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A s!udiumokban elmerült - belényesi, nem
zetiségi - gimnázium diákjait az utcáról behal
latszó harsogó trombitaszó, dobpergés riasztotta feL 

A beszilrödö érdekes hangokat, hirtelen, meg
szakította a pedellus élescseugésil harangja, fürge 
csilingeléssel jelezvén a tízperces szünet kezdetét. 

Az alsóbb osztályosok öröme kétszeres volt, 
mert óra alatt csak hallották a felvillanyozó han
gokat, látni nem láthatlak semmit. De most. : . 

Az előbb még dermedt csendben szunnya
dozó gimnázium pillanatok alatt megélénkült. Az 
ajtók villámgyorsan felpattantak, a tantermekből 

viharosan száguldó áradatként ömlött kifelé a diák
sereg ... Apraja, nagyja lázas izgalommal hömpö
lyögve rohant a kapukhoz. 

A nagyobbak - az erősebb jogán - kimé
letlenül lökdösték félre a rövidebb léptű kisebbe
ket: valamennyi egyszerre szeretet! volna a kapuk 
elé érni. 

Tolongás közben alig akadt magyar szó ... 
A tíz-tizenöt magyar diák, mintha összebeszélt 
volna, egy csoportba verődött a kapu elölt, az élen 
Balogh Gyözövel és Bálint Dezsővel : a két leg
izmosabb nyolcadikossal. 

A nem magyar ajkúak közül a kisebbek, sü
veggel, lötyögő csizmában, bö gatyában, a na
gyobbak internátusi sötétkék formaruhában, egy-
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egy darab fekete kenyeret majszolva, szintén ott 
szorongtak már a kapu elött. 

Tátott szájjal bámulták a katonaság boszor
kányos fegyverfogásait és hegyes fülekkel figyelték 
a pattogó vezényszavakat : 

- Sulyba 1 Vállhoz 1 Pihenj 1 
Meg kell adni, volt itt bámulnivaló böven. 

A diáktársaság akár reggelig ott rostokolt volna a 
kapu elölt, hogy szomjas szemével magába szivja, 
a domborű mellű szép szál katonák izmos fogá
sait. Olyan egyszerre ropogtak a puskák, mintha 
egyetlen óriás tenyere csapkodta volna a puskacső 
faburkolatát. 

A parasztgűnyás kisebb diákok még soha 
sem láttak gyakorlatozó katonát, hát még egy tel
jes század délceg honvédet, borjűval a háton, 
puskával a vállon. 

- Gyönyörű, mesébe illő, - sugározták a 
kormosképű apró emberkék feketén csillogó sze
mei, ... de a nagyobbak tartózkodóbbak voltak. 
Nem mutatták, hogy ök is gyönyörködnek. Az 
ötödikesek és hatodikosok vihogással leplezték 
tetszésiiket, de a hetedikesek és. nyolcadikosok 
szemében már ott lappangott az irigy ellenszenv. 
Mérgelődtek, a kisebbekre gyakorolt babonázó hatás 
fölött. 

- Buták vagytok, ezek nem igazi katonák, 
- kiáltotta az egyik. 

- Honvéd, fel a fára, mert jön a bika ! 
- Visszakozz, csak tehén volt, - harsogták, 

mialatt visszaözönlöttek a kapu elöl. . . A röhö
gést tekintve, általános tetszést arattak. 
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- Balogh ! - kiáltotta az egyik hórihorgas 
·gémlábű, - tudod-e, mit jelent a vasuti kocsikon 
.a három betU : M.Á.V. ? 

- Ostoba kérdés, hogyne tudnám 1 Azt je
·1enti : Magyar Államvasutak, - felelte Balogh. 

- Szamár vagy, nem azt jelenti ! - vihogta a 
hórihorgas. 

Balogh elsötétedő arcára rá volt írva, hogy 
.a „ szamár" kitétel miatt nagyon megharagudott. 
Könyökével közelebb dolgozta magát. . . A hóri
horgas, Tódor nevű nyolcadikos nem vette észre 
az előnyomuló veszedelmet és tele tiidöböl ordi
totta : 

MÁV azt jelenti : Magyarok 1 Ázsiába vissza! 
Mindenki. röhögött, csak Tódor, mintha meg

kótyagosodott volna, gyűlölettel rikácsolta : 
- Takarodjatok, magyarok, ki innen L. Ez a 

mi országunk, ha nem mentek, kikergetiink. 
Balogh vég·szóra beérkezett, keze lendült, te

nyere Tódor arcán jobbról-balról gyorsan és ki
adósan csattant. .. A pofonokat általános kavaro-

. dás követte. Baloghot megrohanta a tulerö, - osz
tálytársai fürtökben lógtak rajta. Döngették, cibál
ták, de nem engedett. .. Kitartóan harcolt. Telita
lálatai nagyokat puffantak. Az általa lekent pofo
noktól csak űgy visszhangzott a hosszű folyosó„. 
A tulerö nem bírt vele, mert eszményképére: Toldy 
Miklósra gondolt. 

- Kutya magyar 1 - lihegte az egyik, te
.hetetlen diihében. 

Balogh lerázta magáról a kullancsok mód
a belécsimpaszkodott osztálytársait, a leghan-



gosabb fiút galléron ragadta, magához rántotta, a·. 
levegőbe emelte, és mint valami nagy csomagot, 
támadói közé hajitotta. Az élö bomba egész sort 
vert le lábáról. 

- Húszan egy ellen? Adok én nektek l· 
Nesze neked is Ázsia 1 dörögte az eléje kerlilt ka-. 
masz fülébe, azzal a háta alá illesztette talpát és 
lódított rajta olyant, hogy végigcsúszott a folyo
són s miután alaposan beverte fejét, bömbölve ki
kötött. 

- Kitartás 1 Jövök l - ordította Bálint az. 
udvarról. 

- Rántsátok le 1 Zsosz lm jé!, - biztatta: 
Tódor tisztes távolból a többit. 

- Várj, Tódor, ne fickándozz, - kiáltotta a 
csatatérre befutott Bálint és megragadta a szeren
csétlen flótást. 

- Eressz 1 Lászama in pácsé, - vinnyogta 
a meghunyászkodott. 

- Vinyé domnu Profeszor ! - sziszegte· 
valaki. 

Valóban, a párnázott ajtó mögill kilépett 
Traján osztályfőnök úr. Szerencsére rövidlátó volt 
.és így, a szétrebbent társaságnak sikerillt a tanár 
orra elölt besompolyogni az osztályba. Az osztály
főnök mégsem lehetett olyan nagyon rövidlátó, 
mert észrevette például azt, hogy valaki a padok
ban leült, még mielőtt ö elfoglalta volna helyét a. 
tanári széken. 

- Letelepedtél, büdös, szégyeld magad pa
raszt, neveletlen oláh, - förmedt Eminescu Traján. 
a diákra 
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De. észrevett ö más egyebet is, mert alig 
vette elö a feketefedelű noteszt, rövid, de az osz
tályra nézve annál izgalmasabb keresgélés után, 
olyan névnél állapodott meg, amelynek viselője az 
előbbi ütközetben tevékenyen részt vett. Most, akár 
lt>lszett, akár sem, kénytelen volt kékre duzzadt 
orral a katedra elé vonulni. 

A dagadt orrú Tódor, - hiszen róla volt szó 
- szemmel láthatóan rossz sejtelmekkel lépett a 
paprikáskedvíl tanár elé. . . Az osztály különö's 
jelenetnek vált szemtanújává. A tanár, bármit kér
dezett, Tódor kitartóan hallgatott. Persze a csö
könyös szótlanságot a tanár csakhamar megunta és. 
véleményt nyilvánítolt, mondván: 

- Hallgatni nem mindig arany. Jelen eset 
ben : szekunda. . . Alászolgája, elmehet. 

Ilyen auspiciumok mellett, a tanterem hő

mérséklete 20 fok Celsiusról 30 fokra ugrott ... A 
ceruza, lassan, végigszántott a névsoron. Az osz
tály, visszafojtott lélekzettel figyelt. Némelyik hom
lokán az izzadság gyöngyözött. Egy zümmögő 
légy, hangos koppanással az ablakhoz ütődött.,. 

Vajjon ki következik? Traján tanár végre meg
felelt a szorongóknak ; 

- Balogh l - szólította ki a folyosó hősét. 

Az osztály összevillant. . . Árulás - csillog
ták egymásnak a haragos szemek. . . Ki árulkodott? 

- Beszéljen a kalóriáról, mondta a tanár. 
- A melegmennyiség, ami szükséges, hogy 

egy kg. víz hőmérsékletét emelje: nagykalória .. 
,Ennek ezredrésze: kis kalória. 

Ezalatt Bálint, sebtében, egy szelet paplrra. 



-ezt firkantotta: · Popeszku biztosan befujta a ve
rekedést. .. A gombóccá gytirt vádirat kézröl-kézre 
járt, végill Popeszkuhoz került. Popeszku tiltakozva 
integetett, de bármerre fordult, minden oldalon 
fenyegető tekintetek fogadták. Mikor látta, hogy 
legjobb barátja, a szomszédja is bosszúsan elhú
zódott mellöle, elvesztette önuralmát, elfelejtkezett 
mindenről, öklével a padra sujtott és mérgesen 
:kiáltotta : 

- Hazugság, nem igaz ! 
Baloghnak - mára gyengén készült - jól 

jött ez a kis közjáték. Neki igen, de annál súlyo
sabbá vált a szerencsétlen Popeszku helyzete. 
Mindenki tudta, hogy az osztályfőnök nem tűri a 
neveletlen viselkedést. 

Látható volt a professzoron, hogy Popeszku 
viselkedése vérig sértette öt. A megdöbbent osz
tály várta a tanár itéletét. 

- Elég - mondta Baloghnak, aztán kabátja 
belső zsebébe sülyesztette a noteszt. A tanár hosz- · 

. szú ujjai a katedrán doboltak, sok dioptriás szem
üvegét mereven függesztette a bűnbe esett Po
peszkura. Az osztályfőnök néma szemrehányása 
megfeküdte az osztály lelkét. A tanteremre ráiilt 
a vihart megelözö siiket csend. Ez a csend rosz
szabb volt az előbbi csendnél. Míg a drukkolás 
pillanatai alatt legfeljebb a bukós diákok idegei 
kalimpáltak, most az egész osztály - beleértve a 
jeleseket is - kivétel nélkiil mindenki szenvedett. 
Valamilyen meghatározhatatlan érzés valósággal 
elzsibbasztotta az osztályt. 
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Az osztályfőnök arca fokozatosan sápadt, aztán 
hirtelen kipirult és megszólalt: 

- Popeszku 1 Konferencia elé állltom ... most 
távozzék, .. 

- De tanár úr kérem . . . nu pot fácsé .. , 
próbálkozott bátortalanul Popeszku. 

- Egy szót se, - sivított a tanár hangja 
élesen - majd a kihallgatásnál beszélhet, 

Popeszku, összekapkodott könyveivel ügyet
lenül, nyomoruságosan meggörnyedve kibukdácsolt 
a tanteremből. Ebben a pillanatban, halálos ko
molysággal érezte az egész osztály, hogy Popeszlm 
ügye gyalázatosan rosszul áll. Valószínű, hogy 
kicsapják, még hozzá most, alig pár héttel érett
ségi elölt. 

Mindenki a bajba jutott Popeszku sorsán té
pelődött. 

Bálint padja feltűnően recsegett, mert nyug
talanul feszengett. Az ö cédulája indította el a 
lavinát és ez nagyon bántotta lelkiismeretét. 

- Áttérünk a galvánelemekre, - fogptt 
előadásába a tanár. A legáltalánosabban ismert 
áramforrások a galvánelemek. Némely fontos ké
szülékhez elektromos áramot szolgáltatnak ... 

Senki sem figyelt, még a jelesek is elmé
láztak. A tanár nyomban észrevette az osztály fi
gyelmetlenségét. 

- Mi van magukkal? kérdezte bosszúsan. 
Bálint érezte, hogy elérkezett a cselekvés pil

lanata. Hiszen, ha Popeszku valóban árulkodott 
' úgy, mint máskor, két-három nyaklevessel meg-

torolták volna a dolgot... de, hogy kicsapják azért 
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mert védekezett a vád ellen? ... nem ... ez lehe

tetlen. Elszánt elhatározással felállt. 
- Mit akar, Bálint? - kérdezte a tanár. 
- Tanár úr kérem, Popeszku nem hibás ... 

Én vagyok az oka mindennek, - jelentette hatá

rozottan. 
- Nem értem. Beszéljen világosabban. Maga 

az oka, hogy Popeszku tiszteletlenül viselke

dett? 
- Igen ! Én vagyok az oka ... Egy cédulán 

árulkodással vádoltam ... amikor a cédula a ke
zébe került, kibuggyant belöle a hangos tilta-

kozás. . 
- Úgy 1 Mondta a tanár elgondolkozva. !gy 

már értem. Köszönöm ... Nyilt beismerése férfias 
dolog volt. .. Nem firtatom az elözményeket, -
tette hozzá mosolyogva, de megnyugtathatom ma
gukat : Popeszku egy hét óta nem árulkodott. Most, 
szaladjon valaki utána. Nem lesz konzilium ... 

A lidércnyomás alól felszabadult osztály lel
kesen megéljenezte a tanteremböl távozó tanári, 
aztán csoportokba verödve tárgyalták a lezajlott 
eseményt. Bálintot is keresték, de Bálint, Balogh 
társaságában már ott loholt az utcán. Hajtotta öket 

a kíváncsiság, megtudni mielöbb, mit keres itt egy 

század gyalogság. 
- Képzeld, György bátyám ma este haza

érkezik Budapeströl, - mondta Bálint útközben 

- Ennek igazán örülök, alig várom, hogy 

lássam. Olvastam, híres emberré vált. 
- Hol olvastad? 
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_:__ A „Nyugat" hasábokon át méltatta György 
sokoldalúságát. · 

- Édesapám nem járatja ezt a lapot, aztán 
meg nagyon megharagudott Györgyre. 

- Miért? 

venni. 
- Mert egy cseh szinésznöt akar feleségü1 

- Na, ne mondd 1 
- Apám azt tartja: magyar ember magyar 

növel házasodjon össze. 
_:__ György művészlélek ... 
- Apám azt mondja : hiába írta ö a legelső 

tanulmányt Magyarországon Pucciniröl; hiába irt 
közfeltünést keltett tudományos könyveket; hiába 
játszák darabjait budapesti színpadon, ha végül 
cseh nöt vesz feleségül. 

- Hát, van benne valami ! 
- Én is így érzem, csak György hajtha-

tatlan. Ma is azért jön, hogy meggyőzze Apát. 
_:__ Elszomorító! 
- Mi? 
- Az, hogy egy nagyjövöjű magyar, pont 

cseh nöbe botlott bele. 
- Kész szerencsétlenség ... De mondd csak 

Gyöző, mi lesz a holnapi kirándulásból? 
Az egész gimnázium megy, megyünk 

mi is. 

II. 

. Az erdélyi rengeteg szűztiszta levegöjét, ki-
pirult arcú gyermeksereg boldog kacagása töltötte 
tele. Az ősapáink által llltetett évszázados, büszke 
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tölgyóriások, jóakaratúan bólogatva figyelték a já

tékoskedvű apró emberkék hancurozását. Néhány 

bolondos ördögfióka, kergetödzés közben, akarat

lanul felvert egy pihenő özcsaládot. A bak, és a 

suta, kecses ugrásokkal szökkent pár métert, az

tán, gondos szülök módjára bevárták a meghök

kent gyermekekre bámészkodó gyámolatlan kis 

gidát. 
A tanár urak és a nagyobb diákok horgász

tak, rákásztak. A kristálytiszta, bövizü hegyipatakból 

nem győzték kiemelni a rákkal megtelt hálót és 

feljebb, a horogra akadt pisztrángot. .. A magyar 

erdö tele marokkal osztogatta ajándékát, minden

kinek juttatott valamit. 
Flórián tanár, egy csoport diákkal, behúzó

dott a csepköbarlangba. A meggyújtott bengáli

fény pillanatokra megvilágilotta a koromsötét bar

langot. 
- Láttátok, - kiáltotta a tanár, - az a 

köcsoport, épp olyan volt, mint a bukaresti trón

terem. 
·- A most látott alak, - kiáltotta később, 

- a román történelem kimagasló alakjához: Ávrám 

Jánkuhoz hasonlitott. 
- Úgy tudom, tanár úr kérem, - szólalt 

meg Balogh, - hogy a természet még Jánku 

születése elölt alkotta ezt az alakot. 
- Tács 1 fogd be a szád... pofont kapsz, -

horkantak rá többen. 
Sötét volt nem lehetett látni, kik gorombás

kodtak. Balogh kifordult a barlangból. . . Ténfer

gés közben értesült, hogy Kornél tanár csoportot 

15' 

vezet: Béla ·várához. . . Istenem, Béla vára 1 Milyen 

szerencse 1 Nemzetem történelmének egyik ösi 

korszakából, mily jó érzés, legalább bizonyító erejű 

romokat láthatni. . . Lelkes gondolataiból kizök

kentette Tódor hangos tervezgetése. 
- Tarts velünk, Balogh ! Megkeressük Béla 

király titkos kamráját. A romok közt kell legyen 

valami. Lehet, hogy pénz is. van valahol... Ha 
megtaláljuk : osztozunk. 

. - Ne hivd ezt a magyai t, - az ördög ad-

jon neki, - súgták Tódornak ketten is. 

- Igazatok van, törje ki a nyavalya, - he-. 
lyeselt Tódor. 

- Mit mondtál ? - kérdezte Balogh és el
kapta Tódor mellén a ruhát. 

- Hagyj békén 1 Megint verekedsz? Nem 
rólad beszéltem, - kiáltotta Tódor. 

- Gyáva kutya vagy .. , nem állok többé· 

szóba veled, - sarkon fordult és a faképnél hagyta 

Tódorékat. .. Visszaindult. A hegy tövében találta 
Dezsöt. 

Bánom, hogy eljöttem, - mondta. 
- Te is fiam, Brutus ? 

· - Nézzük meg az Izbukot, indítványozta 
Gyözö. 

- Egy hatalmas szikla lövéböl, mintegy 
kétméter átmérőjű lyukból, öt percenként a lyuk 

átmérőjének megfelelő jéghideg vízsugár !öveit föl. 

Ezt nevezték Isbuknak. A legendás hirű Jsbukhoz 

messzi vid.ékröl zarándokoltak beteg román pa-, 

rasztok. Hitték, hogyha valaki a vízsugár alá fek
szik: meggyógyul. . . · 
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' - Nézd, valakit hordágyon visznek a nyílás 
mellé. ' .. 

- Rettenetesen köhög. 
- Talán tildőbajos. 
- Menjünk közelebb. 
- Láttad ? Vért köpött. .. 
- Figyeljünk 1 Eddig csönd volt. Most va-

lami dübörög alattunk. 
- Jön a víz 1 
- Hirtelen, mintha láthatatlan kezek gigászi 

vízvezetéket nyitottak volna meg a föld mélyében; 
két méter vastag vízoszlop szökött fel a magasba. 
H,űsz másodperc alatt elérte a háromméteres mac 
gasságot és akkor, váratlanul összeomlott. Kis része 
vissz.aloccsant a gödörbe, a többi, a gödör köra! 
hasra feklidt meztelen testére zuhant. 

- A hordágyast agyonütötte, - kiáltotta 
Dezső izgatottan. 

- Megölte a víz, - izgult Gyözö is. 
- Nem víz ölte meg, - tiltakozott a szer-

tartás szemlélöinek egyike. 
- Hát mi ? Hiszen legalább két mázsányi 

zuhant a hátára„. 
- Én gyógyítottam, tudom, hogy a betegsége 

ölte meg. 
- Ön orvos? -'-- csodálkozott Gyöző. 
- Pap vagyok ... 
- Akkor hát. .. 
- Még pedig görög-keleti. . . Vigyétek a 

holttestet, fordult a körülállókhoz. . . Most ·már 
megtisztult az ördögöktől és az Úr ítélőszéke előtt 
áll, - tette hozzá kenetteljesen. · 
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- Miért nem orvos gyógyította? - kér
crlezte Győző. 

- Ugyan már! - felelte a pópa kézlegyin
otéssel. - Híveimet én gyógyítom. 

- Én is köhögtem, s az orvos meggyógyí
tott, - makacskodott Gyözö. 

- Biztosan kutyazsírt adott magának, - fon
ioskodott a pópa. 

- Dehogy, codeines ipekakuánával gyógy
kezelt, - erősítette Győző. 

- Az butaság 1 A kutyazsír és a nőstény

iarkasczsír a legjobb. . . Eleget próbáltam, nekem 
elhiheti, - mérgelődött a pópa. 

- Én bizony nem venném be, - inkább 
meghalnék, - felelte Győző szemmel látható un
·<lorral. 

- Dehogy halna, dehogy 1 biztosította Győzőt 
és az időközben felszaporodott hallgatóságot. .. 
Tegnap, ördögganéval füstöltem ki az ördögöt 
·egyik betegemből és jobban lett, - nem halt 
bele. 

- De hiszen ·annak rettenetes a füstje, -
jegyezte meg Dezső. 

- Nem mondom, elég büdös, - de a ha
tása ... 

-- Hogy csinálja ? - kíváncsiskodott Győző. 
- Parázsra szórom, a füstjét meg beléle-

geztetem, - oktatta ki a pópa a tudatlant. 
- Miért kell belélegezni ? 
- Ahová a füst ér, ott nem marad ·meg az 

.firdög, - magyarázta a pópa elnézően ... Aki az 
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elöbb meghalt, tele volt ördöggel, hiába füstöl
tem, csak hányta a rossz vért, - tette hozzá. 

- Lám, mégsem csalhatatlan a füstölés, -. 
állapitotta meg Dezsö. 

- Persze, - bosszankodott a pópa, - merb 
a fejében, meg a hasában is benne volt az ördög, 
oda a füst nem jutott el . . . Ilyenkor minden: 
hiába. Rajta, már csak az lsbuk segíthetett volna, 
- .mondta és tisztelettel bólintott a gödör felé. 

- Mit szól ehhez a gyógymódhoz a főszol-
gabíró ? - okvetetlenkedett Gyözö. 

- Hiveim bíznak bennem . . . aztán meg
nem kötünk mindent az orrára, - felelte a pópa. 
gúnyos mosollyal. 

- Gyözö, Dezső 1 Gyertek énekelni, - har-· 
sogta valaki magyarul. 

- Mindjárt jövünk, - kiáltotta Győző : 
magyarul.· 

- Maguk magyarok ? - kérdezte elképedve· 
a pópa. 

- Még pedig a javából 1 Ez itt Bálint, én. 
meg Balogh vagyok, nyolcadikosok, - mutatko-. 
zott be Gyöző. 

A pópa szó nélkül elfordult, s csak távozó
ban dörmögte : 

- Azt hittem, fajtáim . . . Megtévesztettek. 

- „Ezt a kerek erdőt járom én", hangzott 
fel a távolból, vígan. A fiúk, sorsára blzták a pó
pát és az énekesekhez csatlakoztak. Aztán : 

- „Boci boci tarka, se füle, se farka" har
sogta jókedvvel tiz-tizenkét magyar diák. 
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- „Észt a kérek erdü", - ordltotta valaki 
csufondárosan, a diáksereg hahotájától kisérve. 

A nevetségessé tett énekkar elnémult. Nem 
azért, mintha abba hagyták volna az éneket, ha
nem, mert a száz torokból felcsendült másik dal: 
elnyomta a kicsi énekkart. Az ötödikesek és a ha
todikosok ugyanis, belevágtak egy román in
dulóba: 

„Ébredj szunnyadó népem, ne várakozz 
[tovább 

Kelj föl halálos álmodból, 
Melyet zsarnokod kényszerített rád, 
Itt az utolsó alkalom, 
Változtass sorsodon" - harsogták. 

A tizenkét magyar fiú félrehúzódott. Fűszá
lakat lépegettek és rágcsáltak zavarukban. Senki 
sem törődött velük ... Az indulót, dal követte. Az 
új dalt a nyolcadikosok intonálták, de nyomban 
bekapcsolódott minden osztály. Négyszáz torok 
harsogta: 

A magyarok veszett kutyák, 
Sokat könnyeztünk már 
A barbár magyarok miatt, 
Végzünk egyszer velük. 

A tanárok, együtt énekeltek a diákokkal, csak 
Eminesku Traján osztályfőnök hallgatott és rosz
s1alóan rázta a fejét. A tizenkét magyar diák di
dergett, a kisebbek szipogtak, halkan sírdogáltak. 
A nap melegen sütött, a buja fű szemlátomást 
nött, s az erdös havasok visszhangozták : · 

Sokat könnyeztünk már 
A barbár magyarok miatt. 
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Balogh sápadtan bámult sorstársaira, aztán 
talpraszökött, dorongot ragadott és torka szakad
tából ordította : 

- Hazudtok! - Hazudtok 1 
Traján professzor hirtelen ott állt elölte: 
- Nézzen rám, - mondta. - Igazságtalan 

fajtám miatt piroslok . . . Elég ez maguknak ? 
Balogh, osztályfőnöke szemébe tekintett és 

halkan felelt : 
- Köszönjlik . . . tanár úr ! Most haza

megylink. 
- Jól teszik 1 Menjenek, - fiaim. 

Ill. 

Bihar vármegye főispánja előzékenyen sietett 
látogatói elé: 

- Ked.ves barátom 1 Ez a legény a fiad? 
Brávó! foglaljatok helyet. Rendelkezésetekre állok. 

- Gyözö 1 Tömören mondj el mindent, -
biztatta Balogh ezredes, a magával hozott fiát. 

A főispán elkomolyodva hallgatta végig 
Győző elbeszélését, aztán bologa!va felelte: 

- Tudom ! . . . Mi, önuralmat tanúsítunk. 
. És ez a helyes. Nemzetiségeink, ne vádolhassanak 
faji türelmetlenséggel . . . Később, ők maguk be
látják majd, hogy a magyar vér hullásával terem
tett szabad hazának, teljes jogú polgárai és nem 
elnyomott jobbágyai, mint őseik voltak, a saját 
fajtájuknak ... 

