
N A P K E L E T 

A R A T Ó S Z T R Á J K. 
Mutatvány a Napkelet novellapályázatából. 

Alkonyatkor, úgy estebéd tájban, egy sovány, dologban elnyűtt, 
kajszajárású munkásember fordult be a szolnoki országút-
ról a Püspöky gróf majorjába. Agyonmosott kék ing, zsák-

vászonból készült, szennyes nadrág és panyókára vetett, rozsdabarna 
színű, folt hátán folttal éktelenkedő kabát lötyögött, repkedett raj ta. 
A fején a mélyen szemére húzott, pirospántlikás szalmakalap arról 
árulkodott, hogy ez az ember nagyon szereti az árnyékot. 

A vándor sietve lépkedett a tanyaépületek felé, ahonnan a borjú-
nagyságú, feketeorrú komondorok bőszült ugatással rohantak elébe. 
Azt lehetett volna hinni, hogy egy szempillantás alatt szétszedik. 

— Kutyka te, mocskos ! — szaladt ki a tanyából az ebek után 
egy nyolcesztendős kanászgyerek s a kezében levő karikásostorral 
feléjük csapott. 

A hatalmas szelindekek megmagyarázhatatlan engedelmességgel 
ódalogtak vissza az öklömnyi emberke szavára. 

— Nni ! — nyomta meg a szót a kis kanász elégedetten, de még 
mindig a kutyákat figyelő, rendreutasító komolysággal. 

— Mér nem kötitek meg az ilyen hamis ebeket, te ! — kiáltott 
az érkező a rásandító gyerekre. — kötve kéne az ijet t a r t an i ! Accsuda, 
hogy a nadrágot le nem rágták rúllam. 

A kis kanász nem felelt, de értelmes szemében ott ült a kérdés : 
hát akkor kikkel őrizném én a tanyát az ilyen jött-ment emberek ellen? 

Rajta, a kutyákon és egy falka malacon kívül egy teremtett lélek 
sem volt a tanyában. A nagyok, a férfiak, asszonyok, épen ma álltak 
bele a búzába, mely a tanyaépületeken túl, a kukoricatábláktól élesen 
elütő foltokban sárgult mindenütt, amerre csak látott a szem. Az aratók 
a hatezerholdas urasági birtok legtulsó szélén jártak, ahová még a 
kutyaugatás sem hallatszott el. 

— Hun vannak az aratók? — tudakolta a jövevény. — Az ino-
kaiak? 

— Arra a ! — mutatott a távolba a kanászgyerek. 
— Hun? 
— Ahun az az akácfasor láccik. 
Az idegen se szó, se beszéd, sietve indult el a mutatott irányba. 

Körülötte lehajtott fővel szerénykedett a pirosraérett búza, sok helyütt 
megdőlten a tavaszvégi esőktől, sok helyütt pipacsosan, búzavirágosan 
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A jövevény sokszor megállt s egy-egy kalászt morzsolt szét csontos, 
kérges markában. 

— Szép búza — bólintott. — Ennek bezzeg nem szorút meg a 
szeme, mint a miénknek. Még az Isten is jobban pártójja az urat. 

A gabona rugalmasan súrlódott szennyes nadrágjához; kövér 
fürjek röppentek föl előtte az egyik tábla szélén s a bukóra álló nap 
borostás állát és elszánt, kedvetlen arcát körülcirógatva, épen a szemébe 
nézett, akármennyire lesütötte is a fejét. A vándor ellenzőt csinált 
a kezével s ekkor meglátta az aratókat. Ott voltak a közelében. Lehettek 
vagy ötvenen; leányok, férfiak vegyesen. Elől tizenöt kaszás vágta 
a búzát, csupa szép szál jászfajta paraszt ; a kettőzök szanaszét a tarlón, 
ki csöndesen, ki hangosan. A hajnal óta tartó nehéz dolog alig látszott 
meg raj tuk. Az idegen leült a földre, mely a különösen forró június végi 
naptól, így alkonyatkor, csak úgy öntötte magából a meleget és úgy 
nézte az aratókat. 

— Ezek se dógoznak hónap, fogadom — mormogta, mikor már 
jóideig nézte őket. 

Egyik kaszás a közelében fenni kezdte a kaszáját. A jövevény 
odalépett hozzá : 

— Aggyisten. Hát mén a dolog, földi? 
Ez nem kérdés volt, hanem megállapítása annak, hogy jól megy. 

A kaszás, akit megszólított, egészen fiatal ember volt, bár az ingeujjából 
kimeztelenedő karjára tetovált kék szív arra mutatott, hogy már katona-
viselt. 

— Osztán hányan vannak kendtek ehhez a nagy fődhöz? — kér-
dezte most az idegen, minthogy a legény csak ühümgetett az előbbi 
szóra. 

— Inokárul harmincan gyüttünk, az uradalombul meg huszon-
öten dógoznak — felelte a legény, beszédközben is folytatva a kasza-
fenést. 

— Ugy — csodálkozott az idegen — hát az uradalombul csak 
ennyien vannak? 

— Ennyien. A fősőmajorba is az idevalók dógoznak. 
Az idegen egészen szembefordult a legénnyel és összeráncolta 

a homlokát, mint aki nagyon fontos dologgal akar előhozakolódni. 
— Ott ugyan nem dógoznak, földi — mondta lassan, nyomaté-

kosan. — Ott reggel óta áll a munka. 
A legény abbahagyta a kaszafenést erre a hihetetlennek tetsző 

hírre. 
— Mér ? — kérdezte őszinte csodálkozással, nem tudván fölérni 

ésszel, hogy micsoda rendkívüli ok lehet az, amely miatt még az aratás-
nak is meg kellett állnia. 

— Hát azér, — vágta rá az idegen, mintha ezt a kérdést már 
várta volna, — mer ott kiütött a sztrájk. Azér a részér, akit ott fizet-
nek, nem dógozunk. 
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A kaszás nem értette, hogy mit jelent az a sztrájk, de nem kér-
dezte meg. Sokkal inkább érdekelte az, hogy mekkora részt kapnak 
hát a felsőmajorbeliek. A jövevény megmondta. 

— Hásze' mi is csak ennyit kapunk ! — vont vállat a legény. 
— Bolondok is kendtek, ha ennyiér dógoznak ! — kiáltotta 

hevesen, mérgesen a szalmakalapos. — Mer mér ? Azér, hogy az ura-
dalom hízzon ! A gróf bezzeg elszórja azt, amit az ispánnyai el nem 
lopnak. Ezér dógozzon a szegény ember? 

A hangos, kemény beszédre a szomszédos kaszás is felfigyelt. 
Az is fenni kezdte a kaszáját. 

— Reggeltül estig töri magát az ember — folytatta az idegen — 
osztán mégis alig esik annyicska, hogy élhessen. Öt esztendeje is ugyan-
ennyi vót a bér, peig azóta má mennyivel drágább lett minden. A rész 
meg csak annyi, amennyi vót. Persze, ezen nem gondókoznak az urak. 

— Való igaz — hagyta rá a legény elgondolkozva — de hát 
mit tehessen a szegény? 

A szalmakalapos elébeállt. 
— Mit tehessen? — zúdult föl ádáz haraggal. — Hát odaát Békésbe 

mit tesznek? Összefogott a dogozó nép, oszt követeli a jobb bért. 
Ha nem aggyák, egy kasza se mozdul. It t is így kéne. Maj akkó eszükre 
térnének, ha nem lesz, aki learasson. 

Most már a kaszások közül többen odafigyeltek. 
— Hallgassuk má mink is, hogy miről beszél ojan mérgessen 

az az idegen ember ! 
Csakhamar tízen-tizenketten állták körül a beszélőt. Hárman 

az uradalomból, a többiek Inokáról, a nyolc-tízholdas gazdák fajtájából. 
Emezek csak pótolták a részességgel azt, amit tenyérnyi földjük hozott 
s ez a csöppnyi «van» már jóval lejjebb szállította bennük a pénz után 
való olthatatlan vágyakozást, mint a nincsetlen, földről csak álmodozó 
uradalmi cselédnépben. 

