
VELJKO PETROVITY* 

Miska, az öregbéres 
A nemesmileticsi országúton, amelynek mentén az eperfák egészen a sza-

badkai futóhomokig elhúzódnak, mint valami semleges mesgyén Rudi és a báró 
"birtoka között fekszik Mandicának, a bunyevác asszonynak »A két cipóhoz-« 
címzett országúti csárdája. Népünk azon a vidéken a jól megsült héjú púpos 
kenyereket nevezi cipónak. Bár nem csárda már az a kocsma, Manda sem Man-
dica már, »cipónak-« meg inkább unokájának, Eszternek, a szabadkai masamód-
nak a mérsékelt gömbölyűségét lehetne nevezni. A csárda már nem szekereken 
arra döcögök pihenő helye, sem pedig jókedvű urak megbúvóhelye, nem mér-
nek már ott se magyar, se baranyai borokat, csak bicskanyitogató savanyú ho-
imoki lőrét, vagy inkább csömörhozó eperpálinkát, meg torkotkaparó' szeszfélé-
ket. A vén Manda a föld felé hajlik csárdája roskatag vályogfalaival együtt, 
szeme összezsugorodott és elsötétedett, akárcsak a csárda megrepedezett, homá-
lyos ablakai, s ábrázatán a könnyek úgy folydogálnak, ahogy az esőcsíkok ba-
rázdálják végig a falak vedlő meszelését. A nádtető megrokkant és megszürkült, 
akárcsak a Manda feje, a szelek az egyik töreknyálábot a másik után hordják 
szét róla. Manda anyó már alig tudja kiszolgálni állandó vendégeit, a béreseket, 
napszámosokat és kondásokat, mert gyenge szíve nehezen bír némi meleg vért 
hajtani vénhedt újjaiba. 

Vendégei azonban türelmesek. »Anyukának« hívják, és bár jóformán mind 
magyarok, szerbül lármáznak vele, vitatják a »kréta« igazát, de főleg ők látják 

•el élelemmel s tüzelővel is, lopkodva »uradalmaik« őrizetlen tárházait. Ha a 
roskatag csárda egy nap rádől a lelkét kiadó öregasszonyra — mert minden 

j e l szerint együtt halnak majd meg —, ugyanezek a béresek hantolják el mind-
kettőjüket, gazdáik új motoros ekéjével. 

Betérnek hozzá minden reggel és mindén este. Miután hajnalban odahaza 
.mindenki a gyerekre bízza a dolgát egy félórára, elmegy Mandához egy kis erő-
sítőre. A háború befejeztével az ő társaságuk is megfogyatkozott. Rendesen csak 
a Rudi-tanyaiak járnak el. A báró béresei világgá széledtek, mert a báró földje-
»földreform alá esett«. Innen a csárdától figyelik már évek óta, mi történik ott, 
az országúttól jobbra. Minden pár hónapban jön néhány ember, urak, »inzsel-
lérek«, méricskélnek, osztanak, olykor az újgazdák be is vetik a földet, majd 
megint visszaadják és aztán újra elölről kezdődik az egész. Ahogy így figyelik 
azt az örökös háborgatást, izgalmat és elkeseredést, azokat az idegen, topron-
gyos parasztokat, olykor-olykor elfogja őket az irigység is, a paraszti együtt-
érzés is. De békében maradnak — még a lelkükben is szemmelláthatólag nyu-

.galom uralkodik, az örök dolgozók valamilyen hölcs nyugalma, akik beletörőd-
tek sorsukba. Valóban, ilyen hangulatban tartja őket Miska, az »öregbéres«, aki 
közöttük már munkakörénél fogva is a legfőbb ember, s akinek a tekintélyét 
az ő társaságukban senki se vonja kétségbe, már nagy béresi tapasztalatai okán 
sem. 

Reggel óta heten ülnek a fapadokon. Kevés szó közben ürítgetik a kupicá-
"kat és a homályos ablakon át kitekintenek a nedves földekre, a s^forke tavaszi 
reggelbe, amelyben sűrűn szitál az aprószemű eső. Cseppjei elnyúlnak, napok 

-óta egyre permetez. 

* Petrovity akadémikus, zombori származású, szerb író és költő. A legkiválóbb jugoszláv 
elbeszélők egyike. Számos, szerb—magyar tárgyú elbeszélést írt. 
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— Lesz itt nemulass! — jegyzi meg Pista béres, fekete bajsza alatt helyet 
keres a kupicának és nehezen tudja elrejteni elégedettségét. 

