
A С SATORNA  
Irts: Brindza Károly  

Egy késő  augusztusi vasárnap, amikor az emberek végeztek  az 
ebéddel és már szundítottak is egyet rája, nagy banda kerekedett Обсб  
Вálint bátya háza el őtt. Nem valami megállapított program szerint,  ha-
nem csak úgy sz kásból. Mert régi szokás a faluban ez a vasárna. р -,  
délutáni bandázás. Nem egy évtizede már hogy itt beszélük meg a falu  
dolgait az utcabeliek. Igaz most gyakran összejön á falu népe nagyobb  
megbeszélésre is, de azért ez a bandázás csak megmarádt. Leülnek  agy,  
árokpartra, meg a magukkal hozott kis zsámolyra vagy subára és meg-
indul a beszélgetés ... Jlyen г  szokásos vasárnap délutáni bandázas  fi -  
lyik most is. Heti pihenőjüket ülik az emberek.  

A banda Gbсб  Bálunt bátya háza el ő tt. verődött össze. Utolsó ház.  
volt ez a soron, a falu .legszélén; kertje utána határ kövér földjei kö-
vetkeztek, A házigazda foglalja el a f őhelyet .a beszélget ő  társasagban..  
'itt ül közvetlenül a nagy eperfa tövében. Nagy recseg ő  hangja és az..  
hagy mindig 6 nevet leghangosabbam, bizonyítja, hagy ,élazzal a jog-
gal, amit ez a helyzet biztosít számára — övé a szó. Beszéd közben  
meg-meg gödri. hatalmas bajúsz.a egyik szarvát, aminek látható követ-
kezményeképpen az egyik »szarv« ,huszárosan pörge Vett, a másik meg:  

reménytelenül kajla maradt. Ez azonban nem zavarta, a. beszédben.  
Nagy hangon mesélt. A minap .tartоtt gyülekezetben hallottakat fesze-
geti, magyarázza, Nagy bozontos szemöldöke minden szónál kárörvem---
dően tancol a szeme felett. 

Oszt aszongya az az úrforma 	aki valami inzsellérnek mondta, 
magát — hogy аkkб  esik majd az eső;  arnikó .akarjuk... 

A többiek — voltak 'vagy tízen — elkezdtek nevetni. Egyik hango-
san, a másik halkabban, míg egyesek csak úgy a bajúsz alól. 

— No mit szólsz hozzá Istvánt'? — lökte meg hosszúszárú pipá-
jával szomszédját, aki az egész bandában egyedül nem nevetett. Ian-
dolkodatt a hallottakon, mert bizony ő  nem szokta elhamarkodni ,  mon 
danivalóját, Bálint bátya újabb biztatására azonban nagynehezen meg-
szólalt:  

Tát ,  ha az Isten akarja, аkkб  minden lehetséges... — gurult ki -
bel őle a szó, aztán újból hallgatásba burkolódzott.  

Bálunt bátya megbotránkozva fortyant fel. Nem tetszett neki, hogy  
István nem adott igazat.  

Az Isten? Mit kevered ide ütet... Az inzsellér, vagy mi a fene:  
csak nem isten, hogy аkkб  ,csináljon es ő t, • amikó akar — igaz-e Rókus,  
öcsém? — szólta leghangosabban nevet ő  felé.  

Abbizony, nem az ha-ha-ha... mert ha az vápa, akkó nem pa-
páiъa annyit, .hanem csak rálehene az égre, oszt mán esne is . . . 

Az egész embersereg újból hangos nevetésbe fakadt. Bálint bátya  
büszkén pislogot t nagy, bozontos szemöldöke alól. Valóságos győzónel~  
érezte magát.  

Nagy Gergő  állította meg a nevet őket.  
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Oszt aszangуák, hogy irtt menne el a kertek alatt. az a kanális, 
(vagy mi az ördög. A Sáros is beleesne, meg egy darab a kertvégekb ű  is. 

Bálint bátya hirtelen fei осs ~údo гtt, valami rosszat sejtett. Riadtan 
a:fordult Gergőhöz: 

Hogy mondod? Hogy a kertek alatt... 
Aszongyák. Oszt húsz méter err ű  is, meg orrú is beleesne .. . 

A kend portájábú is. 
Bálint bátya korát meghazudtoló fürgeséggel állt fel. Pipája resz-

:ketett kezében. 
— Hogy az én portámbú is evennének? 

Aszongyák .. . 
Húsz métert? 
Úgy mondják, húsz métert, vagy még attú is többet .. . 

Bálint bátya nehéz léЈekke,l dőlt neki újra a inagy eperfának. ET64bbí 
~pajzán jókedve egyszeriben eatünt. Arcára Halálos komolyság wlt ki, 
ami a széles jókedv után szinte komikusan hatott. A hallottak után nem 
volt kedve nevetni. Furcsa érzések 'kavarogtak benne. A hír mint a 
meлnykőcsapás szakadt rája — az ő  kertjébбl is -elvesznek? 

Amikor egy kicsit magához tért, újra él őre hajolt és felindult han-
:gon kiáltotta: 

—• Hát lehetséges ez? 'Húsž métert levágnak'! hiszen ott vannak 
a legszebb szilvafáim, azok is beleesnek... Csak nem teszik ezt velem  
öregségemnre. — Komor tekintete szinte könyörögte a tagadó választ. 