- Irtózom a politikától, - szólt közbe Ba
logh ezredes - de, az élet arra tanított, hogy há
lára, vagy homokra építeni : mindegy. 

' ' 
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· - Magyarország, ·a liberalizmus európai 
alapján áll, - felelte a főispán. 

- Tudom, de mit tehet bölcs nemzetiink egy 
csomó viszkető tenyérrel ? 

- Az okosabb enged ... 
- Szóval, a liberalizmus megtiltja, hogy a 

megátalkodottakat atyailag elnadrágoljuk? 
- Azt már nem, ... de biztos lehetsz benne, 

hogy a bécsi mama lefogja atyai kezedet. 
- Nem gondolod, hogy a magyarság mil

liói szintén a szent liberalizmus nevében kényte
lenek Amerikába vándorolni és átengedni a hon
foglaló magyar nemzet földjét, holmi jött-ment ide
geneknek? 

-- Hát bizony, ez nehéz kérdés ... 
- Semmi más, mint pokoli önzetlenség ... 

az öncélúság teljes hiány11. Azt azonban mondha
tom, a magam részéről, semmiféle provokációt a 
jövőben nem tűrök. 

- Mit szándékozol tenni ? 
- Lovagias úton elégtételt szerzek. 
- Ugyan öregem, kiktől? 

IV • 

A román irodalmi óra alatt, a gimnázium 
igazgatója meglátogatta a nyolcadik osztályt. Ép
pen Balogh felelt ... 

- Meglepően tiszta a kiejtése, - súgta a 
direktor, Kornél tanárnak. 

- Igen, - felelte a tanár, ~ ezeknek a 
magyaroknak érzékük van a nyelvek elsajátitá" 
sához. 
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-'-- Annál jobb. A mi nyelvünk, nem . olyan 
mint a többi ... aki tökéletesen bírja, örökké a 
miénk marad. 

A két tanár beszédesen csillogó szemei ösz- · 

szevillantak, Bálint akaratlanul végighallgatta a 

párbeszédet . . . lelkét, ott az első padban, meg

magyarázhatatlan szorongás fogta el. Elhatározta, 

hogyha felszólitanák, döcögve felelne. Bár jelesre 

készült, ezuttal elégségesre törekedne ... A dacos 

elhatározás megvalósítására azonban nem került 

sor ... A direktor, széles mosollyal fejezte ki meg

elégedését és kegyesen hazaengedte az osztályt. 

- Most már megmondhatom, a katonaság 
a választások miatt jött, - mondta Balogh út
közben. 

-:- Hát persze, - eszmélt fel Bálint, - édes
apám is mesélt valamit, de kakastollasokról meg 

huszárokról volt szó. Azt mondom én is : a gya. 
logság felesleges. 

- Már pedig gyalogság nélkül nem lehet 
boldogulni, gyalogság zárja le az utcák bejáratát. 

- Dehogy gyalogság, - makacskodott 

Dezső - jól emlékszem, négy év előtt· is minde
nütt kakastollasok állták el az utcákat. 

- Már látom, hogy ma nem lehel veled ér
telmesen beszélni, - csipkelődött Győző - de 

várj csak, épp itt jön Lakatos bácsi, a kormány• 
párt örökös fökortese, ö csak tudja, ... 

- Hagyj békém az öreggel, csak károm

kodni tud, minden második szava : . . . a kék iste
nit . . . a zöld istenit ... 

De azért biztosan emlékszik még, hogy a 

legutolsó választáson, mikor a tömeg megbokro

·sodott és kőzáporral árasztotta el a kordont, agya~ 

logság lőtt a tömegbe és a gyalogság szor!totta 

.ki az utcákból az őrjöngő tömeget. 

- Lakatos bácsi 1 ... Lakatos bácsi 1 ... vár

jon egy kicsit, kiáltotta Gyöző az elkanyarodó La

katos bácsi után. 
Trappoljunk, - vezényelt Gyözö, - nehogy 

·ellünjön az öreg szemeink elöl. 
Csakhogy az öregnek jó füle volt, . . . hal

lotta ö a .kiáltást. .. Nyomban megállt, bevárta a 

fiúkat és miközben szívélyesen kezet szorított ve

.lUk, egymásután tette fel a kérdéseket: 

- No-no ... mi baj ? . . . csak talán nem 

az érettségi körül fenyeget veszély ? . . . Beszélje

tek már no 1 . . . Most látom csak ni, hogy meg

emberesedtetek ... Egy-kettö, ki a farbával, - a 

sárga isteneteket - tette hozzá Lakatos bácsi egy 

-szuszra ... 
- Képzelje Lakatos bácsi, Gyözö azt állitja, 

·hogy az öt év előtti választáson nem a kakastol

lasok, hanem a gyalogság vonta a kordont. Tes-

3ék most megmondani, hogy történt a dolog ... 
Lakatos bácsi nyomban átlátott a szitán, hi

szen nagy diplomata volt őkelme, ... egyszer-két

szer hümögött, aztán így felelt : 

- A Gyözö öcsémék utcájában valóban a 

gyalogság tartotta a kordont, . . . de a ti utcátok

ban Dezső öcsém - úgy emlékszem - a csend

·őrség vont kordont. .. 
- Nem téves Lakatos bácsi? - kockáztatta 



meg ;i. vakmerő. ké1désj a válaszai elégedetlen: 
ÜY,ÖZÖ. . . 

· • ,...,,. Én tévednék ? - a kék isteneteket 1 ••• 
Verjétek ki a fejetekböl az ilyen felte,vést, ... har
minc év. óta irányítom - és ezt a·. szót meg~ 
nyÓÍrtta - a· választásokat, . . . még azt is meg
tudn'ám mondani nektek, hogy az' utolsó válaszfá-. 
son, hány akó pálinkát ittak meg a választók .. ;_ 1 ., ' • . 

· - Mondhatom, többet mínt · bármikor az
előtt, - folytatta - ... ezért is bolondultak még 
annyira,., .. elv~tte eszüket a seprő-pálinka, ... 
oszt, a zÖ!d istenüket, ... fej nélkül beleszáfad
tak a katonaság acéldarazsaiba, meg a szuro
nyokba . . . · · · · 

_..... Hallottad Dezső? - csapott .le a bizo
nyítékra Győző· -- Lakatos . bác~i ' inosf elszólta, 
magát ... 

'-- .Miért? - kapott észbe az öreg -'- mit 
mondtam én? ... 

- Ugyanazt, amit állítottam, - felelte Győző 
elégtétellel - Lakatos bácsi most megerősítette. 

. Lakatos bácsi rekedt basszus hangján, hu
szárosan fölfelé pödört bajusza alól lomhán lökte· 
ki á szói, szó után : · · 

- Azt mondom én nektek fiúk, hogy ne po-. 
litizáljatok, a zöld isteneteket ... A politika, a leg-
nagyobb huncutság a világon. · · 

· - Igen, Lakatos bácsi kalapja mellett most 
is ott lebegteti a szél, a kormáqypárt piros tollat, 
pedig Qem érti senki a városban, mire .való. ez a 
nagy korteskedés„ hiszen az ellenzék jelöltje Ína-

'~. 
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gyar ember, a kormánypárti jelölt meg idegen 
fajta, - .felelte Győző élesen .. 

Az öreget meghökkentette. ez a beszéd, még 
káromkodni is elfelejtett. 

- Lári-fári, - dörmögte . . . Ha éppen 
tudni akarjátok, a kormány jelöltje semmivel sern 
beszéli rosszabbul a magyart, mint akár én, aká~ 
te, Gyöző öcsém. 

. - Szóval, Lakatos bácsi azt állítja, hogy a 
kormány képviselő-jelöltje jó magyar ember? 

- Azt hát, ebadta, - méltatlankodott, az 
öreg, pulyka vörösre vált arccal. . . 

- Az egyik osztálytársunk, - ki épp oly 
jól beszél magyarul, mint Lakatos bácsi, vagy én 
.,- azt .vágta a szemembe, hogy ez az országrész 
nem a magyaroké, hanem az övék. Megfenyegetett,. 
hogy kikergetnek innen bennünket. 

- Ezt mondta? - kérdezte elszörnyedve 
Lakatos bácsi.. 

- Ezt, de mondok én mást is, ha érdekli J. 
-- Ne bolondozz, hogyne érdekelne, mondd 

csak tovább, - biztatta Győzőt, aztán sápadt 11rc
cal hallgatta végig a diákok élményeit. 

- Ejnye, de szomorú dolgokat meséltetek 
fiúk, - jegyezte meg végül ... Itt öregedtem meg, 
nem láttam semmit, - tette hozzá elkomorodva 

' halkan. 
'' 

- Itt nőtt fel a kormány képviselő-jelöltje 
is, ebben a gimnáziumban ... mondta Dezs(í csön
desen. 

· - Beismerem, megszégyenítettetek, - megt 
érdemeltem. De másként lesz ez mától kezdve •.:...,. . „ . ~' ·.· . 
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foga~kozott. az öreg úr azzal lekapta fejéről a pör
?e . kis v~daszkal~pot, letépte mellőle a kormány
Jelölt piros tollat, földhöz csapta és a sarkával 
széttiporta. 

- !gy ni ... elintéztem ezt a kígyót. Most 
pedig felmegyek a kaszinóba, korteskedni a mi 
fajtánknak, - jelentette ki az öreg, a fiúk határ
talan lelkesedése mellett. 

A fiúk öröme, killönös táncmozdulatokban 
tombolta ki magát, aztán boldogságukban, alapo
san eldöngették egymást és ilyesmit kiáltoztak az 
öreg úr után : 

- Éljen Lakatos bácsi ! ... Jó munkát La
katos bácsi. 

A paprikás hangulatban távolodó Lakatos 
bátyánk, - rendes szokásától eltérően, - sietve 
igyekezett kitűzött céljához. Az emberek az utcán 
nem tudták elképzelni, mi történt ... Megálltak és 
.:sodálkozva fordultak utána. Egyesek gyanították, 
hogy nagyon súlyos dolog történhetett, ami rá
bírta az öreg urat, hogy szakítson a több évtize
des gyakorlatban kialakult nyugodt tempóval ... 
De mi történhetett? - találgatták az emberek. 

Itt-ott elhangzott egy-egy rosszmájú meg
jegyzés, hogy Lakatos bácsi talán leánynézőbe siet. 
Azért siet, mert valószínűleg most akarja behozni 
húsz esztendő mulasztását és így tovább. Szóval, 
szapulták Lakatos bátyánkat jobbról is, balról is 
egyformán. 

Az egyik megjegyzés, csaknem ráhibázott az 
igazságra, mert Lakatos bátyánk menet közben 
valóban holmi mulasztásokon törte a fejét ... 

'1.7 

Persze, nem nőkre gondolt. Ebben a pillanatban, 
pontosan ötven esztendőre visszamenőleg minden
kit hibáztatott, aki közvetve, vagy közvetlenill, ré
szes abban, hogy a magyart a saját országában, 
idegen ajkú nemzetiségek ellenséges érzésekkel 
veszik körUI ... Lakatos bátyánk már ott tartott, 
hogy egy nagyon is nyugtalanító föltevéssel emész
iette magát : hátha nem lehet többé jóvátenni a~ 
évtizedes mulasztásokat ? 

Lakatos bátyánk gyors átalakulása csodákra 
méltó volt... Hogy valakinek a kormánypárthoz 
húzó agysejtjei alig fél óra alatt ellenzékivé vál
tozzanak át : példátlan eset volt a belpolitikai élet
ben . . . Igaz ugyan, hogy találkoztunk néha -
nem is oly ritkán, - politikusokkal, kik elv te
kintetében a divathölgyeket utánozták, Lakatos 
bátyánkról azonban a rosszhiszemUség sem állit
hatta, hogy átalakulásában pecsovics volt . .. Per
sze más volna az elbírálás, ha Lakatos bátyánk 
az ellenzék portájáról kanyarodott volna át, ilyen 
hirtelen, a kormánypárt oldalára . . . Ez már kissé 
gyanús lehetett volna mindenki előtt. Csakhogy 
ő fordítva csinálta a dolgot. . . Az ellenzéki szá
raz kenyér kedvéért hagyta faképnél, a kormány
párt húsos fazekát . . . Jelen esetben tehát még az 
orvostanárok és pszichoanalitikusok sem magya
rázhatták volna káros folyamattal a meglepő át
alakulást, ők is csak azt állapíthatták volna meg, 

hogy a megbántott nemzeti önérzet, a hirtelen fel
ébredt nemzeti öntudat, csodát művelt Lakatos 
bácsi agysejtjeiben. 

Egy kicsit szégyelte, hogy két pelyhesállú 



28 

diákgyerek fedte fel elölte a hátborzongató való~ 

ságot, de megvigasztalta magát azzal, hogy hiszen 
maga a kormány sem látott, az elfajult helyzet 
feneketlen mélységeibe . . . Amint tépelődve, gyors 
léptekkel haladt az úri-kaszinó felé, váratlanul be
leütközött az egyik kapu alól kilépő Flórián tanár 
bordó alakú pocakjába. 

- Szervusz kérlek . . . köszönt előzékenyen 
Flórián, csaknem lesodortál a lábamról, - mondta 
kedélyesen és nevetett. De egyetlen pillantls La
katos bátyám zord arcára, véget vetett Flórián ta
nár úr jókedvének, most vette csak észre, hogy 
köszöntését sem fogadták. 

- Mi történt veled ? - kérdezte komolyra 
vált hangon . . . Régi · osztálytársad, kenyerespaj
tásod köszönését, mégis csak illenék fogadni, ~ 
méltatlankodott Flórián. 

Most az egyszer nem találta el az alkalmas 
időpontot . . . észrevette ezt is, Lakatos bátyánk 
haragosan villámló tekintetéből. 

- Hazudnék, ha azt mondanám, hogy örü
lök neked, - horkant rá a tanárra, az öreg ma
gyar. 

- Mi bajod velem, megőrültél? - csattant 
fel Flórián. 

- Most vagyok csak igazán józan ... eddig 
valóban örült voltam, a többi magyarral együtt,. , 
Keblünkön melengettünk benneteket • . . birka 
türelemmel engedtük, hogy a gimnázium kikészítő 
helyévé váljék, holmi hazaáruló bitangoknak, -'" 
zúgolt Lakatos bátyánk súlyos vádja a megszep~ 
pent Flórián fejére. 

-- Nem értelek, - hebegett a tanár - kér
lek mérsékeld magad, elvégre az utcán vagyunk „. 

- Futyülök az utcára . . . fütyülök minden 
gazemberre. Azokra, akik az ezeréves magyar 
földön megtöltötték bendöjüket, a magyarság vé
rén szerzett kenyérrel és borral és amikor jóllak
tak, a magyar kultúra segitségével pedig úri gú
nyáboz jutottak, hálából gyűlöletet csepegtetnek, 
hajlékony gyermeki lelkekbe. . . Bitangok vagy
tok, - mennydörögte Lakatos. bácsi lelke egész 
felháborodásával ... 

- Ha sértegetsz, én elmegyek, de majd ta
Iálkozunklmáskor, felelni fogsz, - suttogta Flórián, 
de nem folytathatta, mert Lakatos bátyánk szava, 
sivítva csaptak le : 

- Mindég helytállok! . . . Aztán akkor lás-
·salak, amikor a hátam közepét . . . · 

A nem épen szívélyes búcsú után, Lakatos 
bátyánk erösen fűtött mozdony módjára, lihegve 
kapaszkodott föl a kaszinó emeleti termeibe .. 

Az aranyifjúság nagyreményű tagjainak egyike 
ki bárhol tartózkodott, mindég és mindenütt ta
lált egy oszlopot, hogy megtámassiá a hátával, 
a kaszinóbejáratát ékesitö hatalmas oszlopnak tá
maszkodva, pántlikás szivarral a fogai között, riio
·solyogva szemlélte öreg bátyánk kitartó küzdel
mét a meredekre épített lépcsőkkel. A szépremé
nyű ifjú nem állta sokáig szó nélkül : 

- Ne erőlködjék bátyám, mert lépcsögyÚl
ladást kap. 

A móka iránt máskor fogékony bátyánk el" 
:.eresztette a fille mellett a csipős ·darazsat és csak 
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miután a legfelső lépcsőre ért, ott kedvére kifujta 
tüdejéből a forró levegöt, válaszolt : 

- Te is okosabban tennéd öcsém, ha nem 
pazarolnád idödet ferbli-csatákkal, volna itt értéke
sebb terület, a magad fajta magyar fiatalember 
számára. 

- Ejnye bátyám, de prédikálós kedvében 
van . . . Csak nem akar megsérteni ? - hetykél-. 
kedett ifjú barátunk. 

- Ne bolondozz hékás, mert mindjárt nya
kon verlek ... Csapj gyorsan a markomba, -
biztatta az ifjú óriást ... !gy ni, most aztán gye
rünk befelé, olyant mesélek, hogy három felé áll 
!öle a két vitorla füled. 

- Bátyám elkésett. Már hallottam a nagy 
ujságot, ... ha látta volna mi volt itt. Mindenki a 
plafonig ugrott, mikor a kényszernyugdíjazás első 
híre befutott. 

- Fogalmam sincs miröl beszélsz öcsém. 
Semmiféle nyugdíjazásról nem tudok. 

- A Balog huszárezredeséröl sem? 
- Micsoda? . . . Hiszen most beszéltem a 

fiával, ... talpra esett gyerek. Nekem csak el
mondta volna. 

- Már pedig a hír hiteles. A fiú még nem 
tudhatott semmit, azért uem szólt ... A vármegyé
ről telefonáltak ide, az ezredest táviratilag nyug
díjazták, mégpedig a multkori Himnusz miatt.· 

- Hopp! ... Erről már hallottam valamit, 
várj csak, hogy is történt ... Igen, már emlékszem. 
a doktor mesélte ... Szemle volt, a szemlén, nem 
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tudom miért, a császári és királyi zenekar műkö
dött közre. 

Persze, - mint tudod - ezeknek rájár trom
bitájuk a Gotterhaltéra. Ez okozta a kalamajkát.. 
. . . Balogh ezredes ugyanis, leintette a gotterhal
tét, és a magyar Himnuszra adott parancsot .... 
Igaza volt, én se tettem volna másként, ... el
végre, mint honvédhuszár ezredes joggal követelte 
a magyar Himnuszt ... A tizenhárom aradi vér
tanut a Gotterhalte mellett végezték ki, ne csodál
kozzanak, hogy ez a dallam, örök idökre bevéste 
a magyar nemzet emlékezetébe az aradi hóhér~ 

munkát. 

- Azt mondom én neked öcsém, - foly
tatta Lakatos bátyánk, - hogy a kényszernyug
díjazási hírrel, nagyon megnyugtattad háborgó lel
kemet ... Elkeseredve loholtam ide, s úgy érzem 
most hogy nincs okunk kétségbeesni nemzetünk 
jövöje fölött, míg Balogh ezredeshez h_arnnló, ge" 
rinces magyarok élnek ezen a földön ~·. . Mielött 
bemennénk a terembe, kérlek öcsém figyelj ide. 
Arról van szó, hogy az előbb az utcán, lepocs
kondiáztam egy nyavalyást . . . A szekundásait, 
hozzád irányítom, de vigyázz, nehogy beleegyezz 
holmi hónalj-bandázsba, mert csiklandós ember 
vagyok, oszt nem tűrném . . .. Ha meg pisztolyt 
kívánnak, ne engedj a vontcsövűböl egy vonást sem. 



V. 
Ifjú barátaink az érettségin éppen csak át

csúsztak. flórián tánár, a tanári konferencián a 
két fiú elbuktatása érdekében emelt szót, de terve 
nem sikerült. Eminescu Traján mint vizsgáló-biz
tos kereken kijelentette, hogy nem engedi meg
buktatni a fiúkat, mert megfeleltek. 

Az érettségit bankett, majd bál követte. Az 
„érett" Bálint, a jó ügyhöz méltó buzgalommal 
táncolt, ellenben az „érett" Balogh, inkább a csapra
vert hordó körül lézengett, kiadósan ivott, majd 
válogatva hordozta körül tekintetét a pihenö, vagy 
petrezselymet áruló leányok seregén. 

Szemlélődés közben megakadt a szeme egy 
darázsderekú csinos leánykán és a gyors elhatá
rozás mozdulatával táncrá kérte az aranyhajú tun
dérkét. 

A feltűnően csinos pár, kecses táncával ha
marosan háttérbe szorított mindenkit. A bál kö~ 
zönsége megfelejtkezett arról, hogy maga is a tánc 
élvezete miatt jelent meg a bál színhelyén, fel
hagyott a tánccal és csillogó szemekkel figyelte az 
összeillő pár grandiózus mozdulatait. Persze, akad" 
tak a bámészkodók között olyanok is, kik irigy
kedtek, bosszankodtak, de lomha, rozmár mozdu
liltaikkal nem merték megkockáztatni a verseny 
biztos kudarcát. 

A kecses pár belefeledkezett a tánc gyönyö
rűségébe és fittyet hányt a körülötte hullámzó lel
kesedésnek, vagy az itt-ott elhangzó epés meg
jegyzésnek. 
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Megmondhatná a keresztnevét, - lehelte 
Balogh táncosnőjének. 

- Találja ki 1 - incselkedett a mosolygó 
leány. 

- Manci? 
- Nemi 
- Eszter? 
- Dehogy! 

- Ha nem mondja: megcsókolom, - fenye-
getőzött Balogh és közelebb húzta magához a 
leányt 

Inkább megmondom: Mariska a nevem, -
:kacagta a leány. És magát? - kérdezte kiváncsian. 

- Gyöző ! - felelte a nagy fiú fölényéve 
- Mit győz? - huncutkodott a leány. 
- Mindent amire az ember képes. 
- Maga dicsekszik! 
- Tegyen próbám. 
- Vigyázzon, szaván fogom! 
- Parancsoljon velem, - készségeskedett a 

>daliás ifjú. 
A további beszélgetést azonban megzavarta, 

a sötét arccal közeledő Tódor. Esetlen mozdulat
tal hajolt meg a leány elölt. 

- Bocsásson meg, már fáradt vagyok, -
mondta a leány Tód.ornak. 

Csak egy fordulót . . . - erőszakoskodott 
·Tódor. 

Ne okoskodj Tódor, - villant rá Gyözö. 
Kikérem magamnak, - berzenkedett 

Tódor. 
- Mindjárt jövök - felelte Gyözö félvállról 
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és a karjához filzödött Mariskát szüleihez vezette,, 
aztán méltóságteljes léptekkel megindult a folyó
sóra kihúzódott Tódor után, 

Vessünk fátyolt a nem egészen épületes ese
ményre, amely a folyóson történt, és elégedjünk 
meg azzal, hogy Tódor, szégyen vagy nem szé
gyen; bizony menekülésszerűen távozott a bál 
színhelyéről. 

A mindenképpen viharos bál után, természe
tesen nehéz volt az ébredés. Rengeteg n} ujtózko
dás után Balogh ébredt előbb, és hangos szóval. 
biztatta ébredésre, déli tizenkettökor, a másik ágy
ban édesded álomba merült Bálintot, ki úgy hor
kolt, mintha éjfél volna. 

- Kialudnád a krumplit a földből, - zsör
tölődött Balogh. Halló 1 Mi lesz 1 - Kiáltotta Bálint 
felé. De Bálint zavartalanul horkolt tovább, Viszont 
Baloghot nem olyan anyagból gyúrták, hogy tét
lenül nézze az alvó embert, így aztán, minden 
további gondolkozás nélkül megindította az ostro
mot. Elöbb, egy nehéz papucsot vágott az alvó
hoz. Az álmos ember megvakarta fejét, a falhoz 
fordult és tovább aludt. A papucsot egyéb elmoz
dítható tárgyak, majd a hamutartó koppanva kö
vette ... Bálint félálomban lenyult az ágy mellé, 
cipö helyett tévedésből az éjjeli! ragadta fülön, 
hogy Baloghoz dobja, de a rosszul irányított edény 
kirepült a nyitott ablakon, egy éppen arra haladó 
mérges külsejű úr fejére hullt, süvegszerűen lebo
ritván azt. Bosszantó véletlen ... 

- Hallatlan disznóság, méltatlankodott· az 
eltalált ember, lerántotta fejéröl a porcellán kala-

\ 
1 
1 

! 

1 

' 
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pot és irtózatos felháborodásában, az ablaknál· 
vigyorgó fiúk közé hajította azt, oly szerencsésen, 
hogy a telibe talált Bálintnak nyomban ajkára fa
gyott a vigyorgás. A szoba padlóján porrá tört 
edény, mint fegyver megsemmisülvén „kénytelen" 
volt Bálint a mosdótálat mozgósítani és tartalmát, 
a még mindig fenyegetözö ember nyakába zúdítani. 

Az inzultált ember, most már, a bejárathoz 
rohant, nekitámasztotta hátának alsó folytatását, a 
terebélyes domborulatot, a fiúk ajtajához és ezzel 
az élő buzogánnyal kitartóan döngette az ajtót. De 
Bálint sem esett a fejelágyára. A kulcslyukon át 
megfigyelte az ellenfél hadmozdulatait, aztán elö
keritett valahonnan egy hosszú horgolótűt, ame
lyet a meglazult ajtón keletkezett résen, pontosan 
kiszámitott helyen, az adott pillanatban kitolt. Az
tán hatalmas ordítás jelezte kívillröl, hogy a hor
golótű, az ötletszerűen vállalt feladatnak alaposan 
megfelelt. 

A fütyürészve öltözködő Balogh kissé túlzott
nak találta a horgolótűvel operáló ötletet. 

- Ne marháskodj, - mondta, és elpende
rítette barátját az ajtó mellöl. 

- Rendőr l rendőr! - hallatszott kívülről. 

- Rendört hozok, - bömbölte a póruljárt 
ember és elrohant. 

- Most aztán puccpaszta, - vezényelte· 
Balogh és megindult kifelé, Bálint sötét sejtel
mektől űzve magára kapkodta ruháit és sietve 
követte barátját. 
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VI. 

A rohanó évek folyamán megváltozott min
den. Ifjú barátaink, a patinás multú gyógyszerészi 
pályát választották. 