— Miért adták nekik? Hogy felszántsák? Nem igazság, hogy most meg e l -
veszik tőlük, nem igazság! — válaszolja János, és az öreg Miskához fordulva 
várja, hogy helyeseljen. 

Miska az asztalfőn ül, egyenesen és kissé oldalvást, szőrös,- lesült és szeplős; 
kezét az asztalra nyújtja; egyetlen, zöld szemét tágra nyitja, nem néz senkire-
és sehova. Hallgat. 

— Hát igazság az, hogy ezeknek a dobrovoljácoknak* ősszel megint kimé-
rik a földet, s mire az embereket onnét a púpos Likából ide ráncigálják, itt ta-
lálják a szentendreieket? — szól közbe csendesen, de felindultan Pista s ő is. 
Miskára tekint. 

— Űri huncutság, politika! — sóhajt lopva a botlábú Gábor, meg van győ-
ződve arról, hogy ezzel Miskát meg tudja szólaltatni. 

A többiek csak ekkor veszik észre, hogy Miska hegyezi a fülét, és elhall-
gatva, ők is figyelni kezdenek. Most már ők is hallják, hogy kint valami zsivaj 
közeledik, nehéz és csúszkáló léptek csoszogása közben. 

Alig ugrik fel Pista és pislant ki az ajtónyíláson, máris Miskához fordul és. 
odasúgja felé: 

— A dobrovoljácok!* 
Mindannyian mozgolódnak a helyükön, de Miska tenyerével a fenyőfa-

asztalra csap: 
— Anyuka, adj mindenkinek még eggyel! . ^ 
A lassú béreslelkek egyszerre túltesznek önmagukon. Szemük sarkából a. 

mozdulatlan öregbéresre pillantanak s ritka elégédettséget, büszkeséget és e l -
szántságot éreznek. 

A felrántott ajtó most bezúdítja^ kiabálást és a kijáratot dúrva, ázott gú-
nyák torlasztják el. S zsivaly. 

— . . . Még ha Jézus Krisztus szülőapja is! . . . a képére mászunk . . . Ha nem 
' hagytam ott a fogam Alaszkán, meg Szokolban, istenbizony, szívesebben i t t -
hagyom, minthogy üres kézzel menjek vissza . . . Nem szerbek ezek, hanem b á -
rók, törökök, magyarok, tömjük teli a pofájukat a vetőmagvaikkal és hemper-
gessük meg őket a sárban!.... Várjatok, emberek, beszéljük meg előbb a dol-
got! Hé, gazda! Hé, ki szolgál ki itt? 

A kecske-, káposzta- és füstszagot árasztó szélesvállú likaiak csoportjából' 
kiválik egy.óriási, szőke legény, pillantása körbefut, végig méri a meggörnyedt" 
Manda anyót, akinek a kezében megcsörren a megrendelt hét kis kupica, és aki 
egykedvűen álldogál a hátsó padnál, aztán tekintete megakad a hallgatag b é -
resek csoportján. A likai fiú megvetéssel - végigméri őket, és rákiált az öreg-
asszonyra: 

— Ide azt a pálinkát! 
Az öregasszony azonban a béresek asztala felé indul: 
— Ez az övék! Maguk hányan vannak? Jöjjenek be, üljenek le! 
Valaki elkurjantja magát az ajtóból: 
— Dane, ne engedd oda a magyaroknak! Ki velük! 

* A dobrovoljácok az első világháborúban a szaloniki szerb hadsereg önkéntesei voltak: 
és jutalmul földet kaptak. 
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(Vincze András rajza.J) 

A hatalmas likai fiú ránt egyet magán, és ekkor látni lehet, hogy bal kö-
nyöke össze van zsugorodva — fejével és kezével az asztal felé muta t : 

— Gyerünk, magyarok, takarodjatok innét! 
A béresek elsápadnak és mindannyian Miskára szegezik a tekintetüket . Az 

öregbéres meg a fejével int Mandának, és megszólal: 
— Anyuka, adja oda ezeknek az embereknek, ők ma szomjasabbak ná-

l u n k ! — majd a likaiakhoz fordul: 
— Nem vagyunk mi se magyarok, se rácok — mi béresek vagyunk! 
Dane megragadja a pálinkás kupicát és gúnyosan odalép hozzájuk: 

' — Hát az meg mi a fene? 
— A béres az, aki dolgozik és raboskodik ezen a földön, aki szánt, vet és 

learat ja a búzát, maga meg kukoricakását eszik, aki a sertést hizlalja, maga 
meg mindétig böjtöl, lányokat nevel a városnak, főkötő alá ju t ta t ja őket és né-

t 



hány úri fattyút kap hozományul. Tíz év múlva majd maguk is félig-meddig 
béresek lesznek! 