°István, a hallgatag szotnszéd szólt ismét: 
Ha isten akarja .. . 
Meg ha a :hоsszú inzsellér úgy látja, hogy 'köll ... — toldotta 

meg vörös bajúsz,a alatt kuncogva Rókus, a falu legjámborabb 'embe--
_rének szavait. 

Másnap reggel bekövetkezett, amit ő l Bálint bátya tegnap még csak 
retbegett. Már öt óra tájban ott mászkált kertek alatt a Sáros patak 
:partján vagy nyolc-tíz ember. Kezükben hosszú zsinórokat feszegetnek 
-és húznak keresztül-kasul a kertek végón. ) ~pp.en akkor 'Tépett ki a p t-
varajtón, amikor két öles fiatalember gaz 6 kertjében húzta a zsineget, 
vagy valami ahhoz hasoinlót. A nagyobbik, a sz őke megállta nagy szil-
vafánál •  nekitámasztotta irkáját és bejegyzett valamit. Bálint bátya 
rosszat sejtett.  

Tán ki akarja vágatni? — gondolta. Odakocogott egészen a 
kertkapuig. Az idegesség megint a kezeibe állit. Alig találta meg a kal-

- lantyút. Amikor aztán meg volt. belökte a kaput . és néhany lépés utáx 
- megállt az ösvényen. Hangja reccsent a kért fölött: 

-- Mit csinálsz ott te, hallod-e? Bántott tédeg az a szilvafa... mit 
- g оІjtоК  a kertemet, az ördögadta... 

A nagy szőke fiatalember mosolyogva fordult a haragos ember felé. 
Hangosan köszönt.  

— .Iáreggelt Nagyapám, miért olyan mérgesen? 
A hatalmas szál fiatalemberben felismerte a mérnököt, aki az el-

mwlt héten a csatornaépítésr ől meg a mesterséges es ő ről beszélt az 
embereknek. Egy kissé lejebb engedte. hangját. Arca is megenyhült, 
úgy konstatálta a nemvárt fordulatot. A mosolygó mérnök jó hatást 
tett rá. 

lgažán szóhatott volna az inzsellér úr, beengedtem vóna én a 
:kapun is .. . 
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Megbocsásson Bálint bátyám, nem akartuk háborgatni. Még így-  

rövidebb is az út. Siettink .. 
A .közvetlen, meleg hang egyszeriben lefegyverezte. Már nem kin--

bált, de azért tovább mélitatdankadott: 
— Csak nem vágják +kia fákat, ezeket ,a szép ringl ~ákat?  -- Köze-

lébb bátorkodott. — M,ég a megbódogút édesapám ütette ..  . 
A fiatal mérnök nevetett. Az öreg .még közelebb 1tépett. Kezeivel:  

végigsimított áz el őtte. álló kis barackfán. 
— Mert nekem ,ez vót minden örömem. ez. a kis kert. Apám hatta_ 

rám... 
A mérnök továbbra is mosolygott az öreg. érzékenykedésén. Sze-

mében a megértés csillogott feléje. Az öreg egészen közel lépett a 
mérnökhöz. 

Ne haragudjék —• nуúј totta kezét az öreg fe1é. — Galambos, 
Kálmán, járási. m,rrvök vagyok — mutatkozott be illedelmesen, de foly -
ton növekvő  kedvvel. 

A csatornamérés munkálatait végezzük ... Munkatársaim! —  

intett a patakparton szorgoskodó emberek felé. Az egyik fiatalember 
éppen mostan lépte át szomszéd István kerítését. Az ,öreg kíváncsian 
nézte őket. A fiatal mérnök barátságos. fellépése vé.gl ~eg eloszlatta fel--
indudását. Megnyugodott és lassan felmelegedett. Az el őbbi harag át 
csapott ,érdeklődésbe. Sunyi pi slogott a mérnökre. Hogy zavarát lep-
lezze, néhanyat köhhentett, majd markával a bajúszót igazgatva, bizal -
mashangon megszólalt: 

--- Izé, ... Oszt inzsellér úr .... 
Mondja csak egyszer űen, hogy mérnök elvtárs, így sokkal egy- 

szerűbb, meg könnyebb is kimondani. Csak bátran — szólt biztatóan a 
.hosszú fiatalember. 

Csak azt akarom mondani ... izé ... hogy hány métert szakíta-
nak le... az -  én kert ~embű? 

A mérnök azonnal megckrtette, mir ő l van szó. Megérezte, hogy az  
öreget a kert bántja, az esetleges levágás.. Meg 'akarta nyugtatni. 

-- Nem sokat .. . 
— Mégis' 	— :az öreg szemével majd felitta a mérnököt, úgy  

leste a választ. 
Nézze, Bálint bátyám, nem ke,1 megijedni, ez csak egy halvány 

kis árnyéka lesz annak a nagy csatornának, amelyet most kezdenek épí-
teni, tudja hiszen az elmulthéten err ől beszéltem a falu népe el ő tt. Ez, 
amit mi építünk, majdnem Кіz гб lаg öntözésre szolgál, mert muszáj en-
nek a vidéknek is megkapnia. a magáét, a szárazság itt is pusztít. 

Oda nézzen_ 	mondta a mérnök és kap ját a, faluszövetkezet Bá- 
lint bátyja kertjével határos kertgazdasága felé lendítette. — Ezek ott -
ma még kerekes locsoló kúttal .önt Đznek, lassan és kevés eredménnyel. 
Mi gépekkel dolgozunk majd - ... 