A sikerrel letett elővizsgák után, lakkcipőben, 
frakk-zsakettben, magas cilinderrel fejükön, az 
egyetem folyosóján éppen azon tanakodtak, mivel 
töltsék el a nyári szíinidőt. 

- Balogh úr 1 ... tessék várni, - kiáltotta 
a folyosó másik végéről az egyetemi portás. 

· - Mi baj János bácsi? ... Itt vagyok, mit 
kíván? 

János bácsi szó nélkill egy táviratot nyomott 
Győző kezébe. A táviratban ez állt: „Két kisegí
tőt keresek, éttermi kosztot, szállóban lakást, és 
havi háromszáz-háromszáz korona fizetést ajánlok, 
az útiköltséget másodosztályon, gyorsvonaton meg
térítem. Milivej." 

- Hej János bácsi, de nagy kópé maga, „. 
most feladta a leckét, - tréfált Győző az öreggel... 
Tessék, olvasd te is, - és tovább adta a távira
tot Dezsőnek. 

- Kérem az urakat, tessenek elfogadni, -
igyekezett rábeszélni János bácsi a fiatal embere
ket. Ez már a második távirat, - folytatta -
tegnapelőtt is jött egy . . . Az urak nem voltak 
itt, kértem a többi urakat, de senki nem vállalko
zott. Azt mondták, hogy kellemetlen nevű embe
rek közé nem mennek . . . Pedig higyjék el az 
urak, - erősítette az öreg, - nagyon finom és 
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szép kis városba mennek, ahol biztosan jól érzik 
majd magukat. 

- Na Dezső nyilatkozz! . . . Ha kedved 
van, én benne vagyok. 

- Ami azt illeli, szívesen mennék, még úgy 
sem jártam délvidéken, ... de mit szólnának ott
hon az öregek ? 

- Az öregeket csak bízd rám . . . Ma este 
hazautazunk, két napot otthon töltünk, aztán el
megyünk pár hétre kisegíteni, - döntötte el a vi
tát Győző, János bácsi örömére és megnyugvá-
sára. 

- Az Isten áldja meg az urakat, - hálál
kodott, - de nagy gondot vettek le a fejemről. 

- Jól van no, - veregették vállon, - de 
most aztán hunyja be szemét, oszt adja csak ide 
a markát . . . !gy ni, - tapasztotta le Győzö egyik 
kezével az öreg szemeit, a másikkal pénzdarabot 
nyomott a markába • . . Vigye el a gye~ekeket a 
cirkuszba, tudom maga is ott szórakozik a leg
szívesebben. 

- De Balogh úr, szerénykedett az öreg, 
- ezt én nem érdemlem meg. 

- Bízza csak ránk, tette hozzá Dezső, ezt 
meg én adom . . . A cirkuszi szünetben a gyere
kek megéheznek, aztán magának sem árthat egy 
korsó söröcske. 

- Köszönöm jóságukat, - hálálkodolt az 
öreg, de nem volt aki meghallgassa, mert mi~e 

föltekintett, a fiatalok már kiléptek a kapun és si
etve tették be az ajtót maguk mögött. 
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VII. 

Július utolsó napjaiban szokatlan, szinte rend

kívüli élénkség uralkodott a délvidéki gyógyszertár 

munkaasztalánál. A tulajdonoson és barátainkon ki

vül, még két gyakornok is közreműködött a fel

duzzadt forgalom lebonyolításán, még !gy sem 

győzték a munkát. A páciensek türelmetlenek vol

tak, mindenki sietett. 
- Légy szives Győző, én már reggel uta

wm, - mondta az egyik. 
- Dezső pajtás, búcsú látogatásaim még 

hátra vannak, - türelmetlenkedett a másik. 
- Milivej kérlek, csak pár darab aszpirint 

és egy kis jódtinktúrát adj, aztán már itt sem va

gyok, - ostromolta a tulajdonost a harmadik. 

Vajjon mi okozta a példátlan türelmetlensé

get ? ... A magyarázat egyszerű volt. Az általá

nos mozgósítás hírére a városka tartalékos tisztjei 

megrohamozták a gyógyszertárat, mindenki egy 

kis' kézipatikát állíttatott össze, hogy magával vi

gye a háborúba. 
- Örülök, hogy együtt találom városunk 

színe-javát, - kiáltotta a szolgabiró, - legalább 

jó munkát végezhetek . . . Tegnap este összerug

tuk a patkót Győző barátommal, - folytatta a 

szolgabíró általános figyelem mellett, - azért jöt

tem, hogy megkövessem őt. Belátom, a hibás én 

voltam ... Nem olyan idők szakadtak ránk, hogy 

egymással marakodhassunk ... Ne haragudj Győ

ző . . . Szervusz 1 
- Nem haragszom Imre bátyám . . . Becsül

lek, - felelte Győző. 

j 
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- Brávó, derék dolog, - helyeselték a je

'lenlevők. 

- Kollégám, mi baja volt a szolgabíróval? 

- kiváncsiskodott később a tulajdonos. Persze, 

ha nem lehet ne feleljen. 
- Most már lehet. Nem személyt érintett a 

dolog. A patikusokra vonatkozó maliciózus meg

jegyzését viszonoztam, ezen csaptunk össze. 
- Tudja-e kollegám, hogy Imre a legjobb 

vivő a megyében? - kérdezte a tulajdonos. 
- Az előbb tanúsitott magatartásából én is 

,erre k1lvetkeztettem, -- felelte Győző. 
- Csakhogy Győző, - riposztozott Dezső 

a tulajdonos felé, - első díjat nyert Pesten a 

vivásból. A meccs, a szolgabiróval, érdekes lehe

tett volna ... 
- Inkább beszéljünk a kilépésünkről, -

'Vágta ketté a vitát Győző. 
- Valóban, - tette hozzá Dezső, - reggel 

mi is utazunk. 
- Elég nagy gond ez nekem, honnan szer

zek munkatársakat, - töprengett Milivoj hangosan. 

Mindenki bevonul, kiürül a város ... 
- Akkor nem lesz fennakadás, - egészi

tette ki Dezső a tulajdonos gondolatát. 
- Lehet, majd meglátjuk. . . Az urak hová 

vonulnak be? ... gondolóm, az egészségügyi csa

patokhoz. 
- Ha diplománk volna, akkor igen, de így, 

fegyveres szolgálatot teljesítünk, - felelte Győző. 

- A mozgósítás óta örülök, hogy nincs dip

lomám, - jegyezte meg Dezső. 
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- Különös öröm, ... nem értem, - cso
dálkozott Milivoj. 

- Tessék csak elképzelni, - magyarázta. 
Dezsö lelkesen - más pályára lépett összes ba
rátaink a harctérre mennek, nekünk, itthon kellene· 
csücsülni valamelyik kórházi gyógyszertárban: el
viselhetetlen volna. 

- Ebben nem értünk egyet, - felelte Milivoj, 
- elvégre, a hadsereg közegészségügyi szolgá-
latát mégsem lehet ennyire másodrendű szempont-. 
nak tekinteni. A katonai gyógyszertárban épp úgy 
szolgálom a hazát, mint önök fegyverrel, a Imre-. 
téren. 

- Nem vitás, - ismerte el Gyözö - de a mi 
temperamentumunk inkább kifelé kívánkozik, is-. 
meretlen kalandok és veszélyek után sóvárog. 

- Óhl Higyjék el, veszély mindenütt lesz. 
Háború idején új, ismeretlen betegségfajták jelent
keznek. Ázsiai és afrikai katonák lépnek Európa 
földjére ... Elörelátható a kolera, a pesfü és más 
megbetegedések járványa. A ragályos betegek, a 
tábori kórházak retortáján keresztül, minden pil
lanatban a fertőzés veszélyével fenyegetik, az orvos 
és a gyógyszerész életét ... Különben az egész há-. 
borús bonyodalmat örliltségnek tekintem. Hogy 
mekkora őrültségről van szó, akkor. láthatnánk 
igazán, ha felszállhatnánk pár ezer kilóméter ma
gasságba és onnan, egy óriási távcső segítségével 
végignézhetném a fegyverek öldöklését, az egy
másra rohanó emberférgek tragikomikusan ható. 
gyilkos dühét. .. A mindenség, a végtelenség le
nyűgöző hatása, a tárgyilagos szemlélőt undorral. 
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töltené el az emberiség iránt, ... óriási távcsövei 
a szeme előtt, pokolba kívánná a természet rendjét 
zavaró földlakó!, aki békétlen természetével, mél
tatlanná vált a földi életre és megérett arra, hogy 
a láthatatlan nagyhatalom, összelerelje az istentelen 
társaságot egy jókora koporsóba és egyetlen lö
késsel belódítsa a tengerbe, ott, ahol a legmélyebb„ .. 
Egy loccsanással véget érne az emberiség földi 
vendégszereplése, az egymás eltiprásában, kime
rült áldatlan pályafutása ... A haszontalan terhétől 
felszabadult föld, alkalmassá válnék, a Mindenható 
által teremtett hasznosabb lények befogadására ..• 

. Különben, - folytatta Milivoj - nem rontom az 
urak háborús lelkesedését, ... tudom, hogy mint 
fiatal emberek, az én szemüvegemet úgysem hasz
nálhatják ... Szeretném, ha jobb műsoruk nincs, a 
bú csűestét együtt töltsük, legyen szerencsém va
csorára. 

- Az öreg, nagy hirtelen egy csomó kelle
metlen útravalót tálalt elénk, - jegyezte meg a 
tulajdonos távozása után (lyözö. 

- Szempontjai, elég érdekesek, csak azzal 
a koporsóval, meg a tenger fenekével nem tudok 
megbarátkozni. .. 

vm. 
Az indulásra kész menetzászlóalj tábori misét 

hallgatott a laktanya udvarán. Ifjabb és idősebb 
katonák elmélyedve, áhítatos lélekkel énekelték,. 
az ezredzenekar által intonált egyházi éneket: 

„Boldogasszony anyánk, égi nagy patró
nánk" ... 
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· Az ének befejezése után a miséző pap szem
befordult a zászlóaljjal és harsányan kiáltotta: 

- Magyar testvérek l Katonák! . . . Az in
dulás pillanata elérkezett. Krisztussal lelketekben, 
fegyverrel kezetekben, . . . induljatok hát l Men
jetek, védjétek meg hazánk megszentelt hatá
rait. . . Isten és a haza áldása kísérjen benne
teket. 

A tábori pap búcsúszavai után, Gáspár had
nagy a zászlóaljparancsnok-őrnagy elé állt és je
lentette : 

- A menetbe osztott Kiss infanterista fele
sége, ma reggel meghalt, őt gyermek maradt az 
asszony után. 

- Két napi szabadságot engedélyezek, ál
litsák ki szabadságlevelét. A hadnagy úr jöjjön a 
vasúthoz, a zászlóalj után, - parancsolta az őr
nagy ... Zászlóalj vi-gyázz ! ... Zászlóalj váll-ral. .. 
Irány a kijárat, századonként indulj, - vezényelte 
az őrnagy. 

Az ezredzenekar belevágott : 
Recece nem vagyok én kapitány, 
Recece nem járok én paripán ... 

A katonák csukaszilrke sapkáján virág, cser
falevél, nemzeti-színű gzallag. . . A zászlóalj dél
cegen haladt végig a város főutcáján. A város kö
zönsége, kendőlobogtatással és könnyes szemekkel 
búcsúzott fiaitól. 

Az ezredzenekar melódiát változtatott : 
Ne sírjatok kicsi lányok, 
Vissza jövünk még hozzátok, 
Valaha, valaha, vagy soha. 

r 
l 
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A katonák hozzátartozói, nők, gyermekek, 
könnyes szemekkel, de büszke öntudattal, a zárt 
sorok közé furakodtak és a katona-férjeket, a katona
apát, a katona-testvért átkarolták. .. Egyiltt mene
teltek a zászlóaljjal az állomáshoz. 

A vasútállomásnál, még egy megható ölelés 
és búcsúcsók után, a katonák kitépték magukat a 
görcsösen ölelő karokból és fegyelmezetten, be
szálltak, a szakaszonként kijelölt vasúti kocsikba. 

Gáspár hadnagy loholva megérkezett és az 
őrnagy elé állt : 

- Alázattal jelentem, Kiss infanteristát ú -
nak indítottam. 

- Még mielőtt a harctérre érünk, utolérhet 
bennünket akár személyvonattal is, - felelte az 
őrnagy. Hová való az a szegény ember? - kér
dezte. 

- Belényesi iparos, ;--- felelte a hadnagy
bevonulása miatt családja bezárta a mühelyt. 

- Ejnye, ejnye, - sajnálkozott az őrnagy 
- nesze ötven korona, szólj az uraknak, aki akar, 
adjon hozzá. Ha táviratilag killditek, még elren
dezheti a gyerekeit is. 

A pályaudvaron kavargott az ének és cigány
zenével keveredett. A primhegedüböl, a kontrából 
és gordonkából álló zenekar füstös képű tagjai, a 
zászlóaljhoz tartoztak. Kilencen voltak összesen 
cigányok. A hegedűt nem hagyták otthon, elhe
lyezték a hátizsákban. Az egyik a gordonkát is 
hátára vette. 

- Hogy nézel ki? - ripakodott rá a szá
zadparancsnok, indulás elölt. Vagy puska, vagy 
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gordonka, a kettöt nem birod, már pedig a puskát 
nem engedem el. 

- Vitéz százados uram, birom én mind a 
kettöl, - erősítette a cigány, - aztán meg a 
banda nem ér semmit gordonka nélkül. 

- Hál mit gondolsz te, - kérdezte a szá
zados - azt hiszed, lakodalomba megyünk és ti 
majd bandába álltok, oszt muzsikálhatlok? A 
muszkák rostává lövik a gordonkádat. 

-·A muszkának, - verje meg a devla -
majd a puskával muzsikálunk a fülibe, ha meg 
szétkergettük őket, akkor vitéz százados uram, a 
cigánymuzsika lesz a mieinknek. 

- Nem bánom, hozd hál, de a puskát el 
ne hagyd, mert kikőtletlek. 

Ilyen elözmények után a kilenc koma, három 
bandába verödött, és jó ügyhöz méltó buzgalom
mal muzsikálta a szebbnél-szebb katona dalokat. 

Egy-egy szakasz új nótába kezdeti, harsogva 
énekelte, zenekísérettel : 

Te mégy jobbra hűtlen babám, 
Én meg megyek balra. 
Sárba taposom a fényképedet, 
Nem veszlek el soha. 

- Ne bőgj Julis, nem temetésre jöttél, 
kiáltotta valaki legényesen, de a feleletet elnyomta 
a nóta hangja : 

Sudár-magas, sudár-magas, 
A nyárfa teteje. 

· - Beszállni 1 . . . Indulás, - hallatszott, a 
lármát túlharsogó parancs. . . A szerelvény hirte-
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Jen megrándult, az acé !ütközök tányérjai csattanva 
összeverödtek, a vonat megindult. 

- Szerbusz Rózsi 1 
- lstenveled Jancsikám 1 
- A viszontlátásra t 
A vonat távolodott. A perronon maradt köny

nyesszemü hozzátartozók még hallották az ének 
szövegének foszlányait : 

Kiállok a kapujába, 
Kibeszélgetem magamat, 
Véle utoljára ... 

Aztán a vonat elkanyarodott, az ének szétfoszlott. 
- Csak búcsúzkodás ne volna a világon -

dörmögte a fülke mélyébe húzódott őrnagy, - ... 
inkább egy hadosztály ellenség, mint két tucat 
fehérnép ... 

- Őrnagy úrnak alázattal jelentem, minden 
rendben van, - jelentette a segédtiszt. 

- Na ennek örülök . . . foglalj helyei ... 
már azt hittem, hogy a julcsák, meg a Marcsák 
leráncigálják legény:einket a vonatról. 

- Nincs olyan szoknya a világon ... hiszen 
még az öregebbje sem akart itthon maradni, -
jegyezte meg a százados. 

- Az már bizonyos, - felelte az őrnagy -
'l!zek a fiúk nem anyámasszony katonák. Bátor a 
szivük, helyén az eszük. Szeretnek legénykedni, 
·de azért a fegyelemérzék és a föllebbvalóhoz való 
ragaszkodás megvan bennük - tette hozzá büszke 
·önérzettel. . . Várj csak, leeresztem az ablakot, 
nem lehel kiállni ezt a hőséget. 
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A leeresztett ablakon át behallatszott a jó-' . 
kedvű ének: 

Mennél jobban húzódik alája, 
Annál jobban kilátszik az 
Egy, kettő, három, négy, a 
Fehér lába szára. 

Az éneket szilaj kedv és a csárdás ütemes 
dobogása kísérte. 

A két tiszt perceken át, szótlanul cigaret
tázva hallgatta a mulatozást, aztán az őrnagy csil
logó szemekkel mondta : 

- Látod, . . . ez az 1 • • • Vígan, jókedvvel 
menni a tűzbe, a halál elé, ezt nem tudja utánunk 
csinálni senki a világon ... A multkoriban láttam 
egy cseh menetzászlóaljat, - folytatta - a le
génység úgy nézett ki, mint egy rakás nyomorú
ság. A tisztek sápadtan, magukba roskadva, me
redt szemmel bámultak ki az ablakon ... 

- Biztosan frontbetegségben szenvedtek, -
jegyezte meg a százados. Ezt a betegségét, egy 
vicces bajtársunk nagyon találóan nevezte el. Azt 
mondta ugyanis, hogy azok, kik mindenféle nem
létező betegség címén meghúzódnak otthon, egy~ 
szóval kerillik a harctereket, kényelem-szeretetből, 
vagy gyávaságból, . . . egyre megy . . . a betegsé
gük neve : undoritis frontitis. 

- ·Az bizonyos, hogy nem magyar beteg
ség, - állapította meg az őrnagy .. , De hol van
nak az urak ? ~ kérdezte és félretaszitotta a fillke 
ajtaját. . . Ne ácsorogjatok a folyosón, gyertek 
beljebb. 
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- Kadet! 1 Szétnézilnk a századnál, in-
tette magához a főhadnagy Baloghot. 

- Parancsára 1 - ugrott a kadet!. 
- A szakaszodnál van egy Kanalas nevű· 

infanterista, magyarázta menetközben a főhadnagy 
- nagyon lógósan áll rajta a mundér, - tartok 
töle, a természete is lógós. 

- Kanalas, mindig szem előtt van. Az egész 
szakasz vigyáz rá. . . Hegedűje van, - felelte 
Győző - azonkivill prímás a bandában, szóval 
nélkülözhetetlen. 

Vigyázz, nehogy csúfságot hozzon a fejedre. 
Mi a polgári foglalkozásod ? 

Gyógyszerész vagyok. 
Ezt nem értem, hogy kerültél a csapat-

hoz? 
Az egyetemről vonultam be, még nem 

volt oklevelem, ezért csapathoz vezényeltek. 
- Gyerünk, lépjilnk be ide. 
- Habt-Acht 1 - vezényelt harsányan a 

kocsiban tartózkodó őrmester . . . Főhadnagy úr
nak alássan jelentem: dritte Compagnie, vierter 
Zug. 

Pihenj 1 Mindenki folytassa, amit az előbb 
csinált. 

lnfonterist Kanalas 1 . . . Hozzám ! - ki~ 
állotta a kadet!. 

- Hívjátok át a másik kocsiból, - intéz
kedett az őrmester. 

- Kanalas sietve jött, aztán szabályszerűen 
jelentkezett : 

- Parancsára kadet! úr 1 
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- Azt akarom mondani, vigyázz a hegedílre 
mert a harctéren nem lehet szerezni.Aztán mondd 
csak te lókötő, ki volt az a kormosszemü kis
lány . . . mielőtt elindultunk nagyon hoizátapadtál. 

- Cigány lány volt, kérem szépen, osztán 
egy kicsit neki is olyan a természete, - felelte 
Kanalas. 

- Nahát, csak vigyázz, nehogy visszaklván
kozz, - jegyezte meg a főhadnagy - mert a 
katonaszökevényt felakasztják . . . Gyerünk tovább, 
őrmester menjen előre, de hagyja pihenni a le
génységet. 

- Tessék nézni főhadnagy úr a legényemet 
Miskát, - mondta a kadet!, miután átléptek a 
másik kocsiba, - ott a sarokban . . . a hazai sza
lonnából milyen jóízűen falatozik. 

- Valóban, - felelte a főhadnagy, - az 
embernek, ha csak ránéz, összefut a nyál a szá
jában. De nézdd csak az ellenkező oldalon azt a 
vastagnyakú csupaizom legényt ... tele jókedvvel, 
ő tartja a többit szóval. 

- Nem ösmerem, nem az én szakaszom
lJól való. 

- Kadet! 1 Mindenkit ismerni kell a század
nál. Gondolj arra, mit csinálsz, ha ütközet köz
ben minden tiszt elesik, - erre már volt példa 
- és át kell venni a századparancsnokságot. 

- Isten őrizz, - felelte a kadet!, --" de 
ilyen esetben a század élére ugranék és ordita
nék egy nagyot: Harmadik század utánam ... És 
ekkor, vagy rámmosolyogna a magyarok Istene, 
vagy találkoznék elesett bajtársaimmal az égben. 
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- Gondolod, hogy az égbe kerülnénk? 
'kérdezte a főhadnagy. Én nem vagyok ebbe olyan 
biztos. Hátha polgári foglalkozásunkat vennék 
figyelembe . . . bennem, mint ügyvédben. . . a 
bajkeverőt . . . benned pedig a méregkeverő! lát
nák . . . Olvashattad az egyik ujságban az általános 
börhiánnyal kapcsolatban : Nincs semmi baj, -
irta a lap - behivták az ügyvédeket is ... · nyú
zás miatt ... 

- Ilyen minösités mellett, beláthatod ... 
egyelőre jobb, ha vigyázunk, . . . Nézd csak, mi
alatt beszélgettünk, a vastagnyakú legény, hogy 
méregbe gurult ... milyen vészesen komor az arca. 
Lefogadnám, ha most nem látna bennünket, úgy 
vágná szájon a másikat, hogy azt hinné . . . egy 
gránát vágta képen ... de várj, idehívom : 

- In!anterist Kocsis Istók ! 
A szólított gyorsan felugrott, egyetlen gyors 

mozdulattal rendbehozta ruhája gyűrődését, kemé
nyen összekoccantotta a bakkancs sarkán a patkót 
·és jelentkezett : 

- Parancsára főhadnagy úr ! 
- A legényem megbetegedett, volna-e ked-

ved felcsapni tiszti-szolgának? 
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, pa

rancs az parancs, - felelte Kocsis Istók. 
- Arról van szó, szivesen vállalod ? ... 

Igen, vagy nem 1 
- Nem vállalom szivesen főhadnagy úr 1 
- Aztán mért nem ... beszélj ! 
- Azért mert az ordonáncnak nincsen pus-

kája. 
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- Hohó barátom ! Csakhogy az én orda-. 
náncomnak mindig vállán a fegyver, rohamra is. 
épp úgy megy, mint a többi. 

- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, ak
kor szívesen vállalom, - felelte vigyorogva 
Kocsis Istók. 

- Aztán hovávaló vagy fiam? 
- Somogyban születtem, de pár év óta itt· 

lakunk Tárkány községben. Nagy a család, So
mogyban kevés volt a föld, azért ideköltöztünk. 

- Mondd, miért mondják a somogyiak lép-
len-nyomon, hogy „a rosszseb egye meg." 

Kocsis Istók tátott szájjal bámult a főhad
nagy komoly arcába, de amikor a szeme sarká
ból észre vette bajtársai kárörvendö vigyorgását, 
megismételte a kérdést : 

- Azt kérdezi a főhadnagy úr, hogy 111iért 
mondják a somogyiak? 

- Azt éni 
- Hát, - kicsit gondolkozott még Istók,. 

aztán kivágta hirtelen, - tudja a rosszseb. 
Maga is elképedve meredt a főhadnagyra, 

de hamarosan megnyugodott, amint látta, hogy a 
tiszt urakat jókedvre hangolta elszólásávaL 

- Főhadnagy úrnak alássan jelentem az 
örnagy úr kéreti a főhadnagy urat. - jelentette 
a napos altiszt. 

- Valami haj van? 
- Nincs semmi baj föhadnagy úr l 
- Őrmester, ossza ki a napi dohányporciót, 

minden embernek egy pakli pipadohányt, vagy 
tiz darab cigarettát ... Mit akartok inkább? 

- Dohányt, - felelték a katonák. 
- Mi az, az egész szakasz pipázik? 
- Főhadnagy úrnak alássan jelentem, a do-

h~ny kiadósabb, - magyarázta az őrmester. A 
cigaretta, csak annyi, mint egy koporsószög, kétc 
három szippantás az egész. 

- Mit szólsz az új legényemhez, lstókhoz ?„. 
Igazi mokánybrrci ... Láttad ? - folytatta a fő
hadnagy útközben, - úgy ültek együtt mint egy 
család, ... Istókot hallgatólag valamennyi elismerte 

. családfőnek, . . . csaknem szétütött a csintalan 
gyerekek között, ... de azért nincs széthúzás kö
zöttük, mint a polgári életben magyar, és magyar 
között. .. Valahogyan úgy áll a dolog, hogy a 
civilgúnyával együtt levetettük magunkról a szét
húzás átkát, . . . a mundérral magunkra öltöttük 
a fegyelmezett összetartást. 

- Alighanem azt bizonyítja ez, - szólt 
közbe a kadét, - hogy a magyar ember csak ka
tonaruhában talál önmagára . . . Indokolt volna, 
a polgári életbe is átültetni a katonai fegyelmet, 
szellemet, mely véget vetne a nemzetet ősidők óta 
sorvasztó villongásnak és a romboló hatású sza
badosságnak. 

