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i Ereszkedjél vissza! — mondja csendesen a székely. 
A legény visszaül és tölt. Lassan megülepedik újra a csend s a vi

rágzó békében fogy előlem is a disznótoros vacsora és könnyül a boros
üveg. A hangulat egészen olyan, hogy jöhetnének immár a rózsaszínű bá
rányfelhők is bátran, de akkor ismét felugrik a legény. 

Most biztosan elmegy, olyan vészesen viseli magát. 
— Tégy ugy, mint az előbb! —. szól újból az öregj 
Nagy élvezetükben a cigányok is megvakkannak, ahogy visszaül a 

legény. De mint a madár, ha roppan az ág, egy pillanat alatt ugy kurtul 
meg a nyakuk ,mert hátranéz a legény s a szeme villámlik a bandán. 

Jobb lesz, ha húznak egyet. 
Ahogy megszólalnak a szerszámok .elereszti a hangját a legény, majd 

a végén kiveszi a bicskáját és az asztalra vágja. Most azonban nem szö
kik fe l : s nem szól az öreg sem, hanem inkább a borral foglalkozik. Köz
ben urak jönnek s bevonulnak a zárt szobába, ismerem őket, szinte vala
mennyit; s ahogy elnézem sorjában és egyik-másikkal köszönést is vál
tok, egyre csak azon csodálkozom, hogy üz-husz esztendő alatt nem vál
toztak semmit. Mint a kő: se nem kisebbek, se nem nagyobbak. Ha nem 
mozognának napközben s így este, bizonyára rajtuk is meghonosodnék a 
moha s kőfaragók kaparnák le róluk, amikor eljön az épités ideje. 

Kicsi idő múlva egy rendőr is bejön és körülnéz. Nem mutatja, 
hogy miképpen van megelégedve velünk, hanem az urakra is rányitja 
egy kukkintásra az ajtót, majd elmegy a konyha felé hátra. Mintha sze
rencsét kívánna neki az öreg székely, rögtön felemeli a poharat, meg
issza fenékig a bort, aztán a szemét kicsire húzza és rászól a fiára: 

— No Ebire, most nem akadályozlak' meg. 
Egy kicsit gondolkozik a legény, majd lassan feláll, a bicskát ponto

san a zsebébe teszi és köszönés nélkül kimegy. Vlalami furcsa marad a 
levegőben, valami szimat, amelytől borzolódik a lélek és a vér. A cigá
nyok meredten nézik az ajtót, két pincér dugaszolt üvegekben bort visz 
az uraknak. 

Mint a kard, amit hüvelyébe tesznek, ugy otthon érzem magam eb
ben a percben. 

SALAMON ERNŐ : SZEGÉNYSÉG DICSÉRETE 

Mert őt megölni nem lehet. 
Elvégződhetnek évei, 
a hír ittvoltát érleli, 
sem a növények, sem kövek, 
de szék-űlö bírái sem 
dúlhatják jogos birtokát, 
tetteinek jól bírt sokát; 
hagyott nyomával is ízen. 

Hagyott nyomával is ízen, 
lélegzetévél épített, 
széles kezével szépített, 
repült szikrázó gépiben, 
étek szemétje volt ebéd, 
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megtagadta szolgák urát, 
hejehujáját, sírt torát; 
szegénység lepte seregét. 

'Szegénység lepte seregét, 
rettegett, ha sötétedett, 
ártatlanságból vétetett, 
ették legszebbje erejét, 
mert jogtalan ítéleten, 
poron s vízen raboskodott, 
kolónián vakoskodott, 
nehéz munka vermeiben. 

Nehéz munka vermeiben, 
siketen az évszak iránt, 
semmi mást, jobb szíjjat kívánt 
s jó meleg mélyet, ha pihent. 
Se gyermekével léte szebb 
nem lett >— holtig értetlenül 
nézte, hogy halt, hogy élt, ehült 
se asszonyával édesebb. 

Se asszonyával édesebb, 
nincsen mogorvább férfisors 
annál amelyben része volt 
s némaságánál nehezebb. 
Fáradásánál nincs nagyobb, 
tele ködénél szigorúbb, 
fátylas egénél nyomorúbb, 
munkájánál munkába jobb. 