Az öreg és a mérnök pár pillanatig a Sár ~o~s part ј á.n beásott nagy -
kerekes kút 'körül szorgoskodó embereket figyelték. 

—  Ez a" csatorna mindössze S méter széles lesz. Ennyire tervezte ,  
a tartományi központ. A nagy folyókhoz képest kicsiny, de húszszorta 
több vi,ztartalma lesz, mint a Sárosinak. Es sohasem apad, majd ki. Lesz 
víz bőven a határ mégöntözés•ére. Természetesen, megépítése nem gye-
rekjáték, lesz mit aprítani ,a tejbe a falu "népének. 

Az öreg arca lassan kezdett felderüilni. Megérezte, hogy minik a ve-• 
szélt' a szilvafák fel ől. Illaragosan gondolt Nagy Gerg ő re, aki úgy be- 
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ugratta. — Hol  van itt a 40 méter széles csatorna ? Гs ez a mérnök is 
milyen szép dolgokat mond. Göcő  Bálint azonban ncrn tartozott azok  

-közé, akik az els ő  hallásra elhisznek mindent, különösen ha az 6 b ő rérő l  
van szó. A mérnök igazán érthet ően beszélt, de az öregnek még miri-
díg kételyei voltak a levágást il4let őleg. Biztos akart lenni ,a dolgaba Іn. 
Tekintetét hol a mérnökre, hol a Sáros partjára 'szegezte.  

MérnöCi .:. izé ... elvtárs úr, mennyi lesz hát akkó az a levágás?  
A .mérnök jegyzeteire nézett, majd így szólt:  

Két méter Balirat bátyám, rrliindössze két méterecske  .. . 
Két méter?'  
Igen.  
Háta szomszédébú?  

-- A szo lszédéból négy métert vágunk le.  
A szarka Faliékébú?  
Melyik az?  
Az ott fi — mutatott az öreg a kert hosszán túl a patak másik  

partja felé.  
Igen, abból az oldalbál többet vágunk le, mert alacso тnyabb a fek-

vése, kevesebb földet kell kihányni.  
Az öreg szemében titkos káröröm és valami megelégedésféle villant.  

Hogyisne, hiszen a végszomszéd kertjéb ől — akit gőgös magatartása  
miatt sohasem szeretett — mégegyszer annyit vágnak ,le, mint az övé-
hől ! le szilvafáit illetőleg még mindig nem volt bizonyos. Újra а  mér-
nökhöz fordult.  

1-íány méter az a parttól eddig, ahun most állunk — kérdezte  
belső  szorongással.  

Hat — felelte a mérnök. Azonna' In е £Уértette, hogy az öreg mire  
céaz. Észrevette, hogy az szemeivel állandó аn a nagy szilvnf'I.t zs -
gálla, símogatjia. tekintetével, mint anya a: gyermekét. Ürült, hogy ör Đ -
met szerezhetett az öregnek.  

Ha C{ész lesz a csatorna, innen a szilvafa alól szemlélheti majd  
bátyául az »es őcsinálást«, és ha igaz lesz az elhúzó kis bárkákat is. F е l  
is ülhet rájuk, 11a úgy tetszik -- a шérilök éles szürke szemei vidá lan  
csillogtak az öreg felé.  

Az öreg parasztot aknek a kert volt a legnagyobb öröme -- meg  
aztán Márta néni innen hordta a paradicsomot, paprikát, - meg egyéb f ő -
zelékfélét, a falu nagy szövetkezebén еk boltjába, — végin is leszerelte 
a fiatal tettrckész mérnök megnyer ő  magatartása. — Hajszén ezzel meg 
is értetheti magát az ember, — gondolta. miközben mérlegelte a hallot-
takat, és mindezt, amit ebb ől a beszélgetésb ől tapasztalt, majd az  
egyensúlyát visszanyert és megelégedett •parasztember huncut moso-
lyával_ a szeme sarkában, és j б leső  megbékélt =no , 1:v аl a bajúsza alatt  
ráhagyta :  

Hát, Ha az inzsellér elvtárs is jónak lássa ..  

Egy egész hónap múlott el már azóta, hogy az els ő  dalos munká =~ -
sereg ellepte a kertek alját. Egy hónapja, hogy folyik a nagy munka. 
Azötа_ minden reggel újabb és újabb embercsoport jön ásni a barna ti-
lajt, építeni a csatornát. Férfiak és n ők, ifjak és öregek jönnek a kör-
nyékből, hogy résztvegyenek a nevezetes ,míímega kotásában. К iilб n  
sen a fiatalok van:na'{ sokan minden nemzetiségb ől. Nem is . csoda, hi-
szen a ,csatornaépíit ő  vállalat is az ő  hétpróbás szervezetükre támaszk э -
dott a munkál,_ megszervezésénél.  
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Az egész falu zengett-bongott. Minden épkézláb ember kapát. és 
ásót ragadott és szabad idejében ment a csatornára, hogy minél el őhb  
megkezdjék az »esősgyártást« és hagy megjelenhessenek a beígért bár-
kák a falu alatt. Mindenki türelmetlenül várta 'már ezt a pillanatot. A 
mérnök ugyanis megígérte, hogyha elkészül a csatorna, a Tiszáról ide-
rendel néhány kisebb bárkát és a környéken található valamennyi csó-
nakot, aztán az egész falut meghajókáztatj а  .. 