— De nem lehet ám az, amit kigyelmed beszél — felelt vissza 
a lázítószavú idegennek az aratógazda, egy negyvenesbe járó, nagyon 
értelmes szemű parasztember, aki már huszonöt esztendeje részeskedett 
az uradalomban. — Mer mi lesz, ha nem mink takarítunk be? Betakarít 
más. Ember van sok másutt is. Akkó azokat híjják ide. Osztán mit 
eszek én akkó télen? 

Ez a beszéd oly kérlelhetetlenül igaznak tetszett, hogy az inokaiak-
ban egy csepp kétség sem maradt a munka kényszerűsége felől. Az ám, 
ha más takarít be, más eszik ! 

A szalmakalapos nem engedte magát ily könnyűszerrel legyőzetni. 
— Hát kendtek eléglik, amit az uradalom ad? 
— Jobb vóna, ha több vóna, de ha nincs, kivel szálljunk pörbe? — 

okoskodott az aratógazda. 
— 'Sz ép ezt beszélem ! — kapott a szón a jövevény. — Odaát 

a fősőmajorba is letették az emberek a kaszát. Ott má sztrájkol min-
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denki. Ha mosmá kendtek is mellénk állnak, akkó nagyon nagy darab 
fődön nem mozdul meg senki, ameddig az urak meg nem aggyák a 
követelt bért. Mer észbe köll venni, hogy nemcsak errefelé, hanem 
Békésbe is megállt ám a munka ! 

Ez a beszéd az uradalmiakat már nagyon szíven találta. Hogy-
hogy? Hát a felsőmajorban, ahol csupa rokon, atyafi, ismerős arat, így 
cselekedtek a dolgosok? Lehet-e az ő sorsvetésük mellett egykedvűen 
elhaladni? 

Az egyik uradalombeli kürtőt csinált a tenyerével s úgy kiáltott a 
távolabb dolgozók felé : 

— Hé ! Hé ! Gyertek csak hamar ! 
Az aratók odagyűltek a szalmakalapos köré, aki előtt most már 

egyszerre világossá lett, hogy hogyan kell megfogni legalább az ura-
dalmiakat. 

— A fősőmajorba is így vélekedtek az emberek! — kezdte, 
mintha csak folytatni akarná, lassan, gondolkozva eresztve a szavak 
fúlánkját a kinyilt lelkekbe. — Mer hát ott se elég, aki másutt is kevés. 
Elmentek hát az ispány elébe, oszt megjelentették neki, hogy fordút 
az idő, űk meggondóták, nem dógoznak a régi bérér. Az ispány meg, 
ahelyett, hogy megajállotta vóna a nagyobb bért, aszonta, hogy maj 
csendőrt állít a hátuk mögé, osztán maj dógoznak akkó. Ezek meg neki-
szilajodtak erre a beszédre, hogy aszongya, maj megláttyuk, dógozunk-é 
akkó is, ha eccer nem akarunk. Máma hajnalba kigyütt a csendőr, körül-
fogta a tanyát, én meg ideszalattam hírt hozni. 

— Még i lyet! — csodálkoztak és szörnyűködtek az uradalom-
beliek. — Osztán mink még csak nem is tudunk rúlla ! 

A szalmakalapos most az inokaiakat figyelte, hogy vajjon ezekre 
milyen hatással van ez a hír, de nem tudott róla megbizonyosodni. 
Époly csöndesen, egykedvűen hallgatták a szót, mint az előbb. Hiszen 
nekik sem rokonuk, sem ijuk-fijuk a felsőmajorbeliek közöt t ! Nem az 
ő vérüket haj t ja , lökdösi dologra a csendőr ! 

— Mosmá láthattyák kendtek is, hogy kendtek se maradhatnak el 
a fősőmajorbeliek mellül — fordult hát tulajdonképeni célja felé a 
szalmakalapos. — Szedelődzködjenek hát valamennyien, gyerünk az 
ispány elébe, mongyuk meg a szemibe, hogy mink se dógozunk addig, 
ameddig nagyobb bért nem ad. 

A beszélő az inokaiak felé sandított, hogy mozdulnak-e a cselek-
vésre nyomban kész uradalmiak után. 

— Hát osztán, ha aszongya, hogy nem követölhetünk többet, 
mer hogy ennyiér szerződtünk? — vallott színt az inokaiak közül az 
egyik legény, mintegy kinyilatkoztatva, hogy a nagyobb bért ők sem 
vetnék meg, de csak úgy, ha nem kell érte hajbakapni a csend-
őrrel. 

— Akkó nem állunk dologba, — válaszolt a szalmakalapos. — 
Maj eszükre térnek űk hamar. Mihelyest láttyák, hogy a szegénység 
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egyet akar, oszt csakugyan nem indul meg máskép a dolog, muszáj nekik 
meghajlani. 

— No-no. Csakhogy jut ám csendőr ide is, ha a fősőmajorba 
j u to t t ! — nyilt ki az aggodalom az aratógazda szívében. 

— Nincsen annyi csendőr, amennyi mos köllene az uraknak, hogy 
a zablát a szájunkra tehessék — próbálta ellensúlyozni a gazda szavát 
a szalmakalapos. — Meg osztán nem köll mingyár megijedni, ha kakas-
tollat lát is az ember. Gyerünk csak, emberek, az ispány elébe ! 

— Mennyen, aki akar, de én ugyan nem veszekszek senki fiával 
ezér — ütött pártot nyiltan az aratógazda. — Én állom, amennyiér 
szerződtem. 

A szalmakalapos meghökkenve nézett az arcába, ahonnan két 
nyugodt, józanul okos szem bámult vissza rá. A kövéren termő messzi 
síkok békéje ült most ebben a szemben. A földimádó paraszt első éhsége 
lecsillapodott már ; ez az ember forrongás, harag, kötözködés nélkül 
akart szerezni. 

— Akkó mi se — csatlakoztak a tekintélyhez az inokaiak. 
A szalmakalapos éktelen haragra lobbant : 
— No má, ezt mégse hittem vóna kendtekrül. Amoda a másik 

majorba az emberek vérük hullásával harcolnak a többi szegénnyel, 
kendtek meg befogják a fülüket a jajgatásukra. Mer a nép most egyetlen 
jaj. Aki nem hallja, az kiszakadt a népbül. Aki nem segít a többieknek 
most, az maga is aztat kívánja, amit az urak. 

Ez már kemény vád volt s nagyon zokon esett az inokaiaknak. 
— Ugyan, mit beszél má! — tiltakoztak haragosan. — Má hogy 

fognánk mink az urak mellett! A kezünk után élünk mink is. 
— No-no — csittult a szalmakalapos — nem is ebbe ellenkezek 

én. Csak abba, hogy aki mos nem áll mellénk, az nem a szegénnyel ta r t . 
Mos, mikor a nép eggyetlen jaj ! 

Ez a két utolsó szó nagyon tetszhetett neki, mert még egyszer 
ismételte : 

— Értik kendtek? Eggyetlen jaj . 
A nép nyomorúságának és a közös sorsnak hánytorgatása az ino-

kaiakra sem tévesztette el hatását. Lám, a felsőmajorbeliek is próbál-
koznak meg az uradalombeliek is próbálkozni akarnak, hát szégyen 
volna magukra hagyni a bajban. Akkor csakugyan igazat mondana ez 
az idegen, hogy kiszakadtak a többi közül. 

— Gyerünk, emberek! — kiáltott újra a szalmakalapos, gyakor-
lott szeme meglátván, hogy az inokaiak már kapdosnak a kivetett 
horog után. — Gyűjjön, gazduram ! 

— Má, hogy mennék! — fortyant fel az aratógazda. — Engem 
ugyan ne vezessen az oromnál fogva cucilista. Mer az úgyse lehet, akit 
ezek akarnak. 

