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O Sarusi Mihály, 1985 

A Nap. Vagy mégsem a Nap? A 

Hold? Az Atyaúristen? 

Az a kaporszakállú? Az a jó úris- 

ten? 

Senki. Sehol. Semmikor. 

Csak élni. Élni. Lélegzetet venni. 

Lélegzeni. Köpni. Életet, szerel- 
met. Gyorsan születőt. Hamar 

múlót. 
Mátkát várni. Kutyát hágni. Ná- 
dat vágni. 

Most és mindörökké. 

A kaporszakállú nádvágó meg 

csak hisz, hiszeget, remél. 

Hogy levágják a szakállát, mind a 

nádat.



hidak 

Szélmalom a város szélén, talán az utol- 

só. 
A határban, a sártengerben, fának ne- 

vezett cölöpök közt tengelyig merül a . 
szekér. Télen sár-, nyáron portenger. A 

gyalogjárót a házak mellé helyezett pal- 

lók képviselik, két deszka egymás mel- 

lett, egyik a menők, másik a szemközt 
jövők számára. De csak az arisztokrati- 

kusabb hajlamú házak előtt van ez így 
párosával berendezve, egyebütt egy szál 

deszka képviseli a közlekedés számára a 

gondviselést. Trágya, szalma, kukorica- 

szár kövezi a járdákat. A gyerekek falá- 
bakon sietnek az oskolába. 

Szombat este. Megy a család hazafele. 
Kilométerenként egy-egy halvány utcai 

mécses. Egy legény jön velük szembe. 

Az elsőt bedobja a sárba: eins! Aztán: 

zwei! A dreire már ő terül el. 

Az Okos utca a legokosabb, a Szarka 
utcában sok a szarka, a Nagy utca na- 
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gyon nagy, az Oskola utcában van az is- 
kola, Széles utca jaj de széles, az Ókí- 
gyósi út nem Kígyósra vezet, az Egri ut- 

cában lakott Munkácsy, a Pergető utcá- 

ban pergetnek, a Cimbalomban hegedül- 

nek, a Nyárfában jegenyéznek, a Nyúl 
utcában rókák laknak, a Gerlicében tur- 
békolnak, a Klarinétban trombitáznak, a 

Sípban hermonikálnak, a Sáskában szök- 
décselnek, a Halban úsznak, a Felsáncba 
hugyoznak, a Peresben násznak, a Vígba 
okádni járnak, a Rucába széket horda- 

nak, a Patika úlicába drogeristák járnak, 
a Görbe utca akár az ökör, a Gyíkban 

békák nyérvognak, a Kiskútban nagy 

kút van, a Mocsár a legrégibb, a Kásá- 

ban köles rotyog, a Reményben akasztó- 

fa, a Salátában krumpliföldek, a Búsban 
zsidógyerekek, a Forintban krajcár, a 
Mészáros utcában lakol a kanász, a Ga- 

rasban garasol, a Gödör utca hegynyi rö- 

hej, a Rozsban kender növel, a Tóban 

dohánydepó, a Régi Ispotály a borbé- 
lyok útja, a Kötelesben a sintér danol, a 
Gyapjúban a Víz-sikátor, Perc út kaca- 
rász, a Szeles utcán szok a Marcsa dévaj- 
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kodni, a Kereszt utca sarkán a jóisten, az 
Egyház utca a Sugárba nyílik, a Kutya- 

tenger a csabenszki tenger, a Főutca itt 

nem főutca, a Darabosban diót törnek, a 

Kereki sikátorban makkolnak a legé- 

nyek, a Csókában csókálnak, a Pacsirtá- 
ban denevéreket fognak, a Kovácsban 

tehenet patkolnak, a Kastélyban a ma- 

gyar Csaba csontjai, a Szekeresbe talics- 
ka jár, az Aranyban pöcegödrök vannak, 
a Malomban kő sincs, a Vizenyős a leg- 

vizenyősebb, a Sáros a legsárosabb, az 

Oláh a legtótabb, a Kurta a leghosszabb, 
a Sörházban a serház, a Körös sor mel- 
lett a Körös, a Kishíd utcában a kishíd, a 

Nyúzó utcánál a gyaloghíd, meg itt lak- 

nak az ügyvédek, a Gyulai útnál a kőhíd, 

csak ez a három híd, az Árva utca csabai 
utca, a Puskaporban nem salétromos a 
fal, a Tulipánban kikerics, a Dombosban 
a temető, a Hatházban egy ház sincs, a 

Kápolnában sekrestye, a Munkás utcá- 

ban de sok a proletár, a Hajnalban a haj- 
nal, a Kúnban a cigány, a Szívben a vér, 

a Vigaszban a siralomház, a Sarkantyú- 
ban a csendőrszurony, a búzapiacon ga- 
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bonát árulnak, a Piactéren piacot, a csir- 
kepiacon nyomorúságot, Felvégi ház, al- 

végi ház, jaj, de búsan integet. 
Kérem szépen, az emeletes házak sor- 

ra szaporodnak. Megbolondultunk már 
mink is. Pedig itt nincs annyi zsidó, mint 

sztari Aradon (Nagyváradon). Ott, ké- 
rem, a szenet nem az udvarra viszik, 

mert az nincs, hanem az utcáról egy li- 

kon behajigálják a pincébe. 
Az első emeletes házat az Egri utcá- 

ban húzták fel, a Reiner-ház. Amikor 

felépült és kihordták az állványokat be- 
lőle, akkor vették észre, hogy a lépcsőt 

kifelejtették. 
A vesszőfonatos, paticsfalas házat kül- 

ső formára a vert és vályogfalú nádfede- 

les, sátortetős, úgynevezett sipkás vagy 

simléderes háztípus váltotta fel, ebben a 
stílusban épültek a lakóházak a tizenki- 

lencedik század közepéig. Félkörös alap- 

rajzú előtornáca majdnem szobányi terje- 

delmű, amit az utca vonalában három fa- 

oszlop tart. Az előtornác alatt a ház né- 

pe, főleg az asszonyok és a lányok házi 
munkát, legtöbbször kendermunkát vé- 
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geznek, de ha erős szél fúj, vagy a nap 
nagyban odatűz, arra az oldalra ponyvát 
húznak. Ez a pletykaelejű ház. Két helyi 

magyarázat az elnevezésre: fonni szlová- 

kul pliest, fonás közben beszélgetnek, 
pletykálnak. 

Az ötvenes évek elején: deszkaorom- 
falas, léckerítéssel szegett, előtornácos 

podsztyenás házak. Később a fatornácot 

falazott, téglaoszlopos tornác és három- 
szögű timpanon váltja fel. A hatvanas 
években jelennek meg az utcavonallal 

párhuzamos ereszű, sorban vagy hézago- 
san beépített késő romantikus és kora 
eklektikus lakóházak. 

Belépünk a kiskapun, hosszan az épü- 
let hátrafelé lejt, lakószobák és gazdasá- 

gi épületek egy fedél alatt. A konyhából 
az utcára néző tisztaszoba — a ház népe 

nem szokott itt tartózkodni, ez csak a 
vendégek fogadására s a ház , kincsei- 

nek" megőrzésére való. Alja földes, az 

ágy alatt mésszel behúzva. A szoba kipa- 
dolása 1880-tól divat. 

Az ajtóval szemben levő bal sarokban 
festett lóca a fal mellett, előtte négyzet 
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alakú tölgyfa asztal erős lábakkal, rajta 
szőttes. Mellette két-három faragott lá- 
bú, pingált támlás szék, fölötte lámpa 

lóg. A sarokban néha befalazva faliszek- 

rény vagy téka, benne a kedvelt köny- 

vek: az énekeskönyvek, a Tranoscius, a 
Spevnik, a Glosius, a biblia, a naptár, az 
álmoskönyv. Az utcai két ablak közt, 

nem túl magasan, tükör. A szomszéd felé 
épült falnál két ágy, tele párnával és . 
dunnával. Egy-egy ágyban két derékalj, 
két nagy dunna, tizenkét párna, leterítve 

selyemmel hímzett terítővel. Gyönyörű 
szőttes a párnahéj, remekbe szőtte a há- 
ziasszony, büszke is rá, ez az ő kincse, 

míg el nem viszi eladósorban levő lánya 
vagy a végrehajtó. 

"Az ajtó melletti sarokban a konyhából" 
fűtött boglyakemence, körülötte jó szé- 

les padka, ahol üldögélni is lehet. Az aj- 
tótól balra faragott szekrény, a szkrinya 

áll, az udvarra néző fal mellett pedig két 

tulipános láda, az egyik fiókos. A lócák 

felett tálas függ, felül szépen tányérok- 
kal, ezek alatt pedig kancsók felakaszt- 
Va. 
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Régebben gyakori volt a mennyezetes 
ágy, deszkatetejét négy karcsú oszlop 
tartotta, égszínkékre festette és élénk 

színű tulipánokat mázolt rá a mester. Az 

oszlopok körül vékony anyagból füg- 
gönyt feszítettek ki, hogy a legyek ne 
zavarják a szétvetett lábú menyecskében 
gyönyörködő Janót. 

Aztán van még konyha, lakószoba, ké- 
zikamra, külső kamra, nyílt kocsiszín, 

lépcső vagy létra a padlásra, istálló, a la- 

kószoba mellett még egy feljáró, ez a 
szobák feletti padlásra: ruhák száradnak, 
repedt fazekakban bab, lencse, csicseri 
borsó, a kamrák feletti padláson élés- 

kamra, itt pihen a szövőszék is, pince a 

kamrák alatt, az udvaron gémeskút favá- 

lyúval, 1870-től kerekes, szívós kúttal, 
árnyékszék, kukoricagóré, kerítés, ami- 
nek a tetején kukoricakóró, arra föld, 

hogy a szél szét ne kergesse. 

Egyszárnyú ajtók, kilincs helyett mad- 

zagos húzó, belül faretesz, kulcsos zár. 

Cserepezés 1860-tól. 
A kész házba először az asztalt viszik 

be, s ráteszik a bibliát, azután kenyeret 
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és sót helyeznek az asztalra. Most már 
jöhet a többi is. 

Ezután jön a házszentelés. A tulajdo- 

nos összehívja rokonait, jó barátait, s el- 

sősorban a lelkészeket. Az egyik lelkész 

imádságot, esetleg rövidebb beszédet is 
mond, s a jelenlevők a Tranosciusból 
énekelnek. Meg lakmároznak. 

Házszentelésig nem mer a szobába 

költözni a család, mert azt tartják, hogy 
rövidesen meghalna a család egyik tagja. 
Az első éjszaka a legkritikusabb, ezért 

előtte macskát dobnak be. Azt is mond- 
ják, hogy aki az asztalt viszi be az új ház- 
ba, hamarosan elpatkol. Arra is ügyel- 

tek, hogy a padlásgerendák száma ne le- 
gyen páros, mert különben a gazda egy 
éven belül meghal. 

A tornác falán lent fekete vagy kék 

szalag, rajta rózsa, tulipán: eladó lány 
van a háznál, a kedves falfestés az ő 
ügyes kezét dicséri. 
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. ja szon Csabjan 

Szőke ábrázatú, nagy szemű, késő és rit- 

ka szakállú, pirospozsgás, vidor arcú 
emberek lakják e várost. Parasztok. A 

közéjük került s hamar beolvadt magya- 

rok, cigányok, románok, zsidók, néme- 
tek itt-ott megbarnítják a hajat, a sze- 
met, az arcot. 

Ki vagy te? Magyar vagy szlovák? 

Ja szon Csabjan — csabai vagyok. 

Szorgalmasak, békeszeretők, 48-ban 
kötéllel se lehetett katonának vinni őket 

— persze már megváltották magukat a 
földesuraktól -, legföljebb egy Péró 

mozgatta meg őket, vidám kedélyűek, a 

gyulai megyei börtönben éppen csak 
csabaiakat nem talál az ember, nincs 1o- 
pás, gyilkosság, garázdaság, csak a leg- 
ritkább esetben; ha valami csabai meg- 
őrül, nem másba, mint theomániába szo- 

kott esni, s csak lassan múlik el az az 

idő, amidőn a csabait hiába kapacitáltad, 
mintha csak falra borsót hánynál, de ha 
ráparancsolsz, megteszi. 

A csabai férfi szép termetű, széles 
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vállú, erős, csontos testalkatú, lányai 

meg a legszebbek az országban. 
Jöjjön be Bjelik György tanú a legsö- 

tétebb Jaminából — kiált ki a bíró, békési 

származék. 
Elő is áll Bjelik uram. 
Jak sza volátye? — kérdi a kuruc ma- 

gyar bíró. 
Bjelik Gyuro. 
Kelko roko? 

59. 
Aku vjeru mátye? 

Reformat. 
Református az öregapád! Azt kérdez- 

tem magától: milyen vallású? Aku vjeru . 

mátye? Érti? 
Reformat - felel csökönyösen a tanú. 

No de már erre felfortyan a hitönérze- 

tében is sértett bíró, odafordul az ügy- 

védekhez, s amúgy magyarosan kivágja: 
Az istenit a marha tótjának, még azt se 

tudja, milyen vallású a buta. És rákiabál: 

Lutherán, lutherán vagy evangélikus! 

Mondja, ahogy tetszik. 
De a megijedt tanú csak nem tágít, ha- 

nem csökönyösen tovább protestál, mint 
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z2hogy egy jó protestánshoz illik is, hogy 
8 bizony azért is: reformat. 

No de nem kell több a heves vérű re- 

formátus bírónak, ugyancsak leszidja és 

-marházza, mit végre megsokall a tanú, s 

2 kárörvendő lutheránus ügyvédek ha- 
Botája között megszólal magyarul: Ké- 
rem alássan, tekintetes bíró úr, hiába ha- 

ragszik, úgy van, ahogy én mondom, re- 

formátus vagyok én, nem tót, hanem bé- 

kési magyar, igazán nem is hívnak en- 
zem Bjeliknek, hanem Fehérnek, csak- 

hogy, tetszik tudni, itt lakom már több 
mint tíz esztendeje Erzsébethelyen, hát 
megtanultam tótul is, és a jaminaiak el- 

neveztek Bjeliknek, és nem is tetszett 

kérdezni, hogy tudok-e magyarul, hát 
azért feleltem tótul. 

Szép név a Mistyurik is, ma már veze- 

téknév. Édesanyja nagyon szerette a fiát, 
s mindig így mondogatta: moj Mistyurik 

(kedves Misikám), s rajt maradt. 

Vasárnaponként, jó régen, a mai oláh 

templom helyén a füves térségben , ,bol- 
hát" játszottak a fiatalok, s mivel Valent 

tudott a legügyesebben szaladni, rára- 
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mert a család fejének szokása volt így 
beszélni: Baszom a sziszládat! (Sziszla 

rácul lélek.) Bócsik-Hrubák, mert egy 

ősük vastag, kövér ember volt (hruby — 

vastag) ; Fruzsa-Fafandorov oláh volt, s 
nem bírta jól kimondani a szót: vándorol 
— vandorovaty, hanem így ejtette: fafan- 
dorovaty ; Kovács-Fiskus: a család egyik 

tagja bőbeszédű volt; Fábián-Zajac: la- 

kodalom alkalmával a legények abban is 

versenyeztek, ki bír jó magas asztalra 

felugrani, Fábián úgy ugrott, mint a 
nyúl (zajac). Legsűrűbben a Prisztavok 
névvel találkozunk. Ha öregek voltak a 

lány szülei, s nem volt fiuk, a vőnek oda 

kellett költözni a felesége házához 

(prisztaveni — odaállított). Strbawi Prisz- 

tavok — foghíjas Prisztavok. 
A gazda ötven körül , nyugalomba vo- 

nul", s fiának adja át a gazdálkodást. 

Végleg beköltözik a tanyáról a városba. 

Mindennap megy a templomba, s ez kü- 

lönös tekintéllyel veszi őt körül. , Már 

öreg, mindennap templomba jár." 
Az asszonyok is feketében járnak, ha 
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betöltötték a harmincadik évet. Érdekes 
látvány, hogy feketéllik az utca a komoly 
. mamókáktól ", mikor hazafelé tartanak 

a templomból. 

Oithon együtt énekelnek a jó öreg 
"Tranosciusból. 

A fiatalok tavaszelőtől őszutóig kint 
dolgoznak a tanyán, s csak telelni jönnek 

be a parasztvárosba. 

Persze soknak csak tanyája van, egyre 

többen végleg kiköltöznek, mások pe- 

dig, a tanyások, akiknek még tanyájuk 
sincs, egyik gazdától a másikhoz költöz- 
nek, ahol éppen elszegődhetnek csalá- 
dostul, pereputtyostul. 

A csabai torony messze látszik.-A de- 

rékegyenesítők odasóhajtoznak: jó lenne 

ott sétálni. A csabai nagyon ragaszkodik 
ehhez a látványhoz: Csabjan nyemózse 

zsity, ljebo nyevegyi veljkitó kosztol — a 
csabai nem élhet, ha nem látja a nagy- 

templomot. 

Száz meg száz tanya körben a határ- 

ban. Egy másik Csaba. A lakosság har- 
mada állandóan kint él. Nyáron a majd 
félszázezerből talán tizenötezer lehet a 

város lakója. 3 
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a. si HEV geg éz 

tat A B Csabai varda fiatalabb éveit a tanyán 
szokta tölteni. Igencsak nekiáll dolgozni, 
sokszor jobban bármelyik béresnél. Do- 
logidőben, például kukoricatöréskor, éj- 

jel-nappal képes talpon lenni. A gazdafiú 

szégyelli, ha hétköznap tiszta ruhában 
kell végigmennie a városon. Volt rá eset, 
hogy vasárnap a bogrács kormával kente 
be a tiszta gatyát, mert a szennyes fehér- 
nemű annak a bizonyítéka, hogy viselője 

nem oldalog el a dologtól. 

S a kemény munka közben felcsendül 

a dal. A házak ablakaiból szombat este és 
vasárnap délután ugyan inkább a jó öreg 
Tranoscius egyházi énekei hallatszanak, 

de a fonókák és fosztók, disznótorok al- 

kalmával, aratáskor, kapáláskor, széna- 

gyűjtéskor pedig a mezőn is elfogyhatat- 

lanul zeng, szárnyal az ajkakról a sok 
szebbnél szebb ének. 

Ked szon isov 2 Gerendásu, uzs gyen 

bov, 
Sagye zsenye zametalje pod sztyenov 
A tak sza ma szpitovalje, gye szon bov 
Ej var szon ja pri kravjarkach zamokov. 
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(Gerendásról jöttem, sütött már a nap, 
Sapörtek az asszonyok a ház alatt; 
Azt kérdezték tőlem : merre, hol jártam"? 
Ej biz én a gulyáséknál eláztam. 

Ten Bencsik Gyuro 

Aa dve peknye gyovke 
Kezed vovednye idu, 

Ako parnye vovke. 

A Bencsik Gyurónak 

Van két remek lánya, 

Ha együtt megy, mintha 
Két ökröcske járna. 

Po pod túto Csabu voda tyecsje 
Víz folydogál Csaba város alatt. 
Szóke kis kedvesem, hogyha felkeresem 
Mivel fogad? 

Korhelyságom tán szememre hányja . . . 

Nem zsebére ittam, érintetlen itt van 

Lova, nyája, konye, volt. 
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s ha ittam volna, úgy sem félek ; 
Hívnak a huszárok, közéjük beállok, 
Be, vitéznek. 

A lelkem nyugalma, haj, megingott, 
Már hét vasárnap nem adott kedvesem 
Rozmaringot. 
Uzs szjedma nyegyela nyedala mi pjeru 

Rozmarinu. 

Füvet vágott egy kis lányka 
Nocsak tovább, rajta hát . . . 

Odalátott Temesvárba 
Nocsak tovább, rajta hát . . . 

Megkötötte, amit vágott 
Nocsak tovább, rajta hát . . . 
A legényre rákiáltott : 
Nocsak tovább, rajta hát . . . 

A dobozi, kisdobozi ököristállóban 

Lányok feküsznek az ágyon, legények 
sorjában. 

Kilenc óra után jönnek a zsandárok 
Úgy nézik, hogy milyen szépen 

Alusznak a lányok. 
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. Simai juhának 
Arany a csengője, 
Ezüst a tartója, 

. Réz a kapcsolója. 

. — Simaiho 00ce 

.— Maju zlatyie zvonce 
Sztrjebornye závarke 
AMoszazovje pracke. 