A likaiakból kirobban a nevetés, Dane pedig rácsap a nyakszirtjére csúszott 
vörös sipkájára: 

— Nem vagyunk mi mulya, gyáva magyarok. Szerbek volnánk, mi, még-
pedig l ikaiak!. . . Üljetek le, emberek, hadd halljunk még valamit ettől a ma-

i gyártól! . . . öréganyám, hozz nekik még egy pálinkát! 
Miska tekintetével leinti Gábort, aki válaszolni akar valamit, aztán így foly-

tatja: 
— Mi már úgyis az utolsó kupicát rendeltük! Megyünk a dolgunkra, maguk 

pedig csak beszélgessenek, adja isten, hogy valami okosat végezzenek! De hát 
nehezen megy az, nehezen! 

— Erigyj, ebadta, mit tudod te, mi dolgunk van nekünk? Ti meg csak szol-
gáljátok tovább azokat, akiknek a földje még nem esik a törvény alá! 

— Hát, nem nehéz kitalálni, hol szorítja magukat a csizma . . . Ej, haj! Mi 
mindent láttunk mi már erről az országútról! A parasztembernek meg nem kell 
sokat beszélni, tud az mindent, ami a földet illeti! Annyit mondok, nagy fába 
verték a fejszéjüket. Nem ismerik még ezt az isteni, ördögi, úri földet, nem tud-
ják kié, és kié nem lesz! 

— Szerb föld, most szerb föld, és a miénk is marad! 
— Nem az a fontos, hogy szerbé vagy magyaré, vagy töröké, hanem, hogy 

kié volt időtlen idő óta, ki művelte, aztán ki takarította be a termést. A paraszt 
•dolgozik, az úr meg betakarítja a termést. Mindig, így volt, és így is marad. 

Hirtelen dühbe guruitan talpraugrik egy fiatal reszkető állkapcsú likai: 
— Hagy töröm össze a pofáját ennek az urasági bérencnek! 
Dane azonban odaáll a mozgolódó tábor közé, Miska pedig rászól az övéire. 

Aztán elmosolyodik, mintha véres fogat akarna kiköpni, lassacskán felemelke-
dik és markával kifolyt szemére nyomva kifakult, ragacsos, kopott sapkáját, 
másik, megmaradt, villogó szemét meg még jobban kinyitva nyugodtan oda-
kínálja a támadásnak: 

— Verd ki, testvér, verd ki ezt is! Az egyiket a földesúr verte ki, amikor én 
i s olyan fiatal voltam, mint te, és épp úgy két szemem volt, mint neked. Kiverte, 
mert szembeszálltam vele a háromhatosos napszám miatt, és felgyújtottam az 
asztagokat, meg a kereszteket. Most meg ezt a másikat verje ki egy ugyanolyan 
parasztember, mint amilyen én vagyok. Az egyiket a paraszt veszi el, a másikat 
a földesúr, én meg vakon vánszorgok majd kunyhótól kunyhóig, a paraszt-
gyerekeket ijesztgetve! 

— Üljetek le, emberek, üljön le, apó . . . hát maga is lázadozott? — érdek-
lődik élénkebben Dane, és nem rejti véka alá rokonszenvét. . . — hogy hívják? 

Miska letörli homlokát eres kezével, és változatlan arckifejezéssel leül: 
— Miskának, Fekete Vak Miskának. így hívnak. Kilencvenkettőben, ami-

kor a parasztok, kaszások és részesek egész Magyarországon felkeltek, fellázítot-
tam a mieinket is mind a Rudi birtokon. Kérdezze meg azt, ott ő is velem tar-
tott akkor, de tudja azt mindenki. Fellázadtunk, és amikor nem akarták meg-
adni a nagyobb napszámot és a nagyobb részt a búzából, felgyújtottunk min-
dent. A kastélyt is, a parkot is, a gyümölcsöst s a vetést. Lángtenger borított 