A munka heve egy napon aztán mintha Bálint bátyánkat is elragad-
ta volna. Este, amikor bejsött a kertből, ahol egész nap kaparászott a 
vetemények között ,és lopva oda oda tekintett .a közelben dolgozó em-
berekre, el ővette az ásót a góréból, meger ősítette hinni a nyelet, fel-
tette az okulárét és egy :régi, rozsdás reszel ővel élesíteni kezdte. Fele-

- sége, az öreg Már гta néni a rosszat sejtve rá is ripakodott: 
Mi az ördögöt sivalkodtatod te Bálint azt a reszel ő t :.. Nincs 

jobb ,dógodr  — dünnyögte csíp őre tett kézzel. 
Az öreg fel se emelte fejét, csak úgy a szemöldöke alól végigmérte 

élete párját és rekedt hangon dörmögte: 
EriggY!  . . 
Néja, tán má te is niegbolon ~dultá, nem elég, hogy a kertedet 

elnyesik, m.ég maagd is segítesz nekik... Nem lesz abba köszönet .. . 
Bálint bátya felegyenesedett . Szemüvegét verejtékes homlokára tol-

ta .és s đ tét tekintettel nézett asszonyára. soíhasem szereti hogy az asz-
szany kioktassa, most meg, amikor hosszú lelki küszködés utan rászán-
ta magát erre a munkára, végképpen nem engedhette, hogy »az ember 
dolgába« belekotyogjon. Márta néni szavai olajat öntöttek az amúgyis  
csak szunnyadó parázsra. Nagy vágyat érzett, hogy valami gorombát 
mondjo asszonyanak, vagy még - tán annál is többet ... sötét tekintete 
a sarogjáhaz támaszbott ostorra • esett ... A szavak szinte örnkéntelenül 
tódwltak ajkára: 

Megmondtam, hogy eriggy, mert kiszabom a pörd őlődet ! Min
dig beleavatkozik az ember dógába ... A fene azt a... — mondotta foi- 
tott hangon ,és tétova mozdulatot tett az ostor felé. Az asszony nyilván 
észrevette, hogy miben sántikál, mert — hatvanhat éves lábaihoz mér -
ten — igen gyorsan otthagyta i аZ ,öreget. 

Vigyen a lábad — mondta nem kis .megkönnyebbüléssel az öreg, 
aki ha mérges is volt, valójában örült, hogy a közelg ő  vihar néhány vil-
1amlással végetért. 

A konyha fel ő l csendes sírdogálás hallatszott. Az öreg valami meg-
bárnásfélét érzétt. Nehéz sóhajjal hajolt újra az ásó fölé. 

M ókús is. meg Istvá,nу  szomszéd is — hát még a szövetke-
zetesek! — .má mind beátak a sorba. Oszt. ,hónap, ami,kó az én kertem 
bű  vágnak le, én ne fogjak ásót? — dörmögte maga elé. Most. hogy a 
csatiornaépítés az ő  kertjéig haladt, — maga se tudta hogyan. — vala-
hogy újra felébredt lelkében az önzés gonosz érzése •és meglepte gondo-
latait. Titokban még mindig sajnálta a levágásra kerül ő  két méternyi 
földet. Hiszen úgy hozzányött itt minden f űszál, minden ta гpa,lsatnyi föld. 
E,gёsz életét itt élte le a Sáros partján. Keser ű  -érzések marták bens ő -
jét. De nem árulta el senkinek, hogy bántja valami, leglkevésbbé a. mér-
nöknek — hiszen kinevetné, ha tudná, nlilyen gyámoltalan — gondolta  
magában. Éppen ezért is akar ásót fogni — ne lássa rajta senki, hogy 
sajnálja a kertjét, — 6 maga mártja bele el őször ásóját a jó iszapos  
partba.. 
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Másnap reggel a felkel ő  nap már az öreg Göncö Bálintot i,s -ott ta-
lálta a csatornaépí ~tök között. Kemény Antal brigádjába osztották ,_ be.  

Kemény mesterségre nézve géplakatos volt — amikor a gépállomás be-
fejezte a cséplést, ahol mint gépkezel ő  dolgozott, azonnal jeknbkezett a 
csatornaépít ő  vállalatnál. Már három hete, hogy itt dolgazík, Az els ő  
héten minden este felírták nevét a táblára. Jó munkás volt mindig, most 
meg, amikor az egész falu és a határ közös érdekér ől. a csatornáról 
volt szó, különösen jó szívvel dolgozott. A nyolcadik napon aztán Ga-
lambos mérnök. a vállalat jóesz ű  igazgatóheiyettese magahoz hívatta 
és ,egy egész brigád vezetését bízta rá. 

Kemény barátragosan fogadta az öreg Gö сб t és igyekezett köny-
nyеbb munkára helyezni. , A hatvannуalc éves paraszt azonban észrevet-
te, .,hogy miben sántikál és a paraszti ember makacsságával, csak azért 
is maga választotta ki a munkahelyet. A ;legnehezebbet. 