- Van benne valami, - felelte a főhadnagy 
és erről jut eszembe: itt van például a zászlóalj
nál egy kollégám. Míg civilek voltunk, nem fér
tünk egymástól ... most följehbvalóm, és én bár
mely pillanatban tűzbe mennék érte. Mióta kato
naruhában vagyok, belém idegzödött, hogy az ör• 
nagy úr az agy, . . . a civilbeli kollégám százados 
létére a szem, . . . és én vagyok a kéz. Az agy 
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parancsol a szemnek, a szem utasítja a kezet, és 
így tovább. Amit az agy kigondol, a szemek, a 
kezek, és az izomszalagok engedelmesen végre
hajtják pontosan, mint ahogyan az egészséges em
beri szervezet funkcionál . . . Gondolkozz csak, 
milyen következményeket vonna maga után, ha -
teszem azt, - az idegszálak és az izomrostok, ... 
jelen esetben tehát az altisztek és a közlegények 
nem dolgoznának összhangban a parancsnokokkal, 
és negligálnák az alku nélkül való fegyelmet ... 

- Megtörtént, folytatta a főhadnagy, - hogy 
az agy gombnyomására rohamra indultunk, és 
egy-két idegszál, néhol a kéz, vagy lábak egyike 
megtorpant. Mit gondolsz mi történt? ... A szét
húzó végtagok folytonossági hiányt idéztek elö, 
példájuk demoralizálóan hatott, és csökkentette a 
siker esélyeit. Megbűnhődtek, mert az ellenség 
zárótüzében kivétel nélkül elpusztultak. 

- Értelek főhadnagy uram ! S ha eszembe 
jut régi civiléletünk, a háború előtti szakadatlan 
villongás, a parlament karzatáról végighallgatott 
obstrukció, törvényhozóink közjogi vitája, és egye
sek személyeskedő gyűlölködése, még elképzelni 
is rettenetes, hová fajultak volna a dolgok, ha a 
világháború kitörése véget nem vet az egymást 
marcangoló politikusok testvérháborújának. 

- Látod, ez az. Még elképzelni is hátbor
zongató. Különben örülök, hogy a századomhoz 
kerültél. A fronton majd beszélgethetünk eleget.:. 
Itt vagyunk az őrnagy úr fülkéje előtt, - suttogta · 
a főhadnagy, aztán belépett és jelentkezett. 

- Főhadnagy úr késett, - mondta az ör-
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nagy ... Az urak már ismerik parancsaimat, nem 
beszélek kétszer, forduljon a segédtiszthez. 

- Igenis őrnagy úr, - felelte a főhadnagy, 
és kilépett a fülkéből. 

- Elbeszélgettük az időt, majdnem kikap
tam, - közölte a folyosón ácsorgó kadéttal. De 
nézdd, itt jön a hadnagy. Mond Gáspár, hol talá
lom a kapitány urat? 

- Második kocsi, harmadik fülke. Nagyon 
paprikás hangulatban van. 

- Na ne ijeszgess, miért ? 
- Véletlenül betoppant a negyedik század-

hoz, - folytatta Gáspár hadnagy. lnfanterist Hor~ 
váth éppen a tartalékkorizervet falatozta. Na volt 
oU olyan patália, hogy csaknem kisiklott a vonat 
alattunk. Igaz is 1 Az esetleges éhezés napjaira ka
pott gulyáskonzerveket ez a haszontalan már meg
ette, holott ebéd volt bőven, de tudom megátkozza 
azt is, aki feltalálta a húskonzervet, mert a szá
zados úr nyomban kiköttette. 

Gáspár hadnagy információi dacára a főhad
nagy meglepően jó hangulatban találta föllebbva
lóját. 

- Arról van szó, hogy Nagybereznán ke
resztül lépjük át a határt, magyarázta a százados. 
Addig, - folytatta - iskolát kell tartani az ellen
ség kémrendszeréről. Mindenkit igazoltatni kell, 
aki a kocsihoz közeledik. Lembergen át Stojanovig 
ismerjük az útirányt. Stojanovtól gyalog menete
lünk, jelen pillanatban még ismeretlen szakaszra. 
Csak annyit tudunk, hogy bajor és horvát csapa
tok közé ékelik zászlóaljunkat. A bosnyákok ki-
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oly vitéz katonák, mint a szerbek és horvátok. 
Viszont a bajor szomszédok nagyszerfi felszere
léssel rendelkeznek : mozgó kantrnnal. Apropó 1 
Találkoztál már mozgó kantinnal ? 

- Nem. 
Képzelj magad elé egy lovakkal vontatott ros

kadásig megpakolt társzekeret. Pezsgö, bor, gyü
mölcskonzervek, tejkonzerv, csokoládé, szivar, ci
garetta, tű, cérna, egyszóval minden van rajta, 
amire a magunkfajta remetéknek szükségünk van. 
És ami a legfontosabb, behajtanak a kocsival 
csaknem egészen a tfizvonalba. 

- Aztán ez a mozgó-üzlet számunkra is 
nyitva van? 

- Persze, csak nekünk pár fillérrel mindent 
drágábban adnak. De elöre figyelmeztetlek, szivart, 
cigarettát, ne vegyél töltik. 

- Miért ? drága ? 
- Dehogy drága, rossz, mert nikotinba áz-

tatott falevélböl készítik a szivarokat, és a ciga
rettához használt gyönyörű &zép színfi dohányt. 
Szóval íztelen, amellett rengeteget bosszankodsz a 
szivarral, mert nem szelel. De annál jobb dohá
nyuk van a bosnyákoknak. Erröl eszembe jut egy 
jóízű jelenet ... A tavaszi offenzíva idején, a bos
nyákok mellettilnk ásták be magukat. Már négy 
napja feküdtünk egymás mellett, anélkül, hogy 
·érintkezhettünk volna. Az ellenség által mégszállt 
dombocska éket vert közénk. Az ötödik nap haj
nalán egy rakás bosnyák megrohanta a dombocs
kát. A mi bakáink érezték, hogy valami egyéni 
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akcióról van szó, hát nyomban segítettek, se szó, 
se beszéd, kiugráltak az árokból, oszt úgy meg
_lepték az ellenséget, hogy mire magukhoz tértek, 
már hajtották őket hátra, hadifogságba ... Este aztán 
kezdetét vette a komázás. Árkainkban itt is, ott is 
feltüntek bosnyák katonáink jellegzetes kis piros 
!ezzel a fejükön. Az istenadták egy-két szót tud
tak magyarul. Az egyik valami ilyesfélét mondott: 

- lmáte klebá, - sógor? Ez azt jelent
hette : Van-e kenyered sógor? 

Az én bakám egy kicsit gondolkozott, aztán 
·odanyomott neki egy negyed vekni komisz!: 

- Van-e dohány sógor ? - kérdezte. 

A bosnyák benyúlt zubbonya alá jó mélyen, 
mikor kihúzta kezét, tele volt a marka finomra 
vágott, illatos szép dohánnyal ... Az egyik jóizüen 
majszolta a magyar földön termett kenyeret, a má
sik cigarettát sodort a bosnyák dohányból, aztán 
békésen üldögéltek egymás mellett. De változott a 
kép. A sötét futóárkon át, hóna alatt flaskát szo
rongatva botorkált feléjük a hadsereg egyik gyá
ván viselkedő ezredének cseh anyanyelvű közle
génye. Letelepedett a két baka mellé, aztán meg
kérdezte: 

- Hasi Brot? 
- Megette a sógor, - felelte a házigazda, 

- de azért elővette az utolsó öklömnyi darabot 
és háromfelé osztotta. A bosnyák elhárítóan intett, 
de egy barátságos hátbavágására, mégis elfogadta 
és felfalta a neki juttatott újabb részt. .. A hónalj 
.alól elökertilt butéliás-üveg, körbe járt. A bosnyák 
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rövidet húzott, aztán megköszörülte torkát, valami; 
ilyent dünnyögött : 

- Nye dobre, 
- Hát bizony ez nem badacsonyi, - vissz-

hangzott a házigazda-. De a cseh nem értette a 
dolgot és erőltette a lőrét: 

- Na, sógor, noch. 
- Ti si nix sógor, - tiltakozott a bosnyák,, 

sok lenézéssel hangjában, aztán mutató ujját a 
házigazdára emelte és megmagyarázta : 

- Mágyár: sógor. 
Szóval, a bosnyák baka, csak a magyar ka

tonát vállalta sógornak, a csehhel megtagadta a 
közösséget, - fejezte be a százados. 

- Igen, a bosnyákok hűséges, ragaszkodó 
bajtársaink, - állapította meg a főhadnagy - de. 
a csehekkel még sok baj lesz 

IX. 

- Mi az Istók, hát te szolgálatot is tar-. 
tasz? 

- Igenis kadét úr! 
- Ez derék dolog! Aztán mondd csak, miért 

volt az előbb az a nagy puffogtatás? 
- A muszkák bolondultak, . . . úgy züm-. 

mögtek a mérges darazsak, hogy alig győztük 

kapkodni fejünket. Mi is odareccsentet!ünk néhány 
fegyvergránátot, erre oszt elhallgattak. 

- Kadét úrnak alássan jelentem, a vierter 
zug a nagy fedezékben van, - jelentette most 
Puskás őrmester. 

- Helyes, akkor előbb iskolát tartok a nagy-
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fedezékben, aztán vizsgálom meg az előre tolt őr
szemeket. De nézzétek csak, úgy látom, onnan jö'n 
valaki. . . Ki az ? 

- Kiss Ferenc infanterista, alássan jelentem: 
megsebesültem. 

- Csak ma délután érkeztél hazulról, oszt 
már is megsebesültél? ... Várj, itt a villanylám
pám, ... na gyere fiam, hadd lássalak, hol kap
tad. 

- A homlokomon, kadét úr. 
- Látom már, ... őrmester, a szanitéceket.. „ 

Ülj ide fiam, na, ne nyúlj hozzá, a zsebkendő· 
so'se tiszta ... Itt a kulacsom, igyál egy kortyot. 

- Ne törölgesd, nem jó lesz, a szilánk vége· 
kint van, beleakad a zsebkendőd. 

- Tessék kihúzni, ... nagyon szúr, - suttogta 
Kiss Ferenc. 

- Nem, nem szabad, majd a segélyhelyen 
a doktor kiveszi, ne félj, nem lesz semmi baj. 

- Tegyétek ide a hordágyat, - rendelke
zett Puskás őrmester - segíts a sebesültnek„ ... 
ne ügyetlenkedj te, mert mindjárt képen hajl
talak. 

Siessetek, útközben ne rázzátok, - súgta 
a kadét. 

Isten fizesse meg a jóságát kadé! úr, -
búcsúzott Kiss Ferenc. 

- Azt hiszem nem éri meg a reggelt, -
sóhajtotta a kadét. 

- Rendes, szótartó katona volt, . . . otthon 
hagyott öt anyátlan árvát, - dünnyögte Puskás 
őrmester. 
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- Hiszen csak délután érkezett, ki killdte 
ki Horch-postnak? - csattant fel a kadét. 

- Zugsführer Nagy mondta: Kiss Feri tartsdd 
a sLemedet a két cseh infanteristán, mert gyanű
sak, oszt hármojukat küldte ki Horchpostnak, -
felelte őrmester Puskás. 

- Egészitse ki a Horchpostot, aztán, ha 
valami elöadódnék, avizáljon, a nagyfedezékben 
leszek - intézkedett a kadét. ' . - Gyere kis angyalom kösd be, sebeimet, 

S gyógyítsd meg a bánatos szivemet, - dű-
dolta Kocsis Istók halkan, aztán folytatta : 

- Ellőtték a jobb karomat, . . . de tovább 
nem jutott, mert őrmester Puskás rohant elö a 
iutóárokból és izgatottan kiáltotta : 

- Avizáljátok : Kadét űr vissza l 
Az örök az avizót nyomban továbbították : 

Kadét űr, vissza 1 . . . Kadét űr, vissza ! . . . Kadét 
úr, vissza! 

- Nem kell tovább adni, - szólt rá a 
kadét az örre és visszafordult. Alig haladt száz 
lépést, rohanva közeledett az őrmester. Puskás li
hegve jelentette : 

- Kadét űr kérem, a Horchpostok eltüntek. 
- Mit beszél? Nem értem! 
- A két cseh infanterista meglógott, -.., is-

mételte Puskás. 
- Micsoda? Hát ez már disznóság. . . Na, 

lesz ebből nemulass ... Gyerünk ... 
A kadét futólépésben igyekezett vissza, űt

kőzben érintette a két gépfegyver állását, ott hir
telen megtorpant : 
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- Gépfegyverek l 
- Parancs l - jelentkezett a géppuskás al-

tiszt. 
- Adjanak le egy· egy gurtnit, a Horchpostok 

elé, ... őtszász méteres kőrzetben végig kell ka
szálni a terepet. 

- Parancsára kadét űr 1 - felelte az altiszt 
és a gépfegyverek heves tüzelésbe kezdtek. 

- Ormester, hozzon Horchpostokat a stand
ra, én előre megyek, - kiáltotta a kadét és sie
tett az előretolt álláshoz. 

Mikor kiért zseblámpájával gyorsan szét
nézett. 

- itt van ni, - dtlnnyőgte. Átvágták a 
drótakadály!, . . . itt bujtak ki a gyáva kutyák ... 
persze a rezerva porciót, meg a gázmaszkát el
vitték ... egyebet mindent itt hagytak, még a 
kézigránátokat is ... Na várjatok, mindjárt utána
tok küldöm, - azzal a gyujtózsinórokat, egyiket 
a másik után elrántotta és a sistergő gránátokat, 
amilyen messze csak birta, kidobálta maga elé a 
terepre. 

A gépfegyverek kattogása és a recsegve rob
banó kézigránátok lármája az ellenséget is meg
mozdította. Ott is megszólaltak a gépfegyverek, 
söt a tüzérség sem maradt békés és perceken át 
ideges tüzelés viharzott végig a vonalon. 

- Rendes munka - mormogta a kadét, -
most két tűz közé kerültek a cseh szökevények. 

- Itt vannak a Horchpostok, két magyar és 
egy cseh - jelentette Puskás ősmester. 

- Eddig is így kelleti volna összeállítani a 
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Horchpostokat, maga a szolgálatvezető, maga fe
lelős. 

Kadét úr, alássan jelentem, az utolsó levál
tásig igy volt és a Zugsführer csak azért adott 
egyszerre két csehet, mert ez a kettő egész nap a 
fedezékben hűsölt. 

- A zászlóalj fele egész nap az erdőn dol
gozott, a csehek meg ugyanakkor a fedezékben 
lopták a napot. Mi ez? Szanatórium, vagy harc
tér - mérgelődött a kadét. 

- Valamennyit beosztottam a munkaosz
tagba, mentegetődzött őrmester Puskás. 

- Na és? 
- Gáspár hadnagy úr azt mondta, hogy 

ezekkel a nyavalyásokkal nem csúfítja el az erdőt, 
osszam be máshová, látni sem akarja őket. 

- Pedig inkább az erdőt csúfitották volna, 
mint a század becsületét, mormogta a kadét. 

- Hogy a rosszseb enné meg a fajtájukat, 
méltatlankodott őrmester Puskás. 

Éppen visszatértek a századhoz, mikor jobb-· 
ró! közeledett az avizó. 

- Alarm . . . alarm . . . alarm. 
A tűzvonal és a futóárkok pillanatok alatt 

megélénkültek, mindenki a tüzvonalban kijelölt 
helyére igyekezett. 

- Mozgás, mozgás sürgette az őrmes-
ter a bakatársaságot. 

- Őrmester úr kérem, állt meg Kanalas 
dideregve. 

- Mit akarsz ? Mars a helyedre . . . hol a. 
spátnid? 

1 
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- A nagy sietségben biztosan a dekkung
ban maradt, - felelte bátortalanul. 

- Ugorj és hozd, mert mindjárt agyon
csaplak. 

. .:-. Nagyon lassan megy. . . állapitotta meg 
az 1doközben megjelent főhadnagy. Az őrnagy úr 
rendelt el próbaridót, - tette hozzá. Kadét, gyere 
velem a jobbszárnyra, az őr.nagy úr onnan köze
ledik. 

- Baj van főhadnagy úr, - jelentette a 
kadét útközben. Két cseh katonánk átszökött az 
ellenséghez. 

- Ejnye, a kutyafáját, ez aztán szégyen. 
Hogy történhetett ez a disznóság? 

- Mialatt a sebesült Kiss Ferenc bejött át-
vágták magukat a dróthálón. ' 

- Akkor hát maradj itt, majd én jelentem 
a dolgot, hátha elvonul a vihar, mire az őrnagy 
úrral ideérek. 

A magára maradt kadét, bosszúsan töpren
gett az eseten. Ki hitte volna, hogy igy csúffá 
tesznek ezek a bitang csehek - gondolta . . . Té
pelödéséböl, Kanalas csetlése-botlása riasztotta fel. 

- Még mindig itt kujtorogsz ? , .. takarodj I 
- A spátni . . . - hebegte Kanalas. 
- Egy szót se, mert rádtaposok - horkant 

rá hevesen. ' 
- Alarm ab!tet . . . alarm abtret - közele

dett az avizó jobbról. 
A legénység elhagyta az állást és a kopogó 

lépcsőkön le, pillanat alatt visszahúzódott a fe
dezékekbe. 
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- Mikor történt ? - hallatszott a közeledö 
örnagy felháborodott hangja. 

Alig fél órával ezelőtt, örnagy űr, felelte a 
föhadnagy. 

- Sűlyos gondatlanság . . . holnap jelent
kezzen raporton, ... hol a kadét? 

Bár a csattogó hang, inkább hátrafelé ta
szította Balogh kadétet, hátrálni nem lehetett te
hát, halálmegvetéssel előre sietett, aztán az őrnagy 
elé állt: 

Őrnagy űrnak alássan jelentkezem, mint 
század-inspekciós tiszt. 

- Maga szerencsétlen 1 Mit csinált? Álljon 
ide, hadd lássam ... beszéljen 1 

- Az idegen infanteristák, - kezdte a ka
dét, de nem folytathatta, mert az örnagy ingerül
ten leintette : 

- Ezt már hallottam. Az intézkedéseiröl 
beszéljen. 

... A géppuskákkal végigkaszáltattam a te
repet, az ellenség viszonozta a tüzelést, a szöke
vények két tűz közé kerültek, biztosra veszem 
hogy elpusztultak, - jelentette a kadét. 

- Úgy? Oly biztos benne? - gűnyolódott 
az örnagy. jó 1 Akkor hát menjen ki és szállltsa 
be a szökevények felszerelését, - dörögte az őr
nagy, aztán cigarettát helyezett a fogai közé. 

A kadét előzékenyen felpattantotta öngyuj
tóját, de az őrnagy elhárította a tüzet és mérge~ 

sen rászólt : 
- Ne előzékenykedjék, inkább teljesítse a 

kötelességét, induljon ... Mikor a leforrázott kadét 
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megindult, az egyik traverz mögül Puskás őrmes
ter állt eléje : 

- Kadét űr kérem tessék engem is magá
val vinni, - mondta halkan. 

- Nem bánom, ha kedve v~n, jöjjön. De 
ott állt már Istók is : 

- Kadét úr alássan kérem, én is menni 
szeretnék. 

- Hogy a csudába ne, most telt le a szol
gálatod, a főhadnagy űrnak szüksége lesz rád. 

- Nem vagyok én fáradt, a főhadnagy űr
nak meg nincs rám szüksége reggelig. 

- Miért akarsz annyira kijönni? 
- Azért, hogy a kadét űr ne piszkítsa be 

a kezét a két cselákkal. 
- Hát nem bánom, gyere te is. Ott me

gyünk ki, ahol a szökevények a drótakadály! ki
bontották. 

Mikor kiértek, az őrmester halkan mondta : 
- Tessék engem előre engedni. 
Istók is előlépett és erősítgette, hogy jobb, 

ha ő indul, mert az ő kezének nem árt a szö
gesdrót. 

- Csönd legyen, - suttogta a kadét, -
evvel a vastag keztyűvel én jobban boldogulok, 
mint ti meztelen kézzel, - azzal lehasalt s félre
hajlította a pattogó drótokat és kűszva megindult 
előre. Az őrmester még hátra szólt a Horchpos
tokhoz: 

- Tik meg ne pnffogtassatok ebbe 2z irány
b&, . . . ha másfél órán belül nem jönnénk, akkor 
már lövöldözhettek, amennyi jól esik. 

'~ 
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Az ellenség Horchphostja innen nyolcszáz lé
pés, - suttogta a kadét. - Puskás balra szimatol
jon, Istók meg jobbra, én középen megyek, öt 
lépés abstand. Szerencsére elég nagy a fű, nyu
godtan indulhatunk. 

- Itt se kaszáltak az idén, kár ezért a sok 
jó szénáért, sajnálkozott lstótc. 

- Kár, de nekünk jobb, hogy lábon áll, -
tette hozzá az őrmester. 

- Akna jön, - nieder, - vezényelte hal
kan a kadét. Az akna hatalmas recsegéssel a kö
zelben robbant. 

- Ez is jól a földhöz verte a fenekit, -
jegyezte meg Istók, miután a vasszilánkok elcsö
römpöltek a feje fölött. 

- Azután azt mondta, hogy : raszt, - ke
délyeskedett Puskás őrmester. 

. Aztán már csak a száraz fű zörgött a kuta
tók talpa alatt. Itt-ott, egy-egy száraz ág roppa
nása, vagy a fejük felett elfüttyenö puskagolyó za
varta a wolhyniai éjszaka mélységes csöndjét. 

Állj, - kiáltotta félhangosan a kadét. - Vár
junk, míg a fényszóró elhalad. 

- A fényszórót a jó Isten küldte, hogy se
gitsen, - szólalt meg Istók. 

- Igazad van, gyere, a válladra állok, hogy 
jobban lássak. !gy ni . . . vigyázz a szemed se 
mozogjon. Puskás támassza hátát az lstókéhoz. 
Most jó, a fény mingyárt ide ér ... ne mozogj, 
mert szitává tönek bennünket ... most, itt van. 

A fényszóró lassan végigpásztázta a csonka 
fa törzsének látszó emberpiramist, aztán tovább 
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vonult. A feszült csend után, a kadét leugrott Is
tók . váláról és izgatottan suttogta : 

- Azt hiszem láttam a cseheket, . . . ötven
hatvan lépésnyire félbalra feküsznek. 

A kutatók csöndben balfelé húztak a szá
razfíl perceken át veszedelmesen zörgött, ' szeren
csére a szél szembefújt és elkapta a méteres fű és 
?. talpu~. alatt ropogó száraz ágak árulkodó hang
jai. Késobb a kadét valamiben megbotlott, leha
jolt és lámpájával közvetlen közelről rávilágitott az 
akadályra . . . Két alak feküdt a lába elölt mozdu
latlanul. Az őrmester és Istók gyorsan átkutatták 
a hullák zsebeit. 

- Megvannak, tessék csak világítani, - sut
togta az őrmester. 

- Mi az ? - kérdezte a kadét és odavi
Jágitott. 

- A dögcédula ... itt a nevük ni, . . . Uhela, 
a másik meg Benes Francsisek, az első szakasz
ból, - állapította meg az őrmester. Ezalatt Istók 
megvizsgálta az elnyúlt alakokat és halkan sut
togta: 

- Muszka golyók ölték meg mindkettőt, 
elölről kapták a lövést. 

- Az igazoló cédulát, a hátizsákokat és a 
gázálarcot szedjétek össze, aztán gyerünk, - in
tézkedett a kadét. 

- Hát a mundért? - kérdezte Istók. 
- Semmit mást, csak amit mondtam ! 
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x. 
Gyözö leszerelése után szüleihez utazott, majd 

pár heti pihenés után, a fővárosba sietett, hogy 
befejezze félbe maradt tanulmányait. 

Néha levél érkezett Dezsötöl. 
E levelekből sok mindenről értesült. Meg

tudta, hogy Dezső gyenge szervezetével nem vált 
be katonának. Alig szolgált fél évig. Újabban is
mét a volt Milivoj-féle gyógyszertárban dolgozott. 

Milivoj az egyik tábori-kórház gyógyszertá
rában fertőzést kapott és kiütéses-tífuszban meg
halt. 

Az űj tulajdonos nyomába sem lép a hősi 
halált halt régi gazdának, -:--- írta Dezső - ... 
Különös a szokása, . . . furcsa a neve, . . . Pavel
kának hivják, . . . és pénz az istene. Képzeld, . , . 
naponta féltucatszor odaugrik az önmüködő kasz
szához és gyermekként gyönyörködik a kassza által 
feljegyzett bevétel végösszegeiben. Gyönyörüségét · 
elégedetlen fejcsóválással leplezi ... Kedvem volna 
feltételezni, hogy Pavelka ahhoz az emberfajtához 
tartozik, amely az igen-t tagadó fejbólintással, a 
nem-et igenléssel jelzi. ... E mellett kevés beszédü 
ember, viszont, ha megszólal, többnyire ilyesmit 
mond : „Nem értem, a forgalom napról-napra ke
vesebb ... " Gyözö kérlek, az igazság az, hogy a 
forgalom napról-napra nagyobb ... Ebböl is lát
hatod, hogy Pavelka nem a mi fajtánk, azt hiszem 
ö egy űj embertípus, ... a világháborű kreatűrája, 
.... a síró ember,.. . letagadja jövedelmét, ... és 
néha űgy sír, hogy szeretnék adni neki egy koro
nát, hogy hagyja abba. 
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Eleinte bosszantott, hogy annyira lebecsüli 
'ítélőképességemet, és azt hiszi elég, ha magánál 
tartja a kassza-kulcsot, mert ha nem látom meny
nyit irt fel a gép, akkor nem tudhatom mennyi a 

·forgalom . . . s ö tetszése szerint falhoz állíthat 
' holott, űgyszólván minden tétel az én kezemen 

megy keresztül. 
. Mondom neked eleinte sokat mérgelődtem, 
hogy ilyen korlátoltnak képzel, de ma már látom, 
hogy a kassza az ö gyengéje és el tudom képzelni, 
'hogy a lakásában órákon át osztályozza a bank
je.gyeit csak azért, hogy gyönyörködhessen ben
:nuk. 

Tegnap, amint a lapokból értesült, hogy a 
·munkaadó-üzem köteles visszavenni hadviselt al
'kalmazottját, azonnal érdeklődött irántad és kijec 
lentette, hogy ö aláveti magát a rendeletnek, kér
•dezzelek meg, mikor foglalod el az állást. De ne
hogy megtévesszen Pavelka nagylelküsége. Arról 
van szó, h0gy már nyolc hónapja keres még egy 
munkatársat, hirdetéseire azonban senki nem je

:jentkezik, s így kell póiolni a hiányzó munkaerőt, 
holott űgy irtózik a dologtól, mint az ördög a töm
jéntől. Feleségének azonban tetszik ez az állapot. 
Néha behallatszik Xantipe enyelgése: 

- Menj dolgozni, ne nyitogasd folyton azt 
a wertheim-kasszát, már egészen idegessé teszel 
vele. 