mindent, aztán kapát-kaszát ragadva, útnak eredtünk a városba. Én mentem 
• elől, azt hittem, ütött a mi parasztkirályságunk órája, de csendőrökbe, katona-
ságba ütköztünk, és holtra vertek bennünket. Tizenketten nyomban meghal-
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tak, ott ni, abban a szabadkai homokra tekintő akácosban, mi meg tehetetlenül, 
nyomorékan ott maradtunk és börtönbe vetettek bennünket. Vácott ültem hat 
esztendőt. Aztán visszajöttem ide, és amikor ugyanennél a földesúrnál úgyszól-
ván ugyanazt a társaságot találtam, lehajtottam a fejem én is. Azt, amit két 
szemmel nem láttam meg, és nem ismertem fel, most megláttam és felismertem 
félig vakon, eggye l . . . Testvérek, nincsen a világon parasztigazság, ezt jól je-
gyezzék meg —, hogy hiába ne veszítsék el a szemük világát, mint én . . . Leg-
alább is itt, ezen a megfaggyúzott, veszekedett földön nincs. Még a legjobb pa-
rasztnak is, bele kell pusztulnia, ha teleeszi magát vele —, legalább másodízig-
len. Nem tudom, hogy van maguknál, a hegyek között, de itt, ahol ősidőktől 
fogva görnyed minden ember, aki földre és fehér kenyérre éhes. Minden ember, 
aki enni szeretne — ha meg nem szökik innen —, rab lesz, földet túró féreg lesz 
ezen a fekete földön. Béres lesz rajta! . . . S nem mi vagyunk az elsők és utol-
sók, akik fellázadtunk és — a rúd mellé ál ltunk!. . . Most is elég ilyen esetről 
tudok, ötszáz évvel ezelőtt is fellázadtak a parasztjaink, kihirdették, hogy ők 
kormányoznak. Amikor aztán szétverték és letiporták őket, megégették a pa-
rasztkirályukat tüzes trónuson és tüzes koronával a fején, s még élve széttépték 
és felfalták tulajdon kiéhezett parasztjai. Ugyanez történt Horvátországban, 
hasonlóképpen a Szerémségben is százötven évvel ezelőtt, és ugyanez lett a 
sorsa Pero-kapitánynak Szegeden. Mindnek; mindnek, sorban! Megcsapolják a 
vérünket és megint kötőféket dobnak a nyakunkba, zablát a szánkba! . . . 

— De ez nem Ugyanaz ám, nekünk jogaink vannak, mi harcoltunk! Látja 
ezt a béna kezemet, ezzel szereztem meg a jogomat; látja ezt itt, a mellemen, 
bolgár szurony nyoma! . . . 

— Mindez csak annyit ér, mint az én vak félszemem, a csendőrök puska-
tusától meggörnyedt hátam. 

— Ez nem ugyanaz. Magát megbélyegezték, én meg megsebesültem. Maga 
csak elvette, amihez joga volt, mi meg követeljük a magunkét. 

— De maguk is csak kénytelenek elvenni, ihol-e! 
— . . . Mit ugat annyit, a magyar istenit neki, üsd Done, azzal a másik-

k a l ! . . . , 
— Csend legyen, emberek!. . . Ide hallgass,' te magyar, ha neked nem is 

sikerült, nekünk istenbizony sikerül majd . . . Ugye-e, emberek, nem adjuk oda 
a jogainkat! Mi inkább újra vásárra visszük a bőrünket, de ilyen béresek nem 
leszünk. Talpra állítunk mindenkit, aki kaszát, kapát tud fogn i . . . Nincsenek 
többé földesurak, a miénk kell legyen a hatalom! így van-e, emberek? 

Mindnyájan tűzbe jönnek, s a lárma kellős közepén feláll Miska, integet a 
béreseknek, akiknek a szeme felragyog és maga is nekiereszti a hangját: 

— Emberek, minden jót kívánunk maguknak! Ha maguknak lesz, akkor 
jut a mi szegénységünknek is: Mégkérgesedett, béres szívemnek öröme telik 
benne, ha hallgatom magukat, és látom magukat, milyenek!. . . hej, csak fiatal 
volnék, ezt a másik szememet is rászánnám!... hanem, Gábor, szedelőzködjél, 
és nézd meg, be van-e zárva az ajtó? Ügyelj! 

Fordította: Tornyost Péter 
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