Engem ne nézzen le senki — dörmögte és beleállta legmélyebl9 
sárba, onnan lapátolta ki a nehéz sarat a partra. Eleinte látszólag • köny-
nyen és vidáman ment a munka. Még oda is szólt csinos Jancsinak, a 
zenésznek, 

No, gyű rd föl a gatyát Jancsi! — máma .lepipllak. 
Csinos, aki a tаmburát sokkal inkább megszokta mint az ásót, tré-

fára fogta a dotgot. 
Ugуаn má, Bálint bátyám, csak nem akar versenyezni éppen én-

velem .. 
1ppen teveled, oszt mé' ne? Ez nem tambura. — Az öregben a 

paraszt virtus. meg valami ártatlan kötekedésféle ágaskodott. 
Igy kezdődött a reggeli munka. Az öreg Bálint kezében ügyesen 

forgott az ásó. Egy órai munka után Csinos valóban azon vette magát 
észre, hogy az •ör гg mögött, a kétméter magas parton, kétszer akkora 
.sár maradt el mint az Tövé. Gyorsabban kezdte kapkodni az ásót, 

Ennek fele se tréfa — gondolta. 
Igy folyt a csendes verseny kett őjük között egészen tizenegy 

óráig, amikor Bálint bátyánk egyszerre nagyot nyögött, kiengedte kezi-
:bőd az ásót és maga is utána csuklott a sáros vízbe .. . 

három napig nem látták azután Göc ő  Bálintot a csatornaépítésnél.  
A vállficam az öreget nagyon megviselte, de harmadnau már nem volt 
.hallandó ágyban maradni. Egyszer, amikor Márta néni nem vette ész-
re, 1есsúszott az ágyról. Irtózatos nyögések között lassan sikerült a 
:darócnadrágot .magára húznia. i élkézzel vállára terítette kabátját és ki-
. csoszogott a. szobából. 

Igy történt, hogy kemény Antal, meg két másik csatornaépit ~ő , akik  
beteglátogatóba jöttek Bálint bátyához, :már csak hiilt helyét találták.  

.Az ајándékb а  hozott könyvet is Márta néninek kellett átvenni, aki,  

ahogy a készül ő  csatornának, úgy a könyvnek se valami nagy barátja 
volt. Végül azért, amikor Kemény megmagyarázta, hagy ez a könyv an-
nak a másak tizszerte nagyobb csatornának a leírását tartalmazza, ké-
peikkel és rajzokkal, valahogy mégis elfogdtá. — Hiszen azért a kíván-
csiság бhenne is csak dolgozott... 

Nem vénék én ellene ennek a csatornának se, csak ne éppen itt 
reszené a fene, a mi portánkon .. Lássátok Bálint báty а tоk is hagy 
járt... — mondotta Márta néni és közben köténye sarkából letörölt egy 
könnyet. 

Bálint bátya azonban már másképpen gondalkuzott. Ot lassan meg-
változtatta acsatornaépítés. A mérnök meg az eredményesen folyó mun- 
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ka és ez az élet most mind hatott. Ahogy kicsoszogott a kertaljára, le--
telepedett a nagy szilvafa alá és elnézte ,a lapátoló embereket. A mun -
ka mind erősebb iramot vett. Az emberek és asszonyok fürgén lapátol-
ták a sarat. Mintha valami titokzatos er ő  hajtotta volna őket. A nagy  
kotrógépek is morogva hasították a nedves ,talajt. A tervezett három köb-
méter helyett, egyesek nyolcat is kidobtak. Bálint bátyának rettenete-
sen fájt, hogy ilyen hamar kid őlt a sorból. Egy kicsit szégyelte is a dol-
got, de a kívá_ncsisá г  erősebb volt benne. Igy hát kijött újra az embe-
rek közé. Na dolgozni nem is tudott, de legaltább szemlélte többieket.  

Este, amikor abbahagyták a munkát és a táblákon kiírtáéi az eYed-
ményeket, a csatornaépít ők körillsereg ~lették a táblákat: ugyan ki vot 
ma a legjobb? Iiál_int bátya türelmetleniil feszengett a szilvafa alatt. Sze-
:ette volna ő  is tudni, kik a legjobbak ezen a napon. ' 

A brigádvezetők sorba mondták be adataikat: az els ő  brigádból Mé-
száras Illés .. , a másodikból Vuji ćsics Danilo, a harmadikból Gáspár I3é-
la ... Az öreg minden nevet megjegyzett magának, majd miel ő tt a mui.-
kások oszladozni kezdtek volna odaintette K сménц  Antalt.  

— Ti Antal, hidd ide azokat, akik legtöbbet dolgoztak máma  .. . 
Kemnény szó nélkül odaintette a megdicsértmunkásokat. akik men-

ten körül is sereglettéka szilvafia alatt üld б  élő  öreget. Kíváncsian vár-
ták, mit akar tőlük. Bálint bátya fé:kézre ' támaszkodva, valahogy fel-
eviakel.ődött. Végignézett az embereken és megfellebhezhetetlen hangon  
adta ki a parancsot:  

Egy rögvest másszon fel, oszt rázza meg istenigazában ezt a fát..  
A többiek meg szedjék... Ezt éli adom, mart megbecsüblek benneteket...  