Mikor én a kedvesemhez jártam 

. a Hold magasan világított 
Világís még egyszer 
Nem fogsz világítani 

"soha többet 
. Jó éjtszakát, kedvesem 
. csak álmodjál szépeket 

.  Dobru nóc, ma Mila, dobru nőc, 

. — segúsen az isten is az alvásban 
. vraty sza Milítvej Milej 

. Mikor eljő szombat napja, bűzlik a 

"zazdának a munka — ked uzs prigye szo- 

; szmrgyi gazdom robota. Siet haza, 

szhogy elmulassza az ünnepi fogást: ha- 
Iluska mákkal, erőstúróval, lekváros vagy 
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—— túrós derelye. Szombat este nem marad a 
, tanyán. Szombat délben a leghangosabb 

a határ, a legtöbb dal, a legtöbb nevetés, 
mosoly,  viháncolás. Visszhangzik az 

egész környék az énektől, a város és a 

tanyavilág, Nagycsaba.. 
Teljes nap pihenés — mert vasárnap 

délután ismét ki a tanyára. 
A Villa utcai fosztóka. A tél örömei- 

hez tartozik Csabán a szombat esti fosz- 

tóka, különösen ahol szende virágszál te- 

kint szerelmes legények szemébe. Szom- 
baton este a Villa utcában fosztóka volt 
Sztrebonyi Jánosnál, melyre elmentek 
Kvasz Palyo, Kliment Miso és Rohoska 

Palyo gazdalegények. Emiatt erős harag- 

ra gyulladtak Melis Jano, Kraszkó Palyo 
és társai, akiknek a véleménye szerint 
több joguk lett volna a fosztókán megje- 
lent lányok körül legyeskedni. Fütykö- 
sökkel szerelték fel magukat, s kicsalták 

a fosztókából vetélytársaikat. A Kazár 

Maco háza előtt véres utcai harc fejlő- 

dött ki. A fütykösökkel jól összeverték 

egymást, különösképp a legtöbb ütést 
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Kizlis szenvedte el. Kedvelt csabai le- 

sényvirtus: kinek a koponyája bír el na- 
Erobb ütést. 

Körös 

A Körös különösen érdekes hely. Valaha 

walahol itt folyt Csabán keresztül a Fe- 
Zér-Körös, szóval a határban, Veszénél. 

U; medret ástak, Csabának csak az Élő- 

wiz-Csatornának nevezett holtág maradt. 
A mind nagyobb arányokat öltő épít- 

kezés több faanyagot igényel, amit sze- 
zéren nem képesek Csabára szállítani. A 
Körösökön idáig úsztatják Arad és Bihar 

megyékből a fát. A kikötő a gyulai úti 
kőhíd mellé épült, az Első Békéscsabai 
Gőzmalommal szemben, a Szemián-so- 
ron. Rengeteg csónak sürög-forog a Csa- 
tornán, viszik a kendert, kását Nagyvá- 
radig. 

A veszteglő tutajok nyáron vetkőzőhe- 
írül szolgálnak a fürdőzőknek. Egy kö- 
pésnyire van a rendes gőz- és kádfürdő. 

Nemsokára a Széchenyi-liget mellett 
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össze a házak, a Vadász korcsma 

vízben állott, akinek tanyája 
kihordta bútorait, állatait, zsibvá- 

2 nagytemplom, sokan oda menekül- 

néhányan bárkát eszkábáltak, hogy 
.—£ Körösön meneküljenek, soha ilyen 
 szazmorú március tizenötödike. 

Egy fiatal esküdt is éjjeleket töltött 

kívül, ami sehogy sem tetszett a 
ecskének, nem is állta meg, hogy 

őre ne vonja a pán príszazsnyikot, 
"aal csavarog minden éjjel? Megnyugtat- 

hogy a községházán tanácskoznak, de 
menyecske gyanakodott, talán nem ok 

, S amint megint elment éjjel az 

er újra pedzette, hol volt, mit 
€ : 

Megunta a folytonos leckéztetést Lip- 
tk esküdt uram, s el akarta tréfával üt- 
- hát arra a kéldéste; hogy mit tudnak 

éjjel tanácskozni, azt felelte: No 

azt határoztuk, hogy ezentúl az le- 

a rend, hogy az öreg aludjon a fia- 

a fiatal pedig az öreggel. 
Nagyot néz elpirulva a menyecske, s 

yeit erős hümmögéssel fejezi ki. 

deszkafürdő épült — úszott a Körösön. A 

két zsilip a város két végében, a gyulai 

és a békési zsilip is kedvelt fürdőhellyé 

fürdőkkel egyetemben. Csabai speciális 

gyógyfürdő lett, már a modern világban, 

a villanytelepről kifolyó meleg víz kör- 

nyéke. Itt jókat játszottak, például talp- 

raverősdit. Amikor Miso lebukott a víz 

alá, Maco elővett egy jó erős lécet, és 

ráhúzott a talpára. Felbukott a kárval- 

lott: Egy ujjal nem érvényes ! 

Az 1887. téli és az 1888. tavaszi nagy 

esőzések és a hirtelen beállt meleg okoz- 

ta hóolvadások miatt árvíz fenyegette a 

Körösök vidékét. Doboz felől áttört a 

gátakon, víz alá került Gerla, Póstelek, 

Sikkony, Nagyrét, Kisrét. Éjjel verték 

félre a harangot — a csabaiak nem akar- 

ták elhinni, hogy árvíz lenne náluk. Per- 

gett a dob városszerte: Emberek, azt a 

rézangyalát! Emberek, jöjjetek a csator- 

nát erősíteni, különben átszakad a város- 

ra, rátok a víz! Húzták a gátakat: Ljugy- 

ja Bozsi! Nyenahajtye sza! — szerelmes 

isten, ne hagyj el, húzták a nyúlgátat, 
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Erre a kemence melletti kuckóból 
csak hirtelen kipattan a mamóka, csípő- 
jére csapja a kezét, s dühös elevenséggel 

kiabál rá a menyecskére: Csi hm! csi 

ghm, alje zato ljen tak bugye, ako 

vrchnoszty urígyila! Akár hm! akár ghm, 
azért csak úgy lesz, ahogy a felsőbbség 

rendelte! 

Ondriska 

Az Ondris csak megszületett, hiába is 
nem akart. Vette magát, előpenderült. 
Mindgyárt be is íratták a gimnáziumba. 

Úr lesz belőled, a betyár úristenit! 

Apjának egyetlen gyereke, a mostohát 

meg sehogy se szenvedte. Az algimná- 

ziumba nem is otthonról járt. Inkább ná- 
dihegedűvel, kukorica-nagybőgővel dü- 
hítette a malacokat, madzagra fűzött 

gombokból készült zúgatóval ijesztgette 

a tyúkokat meg a lányokat, és főleg a 

seggreverőcskét szerette, főleg ha lá- 

nyoknak kellett odasózni. 
Ősszel hordták a kukoricát haza, a 
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Eyerekek szaladtak ledobálni. Kaptak 
zét-három csövet, s már vitték is a bolt- 
Sa, ahol cukorkát kaptak érte. 

Egyébként se volt érdemes iskolába 
érni. Különösen a mézes-mákos kuko- 

ricát szerette. Ez úgy készül, hogy főtt 
kukoricaszemekre. cukros vagy mézes 
darált mákot szórnak. Majdnem olyan jó, 
munt a borba, pálinkába méz. 

Ha meg kenyeret sütöttek a szom- 

szédban, különösen fölösleges volt isko- 

Isztatni a gyereket, hát még az Ondrist. 
Reggelire a cslovek lángost, káposztás 
izpényt majszol, lassan kiszedik az új 
búzából készült kalácsot, cipót, és akkor 
csetleg egy kis mákos guba. 

Egyszer is a huszadik szomszédban la- 

Zodalmat tartottak. A kölkök is ott set- 
tenkedtek, gazdagyerek, béresgyerek, 
secko jedno. A Koritár Palyónak segítet- 
tek felemelni egy korsót, úgyhogy fel- 

robbant benne. A többiek hazáig szalad- 
tak. 

Na, mondta az öreg, ennek már fele se 

tréfa, mész Orosházára szolgálni, és bot- 
tel térítgette, hogy tanuljon is, ne csak 
pofázzon. 
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Az volt a szokás, hogy a gazdagyere- 

keket Orosházára küldték szolgálónak, 
hogy jól megtanuljanak magyarul. UÚgy- 

hogy Ondris Szarvasra került, a csabai 

négy algimnázium után. Ez éppolyan tót 
falu, mint Csaba. 

Ja nye bugyem pán, ja szelják bu- 
gyem, én paraszt leszek, így aztán szarva- 

si nagybátyja, az esperes se ment vele 

sokra. 
Sztraka Lajos borbély és köpülyöző- 

mester holdvilágképű, potrohos ember, 

szénfekete bajusszal és szakállal, melyek 
az utóbbi időben ugyancsak deresedni 
kezdtek, szemei vértől aláfutva dülled- 

tek ki a bozontos szemöldök alól, s a bi- 

káéhoz hasonló dörgő hang szunnyad 

széles mellkasában. Orra alá motyog, 

amikor beszél. 
Sok mindenhez ért: szőlőművelés, 

méhtenyésztés, rózsaoltás, himlőoltás, 

érvágás, bajuszpedrőt gyárt, csappan- 

tyúval vért ereszt, fogat húz, híres tyúk- 

szemoperátor és elsőrangú kortes. 
Új nyelvtant talált ki: szavakat, kifeje- 

zéseket, és ki is adatta, például: szem- 
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. szik ráztató csattanatos képen-kapo- 
mány. 

Az utcán nagy kampós bot a karján, 

Eóna alatt bőrtáskában a  szerszámai, 

szájában feketére szítt tajtékpipa. 
Szüret az esperesnél, aki legrégibb 

. Eundschaftjai közé tartozott. A szüretre 

Szirakát is meghívják, hogy mutassa be 
legújabb találmányát, húszesztendei fej- 

törés és hasra bukás gyümölcsét. Mert 

. ség beszéli hetipiac alkalmával a szállás- 
zdónéja, hogy pán Sztraka összevissza 

. vásárol mindenféle libatollakat, lúdszár- 

xzyakat s más effélét, s néha éjfél utánig 
csirizel zárt ajtó mellett. 

A város egész intelligenciája jelen van 

2 szüreten, ahol esti hat órakor Sztraka 

repülendő. Azonban előbb szíverősítőül 
megiszik egy kupica pálinkát, aztán még 
egyet, aztán még egyet, aztán még 
egyet, aztán még vagy hatot. 

Hat órakor két irgalmatlan nagy, ösz- 

szeenyvezett libatollakból készült szár- 

nyat köt karjaira, s felmászik a disznóól 
tetejére. A létra utolsó fokán megáll me- 
részen, s vérrel aláfutott szemeit körül- 
járatja. 
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Alant két béres, egyik részegebb, 
mint a másik, tartja a létrát, s várják a 
jelt, hogy kirántsák a repülő borbély 
alól. 

Rántsátok ki ezt a fokozatos járványt — 

dörgé pán Sztraka a.-magasból. 
A két béres ránt egyet a létrán, s a kö- 

vetkező pillanatban a röpködő borbély 
bezúzott orral hever az ól előtt. 

A második osztályt sikeresen vette a 
második alkalommal, a hatodikat nem fe- 

jezte be. Neki, a parasztgyereknek ezek 

a tanítók már semmi hasznosat nem ad- 
nak. Inkább olvas. Kalandos meg egyéb 
könyveket, tanulás helyett, éjjel-nappal. 

Úgy, ahogy azt kell. 

Meg viccelődik. Barátja, szintén gazda 

gyereke, szép iparoslányba lett szerel- 

mes, de az észre se vette. A mi Ondri- 
sunk meg felbiztatta, úgyhogy elővette 
az apja rozsdás flintáját, hogy majd azzal 

ad nyomatékot szerelmének ; vaktöltény- 

nyel nagyot lőtt a lány mellett, és el- 

dőlt. 

Ha nem viszi haza az apja, előbb- 
utóbb kicsapják. 
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     golás 

özben zúgnak a harangok, a nagy- 

lom homlokzatán a latinul, magya- 

mal, tótul verselő Haan János epigram- 
mája: 

Gioria set Coeli Domino, sit gratia 
terris, 

Heus orate pü paeanague psallite 

gentes. 
Dicsőség legyen az Ég Urának, 

legyen áldás a földön, 
Imádkozzatok, hívek, s dicsőítő 

éneket zengjetek, népek. 

A leghíresebb harangozó a Hraskó, 

róla még dalt is költöttek ezek a poétalé- 
lek csabaiak: : 

A csabai kis-toronyban 

Öreg Hraskó fújja sorban 
Na csabjanszkej malej túrni 
Sztari Hrasko gyevet trúbi — 
mármint az órákat. 
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Hajnali harangszó Szent György havá. 

tól Mindszent haváig háromkor, őszhó 

tól tavaszhóig négykor. Erre ébred a pa 

raszt, hálát ad az istennek, hogy nyugod 

volt az éjjele, az álma, az úr a másik ol 

dalára fordul, mérgesen szidja az ebany- 
ját, pokolra kívánja azt, aki a harang 
hajnalban ráncigálja. Cselédnek, béres 
nek keserves harangszó ez: felkelni, in 

dulni a dologba, elsősorban is az állatok 

ellátására. 

ag száz húzással jelzi: a kétház népe 
j a templomba  menetelre. 

Folckor a középsőt húzzák száz rántás- 

megszakítás nélkül. Ez már figyel- 

ő felhívás: lehet készülődni, öl- 

i az istentiszteletre. Kilenckor 
:tkezik a beharangozás a nagytemp- 

1: szlovák istentiszteletre — megszólal 
összes harang. Délben levesre haran- 

, minden fáradt arc mosolyra de- 
. : j Uzs sza obeszil zvonár, podme 

A vallásos, hivő öregek, akiknek nincs ty, már felakasztotta magát a haran- 

már miért ilyen korán felkelni, a hajnali 10, gyerünk ebédelni. Magyarul le- 
harangszó hallatára, csak úgy ágyba saióta. 

fekve, valamelyik  Tranoscius-éneke: A szombat déli harangszó a tanyán élő 

éneklik, leginkább azt, amelyik ezze j"osság legkedvesebb és legnehezebben 
kezdődik: harangszava. Amikor elhangzik, 

denütt mosakodnak, öltözködnek, s 
kinn csak egy tanyás béres marad. Itt van immár a nap kelte 2 

Mi újság a nagyvilágban, esperes úr? Keresd ót 
Teremtőd Szeberényi az öreget úgratva: Hallott 
Ki téged megvédett za már ilyet, ez az újság írja, hogy va- 
Lelkem lelke. ilyen tudós azt állítja, a föld forog, és 

emberek is vele együtt forgunk? 
Hraskó megdöbbenve: Ki az, aki ezt 

a, majd tűzbe jön: esperes úr! Ál- 

Ezt már kívülről tudják. 
Vasárnap és ünnepen hétkor a nagy



lítsa ide nekem azt az embert, aki ezt 
mondja, esperes úr! Állítsa ide a to- 
rony alá! Én az erkélyről szarok rá, ha 
nem esik a fejére, akkor elhiszem, hogy 

a föld forog! 
Alkonyatkor, harangszókor, minden 

hivő keresztyén megemeli kalapját, hálát 
mond az istennek napi segítségéért, 
hogy erőt adott a munkához, s befejezte 

a munkát. 

Az éjféli harangszó szilveszterkor régi 

szokás, sokan megvárják. Éjfél előtt két- 
három perccel kezdődik ; először a nagy- 
haranggal adnak három verset, mint a 
halott férfi esetében, azután száz húzás 

. következik összharangolás formájában 

minden haranggal, úgy, mint temetéskor 

a gyászháztól a temetőbe indulás alkal- 
mával. Az óévi utolsó harangozás tehát 
kifejezetten temetési harangozás, ezzel 
is jelezni kívánja, hogy az emberiség 

most temeti a sztary kokodot. 

E hangulatos harangozás hálaadás, ! 

folyton megújuló reménység, s ezért a 

vigasság harangszava. 
A cselédek a nyolcvanas évekig kutya- 
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. bőrből készített dobbal és egy öl hosszú 
fzzfakürttel bejöttek a tanyáról a család- 
jrekhoz, s dob- és kürtszóval adtak kife- 

jezést örömüknek, hogy letelt a szolgálat 

ideje. Kalapjukat tökmaggal varrták, ci- 

rádázták körül. A rossz gazdát ilyenkor 
meg is verték a béresek. I 

Sztraka György főszolgabíró tiltotta 
meg ezt a zenebonát. Védte a rendet. 

pikulavásár a 

Hetipiac kétszer: szerdán és szombaton, 

nagy kirakó és állatvásár évente négy- 
szer, évszakonként. 

A századfordulóra csökkent az érdek- 

lődés a csabai vásárok iránt, kihelyezik 

az indóház melletti térségre, majd onnan 
is kijjebb szorul. Egészen addig hetivásár 
is, nagyvásár is bent a városban, a főté- 
ren, a nagyutcán, a gyulai úton, a Kö- 

rös-parton, piactér, vásártér az egész 
környék. 

Sátrak és rudas kereskedők, a bolto- 
sok üzlet előtti áruhegye, hintázók és 
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kóklerek, zsebmetszők és perditák, csa- 
vargók és diákok, csiszárok és zsandá- 
rok, árokban-házfalnál-árnyékban szar- 
csomók, zsibvásár, cirkusz, maskarádé, 

duda, furulya, mézeskalács, koldusok, 

egy őrült gyalog jött Váradról, hogy itt 
találjon menyasszonyt: megkért egy ko- 
fát. 

Három ember román dalokat húzat a 
cigánnyal. Egy magyarnak nem túlságo- 

san tetszik. Idő után magához inti a ci- 

gányt: Nem volnának szívesek megen- 

gedni, a móc anyátokat, hogy a cigány 
egy magyar nótát is elhúzzon?! Magyar 
nóta nem nóta! Mulatni csak oláh dal 
mellett lehet! Húzd rá! 

Begorombul az ember. Magyar nóta is 

kéne már! Milyen dal? magyar dal? -— 
éktelen nevetés, fantata csizda. 

A díjbirkózó felpattan a székről, s a 
következő pillanatban egy rendkívül me- 

lodikusan tovaszálló csattanás némítja el 

a kegyetlen odaadással rángató cigányo- 

kat. Mulatnak, költenek, gyűjtenek és 

szétszórnak a népek, mindenféle népek, 
a kárpáti népek itt Csabán. 
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A vásárnak vége, hazamennek a legé- 
ay-k. Csomagolnak a vásárosok. Pán 
EFdbory szűrszabómester is pakolja a por- 

. tekáját a hatalmas vaspántos ládába. 

. A magyarok szeretnek csúfolódni az 

. azcvaló jámbor néppel. Néhány hetyke 
Ezpatos gyulai legény meghallva, hogy 
Fíőbry mester úr a segédjével szlovákul 

beszél, odaszól. 
Bácsi! Van-e eladó pikulája? — A fából 

készült kis furulyákat többnyire tót vá- 
sírosok árulják. 

Van, fiacskám, van, mondja a mester, 
Es megragadja a csúfoskodó vigéc gallér- 
jét, odacipeli a lova farához, és orrát 

cérszor beleveregeti a ló hátuljába, mi- 
közben csöndesen mondogatja: Itt a pi- 

kula, fújjál bele! 

korcsmai ének 

A vasárnap délutáni korcsmai táncokon- 

mulatságokon a legelőkelőbb gazdák lá- 

. nmyai is ott ugrálnak. Csárdás, mazurka, 
walcer, cigányzene, fúvószene. Sok ilyen 

egrálóhely volt. 
39



  

   

    

   

   

  

   

  

   

  

   

  

   

      

   
   

     

A mulatókert a legfényesebb. Az árvíz § Wa fülbemászó, híres zenéjével mindig 
ugyan elseperte, de lassan visszatért az ő asz terem. 
élet a városi mulatóerdőcskébe. Kezdet- Ot van a Rihcáj a Lencsési úton, az 

ben úgy, hogy a nőszemélyek itt dolgoz- :házi-Egri sarkán a 888, a három 
ták le a tarifát a bokrok alatt. Aztán vendéglő, meg a Varga-féle 

kezdtek nappal is táncolni. ; a Madarász kocsmája és csapszék 
A legeredetibb a Sörház. Gödör, föld- z egy-két utcában. 

gyomra, serház, ahogy tetszik. Régente A Próféta vendéglő a piactéren, a 
a nyáron idevetődő színészek itt hacacá- suth téren a Bárány kávézó és a Ná- 

réztak. Volt itt ser, sör, szesz és pálinka, -szálló a Vasút utcán, a Fiume, a leg-. 

bor és gőzfürdő, istálló, darálómalom, yobb, a Fiume kávézó-vendéglő- 

komplett diliház. ló a főtéren az uraknak, a többi a pa- 
Itt isznak áldomást vásár után a kár- ak. Az indóház mellett az Arany- 

vallottak. A Vadász korcsma tömve, a zkas hotel. A búzapiacon kóser ven- 

gyulai út és a vásártér sarkán. 

