuk, hogy városunk fő utcája

napról-napra szebb lesz, valóságos sugárúttá válik. A nagy mélyedések, a be-
gyepesedett árkok eltűnnek, s a víz nem áll majd eső után tengerként az ut-
cán. Amire a régi községi politikusok gondolni sem mertek, íme rövid idő
alatt meglesz."

VELEMI: Nos, gondolta volna, amikor néhány héttel ezelőtt városrendezési
és építészeti megbízottá kinevezték, hogy ily gyorsan meglesz munkájának
gyümölcse? Látja, mennyi nyoma a maga művészi és praktikus érzékének . . .

A metronóm hangja

NARRÁTOR: Július végén egy éjszaka Vámosgyörk felé olyan vonat indult,
mely nem szerepelt a menetrendben. A direktórium vezetői, vöröskatonák
menekültek rajta, akik joggal gondolták, hogy nem számíthatnak méltányos-
ságra, ha az ellenforradalmárok fogságába kerülnek. A sötétben csak a vas-
utasok gyér fényű lámpái világítottak. Az emberek siettek, az a hír járta.
hogy a románok átkeltek a Tiszán, lovas járőreik szélsebesen közelednek. A
menekülők azt hitték, Velemi is a vonaton van, ő azonban nem ment el a töb-
biekkel. Másnap reggel a románok bevonultak a községbe, feljelentés alapján
még aznap letartóztatták Velemi Endrét. Vágó Pál festőművész, a francia Be-
csületrend tulajdonosa azonban közbenjárt érte a román parancsnoknál, és si-
került kiszabadítania.

Megszólal a metronóm, majd megcsikordul egy ajtó



Ötödik jelenet

VAGÖ PÁL: Mit csinál itt, Velemi e lv . . . Megretten a hangosan kimondott szó-
tól, s hirtelen elhallgat, majd jóval óoatosabban. örülök, hogy a százados
megtartotta az ígéretét.

VELEMI: Nagy kockázatot vállalt. Nem kellett volna, még baja származhat
belőle.

VAGÖ PÁL: Ne velem törődjön most, maga mit akar tenni?
VELEMI: Nem tudom.
VÁGÓ PÁL: El kellett volna mennie, a többiekkel együtt.
VELEMI: Én nem megyek el, megmondtam.
VÁGÓ PÁL: Elgondolkozva. Talán jobb is így. Most, hogy a románok kienged-

ték, nyugodtan mehet, nem kell szöknie, bujkálnia.
VELEMI: Itt kellett maradnom.
VÁGÓ PÁL: De vigyázzon, mégegyszer nem engedik el.
VELEMI: Most elengedtek, s ha elfutok, azt hihetik, hogy . . .
VÁGÖ PÁL: Naponta botoznak, akasztanak mindenfelé, folyik a hajsza a kom-

munisták után. Mit remél? Csak az életével törődjön, ha gyorsan elmenekül
a járásból, még akárhová eljuthat. Ausztriába vagy akárhová külföldre. Má-
sok is így tettek. Hisz ha megölik magukat, ki folytatja a harcot. . . ?

VELEMI: Ügy agitál, mint egy tősgyökeres kommunista.
VÁGÖ PÁL: Én nem tudom, hogy a kommunisták vagy a szocialisták hogyan

csinálnák, de kérem, hogy amíg lehet, menjen el innen!
VELEMI: Miért? Nem vagyok szabad?
VÁGÓ PÁL: Még igen, de ki tudja mennyi időre? Ahogy a százados egy toll-

vonással kihozatta a börtönből, vissza is vitetheti, de nem is a románok, ha-
nem a mieink a legveszélyesebbek.

VELEMI: Nem tettem semmi olyat, amiért a törvény előtt felelősségre vonhat-
nának.

VÁGÓ PÁL: Törvényről beszél? Akasztás van itt, főbelövés, nyilvános botozás,
esztelen bosszú, fütyülnek ezek a törvényekre, meg a törvényességre. Ezek
gyilkosok! Nem fél?

VELEMI: Miért kellene félnem? Nem ölettem meg senkit, azért is mindent meg-
tettem, hogy a rögtönítélő bíróság elkerülje a járást. Árokszállás, az más, ott
zendülés volt... Mivel szolgáltam rá. hogy üldözzenek? Csak nem akasztanak
föl mindenkit, aki másképpen gondolkodik, mint ők?

VÁGÓ PÁL: Ha pénzre volna szüksége . . . vagy más valamire . . . írok a bará-
taimnak Bécsbe, Münchenbe, szívesen segítik az első időben. Elhelyezik, s
azután már könnyen megkeresi a kenyerét, hiszen jó szakember. A családja
miatt se aggódjon, én gondoskodom róla, azután pedig segíthet odakintről.

VELEMI: Nem, én itt akarok élni. Megnyitom újra a műhelyt, leszedem a pók-
hálót a szerszámokról, letörlöm a p o r t . . . Nézze, egészen homályosak az abla-
kok. Gépek ezután is lesznek, és javítani is kell őket. Ha pedig nem lesz elég
gép, majd ráfot verek a kocsikerekekre, lovat patkolok, ha ke l l . . . A közel-
ben hangos csörövipöléssel betörik egy ablak, dermedt csend, azután újabb
üvegcsörömpölés.

VÁGÓ PÁL: Hallotta? Látva, hogy Velemi ki akar rohanni, riadtan. N e . . . ne
menjen k i . . . megölik.

VELEMI: Látnom kell őket! Engedjen! Gyávák! Férgek!

Megszólal a metronóm
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NARRÁTOR: És augusztus 2-án újra elfogták Velemi Endrét.