Pavelkát, szemmel láthatóan elnyomja szere
tett oldalbordája. Rosszmájű emberek mesélik, hogy 
esténként, az ágy mellett, csuklógyakorlatokat vé
gez Xantipe papucsaival. Az bizonyos, hogy ö 
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viseli a kalapot. Pavelka, ez a szerencsétlen el
nyomott ember, egy szót nem szólhat, egy lépést 
nem tehet, mert az asszony kézből megkontrázza 
minden szavát, minden tettét. Teszem azt, veszi 
a vadászfegyverét, hogy a háromszáz-holdas bir
tokán, egy kicsit kiszellőztesse a fejét, Amália, -
így hívják az asszonyi, - nyomban ráripakodik:· 

- Tedd le azt a flintát, ... nem látod, hogy· 
vihar késziil? 

- De édesem, - próbál ellenkezni b. férje„ 
egy-két apró bárányfelhő, még igazán nem jelent 
vihart. 

- Ne ellenkezz mindíg ... Tudod jól, hogy 
nekem mindíg igazam van . . . Szamárság miatt 
hazahoznál valami influenzát ... akkor aztán ápol
jalak . . . Vedd tudomásul, nem ápolónőnek jöt
em hozzád, kopog Pavelka dobhártyáján a ke

mény rendreutasítás. Persze ilyenkor leteszi a fegy
vert, kapitulál, és nehogy megfulladjon a szóára-. 
dalban, bemenekül hozzám. 

Inkább a munkát választja, . . . és elszed 
előlem egy elkészítésre váió vényt, persze, némi. 
válogatás után, olyant, amely sok munkát nem 
ad . . . Maga elé helyezi a kiválasztott vényt, ... 
de meggondolja a dolgot, elmegy a munkaasztat 
mellöl és az ablak elé áll, ... elfojtott dörmögé
séböl következtetve, nyilván, meghányja-veti a fe-. 
leség zsörtölődését. 

Mindenesetre jó természete van,· hamarosan, 
elfelejti sérelmét, talán azért, mert eszébe jut, hogy 
íróasztalán hagyta félig elszítt szivarját. 

Ilyenkor úgy siet a szivarcsutkához, mint. 
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vőlegény a kedveséhez ... Arcán már nyoma sincs 
a duzzogásnak, ... ragyogó arccal kattantja fel az 
öngyujtót, aztán elégedetten nagyokat slukkol, mé

. lyen le a tüdőre. 
Sokszor találgattam, vajjon mit forgathat fe

jében ez a boldog ember, szivarfüst mellett. Való
cszínű, hogy elvonul szeme előtt a mult képe, ősei 
~lete, ... a dézsás és a drótos-tótok szakad illan 
vándorlása, Túróczból, Trencsénböl, le az Alföldre 
gyalog, egy kis lovacska társaságában, ... a lo
vacska megrakodva finom dézsákkal, visszafelé 
;pedig egy-két zsák alföldi búzával. 

Hát bizony szegény vándor dézsástótnak nem 
igen jutott még kapadohányra sem, hogyne él
vezné hát a késői utórt. a finom szivart. Csak a 
vagyon okoz sok gondot, nem is jó beszélni róla, 
legjobb minél többet gyűjteni belőle, hogyha egy-· 
.része, - Isten örízz - elvész, maradjon is valami 
·egy-egy finom szivarra, néha egy-egy kis borocs
kára. 

Mondhatom neked, - folytatta Dezső - néha 
néha nem tudom, sajnáljam-e ezt az igénytelen 
embert, vagy írígyeljem inkább? _ . . nevessek, 
vagy bosszankodjam? Többnyire nevetek, mert 
ügyetlenül palástolt furfangja, stereotyp megjegy
zései és kérdései, gyakran pótolják egy másod
rendű· színpad bohózatának szórakoztatását. 
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XI. 

1918 októberének forró nyári időjárása ter
mészetellenes volt, és azt a csalfa látszatot keltette· 
mintha kozmikus erők . megváltoztatták volna az: 
évszakok kronológikus sorrendjét. 

Különösen nagy hőség uralkodott a Pavelka 
által lakott délvidéki nemzetiségi városban, ahoV 
Gyözö és Dezső, immár ugyanazon munka-asz
talnál, ismét egymás mellett szolgálták a közegész
ségügyet. 

Az utca viharos volt. 
A vihart nem a nagymindenség Ura, hanem kü

lönös kinézésű, vásott ruhába öltözött emberek ren
dezték. 

Pavelka, vadászpuskával a vállán, töltény
ővvel a derekán, valóban megnyugtató látvány 
lehetett volna, egy, a helyzettel ismeretlen, idegen 
ember számára. Csakhogy Amália, jobban ismerte 
férjét, mint bárki más a világon, amellett ő szü
letett gondolat-olvasó volt. Most is elég volt egy 
röpke tekintet a férje arcára, hogy tisztán lássa a 
való helyzetet. Persze, Amália nem olyan nö volt, 
hogy véka alá rejtse véleményét. 

- Ugyan, ugyan, - tedd el azt a fegyvert, 
~ mondta némi éllel. 

- Amint gondolod kedvesem, - sietett en
gedelmeskedni a jól idomított férj és gyorsan a 
fegy\rertartóra akasztotta a puskát. 

- Ne oda, nem jó, idegeskedett a szeretett 
nö . . . Dugd az ágyba, ott nem keresik, . . . hi
szen ha megtalálják, még megérjük, hogy a saját 
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fegyvereddel lönek agyon bennünket . . . Látod? 
Ennek te vagy az oka, - folytatta - ha nem vol
na fegyver a háznál, most nem kellene a puska 
miatt külön reszketni . . . Hallottad? - sugta Amá
lia, most már félelemtől remegve, - dörömböl
nek az ebédlő ablakán ... 

- Itt lakik a pióca . . . kiszívja a szegény 
munkásasszony vérét, - rikácsolta egy részeg 
némber az ablak alatt. 

- Húzzuk ki a hajánál fogva, - kiáltotta 
egy másik. 

- Ez a mosónő, - suttogta Amália össze
verödö fogakkal. 

- Látod ? ... mindég mondtam ne szekl
rozd a személyzetet, . . . majd még a régi sza
kácsnöid is jelentkeznek, - jósolgatta Pavelka 
nem minden káröröm nélkül. 

- Kérlek, hagyd abba, - rimánkodott a 
régi méltóságáról megfelejtkezett nö. Szólj az urak
nak, segítsenek rajtunk ... Hallod? ... Most meg 
a gyógyszertár ajtaját döngetik . . . én ezt nem 
birom. 

- Ne félj ott vannak a kollegák ... onnan 
nem tudnak ránk törni. 

- Ide fiúk 1 - Tapogassuk meg a pénzes
zsák Pavelkát. . . Minden hónapban levont a bé
remből. Nyissák ki az ajtót, mert betörjük, - or
dította egy rekedt hang a bejárat elött. 

- Az elbocsájtott laboráns ordít, állapította. 
meg Pavelka. 

- Látod, látod mindig mondtam, ne vond 
le azt a pár fillért a fizetéséből, de te nem hall--
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gatsz az okos szóra, - jegyezte meg Amália, új erőre kapva. 
- Hát jó, határozta el Pavelka - ami papírpénz van a háznál, odaadom mind, egyenek pénzt. 
- Helyes, - szólt közbe a belépő Győző, - de tessék elkezdeni, mert ha ránktörik az ajtót, Dezső és én : lövünk. 
- Itt van, háromszáz darab két· koronás és százhúsz darab tíz koronás . . . Különben tudja mit . . . Elég lesz ezeknek hatvan darab is a tlz koronásokból. - alkudozott Pavelka, miközben reszkető kezekkel leolvasta a pénzt. Keze nem anynyira a félelemtől inkább a bankjegyek elvesztése miatt reszketett. 

A megtartásra ítélt tízkoronásokat gyöngéden visszahelyezte a Wertheim-cassába, a többit mérgesen hozzácsapta a két koronások alpári társaságához. 
- Menjünk, - mondta határozottan - az-· tán .fürgén besietett a patikába, feltépte az ablakot· és szó nélkül, tele marokkal szórta a pé!izt a tömeg fejére. 

Az emberek csodálkozva bámulták at bankjegy-esőt, aztán vihogva, egymást taszigálva>. ii>ssze~ kapkodták a kékhasú bankókat. 
A sok jó, és finom szivarnak vége, - hirdette világgá Pávelka gyászosra vált arca .. .. .. De mit adunk a többinek ? ... később, ha ismét, jömnek, - kérdezte a pénzosztás befejezése utám. - Volna egy. ötletem, - felelte GyöOOi. 'Ues;... senek behúzódni az alsó lakásba, s ha úialhfülian,_.. 
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dák jönnek; azt mondjuk, hogy mindenki elutazott. - A terv kitűnő ... mindjárt szólok a feleségemnek, de kérem az urakat, segítsenek elrejteni négy darab zacskót, ... talán kihoznánk a lakásból, mert ott hamar megtalálnák. 
Barátaink nem csekély meglepetésére, Pavelka az ebédlő fás-ládájából, az aprított fa alól négy darab repedésig tele gyömöszölt zsákocskát húzott elő. 
- Tessék uraim, itt van az egész vagyonom, önökre bízom mentsék meg. 
- Legjobb lesz,. ha a Iaboraióriumban rejtjük el, - ajánlotta Dezső. 
- Nekem ne mondják, hová rejtik, ... most ll]ár ne tegyék oda, - idegeskedett Pavelka. - Miért ? - kérdezte csodálkozva Győző, - Azért, hogy erőszak esetén ne tudjuk el-árulni, a zacskók hollétét, ... a felesé.~em ha megszorítanák, biztosan kikotyogná. 

- Értem, - felelte Győző elgondolkozva -tessék csak ránk bízni, nem lesz semmi baj. 

XII. 
A délelőtti viharos jelenetek a kora délutáni órákra mintha csökkentek volna, Győző kinyitotta a patikát és Dezsővel együtt letelepedett a bejárat elé. 
- Nem találod kihívónak a tágranyitott ajtókat? - kérdezte Dezső. 
Sőt még a kerek asztalkát is kihozzuk és ideállítjuk magunk közé; . . . hadd lássák, hogy nem félünk senkitől, '--- felelte Győző. 



- Ha asztalt látnak, még azt hiszik, hogy 
meg akarjuk vendégelni őket, - gúnyolódott De
zső. 

- Amit most mondtál pajtás, nem is olyan 
rossz, - felelte Gyözö elgondolkozva . . . Igazad 
van, megvendégeljilk a társaságot . . . olyan ven
dégséget rendezilnk, amilyenre még nem volt pél
da. Figyelj csak ide öregem, - halkította le hang
ját Gyözö. - Készíts tíz kiló likőrt és adj hozzá 
másfél deka morfiumot ... A többit b!zd rám. 

- Mit akarsz csinálni ? 
- Mig te a likőrt készíted, én szétküldöm 

a meghivókat, aztán elökészitem a vendégek fogad
tatását. 

- Nagyszerű 1 ... Már itt sem vagyok, sie
tek, elkészítem a bűvös italt. 

- Gyertek ide fiúk, - intette magához 
Gyözö a közelben ácsorgó suhancokat ... Itt ez. a 
doboz cigaretta, osszátok szét ... Úgy ni, gyújt
satok rá ... de most aztán jól figyeljetek : Keres
setek az utcákon csoportokban mászkáló embere
ket és hangosan kiáltsátok, hogy a Pavelka-pa
tika mindenkit meghiv egy kupica finom pálin
kára . . . Ha rendes munkát végeztek, kaptok ebböl 
a jófajta cigarettából egy-egy egész dobozzal. 

A megvesztegető ígéretet a vigyorgó suhan
cok nagy örömmel fogadták, s mint szilaj csikók, 
ugrándozva tantek el az utcák mélyén. 

- Balogh úr 1 - siránkozott e pillanatban 
az utca tulsó oldalán a szemközti vendéglős -
kifosztottak, tönkre tettek a gazemberek. 

Győző eleresztette fille mellett a panaszt és 
kérdéssel felelt : 

- Mondja szomszéd, a pálinkás poharakat 
is elpusztították ? 

- Ugyan kérem, - bosszankodott a ven
déglős - az italt pusztították el. 

- Tudja mit, rakja kosárba az összes pá
linkás poharakat és hozza át, - mondta Győző. 

- Hát hiszen átvihetem, de mit csinál a te
kintetes úr annyi pálinkás pohárral ? 

- Még magam sem tudom, . . . ne törőd
jék vele, csak hozza. 

- Szervusz Gyiízö 1 - kiáltotta a közeledő 
szolgabíró már messziről, . . . Mit csinálsz? ... 
Nyitott ajtókkal tantetsz? . . . vigyázz, ide csábi
tod a fergeteget. 

- Nem olyan veszélyes, mint amilyennek 
látszik, Imre bátyám. 

- Ezt mondom én is és befelé nagyon szé
gyelem magam. Pirulok a polgári társadalom ne
vében ..• Képzeld mindenki elbújt . . . Urak, ipa
rosok, gazdák egy szálig eltilntek ... A jobb ér
zésű munkások is, - igaz, hogy undorral visz
s7ahúzódtak a csöcseléktöl, - nagyon helytelenill 
viselkednek, mert passzívan szemlélik a rombolást ... 
e passzivitásból biztatást merít az utcákon tom
boló öriilet, mely most már gyujtogatással szóra
kozik. 

- Van valami terved Imre bátyám - kér
dezte Győző. 

- Van - felelte a szolgabíró, - éjszakára 
polgárőrséget szervezek. Eddig negyvenhét tiszt-
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viselövel, és tizenhét iparossal beszéltem ... Ime 
az ív, láthatod, nem valami nagy a tolongás. Ősz~ 
szesen huszonhárman írták alá. 

- Ha megengeded, ide írom a magam ne
vét, és a Dezsöét is, - ajánlkozott Gyözö. 

- Jó-jó, tudom, hogy rátok számítani lehet, 
de a gyógyszertárat nem hagyhatjátok felügyelet 
nélkül ... Mégha Pavelka itthon volna, hogy át
vegye a szolgálatot, az más, de így ... nem, ezt 
nem lehet. 

- Imre bátyám, ne fossz meg egy üdítö 
látványtól, - kérlelte tréfásan a szolgabírót ... 
Éjfélig én tartok az őrséggel, éjfélkor levált Dezső, 
szóval egyikőnk mindég itt lesz a patikában. 

- Meggyőztél ... , de nem értem, milyen 
üdítő látványra gondolsz ... nem hinném, hogy 
a rendbontókkal való esetleges ősszeü!közésünkre 
céloztál. 

- Persze, hogy nem, van egy külön ter
vem, egyelőre nem mondhatok többet. 

- Azt hiszem, valami mókán töröd a fejed. 
ükosan teszed. Azoknak van igazuk, kik a tragi· 
kus dolgokban is fölfedezik a komikumot ... De 
nézd csak, mintha megint élénkülne az utca ... 
jobbról, egész tömeg közeledik ... erre tartanak. 
Ajánlom, zárd be az ajtókat. 

- Hogy gondolsz ilyent Imre bátyám 1 A 
meghívott vendégek elöl bezárkózni ... 

- A közeledő komitáésikról beszélsz ? 
- Persze, likőrpikniket rendezünk . . . Dél• 

·előtt letették a vizsgát, most megjutalmazzuk őket. 
- Azt hiszem, értelek. 

- Ne szólj senkinek Imre bátyám 1 
- Bízd rám, jó munkát. 
- Mi lesz ? - robogott elő Dezső, hóna 

alatt egy_ csomó tele üveget szorongatott, - ha 
valamelyik alak több stamplival akar inni ? 

- M.egakadályozzuk - felelte Győző, hi
sz:n két-harom stampli örökre elaltatná „ vendé
gem kel." 

.. - Tartok tőle, csak nagyon drasztikus esz
közokkel akadályozhatjuk meg a tömeges mérge-
zést. · 

- Van itt eszköz ... mindjárt meglátod. 
- Zsivió ! ... éljenek a fiatal urak ... Ab-

cug Pavelka, - harsogta a bejárat előtt összeve
rődött csőcselék. 

Győző, kezével csendet kért, aztán ezt mondta ~ 
. - Maguk Pavelka tekintetes úr vendégei 

int csak helyettesítjilk őt, az egész ház elutazott' 
- Biztosan elbújt, félti a bőrét, - harsog!~ 

néhány bősz orgyilkovics. 
- Csönd legyen ... figyeljenek. Látják ott 

azt a verebet.~ ... A faágon, - kiáltotta Győző. 
Ne trélaljon veliink .•.. májkó svákok má

gyáru, - káromkodott egy mérges hang. 
- Ez nem tréfa, - felelte Győző - és. 

előrántott revolverével kapásból ledurrantotta a ve
rebet . . . Szóval azt akartam mondani, _ foly
tatta az elcsendesült tömeghez _ mindenki egy· 
pohárkával kap, senki ne kívánjon kettővel mert 
akkor má~nak nem jut, ez nem volna igazság. 

Ugy van 1 Igaza van, Zsívió l helyeseltek 
többen. 



- Látom egyetértünk, legalább nem ke 
gorombáskodni ... Ez a revolver ugyanis nagyon 
türelmetlen, hamar elsül ... Hé vendéglős 1 Jöjjön 
töltögessen, maga jobban érti, - invitálta Oyőzö 
a tuloldalon bámészkodó korcsmáros!. 

- A vendéglőst egy-két nem éppen szelíd 
lökéssel a bejárat elé taszigálta a potyaitalra szom
jas társaság. Kelletlenül munkához látott, azután 
csakhamar beletalálta magát megszokott munka
körébe. Ledobta kabátját, nekigy!irközött és gya
korlott mozdulatokkal osztotta a pálinkát. 

Oyözö és Dezső árgus szemekkel ellenőrizte 
a kiosztást. 

- Aki kapott, álljon tovább, - vezényelte 
Gyözö. · 

A komitácsik torz fintorral és vaskos meg-
jegyzésekkel fogadták a vezényszót. Egy~sek ne~ 
akarták belátni, hogy ivás után távozni muszaJ~ 
ilyenkor akcióba léptek a. hátul állók kö~yö~ei, s 
ha e gyöngéd figyelmeztetés nem volt eleg, izmos 
kezek megfogták és félretaszitották a renitenskedő!. 

A meghívók mindenüvé eljutottak, mert hol 
tömött sorokban, hol egyenként de állandóan ujabb 
és űjabb „vendégek" érkeztek. Győző magáh~z 
hivta az időközben visszaérkezett suhancokat, akik 
vigyorogva élvezték munkájuk eredményét. Most 
elkomolyodva fogadták a megtisztelő figyelmet, .a 
patikai állványüvegböl mindenkinek kiosztott es 
suttyomban megduplázott édes ital.!. „ 

- Cigarettát is kaptok, - biztatta Oyoző. a 
suhancokat - ha vége lesz a cécónak, de addig 
jól figyeljetek, nehogy valaki visszajöjjön űjra inni. 

Ha rendes munkát végeztek, a cigaretta mellé kap
tok még egy-két pohárral a belső üvegből. 

A csirkefogó pandűrok roppant b!iszkék vol
tak feladatuk fontosságára, elállták hát az utca leg
fontosabb stratégiai pontjait. 

Oyözö jól választott, hiszen, - és ez volt a 
legfontosabb - e suhancok, kivétel nélk!il ismer
tek minden „ vendéget." Ilyen figyelőket kijátszani 
lehetetlen vállalkozás volt. E föltevés, különösen 
a piknik vége felé, teljesen beigazolódott. Hiába 
próbálkoztak egyesek, az éles szemű örség nyom
ban jelzett. A dolog többi részét az igényjogosul
tak bütykös könyökei elvégezték. 

A piknik résztvevőit bárki figyelte, megálla
píthatta, hogy a többség bizony többé-kevésbbé, 
haszontala.n, rongy emberekből tevődött össze ... 
Egyesek arca nagyon ismerősnek tlint fel Dezső 
elött. Rövid keresgélés után rájött, hogy a meg
figyelt komitá.csik egyikét alig pár nappal előbb 
összekötött kézzel, csendőrök kísérték az utcán ló
lopás miatt ... a másik, úgyszólván naponta ott 
járt el a ház elölt, darócruhában, börtönőrrel a 
hátamögött. A harmadik híres volt arról, hogy a 
felesége keresetét hordta korcsmába. A negyedik 
s!iketnek tette magát, hogy koldulásból szerezze 
meg a mindennapi pálinkára valót . . . és így to
vább. Szóval a vendégsereg tagjai, csaknem ki
vétel nélkül híres emberek voltak. Hirnevüket a 
büntetőtörvénykönyv paragrafusai révén alapították 
meg... · · · 

A toronyóra este hét órát ütött, mikor az 
utolsó vendég eltávozott. 



Jó munka volt, - veregette vállon Gyözö a 
a vendéglőst. A vendéglős a munka hevében el
felejtette minden bánatát. A dicséretet most önér
zetes mosollyal fogadta, de arca nyomban eltor
zult, amint átpillantott feldúlt üzletére ... Mélyen 
átérzett felháborodását sóhajtva foglalta szavakba : 

Kár volt azt a sok drága italt megitatni a 
címeres gazemberekkel. 

- Ha már a magáét megitták, ·ne legyen itt 
se, - felelte Gyözö. 

A vendéglős sebeire gyógyír volt ez az érv, 
jóval nyugodtabban szedte össze poharait. A su
hancok is megkapták a jutalmukat, gyorsan el
párologtak. Barátaink számbavették az elfogyott 
ital mennyiségét. Egy-egy kupicára busz grammot 
számítva, megállapították, hogy a morfiumos li
körböl négyszázötvenketten ittak. 

- Azt hiszem Dezsökém, legalább negyven
nyolc órára biztosítottuk a város nyugalmát ... 
Siess, szabaditsd ki szobafogságából Pavelkát, de 
vigyázz, az elfogyott morfium hírével csínján bánj' 
nehogy az újabb veszteség megártson egészségé
nek ... 

XIII. 
Az utcák rohamosan elsötétedtek, villany nem 

volt, a komitácsik még délelött szétrombolták a 
villanytelepet. Látszólag egyetlen ember sem tar
tózkodott az utcákon. Kocsinak, lónak, sehol semmi 
nyoma nem volt, a figyelö még sem mondhatta, 
hogy temetöi csönd feküdt az utcákra. Hol itt, 
hol ott, különös, szinte érthetetlen, mégis isme· 
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rös hangok zavarták az éjszaka némaságát ... 
Ilyen hangok a gazdasági udvarokon hallhatók, a 
késö esti órákban a sertésól környékén, ahol má
zsás disznók pihenik az egész napi zabálás fára
dalmait. E hang, a belváros közepén érthetetlen 
volt, mert a város előkelő negyedének udvarain 
sehol nem volt sertésól. · 

Örök rejtély maradt volna a kiilönös hang ere
dete, de az utca elején megjelent néhány_ emberalak. 
Az alakok követték a hangot, mint kopók a va
dat. Jobbra-balra figyeltek, zseblámpával végigpász
tázták az utat, végül megállapodtak egy nagy épü
let boltozatos bejárata elölt. 

Aki közelebb húzódott a nyomozó alakokhoz, 
régi ismerősöket láthatott közöttük. A polgárőrség 
Győzövel az élén zseblámpák fényét vetítette a 
boltozat alól eredö hangok irányába, ahol három 
ember aludt egymásra dőlve békésen, és horkolt 
rendületlenül. 

Ezek nem jutottak hazáig, itt érte őket a le
küzdhetetlen álom, a likőr teljesítette kötelességét 
- magyarázta Győző. 

Úgy látom, bekopoghatunk minden ablakon, 
hogy aludjanak nyugodan, - jegyezte meg az 
őrség egyik tagja. 

A polgári rend hívei boldogan élvezték a 
nyugodt éjszakát és másnap a délelőtti órákat, a 
délután azonban újabb eseményeket hozott. .Az 
újabb eseményeket a város külső perifériáin kelet
kezett fegyverropogás vezette be. Futótűzként ter
jedt el a hír, hogy a visszavonuló német hadosz
tály védi hátát, a megszállás szándékával előnyo-
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muló francia csapat ellen. A hír valónak bizonyult, 
és csakhamar föltünt a fegyelmezett rendben visz
szavonuló német katonaság. A hadosztály meg
állás nélkül haladt át a városon, tisztes távolban 
a francia csapatok húzódtak utána ... 

Egy zászlóalj szinesbőrű francia gyarmati 
katona, kikötött a piactéren. Az obligát fogadta
tás után, megjelentek a szállástszerzők. A zászló
aljparancsnokot Pavelka házában helyezték el. 

Amilyen fájdalommal tekintettek a magyarok 
az elvonult szövetséges német csapatok után, an
nál nagyobb elkeseredéssel fordítottak hátat a fe
hérbörű francia tiszteknek, és a feketebörű francia 
katonaságnak ... 

Pavelka és felesége örömtől olvadozva fo
gadták a francia őrnagyot. Vacsorára is nyomban 
ott marasztalták. 

Az elcsavargott személyzet valahonnan előszi
várgott. Amália kegyes pardont ígért nekik, ha jó 
vacsorát tálalnak a francia elé ... 

A francia tiszt kijelentette, hogy perfekt be
széli a németet, de Amália a világért nem beszélt 
máskép, csak franciául. Nem törődött azzal, hogy 
a szavakat kerékbetöri, hogy kiejtése csapnivaló 
rossz. Azt hitte, pacsirtaként csicsereg, holott hangja 
az öregedő tyúkok kotkodácsolásához hasonlitott. 

Ifjú barátaink kérték, hogy az inspekciós szo
bában vacsorázhassanak Kívánságukat nyomban 
teljesítették. Az inspekciós szobát vékony tapéta
ajtó választotta el az ebédlötől, és !gy, a pókhálós 
üvegektől megoldódott nyelvek hangos beszédjét, 
akarva, nem akarva hallották. 