A szarvasi út elején, mindjárt a Főut- 

ca után a Zöldfa vendéglő virít. Vasár- 

nap tán ez a leghangosabb, rezesbanda 

húzza a vonóját. 
A Szarvascsárdában, a szarvasi út vé- 

gén a híres Orvosné csaplárkodik. Világ- 

hírű paprikást csinál, töpörtős csuszája 
csak úgy csúszik, tüzes, tiszta bora S a 

szép fekete, parázsszemű asszony úgy- 
szintén. Aki éhes és igazán szomjas, fel- 
keresi. S ahol nagy mulatság van, Purcsi 

orovszky Keso járja a kazlakat, köl- 
akér tyúkokat, valahogy él. Nagy va- 

and. Bejárta már a fél országot, ak- 
aban ez nagy dolog volt, nem beszél- 

se a katonaságról. Árok partján, papsajt- 
"és közben mesékkel traktálja a gyere- 

Pedig még háza is van, nagyon 
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hetne, mivel a lova lábáról leesett a pat 

rendes, tiszta, nem bagolyvár.. Bagoly 
zsír legföljebb a tanítónők gatyájábar 
van. 

Máskor meg halászás, horgászás köz- 

ben lepi meg a suhancokat. Mindig tré 
fál, mesél, misél. 

Egy paraszt ott áll két szamarával, 
akarom mondani lovával, szekerével 

Vasút utca kellős közepén. Mi mást te 

    
    
   

   
     

   

  

     

   

    
    

       
    
    

  

         
    

   

    

   

    

   

   

   

tót ember, vagy félóráig üvöltözte a 
ánycsempészeket kereső állami hiva- 
skoknak: Zsákba, finánc! Mondták, 

yd abba, de nem hatta: Zsákba, fi- 

! Tizennégy napra becsukták a kó- 

Na, mért nem nevettek ? 
. Aztán ezt a gyónásosat tudjátok ? 

. Kérdi a katolikus pap az előtte tér- 
olőtől: Mikor gyóntál utoljára? A pa- 

: Lelkemre mondom, nem tudom, 

azt hiszem, akkor, amikor a mi öreg 
Senünk megellett. A pap: No, és nagy 

az a borjú? Paraszt: Az már nem 
jú, hanem ökör, hiszen öt éve azzal 

atok. Pap: Akkor annak régen kellett 
lezaie! Biz? az meglehet, mondta a pa- 

kó, megkérdez egy polgárfélét, mondj 

már meg, hol lehetne gyorsan megvasal 

tatni a lovát. Kapcsolt a testvér, rafiná 
csabai volt, és elküldte bátyámat alig há- 
rom házzal odébb, hogy ott az a májsz 

ter, ahol ki vagyon írva: Gyorsvasalás ! 

A vidéki ember lovastul beállított 

májszterhoz, hogy kér egy vasalás 

Gondolhatjátok, hogy rúgta ki lovast 
szamarastul a marháját Lófejű úr, mert 
ráadásul így hívja otthonában a feleség 

Különben pantallókat vasal olyan gyo 
san. 

Na, ez jó mese volt, ugye, bugye? 

A múltkor is mi nem történt a piacté 
ren: egy csabai ember, mondanom 

Ti is ilyen ökrök vagytok! 

. Közületek valaki nem akar rendőr 
lenni? Akkor hallgassátok! 

Dülöngéző, mámoros, borközi álla- 
iban levő embert tuszkol a rendőrbiz- 

elé az egyik rendőr. 
Jelentem alássan, bekísértem ezt az 
dert, mert botrányos dolgokat művelt 
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az utcán. Figyelmeztettem, hogy nem tk 2 huszonegyet az az obsitos vén 
szabad, de azért mégis ordított. 

A biztos kérdőre vonta a magyart. 

No, mondja, igaz-e? 

A borközi ember ravaszul hunyorított 
egyet szemével a rendőr felé, aki bekí- 
sérte, aztán dutyi ide, dutyi oda, egé- 

szen kedélyesen válaszolt. 
Hát igaz, kérem. De csak a hangomat 

próbálgattam, hogy tudok-e kiabálni, 
mert rendőr akarnék lenni! k 

Képzelhetitek, majd megütötte a guta —— Szóval ilyen okos ember volt az öreg 

a biztos urat! Váljon egészségére. j orán. Csak egy lécre futotta neki a 
Ismeritek a nagy seggű Zahoránékat? §  aszhant fölé az alvégi temetőben. 

Velük esett meg nem is olyan rég. Még egy finánctörténet, ez velem 

Jan Zahoran Nagyváradon volt sokáig sztt meg, amikor még volt kocsim, 1o- 
üzleti szolga. Elbandukolt szépen az ál- d sem. 
lomásra feleségével, gyerekeivel, s a há- § — Jöttem haza a kereki tanyáról. Bácsi, 
rom legfiatalabbnak féljegyet kért. ""egyen fel bennünket a szekérre — kö- 

Aztán hány évesek? — kérdezi a pénz- § györgött két finánc. Nem lehet ám, nincs 

táros gyanakodva. . Elés, se szalma. Nem baj a, gazduram, 

Kilencévesek együttvéve, kírem alás- § elülünk mi a szekér oldalán is, elfárad- 

san. Hármas ikrek azok. tak, hát csak vegyik fel, az isten áldja 
Aztán hol születtek ? . meg 
A Misó Csabán született, a Gyuró 

Gyulán, a Janó pedig Váradon! — vágta 

. Ennek az apjáról mondják, akinek 
"0 földje volt Fényesen, meglátogatta 

7 a pap. Hány lovad van? — kérde- 
2 nagytiszteletű úr. Tíz. Számolja az 
eres úr: Hát itt tizenegy van! Az már 

lehet, számoljuk együtt. Számolják 

tízig el is jutnak: Hát ez az egy 

ig ugrál, így nem lehet megszámol- 

egállt a két huncut szürke. Megáll- 
. Etok, az anyátok teremburáját! Nohát 
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£ csendér fordítva tartja maga elé az 
rászóltam: Őrmester úr, fordít- 

szik tartani az újságot . . . 

ss! Egy magyar királyi csendőr őr- 

szernek így is kell tudni olvasni! 

szép rövid magyar neved van, 
mundtam tótul, így nem értette. 

. Amikor bejött Csabára az első vonat, a 

város kíváncsi volt, hogy van-e ilyen 
scsleg. Hát az tényleg ment lovak nél- 

is. Egy öreg parasztnak kialudt a 
a, tüzet kért a masinisztátul. A 

idonyvezető parazsat adott, és biztat- 
z öreget, hogy üljön fel a vonatra. 

. Nem ülök én, nekem sietni kell, adta 
sEz neki. 
Először úgy tervezték, hogy Szarva- 

sam, Mezőberényen, Békésen és Gyulán 
zesztül vezetik a sínpárt mali Aradra. 

A fuvarosok féltették hosszú fuvarjaikat, 
s az emberek melléjük állottak, vasvil- 

kergették el a mérnököket, mert 
ez a magyar szabadság? Tűzokádó 

ny a mi asztagjaink mellé, tanyáink, 
seidjeink helyére?! Csaba kitartott, meg 

— kaptuk. 

üljenek fel, de jól fogóddzanak a szekér- 
oldalba, mert sietős az utam, s gyorsan 

hajtok. 
Lábuk közé szorították a puskájukat, 

s már repült is a szekér, nem a kocsi- 
úton, hanem mellette a hepehupás, rázós 
szélen. Álljon meg, bácsi, leszállunk — 
szóltak kis idő után. De én süket lettem, 

nem hallottam a zajtól. Bácsi, bácsi! az 

isten áldja meg, kirázza a lelkünket! 

összetöri a csontunkat! Bácsi, leszál- 

lunk, inkább megyünk gyalog! 
Ami igaz, igaz, majd kirepültek a ko- 

csiderékból. No de nincs olyan hosszú 

út, amelyiknek vége ne volna, megálltam 

valahára a házam előtt. Na, finánc ura- 

im, hát szálljanak már le, itthon va- 

gyunk. 
Úgy megdermedtek a kapaszkodás- 

ban, hogy a szomszédok szedték le őket 
nagy káromkodás közepette. Már indul- 

hattak is vissza, hogy megkeressék a 

puskájukat. 
Így legyen közületek finánc. 
Amikor katona voltam, csendérrel és 

rabjával utaztam egy kupéban. Újságot 
vettünk mind a ketten. 
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kat, gyerekek. Azt tudjátok-e, hogy any 
nyi tót van a világon, hogy amikor Ko 
lumbusz Kristóf felfedezte Amerikát, és 
kiszállt a hajóból, jöttek az emberek, és 

köszöntötték : 
Cso hladátye tu Pánye, mit keres itt az 

úr? 

, hanem csak a tornya. Közel- 
zlóla hatalmas, szélesnek, giganti- 
ak tetszik, innen meg, tán tíz kilo- 

szczrre, milyen karcsú, kecses, elbűvö- 

munt a többi falu tornya ötszáz lépés- 
Izen, a távolság. 

A béresekkel együtt dolgozik, él, mu- 
szeret, beszél, gondol, tréfál. Ez az 

szép lányok, ne sírjatok . Politikai parádék alkalmával gyolcs- 
j gatyában vezeti a tót sihedere- 

akik lóháton, árvalányhajas kalap- 

az ünnepeltek kocsija előtt lo- 
solnak. Bandi a legerősebb, a leg- 

eb legsudárabb. És ősi szokás szerint 

5 kap egy perkeltet, két pohár sört, 

zú szárú vergóniát és ötven krajcárt 
" sormánypártitól egy forintot. 
Azután így gyolcsingben, gatyában 
zadulnak a Körös sorra, a kuplerájba. 
semmi, de szól a zongora. Szinte 

a a ritmust. Persze nem nekik, 

uttyóknak, ők más tempót is- 

Többször bekísérték őket a 

Az oskola sehogy se ment, betegeske 

dő apjának egyre inkább segítségre vo. 
szüksége a gazdaságban. Hazament a ta: 
nyára. 

Gerendási tanyának mondják, pedig 

már a kereki földön van, az országút 

mellett, ami kettévágja a határt. Enyhér 

hajladozó mező fehérlő házakkal tele- 
szórva: szigetvilág. 

Emitt, jobbra a kígyósi kastély tornya 

elöl, távol a jaminai kistemplom nyúl k; 

valamelyest a fák közül, s rajta túl, még 

azon is túl, mintha csak a szomszédban 

lenne, a csabai nagytemplom. 
Épp ez az érdekes, hogy nem az egész lányok, üresek a szobák, üresek! — 
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ssclédség által fenyítőhelyre bekísértes- 
S a jobb érzésűek botránkoztatá- 

"szra ne fetrengjenek az utcákon. 
. Szőke Bandi nevű rab, tegnapelőtt 
szezel, bizonyos elkerülhetetlen dolog 

tézése végett a gyulai dologházból 
éíredzvén, a rövid szabadságidőt arra 
ználta fel; hogy bizonyos melléképü- 

: — úgy látszik, nem elég erős — fedelét 
emelvén azon kimászott, s a megyeház 
ztjén keresztül szépen elillant. Még 
ig nem is került meg. 
A Bocskay utcában húsz házat emész- 

z meg a tűzvész a korszerű tűzrendé- 
1 felszerelés híján. 

(Az új községháza homlokzatán a Vá- 
metáza szó díszeleg, a város élén azon- 

továbbra is parasztbíró áll, aki a fi- 
zett és tiszteletbeli esküdtekkel vezeti 

: közigazgatást. Csak hatvanegyben si- 
mult a parasztok érdekeit képviselő bí- 

mit választani. Az úri huncutság őt is le- 
etlenné tette. Zsibrita János földet 

mt a zselléreknek. 
Sokan továbbállnak, kirajzanak, új 
foglalásra indulnak: a környező nép- 

ordibált, pajzánkodott a gazdasszony, 
és kiállt az ajtó elé: Gyerünk, fiatalem 

berek, gyerünk! 
Nyáron a Körös-parton napoznak a lá 

nyok, a gyerekek csak nézik. Az utcán 

járnak, azok a bárcások, ki van váltva a: 

iparengedélyük. 

húsvét 

A húsvéti locsolkodással több év óta egi 
botrányos szokás van kapcsolatba hoz 
tudniillik az, hogy a locsolással megtisz: 

telt lányok, főleg cselédnők a tisztelg 

gavallérokat pálinkával, likőrrel házar 
kint traktálván, részegekké itatják. 

E garázda részegek barom módra or 

dítozva, káromkodva, sárban, porba 
amilyen az idő, fetrengve az ünneplő fi 

lelkű híveket botránkoztatják. 

Méltán lehet várni a hatóságokté 

hogy templomok előtt hirdetéssel óvj K 

népet e botrányosságtól egyfelől, másfe 

lől pedig, hogyha ilyen garázdák láthatói 
lesznek, arra rendelt felügyelő közsé 
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ika, hetivásár, egyre lázasabb 
mez az emberpiacon, a szétoszlatásuk- 

a Erezényelt rendőröket megfutamít- 
Zét csúfolódó gazdát kicsit megver- 

Körülfogják a városházáról hivata- 
tartó Sztrakát, s az új piactér köze- 
hajdújával együtt véresre verik. A 
sigabírói hivatal felé menekülő 

kát csendőrök fedezik szuronyuk- 

Bekotródtak ők is a főszolgabírói 

A tömeg kövekkel döngeti a bere- 

elt ajtót, a leütött bíró átugrott a ke- 

, a szomszédok kötözik be. Az aj- 
mögött töltött fegyverekkel állnak a 
adőrök, egy futár pedig a felvégi le- 

ta gyakorlatozó katonákért szalad. 

"Szuronyerdő tisztítja a templomteret, 

eret, a vasútutcát. A leszúrt parasz- 
ni még egyszer felemelkednek, s véres 

ilüket mutogatják: Így bánnak el a sze- 
emberrel! Ne bántson, nem halok 

sz meg, míg legalább tíz urat le nem 

izmok! Tak naraboju sz chudobu . . . 
. Gyuró, a sintér bekötött fejjel, fiáke- 

m rohangál a katonák után, mutogatja 
kit fogjanak el. 

telen kincstári földeken, pusztákon ú 

falvak születnek. 
1891, a nagy lázadás éve. Febr 

27-én a munkásegylet alakuló üléséi 
kétezren jelennek meg. A kör célja: har: 

colni a magasabb munkabérért, olcsób 
földbérletért, emberibb bánásmódért 
Pluhár György, az ideiglenesen válasz; 
tott elnök mindenfelé hirdeti, hogy má: 

jus elsején túl a napszámosok naponkét 
nyolc óránál többet dolgozni nem fog: 
nak, s hogy a napszámosok szabják me; 

a napidíjakat, a gabonarészt. Az egy 
cseléd felszólította a gazdáját, hogy állít 
son számára órát az istállóba, mert ő jű 

vőre naponta csak nyolc órát fog dolgoz 

ni. Tíz Népszava, két cseh Socia 
Demokrat jár a parasztvárosba. 

A főszolgabíró, a volt Ráday-pribé 
Sztraka György késleltette az alapszabá 
lyok jóváhagyását. A kör engedély nélk 

is működik, a tömegek elkeseredésé 
azonban ez a huzavona csak növeli, 

jus elsejére-a végsőkig fokozódik a ható 

ság, az urak elleni gyűlölet. Egyszer s 
lettünk, egyszer úgyis meg kell halni. 
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az egész megyében. Ki akarják sza- 

sadítani a lefogottakat. Az erkély és a 
zép közt éles párbaj: az úri szónoklatok- 

cz tízezrek felelnek. Kociszky Mihály 

uram nagy ezüstgombos fekete bírói 
cájával fenyegeti a népet, a hátán tör- 
össze a szép bírói botot, csak gyűjjön 

A nép kiszorul a város szívéből. Dühe 
azonban csak fokozódott, a patakokba 
folyó munkásvér olaj a tűzre: az árvái 
nem pusztította el Csabát, de majd e 

pusztítja a tűz! 

Délután már meg is jött a megbízhati 
erősítés — Váradról: Holub tábornok 
nyolcszáz román katonával. 

Ruzicska főhadnagy katonái közt su 
togó hang kélt szárnyra: hogy harcolha 
nánk mi munkás és paraszt testvéreink Főispán uram a bihari rengetegben 

ellen? Hej, csak ne lett volna rajtam az dászik hetek óta. Haza se jött Gyulára, 

kék mondur, majd megmutattam volnal egyenest Pestre. A képviselőházban a 
én is az uraknak! elügyér kérdezi tőle, hogy mi újság Bé- 

Másnap a nagytemplomot katonasá ésben. Mi lenne, semmi különös. 

vette körül: A nagymisén Szeberényili Csend, béke, nyugalom. Rögtön laput 
Lajos Zsigmond lelkész az urak felszólí ötöttek a talpa alá, hogy ez azért túlzás. 

tására a négy-ötezres tömegnek nyuga 
lomról, a világi hatóságok tiszteletérői 
prédikál, s Pál apostolra hivatkozik: do. 

gozzál és imádkozzál. j 
A híveknek nem tetszett ez a beszéd, 

hát ő is ellenük van? Nem jó pásztor az, 
aki nem védi meg a maga juhait — mor 

gott a nyáj. Szeberényi úr bakot lőtt. 
Tenger a városház előtt, ostromálla- 

Na, te román paraszt, hajtsd meg ezt a 

bandát! 

seregély 

katonaorvos mégsem találta alkalmas- 

k. A különben fukar apa fizetett az or- 
rosnak, csak találja már egészségesnek, 

aztán hadd vigyék, hátha ráncba szedik. 
. Huszonegy éves korában bevonult há- 
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czindult a menet, elöl a vőfély virá- 
" Sotjával, utána a cigánybanda, a 

menyasszony ezután jött ki, két 
y pedig toborzót ugrál a Rákóczi- 

a a cigányok között, és kurjon- 

rom évre. Mezőhegyesen csődörös hu 
szár. A nagypofájú, szabadságra szüle- 

tett András gyerek sehogy se fért a bőré 
be: visszapofázott, ellenkezett, és 

nem feljebb való egy csődörös huszárná 

legfeljebb a kisasszonyok. 
A sok áristom végül is Szarajevóba ve 

zetett. Sok jó kurva. Itt töltötte az utolsó 

évet. Csak a Kanalas Jano volt csabai 

gyerek. 

Kedves fiam Jano moj! 
A levelet, amiben csomagot és pénzt 

kértél, nem kaptuk meg. Egyébként 

semmi különös újság. 

Csókol anyád. 
Holnap akasztják apád. 

Azért elég szép rangja lett, amikor le- 

szerelt: őrmester. 

Ez az utca petrezselyem 
A menyasszony végig selyem 

TD ju ju 

Közben aztán rászólnak a cigányra: 
ös, a teremburádat! A jambót csele- 

De a cigány indignációval szólt vissza: 
embó nem pászol mostanra, majd ha 

eg leszel. 

Erre a gyerek kést rántott, és a füstö- 

megiramodtak. Leggyorsabb lába 
ntt a nagybőgősnek. 

k Nagy nehezen lefogták őket. A vissza- 

; muárgó csávók: Azért se muzsikáljuk a 

Ilonka, szép kis Ilonka, Rajtár Ilona. Jót. 
Szép lány, jó lány, okos lány, szeret lltassága után alig öt hétre német 
nekem való. És a sereg után egy-két zésű levelet hoztak az apja házába. 

nappal már álló hétig mulatott a nász- s gazda elolvasta, azt hitte, az övé, 
nép. 

szívem 
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háziorvosa fordította le a német szöve serelem 

get. j 
A levél Andrásnak szólt; jelentkezeti 

újból tényleges katonának a szarajevói 
szerelem volt, jöttek a gyerekek: 

a, Mariska, Andris. András mele- 

érző, jó családapa, értük minden ál- 
a kész. Férfi. 

gyütt játszik velük. Münka után be- 

y a rumliszobába, ahol a gyerekek 
szcúroznak. Megjelenésére a kemence 

a padkára, a kuckóba húzódnak, 
y aztán annál nagyobb ricsajjal borul- 

ssanak a fejére, nyakára, hátára, mel- 
Cukorka, gesztenye mindig előke- 
zsebeiből. 

adi bácsit a többi gyerek is nagyon 

zeti. Igazi tipp-topp ember, mindig 
imeszorított ököllel megy, pedig na- 

ma rendes bácsi, amikor a gyerekekért 
zy az iskolába, órákon át elgombozik 

: az udvaron. Amikor elveszti az 

kölcsönkért gombot, tanító úr, 
ki a bicskáját, és levágja a gombja- 

záról, azt is elveszti. Máskor meg 
sz nap velük játszik. 