— Micsoda nem lehet? — ütközött meg az idegen e határozott 
ellenálláson. 
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— Akit kendtek akarnak. Hogy aszongya, el köll venni az uraktól 
a fődet. Meg hogy nem az a rend köll, aki mos van, mer e nem jó. Hát 
akkó milyen legyen, ha e nem jó? Hiába kérdem, kee is csak habog, hogy 
milyen lenne hát a jó. Hogy mennyek hát akkó az olyannal, aki maga se 
tuggya, hogy mi köll? Próbálkoztak mifelénk a cucilisták má máskó is, 
de én tűllem a Tiszának mehet, ahány csak van. 

A szalmakalapos meghátrált a támadás elől: 
— Errül maj csak akkó vitázok, ha visszakerütünk. Mennyünk 

emberek ! 
Az inokaiak vállrándítva mozgolódtak, mintha csak ezt gondolták 

volna : iszen meg lehet próbálni; az itteniek se cselekszenek máskép. 
És csakugyan majdnem mindannyian követték a szalmakalapost. 

A gazda csak negyedmagával maradt a tarlón. 
— Hát te mér nem mégy velük, Andris? — kérdezte bosszúsan azt 

a legényt, aki tetovált kék szívvel jött haza a katonaságtól. 
A legény vállat vont és egy ideig a csizmája orrát nézte. 
— Nem lesz ennek jó vége, aszondom, — szólt aztán csöndesen. 
— Nem hát — kapta fel a szót a gazda. — Maj ide is kigyün a 

csendőr, belénkkötözködik, egy-kettő megbukrosodik, a csendőr meg 
belénklű. 

— Sz' ép a. Azér nem mék közébük. Eccer má elég vót. 
A gazda tudta, hogy mire céloz. Ez a legény a mult tavasszal, 

éjtszakánként egyre-másra csátkálta a tiszai halat, amelyet pedig Szol-
noktól Csongrádig a szolnoki halászmester árendált. A csendőr meglepte 
a tilos mesterségben s hajtani akarta maga előtt a községházára, de a 
szálas legény kicsavarta a tömzsi kis csendőr kezéből a szuronyos puskát 
és egészen a faluig zavarta a menekülőt lövésre emelt fegyverrel. Fél-
esztendeig raboskodott Süveges Nagy Andris ezért a virtuskodásáért 
odabenn a szolnoki fogdában s a magánzárka fojtott levegője egy kissé 
lehűtötte lobogó vérét. 

— Én nem tom, hogy hogy is tudta megvenni az eszüket ilyen 
egyszerre az a gyütt-ment ember? — duzzogott az aratógazda. 

— Az ám, nagyon értett a nyelvükön — bólintott rá Nagy Andris. 
— Eccerre kantáros lett valamennyi. 

A gazda leült a földre és rágyujtott a garasos cseréppipára. 
— Várjuk meg na, mire mennek ! 
Az ispánlak felé igyekvő aratók már beértek a tanyába és szót-

lanul huzódtak tovább a piroscserepes ispánlak felé, melynek kéményé-
ből nyílegyenesen szállt fölfelé a vacsora füstje a gyöngyszínű égbe. 
A nap már a jegenyék sudaráról is ellebbent, hűvösödött, sötétedett, 
már hosszú árnyék szaladt az emberek után. Az uradalmi artézi kút 
vize folyvást csobogott, fehérszőrű, megtőgyelt tehenek ittak a vályú-
jánál s az ispánlak kertjéből az esti locsolástól felfrissült verbénák és 
teljes szegfűk jószaga messzire szétáradt. Az emberek az iroda felé 
kerültek; nehéz csizmáik alatt visszhangosan kopogott az ámbitus 
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téglája. Az ispán már vacsorázott, konyhájából sülő hús sercegése hal-
latszott s a kis parasztszolgáló a tűz melegétől kipirult arccal bámész-
kodott a sok emberre. 

— A tekéntetes úrral vóna beszédünk ! 
— No, mit akartok? — lépett ki az ispán az ámbitusra. 
Vállas, zömök ember volt, szótlan, nehezen hajló. A cselédek 

féltek tőle, mert a kis botlást is keményen büntette. 
— A rész irányába gyüttünk, tekéntetes uram — kezdte a szalma-

kalapos levett kalappal. 
— Miféle rész irányában? 
— Forgattuk magunk közt az aratás dógát, meg hogy kinek mi 

esik, de hát nem jó lesz az, instállom, úgy, ahogy van. Mer a rész kevés, 
a napszám is csak akkorka, mint ötesztendeje . . . 

— Hát a termés nem ugyanakkora? — harsant fel az ispán, 
egyszerre átértve, hogy ezeket az embereket valaki sztrájkra bujtogatta. 

A szalmakalapos nagyot nyelt. Kénytelen volt beismerni, hogy öt 
esztendeje még nagyobb termés volt, mint az idén. 

— Csakhogy azótátul má minden drágább lett, tekéntetes uram. 
A rész se maradhat hát annyiba. 

— Szóval, kendtek, nagyobb bért akarnak—vágott közbe az ispán 
és szeme rátapadt a szalmakalapos sovány arcára. 

— A fősőmajorba is többet kérnek a részesek — folytatta a 
szószóló — hát mink se dógozunk kevesebbér. 

Az ispán egy lépést te t t hátrafelé. 
— Kendtek az uradalommal szerződtek, nem pedig velem — 

mondta felcsattanó hangon — s nekem nincs jogom megmásítani ezt 
a szerződést. Annyit azonban mondhatok, hogy meg ne próbálják 
kendtek a sztrájkot, mert csendőrökkel vitetem el azt, aki megszegi a 
szerződést és holnap munkába nem áll. 

Sarkonfordult és otthagyta a részeseket. 
— Ez ugyan jó' kifizetett minket — morogtak az inokaiak. — 

Komisz ember e ! Nem haj t ez a szép szóra ! 
No-no, maj enged ű hamarosan, csak tegyük le a kaszát, vellát! — 

öntötte az olajat a tűzre a szalmakalapos. — Maj másképen beszél ez 
akkó'. 

Az uradalmiaknak nem kellett biztatás. Az ő helyüket már ki-
jelölte a felsőmajorbeliek sorsvetése. Ha az apa, a fiú, a sógor harcol a 
jobb sorsért, szemet lehet-e hunyni ez előtt? 

De lám, az inokaiak erősen huzódoztak. Magukban'szép csöndesen 
fontra tették a keménymarkú csendőrt meg a bizonytalan nagyobb 
bért és íme a fonton a csendőr nyomott többet. 

— Má én nem bánom, csinájjon mindenki ahogy teccik neki, de 
én nem akadékoskodok tovább — jelentette ki az egyik inokai. — 
Engem ugyan ne döföjjön dologra csendőr ! 

Az aratók most már nyiltan két pártra szakadtak, hiába kísérelte 
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meg a szalmakalapos, hogy a nagyobbik pártot, az inokaiakat is meg-
nyergelje. Rá sem hederítettek, akármit beszélt is s a két párt közé 
neheztelés és bosszankodás fészkelte be magát. 

Vacsora alatt staféta jött az ispántól: az úr az aratógazdát hivatta. 
— Árulkodni híjják — gondolták az uradalmiak és mialatt oda-

járt, a szalmakalapos tanácsára elhatározták, hogy holnap, ha csakugyan 
kijő a csendőr, a felsőmajorba vonulnak át. Ott legalább együtt lesznek 
a maguk fajtájával. 

Mire a gazda visszakerült, az emberek már aludni készültek. 
Máskor nyerítő nevetés, sok vaskos tréfa és csintalan beszéd közt folyt 
a szálláskeresés a boglyák, tavalyi kazlak körül, most az asszonynép is 
csöndes, komoly, ráncolthomlokú maradt. A gazda is komoran jött 
vissza és a szalmakalapost kereste a szemével. Ott feküdt az az inokaiak 
mellett, ócska kabát ját a feje alá gyűrve. Nem aludt, hanem a csillagos 
eget nézte, ahonnan tisztán, rendíthetetlennek látszó mozdulatlansággal 
sugárzott le a túlvilági béke a háborgó földi emberekre. 