Hatodik jelenet

FOGOLY: . . .aztán, amikor találkoztunk, elembe állt az utcán, hogy miért já-
rok én a felesége után. Jóember, mondtam neki én nem járok a maga felesége
után. Dehogynem, tegnap este is átugrottal a kerítésen. Én nem ugrok át a
kerítésen, a kerítésen csak a kutya szokott átugrani. Akkor kutya vagy, nem
is érdemelsz jobb sorsot. Felemelte a botját, ha nem ugrok félre, szétloccsant-
ja a fejemet. Jóember, mondtam neki, hagyja azt a botot, mert nagy baj lesz,
de csak jött, mintha megveszett volna, s ordította: bitang, gazember, most
szétverem a fejedet! Hátráltam volna, de a falnak szorított, láttam, hogy
tényleg agyonver, ha nem csinálok valamit. Előkaptam a késemet a csizma-
szárból, hogy megijesszem vele, de attól még jobban megveszett. Késsel jössz
nekem — ordította, nem elég a feleségem, az életemet is el akarod venni? Ma-
gam elé tartottam a kést, hogy védekezzek, ő meg nekem ugrott, egyenesen
bele. A gyomrába szaladt a penge. Meg is halt egy jó óra múlva. De csak dél-
után jött értem a patruj, amikor az orvos kiállította a halotti bizonyítványt.
Nevet. De a kerítésen tényleg nem ugrottam át, az asszony mindig kinyitotta
a kaput, azután az istállóban várt, amikor az ura e la ludt . . .

VELEMI: Szép kis história.
FOGOLY: Maga . . . maga ugye nem ilyesmiért van itt?
VELEMI: Miből gondolja?
FOGOLY: Tudja az isten, olyan másféle ábrázata van. Maga politikai ugye?

Nem szeretnék a helyében lenni. Nézze csak azt is ott a sarokban. Vörösőr
volt Árokszálláson, szépen helybehagyták. Magának szerencséje van, hogy nem
verték meg. Persze lehet, hogy jobb lett volna, ha alaposan megrakják. Ki-
megy a mérgük, oszt elengedik. így meg .. . Lehet, hogy valami tervük
v a n . . .

VELEMI: Meglehet.
FOGOLY: Á, de mit érdekel ez engem, semmi közöm az ilyen dolgokhoz.

Büszkén. Én közönséges emberölésért vagyok itt. Az én ügyemben nincs po-
litika, hála istennek. Csend. És mondja, mit csinált, hogyis mondják csak a
diktatúra alatt?

VELEMI: Járási népbiztos voltam.
FOGOLY: Hümmög, aztán nem szól semmit.
VELEMI: Miért néz rám ilyen furcsán? Nyomatékkal erőteljesebben. Loptam,

csaltam, öltem? Ki mer ilyet állítani rólam?
FOGOLY: Kissé megszeppenve, de továbbra is gyanakvással. Azt én nem

mondtam, de hallgasson jóember, mert megütheti a bokáját. Nem olyan vi-
lág van, hogy aki így beszél, mint maga . . .

VELEMI: Én mindig megtartottam a törvényt, velem szemben is meg kell tar-
tani. Törvényes eljárást akarok, ragaszkodom a jogaimhoz. Mindenkinek van-
nak jogai. Én tisztán állok bárki elé.

FÖLDBIRTOKOS: Távolról hallatszik a hangja. Hol van az a Velemi? Ott?
Hátul?

VELEMI: Már csak magának. Hát mi az én bűnöm? Hogy azt akartam, jobban
éljenek a szegények itt a Jászságban, mint azelőtt . . . Mivel vádolhatnak?
Hogy nem engedtem szabadjára az élelmiszercsempészek üzelmeit, s amikor
éhezett a nép, lefoglaltattam 18 vagon eldugott burgonyát?
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FÖLDBIRTOKOS: Mint fent. Készítsék elő a lovakat, a pejt hozzátok, az jó
erős, majd ahhoz kötözzük . . .

VELEMI: .. . nem hívattam-e össze népgyűlést, hogy a lakosság maga döntsön,
leadja-e a felesleges terményét, hogy eleséget küldhessünk a nélkülöző fő-
városnak, meg Szolnoknak is? Hibás volnék, hogy arra kényszerítettem a gaz-
dákat, nyár közepén, hogy mielőbb kamrába kerüljön az új termés, és min-
dent megtettem, hogy a cséplés rendben menjen?

FÖLDBIRTOKOS: Mint fent. Erős legyen az a kötél, mert még elszakajtja ez a
disznó.

VELEMI: . . . És vajon kinek ártottam azzal, hogy akciót szerveztem munkásla-
kások építésére, hogy tataroztattam a jászapáti gimnáziumot, hogy kijaví-
tattam a megrongálódott jászladányi iskolát, hányan ellene voltak, mit izgat
téged, forradalom van, mondták, most nem ez a mi dolgunk. Én mindig csak
jót akartam. Igaz, a járásbírót elzárattam, de hát nem mentettem-e meg így
az életét?

FÖLDBIRTOKOS: Mint fent. Kész vagytok? Hozzátok, kössétek jól a ló farkához,
aztán vigyétek a közeli a kukoricásba, majd meglátjuk, most olyan büszke
lesz-e, mint mikor engem akart meggyőzni az igazáról...

Megszólal a metronóm

NARRÁTOR: Augusztus 2-án, a község legszélső házaitól alig néhány száz mé-
terre, egy kukoricásban történt. Talán a házakig hallatszott a puskalövés, ta-
lán volt, aki felkapta a fejét. „Lőnek". Vagy oda sem figyelt, bár hallotta, so-
kat lőttek akkoriban . . .
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