ácsi. 

pézsiton szép május elsejéket ren- 

el. Az öreg nem értette, mi történt a fiá 

val, még kevesebb egyetértés lett köz 
tük. Egyébként is az együttlét továbt 

rontotta a viszonyt. A mostohához még 

ennyi köze se volt. ; 
Rendes, aranyos feleség lett a Rajtár 

lányból. Igyekezett megérteni az 

egyetlen urát, ha már szerette. S ha néh: 
nehezen is, de sikerült. 

Kilencvenhatban, alig több mint egy- 

éves házasság után meghalt a gazda. A 2: 

éves Andrásra szakadt a gazdálkodás 

apja után 160 hold, feleségével meg 4 

jött. Az örökség tehermentes, ami ne 
kis dolog, s a legjobb gerendási televé: 

nyes földön. 

Új élet, boldogság. Amikor az embes 
szerethet, dolgozhat, mulathat, tisz 

emberül. 

S olvashat. 
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lők, a filoxéra pusztítása után maradt a 
Jamina. 

Innen járnak be Csabára napszámos- 

munkára, az emberpiacra. A csabai gaz- 
dák béresei, az úriházak cselédlányai 
legnagyobbrészt innen kerülnek ki. 

A városi urak elhanyagolták Jamina 
gazdasági, oktatási és minden egyéb fej- 
lesztését, adót azonban szedtek, s már 
rendőrt is ültettek a nyakukba. Hiába 

menekültek. Elszakadási törekvéseik is 

kudarcot vallottak. S lettek Csaba ötödik 
kerülete,  Literáti-falva,  Csaba-szőlős 
helyett 99-től Erzsébethely, az elpatkolt 
királynő emlékére. Ferenc Józsi beadta a 
maszlagot. A király jó, csak az urak... 
Olyan ez, mint a jóisten: jót akar ő, 
csakhát a gonoszak! 

: A Brüller Ármin korcsmájában tanyá- 
zik. 98 decemberében Jamina beválasz- 
totta a városi képviselőtestületbe. Társa- 
dalmi életet él. Marosvásárhely piacán 
az országgyűlési képviselőválasztáson 
négy székelyt lőtt a csendőrség. Ha ma- 
gyar, akkor se ugráljon. 

Hammer Bernát csabai korcsmáros 

68 

  

keservesen meglakolt a szíves vendéglá- " 

tásért. Elfeledte a régi igaz közmondást, 

hogy a befogadott tót rendesen kiveri a 

házból a gazdát, és múlt esztendő no- 

vember 25-én sátort is épített a korcs- 

mája udvarán, hogy annál kényelmesebb 

helye legyen a mulatozó tót aranyifjú- 

ságnak. Folyt a tánc javában, de végre is 

elfogyott a szilaj jókedv, és verekedéssé 

fajult. Különösen Csirik Zahoran András 

adta leghangosabban a bankot, akivel 

Hammer csakhamar összeszólalkozott. A 

jó szó nem használt, s a korcsmáros tü- 

relmét vesztve tenyerével próbálta 

csöndre inteni a lármás tót legényt. 

Vesztére tette, mert alig hangzott el a 

hatalmas pofleves, Csirik Zahoran barát- 

jai segítségével rátámadt a mit sem sejtő 

Hammerra, s úgy agyba-főbe verte, 

hogy húsz napig feküdt véres sebekkel, 

nagybetegen. Fogadd be a tótot . . . 

Érdekes kalandja volt vásár vasárnap- 

ján az egyik városi rendőrnek. Gyanús 

külsejű alakot vett üldözőbe, de elérni 

képtelen volt. A csavargó szirénként 

csalta maga után egész a Körös-hídig, 
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. de ott se adta meg magát, hanem úgy 
ahogy volt, ruhástul-mindenestül bele- 
ugrott a hídról a Körösbe. Pompás bra- 
vour volt, a koma kimászott, föl a hídra, 
És újra le a vízbe. Így ismételte egymás 
után ötször, míg végre a különös kúra 
mégis megártott, s a rendőr bekísérte a 
virtuskodó, de elázott szabad úszót. 

A medgyesegyházi és környéki tanítók 
a Tanítók Háza javára hangversenyt és 
táncmulatságot rendeztek. Hajnali két 
óra tájban nyolc ismert, falubeli szociá- 
lista agitátor, kettő a képviselőtestület- 
nek is tagja, lépett a táncterembe. Fejü- 
kön kalappal, subában odaálltak a terem 
közepére, s követelték: van-e engedé- 
lyük arra, hogy a bálat az állami iskolá- 
ban tarthassák? A hölgyek megrezzen- 
tek, a rendezők pedig felszólították a 
szociálistákat, hogy távozzanak. 

Most rajtunk a sor, mi akarunk mulat- 
ni, de van kint még negyven társunk, 
azok is szeretnének egy kissé szórakozni. 

A csendőr főhadnagy: tűnjetek el, 
azok kimentek a folyosóra. A csendőr 
rendőrért ment, a folyosón pedig gyűlt a 
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tömeg. A zsandárlegények kiszorították 

a dühös népet, a főkolomposokat letar- 
tóztatták. k él 

Mi majd a templomban rendezünk bá- f 44 

Öngyilkosok százai: béreslányok, agg 
parasztok, keserű földművesek, katona- 

ság elől menekvők. Cséplőmunkások, 

aratók sztrájkjai. Sztrájk a téglagyárban 

— Csizmadia Sándor, Kubik Antal, §Si- 

mek Samu, Vankó Károly, Ráday Sán- 

dor munkásvezérek és vándorapostolok 
adományokat gyűjtenek az éhezők men- 
tésére, nem szabad. Ezt aztán nem. ; 

Zötyögő út, kétoldalt eperfák, háta 

megett a nagytemplom, elöl valahol bal- 

ra a tanya. Lassan megy a kocsi, elég 

nagy a csend. Egyedül az éjjeli sötétben. 
Vagy talán mégsem? Valaki még nem 

alszik, idehallik: Zálogolni megy a bíró, 

Nem tartja fenn a sok síró, fejed alól mi- 

kor ütik meg a dobot. 
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népem 

Mezőfi Vilmos, az Újjászervezett Szo- 

ciáldemokrata Párt vezetőjének tanácsá- 

ra a csabai munkások felterjesztették a 

belügyérhez jóváhagyás végett az Általá- 
nos Népegylet alapszabályait, s ami nem 
sikerült 891-ben, 903-ban végre meg- 

lett; az áprilisi alakuló gyűlésen mindjárt 
ötszázan léptek be. 

Nigrinyi János vezér a szellemeskedés 
birodalmába is át-átcsapott. Így például 
annak illusztrálására, hogy az urak kong- 
resszusai mit sem érnek, elmondta, hogy 
a berlini békekongresszus alkalmából, 

amint legjavában tárgyalnak, az őrizetle- 

nül hagyott ajtón betoppant egy drótos 
tót, és egérfogót kínált. 

Ezzel beszélni kezd más tárgyról, de 
egy hang közbekiált: Tovább mondja azt 
az egérfogót! Fejezze be, mert még ed- 
dig nem nevettünk! 

Sajnálom, de tovább nincs. 

Az egylet célja: az elmaradott, de mű- 
velődni akaró munkások tudományos, 
művészeti és politikai felvilágosítása, 
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nevelése. Nem tetszik az uraknak: mi- 

nek akkor a politika. 

Kétegyházán is egyletet akarnak a 

földmunkások. Az akadékoskodó rendőrt 

összeverik, zsandárok riasztják szét a tö- 

meget. Minek nektek, büdös tahók, az 

az egylet? 

Nyugtalanság. Aztán újra a tömeg. 

Románul: A jegyző, a bíró, az elöljáró- 

ság mondjon le! Ha nem, kiverjük őket a 

határból! Piszok magyar bíró. 

Egész nap esik az eső. Folyton lármáz- 

va, mindinkább szaporodva, kitartanak. 

A kivezényelt Lukács György főispán- 

nak is csak ezt hajtogatják: Mondjanak 

le, rosszul bánnak velünk, addig nem le- 

szünk nyugton! i 

Az eredménytelen csitítás után megje- 

lennek Csabáról vagonokban a katonák, 

száz-száz élessel. Lesz itt mindjárt rend. 

Dobszóval vonulnak be, rend lett a falu- 

ban, még most is ott tanyáznak a község- 

háza udvarán. 

Veresek a május elsejék. Munkát és 

kenyeret kér a nép megyeszerte. Ki tud- 

ja, talán országszerte. 
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A Pollák korcsmában megalakul az új- 
jászervezett szocdem párt. Ez lényegé- 
ben osztályellenes izgatás. A Bokányi- 

párt egyesülést javasol. 

Pünkösd első napján, vasárnap dél- 
előtt lejön Mezőfi, délután a vásártéren 

sokezres tömeg, különösen sok asszony 
előtt népgyűlés. Mezőfi a nép sanyarú 

helyzetéről, a vagyonos osztály módfe- 
letti kedvteléseiről s a szocializmusról 

beszél. Végül leszögezi: ne higgyetek a " 
nemzetközi szociálizmusnak! A hivatalos 

államnak legfeljebb ez tetszett az egész- 
ből. Valkusz Mátyás jaminai kovácsmes- 
ter neje, a zászlóanya fogadalmat tesz az 

egylet zászlajára. 

Este Králik Ferenc nemzetközi beszél 

a forradalomról az iparosifjak mulatsá- 
gán, majdnem összeverik. A hatóság a 
hétfői nemzetközi gyűlést betiltja. 

Pünkösd másnapján kora reggel zsú- 

folt a kispiactér, az emberek ingerülten 
tárgyalják, hogy egy csoportvezető jog- 

talan levonásokat tett a napszámból. 

Közben pán Dobroczky Miso munkáso- 
kat fogad fel. A bért egyesek keveslik, s 
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kérik vissza a munkakönyvüket. Nye 

dám! A munkások körülfogják, a gazda a 

városházára menekül, nagy tömeg kíséri. 

A városházán visszakapják bárcájukat. 

Helyreáll a rend, megjelenik Kiszely 

Gyuró, ókígyósi munkavállalkozó, a le- 

vonó. Elfajul a vita: földre teperik, ütik, 

rugdossák. A Kossuth kávéház és pálin- 

kamérés bejárata előtt folyik a csata, mi- 

vel három csendőr is beavatkozott. Ber- 

ger Sámuel bérlő bezárja a két helyisé- 

get, s az ablakból odakiált a rendőrnek: 

Vágj közéjük a karddal! — s revolveré- 

vel fenyegeti a napszámoshadat. Betör- 

nek Berger lakására, Berger hálószobá- 

jába zárkózik. 

A rend- és csendőrség igyekszik meg- 

védeni Bergert és családját. A tömeg be- 

zúzza az ablakokat, letépi az ajtókat, 

asztalt, széket aprít, pálinkát iszik, a szi- 

varokat, a dohányt szétszórja, ha elfog- 

ják, agyonverik. 

Rátörik az ajtót — Berger és felesége 

egy szűk, felső világítást szolgáló abla- 

kon a szomszéd házba menekítette ma- 

gát. Seiler Elek főszolgabíró úr letartóz- 
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tat harminc renitenskedőt. Tölts, szu- 
ronyt szegezz. 

Tanyán elveszett a szalonna, Mitykó 

béres nem vállalta. A gazda szólt kakas- 

tollas csendőreinek, azok lóháton kijöt- 
tek. Macskát tettek a nadrágjába, kar- 
molt, rágta, valóban én voltam, úgy ösz- 
szekarmolta a hasát. Kociszky farmján 

egy nagy búzaasztagot gyújt fel az elbo- 

csátott kocsis. 

Egy házzsellért megidéznek a város- 

házára, mert disznaja elhullott, és ő nem 
jelentette be. 

Hat korona bírságban marasztalom — 
mondja a bíró, és kérdi, hogy megnyug- 

szik-e? 

Nem. 

Tehát apellál? 

Nem! 
Hát mit csinál? 
Kérem — mondta megindultan az em- 

ber -, kérhetek valamit? 

Tessék! 

Arra kérem a bíró urat, lövessen 

agyon! 
1903 végén megjelenik az Igaz Eszme, 
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a népegylet művészeti és politikai lapja. 

Hangja egyértelmű, világos: ide nem tol- 
dozás-foldozás, hanem alapvető válto- 
zás, forradalom kell. 

Nigrinyi, költő, az Igaz Eszme szer- 

kesztője felkereste tanyáján Áchimot — a 
népegyletieknek megtetszett az energi- 
kus községi képviselő. Írni kezd a lapba, 

jár az egyletbe. 

Az egylet a zsidó Pollák Arnold beré- 

nyi úti kocsmájában székel. A főutcára 

néző épületben a kocsma, a Felsánc ut- 

cára néző épületszárnyban a népegylet, a 
tágas udvar pedig előadások helye. 

1903-4 tele: töméntelen nép az egy- 

letben. Sokan már kora délután idesiet- 

nek, és tanulják a munkásindulókat és 

más énekeket. 

Mi dolgozunk s nagy hasznot hajtunk 
De hol a kéz, mely díjat ád 

Éhség, nyomor velünk 

De mind, mind felkelünk 
Mindnyájan felkelünk 
Szabad lesz a jövő 

77



Az asszonyok a leglelkesebbek, néme- 
lyik egészen elhanyagolja az otthonát, 
gyermekeit, mindene az egylet lett. Az 

idejárók megittasodnak az itt nyert tu- 
dománytól és művészettől, lenézik a ma- 

radiakat. 
András vasárnaponként jár. Hangosan 

olvassa a többieknek is az újságokat. 

Meg is magyarázza. 
Egy elvtárs új dalt tud: Fel, fel, ti 

rabjai a földnek, Fel fel, te éhes pro- 

letár. 

villanyos vasút 

Motoros kocsi rohangál a Vasút utcán 

hat krajcárért: indóház, Reisz és Porjesz 
bútorgyár, Petőfi-liget, Benkő utca, Ná- 

dor-szálloda, Fiume-szálló, s bekanyaro- 
dik a főutcára: Kossuth téri kitérő, fő- 

szolgabírói hivatal, Zöldfa vendéglő, az- 

tán a békési úton a mezőberényi torko- 

lat, a volt Bella-féle iskola, s a vasút át- 

megy Békésre. 
Vasárnap a cselédek és a parasztlá- 
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. nyok csapatostul ülnek fel a Kmótorra 
(Komára), sokan egész délután így mu- 
latnak. Babák és bakák kurjongatnak, 

rikkantanak, élvezik a huszadik századot 

— a kanyarokban, nyílegyenesben, zötyö- 

gésben, mindenben. A lovak se értik ezt 
a Kmótort. 

Anyuci! anyuci! tele vannak a jendő- 

jük sájga mojatokkal! Mert rendőr is fel- 

száll ellenőrizni, hogy rendben megy-e 

minden. Nehogy csúfság essék a váro- 
son. A babáktól és bakáktól minden kite- 
lik. 

Fiákerek és konflisok, és mily csoda, a 
Rosenthalék első teherautója! Nagy cso- 

da. Motoros biciklik borogatják a gazdá- 

kat a Körösbe. 

csabenszki fórum 

Amolyan fórum románum. Köpködő. 
Kilencvenháromban a Fiume elől a kis- 

piacra helyezték. Embervásár, ahogy 

még mondják. 
Emitt a Berger-korcsma, amott a 
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munkásotthon. Nem igazi munkásott- 
hon, inkább az urak otthona. Mivelhogy 
ők találták ki. Csirkepiactér. 

Néha még nyáron is itt silbakolnak a 

rabszolgapiacon, akiknek nem sikerült 
elszegődni, esetleg épp tiltakozásképpen 
az alacsony bérekért. S lesik, hogy lesz-e 
már holnap kenyér az éhes gyerekek 
gyomrába. 

Pipáznak, elmélkednek, itt mindenki 
egyenlő. 

A népegylet bekerül a felvégről a csir- 
kepiac mellé. 

Megnézik fogukat, tetvüket, s ha a 
feleség jön embert fogadni, megfogdossa 

a töküket, mert neki az a legszüksége- 
sebb. 

rászállott a páva 

A gazdák nem akarnak szociáldemokra- 

ták lenni. Nagy részüknek, akikre már 

ráragadt az úri gőg, derogál a béresével 
egy népegyletbe járni, a napszámosai ál- 
tal elvtársnak szólíttatni, sőt azzal nyil- 
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vános helyen még koccintani is. Aki az 

átkozott cucilisták közé áll, azt senki 

sem dicséri meg sem a templomban, sem 

a városban, és soha semmiféle tisztségre 

nem kandidálják. Legtöbben azonban 

azért nem hívei a szociáldemokrácia esz- 
méinek, mert a jezsuiták tévútra vezetik 

őket. 

Pedig a szociálizmus, ez az erősen fej- 

lődni kezdő ifjú, akinek már születésénél 

puska tusából faragtak bölcsőt a hatal- 
masok, akinek csecsemőkorában sok ár- 

tatlanul kifolyt polgár vér volt az anyate- 
je, és akinek a csendőrszurony volt a já- 

téka és puskaropogás az altatódanája, 
kezd hatalmas ifjúvá fejlődni, aki élet- 

halálharcot vív a buta tőke ellen. Mi, 

gazdák pedig, akik az elnyomottakkal 
majdnem egy tálból eszünk, összetett 
kézzel nézzük eme, a mi érdekünkben is 
folyó harcokat? 

Vérlázító események történnek. Fele- 
di János gazda egy lőccsel úgy agyba- 
főbe verte húszéves béresét, mert egy 

órával később adott a tehénnek enni, 
hogy a szerencsétlen legény elvesztette 
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szeme világát. Behuta Mihály gazda vas- : 
vellával verte félholtra a béresét valami 
csekélység miatt. 

A hazátlan bitangok tiltakoznak: sze- 
met szemért, fogat fogért. 

A járás egyetlen községe, Újkígyós 
dolgozó népe gyűlésre hívja a csabai szo- 
ciáldemokratákat. Míg Andrásék beszél- 

nek, az ügyefogyott sekrestyés tepsi- és 

tilinkószó mellett járja hites szukájával a 

papi kalamajkát, a plébános két óra 
hosszat húzatja a harangokat, a jegyző 

ocsmány szavakat kiabál, folytonos nyá- 
vogás, fazékkoncert, fütyülés. Az igazi 
hopmester a geróf úr kígyósi intézője, 

aki a kopasz szájú tanítócskával együtt 

ijesztgeti a népet, hogy a szocialisták 

nem kapnak majd az uradalomtól sem 

harmados, sem feles, sem árendás földet. 
Jó hecc. Úri balhé. 

De mi lesz aratás idején, üzeni Ondris 

a kígyósi grófnak, ha mi sem adunk az 

országból egyetlen aratót sem! 

Ágotai hitvallású templom, a szószé- 

ken Koren Pál, egyházi író, lelkész. 

Péter apostol oly keresztyéneknek írt, 
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kiknek nagy része szolga, éspedig rab- 

szolga volt. Ezeket kéri, inti, hogy sor- 

sukat, a szolgaságot, viseljék türelem- 

mel, még ha néha ártatlanul is kellene 

szenvedniök, tudva azt, hogy az ilyen 

szenvedés a keresztyének hivatása. Sor- 

sukban annál inkább megnyugodhatnak, 

mert hiszen, amint minden égitest nem 

lehet nap, minden fa nem lehet cédrus, 

minden növény nem lehet rózsa, minden 

tag nem lehet fej, de nem is akar lenni, 

és jó is, hogy nem az — úgy minden em- 

ber nem parancsolhat, kormányozhat. 