Nem egdszen egy év mulya, amikor a csatorna teljesen eÍkészült 
tényleg megjelent a falu alatt egy kis motorosbárka két uszályt von-
tatva maga után. A bárka éppen ott kötött ki a falu mellett a volt köz-
ségi földekbő l tavaly. kiszakított szövetkezeti inintabirtck közepén. 1~g-
цeklló, emel ődacúval néhány jókora gépet ,és sok hosszú csövet rakott 
ki. A vagy száz családot magába egyesít ő  Dózse!-szövetkezet tagjain  
kívül eljöttek megnézni a gépeket ,még a falu iparosai is. Köztük Ká-
rősz ndor a sánta suszter is, aki el nem mulasztott volna egy ilyen  
alkalmat, ahol egész 'hétre való híranyagot szerezhetett.Hogyne jöttek  
volna el azok a parasztok is, .akik a »dózsások« vállalkozó-iát gyanakodva  
nézik még, de már a аjdmiildegyikfіk a faluszövetkezet tagsági könyvé-
vel indul a boltba vásárolni. Mindenki látrt í akarta az »es őcsináló« gé-
peket. Mert, hogy hogyan csinálnak es ő t, amikor szárazság van, ez šo= 
kaknak nem fért a .fejébe. Egyesek — az egy űgyűbbek. közül — úgy 
képzelték el, hogy hatalmas, kénágú létrákat állíta ak és azon hordják 
tel kannánkkal a vizet és onnan öntözik alá .a veteményekre. Mások rneg 
-- akik nyilván már megjárták a várost is — azt hitt ~É {, hogy úgy lo-
csolnak majd, mint a parkokban. Az utóLb ,аk valahogy pedzették a dol-
got, de nem volt nekik sem igazuk, mert a meste гséges »eső« és a park-
locsolás között nagy különbség vau. 

Amikor a gépeke* és a - csöveket kirakták. megjelent Galambos mér-
nök is a csatorna partján, hogy átvegye az öntííz őgépek felett a rendel-
kezést. Négy hatalmas gépet kapott a »Helyi Ön.töz őbizottság«. Ezt a 
négy gépet. s a néhány kilóméter hosszú fémcsiiveket kapta a falu az 
»esőcsináláshoz«. 

Galambos mérnök megígérte, hogy az elkövetkezend ő  napokban --
tekintettel a nagy szárazságra — már meg is kezdik az »es őgyártast«..  
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Az időpontot hivatalosan Ciözlik a lakossággal.  
Az emberek lázas kíváncsisággal várták a nagy napot, amikor »föl-

di« .parancsszóra egyszerre csak megered a termelékenyít ő  eső  ... Egye-
sek nem akarták elfoglalni munkahelyüket, mert attól tartottak, hogy 
nem lehetnek tanui a nagy eseménynek. A mesterséges es ő t sokan az 
újabb idők legnagyobb сsodájának tartották. Olyannak, amit eddig em-
beri ész el sem +képzelhetett. Akadtak még hitetlentamások is b őwenf  
akik kétségbe vonták, hogy es ő t »csinálni« is јehet. Ezer voltak az »es ő  
ellenesek« vagy »hitetl еnеk«, ahogy a »hivők« csoportja nеvсzte őket. 
A két .tábor között napirenden volt a vita. Egyszer majdnem össze is 
verekedtek a dolgon, mert az egyik zsirosgazda felbújbásárá, valaki a 
»hite}lenek« csoportja közül azt áliította, hogy az egész csak hazugság.  

»Azért beszélnek esőről, hogy a parasztokat becsapják; hogy több ga -
bonát adjanak át az államnak ...« 

Amikor a kisbíró kezében megperdült a dob ,és magyhangon kihir-
dette, hogy vasárnap délel őtt lesz a nagy »es őzés«, Bálint bátyárok ép -
pen ott járkált kertjiében. Meg-megállta portája végén csillogó csatorna 
partján és elnézte a tiszta vizet. A csatorna medréb ő l kihányt fĐ ,ld egy 
гёѕ zё t eligazították a kertekben. A másik rész meg ott maradt gátnak a 
parton.  

Bálint 1}átya nem kételkedett már semmiben. la a levág оtt kertvé -
get sem sajnálta. Két teljes hetet dolgozott a csatorna befejezésén. Meg-
értette most már azt is, hogy az egyéni érdeken túl nagyobb érdeme -
sebb iigyek is léteznek. Nem nevetett már többé a mesterséges es ő  .hal 
latári sem — Galambos mérnök egy alkalommal rész?etese!n еlrnandotta 
neki az »es ő  készítés« titkát. És ő  elhittmost már mindent, amit ez a 
hosszúszál fiatalember mondott neki. Világossá  vált el őtte az öntöz őcsa-
torna jelent ősége a falu életében. A földek. a »dézsáset{« földie az ál -
lami gazdaságok és a terebélyesed ő  faluszövetkezet mintabirtoka — ti- -
ián még az ő  kertje is — kétszer annyit teremnek majd. Nem az id э já-
rásé lesz a dönt ő  szó. 

Eln`é'zte a hétkvadrátoskert növényeit. A káposztapalánták soha-
nem látott gyorsasággal emelkedtek ki az odahordott jó iiszapos földb бl.  
A 'paradicsom, a paprika,  de még az ujonnan palántált tehénrépa is,  

egyszóval minden nagyon szépen fejl ődött. De azért egy i dő  óta már  
elkelt volna az •es ő , mert .az iszap is  kezdett lassan kiszáradni.  -- 

- Milyen jó is lesz, az az eső ! Az alsólevelek lassan kezdenek 
megsárgulni, éppen ideje, hogy holnap öntözzünk — talán csak miegön-
tözk az, én kertemet is, dolgoztam én is... nyugtatta magát Bálint  

bátya.  
1VLásnаp, vasárnap reggel már 5 órakor talpon vont az egész falu. 