— Jó, hogy ébren találom kendet — telepedett le mellé az arató-
gazda — legalább mingyár szót érthetünk. Az ispány úr faggatott, hogy 
hunnét gyütt elő kigyelmed. 

A szalmakalapos a félkarjára könyökölt. 
— Nem to'm, mondtam, de nyilván a fősőmajorbul gyütt — 

folytatta a gazda, nem várva feleletet az előbbi kérdésre. — Hogy 
aszongya, kee bizonyossan cucilista, mer ezektül bukrosodtak meg a 
fősőmajorbeliek is. 

— Avvagyok . . . cucilista — ismerte be a szalmakalapos és egészen 
felült fekvőhelyzetéből. 

— Akkó hát jó gondóta az úr. Meg én is. 
Az aratógazda elhallgatott. 
— Hát osztán? — sürgette a szalmakalapos. — Mást nem mondott 

az ispány? 
A gazda végignézett a földönfekvőkön, hogy alszanak-e vala-

mennyien. 
Aszonta még — hajolt közelebb a jövevényhez — hogy elsőbb is 

kendet aggya a csendőr kezire, ha hónap kigyünnek. 
A szalmakalapos féktelen dühhel, káromkodva ugrott fö l : 
Ajjas, bitang, úri csamangó . . . hát nincs más fegyvere én ellenem? 

Megfogat a csendőrrel, hogy belémfujtsa aztat, ami az igasság ! Mer ha 
szegény ember többet követöl, akkó kevesebbet lehet lopni. 

Teletorokból ordított, káromkodott. A félálomba levő aratók 
közül öten-hatan is felébredtek méregtől tajtékzó hangjára. 

— Még az ijen díványon hüssölő herejószág akar engem meg-
fogatni? — dőlt belőle tovább a szitok. — Engem, aki többet dogoztam, 
mint amennyit ű a lud t ! Hanem megájj ! nagyon megjárod te énvelem ! 

— Nyughasson má kee — szóltak rá a fölvert aratók. — Esszikrát 
se tudunk alunni ettül a zajgástul. 



569 

— Nem is vóna szabad alunnotok — reccsent rájuk a szalma-
kalapos valamivel mégis csöndesebb hangon. — Mikó a szegény embert 
bántyák, nektek is mellette kéne fogni. Föllázadni, megfogni a vas-
vellát, osztán gyerünk az urakra. Hajjaj , ha a szegény ember másforma 
vóna ! Hun vónának má akkó ! 

— Sehun se — ütötte föl fejét az aratógazda. — A szegény ember 
gyámoltalan, nem tud csak a fődhöz. Hogy tunná hát eligazítani a világ 
sorát? Ugy járna, mint szent Pétör a mesébe, mikó Úristen lett egy napra. 

A felébredt aratók göcögtek : no, az István bácsi ugyan jó letorkójja 
ezt az idegen embert ! 

— Kee se tuggya, mit beszél — fordult a szalmakalapos a gazda 
ellen, láthatólag bosszankodva, hogy ezek előtt az emberek előtt semmi-
féle tekintélyre nem tud szert tenni. — Hásze' nekünk épen a köllene, 
amihez a szegény is tud. A főd. Ezt köllene elvenni az uraktul. Mingyár 
más vona akkó a világ ábrázatja. 

Ez a beszéd már tetszett az aratóknak. Felosztani a földet; ez 
bizony jó volna ! Ha azt mondják a tízholdas gazdának : István bácsi, 
daraboljuk szét a földet, akkor kendnek is több jut tizenöt holddal, 
István bácsi gondolkozás nélkül rábólint, hogy akkor már csakugyan 
osszuk. A szalmakalapos jól tudta, hogy csak ezt a bűvös szót kell 
beleerőltetni a józan és nehezen hevülő paraszti fejekbe s már lángol 
az ember. 

— Mer igazság-e az — folytatta hévvel a szalmakalapos — hogy 
itt hatezer hód főd eggyé, mink meg ötvenen hiába dógozunk, csak 
akkorka főd jut ki, amekkorka hóttunk után a koporsónak köll? Hát 
igasság e? 

Az emberek magukban kivétel nélkül elismerték, hogy ez nem 
igazság. 

— Csakhogy a szegény ember olyan, mint a vak ember. It t van 
előtte a sok főd, mégse láttya. Belegyőződik, hogy ennek így köll lenni, 
hogy igavonó legyen egész életibe, az urak meg nyomják, húzzák, 
puszticcsák. Akár a barmot. Peig hát kinek van ehhez a fődhöz több 
jussa? Az uraknak-e, akik egy keresztülszálszalmát se tesznek odébb 
vagy a szegénynek, aki hóttáig dógoz benne? 

Erre sem válaszolt senki. A szegény ember jussát mindenki na-
gyobbra tartotta. 

— Osztán mégis mi a köszönet a dógunkér? — emelkedett újra 
a szalmakalapos hangja. — Vetnek egy kis ocsút, kigyugják vele a 
szemünket, űk meg pazérolnak, élik világukat. A szegénység meg 
nyomorog. A sok selyem, a sok hintó, a péz, mind az üvék. Osztán 
mégis, mikó nagyobb részt követelünk, aztat se aggyák. 

— Nem h á t ! Mer a szegénység még ebbe se eggyez. Ebbe se tud 
eggy akaraton lenni! — szólt közbe egy uradalmi legény. 

— A számbul vette ki kee a szót ! — villant az ismeretlen segítő-
társ felé a szalmakalapos tekintete. — Nem egyezünk ebbe se, ez a 
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szegény ember baja. Mikó odaérnénk, hogy no, mosmá fogjunk össze, 
osztán harcójjunk azér, ami a mienk, úgy cselekszünk, mint eb az 
anyjával. Marakszunk. Pedig mi lenne, ha a szegény ember csak eccer 
is felokosonna? Haj ja j ! mi lenne ! Próbájják meg csak eccer kendtek ! 

Az aratók mozgolódtak ; zörgött alattuk az ó-szalma. A világosság, 
a nap mindent valósággá meztelenítő fénye mellett a tisztánlátás és az 
okosság it t az úr ; a csillagos éjtszaka fantáziát hoz és szédületet. Csak-
ugyan meg kéne próbálni! — lebbent meg a fantázia szárnya — talán 
akkor másmilyen lenne ez a keserves világ, amely olyan nagy ellensége 
a szegénynek. 

— Próbájják meg — uszította inkább az inokaiakat a szalma-
kalapos — gyerünk együtt valamennyien. Meglássák, olyan rettentő 
szép világ lesz itt, amilyen eddig csak a mesébe vót. Lessz mindenkinek 
főggye . . . sok . . . nem köll a máséér nyűnni magát. A maga főggyit 
arattya ilyenkó mindenki. 

— Hát akkó az urakét ki arattya? — ütközött bele az aratógazda 
legjózanabb feje a túlontúl gyönyörűnek festett képbe. 

— Azok is maguk arattyák a magukét. Mer azoknak se lessz 
több, mint másnak. 

— De má ebbe nem hiszek. Ez nem lehet ebbe az életbe. 
— Ha mondom ! 
Az aratógazda nem engedett a maga igazából s a szalmakalapos 

álmodozását egy-kettőre kiforgatta minden valószinűségéből. Annak a 
világnak eljövetelét, amelyet az idegen eléjük rajzolt, a mai világba 
belegyőződötteknek józan ésszel nem is lehetett elképzelni, de a szalma-
kalapos gondoskodott róla, hogy ezeknek a józanoknak is mozgásba 
hozza a fantáziáját. 