Hivatásuk ellen, az ártatlan szenvedés 

ellen pedig azért se zúgolódjanak, mert 

így szenvedve Krisztus nyomdokait kö- 

vetik. 
Azonban az apostol szavai nemcsak 

azon rabszolgáknak, hanem — amennyi- 

ben az Isten és az igazság szolgálatában 

állunk — nekünk is szólanak; minket is 

arra intenek, hogy szenvedésünket, ha 

ártatlan is, viseljük méltó nyugalommal. 

Ne feledjük, hogy mióta áll a világ, min- 

dég így volt, hogy az emberek legna- 

gyobb jótevőikkel tettek legtöbb rosszat, 
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és akiknek élete áldás volt nemzetükre, 
honfitársaik azokat halmozták. el legin- 
kább átokkal. Ily sors érte, hogy a szám- 

talan közül csak néhány példát említsek, 

Szókratészt, Arisztotelészt, "Themisz- 

toklészt, Julius Cézárt stb. Így tett a zsi- 
dóság Jézussal. Soha nem volt az emberi- 
ségnek nagyobb jótevője, mint ő, és 

mégis senkit sem ért nagyobb gyalázat, 
mint őt. 

Ily üldözéssel fogadta a világ a keresz- 

ténységet is. S a keresztyének sorsa és 
hivatása ma is az igazságért szenvedni. 

Amint a Jézus koronáján több volt a 
könny, mint a gyöngy, úgy az igazság 

bajnokainak koszorújában azóta is több a 

tövis, mint a rózsa. És ahol nincs ily 

szenvedés, ott valószínűleg nincs az 

igazság, nincs Krisztus ; s akinek e világ 
nagyon kedvez, az valószínűleg nagyon 
kedve szerint tett e világnak előzőleg. 

A keresztyénség szenvedése a régi, 

csak az ellenség serege és harcmodora 

más. Hajdan a királyok és bölcsészek ül- 
dözték az egyházat, ma a társadalmi és 
szellemi világ söpredékével gyűlt meg a 
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baja: hajdan a nagyok, most a törpék ro- 
hanják meg; hajdan a villámok sújtottak 
le az Isten kertjének fáiba, most a férgek 
rágják e fák gyökereit; hajdan a viharok 

pusztították az Isten vetését, most a le- 
gyek; hajdan a jég verte el az Urnak 
szőleit, most apró rovarok lepik el a 
szőlőtőnek gyökereit; hajdan az oroszlá- 

nok tépték szét az igazság mártírjait, 
most szúnyogok és legyek szívják a vé- 

rüket. i 

Csak a sereg és harcmodor más, de a 
szenvedés ugyanaz. Avagy mihez kell 
nagyobb lelkierő: ahhoz-e, hogy a vérta- 
nú szent lelkesedésének hevében szem- 

beszáll a halállal, és egy-két óra alatt vé- 

gez e hitvány élettel; vagy ahhoz, hogy 

az ember egy hosszú életen át levén 
kénytelen hitvány legyek csipkedését 
szenvedni, keresztyénségéhez nem mél- 
tó eljárásra mégsem engedi magát elra- 

gadtatni, hanem türelemmel viseli sor- 

sát? 

Küzdjünk tehát az említett emberi 

gyarlóság ellen, hanem hivatásunkhoz 
méltóan; és el ne felejtsük, hogy a ke- 
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resztyén fegyvertelensége az ő legjobb 
fegyvere. 

Szeberényi Lajos Zs. a képviselőtestü- 
leti ülésen patkányméregnek nevezi a 
szocialista irodalmat. 

Nagy választási siker: Áchim a megyei 
törvényhatósági bizottság tagja. A veres 
cédulákkal szavazó nép három külvárosi 
kerületben is rá szavaz a községi válasz- 
táson: két népegyleti tag társaságában 
foglalja el helyét a képviselőtestületben. 

A népegylet elnöke. Beszéde sohasem 
unalmas, és ami fő, nem nehézkes. 
Élénk fordulatok válftskolmtalé; sőt imitt- 
amott egy merész, de találó hasonlat, 
egy jellemző ötlet, frisseség. Áchim első 
éles támadása a községi urak ellen a de- 
cemberi ülésen, Áchim tombol, a karzat 
neki zúg. A paraszt lelkében olyan húro- 
kat penget meg... A népgyűlést imád- 
sággal kezdi, a nép vele fohászkodik, 
majd zsoltár: Erős várunk nékünk az Is- 
ten. Kedves elvtársaim, testvéreim, pa- 
raszt véreim! Ötvettezteő vagyunk Csa- 
bán. Ebből negyvenkilencezer csupa 
paraszt. Tűritek, hogy ezer pantalló pa- 
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rancsoljon  negyvenkilencezer  csizmá- 

nak?! Harcba viszi az utca népét. S vál- 

lalja, hogy ő az, ami: paraszt! 

Sokat arattam a nyáron, Keveset alud- 

tam ágyon, dúdolja Andris, amikor megy 

haza a Mészáros utcába, Ilonkához. 

Ondrisunk! 

Öreg akácfák görcsös ágaira a népegyleti 

asszonyok piros-fehér-zöld lobogókat 

varrnak, s a parasztok iromba betűkkel 

mázolják rá: Éljen Áchim L. András kép- 

viselőjelöltünk! 

A Kossuth téren a 15 fokos hidegben 

másfélezren hallgatják. Jogot a népnek, 

kezdte, a munkásoknak hazát, zúgta rá a 

tömeg. Maholnap éhen veszünk, és mu- 

togatni minket fognak a nagy kultúrálla- 

mok múzeumában: Íme, egy nép, amely- 

nek múzeumai voltak, de önmaga éhen 

pusztult. 

18-án érkezik Barabás, a 48- asok je- 

löltje. Az állomáson Áchim kilép az ün- 

neplő tömegből: Áchim L. András va- 
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gyok, képviselő úr ellenjelöltje. Híveim- 
mel kijöttem ide, hogy én is üdvö- 
zöljem városunk nagynevű vendégét. 

Kérem, érezze jól magát nálunk. Az is- 

ten sokáig éltesse. Az ellenzéki politi- 
kust meglepi, jólesik neki, mosolyogva 
kezét nyújtja. 

Mit csinál ez a faragatlan tuskó? Szé- 

gyent hoz a csabaiakra! Ki hallott még 
ilyet! Ez a tahó paraszt — dübörgi 67. 

Zsilinszky mellett kitartunk 

Isten segíts, el nem bukunk 
Zsilinszky mindig jót akar 
Ide tartson, aki magyar! 

Éljen Zsilinszky ! 

Áchim András a szamáron 
Földig ér a lába 

Menne szegény, törtetne föl 
Csabáról Budára 

Nagy az Andris, de nagyobb 
Boldogtalansága 
Ahogy hallja, napról-napra : 
Elbukik a pártja. 
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Fölpattan hát a szamárra 

Pollák felé vágtat 
Sajna, ottan pálinkánál 

Egyebet nem láthat 

Elkeseredésében 
Mi telhet hát tóle 
A vörös bőr kacabáját 

Letapossa földre 

Oroszországban forradalom! a felkelt 

őrült nép eltörli az államot! szabadság! s 
a lapok hosszan fejtegetik a felforgató 
tan borzalmait — ez nihilizmus: még hogy 
a tücsök szabadon cirpeljen, a bagoly 

huhogjon, a kutya szabadon ugasson, a 

macska, a szamár akkor, ott és addig 

használja a torkát, ameddig jólesik, ez 

őrült terrorizmus. 

Zsilinszky tettét láttuk — 

Barabást is hallottuk : 

Parlamentben törnek, zúznak 

Ez, amit ők tenni tudnak 
Éljen Zsilinszky ! 
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r Körtesgyűlést mégis botrányba ful- 
lad, a parasztok szétverik. Csaba utcái 
data Kossuth-nóta dallamára énekelt 
kortesdalától zengenek. 

Muzsika szól, verbuválnak 
Csapj fel magyar úri pártnak 
De hiába hitegetnek 
Haspárti nem kell követnek : 
Éljen a magyar szabadság 
Éljen Áchim L. András! 

Munkánk kérge tenyerünkön 
Könnyünk sója kenyerünkön 
De szívünk a jövőt hívja 
Éljen aki azt kivívja 
Éljen 
Éljen 

Nem kell, aki adót srófol 
Nagyuraknak kezet csókol 
A mi szavunk csak azé lesz 
Ki velünk tart, velünk érez 
Éljen 
Éljen 
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Mi vetünk és mi kaszálunk 
S másnál a csűr, nem minálunk 
Másé a pénz, másé a jog 
Polgárok, hát válasszatok 
Éljen 
Éljen 

Búsan zengve, félve szól a 

Munkásoknak riadója 
Legyen végre harsogó dal 

Így hirdesse hangos szóval: 
Éljen a magyar szabadság 
Éljen 

A haza zeng a Tisza Pista-ellenes da- 

loktól. Magyarok közt, munkások közt 

sértésszámba megy a , kormánypárti" 

szóval illetés. Kútágasra szállott a sas, 
Kormánypárti ne csalogass! A szelíd jó 

endrődi nép is tűzbe jött, meg is üzen- 
ték: oda kormánypárti be ne tegye a 

lábát. 
A kormánypárt nem hitte. Azért is el- 

megyünk. Velük jön a főszolgabíró, és 

ott lesznek a zsandárok is. Kitől féljünk ? 
Vígan robog Gyomáról a mameluk ko- 
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csisor. A kortesek danolnak. A falu 
szélén aztán: Abcúg kormánypárt! Le 
velük! Vissza: Éljen Zsilinszky ! 

A felelet egy nagy göröngy az első 

zászlónak, úgy, hogy az kiesik a zászló- 
tartó kezéből a földre. Utána a gyászvi- 

téz, megáll a kocsisor. Erre vártak: most 
már százával röppen a kő és a gö- 

röngy a labanc csapatra. 
Ahogy haladnak beljebb, a kő és a föld 

egyre szaporodik. Le a kocsiderékba. 
A kő berepül a kocsiderékba is. Az 

egyik kortes megálljt vezényel. Kiránt 
egy csomó vörös tollat, hamar fel a kala- 

pokra, ezt nem fogják górálni. 
A községháza udvarán a lecsendese- 

dett tömegben biztonságban érzik magu- 

kat, lekerül a vörös, s fel a gyűlölt fehér 
toll. Szóbeszéd nem lett, csak futás ha- 

záig. 
Zsilinszky Mihály államtitkár, szabad- 

elvű párti jelölt, veterán reakciós tábora 

a gabonatéren gyülekezett, a szövetke- 

zett ellenzék a Kossuth téren, az újjá- 
szervezettek a csirkepiacon. Köztük ka- 

tonai kordonok. 
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A 2500 választásra jogosultból 2000 
paraszt, kétszáz kereskedő és iparos, 
kétszáz alsóbb rendű hivatalnok, jó száz 
pedig úr — persze ez is parasztivadék, de 
ez a második-harmadik elurasodott nem- 
zedék már kiolthatatlan dzsentri nosz- 
talgiákkal járja Csaba utcáit, régen elfe- 
ledve paraszt nagyapáit. Ezért sértő ez 
az Ondris. 

Kora hajnal óta gyűlt a gerendási ta- 
nyán a parasztválasztók serege. Több ki- 
lométer hosszú szekérsor  kígyózott 
Csabára. Zsoltárokat énekelt népével, 
mint hajdan Budai Nagy Antal. Dózsa 
óta nem volt erre ekkora szekértábor. 

A pótválasztásra egy hónap múlva ke- 
rül sor: az első kettő, Zsilinszky és 
Áchim folytatta. Az egyezségnek megfe- 
lelően a függetlenségiek Áchim táborába 
álltak. Kossuth Ferenc, nehogy a kor- 
mánypárti jelölt kerüljön ki győztesen, 
felhívást intézett Csaba  polgáraihoz, 
hogy Áchimot támogassák. Barabás is le- 
utazott, átjött Gyuláról a győztes 48-as 
paraszt, Schriffert, s Vázsonyi, a de- 
mokrata képviselő. Az úri párt az ,, Ond- 
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ris ksze bity képviselő", Ondris képvise- 
lő akar lenni kezdetű gúnyirattal támad- 
ta a parasztvezért, de ez csak felpapri- 
kázta a tót parasztokat. 

Áchim Barabásra szavazott, Barabás 

visszaadta. Mi Ondrisunk képviselő! 
Kendők, kalapok, remények röppennek 

az égre. 

gyermekeim, 
az anyátok istenit 

Egy szegény asszony párnát árul a szom- 
bati piacon. Az ellenőrnek nem tudja fel- 

mutatni az egykrajcáros helypénzjegyet, 

bírsággal sújtja, a párnáért se kap annyit. 

Keserűségében Ondrisnál tesz panaszt, 
mert Korosy főjegyző kirúgta. Áchim 

feldühödik: Én igaz, hogy kis ember va- 
gyok, de vagyok Békéscsaba követe, né- 

pemnek képviselője, tanulja meg kend, 

hogyha én kenddel beszélek, akkor 

kenddel Békéscsaba követe, Békéscsaba 

szegény, sok adót fizető, elnyomott népe 
beszél, és megkövetelem kendtől, hogy 
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amidőn énvelem beszél, akkor jusson 
kendnek eszébe nagy költőnk, Petőfi 
Sándor figyelmeztetése: Tábornok úr, 

Én nem való vagyok Nagy embernek. De 
akkorácska vagyok, Hogy oly parányok, 

A minő ön: Levett kalappal Szóljanak 
velem. Megértette kend? 

A bürokrata sarkon fordult, s becsapta 

az ajtót. Ez nem tartozik az elöljáróság 
elé, különben ne támadja a hatóságot. A 

másnapi, vasárnapi krajcáros újság, a 
Híradó hasábján Áchim ledorongolja a 

népnyúzó urakat. Hétfőn nagy tömeg a 

városháza előtt: Ledobjuk Korosyt az 
erkélyről, és mindjárt új főjegyzőt vá- 

lasztunk. 

Egykor már tengernyi nép, több szá- 

zan ellepik a városháza folyosóit, mo- 
lesztálják a tisztviselőket, kenyeret kér- 

nek tőlük. Szegődjenek munkába, ezer 
munkást keresnek! Ingyen nem érdemes 

dolgozni. Zsandárok kergetik ki őket a 
főtérre. Mit akarnak? Jogunk van itt 
lenni. Oszoljanak. 

Éljen! megjött Áchim. A szolgabíró 

kéri, oszlassa szét a népet, hiszen rá 
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hallgat. A népnek joga van itt lenni, nem 
csinálnak semmit, csak a jogukat gyako- 
rolják, azt pedig szabad. Most hazakül- 

dik a népet, de amikor Zsilinszkyt kell 

éljenezni és amikor adót kell fizetni, ak- 

kor szívesen látják és hívják őket. Erre 
Seiler főbíró katonaságot rendel a főtér- 
re. Nem megyünk, bitang sintér! s meg- 

kezdődnek az ütlegelések, letartóztatá- 

sok. 

Mit tehet az ember, mit lehet itt ten- 

ni, az embernek vadállatnak kell lenni. 

A gerendási tanyán Kudlák Mária 
húszéves cselédlány egy este lefekszik a 

tanyaház cselédszobájában, a petróleum- 

lámpát nem oltja el, égve helyezi az ágya 

kelljen vele bíbelődnie. Más alkalmazot- 

tak is itt fekszenek, nemcsak a cselédek, 
nem veszik észre. Álmában rúgkapál, 

feldől a lámpa, kiömlő tartalma lángba 

borul. Fojtó füst terjeng a szobában, 

amikor a házbeliek álmát egy velőtrázó 

sikoly veri fel: égő máglyaként sikolto- 

zik. Beront a képviselő, egy dunnával 
magához öleli az égő lányt, aztán letépi 
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róla a lobogó ruhát. A többiek csak most 
ébredtek fel teljesen. Ha meghalt is a 
kislány. 

A karzat azelőtt üres volt. Most min- 

den alkalommal száz ember szorong 

fenn. Áchim szereplésével párhuzamo- 
san a karzat magatartása mind fenyege- 
tőbb. A botrányok sorozata még 1904 

decemberében kezdődött. 

Állandóan ellenvet, javasol, támad, 
véd. A brigantik leintésére vad dühvel 

reagál, a karzat vele üvölt. Tisza-huszár! 

szarosak, ganédomb. Tisza István der 
zweite, ide háború kell. A városi urak 

egyebet se tesznek, mint lopnak. Csabát 

hülyék kormányozzák, a képviselőtestü- 

letben egypár jászolhoz kötni való képvi- 

selő intézi negyvenezer ember sorsát. 

Palatinus hírlapíró szerkesztő urat egy 
béres a korzón bottal fejbe kólintja. A 
nép körmenetekkel, fáklyás felvonulá- 
sokkal tesz hitet az igazság mellett. Zárt 

sorokban, példás fegyelmezett rendben 

sok ezer paraszt és munkás, félelmetes. 
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Man É ez 
. hazugságház 

Május 11-én szűzbeszéd a Házban. A 
nép ma Áchim András személyében je- 
lent meg az urak között. És a terem urai- 
nak, de még a karzat hölgyeinek is el 
kellett ismerniök, hogy a nép ezúttal jó 
képviselőt nyert. A paraszt Apolló nem 
jött zavarba, nyugodtan, biztosan be- 
szélt. A hangja zengő, meleg, szép férfi- 
hang. A beszéde egyenes, szabatos, szép 
férfibeszéd. A mondatai világos, kerek, 
befejezett mondatok. A mondanivalói 
csakugyan mondanivalók. Az általános 
politikai kérdésekben függetlenségi az 
érvelése, a hazafisága , filiszter hazafi- 
ság", politikai állásfoglalása radikális, 
előremutató. Összeismerkedik Ady End- 
rével. 

A képviselő első beszédében követeli 
a nemzeti hadsereget, az általános vá- 
lasztójogot, a fokozatos adózást, a kincs- 
tári birtok és a latifundiumok parcellázá- 
sát, az állami munkáknak — a vállalkozók 
kizárásával — közvetlenül a dolgozók ke- 
zébe adását s egy függetlenségi, radiká- 
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lis földmíves magyar párt megszervezé- 
sét. Tiszáék fintorogva fogadták. Már 
testi valóságában szemtágító jelenség: 

Áchim maga a magyar géniusz erejének 

dicsőséges tanúságtétele. 
Mezőfinek ez nem tetszett, kizárják a 

pártból. Kossuth hiába hívja táborába. 
Neki parasztpárt kell. 

Kis, aranymetszésű névjeggyel, kipi- 

rult arccal jön ki a Ház folyosójára. Ele- 

gáns, ragyogó szép úriasszony siet feléje. 
Némi zavarral, de elbájoló mosollyal: 

Kedves képviselő úr, én vagyok a név- 
jegy tulajdonosa. Megismerni óhajtottam 
önt. Az első hódítás egy lovassági száza- 

dos bánatos kis özvegye. 

A nagy magyar Alföldön harcra készen 

áll egypár ezer erős munkáskéz! Bátor és 

halálra kész. Okot keres, mindegy neki, 
bűnös avagy ártatlan kerül a kaszája élé- 
re, villája hegyére. Vért akar szagolni, 

úri vért és húst akar enni, és kalácsot, és 

mulatni. Panem et circenses, ez a jelszó, 

ez a szocialista izgatók lelketlen agitáció- 
ja által felpezsdített fekete parasztvér- 
nek a féktelen megnyilatkozása. 
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pre 
Mikor a paraszt pálinkától részeg, jó 

kikerülni, de mikor vérszagtól bódul 
meg, akkor nem lehet előle kitérni. Ak- 
kor meg kell vele küzdeni, le kell fegy- 

verezni, más mentség nincs. Hiába me- 

nekülsz előle, utánad jön. És feldúl min- 
dent, amit kergetésed közben útjában 
talál. Werbőczi-riadó. 

Itthon a 48-as urak beszámoló beszé- 

det nyújtanak át neki, hogy tanulja meg, 

és mondja el. Nincs szüksége mankóra, 

néhányan kiábrándulnak belőle. 

Inkább kimegy a mezőre, feni a ka- 
szát, arat, hogy napszúrást kap. 

Vasárnap délután kettőkor a városhá- 

za udvarán, verőfényes őszi időben két- 

ezer ember előtt képviselői beszámoló. 
Hazát a munkásoknak, jogot a népnek, 
kötelet a kormánynak, kezdi. Akadályoz- 

zák a parlament munkáját, elnapoltak a 
gazemberek, és elnapolt a császár, aki 24 
millió koronát húz a szegény nép keser- 

ves filléreiből. Börtönt és bitót akar a 

császár, hogy elnémítson bennünket? 