A hatalmas szövetkezeti birtok kertgazdaságát átszel ő  csatorna szélét 
úgy elleр ték azemberek, mint partot ősszel a fecskék. Valamenn у ien 
ii neplőhc öltöztek. Elókerültek a .sifonér aljából a fényesre suvickolt 
csizmák és a szép »békebeli« fekete ruhák is, — már (akinek volt. Aki 
nek meg nem volt az kikefélte azt a ruháját, amilyen éppen љa аdt. A 
lányok és fiatal asszo нyok legszebb selyemszoknyájukat vették maguk -
ra. A kisebbek hajában még szép Piros pánli+kát is fontak. E.gyszóvai 
ünnepi hangulat kerekedett .a faluban. Különösezi a falu szövetkezet tag-
ji tettek ki ra<, - ј_ , kéYt. х rаlóságos felvonv".ász • rendeztek. De meg is te -
li ttek ,  h?sZc .  i vaл i аk х  a' yт  ezYe:1 M =; а  tO lU papfa iS el? tt, І :i silia--  
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..sem ellenkezett a néppel. A szomszéd falu papjai fujtok is. miatta nenu  

szerették hogy reverenda nélkül mászkál az emberek között. Különösen  

azokra a gy űlésekre. A falubeliek azonban jó szívvel vették, hogy a paA  

- is velük tart.  
Hisz ő  is szegény ember gyereke, mér ne jöhetne közénk, 'ha j®  

szándékkal van -- mondogatták, 
Dé persze, akadtak olyanok is, mint Keceli Illés Gábor és Baranyai 

Kálmán, akik sötét szemmel néztek mindent a faluban. a csatornaépí-
tést is. Na de tőlük senki sem vette ezt zokon, hiszen az egyikt бl két-
száz holdat vett el az agrár, a másiktól meg a hathengeres malmát sa-  
játította %i az állam. i Iát ezek, — még néhany ilyen, — nem jöttek el 
az ünnepségre, De ahogy az építésnél úgy itt se hiányoztak senkinek.  
Mindenki megtalálja a maga társaságát a faluban.  

A faluszövetkezet mez őgazdasági tanácsa gondoskodott arról, hogy  
az ünnepséget minél emlékezetesebbé tegye. A nyolc méter széles új 
csatorna felett, hatalmas rudakon az +ország csillagos zászlaját húzták 
- ki. Alatta vörösbetüs feliratok: »ljen az els ő  mesterséges öntöz őnap ! « 
»ljen za népuralom ! « Egy nagy táblára pedig .a »dózsások«, a szövet-
kezet címerét helyezték el. — Büszkék is voltak rá a tagok, mert a ka-
lászkoszorú közzé foglalt traktor, a szövetkezet fejl ődésének iránуát mM-
tatta. A városból jött vendégek és a népbiz оttság tagjai egy fehérre me-
szelt kis bárka tetején helyezkedtek el. A bárka ekkor leúszott a szövet-
kezeti kertgazdaság széléig, Bálint bátya ken tjének ,közvetlen szomszéd-
ságába, ahol az ünnepl ő  közönség zöme tolongott. Galambos mérnök né-
hány rövid koszönt ő  szó ,után megadta a jelt a kis parti épület eloott 
-várakozó gépésznek, Kemény Antalnak, aki erre egyik kezével benyult 
az ajtón, megcsavart egy gombot, mire a központi gepezetek mozgásba  

..jöttek. Az ünnepl ő  közönség lélegzet',ét visszafojtva figyelte az alapcsö-
vekből függőlegesen kiemelkedő  öntözőcsövek végét.  

Innen jön majd az es ő  — mondták. Ugyanis a vörösszepl ős Gse-
ke Jóska aki dús fantáziájáról volt híres — azt állította, hogy még a  

templomtoronynál is magasabbra szökik majd a csövekYaöl a víz; ezért  

egyesek már kkinyitották eserny őjüket, mások meg a fák alá huzádtak,  
sokan azonban kiálltak Ja szabad ég alá.  

Az utóbbiak közé tartozott Bálint Bátya is. Amikor a gépek halk  

neszére figyelmes lett, felkelt a nagy szilvafa a1.ál, ahonnan eddig szem-
lélődött és kiállt a kert közePébe a paradicsombokrok közé.  

Rajta! --  hangzott a vezényszó a kis bárka fedélzetér ő l. 
Kemény Antal ismét benyult a kis építmény ajtaján és újra megcsa-

vart egy gombot, mire néhányszóz méter -körzetben nagy ,sistergés tá-
madt. A ,négy' hatalmaš szivattyú a csatorna partján egyszerre nyomta  

be a vizet az alapcsövekbe, amelyekb ő l .sok öntбzőcsövön át egyszerre 
szözkött mintegy másfélméternyi magasra a víz, majd szerteágazva, csillo-
gó gyöngyök alakjában hullott alá a szövetkezeti zöldséges kert .növény-
zetére. A sokmillió gyöngyszene csodásan csillogott a reggeli 'napsu-
gárban. 