— Gondójják fel csak, kendtek, hány úr lehet olyan, akinek 
most ilyen nagy darab főggye van ! Nincs háromszáz se. Ha ezektül 
elvesszük a fődet, moccanni se mernek többet. Mer mit tehet háromszáz 
ezer meg ezer ellen? Hiába ellenkeznének. Ha mosmá nem akarnak 
épen úgy dógozni, ahogy mink, akkó rá tunnak-e kényszeríteni, hogy 
az ű főggyüket is mi fogjuk föl? Ugy-e, hogy nem. Csendőrt meg katonát 
se állíthatnak ellenünk, mer azok is kapnak a fődbül, azok nem gyünnek 
ellenünk. Csak eccer mozdújjon meg a nép, mingyár más világ lesz i t t ! 

Az aratók csakúgy itták az igéret földjéről szóló mesét, amely 
káprázatos volt, boldogan vakító s így, az éjtszaka csendjében olyan 
közelinek tetsző, hogy csak nyulni kellett érte és leszakítani. A felső-
majorban is ezt akarják az emberek. Békésben is, holnapután talán 
már az egész országban. Ugy lehet, egy-két hét alatt meg is változik 
a világ arculata. Milyen más lesz akkor ez a világ ! 

— Eccer má a szegénynek is földerül h á t ! 
A józan paraszti koponyákat egészen meghódította a szalma-

kalapos beszéde. A föld, az imádott föld ! ujjongott bennük az elrugasz-
kodott lélek, mely a képzelet szárnyán merészen lendült tovább az új 
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világ felé. Nem a nagyobb bér kellett nekik; ez kevés volt már. A föld, 
amelyen elnyulva feküdtek, amely a búzát öntötte; a zsíros, jóltermő, 
eke alatt barnán forduló, sohasem elég föld, az asszonynál, gyereknél, 
életnél is kedvesebb. A minden. 

Az ispán pitymallatkor hiába lovagolt ki megnézni, hogy folyik-e 
az aratás. 

— Nem dógozunk! — vágott feléje nyersen, ellenségesen az 
aratók szava. 

II. 
Még tíz óra sem volt, mikor az ispánlak felől megvillant a csendőr-

szurony. Az aratók a cselédépületek körül szétszóródva forgatták a 
kézről-kézre járó pálinkáspoharat s épen arról tanakodtak, hogy át 
kellene menni a felsőmajorba, megtudni, hogy ott mit cselekszenek az 
emberek. 

— Azokhó igazoggyunk — hangoskodtak az uradalmiak — 
azok má többet próbátak ! 

Négy legény indult is nyomban. Az ispánlak felől érkező két 
csendőr legelőször is ezekbe ütközött. 

— Megájj ! — kiáltott a legényekre a vénebbik csendőr. — Hová 
mentek? Kik vagytok? 

— Mi közöd hozzá ! — szólt vissza hetykén az egyik legény. 
A csendőr káromkodva kapta le a válláról a puskát : 
— . . . Felejj, hogyha én kérdem ! 
Odaugrott a legények közé és irgalmatlan fekete szeme dühösen 

szikrázott bele a visszahőkölő Süveges Nagy Andris pálinkától kissé 
keresztbeálló szemébe. 

— Beee! — öltötte ki rá a nyelvét Andris. 
A legények csúfondárosan röhentettek, de a röhögés fele oda-

fagyott a torkukba. A csendőr felemelte a kezét és visszakézből, látszatra 
egészen könnyedén rácsapott Andris csúfolódó szájára. Valami fogás-
féle lehetett ez az ütés, mert a nagydarab legény tele zsák módjára 
esett össze s az orrából, szájából patakzott a vér. A csendőr nyugodtan 
lépett rajta keresztül és a zubbonya felső zsebéből kihúzta a noteszát. 

— Hogy hínnak tikteket! — mordult a teljesen megrökönyödött 
három legényre. 

— Engem? — kérdezte megrebbenő szemmel az, amelyik leg-
elői állt. 

— H á t ! Nem is az apádét kérdeztem — ordított rá a csendőr. 
— Tülkös Mónus Józsepnek — felelte gyorsan és meglepő kész-

séggel a nagyon formás arcú, szálas, gesztenyés legény. 
— Hány éves vagy? 
— Tavasszal vótam huszonhárom. 
— Hunnét való vagy? 
— Inokárul. 
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A csendőr írta. A nagy verébfejbetűk esetlen formával kerültek 
ki a kemény ujjak alól. Még egy-két kérdés, aztán a többiekre került a 
sor. Vallott ki-ki készségesen, pontosan. 

— Hát eztet hogy híjják? — mutatot t a csendőr a földönfekvőkre. 
A legények Süveges Nagy Andrisról is elmondták, amit tudtak. 
— Majd megtanétalak én tikteket, büdös parasztok, csak velem 

tegyetek fel — mordult rájuk a csendőr zsebre téve a noteszt. — Mars 
előre ! 

— A fősőmajorba vóna egy kis dogunk, csendőr úr ! — próbált 
kéredzkedni Tülkös Mónus Jóska nagyon szerény hangon. 

— Micsodaaa? — ráncolta össze homlokát a mérges tanyai komon-
dort nagyon formázó csendőr. — Hogy összeszűrjétek a levet azokkal 
a bitangokkal? Mars, ha mondom ! 

— Nem mék! — dobbant vissza a legény. Nem cselekettem 
tilossat, mit hóhérol engem? 

— Nem-e? Nem mégy? 
A csendőr megint felemelte a kezét és pofonvágta az ellenkező 

legényt. 
— Mars ! 
Jóska az arcához kapott, a csendőr rúgott raj ta egyet s a meg-

gyalázott legény, mint a kezes bárány indult meg a többiekkel együtt. 
— Amott azt a legényt föl köll locsolni, asszonyok ! — bökött a 

fejével a csendőr arrafelé, ahol Süveges Nagy Andris feküdt, mikor az 
aratók közé értek. — Az embereknek meg aszondom — villant feléjük — 
hogy jó lesz megfogni a kaszanyelet, de mingyár, mer maj másképpen 
is beszélek ! 

Az aratók elhuzódtak a csendőr mellől. 
— A franca bele, ez ugyan nem tréfál — morogtak össze s az 

éjtszakában szőtt mesevilág, amelynek épen csak egy szikrányi gyökere 
volt ezekben az új világról alig hallott fejekben, a földosztás káprázatni 
meg a pálinkától fűtöt t oktalan okoskodások, mint a fölfricskázott 
kártyavár huppantak össze a durva csendőrököl két csapására. 

— Mondtam . . . megmondtam, úgy-e ! — diadalmaskodott az 
aratógazda. — Sose kötözköggyünk tovább, emberek ! 

Az aratókban, akik estétől idáig inkább csak kötözködtek, máris 
nagyon lejjebb szállt a dac. Csak a Mónus-gyerek rázta most az öklét. 

— Jónapja ne legyen valahány kakastollas csak v a n . . . Megájj, 
kutya ! Elkapom én még a torkodat 

Az öregek csitították a meggyalázott legényt: 
— Ugyan, má no! Sose mérgeskeggy, Jóska! Annak puska van 

a kezibe. 
— A másikkal is micsinát! — zúgott a legény. — Még jó, hogy 

rá nem ment, oszt meg nem taposta. 
Az egyik csendőr újra az emberek felé tar tot t . A Mónus-gyerek 

egyszerre befogta a száját. 
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— Hát az a jómadár, aki a fősőmajorbul gyütt, melyik? — kiáltott 
a csendőr. 

Az aratók firegtek-forogtak, kutat tak a szemükkel mindenfelé, 
de a szalmakalapos semerre sem volt látható. 

— E' nyilván megorrontotta a csendőrszagot! . . . 
— Igy vagytok tik valamennyien — gőgösködött a csendőr. — 

Amíg rá nem üt az ember a szátokra, ugyan jártat játok. Csak gyerünk 
arra a dologra ! 

Az emberek, akiknek maradék-lázongására úgy hatott a szalma-
kalapos eltűnte, mint a hamvadó parázsra egy csöbör jegesvíz, füstté, 
párává vált morgással indultak meg. A cselédházak és az ispánlak 
között az asszonyok sietve hordták a vizet az ájult legényre, aki a víztől 
összecsapzott hajjal lassan kezdett eszmélni. 