Ha ezt értette: akkor sem félünk. Mert 
jól tudjuk, bármely véresek legyenek 
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azok a bitók, de alattuk teremnek a sza- 
badság legszebb virágai. Piszkos elemek- 

nek nevezi a nemzetközieket, a zajongó- 
kat lekutyázza, a parasztok érdekeit mi 
képviseljük! Szocialisták vagyunk mi is, 

különb szocialisták, mint ezek, akik itt 
30 krajcáros pálinkától .lerészegítve 

ugatnak, de nem vagyunk a bécsi Burg, 
" Kristóffy bérencei. Az országban csak 

két párt lehet: kuruc és labanc; mi Rá- 
kóczi felsővidéki tótjainak ivadéka va- 
gyunk, nem tartozhatunk más táborba, 

mint az alkotmányvédők, a kurucok tá- 
borába. Schriffert zamatos szavakkal 

szidja a dinasztiát. 
November elején Apponyival járja a 

megyét, népgyűléseken az alkotmányos 

jogokért. Nagy lelkesedés közepette: 
Csak akkor hiszek első Ferenc Jakabnak, 
ha beváltja ígéretét. A császárcsúfolás a 
grófot elidegeníti a mi parlagi Ondri- 

sunktól. 
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udvarom, kertem 

András-nap. Meghívja a városházi ura- 

kat is tanyájára. Van étel, ital — saját ter- 

mésű jó bor — fölösen, a fő attrakció a 
birkapaprikás. 

Az urak farkasétvággyal esznek, nem 

kímélik a gazdát, hogy kieszik mindené- 
ből. Tünedezni kezdenek. Nagy hahotá- 

val fogadja, amikor azok a megpróbálta- 

tástól kimerülve, sápadtan visszaszál- 

lingóznak a szobába. Jó adag ricinust tett 
a paprikásba. Pri ti choszti, ako Palatyn 
cez Komlós — csendességben szarnak, 
mint Palatinus Komlóson, a borban pá- 

linka bűzlik, nem látnak tovább a ló fa- 

ránál. 

A részeg urakat beköti az istállóba a 
tehenei helyére, egyik bolondja belepisál 
a vendégek poharába, jól mulatnak. Pol- 
lák szpadov ako vrece, elvágódik, mint a 

zsák, felteszi a kocsira egy koporsóba, 

hazaküldi a szekéren, a felesége elájul, 
amikor meglátja urát szemfedő nélkül, 

télen, ködben, a részeg vendéget felül- 

teti hintajára, a kocsis órákig köröz a ta- 
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nya körül árkon-bokron át, kirázza a lel- 
két, na végre, hazaérkeztünk, és akkor 
újra ott van, ahonnan elindult, a disznó- 

toros vacsorára érkezők kocsijai sorra 

beborulnak az árokba, mert a dűlőutat 

Áchim , felcsatornáztatta?, katolikus 
papot visz ki a tanyájára, hogy gyóntassa 
meg a béreseit, ki mit lopott tőle, haza- 
felé, a város felé a tenger sár közepén 

kiszállítja kocsijából a papot, ott hagyja, 

menjen gyalog, ha a gyónás szentségével 

így bánik, és így hülyíti a csabaiakat. 
Mulat a paraszt. 

A pórul járt alvezér, Pollák elrohan a 
főszolgabíróhoz, hogy feljelenti a Nép- 

egyletet, szakított Áchimmal, gyűlöli, 
szidja. Ne ócsárolja annyira, hiszen úgyis 

megbékülnek. No, ha én valaha még szó- 

ba állok Áchimmal, azon a pofámon köp- 
jön le, amelyiken akar. Néhány hónap 
múlva húsztagú küldöttséget vezet Sei- 

ler elé, hogy jelölje bírónak Áchim L. 

Andrást. 

Tanyáján királyi udvartartás. Csavar- 

gók, félnótások, elesett emberek, sánta, 
de csak ha jár, hebeg, de csak ha beszél, 
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keresik fel mulatságait. A Próféta korcs- 

ma poétája szaval: Ítt nyugszik egy ku- 

pec, Aki addig cserélt, berélt, Míg egy 

herélt Úgy tökön nem rúgta, Hogy most 

itt a nyugta. A községi tisztviselőknek ez 

nem tetszik. Egy zsidó házaló is betér 

hozzá — a szeghalmi imaházban istentisz- 

telet alatt kezét-lábát oly furfangosan 

mozgatta, a száját botrányosan széthúz- 

ta, a nézők harsány kacajra fakadtak, két 

gyereknek odakiált: nevessétek ki az 

apátokat, persze mindenki kifelé ment, 

kint elfenekelte a gyerekeket, mért pi- 

maszkodtak —, pálinkával kínálják, kö- 

szönöm, nem kérek, nem szoktam inni, 

és már fel is hajtotta, ez különben ked- 

ves csabai szokás. 

Ábrahám Palyo, okos, mint Salamon 

malaca, valóságos humoristája a tolvaj- 

lásnak. Lop mindent, ami a keze ügyébe 

esik, és azt gondolja, hogy másé. Meg- 

elégszik egy darab kenyérrel, kevéske 

szalonnával, divatjamúlt rozsdás PIiSZz- 

tollyal és más hasonló értékekkel. Ami 

nem ehető, mind megtalálják nála, és ő 

szívesen visszaadja. Mivel a tárgyak ér- 
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téke csekély, s rendesen a károsultak 
sem kívánják büntetését, a rendőrség 
nem tehet egyebet, mint minden ilyen 

stiklije után bekópertázza néhány napra. 

Kórházi pánama, a betegek alól ki- 
húzzák a lepedőket, timsós vízzel gyó- 
gyítanak. Ne tűrjük az ilyen korcsmába 
való hangot! Alávaló piszkos gazembe- 

rek! és gazemberek mindazok, akik en- 

gem kinevetnek. Ezért a kifejezésért 

Áchim képviselő urat rendreutasítom, és 
megvonom tőle a szót. Éntőlem hiába 
vonja meg a szót, mert én nem engedem 
magam terrorizálni. A 30 forint bírságot 

nem fizetem ki, és szeretném látni azt a 

gazembert, akinek bátorsága volna innen 

kivezetni, mert akkor itt kő kövön nem 

marad. Aki engem akadályoz, halál fia. 
Joga volna a népnek bunkósbotot venni, 

és kiverni mindenkit innen. Korosy úr 
hallgasson, mert mindjárt pofán verem. 

Ököllel üti a padot, káromolja az istent. 
Néhány megrettent városatya kivonult 

a közgyűlési teremből. Hát magának iná- 

ba szállt a bátorsága? Nem, kérem szé- 
pen. A pofontól féltem. Az elsőt csak el- 
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viseltem volna közügyből, de a másodi- 

kat nem. 
Megalakul a Magyarországi Függet- 

len Szocialista Parasztpárt. Semmi kö- 

zünk a többi párthoz. Nem akarunk el- 

pusztulni, a nyomor áldozatává válni, 

Amerikába menekülni, hanem itthon 

akarunk boldogulni. Programjukban a 

parasztok sérelmeit sorolják fel. 39 év 

alatt az összes politikai pártok semmit se 

valósítottak meg, s most azt hiszi az el- 

lenzék, hogyha piros-fehér-zöld eledelt 

eszik a nemzet, akkor megvan a boldog- 

ság és a függetlenség. A népgyűlés vé- 

gén a Himnusz. Áchim ülve marad. 
A program megvalósítása érdekében 

Paraszt Újság. Hohó, nagyuraim! Elég 

volt a népámításból, elég volt már a cifra 

és üres frázisokból és jelszavakból. A pa- 

rasztnak megjött az esze, és megnyilt a 

szeme — ő már gondolkozik, lát, és csele- 

kedni fog! A haza a paraszté, a munkásé, 

de nem abban az értelemben, ahogyan 

azt a nagyurak szeretnék, hanem tényleg 

az övé legyen, annak jogaival, annak 

kincseivel, ne pedig úgy, hogy az ígéret 
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földjéből csak az ígéret legyen a népé, a 
föld pedig a nagyuraké. Mert mi a haza? 
A nép! és ha a nép nyomorult, akkor a 
haza is nyomorult. Dolgozni és harcolni 
akarunk hazánkért, Magyarországért 
ezentúl is, de csak azzal a feltétellel, 
hogy hazánk, Magyarország édesanyánk 
lesz, de nem mostohánk. Hazát a hazát- 
lanoknak, jogot a jogtalanoknak! Prosti- 
tuáltak, burzsoák, csak üssétek csapra 
vérünknek elszánt tengerét, majd ti isz- 
szátok meg a levét. Pfúj, büdös paraszt! 
Ne legyen elég erős a zászlórúd és elég 
kemény a munkásököl e rákfenék elűzé- 
sére. Nekünk csöpp kedvünk sincs kor- 
gó hassal olyan alkotmány falához téglát 
és maltert hordani, melyet mai építői 
úgy raknak, hogy előbb-utóbb a szegény 
népet fogják maguk alá temetni. Mara- 
dunk mi, buta parasztok a mi buta fegy- 
vereinknél: a bunkósbot és a kiegyenesí- 
tett kasza mellett, majd csak oda ütünk 
mi azzal is, ahová akarunk. Mert az úri 
himpellérek, az enervált idegzetű politi- 
kai kéjencek parasztvér látásával akarják 
hátgerincsorvadásos néhány hátralévő 
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órájukat kellemessé tenni undorító éle- 
tük végső lehelete előtt. Csak vessetek 

szelet, majd vihart arattok. 

csaták 

Az urak Bakos Maco disznókupecet jelö- 

lix Áchimmal szemben. Olyan lenne 

minden ember, Mint a disznóm, mázsás. 
Akkor lennél te is boldog: Csürhekirály, 

bolond Bakos Mátyás! Csörrennek a Ba- 

kos-párti ablakok, kazlak lobbannak el, 
Áchimot gúnyoló pipogyák járják Csaba 
utcáit, meg is járják; egy Bakos-párti 

kortes a csirkepiacon: Száradjon el az: 
emlő, mely Áchimot szoptatta! Áchim 

inti le a lincselni kezdő népet. A Bakos- 
párti gyűléseken vörös tollas parasztok 
elrakják a mind gennyesebb piszkokat, 
Kossuth és Mezőfy levélben az áruló 

Áchim ellen izgat. Áchim ezüstkanalat 

lopott, szerényen, koldus utcák árokpar- 

ti házain, ott, ahol a Bakosok jóvoltából 
sem járda, sem palló, sem villany nem 

szolgál, az adópénzt és vért izzadók ez- 
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reinek kunyhóin hirdetik a parasztpárti 
lobogók a megdönthetetlen egyetértést 
És összetartást, hirdetik azt, hogy az úri 
párt pénzért fogadott gazemberei teleha- 
zudhatják fekete lelkük szennyesen bűz- 
hödt dögletes leheletével egész Csabát, 
de a népet, a kisembereket többé soha 
megcsalni nem tudják. 

Nigrinyi János higgadt, mérsékelt em- 
ber. Gépész, párttitkár, szerkesztő és. 
szocialista poéta, legvégül pedig markos 
legény. A Fiuméban odamegy hozzá egy 
részeg ellenpárti markos legény: Vágjon 
engem pofon! Nem tágít, megmarkolja 
Nigrinyi gallérját, már mindenki őket 
nézi. A többszöri buzdításra a szabódó 
Nigrinyi nem kérette magát, hanem egy 
olyan csárdás pofont utalványozott ki, 
hogy a másik az asztaltól a biliárd tetejé- 
re repült. Az ipse szódásüveggel leütötte 
a szociális igazgatót. 

Szekértábor Csaba fele. A sorompót 
leengedik, félórát várnak. Vonatok tolat- 

, nak, kocsirendezés, épp most. Felhúz- 
zák. Néhány átjut, megint lezárják. A lo- 
vakon pántlika, a kezekben zászló, kala- 
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pokon jelvény, ujjongó gyerekek. Az el- 

lenpárt danol, Ondris, Ondris, cso Szi 

" hutas: Ondris, Ondris, mit gondoltál, 

András nyer. Köszönő beszédét részeg 

harangzúgás, ordibálás, fúvószenekar 

nyomja el, féktelen fütty, erőltetett ha- 

hotázás katonai és csendőri felügyelettel. 

Éljen Áchim, zengi a nép. Egy hittant 

oktató ájtatos szűz gyermekeivel templo- 

mi dalokat kornyikál, tele szájjal üvölt, 

egy tót paraszt hangos szóval tisztogatja 

a bagós torkát, és jó szaftosat köp a tá- 

tott szájba, most énekelj, ha tudsz. 

A gerendási tanyán győzelmi lakoma. 

Áchim meghívja legádázabb ellenségét, a 

többször bíró volt Lepény Pál parasztná- 

bobot is, aki éppen fiának lakodalmát 

üli. A deputációra Lepény uram nekivö- 

rösödik, majd kitör belőle az önérzet: 

Mondjátok meg a gazdátoknak, hogy ma 

lakodalom van a házamnál, tehát nem 

mehetek. Mihelyt azonban a tanyáját ár- 

verezik, szívesen megyek, sőt én leszek 

az első. 
A négyezer ember többek közt két ök- 

röt, két borjút, három hízót a nehezéből 

és 29 hektoliter bort fogyasztott. 

  

Beütött a béke. Most tehát már újra 
sorozni fognak. Június elején kiválogat- 
ják a munkabíró fiatal legényeket, hogy 

strázsálják a békét, megtanítják, hogy 

kell verekedni, no meg szaladni. Meg- 

magyarázzák nekik, hogy civil bagázs . 
csak azért van a világon, hogy alkalom- 
adtán legyen kit ütni, verni a dicső had- 

fiaknak. Az az egy örömük azonban most 
meglesz a magyar hadfiaknak, hogy ha 

már a magyar kommandót nem kapták is 
meg, kapnak helyette új ágyúkat és való- 

színűleg a tiszt urak egy kis zsoldjavítást. 

paraszt sztreik 

1906 nyarán több száz munkást büntet- 
nek meg a megyében: a sztrájkban való 

részvételt és a szakszervezethez tarto- 
zást 60 napig terjedő elzárással és 400 

koronáig terjedő pénzbüntetéssel sújtja 

az 1898-as törvény. Nincs elegendő bör- 

tönhelyiség a szerződésszegő aratómun- 

kások számára, ezért némely helyen a la- 
tifundiumok magtárait alakítják át pót- 
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börtönökké.  Mezőhegyesen nyolcezer 
idegen munkást tartanak készenlétben a 

sztrájk letörésére. 

Egy béres még munkába állás előtt 

megbetegedett, az orvos igazolta mun- 
kaképtelenségét. A földbirtokos csend- 
őröket küld érte, azoknak hiába muto- 
gatja nagy keservit, elviszik. Az intéző 

belátja, hogy ez az ember munkába nem 
állhat, szépen hazaküldi: Eredj a fenébe, 

vagy ha nem tudsz elmenni, akkor 

akaszd fel magad! Nem volt pénze úti- 
költségre, az uradalom nem ad még köl- 
csön se, rabtársainak nincs. Elkeseredve 
bolyong a letarolt földeken, elgondolko- 

dott, és beledőlt a kaszájába. Öt árvája és 
özvegye azóta Csaba utcáin rongyokban 

sírva koldul. 
Lagzi Pál bánhegyesi zsellér beállott 

béresnek Montag Henrik kaszaperi ura- 
dalmába. Abban állapodtak meg, hogy 

kommenciót és lakást kap, ámde mikor 
beállt, a lakásról az uradalom hallani sem 

akart. Végre így szólt az ispán: Hallja 

kend, Lagzi, a disznófiactatóból csinál- 
tunk magának lakást, költözzön bele, és 
örüljön. 
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Az ól büdös volt, s az asszony panasz- 
ra ment az ispánhoz, mire a már megka- 
pott kommenciót elszedték tőle, s kiver- 

ték a tanyáról. Visszamentek a falujuk- 
ba, ahol a jegyző Lagzit a tanya elhagyá- 

sa és szerződésszegés miatt egynapi el- 

zárásra és 30 korona pénzbüntetésre 
ítéltés 2 

Az időpont azonban Áchim szerint 

nem alkalmas a sztrájkra, mert ennek a 

szent küzdelemnek nem akkor kell le- 

folynia, amikor ti akarjátok, forszírozzá- 

tok és készültök rá, hanem akkor, ami- 
kor meg lesz érve a szent ügy arra a nagy 
diadalra, legalábbis úgy, mint ahogy ti 
vagytok máris megérve arra a bizonyos 

megváltó száraz ágra, melyen a ti vezető 

őseitek közül nem egy lelte végét kutya- 
bőrös pergamenje utolsó strófájának 

méltó leleplezéséül. Addig is: Béke le- 
gyen velünk. 

Interpellációjában követeli a hitbi- 
zományok és a papi birtok parcellázását, 
ha Dózsa György jelenik meg, az se kelt 
nagyobb gyűlöletet. Itt nincs parasztok 

között, dörög egy taknyos, csak egy-két 
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demokrata és nemzetiségi képviselő fo- 
gadja megértéssel. Kipirulnak az arcok, 

. tűz ül a szemekben, ökölbe szorulnak a 
kezek, hiszen holnap tán dolgozni kell. E 

leköpni való dolog nemzeti létünk alap- 
ját és biztosítékát jelenti. Akkor mind- 
nyájan elveszünk! Ön is odaadja a magá- 
ét! Szívesen odaadom, csak őeminen- 
ciáik és az összes papok is mondjanak le! 

Ilyen összhangra, aminő a papi vagyon- 

nak és az oligarchia bécsi zsoldjának, a 

latifundiumnak fenntartásában egyesíti a 

honfiakat, legfeljebb a cári miniszterek 
házi tanácsában akad példa. 

A csabai úri párt petíciója Áchim man- 

dátumának megsemmisítésére kapóra 
jött, a Kúria lázítás és osztályellenes iz- 

gatás miatt mandátumát megsemmisíti, 

választójogát felfüggeszti. Táviratok, le- 
velek százai támogatják, szükség is van a 
helytállásra, mert a hajsza csak most 

kezdődik. A nagyváradi törvényszék a 

Vissza, népcsalók, a Csaba népéhez és a 

Seperjen el a népítélet című cikkei miatt 
perbe fogja. 

Két elégtételt kérő tisztnek a párbaj 
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színhelyére két kiegyenesített kaszájú 
parasztot küld. Én nem keresem a vérta- 
núságot és a feltűnést, mint sokan hi- 

szik, hisz a mostani politikai viszonyok 
között úgyis valamennyien vértanúk va- 

gyunk vagy leszünk, ti ezeréves hülyék. 

tovább 

A parasztpárt csak arra szavaz, aki elkö- 
telezi magát, hogy a párt elvei alapján 

kíméletlenül küzd a feudális kormány el- 
len, s akit Áchim javasol. A jelölt szociál- 
demokraták, Garami, Csizmadia, Garbai 

helyett Pető Sándor demokratára esett a 
választás. Tízezres jelölő gyűlés. A Nép- 

egylet újra bizalmat szavaz Áchimnak: 
újra őt választják elnöknek. 

Az , ötvenfilléres magyar" Pető ellen 
— zsidó, eredetileg Pollacsek, ötven fillér 
a magyarosítás — bestiális támadások. 

Megüzeni Áchimnak egy kortes: a zsidó 
mellett csak kétezer koronáért lép szol- 
gálatába. Én már vettem egy pár ökröt 
kétezer koronáért, de egyért sohasem 
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adtam ilyen magas árat, és. most sem 
adok. A 48-as jelölt ledisznózsidajazza. A 
közeli falu plébánosa, akiről igaz erköl- 

csi bizonyítványt csak a falusi bábaasszo- 

nyok és az általa elcsábított szegény 

földmíves lányok adhatnak, és egy hecc- 
káplán jár házról házra, megfenyegetnek 
benneteket, ha nem húzzátok be a dok- 
tor Pető zászlaját, kizárnak benneteket a 

katolikus egyház kebeléből. Hát ne félje- 
tek, testvérek, az egyházadót el fog- 

ja fogadni. 