1 
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A francia őrnagy nem bírta a tokaji aszut. 
·Az erős magyar bor, csakhamar történelembe kí
vánkozó kijelentésre kényszerítette. 

- Nekünk szerencsénk volt, - mondta, hogy 
·önök megelőztek. Szavamra mondom, a forrada
lom nálunk volt esedékes ... Önök eldobták a 

·fegyvert, ezzel leszerelték a mi forradalmunkat ... 
Ha pár hónapig még kitartottak volna, most önök 
.ülnének a nyeregben, nem mi. 

Barátaink az inspekciós szobában étvágyta
,Janul tolták félre a vacsorát. 

- Gyerünk innen, - mondta Győzö - ne 
hallgassuk ezt a francia kakast. Menjünk az én 
szobámba. Oda nem hallatszik a magyarok ha
lotti toráról kiszűrődő undorító bölcselkedés. 

- ln vino veritas, - jegyezte meg Dezső. 

Sajnos, nem segít Nagymagyarország sorsán. 
.Az utólag megállapított diagnózis, még nem tá
.masztott fel soha senkit . , . 

XIV. 

Másnap Pavelka ezzel lépett barátaink elé : 
Kolléga urak, most már ideadhatják a zacs

'kókat. 
Ifi vannak a gyógynövények alatt, a nagy 

·'fiókokban, - felelte Dezső. 
Pavelka figyelmesen vizsgálta a zacskókon 

.alkalmazott pecsétet, és mikor beható vizsgálat után 
megállapitotta, hogy a pecsétek sértetlenek, habozva 
;kérdezte: 
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- Nem öt zacskót adtam én át az uraknak ?' 
Barátaink értelmetlenül néztek egymásra, aztán 

Gyözö felelte : 
A négy zacskót megőriztük, most átadtuk, 

az ötödiket tessék máshol keresni. 
- Megnézem a lakásban, lehet, hogy a fe-. 

Ieségem tette el, - és anélkül, hogy megköszönte· 
volna barátaink szívességét, apró.köhécselések kí
séretében visszavonult. 

Hallatlan szemtelenség, - dohogta Győző .. 
- Ugyan kérlek, ismerheted. Azt remélte,. 

hogy a zacskók megfiadzottak - Jegyezte meg 
Dezső. 

- Vagy talán arra számított, hogy a szét-· 
osztott papirbankókat visszaszereztük és egy ötö-
dik zacskóban prezentáljuk, - tette hozzá lecsit-

. Iapodva Győző. 
- Ne keressék 1 A feleségem is csak négy 

zacskóról tud,- kiáltotta Pavelka. - Persze el
kelne egy ötödik is - tette hozzá, vidám közvet-
lenséggel. 

Győzőék komolyra vált arccal vették tudo-
másul Pavelka kijelentését. A kényelmetlen csönd 
szinte sugallta : Pavelka tedd jóvá viselkedésedet.. 
Egy-két enyhítő szóval tartozol kollégáidnak ... ; 

Pavelka azonban hallgatott. Hogyisne, ... a. 
munkaadó közeledjen alkalmazottaihoz, még talán 
meg is kövesse ökef, ezt ugyan várhatják, - mor
fondírozott a bajúsza alatt. De nyílt az ajtó, és. 
egy idegen lépett be: 

- Bálint Dezső gyógyszerész urat keresem, 
- Én vagyok - jelentkezett Dezső. 
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- Balázs Dániel, terebesi közjegyző vagyok, 
mutatkozott be az idegen . . . Egy végtelenül 

·szomorú . . . megrendítő esemény hozott önhöz ... 
A fivére, György ... 

- Mi van a bátyámmal ? - kiáltotta Dezső. 
- Legyen erős uram, --' felelte a jegyző 

halkan. 
Dezső megragadta a jegyző karját : Az Isten 

szerelmére beszéljen, mi történt? 
A jegyző szótlanul lehorgasztotta a fejét. 
Dezső megértette a hangtalan beszédet, csak ·ennyit kérdezett: meghalt? 
- Nem, nem, - riadt fel a jegyző. Nem 

·halt meg, csak súlyosan megsebesült ... Agyon
lőtte feleségét, aztán maga ellen fordította a fegy
vert. 

A jelenlévőkre szakadt dermesztő csöndben 
Pavelka elsompolygott. Távozását nem vette észre 
senki, Dezső, Győző és a jegyző belezuhantak a 
katasztrófa lidércnyomásos szédületébe. 

Ki tudja meddig tartott volna még a kábu
lat, néhány ember jövés-menése azonban megtörte 
a lelkekre nehezedő nyomást. 

- Drága barátom, uralkodj fájdalmadon. 
Györgynek gyermeke is van . . . támogatásodra 
szorul a szegény, ártatlan gyermek. Légy erős, 
biztatta Győző könny nélkül zokogó barátját. 

Mint aki mély bódulatból hirtelen eszmél, 
Dezső ijedten felkiáltott : Mi van a gyermekkel? 

- Nyugodjék meg. Feleségem a katasztrófa 
. után nyomban átvitte hozzánk . . . A kis fiúnak 
sem mi baja sincs, - felelte a jegyző. A kocsim 
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itt áll, - folytatta - menjünk. A szomorú intéz
kedések önre várnak. 

- Igen, igaza van ... A váratlan csapás le
taglózott, de most már elég erősnek érzem ma
gam ... Győző kérlek, ments ki Pavelkánál ..• 
Menjünk jegyző úr. 

xv. 
A Dezsőre szakadt katasztrófa óta, a napok 

eseménytelen!ll peregtek, Győzö kellő helyett dol
gozott, a forgalom, ugrásszerűen nekilendült. A 
sz!nesböríi francia katonák, egymásnak adták az· 
ajtót. Egy különös, Magyarországon ismeretlen ne-. 
mibelegséggel jelentkeztek ... Az afrikai bennszü
löttek, úgy látszik, orvosnak tartották a fehér kö
penyben munkálkodó Győzőt, mert arra a kér
désre, hogy mit kívánnak, szó nélkül kigombol
koztak, és zavartalanul mutogatták magukat. 

A munkaasztal elöli, felkiáltójelként sorban· 
álló bakatársaság, túl frivol jelenet volt, az ilyen 
látványhoz szokatlan polgárság elölt ... Érthető,. 
hogy a polgári társadalom tagjai, valahányszor ta
núivá váltak a groteszk jelenetnek, irtózva mene
kültek a gyógyszert;írból. 

A spahik, értelmetlen arccal fogadták a fel
háborodott polgárok tiltakozását, és Gyöző, jelek 
útján kifejezett visszautasítását. Mikor megértették, 
hogy kezelésről szó sem lehet, mérgesen begom
bolkoztak, és furcsa torokhangú karatyolás Jdsére
tében, méltatlankodva távoztak . . . De akadt kö
zöltük, egy lerázhatatlan, makacs fekete ember .. 
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Subickos arca, úgy fénylett, mint a vasárnapi rá· 
máscsizma szára. Megvárta míg fajtestvérei eltá
voztak ravasz elhatározással odaállt az ajtó mellé, 

' előzékenyen betette az ajtót bajtársai mögött, az-
tán vigyorogva újra Győző elé állt. Kigombolko
zotl, és ellentmondást nem Ulrö jelekkel követelte 
a kezelést. 

Győző, bosszúsan elfordult a gyapjas fejíi 
sp3hi cigarettapapirral leragasztott gennyes leké
lyétől, aztán jelezte, hogy neki nem szabad orvosi
kezelésl végezni. 

A francia katona, elefántcsontszíníi lapátfo
gait vicsorgatva, élénken erösilgetfe, hogy ö meg
engedi, tessék a kezeléshez hozzálátni, nincs ki
búvó. 

- Csináljon már vele valamit, kollega úr, -
avatkozott a hangtalan vitába Pavelka, - külön
ben sohasem szabadulunk meg töle. 

Gyözö megfenyegette a spahit, és .ielezte, hogy 
a kezelés fájdalmas lesz. A spáhi, széles vigyor
gással, jelekkel felelte, hogy a fájdalom neki kö
zömbös ... 

Győző elővett két gyufaszálat. A gyufaszálak 
szabad végére vattát csavart, aztán, az egyiket !ágba, 
a másikat jódtinturába mártotta. Előbb az egyik, 
aztán a másik pálcikával kiecsetelte a nyitott fe
kélyt. A művelet alatt a spahi, ágaskodva bár, de 
tovább vigyorgott. A lúg, és jódoldat találkozásá
ból egy harmadik vegyiszer keletkezett : a citrom
sárga színű, kellemetlen szagú jodoform . . . A spahi 
igen meg volt elégedve a friss jodoformmal, mert 
egy nagyobb pénzdarabot helyezett Gyözö elé, éR 



így, a város szegényeinekjgyűjtöperselye, egy nagyobb bankjeggyel szaporodott. 
A spahi távozása után Pavelka ezt kérdezte: 
- Mi idézte elö Bálint bátyjának katasztrófáját? 
- Egy cseh színésznővel kötött szerencsétlen házassága. 
- György sebesUlése ugyan nem veszélyes, az agya azonban, - sajnos, elborult, - felelte Gyözö. 
- A feleségemmel beszélgettílnk a dologról, - folytatta Pavelka, - úgy gondoljuk, Bálint kol-legának jobb volna a szomszédos városban elhelyezkedni. Aztán meg V(>lna itt egy-két szempont, amely Bálint kilépését mindenképpen kívánatossá tenné. Tegnap például, Hl járt egyik régebb alkalmazottam. Fele annyi fizetésért ajánlkozott, mint amennyit Bálint kap. Szóval, mi is jóljárnánk. De megmondom önnek azt is, hogy kellemetlen, a sok szóbeszéd, Bálint magánéletéről. Elvégre, ez nem -0lyan nagy város, ho~y fel ne tunjék ha valaki együtt lakik a barátnőjével. . . Elhatároztam, hogy Bálintnak felmondok. Mit szól hozzá Balogh úr? 

- Az elhelyezkedés, nehezebb, mint pár hét elölt volt, - válaszota Gyözö. Habozás nélkül kijelentem, hogy Pavelka úr elgondolását sem követni, sem megérteni nem tudom ... A megnövekedett forgalom, könnyen elbirná a harmadik munkatárs terhét is. Nem hallgathatom el azt sem, -folytatta Gyözö emelt hangon, - hogy most, mikor a megszállás folytán sűrű sötétség borult az -Országra, fontos nemzeti érdekek füzödnek ahhoz, 

hogy a vagyonos emberek jó példával járjanak elöl, és ne engedjék elkallódni testvéreiket ... Ott, ahol eddig egy alkalmazott volt, állitsák be a másodikat, ahol kettő volt, adjanak kenyeret a harmadiknak ... Ezen az úton kell elkezdeni, az összeomlott ország jobb jövőjének megmunkálását. A gyógyszertárakra ezen a téren fontos feladat vár. Különösen, az ilyen nemzetiségi vidékeken. Nem szabad engedni annak a szellemnek, amely a megszállócsapatok kedvéért kiteszi a magyar embert, és jobb üzlet reményében a megszállók fajtájához tartozó ka1társsa! töltik be a helyét. . . A gyógyszerész, a társadalom minden rétegével, közvetlenül érintkezik. Érintkezés közben, ezer alkalma adódik ápolni, és ébren tartani a nemzet eszméit. E szerteágazó munka óriási erő, . . . a nemzet szellemi vagyona. Dezső kilépése, a nemzet vagyonának megrövidi!ését jelentené. Ennek dacára, Dezső kilépése esetén én is kilépnék. Nem csak baráti szolidaritásból, hanem főleg azért, mert az új szellem, amely Dezső kilépését előidézi, az emlltett nemzeti szempontokkal való szakítást .kívánná !ölem. E körillmény, elviselhetetlenné tenné maradásomat ... Bizonyos az is, hogy Pavelka úr példáját, csakhamar az egész környék követné. A magyar alkalmazottak rövidesen kiszorulnának a nemzetiségi vármegyékből. Sokkal nagyobb horderejíi 
ügyről van most szó, mint amilyennek az első pillanatban látszik. - Higyje el uram, - fejezte be Győzö, - az fühelyéröl kiszorított alka! mazottak után, a tulajdonosok következnének : a nemzet mérhetetlen kárára. 
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- Nézze kolléga úr, - felelte Pavelka, -
a politika, a diplomaták dolga. Nekünk nem in
gllnk, ne vegyllk magunkra. Különben, nem osz
tom álláspontját, fejtegetése elfogult . . . Azt hiszi 
ön, nem vettük észre, milyen görbén néztek !eám, 
és feleségemre a francia vendégek miatt? Önök, 
ezt is a sovinizmus gyűlölködö szemilvegén keresz
till vizsgálták. Arra egy pillanatig sem gondoltak, 
vajjon használ-e a gyógyszertárnak a franciák ba
rátsága, vagy sem. 

- Ahogy vesszük 1 
- Már, hogy mondhat ilyet? 
- A francia zászlóalj, valóban itt vásárol, 

- felelte Gyözö, - de miattuk, elmaradt kél zász-
lóaljnyi magyar polgár ... Olyan magyarok, akik
nek nemzeti érzését mélyen bántja a francia tisz
tekkel való feltílnö barátkozás. 

- Ugyan kérem, gyerekes duzzogás ... az
tán meg, hogy kivel barátkozom, és kivel nem, ez 
az én magánügyem. Senkinek, semmi köze hozzá. 

- Ha megengedi, - jegyezte meg Gyözö, 
- Dezső barátnö-Ugye, valóban magánügy, ellen-
ben, az ellenség tiszjeivel való barátkozás, más 
megitélés alá esik. 

- Úgy Játszik, kolléga úr szeret vitatkozni, 
- csattant fel Pavelka. - Viszont én, csakis 
olyan munkatársai látok szívesen magam mellett, 
aki nem vindikál magának jogot ahhoz, hogy bl
ráskodjon cselekedeteim fölött ... Ezek után tudo
másulveszem, hogy Bálint urral egyidejüleg, ön is 
kilép. 

Az összecsapás után, pár nap ~ mulva visz-
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szaérkezett Dezsővel, Győző mindent közölt ... 
Pavelka, és barátaink között, a magánérinkezés 
teljesen megszűnt. Kölcsönösen érezték, hogy utál
ják egymást. Napok teltek el anélklll, hogy egyet
len szót szóltak volna egymáshoz. Pavelka láto
gatása, kizárólag a kasszának szólt, ujabban ezt 
is sietve végezte, aztán mint akit fúriák üldöznek, 
menekült. 

Pavelka hitvestársa azonban egészen más
ként mutatta ki ellenszenvét. Tüntetően kisérte ki 
vendégeit, még pedig mindannyiszor a patikán 
keresztül, holott, azelőtt sohasem telte be lábát a 
gyógyszertárba . . . Ragaszkodott az élvezethez, 
hogy barátainkat, minél gyakrabban molesztálja. 
Ujabban, a látogatóba érkezett francia tiszteket 
a laboránssal következetesen a patikán lwresztlll 
vezettetie be a lakásba. 

Gyözöék ilyenkor haliani vélték a tenyeres
talpas Amália sziszegését: 1-Jadd pukkadjon a két 
kommunista ... Igen, a Gyöző kontra Pavelka 
vita óta, Amália suttyomban, kommunistáknak 
nevezte férje felmondásban álló munkatársait. A 
konyhai személyzet elölt a laboráns fülehallatára 
előadást tartott, az „eltévelyedett· segédekröl", kik 
férje zsebére, likőrrel itatták a csőcseléket. 

- Különösen Balogh, az egy igazi kommu
nista, - mesélte Amália őnagysága, a hírekre 
szomjas szakácsnőnek ... Kép'eije Mari lelkem, 
fordult a hordóalakú háztartási alkalmazotthoz -
rá akarta venni férjemet, hogy ossza szét jövedel
mét a gyógyszertár alkalmazottai közül!... De ez 
még nem minden. Példátlan vakmerőségében ki-
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fogásolni merészelte barátságunkat, ezekkel a ked
ves francia tisztekkel . . . Mit szól hozzá, hát nem 
rettenetes ? 

Persze, a laboráns, nyomban barátainkhoz 
szaladt legújabb híreivel. 

- Jóska, te pletykafészek, - intette le 
Gyözö a laboráns!. - Apránként megvénülsz, és 
még most sem tudod, hogy nem illik hallga
tódzni ... Jó, jó, látom, nem az ujjadból szoptad 
- vigasztalta az elszontyolodott laboratóriumi 
hálramozdftót, - menj, végezd dolgodat. 

- Szervusztok gyerekek, - kukkant be a 
patikába a szolgabfró. - Mi ujság? 

- Képzeld Imre bátyám, Dezsőt és engem, 
kineveztek kommunistának, - felelte Gyözö. 

- Sejtem, honnan fúj a szél, - és hü
velykujjával jelentősen a lakás felé mutatott. -
Ne törődjetek vele. 

- Dobre dan 1 lépett be hangos köszön
téssel egy gubás atyafi. 

- Mit kfvánsz? kérdezte Gyözö. 
. - Adjál nekem oroszlántetűt, mondla 

titokzatosan a páciens. 
- Aztán mire használod? 
- Mire ? Hát a nyakamba akasztom. 
- Miért? 
- Azért, hogy távol tartsa a nyavalyákat. 
- Öregem, hidd el, nem ér az semmit. 
- Dehogy is nem 1 Másnak is használt. 
- Valaki elbolondltott benneteket. 
- Gondolod? 
- Biztosan tudom. 
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- Akkor hát ... 
- Hívjatok orvost, az érti a gyógyítást. 
- Hát a javasasszony ? 
- Becsap benneteket. 
- Csak tíz kiló lisztet kért. 
- Adtál neki ? 
- Adtam hát 1 
- Miért? 
- Mert ö tanácsolta az oroszlánletilt. 
Ugy látszik, Pavelka hallgatódzott, mert hir

telen belépett, és bosszusan mondta: 
- Nem vagyunk nevelőintézet, adni keli 

amit kérnek. 
- Ilyen szert nem ismerek, ez babona, fe-

lelte Oyözö. 
- Mit törődik vele l Anakardiát kell adni. 
- Csak tessék adni, én nem tehetem. 
- Ez az, - nyujtotta át Pavelka a páciens-

nek az orsóalakú növényi magot, aztán, mialatt 
Gyözö a pincébe ment, Imréhez fordult: 

- Szándékosan rontja forgalmamat, most lát
hattad. 

- Igen, láttam, hogy lelkiismeretes volt, -
felelte Imre élesen. 

- Persze, az én zsebemre, - gúnyolódott 
Pavelka. 

- A népet okosítani a nadrágos ember köte
lessége. 

-Már nem a ti népetek, semmi közötök hozzá. 
- Szóval, jobb, ha rokonaid szellemi sötét-

ségben élnek ... 
- Kikérem magamnak. 
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- Teheted, - már nem vagyok szolgabíró. 
·kuruzsolj hát, - váljék egészségetekre. 

XVI. 

. - Elkísérlek Imre bátyám, - kiáltotta Győzö, 
mdulattal távozó atyai barátja után. 

- Ez egy ... ez egy haszontalan fráter, -
·dörmögte Imre. 

- Kiről beszélsz, Imre bátyám ? 
- Gazdádróll 
- Csak volt ... 
- Hogy-hogy? 
- Kilépek. A szomszéd városban vegyészeti 

vállalatot létesítünk Dezsővel. 
- Sajnálom, hogy nem vagyok vegyész ... 
- lvüért? 
- Veletek tartanék ... 
- No, és a szolgabiróeág? 
- Csak volt ... 
- Lemondtál ? 
- Lemondattak 1 
- Kik 1 
- A dédelgetett „barátok" ... Pavelka faj-

iestvérei ... 
- De hiszen ez abszurdum. 

- Nekik nem kell jogvégzett ember, - ha 
az illető magyar. 

- Hát mit csinálnak? 
- Beültettek egy dijnokot szolgabírónak. 
- Végzettsége ? 
- Összesen : két gimnáziumi osztály. 
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- Hogy hívják ? 
- Pavelics 1 
- Hallatlan 1 Hiszen az az ember ..• 
- Ne mond tovább 1 fontos, hogy nem ma-

gyar. 
- Balogh úr 1 Tessék feljönni 1 A nagyságos 

asszony kéreti, - kiáltotta egy hang, az egyik 
emeleti ablakból. 

- Jövök azonnal 1 ••• Biztosan Linka néni-
nél történt valami ... Bocsáss meg ... 

- Csak siess .. . 
Győző pillanatok alatt az emeleten termeti. 

Linka néni zokogva fogadta. 
- Jöjjön fiam ... Borzalmas dolog történt ... 
- Édes Néni 1 ••• No 1 ••• Hol van Erzsike? 
- Ott bent, - eszméletlen - az elébb hoz-

ták haza ... 

- Orvost hozok ... 
- Az orvos itt van, - mellette van. Men-

jen be maga is ... Istenem 1 Drága Erzsikém 1 ... 
Drága gyermekem ... Tehetetlen vagyok . . . Öreg 
vagyok ... Mozdulni sem tudok ... 

- A kisasszonyt, meg a barátnöjét, a Man
ö kisasszonyt, délelőtt lefogták az utcán a spa
hik . . . behurcolták a laktanyába . . . súgta a szo
balány halkan, hogy Linka néni ne hallja. 

- Erzsike vőlegénye hol van ? - ugrott fel 
Győző. 

- Elrohant a boldogtalan ... menjen be fiam 
a Iánykához. 

- Megyek· Linka néni, de ígérje meg •.. 



- Ha a leánykámnak vége. . . nem élem 
túl. •. 

- Édes Néni imádkozzék, én majd beszé
lek az orvossal. 

- Imádkozom fiam, . . . aztán megyek én 
is . . . A leányom mellett akarok lenni ... 

- . Ne mozduljon a nagyságos asszony mel
llll, - figyelmeztette Gyözö a szobalányt aztán 
belépett a betegszobába. ' 

- A keresztfához megyek - mert - más
hol nem lelhetek nyugodalmat -, hallatszott a be
tegágy felől Erzsike halk éneke. 

- Mindent megpróbállam, - suttogta az· 
orvos. Az elméje elborult, ... úgy látom örökre. 

- Ne bántsatok 1 ... Ne bántsatok, ... ször
nyetegek... Vár a vőlegényem ... 'eresszetek, -
könyörgött a beteg erőtlen erőlködéssel. 

- A völegényénél töltött revolvert láttam ..• 
a francia őrség felé rohant, - mondta az orvos. 

- Kimegyek a konyhán keresztnl - felelte 
Oyözö gyorsan, - a nénire is vigyázz, ne engedd 
még be, mondta a sietve távozott a lakásból. 

- Imre bátyám, siess Manciékhoz, ... rette
netes szerencsétlenség történt, - kiáltotta Gyözö 
a kapu elölt várakozó barátnak - én a hktanyá
hoz megyek, - tette hozzá, és futólépésben neki
iramodott. 

- Amint a laktanyához közeledett, a lakta
nya felől lövés dördült el. 

- Elkéstem volna? - állt meg egy pilla
natra. - Halucinálok 1 gondolta, de nem fiizhette 
tovább, mert újabb lövések dörrenése kavarta fe. 
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az utca csendjét . . . Hét, nyolc, kilenc lövés -
olvasta, - aztán fokozott iramban rohant tovább, 
és elsőnek ért a laktanya bejárata elé. 

A bejárat elölt a földön szuronyos puska, mel
lelle, a puska tulajdonosa, a francia gyarmati ka
tona feküdt. A homlokáról, vércseppek gördültek 
kimeredt szemébe. Az utca közönsége a kapuk alá 
hóiódva figyelt, a merészebbek csatlakoztak Győ
zöhöz. Az ajtóból áttekinthető laktanya udvarán öt
hat fájdalmasan üvöltő és két mozdulatlanná vált 
spáhi nyúlt el a gránitkockákon. A harmadik moz
dulatlan alakot négy spáhl felváltva szurkálta ... 
A vértöl csöpögő szuronyok hiábavaló munkát vé
geztek, erre csakhamar a spahik is rájöttek. Az 
egyik, lábainál fogva megragadta a hullát, és a le
!(énységi szobákból előhömpölygö gyarmati kato
naságtól kísérve, kivonszolta az utca közepére ... 

A spáhik visszahúzódása után az utca népe 
levett kalappal állta körül Erzsike vőlegényének 
szétdarabolt holttestét. 

- Ave Európa 1 Morituri te salutant 1 - ki
áltotta Győző, de senki nem felelt; ellenben odaka
nyarodott egy fiáker és a bús magyarok felpakol
ták a testvér holttestét. 

Egy másik fiákerrel Gyözö Szécsi Manciék 
házához hajtatott. A vágtató fiákert az egyik utca 
sarkán Imre tartóztatta fel. 

- Beszélj, Imre bátyám 1 
- A szülei azt hitték, elaludt ... kimentek a 

szobából ... Manci meghalt ... a szive megrepedt. 
- Pavelkához hajtson - kiáltotta Gyözö a 

kocsisnak. 
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- Mit akarsz tenni? 
- Meg keresem a francia örnagyot ..• 
- Gyözö 1 Te szóba akarsz állni az ellen-

séggel? 
- Csak annyi idöre, míg arcába vágom vé-

leményemet. 
- Nincs jogod feláldozni magadat. 
- Hm 1 Erzsike vőlegényének volt? 
- Te nem voltál Manci vőlegénye. 

- Nem - de magyar vagyok. 
- Én is az volnék. 
- Imre bátyám 1 
- A heveskedés mindent elront. 
- Hát tilrjük a gyalázatot? 
- Dehogy tilrjük, dehogy 1 Csak nem me-

gyünk neki fejjel a falnak. 
- Hogy gondolod? 
- Szenvedélymentesen. Hideg ésszel. Éle-

tünket csak az egész nemzetünk ügyéért áldozzuk. 
- Igen, Imre bátyám 1 Értelek. 
- Elébb elköltözünk ebböl a városból , .. 

aztán munkához fogunk. 
Imre kiszállt a kocsiból, Gyözö tovább haj

tatott . . . A gyógyszertárban, legnagyobb megle
petésére, Dezsö állt a munkaasztal elölt. 