— Ez ugyan jó' elbánt szegénnyel — sajnálkoztak az asszonyok 
peig hát hozzá se nyút. 

Az egyik legény segített az asszonynépnek. 
— Keejj fő, komám, Andris ! Szép jány van az öledbe ! Keej fő, 

komám ! 
Andris lassan tápászkodott. 
— Csúffá tettél, csendőr, — mormogta lóggó fejjel — de maj 

szembekerülünk mink még ! Iszok én még a véredbül! 
— Ugyan, no — sápítoztak az asszonyok a rettentő fogadást ko-

molyra véve — sase killóggy má Andris ! Eccer te vótál felül, mos megű. 
— Csakhogy most egy ujjal se nyútam hozzá — vágta fel a fejét 

mérgesen a legény. — Minek gyütt hát nekem a . . . 
Dühös káromkodásba fulladt a szava, de aztán, mintha csak meg-

könnyebbült volna a nehéz káromkodás által, talpraállt és elindult 
az aratók után. 

Kinn a búzában már állt a munka. Ritmikusan lendült a kasza 
az izmos kézben s a suttyogó-szesszenő vágás alatt földre dőlt a nagyúr 
és nagy zsarnok. Andris széles helyet fogott, aztán fullasztó lendülettel 
igyekezett az előtte kaszálók után. A kettőzője, egy sovány, szárazhúsú 
uradalmi parasztlány, egy darabig szuszogva gereblyélt mögötte, de 
egyszerre csak elmaradt. 

— Az ördög szalaggyon veled, ha ennyire befogtál! 
Az égre tóduló felhőmacskák merészen szorították a napot, amely 

lángolva szaladt közöttük és mérgesen sütött le a dolgosokra, vala-
hányszor tisztást ért. A kutyalehegtető, rekkent hőség a kismándlit 
is lehányatta az aratókkal és kiverette az egész testüket verejtékkel, 
de azért a munka még sem lassult. Ezek az emberek egytől-egyig acéllá 
kovácsolódtak a nap kohójában. 

— El ne haggyátok ám a kalászt, hé! — kiáltott most a kettőzök 
felé az aratógazda, mer mezgerelek ám utánnatok. 

— Lehet — vágtak vissza a jó munkás önérzetével a marokverők 
— mi utánnunk lehet ! 
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A kaszások új sort fogtak. Ebben a fordulóban Andris beérte őket. 
— No, Andris, hát kell-e még az urak főggye? — szólt rá gúnyosan 

az aratógazda. 
— Maj elsőbb megkérdem Mónus Jóskát, hogy neki köll-e, osztán 

mondom meg — tért ki a vágás elől a legény. 
— Mer hogy úgy nekieredtél, minthogyha má az urak fejit 

kaszabónád. 
— Leginkább a csendőrökét. Aztat jószívvel vágnám. 
— Ott van a búza végibe. Hozzáférhetsz ! — ugratták a többiek is. 
— Dejszen maj kézbe kapom én még annak a to rká t ! Maj 

nevetek én még ű rajta. Kikészítem én még űket úgy, hogy még úgy 
el nem bánászolt velük senki — fenyegetőzött Andris. 

— Nono. Csakhogy akkó is ott lesz ám a puska a kezibe ! 
— Mikó én rajtamék, akkó nem. Mer én . . . 
A legény elmondta tervét. Komisz ötlet vol t ; a csúffátétel leg-

magasabb foka a paraszti észjárás szerint is. 
— No, te ugyan nem pihenteted az eszedet — mondották egy-

nehányan, akik hallották Andris tervét. 
— Osztán hogy akarod te aztat avval a csendőrrel? — kérdezte 

később a Mónus-gyerek, mikor már jómesszire maguk mögött hagyták 
a többieket. 

— Mér? Tán te is beleállsz? 
— Engem is megütött ! 
Süveges Nagy Andris felegyenesedett s egy percre a kaszájára 

támaszkodott. 
— Estére bemék a faluba — szólt — gyere velem te is, oszt 

akkó majd megegyezünk. 
— Jó. Bemék. Legalább mingyár el is búcsúzok a szülémtül. 
— Mér? 
A Mónus-gyerek az inge ujját végighúzta izzadó homlokán. 
— Azér, mer az után innét szalannunk köll. A csendőrtül itt 

akkó meg nem maradhatunk. 
— Nem-é. Hásze nem úgy csinájjuk maj, hogy mindenki tuggya. 

Sase gyün arra rá, hogy ki vót. 
— No-no. Csakhogy a csendőr nem haggya ám annyiba ! Maj 

v a l l a t . . . úgy, hogy lábodra lép a szöges csizmával, mikó meztéláb 
vagy, megégeti a talpadat. Akkó csak megmondod. A Csontos-gyerekkel 
is így cselekedtek. 

— Kotty bele, hé ! Engemet akarsz tanétani? Én má próbátam 
eztet. Nem nyút énhozzám senki egy ujjal se, mer a legelsőn olyat 
lüktem, mikó meg akart ütni, hogy a szoba sarkába szedték össze. 
Peig azok hárman is vótak. 

— Vannak azok többen is, ha köll. Osztán azoknak vaspálca van 
a kezükbe, az enyimbe meg semmi se . . . Én ugyan meg nem állok nekik. 

Andris vállat vont. A kétség ő benne is kezdett fészket verni. 
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— Osztán hová szaladsz innét? — kérdezte egy kis idő mulva.. 
A Mónus-gyerek elgondolkozva nézett a messzeségbe. 
— Elsőbb a Tiszán mék á t . . . ott ülök vonatra. Azon osztán 

föl Pestre. Ferkó bátyám úgyis ott van katonáéknál. Hitt is má sokszó. 
Most Andris meredt el egy pillanatra. 
— Osztán sase akarsz onnét visszagyünni? 
— Dehonnem. Csak szerzek egy kis pézt, oszt megen vissza. 

Akkorra maj elfelejtik eztet. 
A két kasza megint megindult. Most már lassabban haladt a két 

legény. 
— Dél van — nézett föl az égre, azután az árnyékra Andris — 

én má nem kezdek új fordulóba. 
Az uradalom ágasokra kötött csengetyűjével valaki elhúzta a delet. 

Az izzó napsütésben szinte kéklett a tarló s a frissen keresztberakott 
búzakévéken hangos csirippel jelent meg a veréb. Az aratók a csengetyü-
szóra letették a kaszát, villát, gereblyét és a tanya felé indultak. A csend-
őrök utánuk. Még az ebéd alatt sem mozdultak az aratók mellől. 

— Olyanok ezek, mint a kullancs — dörmögték a csendőrfedezet 
alatt aratók. — Lélekzetet se vehet tűlük az ember. 

Délután is végig kitartottak mellettük, csak vacsora után tűntek 
el minden szó és köszönés nélkül. 

— No, Andris, mosmá bottal ütheted a nyomukat! 
A szürkületben még látni lehetett az ispánlak felé lépegető csend-

őrök csákóján meglebbenő kakastollat. Andris egy szempillantás alatt 
talpon volt. Ni-ni, még bosszúlatlanul szökik ki kezéből a préda, hogy 
aztán örökre helyrehozhatatlan legyen a rajtaesett csúfság ! 

— Megnízem, hová mennek? 
Ketten is ugrottak utána. Mónus Jóska legelőbb, utána meg egy 

uradalmi legény, de az a félútról visszafordult. Andris megállt az ispán-
lak kertje előtt és a fák közül kémlelt befelé. 