G. J. szőrháti tanyáján elhullott egy 
kövér disznó ragályos betegségben. 
Hogy a sok hús kárba ne vesszen, a ser- 

tést megpörzsölték, feldolgozták, s a 

cséplőmunkásokkal megétették. Másnap 

egytől egyig súlyos gyomorgörcsöt kap- 

tak a munkások, bajuk azonban egypár 
nap alatt elmúlt. Egy tótkomlósi béres 
többet evett, mint társai, minek követ- 

keztében másnap estére meghalt. Már 

többször is, de kivált most, szeptem- 
ber 30-án, vasárnap a békéscsabai úri 
vadásztársaság bementek földemre, ve- 
teményeimre, és különösen mintegy 15 
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hold cirokvetésemben okoztak ezrekre 

" menő kárt avval, hogy azt összevissza 
törték és örökre  hasznavehetetlenné 

tették — miáltal nekem és mintegy húsz . 
felesemnek egész évi termését elrabol- 

ták... Most vasárnap történt, hogy 
szintén több úri állat bementek vadászni 
a cirokvetésembe, és akarattal-e, vagy 

nemtörődömségből, a ciroktábla mellett 

tehenet legeltető három kis gyermekem 

közé lőtték a srétet. Csak az isteni 

gondviselésnek köszönhető, hogy fogoly 

helyett három kis ártatlanom nem lett az 
úri passzió martaléka. Ha valaki a vasár- 
napihoz hasonló szándékkal még egyszer 

a földemre teszi a lábát, azt mint az ebet 

lebunkózom, ott, ahol megtalálom. 

Áchim András a szamáron 
Földig ér a lába 
Törtet-csörtet fel Budára 

Mandátumvásárra. 
A piacra hogy kiáll 
Ordít, mint egy bősz sakál 
Ötezer, tízezer! — nem adom! 
Visszavág Pollacsek : 
Húszezer ! — megtartom. 
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Nem birka a csabai nép 
Se nem ló 

Se nem ringy, se nem rongy 
Eladó. 
Nincs itt voks, bizalom 

Legföljebb csak bikacsek 
Ebből kaphat akár dosztig 
Furulyázó Pollacsek 

Éljen Áchim L. András helyettese: 

Pető Sándor! Régen akartam én már 

önökhöz jönni, a magyar Alföld e szép 

szigetére, ahol először ébredt öntudatra, 
önmaga csodás erejére a Nép. De soha- 
sem mertem volna jönni azzal a gondo- 

lattal, hogy jelöltjük legyek, hogy Áchim 
L. András vezérpálcáját vegyem a ke- 

zembe. A felsőbb hatalmasok úgy akar- 

ták, hogy Áchim kezéből kicsavarják a 
zászlót. Megtették, de őt és vele a nép 
zászlóit az országházból örökre kitiltani 
nem lehet. 

Úri dámák furulyáznak a gyűléseken: 
Tili lilió, tili lilió, hallod-e, büdös zsidó, 

mi van eladó? Mandátum van eladó? 
Kölkök aprópénzért batyus zsidónak 
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maszkírozva kontráznak a nem mindig 
drága, sokszor áron alul is kapható nős- 
tény gazdáiknak. Úri beszéd, magyar be- 

széd. Büdös paraszt, büdös zsidó, a man- 
dátum nem eladó című gyönyörű haza- 

fias vers. Egy paraszt: Én bizony egy bü- 
dös zsidóra nem szavazok! — Hát te nem 
akarsz büdös zsidóra szavazni, tudd 

meg, hogy az urak szemében te is csak 

egy büdös paraszt vagy! — Ez hatott. Bü- 

dös paraszt, büdös zsidó, büdös cigány 

errefelé egykutya. 
A reggeli napfény aranyos sugarai rá- 

tűztek a két kilométer hosszú kocsisor 
zászlaira. Gerendás, Jamina, Vasút utca, 

Pokol utca, Szarvasi út, Kossuth tér. 

Negyedórával később óriási zászlóerdő 
alatt a csabai községi kisgazdák szavazó- 
csapata gyalog, követve tízezernyi Mar- 
seillaise-t éneklő néptől két fúvószene- 
kar zenéje mellett. 

Egy öreg harcos arról panaszkodik, 
hogy még nem evett, és már lassan dél 

lesz. Tudja, mit, apóka, tanácsolá neki 
egyik főkortesünk, menjen át itt a Kö- 

rös-parton és az Apponyi utcán ke- 
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resztül a Fiume-szállodába, az ellenpárt 
táborába. Ott majd kap enni-innivalót 
eleget. Aztán jöjjön vissza. 

Öreg harcosunk el is ment oda. Az el- 
lenpárti ficsúrok azonnal karon fogták, 
és nagy örömmel ültették két paraszt 
mellé az egyik itallal dúsan megrakott 
asztalhoz. Rögtön jó adag gulyást, ke- 
nyeret tettek elébe. Emberünk belakott, 
nagyokat ivott, aztán egy észrevétlen 
pillanatban a két paraszt koma társával 
együtt kisompolygott, és kis kerülővel, 
vígan dudorászva jött mind a három a mi 
táborunkba szavazni. 

Petőfire szavazok, mondja egy másik, 
mars ki innen, nem tudja maga, hogy az 
semmiféle Petőfi, hanem Polacsek büdös 
zsidó fiskális, Pestről. Takarodjon ki, 
nem szavazhat, majd adok én kendnek 
Petőfit! 

Pető az erkélyről: Hogyan köszönjem 
meg népemnek, hogy rám szavazott? 
Egy sztentori hang a Bnznébőlt Nyalja 
ki a seggemet! 

Ha az aratómunkás január végéig nem 
köt szerződést, kínai kulikat hozunk be. 
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Vörös helyett inkább sárga veszedelem. 
A nemzeti érzésüket ápoló tótkomlósi, 
csabai tótok, akár a kétegyházi oláhok, 
piszok soviniszták, a magyar állam ellen- 

ségei, pánszlávok, az iskola pedig már 

megkezdte e nemzetiségi foltok eltűnte- 

tését: a skóla jellege nyelvoktató. Száz 

év múlva itt egy tót se lesz. 

ketten 

Hamar megbarátkoztak. A , szemét, mo- 
csok, demokrata budapestinapló"-író 
meg ez a vad, szép paraszt. Pesti, budai 

kiskocsmákban meg Gerendáson mulat- 

nak, s terveznek egy szebb jövőt. Ami- 

lyet tán csak ők ketten. 
Az Új Versek tiszteletpéldányával. kél 

és hál, ki fedezhette fel s ki érthette job- 
ban, mint éppen ő, A magyar ugaron 

ciklust? Egy héttel a megjelenés után a 

krajcáros lapban vezércikk Pogány zsol- 

tárok dicsérete címmel: A dudvás, ku- 

tyatejes, szamárkórós magyar Ugarban 
új eke szánt. Tüzes, vad erő kormányoz- 
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za a szarvakat, és megy-megy szilajon az 
új; nagy eke. Mögötte hullámzik, liheg 
az Ugar, reszket a kutyatej, sápad a 

szamárkóró, s a pusztuló hitványság 

nyomán mély barázdákból új Élet kél. A 
nagy eke szarvánál Ady Endre áll. A fia- 

tal álomlátók legkülönbje, a zsoltárok 
nagy szemű, teleszív fia, akinek életet a 

Szilágyság adott, erőt, színt, hangot, il- 
latot a Szajna világa. Lelke pogány, gaz- 

dag, ezersugaras, mint az álmai. Új ver- 
sei ma jelennek meg az olvasni igazán tu- 

dók, a nyomorúságosan kevesek számá- 
ra. 

elvtársak, 
hazátlan bitangok 

Minden korábbi perpatvarból bírósági 
eljárást akasztanak a nyakába: a járásbí- 

róság nyolc becsületsértési pörrel foglal- 

kozik. 

Legalább többet lehet otthon. Kezdet- 

ben Ilonka nehezen viselte el, hogy ura 
állandóan távol van tőle, jó volt az a tíz- 
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éves tanyasi boldogság. De Áchim bejött 
a városba, hetekre elszólította a politika. 
A gyerekeknek is hiányzott. Hiszen ő 

tényleg szereti az urát. Ezért is maradt 

mellette. Még ha Bandi népbarát is, 
nemcsak az övé. Andrisom, szerelmem, 
többet leszel velem! Édesem. Szívem. 

A katolikus templomba szentbeszéd 

alatt bevonul egy szociális. Hallod-e, te 

pap, vizet prézsmitálsz és borovicskát 
iszol! szól rá a csuhásra. Kergetik. Men- 

jen dolgozni, ne papoljon! Nagy siker. A 

városi választáson azonban teljes a siker: 
a tíz kerületből kilencben parasztpárti 
nyer. Akit Áchim nem támogat, etetheti 
otthon a toronykeringőit. A megyegyű- 

lésre nyolcvanhat parasztpárti jut be. 

A természetnek őserőit május éleszti 
életre. Ez a hónap pazar bőséggel ontja 

azt a poézist, mely az ébredésnek csuda- 
szép évszakában illattal telíti meg a leve- 

gőt. Ilyenkor beszédesebbek már a haj- 
nalok, beszédesebbek az esték, s az éj, 

amely telítve van buja illatával, sejtel- 
mes, titkos mesét fúj untalan. A fák pat- 
tanó rügyei szüntelen új hajtásoknak ad- 
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nak életet. Zöldellő búzavetések terjesz- 
tik ki a tájon haragoszöld takarójukat, s 
itt-ott a színárnyalatnak millió vegyülé- 

kéből új díszt kap az erdő. A tavasz éb- 

redése meglátszik már a csabai ligetek- 

ben is. Útjain és virágágyásain katonaság 
bandériázik. 

Szociáldemokrata felvonulás, népgyű- 

lés. A vita ellenére Áchim a főszónok. A 
paraszt közömbösen bámul bele a leve- . 

gőbe, csak néha figyel fel valami újra, 

míg a többi szónok beszél. Ahogy Áchim 
emelkedik föl: idegesen izeg-mozog, ve- 
le beszél-mozog a szája. Két tenyerét a 
füléhez emeli, hogy egy hangot se sza- 

lasszon el. Áchim befejezte: ordít, lenge- 

ti a kalapját, mint az egzaltált. 
Október tizedike a parlament meg- 

nyitásának napja, az egész ország ékesen 

ordibál, országos , henye nap", sztrájk a 
választójogért. 

Iparosok, napszámosok a menetben, 

aztán egyenruhás közegek szétugratják 

őket. Ideér Áchim a szekerével. Nem áll- 
hat közéjük, nincs joga, vörös lobogós 
hintaján járja a várost, így nem tehetnek 
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ellene semmit. A csirkepiacra vonultak 
vissza. A mérges színű lobogót elkoboz- 

zák. 
A Népegyletet bezárja a belügymi- 

niszter. Új cégtábla kerül a régi helyére: 

parasztpárti iroda, s az összes helyiségek 
megnyílnak, most már kizárólag politikai 
céllal. 

. Zsiga pópa 

Vasárnap délelőtt megy az apa gyerme- 
keivel, cselédeivel a templomba, inkább 
a tót istentiszteletre, az anya addig ün- 

nepi ebédet főz; délután ő megy temp- 

lomba. 
Az idősebbek jóval az istentisztelet 

előtt elhelyezkednek a padokban, és 
buzgón énekelnek. Előénekesek a bib-" 
liás, a legszebben. éneklő, olvasni tudó 

híres hivők. 
Áchim vasárnapi templomba vonulása 

külön látványosság. Méltóságteli léptek- 
kel, állandó környezete közepette megy 
végig a piacon, be a templomba. Akkor 
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már megkezdődött a szertartás, az orgo- 
na játéka, a zsolozsmák éneke, és ha- 
rangzúgás közepette az ájtatos hívek kö- 

zött vonul be a kíséret élén, és még szól 

az orgonazúgás, a zsoltárének, amikor 

kivonul. Mellette leghívebb embere, 
akit a nagy lázadáskor szuronnyal mellbe 
döftek, viszi a karján Áchim felsőkabát- 

ját, vagy iratcsomagot, mögötte Pollák, a 
magas, és Novák, az alacsony — később 

Zoro és Hurunak nevezték őket. 

Isten van, vallás van, de a piacon 
Áchim arról beszélt: Le a papokkal, le a 
csuhásokkal, nem kell nekünk mennyor- 
szág! Ki akarja szabadítani a csabai tót 

népet a papok kezéből, presbitériumi el- 
nök akar lenni. 

A parasztpártiak által simapofájú je- 
zsuita csuhás Zsiga pópának becézett 

Szeberényi nagyapja, János a Felvidéken 
volt püspök, aktív 48-as, a szlovákokat 

Kossuth mellé verbuválta. Az apja, La- 

jos már Csabán püspök, most meg ő, 

Zsiga szeretne főpap lenni. Őrzi a nép 
anyanyelvét, mert jogosan érzi, hogy a 

nyelv elhagyását a vallási közömbösség 
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követi: az egyház itt a szlovákság meg- 
tartója. Nem az aljas, gonosz, jóhiszemű, 
tudatlan népet, hanem a hitet védi. 

Áchim tizenharmadmagával állít be a 
presbitériumi ülésre, és így mutatja 

magát és 12 hívét: Íme, az új tizenkét 
apostol, az evangéliumi szocializmus 12 
apostola, és én, a mesterük. Felügyelő- 

választáskor a pópa nem jelöli Áchimot. 
Hatalmas tömeg élén jelenik meg a 
templomban, meg akarják verni Szebe- 

rényi Zsigát. Engem agyonüthetnek, de 

mindezekért a terroristák a felelősek! 
Áchim saját testével védi, és kivezeti a 

templomból. A szuronyos választáson a 

75 szavazatot nyert hivatalos jelölt győ- 

zött Áchim 565 érvénytelen szavazatával 
szemben. A Paraszt Újság az egyházból 

kilépni szándékozók kérésére közli a ki- 
lépés módját. 
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lépesméz 

Az ég dörgött 
Villám cikázott 

Lábunk csúszott 
Fejünk megázott 

Láng volt az ég 
Tenger a sár lent 
És mégse mentünk 
A merre más ment 

Kerüljük mi 
A mások útját 

Járják csak, kik 
Még meg nem unták 

Pedig sokszor 

De hívtak, csaltak 
Csizmadia Sándor 

Urak leszünk 

Csak arra tartsak 

Nem csak kenyér 
De lesz kalácsunk 
Mennyországot 
A földön látunk 
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Mások baját 
Csak meg ne lássuk 
Ne hasson ránk 

A jajgatásuk 

De én mentem 

Előre bátran 
Ahol veszélyt 
Vagy bajt találtam 

Áchim úr, ön nem forradalmár, ön 
okos ember, mért akarja megváltoztatni 
a társadalom örök rendjét, a természeti 
törvényt, a magántulajdont, mint a szo- 

" ciáldemokrácia! Hiszen mi ugyanazt 

akarjuk, csak eszközeink mások — mi a 

pusztítás, gyűlölet, lángolás és rombolás 

helyett a kölcsönös jóakarás, engedé- 

kenység, szeretet, kölcsönös bizalom és 
békés megértés útján akarjuk gyógyítani 

a társadalmat. 

Ön nem tarthat a szociáldemokráciá- 
val, a. vallás esküdt ellenségével, mellet- 

. tünk a helye — ön is jót akar, mi is jót 

akarunk. Küzdjünk becsületesen, kisbo- 
garam, Andriskám. Néhány legjobb híve 
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elpártol a helyettesválasztás után, az úri 
párt kebelére öleli őket, szidják a vezért, 

aztán visszamennek. 
Andrisnak egy grófnő nagy csokor vi- 

rággal kedveskedik, Áchim meg az első 
kasszírnőnek ajándékozza. Szegény lehe- 
tek, dolgozni bírok, tudok és akarok! 

rabiátus ember vagy te, 
Ondris 

A plurális, többes szavazati jog valahogy 
így néz ki: egy írástudatlan zsellérnek, 
mondjuk, egy szavazata van, az éppúgy 

analfabéta grófnak meg, mondjuk, húsz. 

A lényeg: hogy a magyar úri rend meg- 

őrizze ezzel az általános szavazati joggal 

a többséget a törvényhozásban. 
A váradi sajtópörre a csabaiak egész 

szekértáborral vonulnak fel. 

Oly társadalom, mely csak egyes vagy 

néhány ezer kiváltságosnak nyújt ké- 

nyelmes vagyoni és politikai helyzetet, 
beteg társadalom, és beteg lesz lassan- 
ként még a kiváltságos osztályok tekin- 
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tetében is. Oly társadalom, mely a mun- 

kások millióit részben vagy egészben 
kizárja a jogok és nemzeti jövedelem él- 

vezetéből, erkölcstelen, és nem tarthat 

arra számot, hogy bármely becsületes 
ember tiszteletben tartsa. A hibás beren- 

dezés által gyakran a leghívatlanabbak 
gyakorolják a legnagyobb politikai és va- 
gyoni hatalmat, és a leghivatottabb el- 

mék őrlődnek el a műhelyek rossz leve- 

gőjében vagy a kishivatalok rabszolga 

módra fizetett állásaiban. A leendő jog- 

rend, amelyért én harcolok, és melyért 
most izgatónak vagyok nevezve, a mun- 

ka jogrendje lesz, amelyben egyes- 

egyedül az egyén által végzett munka, 

munkájának jelentősége és valódi értéke 

fogja megadni a polgárnak a maga jelen- 

tőségét a társadalomban. Beismerem, 
műveltebb ember finomabb hangon 
mondaná el ugyanezeket, de a kapitóliu- 

mi ludak sem tudtak pacsirta módjára 
énekelni, mégis megmentették Rómát, 
pedig hangjuk nyers volt és közönséges. 

Megmentették, mert a rómaiak nem 
nézték a hangot, hanem meghallgatták a 
figyelmeztetést. 
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A magyar származású tót legényt az 
esküdtek nem találták vétkesnek a vá- 
dakban, a boldog csabai és helyi munká- 

sok nagy rivalgással éltették, az utcán 

fölkapták, és a Főutcáig a vállukon vit- 

ték. Nézd, második Dózsa! 
Dózsa György izzó vason megsütött 

testét a régi gaz politika a mi ősapáink- 

kal pecsenye helyett megétette. Ritkán 

eszik a paraszt pecsenyét! de ha egyszer 

nagyon jóllakik vele, még ükunokái 

unokáinak is szájában marad az íze. 
Ükapánk szája íze van a mi bendőnkben, 
és legyen is ott, míg egy paraszt lesz 
Magyarország nevezetű szép tartomány- 

ban rabigában jogtalanul tartva. 
A felmentő ítélet alkalmából Ady távi- 

ratban üdvözli Áchimot. Gyors válasz. 

Édes Endre! Mikor megszabadultam a 
magyar sajtószabadság által kilátásba he- 
lyezett és a m. kir. ügyész úr által árva 

fejemre csak hatévi összbüntetést rimán- 

kodó szabad sajtótól és szabadságtól — a 

te és a ti baráti üdvözletetek az én pa- 
raszti lelkemnek felette jólesett — tehát 
ismét nyitva a ketrec, és mink üvölthe- 
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tünk, itt a széles nagy rónákon, hogy 
éhes, hogy nyomorult, hogy árva — hajh 
de gyáva is már a magyar paraszt -—, el- 

pusztult! elsenyvedt! Hejh — édes apám, 

lelkem danoló madara, tanáld már ki! da- 

nold már ki azt a nótát, amitől egyszer, 

nem is oly régen, oly szépen égtek itt az 
úri kastélyok és plébániák, amikor úgy 
kezdődött, hogy 5, talpra" és a vége úgy 

volt — hogy dolgozz, Paraszt! Fizess, fi- 

zess és dögölj meg; de ne tovább, mert 

jön ő, a főközvádló úr, és zavarogni ta- 

lál, mitől különben tán nem is oly na- 
gyon félünk! 

Ady válasza: a Népszavában a Dózsa 

György lakomáján. Fölszállott a páva a 

vármegyeházra, sok szegény legénynek 

szabadulására. Költemény a Paraszt Új- 
ságban: 

Reszkessetek ! — a buja róna éled! 
Es Isten tudja szép aranykalásza 

Mindig halványabb, fehérebb — 
Es Isten tudja — szép aranykalásza, ha 

megér 
Vér lesz e vagy kenyér?! 
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Dózsa kaszája 

Pünkösd vasárnapján országos paraszt- 

párti kongresszus. Több száz község, a 

Kárpátok alatt élő népek küldöttei egy- 
ségben, egy új Magyarországért. Mert 
mindenki annyi jogot és annyi szabadsá- — 
got érdemel, amennyit ki tud magának 
küzdeni. Elérkezett az utolsó pillanat. 