A látvány lenyűgöző  volt. Egy harsogó vezényszóra és karlendí-
tésre a víz a magasba szökött, hogy ott millió és millió aFró részecs-
kére oszolva visszahulljon és a legtisztább májusi es őként negtermékc-
nyítse a szomjas födet, hogy új életer ő t vigyen a tikkadt-level ű  nö-

--vényzetbe. 
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És mindezt az Ember akarata szerint... 
Amikor az els ő  cseppek fölкlet értek, hangos nevetés támadt azok... 

között, akik nyitott eresny ővel álltafa. az -ég alatt. 
Becsapott bennünket a Cseke Jóska! 
Bea fene azt a.,. — mondogattáCi a fiatalasszonyok és lányok, mi 

közben összecsukták eserny őjüket. 
Mindervki csodálattal figyelte az öntözés szépségét. A kora reggeli 

napfény valaban olyanná tette a csövekb ől sisteregve , feltörő . majd szer-" 
teágazó vizcseppeket, mintha az egész csak egy dús fantázia szülemé-
nус  volna. Az embereket valósággal elk аР ráztatta. A növényzet pedig  
mintha a súlyos szárazság után ujj аszületett volna, soha sem látott 
szépségben zöldült :2 friss zuhany alatt. A vidáman ünnepl ő  embersereg -
közül nagyon sokan elgondolkoztak azon, amit most végre saját sze-
meikkel látnak. Es megértették, hogy nem volt kár kétmarokra fogni az 
ásót: a csatorna elkészült és ime, megindult az öntözés is. Éppen a leg-
jobbkor — az eredmény boldogsággal töltötte el a falu népét. l"liszen,. 
ahogy a mai öntözés is mutatja a csatorna és az öntöz őgépek elsősor-
ban nekik szolgálnak. Nem volt olyan ember .a faluban, akinek éljenre  
me nyila volna az ajka, amikor a mérnök elmondotta .fandókáját, pe-
dig a magángazdáE{ nem igen számítot:t.ak öntözésre szanaszét lév ő  föld 
jeiken. 

Nem érhet többé meglepetés bennünket, jöhet a szárazság ál-
lunk elébe, — így a mérnök. És mindenki igazat adott neki. Ezer meg.  

ezer becsületes tenyér csattant össze minden szavánál. 
A 'mérnök beszéde után nagy zsivајgas támadt az ünnepl ő  közönség 

aközött. Vitatták a hallottakat. Nagy Gerg ő  egy másik tízholdas paraszt-
tal vitatkozott hangosan. 

Jó, .jó látom má, mire mén a pakli. Csak a szövetkezet f ődjit. I0-
csalják, mink meg elühetünk ... A magángazdák veteményeit pörköjje  
le ez az átkozott jullusi forróság, — mert most tán ez is ellenünk van... 
Ki törődik mivelünk, ki 	 — szakadt fel bel őle a panasz. De szemeit 
le nem vette az öntöz őcsövekről... Ot is meglepte az eredmény. 

A másik paraszt komoran hallgatta Gerg ő t. bt is éppen ezek a gon-
dalotak kínozták. —  Hajh, nagy ügy ez! sok szövevényes ága van és• 
van-e megoldás? — Hosszú t űnődés, belső  viaskodás után rászánta ma- 
gát a válaszra:  

Senki, Gergő  .... magunkra vethetünk .... — a szó lassan, eröl  
tetve gurult ki bel őhe, szinte minden betű t kü ~lvn ejtett ki — szép ez 
amit itt látunk 	Mit tegyünk... ? Nincs más hátra .... nekünk se ... . 
menjünk az okosabbak után ... 

Most mindenki a bárka felé "nézett. Galambos mérnö еk felemelte ke- ---
zét mire Kemény kik ~ pcsolta a gépet. A sistergés lassan elült. A . mér-
nők hangja csathant a bárka fel ől: 

Mielő tt tovább vinnénk a csövedet, a »mesterséges öntöz őbizо tt--
ság« megöntözteti Göc ő  Bálint kertjét is. Hiszen itt fekszik mindjárt a 
szövetkezet fö'.dje mellett. Elismerés ez egy hetven .esztend ős embernek, 
ki úgy dolgozott a csatornán, m7ltha saját részér сгépítené....  

A mérnök alig fejezte be szavait, a csöveket a szilvafák között mái- 
behúzták Göcő  Bálint kertjébe. Kemény Antal ,.ráengedte az áramot a 
gépekre....  

Amikor az első  cseppek Bálint bátya veteményire hullottak. az öreg .  
körülnézett kertjében, szíve megtelt nagy bels ő  melegséggel, bizalom--  
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mai és csendes áhítattal nyult ,a kalapja után .... Odalépett egészen kö-
zel az egyiköntöz őcső  mellé, amely egyre öntötte a gyöngyzáport. Fel 
emelte őszbecsavart fejét és hagyta, hogy az aláhulló vízcset,pek fiata-
los kedvvel, játékosan pas!kolják.... 

-- Mink akartuk.... magunknak akartuk, oszt meglett .... Az em-
beré a di ~asőség — tört fel a nehéz sóhaj csendesen, de nagyon mélyr ő l. 
ѕzоmeiben a kibuggyanó meleg könnycšel ~pek összekeveredtek az alá-
hulló gyöngyszemekkel. Tekintetét lassan a felvirágzott bárka felé for-
dítatta. A ringó bárka tetején, Galambos rriérnök, a falu legkedveltebb 
embere állott és vidáman integetett Kemény AnLtalnak :  aki szélesen és 
boldogan mosolygott a kerek alján ünnepl ő  emberekre. 

A bárka diadalmasan ringott, a kis bácskai falu büszkesége, az új  
csatorna vizén. 