- Isten hozott, öregem, - üdvözölte ben
sőséggel, - György bátyáddal mi van? 

- Fájdalom, - felelte Dezsö, - be kellet 
szállitani az elmeosztályra. 

- Annyira súlyos ? Hát ez borzasztó 1 
- Bizony rettenetes. . . És mindez a fele-

sége miatt ... 
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~ A cseh nö .•. 
- Igen, a cseh nö megcsalta bátyámat. 
- Még ez is. „ 
- A végzet, rávezette a valóságra. 
- Tettenérte ? 
- A legsúlyosabb bizonyítékot szerezte. 
- Bizonyitékot ? 
- Igen 1 felesége sétapartnere ugyanis meg-

"betegedett ... A beteg testén! vizsgálat közben, a 
'bátyám felfedezett egy különös alakú jegyet. Pon
tosan ugyanolyant, amilyen a hathónapos gyer
mek baloldalán éktelenkedik. A jegy alakja és he

'lye !el jesen megegyezett . . . Hazarohant. A gyer
meket éppen fürösztötték. . . A dada nevetve uj
ságolta : 

- Ez a jegy napról-napra nagyobb. 
Bátyám - a dada megjegyzésére - revol

vert rántott, két lövéssel leteritette a cseh nöt, az
-1án maga ellen fordította a pisztolyt. A nö nyom
ban meghalt . . . György sebesülése nem veszélyes. 
A golyó a bordák közt megakadt. Az elméje azon
ban teljesen elborult. 

- Szegépy szerencsétlen György. . . baráti 
-részvétemmel melletted állok, - mondta Gyözö 
halkan. 

- ő, aki tankönyvei irt - az elmegyógyá
szatról - Moravcsik tanársegédje volt - és most ... 

- Dezsökém 1 Emlékszel? Előre megérez
tük . . . hogy a cseh nö szerencsétlenséget hoz ... 

- Tudod Gyözö 1 Minden közömbös lett 
-előttem ... Mielölt jöttél, itt járt Pavelka ... 

- Lamentál! ? 
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- Felmondott. . . Nem érdekelt . . . Össze-
csaptatok, erröl hosszasan beszélt. Aztán beállított 
a francia őrnagy. Elhencegte, hogy túszokat sze
dett, a lelött spahik miatt. Végül megjött az új koJ-. 
Jega. Kiment a raktárba, szétnézni, - de éppen 
itt jön. 

- Radulaski, - mutatkozott be az új ember. 
- Honnan jött kollega úr, - érdeklödöt. 

Gyözö. 
- Ne razuinim, - felelte a homo novus. 
- Akkor hát tessék, blokkoljon le 236 ko-. 

ronát, - itt a pénz. 
- Milyen cimen könyveljük ? 
- A csőcselék morfiumos likörje elmén. 
- Egy pillanatra, - szólt közbe Dezsö, -

kérlek Gyözö hiszen a szétosztott likör értéke jó
val kevesebb. 

- A beszerzési ára kevesebb, de az eladási·, 
ára annyi. 

- A hasznot is meg akarod fizetni ? 
- Meg ... Én hívtam ide a díszes társasá-

got. Ebben a vonatkozásban honorálni akarom Pa
velkáné állásponfját. 

- Rendben van, tessék az én részem: 118. 
korona. 

- Hohó Dezsökém, . . . a piknik az én öt
letem volt. 

- Szó nélkül vedd át, - hacsak nem akarsz: 
megbántani. 

- Igazad van. Légy hát részes. 

101 

XVII. 

A nagyváros, hol ifjú barátaink, Pavelkától 
·va!ó kilépésünk után megtelepedtek,' Nagymagyar" 
ország idéjén, az ország közepe táján feküdt. La
kosságának létszám a következtében a legnépesebb 

·vidéki városok közé tartozott. Polgárai, csaknem 
kivétel nélkül, vagyonos emberek voltak. E város, 

·valamikor úgy élt a köztudatban, mint a vidéki 
városok leggazdagabbika. A gazdag város, az 1919-
·es évben, a letaroltság, a kiüritettség szomorú ké
:pét mutatta. 

Az utcákon, a kávéházakban, az éttermekben, 
mindenütt kat<ma ... Nem magyar, hanem idegen 

·katona, de nem francia. A franciákat ·leváltották 
az igazi megszállók: a szerb csapatok. 

Polgári ember alig volt látható ... Ha itt-ott, 
·egy-egy polgár kimerészkedett az utcára, lehor
gasztott fövel sietett dolga után. 

Az egykor csillogó üzletek ... kopottak, és 
•üresek . . . A kirakatok elhanyagoltak, porosak. A 
tulajdonosok vevö nélkül, a pult mögött lézengtek, 
·és elmélázva várták a megváltó csodát. 

A házak vasredőnyös ablakai mögött, a ma
'gyarok ezrei, mind-mind csodára vártak. A csodát, 
szuronyos honvédnek, és vágtatva közeledő huszá

·roknak képzelték, amint feltartóztathatatlan roham
mal kiszorítják az ellenséget a városból. 

A magyarok százezrei nem akarták elhinni, 
'hogy ott, ahonnan a honvédbakát és a huszáro
kat várták, testvérháború dúlt. Hogy a szabad ma-

0gyarok, őrillt jelszavakért, egymást gyilkolták, ádáz 
,gyűlölettel egymást pusztították. Hogy a megszállás 
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rabságába, kényszerltett magyarokat felszabaditom._ 
az ablakok mögött reménykedö csodásálmát valórac 
váltani : nemértek rá. Hogy örült 'ideológiák szét
szórták az erőt képviselö magyar hadsereget. 

Ugyanakkor, a megszálló csapatok, csaknem
légmentesen elzárták a határt, minden elöl, ami·• 
magyar. Nem engedték be a magyar lapokat, viszont 
mind azt, amit a francia, és angol ujságok világgá 
kürtöltek a magyar forradalamról és a bolseviz
musról, a határváros magyarsága sugalmazott hl--
reknek tekintette: nem hitt bennük ... Eleinte, 
ugyanígy fogadták a csempészek híreit is ... Szen-
lill hitték, hogy a csempészeket a megszálló csa
pat bérelte föl, a rémhirek terjeszlésére. Hiszen. 
érdekükben állt, hogy az anyaország összeomlá
sával a pusztulás képét vetítsék, a magyarok elé, 
hogy elveszitsék lábuk alól a talajt, megpuhuljanak: 
és behódoljanak. 

Csak kitartni, nem sokáig várunk már a nem
zeti hadseregre, biztatták egymást a magyarok ... 

A szándékos vakság és süketség tartotta a .. 
lelket a nagyváros magyarságában. Később, ami
kor mégis hozzájutott egy-egy fővárosi magyar 
laphoz, amelyet csempészek hoztak át a demar
kációs vonalon, nem hitte el a lapok híreit, a 
proletárdiktatúrát, egyszeri! taktikázásnak, ügyes 
diplomáciai sakkházásnak tekintette. 

A budapesti kommunizmust, takarónak kép-
zelte, mely mögött könnyebb a hadsereget átcso• 
portosltani, és a végsö leszámolásra felkészíteni. 

Az anyaország magyarságának fölényes ere
jében, rendíthetetlen bizalommal hitt, s mikor hirüi, 
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hozták, hogy a magyar kommunisták, vörös lobo
gó alatt vonultak a románok ellen, a vörös zász
lót, az eredeti cél elleplezéséhez szükséges újabb 
trükknek tekintette. A trükk magyarázatát egysze
rilnek, és hihetőnek találta. A magyarázat szerint, 
az egyik gyöztes nagyhatalom, titokban a magyar
ság mellé állt. E nagyhatalom, hogy a háborús 
szövetségeseivel szemben leplezhesse szerepét, ma
ga ragaszkodott a vörös lobogóhoz, a bolsevizmu& 
megjátszásához . . . és igy tovább. 

A megszállott város magyarsága nem akar
ta tudomásul venni és nem volt képes elfogadni, 
hogy a bolsevizmus, a nemzetre mért legsúlyosabb 
csapás, valóságos vizOzön, alkalmas arra, hogy 
elsodorja a nemzetei. 

Nem hittek a mételyben és hangoitatták,. 
hogy a magyar lélek elutasítja magától, a szovjet 
utópiáját, nyomban eldobja, amint nincs rá szük
sége többé . . . Nem hitték, hogy az idegenből 
szándékosan behurcolt ál-szociálizmus e torzszü
löttje gyökeret verhet e nemzet szervezetében. 

Ilyen körillmények között, érthetö, hogy a 
megszállott határváros lakói narkotikumkohoz folya
modtak és a képzelet birodalmából meritgettek 
magyarázatot mindannyiszor, valahányszor· meg• 
gyöWrt lelkük szomjazta a vigaszt és megnyugvást. 

A város, · összeszorltott fogakkal viselte az 
eröszakot. Az apróbb és nagyobb kegyetlenkedést: 
a keresztet. 

Mikor azonban egy magyar tanárnői, niár-: 
cius 15-én, egy apró, piros-fehér-zöld szaflagocs-" 
káért, ötven korbácsütéssel a piac közepén halálra' 
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vertek: rádöbbentek a valóságra. A kényre-kedvre 
kiszolgáltatott helyzetilk teljes felismerésére. A fej
beverö jelenet, egyszerre pozdorjává zűzta a teg
napi reménykedést. A csodás elképzelést, szinte 
átmenet nélkül felváltotta, az elhagyatottság és a 
meztelen igazságra való borzalmas ébredés. 

Most már ugy fogták fel a kétségbeejtő hely
zetet, hogy ahol a magyarsága miatt egy űrinöt, 
a megtorlás minden reménye nélkül, nyilt színen 
meggyilkolhatnak ott el kell készülni a Ie~rosszabra„. 

Ahol a durva ököljog alapján, halálra üldöz
hetnek védtelen magyarokat, ott a fegyvertelen 
emberek, már csak átkozódni tudtak. Átkozni a 
szenvedés, a megalázottság értelmi szerzőjét: a 
forradalmat. Átkozni, a bolsevizmust, átkozni, a 
közömbösen viselkedő civilizált világ hálátlanságát, 
a művelt nyugatot, melyért a magyar nemzet év
századokon át annyi vért áldozott. 

Győző és Dezső hazafias elkeseredése sem
miben sem különbözött a többi magyarokétól, sőt 
helyzetilknél fogva, mindenkinél jobban átélték a 
megalázottság szenvedéseit. 

Győző, mint a mega!akult vegyészeti gyár 
irányítója, a vállalaton keresztill, Dezső pedig, mint 
az egyik helybeli gyógyszertár ideiglenes kisegítője, 
állásán keresztül, első kézből kapta a mindenna
pos megpróbáltatásokat. Ennek dacára a két ifjű 
gyári vállalata, űgyszolván napok alatt nagyüzem
mé fejlődött. A vállalat megalakulása idején ugyan. 
is,, hihetetlen inség uralkodott, a Iegegyszerilbb 
vegyészeti termékek, és gyógyszeres készítmények 
tekintetében. A minden pillanatban szükséges po" 
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kolkö, cinkszulfát, éter, és egyéb hasonló kész it
mény, az utolsó mákszemig kifogyott a gyógy
szertárakból, sok száz kilóméteres k5rzetben min
denütt. 

Bár, az óriási forgalom hatalmas jövedelmet 
eredményezett, a minden irányból áramló pénzten
ger nem okozott örömöt, a két ifjűból nem vál
tott ki lelkesedést. Más körülmények között, bizo
nyárá büszkeség dagasztotta volna keblüket, hi
szen gyártelepük közel négyszáz munkást foglal
koztatott. Az éjjel-nappal füstölgő gyárkémények 
sörü füstfelhőt árasztva, hirdették az üzemek foly-
1onosságát. 

A világháborű folyamán leállított gyárépüle
tek némelyikének, modernül berendezett laborató
riuma, megkönnyítette ifjű barátaink vállakozását, 
'mert lehetővé tette, némely fontos vegyészeti cikk 
előállítását és a legszükségesebb tömegcikkek ter
melését. 

A régi műtrágyagyár modern laboratóriumá
nak, hatalmas ónlepároló készülékében, például 
élereket desztilláltak, ugyanezen a telepen a meg
szállók ezüstpénzérmeiböl lápiszt állítottak elő. 

A második telepen, a régebben leállított 
sörgyár töltökészUlékei, mesterséges keseril-vizzel 
töltötték meg, a raktáron maradt sörösüvegek lé
,gíóit. Fürge munkáskezek, pillanatok alatt, vignet
tával látták el a megtöltött üvegeket, más kezek, 
gyakorlott gyorsasággal, ládákba helyezték, és tár
szekerekre tették, a szállításra kész árű óriási 
mennyiségét. 

Attól kezdve, hogy a megszállók, a magyar• 
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országi természetes kesetűvizek elöl elzárták az 
útat, a mesterséges keserűvíz iránti kereslet, szé
dítő méreteket öltött. Nemcsak a magyarság, és a 
régi nemzetiségiek jelentkeztek. mint fogyasztók, 
hanem vagontételekben szállították a keserllvizet 
óhazájukba a megszálló csapatok is. 

A harmadik telepen a gyógyszappanokon ki
vill, piperecikkek, pezsgő-bor és a gyógyszerkönyv 
előírásának megfelelő szeszes-kivonatok, glicerin 
és kakaó-vajból gyúrt kúpok késziiltek. Tekintve, 
hogy a megszálló csapatok óhazájában az önálló 
gyógyszerkönyv ismeretlen fogalom volt, az elö. 
állitolt vegyszerek és galenicumok, a hivatalos ma
gyar gyógyszerkönyv előírásainak megfelelően ké
szüllek. 

Ifjú barátaink vállalata, - a vázolt viszo
nyok között - elképesztő összegeket eredménye
zett. 

Mindenütt ott voltak, ahol segíteni kellett. 
Vagyonnak beillő összegeket juttattak olyan törek
vések megmunkálására, melyek a nemzeti szem
pont ébrentartását s e gondolat hű ápolását szol
gálták. 

A fantasztikus számokban jelentkező jövedel
met, valójában nem is tekintették a magukénak. 
Valahányszor önmagukra fordított kiadásról volt 
szó, fukar módon takarékoskodtak, hogy annál bő
kezűbben támogathassák a szent célt : a magyar 
nemzeti eszmék fennkölt gondolatát. 

Persze, a megszállók és. fajtestvéreik, a vá
ros volt nemzetiségei, rossz szemmel nézték bará
taink élénk tevékenységét. Nyiltan írigykedtek, e-
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mellett, mélyen bosszantotta öket, hogy - legalább 
is egyelőre - nem nélkülözhették, nem mellöz
hették, a vállalat készítményeit. 

A hatóságok minden alkalmat megragadtak, 
hogy nehézségeket, barikádokat emeljenek a viruló 
vállalat elé. A telepeken, úgyszólván naponta je
lentkeztek gyanúsan viselkedő, jobbra-balra szi
matoló látogatók. 

A munkáscsoportok élén álló okleveles gyógy
szerészek, akiket a Pavelka sistémhez hasonló el
bánás tett munkanélküliekké és újabban Győzöék 
vállalatának munkatársaivá, mindannyiszor előzé
kenyen fogadták a feltűnően érdeklődő látogatókat. 
Szakszerü előadásban ismertették elöttük a gyár
tás alatt álló készitményt és apróra megmagyaráz
ták az érdekes kémiai folyamatokat. 

A látogatók, rémillten fuldokoltak a soha nem 
hallott szakkifejezések özönében, lógó orral távoz
tak és rendszerint, derűs hangulatot hagytak ma
guk mögött. 

A munkaadók, a munkások, ilyenkor, néhány 
pillamitra, elfelejtettek minden bajt. Felszabadult 
szivvel kacagtak a csúffá tett azsan-provqcateur 
bohózatba kivánkozó kudarcán. 

Történtek azonban cifrább dolgok is. 
Egyszer, a harmadik telepet, ahol a pezsgő

bor. készült : katonaság zárta körül ... 
A katonaság parancsnoka megtöltette a fegy

vereket, aztán óvatosan összevonta a hurkot. Mi
kor az ostromgyűrű tökéletesen elzárta a mene
kiilés minden útját, a katonaság parancsnoka bar~ 
sányan kiáltotta: 
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- Adjátok elö a robbanó anyagot 1 
- Miféle robbanó anyagot ? - kérdezte a 

munkavezető. 

- Ne tagadd 1 - az uristenét minden ma
gyarnak. - Itt a tanú, - ord!totta és a gallérjá
nál fogva maga elé lódilotta, a háta mögé húzó
dott alakot. Ez az ember a robbanási is hallotta 
... onnan jött a robbanás, - mutatott az épü
let balszárnyára. 

- Igen? Úgy? - mosolygott a munkave

zető - jöjjön velem, hozza a katonáit is ... be
mutatom a robbanóanyagot. 

- Katonáim tudják kötelességüket ... kint 
maradnak ... elég, ha én jövök és a feljelentö, 
- felelte a parancsnok, önérzetesen. 

Az épület balszárnyán, a pezsgötöltö helyi
ségben, a munkavezető, felkapott egy klsérleti 
célra édes borral megtöltött és szénsavval túltell-
tett üveget. . 

- lme, a robbanóanyag ... mindjárt rob: 
banni fog, - magyarázta. Aztán leoldotta a du
góról a dróthálót és alaposan felrázta az üveget. 

A dugó hatalmas pukkanással repillt a me
nyezetig. A pezsgöbor szökőkút módjára !öveit a 
magasba. 

A munkavezető, a maradék borból két po
harat megtöltött. Az egyiket, egyetlen hajtással ki
itta, a másikat odanyujtotta a bámuló parancs
noknak. 

- Tessék, ízlelje meg, nem is olyan rossz 
. az ekrazitnál, mindenesetre ártalmatlanabb. 

A parancsnok, érdeklődve figyelte a külö-
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nös műveletet, elöbbi bizalmatlansága eltűnt ... 
a jobbjában, lövésre készen tartott revolver miatt 
balkézzel ragadta meg a poharat, orra alá vitte, 
aztán utolsó cseppig lenyelte a kellemes szagú italt. 

- Finom, csettintett elismeröen, aztán meg
akadt a szeme a feljelentő megnyúlt arcán. Gyors 
mozdulattal tokjába csúsztatta revolverét és felsza
badult jobb kezével lekente elbolondltójának a jól 
kiérdemelt jutalmat ... Ráadást is adott, még pe
dig két szabályszerűen irányított rúgást. Egyiket, 
a bakkancs orrával, a másikat a bakkancs sar
kával. 

- Mars ki ... te disznó, - intézte el rö
viden, a nyomorult alakot, aztán, mosolynak szánt 
fintorral, szégyenkezve, maga is elkullogott. 

Az ilyen és hasonló esetek híre megfejthe
tetlen gyorsasággal terjedt el a magyarság köré
ben, hogy rövid időre, jótékonyan enyhítse a pat
tanásig feszillt idegekre nehezedett, a lelkekre rá
terpeszkedett szenvedést. 

A szerencse azonban, úgy látszott végérvé
nyesen elkerülte a magyarságot. De tudni kell azt 
s, hogy nem csak a szerencse hajtotta a megszál
lók malmára a vizet. 

A magyarság szerencsétlenségének, ügybuzgó 
kovácsaivá szegődtek, a magyar hadseregben szol
gált idegen ajkú tisztek. Habozás nélkül felcserél
ték a monarchia egyenruháját a megszálló csapat 
uniformisával. 

A megszállók, eleinte kevesen voltak. Félsze• 
gen, rongyosan érkeztek. Nem úgy néztek ki, mint 
akik a város meghóditása miatt jöttek ... Érke-
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zésük, inkább bátortalan besompolygás volt. 
A magyar had~ereg raktáraiban talált bak

kancsok és egyéb felszerelési tárgyak seg!tségével 
azonban csakhamar európai kinézésfi katonákká 
alakultak át. Az átalakulással fokozódott az ön
bizalmuk. Néha, érdekes napi-parancsok láttak 
napvilágot. 

Az egyik ezredparancs így szólt: „A zseb
kendő viselése századostól felfelé: kötelező 1" E 
parancs előzménye az volt, hogy a tisztek néme
lyike a mutató-ujj és a hüvelyk-ujj segítségével 
végezte az orrfúvás mfiveletét, még pedig, a ma
~yarság gúnyos derültségére. az utca közep~n. . 

A megszálló csapatok, az idők folyaman ct
vilizálódtak, nevelődtek, gyarapodtak, egyszóval : 
erősödtek. Tehették, senki nem zavartak őket. 

A város katonai parancsnoka, a Nagymagyar
·ország idején csendörszázadosi rangot elért: Ka
rakic~ Péter lett . . . Ezt az eszközökben nem vá
logatós, különleges diszpéldányt, a magyarság meg
lélelnlitése terén szerzett érdemei elismeréseként a 
megszállók őrnaggyá léptették elő. Előléptetése ulán 
fokozott ambícióval feküdt bele a magyarság sa
nyargatásának szerepkörébe. Hangja öblössé vált 
úton-útfélen tele szájjal becsmérelte a magyarokat 
és minden alkalmat felhasznált, ha alkalom nem 
kínálkozott ő maga kontsruált okot, hogy fájdal
mas sebeket üthessen a védtelen magyarságon. 

Szereplése nyomán csakhamar köziudomásu
vá vált, hogy Karakics, a magyarság legkegyetle
nebb inkvizítora. 

Ili 

XVIII. 
Karakics, mint városparancsnok és detektiv

fönök, a csuklójára szijazott ólmos végfi korbácsot 
még étkezés közben sem tette le, hanem legfőbb 
jelvényként viselte. A kalodába juttatott magyar po
litikai foglyok százainak talpán, és hátán, a nap_ 
minden órájában véres barázdákat szántott vele. 

Az ilyen „munka" után Karakics, rendszerint 
ezt mondta alárendeltjeinek és pribékjeinek : 

- Munka után, édes a pihenés, ... gyerünk 
szórakozni. 

E szórakozás abból állt, hogy az étterem 
pincérei által eléjük helyezett tálak tartalmát pil
lanatok alatt felfalták, aztán újabb fogásokat ren
deltek. 

A szemlélő nyomban megállapíthatta, hogy 
az étterem-szakácsa, hiába pazarolta idejét az éte
lek izléses tálalására. Ezt a társáságot, egyáltalán 
nem érdekelte a minőség. - Egyedül, a mennyi
ség volt a fontos. 

Az étterem cigányzenekara is megkísérelte az 
új urak szórakoztatását, de a muzsika, végtelenül 
unalmas volt, mert a cigányok, még nem szoktak 
hozzá, a változott idők idegen melódiáihoz. Egy
ideig erőltették a dolgot, de egyszer csak önfeled
ten, egy régi magyar dallam útjára tévedt a banda. 

Karakics, mint bősz bika a vörös posztó !ál
lára, leszegte a fejét, kirugta maga alól a széket, 
a prímás elé pattant, kitépte kezéből a hegedilt és 
a cimbalom sarkán pozdorjává törte az ijedségtől 
megdermedt prímás ütött-kopott stadiváriusát. 
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- Az én jelenlétemben merészeltek ma~yar 
nótát muzsikálni ? - viharzott az elnémult zene
karra . . . Ki innen, ordította és korbácsával végig 
vágott a rémOlten menekillő zenészeken. 

Győző és Dezső, mint az étterem törzsven
dégei, akaratlanul végignézték a jelenetet. . . Ka
rakics, a hőstett után, kihívóan fordult szembe ba
rátaink asztalával. Széles melle, mint kovácsmíl
hely fújtatója, úgy lihegte a levegőt. . . Bozontos 
fejéböl kikönyököltek vérbenforgó szemei, előre sze
gezett izmos nyaka kereste, kívánta, a gyiilölt el
lenségekkel az összeütközést . . . A zenekar megfu
tamltásának kétes dicsőségével mit sem lörödve, 
fennhéjázóan lépett közelebb barátaink asztalához. 

Győző, önkéntelen mozdulattal, nadrágja há~ 
tulsó zsebébe süllyesztette jobb kezét, ugyanakkor 
acélos tekintettel végigmérte az öblös hangú re
negátot, aztán, mint gyakorlott vívó, megkereste az 
ellenfél szemeit ... 

Az elcsendesedett étteremben a pincérek visz
szahúzódtak, csak a tulajdonos tördelte kezeit gyá
moltalan izgalmában, Gyözőék asztala közelében. 

Győzö szürke szemei összecsaptak Karakics 
fekete szemeivel. . . A két szempár szikrázva üt
között össze, tépte, marcangolta egymást. A szür
ke szemekben lángra lobbant az elszántság, a ha, 
lálosan komoly elhatározás. A láng valósággal per
zselte, a kimeredt fekete szemeket ... A gyülölet
töl villogó fekete szemek, lassan, végig pásztázták 
Győző könyökben meg hajlott jobb kezét. A vizsgá
lódás, rávezette a fekete szemeket, a veszedelmes 
helyzet felismerésére. A fekete szemek villámgyor-
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'san megváltóztatták előbbi kifejezésilket. · 
A szürke szemek azonnal észrevették a vál

tozást, melyhez nyomban alkalmazkodtak. De ne~ 
·csak a szemek kifejezése változott, a test tartása 1s 
megenyhült, az előbb . még megfeszltett izmok: 

'mindkét oldalon elernyedtek. 
- Ez a város már nem a magyaroké ... 

mégis magyar nótákkal provokálnak ... Meg k?p
ták a magukét, - lökte ki magából Karak1cs. 

- A zene közkincs, az egész emberiségé, ... 
ami pedig a várost illeti, nem ön dönti el, hogy 
végeredményben hová fog tartozni, - felelte Győző. 

- Ajánlom, vigyázzon mit beszél, mert mind
járt letartóztatom, - fenyegetőzött Karakics ... 
Killönben, magukkal nem érdemes vitatkozni, 
folytatta. A magyarok elfogult természetét az egész 
világ ismeri, de most, megjárták, - vetette oda 

·iávozás közben. 
- Az igaz, mi elfogultak vagyunk, - mondta 

.Dezső gúnyosan. 