Akiben Dózsa György véréből, a sza- 

badságért harcolni tudó hősök szellemé- 

ből egy parányi is van, az eljön, és ve- 

lünk lesz a nagy döntő küzdelemben. 
Megalkotjuk a népmilliók szövetségét, 
melynek nem állhat ellen senki, semmi, 

mely előtt a szuronyerdők minden hatal- 

ma eltörpül, melyet sem a börtön, sem 

semmiféle gazság hódító útjában meg 

nem állíthat. Követelik az ezer holdon 
felüli birtokok szétosztását, a teremben 

gipszalak, kezében kétszer akkora ka- 
szával, Dózsa alakja, az első Dózsa-szo- 

bor. Körötte Magyarország forradalmas 

feketevérű parasztnépe. 
A környező megyékben sokasodnak a 

parasztpárti alakuló gyűlések. Az Alföl- 
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dön majdnem minden községben a vá- 
lasztásokon felvette a küzdelmet pár- 
tunk. Miközben szűkös lehetőségeink, a 
hatóság üldözése leköti kezünket, meg- 

lepő a siker. A párt programját német, 
román, magyar és szlovák nyelven öt- 

ven-ötvenezer példányban kinyomtatják. 
A közép- és gazdagparasztok is belép- 

nek, őket elsősorban az antifeudális, de- 

mokratikus célkitűzések vonzzák. Pa- 

rasztegység 1908-ban? 

Bosznia kell 

Kuss, inti csendre a maradék városatyá- 

kat. Az elmúlt évben ezer földmunkás 

lépett ki a váradi szocdem-szervezetből. 

A Parasztpártban a helyük, népgyűlés a 
Nagyvásártéren. A vörös karszalagos 
csabaiak kordont vonnak az emelvény 

köré, kivonult Várad egész szervezett 

munkássága. Jelvényes nemzetköziek, 

polgárok, asszonyok és gyerekek, pa- 

rasztok olvadnak sokasággá, melyből 

szembeötlően kitetszik a szögletekbe el- 
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helyezett rendőrök kék uniformisa. Pil- 
lanatok alatt tömegverekedés tör ki, 
dobálják egymás arcába a tortákat, ki- 

vont kardok szórják szét őket. Üres a 

tér, csak itt-ott jajgatnak véresen. A 
Kossuth utca felől röppennek a kövek, 

több rendőr a lova alá bukik. Vörös 1lo- 
bogó alatt vonul el a néhány száz föld- 

munkás, s a szakszervezet otthonában 
megalakul a Bihar megyei parasztpárt. A 
munkások testvérek, vezetőik elárulják 
őket. 

Horváth Gusztáv elvtársunk, a biha- 
riak vezetője sikeresen szervezte ország- 

szerte a téglavetőmunkásokat. Fáradozá- 

sa elismeréséül a hatóság elküldte nyolc 

napra nyaralni a fogházba. Elvtársunk 

büntetése letöltését megkezdte. Remél- 
jük, hogy az efféle zaklatások csak 

egészségét szolgálják a munkásmozga- 
lomnak. 

Áchimot kiábrándította a váradi vere- 
kedés, hiszen világosan látta, hogy a vá- 

rosi munkásokkal közösen kell harcolni. 

Önbizalmat nyertünk, hogy egyedül a mi 

pártunk hivatott a nép felszabadítására, 

136 

Marx Károly tanításainak valóra váltá- 

sára. 

Bosznia-Hercegovina annektálása. Az 

egész magyar sajtó, kormánypárti vagy 

ellenzéki, még a szociáldemokrata - is, 

hangosan vagy csendesen helyesli a hó- 

dító politikát. Büszkeség dagasztja keb- 

lünket, hogy tán mi is hódítunk. Hát 

bátran mondhatom, nekünk nem kenye- 

rünk az imperialista politika, mi nem ké- 

rünk a hódításból, mi itthon akarunk jo- 

got hódítani magunknak. Mi csak vesz- 

tünk az ilyen hódítással. Minékünk nem 

hódítás kell, hanem békességes gazdál- 

kodás. Mi dolgozni és kenyeret keresni 

akarunk, és nem hódítani. Ha az egész 

ország közvéleménye hallgat, hát mi 

nem hallgatunk. Odakiáltjuk, hogy nem 

akarunk a nagyhatalmi hóbortból. Nem 

kell nekünk a Balkánra menni, itthon 

akarunk rendet csinálni, s ebben a harc- 

ban szívesen áldozzuk vérünket is, ha új 

: negyvennyolc jön. 
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mozgófényképek 

Savanyú Jóska elfogatása, Velence vará- 

zsos vízi palotái éjjel, a pajkos inasgye- 

rek, az orosz nihilista bosszúja, London, 
Jézus élete 32 mozgókép-fejezetben, a 

szomszéd Szerbia és Belgrád, egy Íran- 
cia színházban eljátszott dráma, egy sze- 

gény leány regénye, ünnepi körmenet 
Párizsban és egyéb kacagtató felvételek 

és színes képek teszik változatossá a 

Berger kávéházban a mozgófénykép- 
előadásokat. Zárt műsorok csak férfiak 

számára: felháborító érkölcstelenségeket 

vetítenek. 
Luxus a színház, a villany, a múzeum, 

mert a munkás csak a megszaporodott 

adófizetésből ismerheti meg, építsenek 
inkább munkásházakat, lakásokat a nyo- 
morult népnek! Az állam én vagyok ; én, 

a paraszt. 
Mécses: tökmagolajban kanóc. Zaho- 

ran-Lapikas tanyáján a béresek, mint 

mindenütt, megisszák az olajat, ráöntik a 
kenyérre, a gazda a kőedénybe (keme- 

nákba) beletesz egy döglött egeret, este 
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a béresek öntik ki az olajtartóból, azóta 
nem fogy el a mécs. 

Az automobilisták őrültként szágul- 

doznak a vármegyei utakon, az adófize- 

tőket beborítják az árokba, passziójuk- 

hoz csináljanak maguknak utat, külön- 
ben a nép maga vesz elégtételt: agyon- 
kövezi őket! Azok meg röhögve tovább- 

száguldoznak. — 
Kilenc asszony jön Áchimhoz, hogy a 

szolgabíró nem fizeti ki a pénzüket. Sír- 
tak itt a verandán. Áchim rájuk szól, 
menjetek, és kérjetek. Goromba ám, szid 
és kidob bennünket! Felpattan veresen, 
mint a tűz, és ordít: A szolgabíró van a 

népért, és nem a nép a szolgabíróért. Ti 
adtok neki fizetést, arra való, hogy az 

ügyeteket intézze. Tüstént menjetek 
vissza, nyissatok be a szobájába, üljetek 

le a székre meg a dívánra, és mondjátok 
meg neki, hogy én, Áchim András üze- 

nem, hogyha jár nektek a pénz, fizesse 

ki. Hogyha goromba lesz, van jó munkás 

kezetek, rakjátok meg. Meg is kapták. 
A vásáron a külföldiek jól megnézik: 

No, most már láttam, éltesse az Isten, én 
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pedig elmehetek hozzá! Otthon elmond- 
hatom, hogy láttam azt a híres Áchimot. 

Este boroshordót visz a mezőre, és 

cigány mellett reggelig mulat napszámo- 

saival. 
Kabarék a Nádorban és a Prófétában. 

Pesti meg egyéb társulatok adnak mű- 
sort a sörön és a boron kívül semmire se 

szívesen költő ifjúság kávéházi estjein. 

Artista, kabaréversek, humoros felvo- 

nás, conferencier, bűvész, cabaret-mes- 

ter és imitátor, kuplék, telepátiakísérle- 
tek, szenzációs előadás. 

Hogy megfosztották mandátumától, 

különösen sokat foglalkozik földjeivel: 

ezren felül bérel. Kitűnően gazdálkodik: 

két cséplőgépet vesz, príma lovakat te- 
nyészt, hatalmas dohányföld, ciroksep- 
rűnek való 15 holdon, három kataszteri 

holdon szőlő, bor, embermagasságú hor- 

dók. 
Ilonka először nem értette, hogy And- 

rása boldogságához más is kell, nemcsak 

ő. Ő is, persze, nagyon is, hajaj. Jól él- 

ték jól élnek, híresen boldogan. Mert 
egyre több idejét vette el a politika, egy- 
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re többször lőnek rá hintajára éjszaka, 
neki menni kell, várja a forradalom, s 
lassan belenyugodott. Hiszen szerette. 

Szerette így is, hogy gazdaférj helyett 

egy lázadó fekszik az ágyában. Igen, 

parasztkirály.  Holtomiglan-holtodiglan. 
Bandi a szabadságért, ő meg a szere- 
lemért. Így már a kettő egyre megy. 
Együtt, az utolsó csepp vérig. 

Az utcákon suhancok molesztálják a 

Kaszinó tagjait: Jogot a népnek! Abcúg 

haspárt! Újságírókat kergetnek. Áchim 

bérese részegen betöri egy kereskedő 
házának ablakait téglával, másnap maga 
viszi el a bérest, hogy kérjen bocsánatot. 

Az úri huncut elé odaáll egy gyerek, 

húsz fillért nyújt felé: Bácsi, vegyen raj- 

ta kötelet. A tisztességes ember ilyen in- 
zultusok után nem mer kimenni az ut- 

cára. 
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itt a szívem, nem disznóláb, 
ide lőj! 

Épül az új katolikus templom. Hankó 

bádogos már feltette a keresztet is a tor- 
nyokra. Nagyot csörren a ledobott sörös- 

üveg. Csendőrök kísérik Áchimot a já- 
rásbíróhoz át a piacon, a tömegen. 

ÜLI a Nádorban, szürcsöli pikolóját, és 
politizál. A hatóságok belátták, hogy leg- 

okosabb, ha a felfüggesztett Népegylet 

működését ismét engedélyezik. 
Egy embert Áchimék kirúgtak, az el- 

lenség táborába szegődött. 1910. január 
15-én ez a Kulcsár, Klincsek, Kincses és 

ki tudja még hányféle Béla leült mula- 

tozni pénz nélkül — a börtön elől csak 
úgy menekült meg korábban, hogy bo- 
londokházába csukatta magát. Cigányra 

és a pincérek borravalójára Weisz Jenő 
főpincértől kért. Ez az alak nekiment 

egypár zsidónak, és elkezdte szidni a zsi- 

dókat veszettül, s mikor azok rendreuta- 

sították, a hölgyközönség előtt kitette 

nyilvánosan szeméremtestét az asztalra, 

mire persze egypár derék zsidó elvtár- 
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sunk megfogta őkelmét, s úgy megpo- 
fozta, hogy reggel 17 varrást kellett tel- 
jesíteni az orvosnak az ő gyalázatos feje 

búbján. Csak így bánnának el a zsidók 

minden antiszemita gazemberrel, bizony 

nem dühöngne így a klikk-antiszemitiz- 
mus. 

Ellenfelei belőttek tanyasi ablakán. 
Ablakait és ajtaját vasredőnnyel látta el, 

az , ismeretlen tettesek" azonban a vas- 

redőnyt is átlőtték. Aznap este nyűgös- 
ködött a kisfia, s apja magához vette az 

ágyba. Ez volt a szerencséje, mert az el- 
ső lövés után megragadta a gyereket, és 
az ágy alá dugta, ekkor süvített el ágya 

felett a második lövés. Ha le nem hajol, 
pontosan a fejét éri. 

Az új választáson egy függetlenségi 

és egy munkapárti jelölttel versenyez. 

Bokányi Dezső csak névleges jelölt, 
hogy elmondhassa programbeszédjét. A 

67-esek megalakították a Nemzeti Mun- 

kapártot. Áchimékat nem engedik be a 

húsvéti alakuló gyűlésre: Ha munkapárti 

az a gyűlés, nekünk jogunk van oda be- 
menni! Mi vagyunk az igazi munkapárti- 
ak, nem az urak! 
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Károg a holló a jegenyén 
Még azt mondják, mungó legyek én 
De hiába mondják, úgysem leszek én 
Károghat Wágner a jegenyén! 

Károghat a holló a jegenyén 
Azt mondják 48-as legyek én 
De hiába mondják, úgysem leszek én 
Károghat Urszinyi a jegenyén! 

Károg a holló a jegenyén 

Áchim ellen a sok úri csőcselék! 

De hiába károg, megválasztom én! 
Kárognak az urak a jegenyén. 

Felakasztva, szépen, sorjában. 

A parasztpárt tanyáján elfogott ellen- 
párti kémkortest még csak el se püfölik. 

. . A munkapárt jelöltje iparos — a csabai 
iparosok háromfelé szakadtak. Egy beré- 

nyi úti iparos hosszas töprengés után ki- 

tűzi mind a három párt lobogóját. A 

Wágner lobogóját kitűztem, mert az is 
iparos, én is az vagyok, tehát pártolnom 
kell. Urszinyi lobogója azért leng a háza- 
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mon, mert minden rokonom, apám sőt 
még a nagyapám is tüzes függetlenségi 
volt, és én is az vagyok. Az András lobo- 

góját azért kellett kitűznöm, mert drága 

világ van, drága az üveg is, és amilyen 

fiúk azok a parasztpártiak, még beverték 
volna az ablakaimat, mint a parochián. 

A bő gatyás bandérium győzelemre 
" vitte a parasztpártot. A budapesti nacio- 

nalisták szerint ez az elvetemedett tót le- 

gény futóbolond, s hiszik, hogy a ma- 

gyar paraszt nem bízza rá józanságát, 

sorsát. 
Mulat a Nádorban. Folyik a bor, a 

pezsgő, húzza a cigány. Reggel négykor 

odamegy két rendőr. A nyitott ablakon . 
meglátja őket, undorral szidja őket is, a 

szolgabírót is, a városházát, a hülyék 

menedékhelyét, az istállót, ahol kozák- 

banda garázdálkodik. Kocsit rendel, a 
Fiume elé hajtat: Le az urakkal! bömböli 

a főtéren, s nekihajt a kint levő bútorok- 

nak. Csak amikor látta, hogy a kocsival 

nem hajthat be a kávéházba, fordult 
vissza. Ki parancsol itt, ha nem én. 

Úgy fegyverkezünk, tisztelt képvise- 
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lőház, mintha a második mohácsi vész el- 

len készülődnénk; pedig az én szerény 

nézetem szerint ennek az országnak né- 

pességét, gazdaságát és kultúráját nem 

külellenség ellen kell védeni. 

A december 30-i vármegyei közgyűlé- 

sen Zsiga pópa élesen megtámadja 

Áchim L. Andrást a nép félrevezetésé- 

ért. Ebéd közben: Jó étvágya van-e, 

nagytisztelendő úr? Mindig jó szokott 

lenni! No, nem lesz sokáig. Este Csabán 

az állomáson összeverte, a gerincére 

mért ütéstől Szeberényi elveszti öntu- 

datát. 

aeroplán 

Ős Lajos takarékpénztári pénztáros Fik- 

ker Károly fiatal lakatosmesterrel röp- 

ködő masinát szerkesztett. Elvitték a 

téglagyár tágas udvarára, hangárt húztak 

fölé. Egy helyből felszáll, nekifutás nél- 

kül. Két vitorlavászon szárny, 25 lóerős 

motor, alatta az ülőhely, a szárnyak vé- 

gén propeller. A két szárny együtt tíz 
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méter. Az egész gép az ülőhely kivételé- 
vel szédületes gyorsasággal forog, és ez 
a forgás emeli a magasba. Teherbírása 
két mázsa. Hogy el ne röppenjen, 
ugyanis kormányozhatatlan, három má- 
zsa súllyal terhelték meg, rögzítették, és 
az emberek belekapaszkodtak. Olyan 
szélt kavart, hogy le kellett állítani. Há- 
rom méterre emelkedett. A biciklilánc, 
ami hajtja a propellert, elszakadt. Az 
amerikaiak se repkednének át az óceá- 
non ilyen szerkezettel. Várják a német- 
országi gyárból rendelt erősebb láncot. 

A kísérleteket nem hirdették, mégis 
nagy közönség lesi. Mit nem találnak 
már az isten ellen. Ezek hamarabb kerül- 
nek Lipótmezőre, mint hogy felemel- 
kedjenek. 

bottal, testvéreim 

Kár volt agyon nem verni a papot, 
mondják a piacon Áchim előadása után. 
Szervusz, öreg, még egyszer megverlek, 
a februázi megyegyűlésen. Zsiga pópa 
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megüzente: zsebemben browningot hor- 

dok, ha még egyszer hozzám nyúl, lelö- 

vöm, mint egy kutyát. Az országgyűlé- 

sen: Ha széjjelnézünk ebben az ország- 

ban, mindenütt szuronyokat, hadsereg- 

fejlesztést, ágyúgyárak fejlesztését és ar- 

ra való hajlandóságot látunk, amikor az 

iskolák düledeznek, amikor a kultuszmi- 

niszter úr arról panaszkodik, hogy isko- 

lára, kultúrára tárcája keretében elég 

pénz nincsen. A képviselőtestületben ki- 

harcolja, hogy kérelmezzék a rendezett 

tanácsú várossá alakulást. 
A rendkívüli közgyűlésen véglegesen 

felbomlott az úri rend. A parasztpárti 

többség nem szavazza meg a közmunká- 

ról benyújtott tervet, mi nem az urakat, 

hanem a rendszert gyűlöljük. A paraszt- 

többséget nem volt hajlandó lenyelni e 

csürhe. Rendbírsággal sújtják: tüstént 

lefizeti a pénzt, de megismétli a megbír- 

ságolt kifejezést, és hozzáteszi: Lefize- 

tem a harminc koronát, lefizetem az 

urak koporsószegére. Kicsúszott a hata- 

lom a kezükből, a törvény már nem hasz- 

nál. Agyon kell ütni. 
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Achim még a helyesírást se ismeri; - 
magyar virtus férfitársaságban malac- 
kodni, de Áchim minden szitokszavát er- 

kölcsi. fertőnek tüntetik fel; határozott 

orvosi vélemény van róla, hogy romlott 

idegzetű, magyarán dilis, hülye; úgy ér- 
Zzem magam, mint egy üldözött vad; 
mennyi roppant vagyont lopott össze, a 

szép vagyon elúszott; megfélemlít, ter- 
rorizál, Csabán teljes az anarchia, a kü- 

. lönböző társadalmi osztályok gyűlölettel 
rontanak egymásnak. Mert Áchim a nép 
szemében megváltó. Gazdasági okok az 
izgatók, a kétkezi munkások nyomorúsá- 

ga, a kisbirtokosok élethalálharca, a ki- 

. elégítetlen földéhség, a lázító nagybir- 

tok. Minket, parasztokat az urak elleni 
gyűlölet tart össze, és egyedüli eszköz 
céljaink elérésére a terror. 

Egészen véletlenül két császárhuszár 

suhanc bottal, kutyakorbáccsal, brow- 

ninggal meggyilkolja a néptribunt, a nép 

barátját. Még gatyában volt, amikor rá- 

törtek, úriember módjára: fegyverrel a 
fegyvertelenre. Igen, a saját otthonában. 
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Andris, igaz, hogy agyonlőttek? Hát 
az igaz. Friss Ujság, benne van sok ha- 
zugság! Kis Ujság, csupa gyilkosság! 

veresen, mint a tűz 

Bosszút Áchimért! Felakasztani őket! A 
csendőrök hamar lemosták. 

Az igazság kis fekete gyöngye, görön- 

gye — lavina. Akiket életével nem nyer- 

hetett meg, azokat is megnyerte halálá- 
val, Koren Pál mond szlovák búcsúbe- 
szédet. Nem gondoltak arra, hogy a sírás 
még feltámaszthatja, ha nem is az el- 

pusztított apát a sírban, hát az ő szelle- 
mét a szívekben; nem gondoltak arra, 

hogy a halott Áchim még veszedelme- 
sebb, ártalmasabb lett nekik, mint az 
élő. Ötvenezer ember kíséri nagy nyuga- 

lommal. 
A veranda még teli emberekkel, mint 

András életében. Ilonka tán most érti 

meg, mi volt a férje. András véres ingét 

elviszi a népgyűlésre, nézzétek, parasz- 
tok. A temetésen ezt akarják az élen vin- 
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ni, a parasztok darabonként eltették. Ők 
vitték magukkal a sírba. A Dózsa Györ- 
gyök termései a földnek a Kárpátok 
alatt, s nem lehet annyi hamis tanút állí- 
tani a sírjukra, mint ahány igaz tanú ke- 
rül közülük. Az ember szeret, hol volt, 
hol nem volt. 

1971.
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