— Csakugyan mennek — suttogta háta megett a Mónus-gyerek. 
A kakastollak az ispánlak mögé kerültek. A lovak ott voltak ki-

pányvázva. 
— Az útra szalaggyunk — mondta Andris, — ott még elér-

hettyük űket. 
A két legény az országút felé iramodott, bár Jóska nem tudta, 

hogy mit akar Andris. 
— Feküggyünk le az árokba — parancsolta emez — osztán 

ha gyünnek, maj ' én kiugrok a lovak elé. Hagy ijedjen meg, oszt vesse 
le a gazdáját. Akkó visszaadhatjuk neki a kőccsönt. 

Lehuzódtak az útmenti, szederindával keresztül-kasul futot t 
árokba. Messziről már hallatszott a lódobogás ; a csendőrök trappban 
igyekeztek éji szállásukra. Egészen sötét vol t ; az útmenti kukoricás, 
a kaszára érett búzatáblák és a poros, akácfás országút egyetlen puha, 
fekete anyaggá gomolyodott össze. 
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— Meg se láttya ebbe a sütétbe, hogy kik vágták pofon — aggó-
dott a Mónus-gyerek. 

— Pszt te ! Meghajják ! 
A lódobogás egészen közelért. Andris négykézlábra kuporodva 

lapult az árokparton s mikor a csendőrló már látszott, béka módjára 
kettőt-hármat ugrott az út közepe felé. Az egész nap pihent, jóvérű 
csendőrló meghorkant, iszonyú félelmében két lábra ágaskodott s az 
egyikről csörrenve zuhant le a gyanútlan csendőr. 

— Mos meghaasz kutya ! — ugrott ki az árokból Jóska is. 
A másik csendőrt, aki megülte a megugrott lovat, veszett vágtatás-

sal vitte tova a megvadult jószág. 
— Üssed ! — biztatta Andris a társát s ő maga nagyot rúgott az 

előtte fekvő mozdulatlan feketeségbe. 
Püff, püff, zuhogott a tenyér és ököl szaporán. A csendőr meg sem 

mozdult. 
— Megájj ! — terjesztette ki karját a Mónus-gyerek. — Ne 

bántsd . . . úgy lehet, dög is má félig. 
— Ne töröggy vele . . . üssed. Ugy köll az ilyen bitangnak ! 
— De én nem engedem . . . Ne bántsd ! 
A másik csendőr vágtatva jött vissza. A két legénynek alig volt 

annyi ideje, hogy elugorjon prédája mellől, már fütyült feléjük a puska-
golyó. 

— Feküggy ! — ordított Andris a bukdácsolva szaladó Jóska felé 
s a földre vetette magát. 

— Hujj, eltalált ! — bődült el a Mónus-gyerek. 
Sajgó fájdalmat érzett a vállában s a meleg vér leszivárgott a 

hátára. 
— A búzába ! a búzába ! — hallatszott Andris szava. 
A két legény befúrta magát a lábon álló búza közé s négykézláb 

mászott benne előre. Ki amilyen sebesen csak tudott . A csendőr még 
egyszer lőtt, de csak vaktában; a sötétben már nem lehetett látni a 
búza ingását sem. 

— Szalaggyunk — tanácsolta Andris, mikor már jódarabot 
másztak — mer ezek nyilván megkerítik az egész határt . 

Végiggázoltak a búzatáblán, majd a mesgyére érve futásnak 
eredtek. 

— No, Andris, mosmá csakugyan mehetünk ám Pestre — lihegte 
a Mónus-gyerek. 

— Én is úgy nízem. De elsőbb tán a faluba . . . a hummimér. 
— Jó. Én meg a szülémhez. 
A két legény csizmája, papucsa sietősen kopogott a néhol téglával 

kirakott gyalogjárón, mikor beértek a faluba. 
— Peig nem tom, hogy nem rosszat cselekedtünk-e evvel az úttal? 

— aggodalmaskodott Andris. — Mer lehet, hogy a csendőr ide is utánunk 
gyün. Gondójja, hogy ezek nyilván hazamentek, ha a tanyába nincse-
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nek. Az annyukhó. Azér mingyár a vonathó köllött vóna kimennünk. 
Oszt felülni a legelsőre. 

— Ingyen nem visz asse. Péz köll ahhoz. Ammeg itthon van, aki 
van, osztán az ingem is csupa vér. 

— Fáj-e? — kérdezte Andris. 
— Lüktet. Itt a vállamba. 
— Akkó csak eriggy haza. Maj azalatt én is összeszedelődzködök. 

Osztán gyere le a ladikhó. Ott várlak. 
Mónus Jóska már be is nyitott a kisajtójukon és odabenn a kis-

telkes udvar felől megkocogtatta az ablakot. 
— Én vagyok az. A Jóska. 
A konyhaajtóról belülről valaki elhúzta a reteszt. A legény belépett 

a sötét házba. 
— Mingyár lámpát gyútok, fijam. 
— Tisztáér gyüttem haza. Mingyár mék is vissza. 
— Tisztáér? Hászen harmadnapja, hogy . . . 
— Ha mocskos lett — vágott közbe a legény, mintha csak el 

akarta volna hallgattatni az anyja okoskodó szemrehányásait. A lámpa 
fénye fölvillant, sercegve nőtt a petroleumlámpa bűzös lángja s a vilá-
gosságban egy ráncos, roggyant öregasszony állott a legény előtt. Mez-
téláb volt, csak szoknyában, sovány karja, mint két hadaró lógott ki 
a durvaszőttes fehér ingvállból. 

— Ennivalót is aggyon kee. Kenyeret, szalonnát; jó darabot. 
Az anyóka sietve topogott ki az ajtón s hallatszott, amint a konyha-

ajtót nyitotta. Jóska lehajította magáról a véres inget és féloldalt for-
dított fejjel próbálta megvizsgálni a sebet. Nem láthatta ; nagyon közel 
volt a nyakszirtjéhez. Előkapta hát a törött tükördarabot az ablakból 
s abban nézte. Már nem vérzett. 

— Semmi e — mormogta s megtörölte a környékét a megalvadt 
vértől. 

Az anyja már jött is vissza ; épencsak hogy bele tudott bujni a 
régi ingbe. 

— Jobb lett vón, ha elsőbb az ingemet adta vóna ki kee — türel-
metlenkedett a legény. 

— Adom én azt is, fijam, mingyár. 
Az öregasszony csupa készség volt. Bütykös, dologtól elnyűtt, 

csúztól görbült ujjaival már nyitotta is a sublátfiókot. 
— Ehun, e ! 
— Kettőt aggyon, kee. Az eggyiket elviszem. 
Az anyóka hátrakapta a fejét, hogy jól hallotta-e. Miért kér a fia 

két inget? Hiszen még sohasem kért. 
— Kettőt? — kérdezte gyanakvólag és megtört fényű szemével a 

fia arcát vizsgálta. — Minek kettő? Vasárnap úgyis hazanízel. 
— 'Sz épp a, hogy nem nízek. Elmék halat fogni a Tiszára. A sza-

lonna is azér köll. 

Napkele t 37 
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Az öregasszony szomorú kis arca még szomorúbbá lett most. 
— Peig tyúklevesre vártalak vóna vasárnap, — mondta lehangol-

tan — ekkis jó tyúklevesre. Köll az ijenkó . . . a nagy dologba. 
— Maj az aztánvalón. Mosmá így lesz. 
Az asszony lehorgasztotta fáradt fejét, mintha csak ezt mondta 

volna : jaj , szerelmetes Krisztusom, de nem veszi észre az anyját a fiú-
gyerek, ha egyszer megnőtt. Mind ilyenek. Mihelyest elereszthetik az 
anyjuk szoknyáját, már mennek a maguk útján. 

— Még a tarisznyám is köllene — szólt megint a fiú — a másik . . . 
a kisebbik. Mer mibe vigyem eztet? 

Az öregasszony azt is előkotorta s míg kereste, Jóska dugott 
pénzét kereste elő és egy őrizetlen pillanatban az ünneplő mándliját is 
belegyűrte a szeredásba. 

— No, Isten megálgya, édesanyám ! — búcsúzott s ebben a pilla-
natban úgy érezte, hogy valami érzékenyülésféle szorongatja a torkát 
és hogy meg kellene csókolnia az anyját. A kezét. Hiszen ki tudja . . . 