Munkájánál munkába jobb, 
viselt dolgánál nem lehet 

lényegre, célra, képre szebb, 
nincsen művénél maradóbb. 
Emlékszik rá a maradék; 
hagyatékát nem rontja hír, 
múlásán romlást, sírt kibír, 
úgy marad meg ahogy a nép. 

Ügy marad meg ahogy a nép, 
virrasztott, gyászokba esett, 
keserűn búsult, szenvedett, 
át hordta-tolta életét. 
Ha fényre gondolsz: nem is élt! 

ha egészségre: itt se volt! 
ha szabadságra: bujdokolt 
gödrében, mint az elitéit. 
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Gödrében, mint az elitéit, 
de őt megölni nem lehet, 
elmosni nincsenek vizek, 
úgy hirdetem, mini senki még 
ó szolga lenni! rab! cseléd! 
alja-sorsánál is alább! 
de hirdetni időkön át 
o, szegénység dicséretét! 

A GAZDASÁGI VÁLSÁG TERMÉSZETE NAPJAINKBAN 
Irta: N A G Y GÁBOR 

Előző cikkemben kimutattam, hogy a termelőerők korlátlan fejlő
dési tendenciája jelen társadalmunkban az állandó tőke megújítási mód
ja miatt ismétlődő ipari ciklusok végső pontján összeütközésbe kerül a 
gépek tökéletesedése és általában a munka fokozódó termelékenysége 
miatt növekvő munkanélküliség formájában mutatkozó csökkenő társa
dalmi fogyasztó erővel. Ez az összeütközés azután a jelenlegi termelési 
mód főellentmondása, azaz a társadalmi jellegű termelés 
és elsajátítás magánmódjának ellentmondása következtében vál
ságban robban ki. Az először emiitett ellentmondás azután a 
termelésnek a válság folyamán való szüneteltetése, valamint az áraknak 
nagymértékű zuhanása által átmenetileg letompul, az árukészletek las
san elszivárognak, a termelés megindul, a válság depresszióba, majd pe
dig fellendülésbe csap át, csupán azért azonban, hogy a fenti ellentmon
dások bizonyos ponton — de már nagyobb mértékben — ismét összeüt
közésbe kerüljenek egymással. 

Lássuk már most, hogy miképpen alakulnak a válságok a monopol
tőke-imperialista korszakában, megszűnmek-e azofe, mint azt a polgári, 
valamint reformista-harmonista közgazdászok állítják, vagy pedig még 
élesebb formában nyilvánulnak meg: 

„A polgári reformisták, a szociáldemokraták sorai között levő néhány 
opportunistával együtt azt állítják, hogy a tőkés társadalomban nem megy 
végbe a tömegek elnyomorodása. A tömegek jóléte szerintük növekedik, ha
bár lassan is, ia birtoklók és nincstelenek közötti szakadék nem bővül, hanem 
kisebbedik. Utóbbi időben a tömegek ennek az állitásnak helytelenségét mind 
világosabban látják". (Uljanov: XH. kötet. n . r.) 

Mint látjuk, sokan tagadják a társadalom fogyasztó erejének csök* 
kenési tendenciáját, így Kautsky: 

„...Ha a válságok a világháborúig tisztán gazdasági okokból keletkeztek, 
melyek a tőkés politika eszközeivel kevéssé voltaik befolyásolhatók, ugy azóta 
a válságoknak olyan korszakához érkeztünk, amikor azok jórészt a kormá
nyok politikájának eredményei, tehát elkerülhetők még a tőkés termelési mód 
továbbfolytatása esetében is, ha a kormányok politikáját kevésbé befoyásol-
ják katonai és monopolisztikus megfontolások, hanem inkább több belátást 
tanúsítanak a forgalmi folyamat szükségleteivel szemben". (Kautsky: Volks-
•ausgabe I I . kötet.) 

Számtalan hasonló idézetet lehetne közölni arról, hogy közgazdászok 
az imperialista háború előtti és utáni korszak gazdasági szerkezetét 
olyannak tartják, melyben a válságok elkerülhetők és Sternberggel az 
élükön: azt az álláspontot képviselik, hogy a termelés társadalmosulásá-