— Osztán ne aggógyon ám értem, kigyelmed, — siklott át rögtön 
az elérzékenyülésen s a puffadt szeredást vállára vetve kifelé indult. 

— Jóska, t e ! — kiáltott rá az anyja, de valami olyan különös, 
szívből kiszakadt hangon, amilyenen az anyaveréb szokott, ha csimazait 
nem találja a fészekben. 

A legény megfordult. Az anyja, mint a megtestesült fájdalom állt 
ott a küszöbön. 

— Te nem oda mész, ahova mondod . . . te . . . 
— Ugyan, má ! Hát hova mennék? 
Az anyóka a szemét törölgette. 
— Nem lesz nekem már eggy fijam se . . . meghalhatok én má 

akar mingyár. 
— Sase ríjjon, édesanyám. 
Az öregasszony csöndesen, kitartóan sírt és Jóskának nem volt 

lelke elmozdulni a küszöbről. Jóideig csak az anyja sírását hallgatta és 
erősen tusakodott magával, hogy bevallja-e a csendőrhistóriát. 

— Mondanék valamit keenek — határozta el végre — oda lyukad-
ván ki, hogy holnap, vagy holnapután úgyis széltében-hosszában száll 
a hírük, sokkal jobb hát, ha az anyja tőle magától tudja meg az este 
történteket. — Megvertük a csendőrt — szólt lassan, elgondolkozva, 
mintha magában latolgatná a szavak súlyát — az elől szaladunk. 

Az öregasszony még sírni is elfelejtett az ijesztő vallomás hallatára. 
— Teremtő Krisztusom ! . . . Hát hogy-hogy? 
— Megütött engem is meg a Süveges Nagy Andrist is, odakinn az 

aratásnál. Estére osztán visszaadtuk neki a kőccsönt. 
— Má még i j e t ! — sopánkodott és csóválta a fejét az anyóka. — 

Hogy a nehésség essen a kezeszárába. 
— Ugy ám, megijesztettük a lovát, osztán mikó levetette, neki ! 

Mosmá osztán szaladunk. 
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— A c u d a r . . . 
— Pestre megyünk Andrissal, mer ott sok az ember. Ott el lehet 

bujni, — bökte ki az elhatározó szót a legény. 
— Ja j ja j ! — tördelte a kezét az öregasszony tehetetlen rémülettel 

— mi lesz ott veletek? Uramisten, mi lesz? Abba a rettentő nagy 
városba ! 

— Hásze' Ferkó is ott van ! 
— Annak a császár aggya a kenyerit, mégis eleget szenved, sze-

gény . . . Te neked ugyan ki ad maj? Éhen veszel te ott ! 
— Maj dógozok. 
— Akkó is. Legalább hát innét vigyél. . . 
Már topogott is kifelé rogyott lábával és sietve kapkodta össze a 

kamra féltve őrzött kincseit: a tél óta megavasodott szalonnát, a fél-
kenyeret, a szálkáshúsú kis sonkát, a maradék kolbászt. 

— Még ezt is, fijam, még ezt is gyugjuk oda. Ferkónak is aggyál 
belülle, ha jut. 

Nem fért több a tarisznyába, hiába erőltette az anyóka. A legény 
türelmetlenül húzta ki a kezéből és még egyszer elköszönt. 

— Osztán senkinek se mongya ám kee, hogy hová mentem. Mer 
bionyossan keresnek maj. 

Kemény lépéssel fordult ki a kisajtón és sebesen kanyarodott el 
az utca végén a víz partja felé. Az öregasszony nézte, ameddig látta és 
sovány kezefejével sóhajtva nyomkodta szét legördülő könnyeit : 

— Jaj , mi lesz tebelülled, szegény fijam? ! 

* ** 

Ezalatt Andris szinte hazafelé fordult. A Széles-utcán gangosan 
ment végig, mintha a csendőrrel való hadakozás egészen helyrehibban-
totta volna benne a kissé elcsittult, hajdani nagy legényt és a lányokra 
gondolt, a Szeleczkiék Esztijére, meg a Dakó Borkára, akik körül mos-
tanában sokat forgolódott. Hogy csodálkoznak majd azok, ha meg-
hallják az esti históriát ! Nincs több ilyen legény a faluban — mondja 
majd a nagygazda Szeleczky-lány, aki pedig nagyon fennhordta az 
orrát és meg sem igen akarta látni őt, a fertálytelkes szegény-kényest. 
Nincs ám — gondolja majd magában, de nem mondja ki Dakó Borka — 
és ez az egy is hozzám j á r t ! Csak hadd dicsekedjenek — mosolygott 
befelé Andris — hadd törjék magukat, úgy se köllenek már. Majd a 
pesti lányok jönnek most! 

Épen a Borkáék háza előtt haladt el s erősen ingadozott, hogy 
beugorjon-e a kerítésen, ahogy szokta. Búcsúölelésre. Egy pillanatra 
meg is állt a ház előtt, erősen kísértette az ölelés vágya, de egy gondolat az 
az üldöző csendőrre s rögtön letett róla. 

Tovább ment, végig a papék kertje előtt s úgy érte el a házukat. 
Otthon senki sem várta. Az anyja a húgával együtt kinn dolgozott a 

37* 
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szőlőben. Andris megkereste a közös rejtekre dugott kulcsot, aztán 
odabenn a szobában előkotorta a katonaládáját és kifelé lódult. 

— Ide is bajosan gyüvök vissza többe t ! — mormogta minden 
elérzékenyülés nélkül. 

Nem szerette sem az anyját, sem a húgát, akikkel folyvást zsör-
tölődött ; a megunt falut meg épen jókedvvel hagyta el. — Torkig lak-
tam én már itt mindennel, még jó is, hogy elkövetkezhetek innen — 
gondolta. Majd Pesten más világ lesz ! 

— Csak eccer odaát legyünk a tulsó parton — mondta a reávára-
kozó Jóskának és úgy nézett a tulsó partra, mintha ott volna az ígéret 
földje. 

A laposfenekű ladik a kompkötél segítségével nesztelenül haladt át 
a Tiszán s a két legény a csendőrveszedelmet háta mögött tudva az 
ismeretlen utat kezdte forgatni elméjében. Pest, a rejtelmes nagyváros, 
mint érthetetlen, elképzelhetetlen csoda formálódott, bonyolódott kép-
zeletükben, amely akkor kavarodott csak igazán érthetetlenné, mikor a 
pestetjárt bátya vagy néne szaván próbáltak eligazodni benne. 

— Várkonyra gyerünk, ott űjjünk föl — javasolta Andris, mikor 
a csónak partot ért. — Ott csak nem lesekszik ránk senki ! 

Az ég alja világosodni kezdett s a füves gátat, amerre mentek, 
millió kis harmatcsepp gyöngyözte be. A füzek, nyárfák között felébredt 
a sárgarigó, a halvány, opálszínű fények kitisztultak s lenn a gödörben 
nyugodt méltósággal, mintha nem is mozgott volna, ballagott lefelé a 
Tisza. A távoli templom tornya is megcsillant a napfényben, kocsikerék 
kattogott a komphoz vívő úton, messziről vonat fütyülése hallatszott 
s a két legény nyugtalanul villant a hang irányába. 

— Ahun gyün má a gőzös ! 
Szaladni kezdtek, pedig az állomás még jómessze volt s amikor 

lihegve, kiizzadtan megérkeztek, a kénye-kedve szerint járó kis vicinális 
még csak akkor köhögött be. 

— Kár vót annyira szalanni, emberek — mondta egy ott tén-
fergő vasúti — elsőbb még visszamén a masina itatni ! 

Bizony félóráig is várakozniok kellett kimondhatatlan szorongá-
sok között, míg a vonat megindult velük Pestre, hogy itt aztán betelje-
sedjen rajtuk a magyar paraszt végzete. Váczy József. 