- Hát persze, - felelte Győző - Kara
·kicsék elfogulatlanul hasítanak le egy darab földet 
Magyarország terilletéböl, ellenben mi, magyarok, 
elfogultak vagyunk, mert ragaszkodunk ezeréves 
'11atárainkhoz . . . A legjellemzőbb, - folytatta Győ
zö, - hogy Karakics, poklot cs~klandozó bölcses
sége dacára, annak idején mégis elfogadta a ~a
gyarnemzettöl kapott kvalifikációt, a díszes és tekin
télyes ráadást, a csendőrszázadosi rangot. A szegény, 
védtelen ember, képtelen volt védekezni a magyar
ságtól kapott cím és rang ellen, inkább engedett 
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az erőszaknak, és világfájdalmával szivében, elvi-. 
selte, eltürte mindkettőt. 

- Valami igazság, mégis van abban, ami~ 
Karakics mondott. Ez az ember élő bizonyítéka. 
annak, hogy őseink, valóban elfogult szemszögbfü 
tekinthették a nemzetiségek helyzetét. . . . Gondolj, 
csak gimnáziumi emlékeinkre. . . Akkoriban, egy 
másik nemzetiséggel éltünk egy fedél alatt. Mi vol
tunk a házigazdák, állítólag a hatalom is a mi ke-. 
zünkben volt, mégis bitorlóknak nevezhettek ben
nünket . . . Ez volt a köszönet, rr. ert kultúrembe
reket faragtunk belőlfik. Boldogok voltunk, ha egy
egy disznópásztor csemetéjét, - akiben némi . te-. 
hetséget fedeztünk fel, - kimosdathattuk, iskoláz
tathattuk és az egyikből katonatisztet, a másikból 
ügyvédet, a harmadikból orvost, politikust, falusic 
papot, vagy tanítót nevelhettünk ... Civilizáló mun
kánkért semmit nem kívántunk. Még az állam nyel
vének elsajátítására sem köteleztük nemzetisége
inket. Az anyagi, a szellemi javakat, tele kézzel\ 
szórtuk közéjük, mert hittük, hogy a bőkezűen 
megosztott javak, az igazságos elosztás folytán nem. 
kevesbednek, hanem szaporodnak, és széles réte·· 
geket áthatva erősítik nemzetünket ... Talán ott hi
báztunk, hogy soha nem számítottunk. Bíztunk ab-. 
ban, hogy a magunkkal egyrangúvá tett kecskepász-. 
tor ivadékok, ragaszkodással viszonozzák nemze
tünk nagylelküségét. 

- Úgy jártunk velük, - szólt köbe Dezső,. 
- mint az állatszeliditő,a menazséria lakóival. Egy-
szer megbetegedett, a fenevadak megrohanták, és, 
széttépték a legyengült gazdát. 
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- Hasonlatod sánfit, - felelte Győző, - mert 
a memzetiségi farkasok, rókák és hiénák idomifása, 
nem korbáccsal, nem vasdoronggal és nem revol
verrel történt ... Az elkényeztetett gyermekek eseté
vel állunk szemben, - folytatta Győző ... 

- Bocsánat, - suttogta figyelmeztetően a 
főpincér, - Karakics emberei hallgatóznak. 

- Az ördög vigye el öket, dörmögte Dezső. 
- Főúr 1 Fizetni l 

Igazad van, menjünk, - mondotta Győző. 
Éjfél elmult, hajnalban indulok, alig marad pár 
órám alvásra. 

- Szóval a határátlépési igazolványt meg
kaptad, nem akadékoskodtak? - kérdezte Dezső. 

- Dehogynem. Először hallani sem akartak 
arról, hogy a szükséges gépalkatrész!, a demar
kációs vonal tulsó oldaláról hozzam . . . Hiába 
magyaráztam, hogy a gép magyar eredetű, csakis 
magyar ter!ileten kaphatók az alkatrészek ... Ér
velés közben, akaratlanul megfigyeltem az útlevél 
osztály vezetőjének konok arcát. Egy kifejező 
gesztus meggyőzött, hogy rosszul fogtam a dolog
hoz . . . Eléje álltam, és úgy, hogy a többiek ne 
lássák, leejtettem egy nagyobb bankjegyet, pon
tosan a cipője mellé ... A pasas, fürge mozdu
lattal ka pott a pénz után, de mielőtt eltllntette, 
előbb gyorsan megtekintette a bankót ... A pénz 
minőségét, és mennyiségét kielégítőnek találta, 
mert azonnal intézkedett : 

- Ennek az úrnak állitsátok ki az igazol
ványát ... Mivel utazik, vonattal, vagy kocsival, 
- kérdezte. 
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~ Kocsival, - feleltem, és az igazolvány 
két perc alatt a zsebemben volt. 

- Már hallottam erről az alakról, - je
gyezte meg Dezsö, A magyar éra alatt teljesen 
letört. Tanárai mesélték, hogy a negyedik gimná
ziumból kimaradt, mert a legbutább volt az egész 
gimnáziumban. Később, dijnoki állást kapott a vá
rosházán, de onnan megbízhatatlansága miatt, 
közvetlen a megszállás elölt, kirugták. 

- Érdekes, - felelte Oyözö, - ezek a fel
kapaszkodott alakok, csaknem egytöl-egyig mind 
panamisták. Szemérmetlenül lopnak, csalnak, és 
úgy tüntetik fel a dolgot, mintha a megszálló csa
patok, csakis azért ülnének a város nyakán, hogy 
fegyveres erö fedezze szemtelen machinációjukat, 
holott a megszállók, többnyire nem is sejtik ro
konaik üzleteit. Felszarvazott férjekhez hasonlóan 
ört átttak az ajtóban, és bárgyún tartják a gyer
tyát, a minden hájjal megkent csirkelogóknak. 

- Nem kísérlek tovább, - szólt közbe 
Dezső, - még benézek a hármas telepre, mert 
tartók föle, hogy a huszezer shampoonnat nem 
készülünk el holnap délig. 

XIX. 
A negyven fokos nappali hőség után, a ké

ső éjjeli órákban, még mindig tikkasztó volt a 
levegő. Győző fáradtan, álmosan érkezett la
kására. Alig, hogy lefeküdt, sűrű zuhogással meg
eredt a viharos nyári zápor. Győző, örömmel fi
gyelte a kiadós esőt, mert az utazás napjára, meg
tisztitotta és lehűtötte a levegőt. 
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Midőn a kocsis, kora reggel bezörgetett az 
ablakon, már apró szivárvány tarkálott, a höm
pölyögve oszladozó felhők alatt, a város nyugati 
oldalán. 

Atikka sztó este után, csodálatosan üdítő 

volt a hűvös reggeli levegő. A hintó elé fogott 
lovak türelmetlenül kapálták az utca kövezetét és 
várták az indulást. A gyönyörű reggel, a termé
szet zajtalan szépsége, embert, állatot felvillanyo
zott. A szilaj paripák vágtázó jókedvvel, könnye
dén indultak neki az öreg hintóval és gyors tem
póval siettek kifelé, az emeletes házsorok közül ... 
ki a szabadba. 

Kint, a hullámzó buzatáblák között, nyílegye
nesen haladó országúton, nem csökkentették az 
iramot, hanem szélvészként nyargaltak fokozódó 
sebességgel. A lovak ösztönösen megérezték, hogy 
az út testvérekhez vezet. Siettek, hogy mielőbb 

odaérjenek, hogy minél több időt tölthessenek a 
szabad magyar városban, testvérlovak társaságában. 
Ki tudja, mennyi mesélnivalójuk volt, nekik is. 
Majd, ha a kedélyes szénaropogtatás után össze
dughatják fejüket, bizonyára sok érdekes, de még 
több szomorú tapasztalatot közölnek egymással, a 
körülöttük lábatlankodó ifjabb nemzedék okulására. 

A robogó hintó gyors üteme órák mulva 
sem csökkent, néhol közvetlenül a határmentén 
meghúzódó apró községet érintett. E községekben, 
ember nem volt látható, ellenben, a földbesüppedt 
vályogházacskák udvarán, mindenütt, egy-két hizó, 
olyan 100-150 kilós, gyapjasszörű, szemet gyö-
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nyörködtetö gömblllyüség fekildt . . . fejjel a de
markációs vonal felé indulásra készen. 

A tuloldalon, a gerstli és hajdinakása so
vány táplálékán kiéhezett magyarság körében, szí
vesen fogadott ujdonság vo!t, a lábon járó 
kolbász és karaj ... Nem csoda, hogy amint le
szállt az este, a rejtett ösvényeken és gyaloguta
kon, a libasorban utnak indult röfögö vándorok 
önfeláldozó menetelése, erösen megélénkitette a 
forgalmat. 

Reggelre kelve, e határmenti községek képe, 
teljesen megváltozott. Egyetlen jószág sem volt 
látható az udvarokon, kámforrá vált valamennyi. 

A legfurcsább azonban az volt, hogy az el
hagyott udvarok, délig ismét benépesedtek. 

A felületes szemlélö, azt hitte volna, hogy a 
tegnap látott hízók valahol elfekildtek. Csak akkor 
értette meg a dolgot, ha esetleg délben ismét 
szétnézett az udvarokon. Akkor már a tegnapi 
fehérszörű helyett egy-egy fekete hízó hűsölt, az 
eperfa alatt. Az utánpótlás bizonyára a hátrább 
fekvő falvakból történt. 

A hintó elé fogott sárkányok mestere, a he
gyesre pödört bajúszú kocsis, apróra megmagya
rázta, az elhagyott falvak csöndjét, így aztán Gyö
zö, teljesen megértette a rejtélyesnek látszó dol
gokat ... Éppen a hallottakon gondolkozott, ami
kor az erősen tűzö nap megcsillant valamin. 

Az útmenti árokból hirtelen öt szuronyos ka~ 
lona ugrott elö. 

A hevesvéríl paripák, remegő horpasszal meg
torpantak. 
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Az altiszt igazolványt kívánt. Gyözö moso· 
'lyogva szemlélte az átnyújtott útlevél ellenörzésé
'nek k!llönös módját ... 

Az altiszt fejjel lefelé tartotta az írást. Úgy 
tett, mintha a szöveget olvasná, holott nyilvánvaló 
·volt, hogy a szöveg örök rejtély maradt előtte. 

Az altiszt perceken át szimulálta az olvasást, 
társai ezalatt készállásba helyezett fegyverrel vá

·rakoztak és tisztelettel figyelték parancsnokuk fö· 
·lényes tudományát. Lerítt arcukról, hogy az út
~evelet, mint komoly alternatívát mérlegelik .•. 

Elvégre, sohasem lehet tudni, mit írnak egy 
·ilyen papírra ... Szó lehet arról is, hogy az utast, 
a kocsist, söt a lovakat is agyon kell löni. 

Az örség tagjai ilyes valamit forgattak fejük
'ben, mert minél tovább „olvasott" az altiszt, an
nál magasabbra emelkedtek a puskák. 

Az egyik puskacsö Gyözöl, a másik a ko
csist, kettö a lovakat vette célba. Az őrség telje
sen elzárta az úlat. A töltött fegyverek ravaszán 
begörbillt ujjak, csak a parancsnok intésére vártak. 

Nyomasztó percek után az altiszt, végre befe
jezte az útlevél vizsgálatát, gondosan összehajto
gatta, visszaadta és kijelentette: 

- Rendben van ... mehetnek. 
Sem az őrség, sem az utasok nem köszön

tek ... Ez itt nem volt szokás. A hintó vágtatva 
robogott át a demarkációs vonalon. 

A vonalat nem meszelték rá az országútra. 
Az idegen őrségen kíviil semmi nem mutatta, nem 
jelezte, mintha Gyözö átlépett volna valamilyen 
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határon, mégis úgy érezte, ho11y a levegö ösz-. 
szelétele más, mint az előbbi volt. Tisztább, 
üdítőbb, a tlldő mélyebben szívta fel ezt az édesízíh 
levegőt: a szabadság levegőjét. 

Alig haladt a hintó száz métert, két magyar· 
csendőr emelkedett fel a derékig érő fűből. 

Győző ujjongó szívvel ugrott ki a hintóból' 
és könnyező szemmel szorított kezet a nemzet 
előretolt őrsével. Önfeledten ölelte magához mind-· 
kettőt olyan mozdulattal, mint a távolból megtért 
testvér, ki egyetlen mozdulattal szeretné keblére· 
ölelni a rég nem látott, nagyon nélkülözött család 
minden tagját. 

Az öreg kocsis a bakon remegő kezekketi 
emelte le öszbeborult fejéröl a sllveget és távol
banéző szomjas tekintettel itta fel a Haza földjé
ből kisugárzó életet. 

Az út hátralévő részén, a fáradhatat!an tál-· 
tosok fokozták az iramot, érezték, hogy közeled-· 
nek a célhoz. A nagy város körvonala itt-ottfmár 
tisztán kivehető volt. Gyors tempóban robogott el 
a hintó a szétszórt tanyák és szélmalmok között. .. 

Balkéz !elöl búzatáblák csillogtak, de álta
lában inkább nagy kiterjedésű '. paprikatáblák fog· 
ták körül a nagyvárost ... 

XX. 
A poros hintó az ebédutáni órákban érke

zett a város közepére. A piactéren óriási embertö
meg. Mindenki vásárlással volt elfoglalva. A hen
tesbódék és sátrak alól pillanatok alatt elkapkod··· 
tál< a felhalmozolt árut. A legtöbben löstöltsza-. 
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Ionná! vásároltak. Egy-egy vevő 3-5 kiló sza
lonnával megrakodva sietett tovább. Szakértő köny
nyen megállapíthatta, hogy a szétkapkodott szalonna 
csak amolyan másodrendil minőségű áru volt. Egy 
héttel előbb, bizonyára még az eperfa alatt hűsölt, 
valahol a demarkációs vonal mellett és most, a 
a sllrgető kereslet folytán idő elölt feldolgozták, 
leakaszlották a füstről ... Gyözö nem állta meg, 
hogy meg ne kérdezze az egyik mészárost: 

- Mindig így megy, vagy csak ma van ilyen 
nagy vásár? 

- Pár hét óta így megy, - felelte készsé
gesen a mészáros, - de a vevők nem ide• alók. 
Némelyik harminc-negyven kilómétert ·megtesz pár 
kiló szalonnáért. Tetszik tudni, - magyarázta -
a környéken sehol nem lehet kapni még tlz dekát 
sem. Akinek van valamije, nem ad belőle még az 
édesapjának sem. lg.y aztán ez a sok szegény, éhes. 
tisztviselő, ide gyalogol egy kis szalonnáért, mert 
otthon kinevetik, ha pénzért venni akar valamit ..• 
Ej uram 1 Ha !ölem függne, mindenkit letaglóznék, 
aki az ilyen nehéz időkben megtagadja magyar 
testvérétől azt, amije van. 

- Talán csak a kommunistáknak nem ad
nak, - kockáztatta meg Gyözö. 

Dehogy kérem, - mérgelődött a mészáros -
a kommunisták erőszakkal elszedték, a:ni nekik 
kellett. Aki nem volt kommunista, éhen pusztul
hatott, még szerencse, hogy a vörösök ide nem 
jöhettek be, mert akkor itt sem volna semmi. 

- A kommunizmus megbukott, majd csak 
rendbe jön minden, - jegyezte meg Gyözö. 

.· 
l'í 

' i'li 
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- Áh kérem, még csak most kezdődik az 
az igazi fosztogatás, - felelte a mészáros. A for
radalom, meg a kommunisták tönkre tették a va
gyonos osztály nagy részét, ami még megmaradt, 
a Budapestet megszálló ellenség kezeire került. 
Uraságod, úgy látom nem ide való. Furcsa, hogy 
ennyire tájékozatlan, - tette hozzá bizalmatlanul. 

- Ne csodálkozzék, - nyugtatta meg Győző, 
- ahol én élek, oda nehezen szivárognak át a 
a hirek. A főváros megszállásáról sem értesültem, 
most hallom először . . . Biztos ez, nem rémhír? 

- Sajnos ez nem rémhir, a reggeli lapok
ban le van irva, - felelte a mester. 

A szabadnak hitt föld viszontlátása fölött ér
·zett örömöt, a magyar városba való megérkezés 
k1kes hangulatát, a hentesmester kegyetlen hírei 
mélységes szomorúsággá változtatták . . . Győző 

szédelegve távozott a piactérről. A legközelebbi 
kávéházban ujságot kért és lélekzet nélkül szaladt 
át a főváros megszállására vonatkozó lapjelenté
seken. Aztán, mint akit fejbekólintott a valóság, 
elviselhetetlen nyomás nehezedett agyára. Fájdalma 
oly intenzív volt, hogy üvölteni akart, de nem tu
dott. A tűlfeszült idegek virtustánca, a hangtalan 
vacogás megbénította cselekvőképességét. 

Ki tudná szavakba foglalni és felmérni Gyözö 
lelkiállapotát, amint egy kávéházi asztalnál meg
bizonyosodott, hogy hazájának fővárosa ellenség 
kezébe került ? Még hozzá a gyermekkorában meg
ismert régi ellenség kezére ... Olyan kezekre, ame
lyek már gyermekkorában üldözték öt, és nyolc 

123 

éven át mindennap a megalázás poklába taszi
lották nemzeti önérzetét. 

Azok, akik az életben már éheztek, megértik 
az éhes ember állapotát, azok, akik idegen el
nyomás alatt már szenvedtek, megértik Győző lel
kének fájdalmas háborgását. 

A kávéház személyzete megdöbbenve állta 
körül az izgalomtól remegő, sápadt vendéget ..• 
A főpincér odahajolt Győzöhöz és halkan kérdezte : 

- Uram, rosszul van? · 

Győzö tenyere hosszú simitásokkal szántott 
végig lüktető homlokán, aztán gépiesen ivott az 
eléje tett jeges vizböl. 

A főpincér megismételt kérdése és a jeges 
víz hatása megtörte a lidércnyomást ... A téboly 
mesgyéjére tévedt agy, az erős, ifjú szerverzet pa
rancsára visszazökkent a normális működés ut
jára. Az agy, mint az új erőre kapott motor, életre 
kelt és egymásután termelte a száguldó gen dola
tokat ... 

Gyözö első gondolata az volt, hogy nem kér
dez többé senkitől semmit, gyorsan elintézi dol
gát, befogat és visszautazik a megfeszitett munka 
figyelmet lek1Jtö és bajtlelejtö narkotikumához. 

Csakhogy, ember tervez, Isten végez. 

Amint lehorgasztott !övei, hóna alatt a meg
szerzett gépalkatrésszel, sietve távozott, az egyik 
utca sarkán, valaki megragadta karját. Ez a vala
ki, Szabó Tóni, a daliás huszárfőhadnagy volt, az 
évek óta nem látott jóbarát. 

- Gyözö, öreg pajtás 1 ••• 
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- Tóni .1 - hangzott egyszerre a meglepett 
felkiáltás, mindkettö ajkán. 

Gyözö szeretett volna örülni, de nem tudott. 
Arcán, átcikázott ugyan valami torz idegrángás, de 
a fátyolos szemekben még ott borongott a fájda
lom, nem engedett utat semmiféle eröltetett érze
lemnek ... 

A bohém természetű Tóni, boldogan élvezte 
a nem várt találkozást és ellentmondást nem tűrö 
mozdulattal vonszolta Gyözőt, a legközelebbi sörö
ző napernyői alá. 

A pincér szó nélkül hozta az italt, ügyesen, 
gyorsan, - ahogy csak magyar pincér tud, -
oda állitotta a vendégek elé, a hideg sörtől ho
mályos korsókat. 

Az ember, van úgy néha, hogy a bánat mi
nél inkábbb foglalkoztatja, annál élesebben figyeli, 
a körülötte zajló apróbb dolgokat. !gy volt vele 
Gyöző is, amint a hívatlan pincér, szorgalmas 
süigés-forgását figyelte. Arra gondolt, hogy a pin
cér kéretlen buzgalma, biztosan Tóninak szól, a 
mindennapos vendégnek . kijáró előzékenységröl 

van szó. Tóni mindig a legjobb fogyasztó volt és 
nem ok nélkül, fantasztikus hirek keringtek böke
zűségéröl a pincérek társadalmában. Tónival kap
csolatban, a mu!tból, jóízű jelenetek elevenedtek 
fel Győző elölt. Csupa derűs jelenet, a visszaem
lékezés mellett valóban nem tehetett elmenni mo
soly nélkül. 

- Drága Tóni 1 Téged a gondviselés küldött 
az utamba, - buggyant fel Gyözöböl az öröm 
kifejezésének elsö jele. 
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- Csakhogy megszólaltál, öreg komám, -
felelte Tóni bensöséggel ... Tudom én, mi bajod, 
tegnap mi is így voltunk valamennyien. A fiúk 
eljöttek hozzám, én meg íevittem öket a pincébe. 
Ott gubbasztottunk, mint a beteg lovak. Késöbb 
bögtil11k, mint valami kölykök. Hajnal felé rájöttünk, 
hogy a hazának férfiakra van szüksége, nem kis
hitű gyászmagyarokra. 

- Bölcs vagy Tónikám ! Boldog vagyok, 
hogy erröl az oldaladról is megismertelek. 

- Nem bánom, csak csúfolódj, neked sza
bad másnak nem tanácsolnám. De ha éppen tud-

' ni akarod, azt mondom én neked, akar a fészkes 
fene bölcs lenni. Nem kérek belöle. Mentse meg 
az Uristen ezt a szegény nemzetet a sok bölcs 
embertől. 

- Igazad van. A háború elötli évtizedek 
drága ideje, csupa bölcselkedéssel telt el. Az 
egyik bölcs lenézte a másikat. Mindegyik csalha
tatlannak képzelte magát ... Ebböl keletkezett a 
legtöbb marakodás. Irigy szomszédaink pedig ktl
vérre hiztak a gyönyörűségtől. 

- Tanultunk öregem, ezután másként lesz. 
- A közös nyomorúság, talán egységbe 

kovácsolja a nemzetet és belátja, hogy a bölcses
séggel álcázott széthúzás átkozott szokásával a jö
vöben szakitaní kell. 

- Elvégre, - folytatta Gyözö halkan, mint 
aki önmagával vitatkozik - történelmünk tele van 
nehéz helyzetekkel. Csak önbizalmunkat ne veszit
sük el, ezt az egyetlen eröforrást, melyböl kitar
tást merithetünk, a most következő megpróbálta-
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lások nehéz hónapjai, esetleg évei folyamán. 
- '."'it szólsz a város képéhez, - igyeke

zett Tóm a beszélgetést más irányba terelni. A 
békebeli Budapest forgalma kismiska városunk 
mai forgalmához képest. ' 

- Sehogy sem tetszik nekem Tónikám. Va
lahányszor elmegy elöttunk az ántánt-uniformis 
remeg bennem a tehetetlenség. Lehel, hogy ti meg: 
szoktátok ezt a látványt, nekem szokatlan. Itt job
ban érzem megalázoltságunkat. Nálunk csak egy
féle ellenség pöffeszkedik, nálatok az ántánt min
den fajtája képviselve van. . . Nézd a közeledő 
liszteket ... Négy tiszt, négyféle uniformis ... és 
m~nnyi tolakodó önteltséggel uralják az utcát. 
Mmtha rajtuk kívül senki sem volna a világun. 
Nézd páváskodó asszonyaik egelverö jókedvét ... 
Mintha szándékos bosszantásunkra duhajkodná
nak. . . . Kedvem volna arcukba Ioccsantani egy 
krigli hideg sört. 

- Tóni, - kiáltotta izgatottan Oyözö, -
hallottad? a Nök magyarul beszéltek. 

- Tudom, - legyintett Tóni - ezek a 
félvilághoz tartoznak. jó valutáért ~indenkihez 
kedvese~. : .. de az már szégyen és gyalázat, hogy 
magyar unlányok együtt autóznak antant tisztekkel 
és elfogadják ellenséges tisztek udvarlását. ' 

- Tóni, ezt nem tudom elhinni, lehetetlen. 
- Persze, hogy lehetetlen, én sem akartam 

elhinni. Sajnos, úgy történt, ahogy mondtam. 
Szemtanuivá váltam néhány tragikusan végződött 
jelenetnek is. 

- Mi történt ? 
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- Az antant gavallérok, mikor látták, hogy 
másként nem boldogulnak, megrendezték az el
jegyzési komédiát. Késöbb, mikor a növel már 
jóllaktak, egyszerűen áthelyeztették innen magukat. 
A csúffá tett lányok, és szülök azóta is bottal ülik 
a széllel bélelt völegények nyomát. 

- Nem, nem, ez lehetetlen, - háborgott 
Oyözö. Hiszen, ha igaz volna, akkor a dicsöséges 
emlékű egri nök-nek nincs többé nyugta a földben. 
Borzalmas tévedésröl lehet szó, hidd el, megté
vesztett benneteket, hogy az autózó nök magyarul 
beszéltek, holott a valóságban talán sohasem voltak 
magyarok. Hiszen az igazi magyar nö az egri 
nök erényeit örökölte. Ennek az örökségnek szel
leme ört áll mellette, végig kíséri az életen, elhá
rítja a kísértést és megóvja a bukástól, a gyalá
zattól. 

- Mondasz valamit, - kiáltott föl Tóni 
lelkesen. Tényleg nagy a különbség, magyar nö, 
és magyarul beszélö nö között. Lássuk csak ... , 
ha sorra veszem az antant tisztekkel barátkozó 
nökel, Mercédest, Ibi!, Loncsit ... úgy van, vala
mennyi, egytöl-egyig idegen. A hoppon maradt 
menyasszony, a többi is, lélekben mind idegen ..• 

- Mikor láttad Mariskát? 
- Kérlek, Mariska újabban Mary lett ..• 
- Hát ö is? ... 
- Ajánlom pajtás: verd ki a fejedből. 

- Ugyan, hiszen egyszer-kétszer beszéltem 
vele összesen. 

- No-no 1 Ne add a bankot. 
- Tóni, - megütlek. 
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- Jó, de elöbb vacsorázzunk - és az elö
sietö pincértöl étlapot kért, 

Mialatt a pincér előteremtette az enni- és 
innivalókat, közeledő lépések zajára figyeltek fel. 
Honnan-honnan nem, Tóni pajtásai egyszercsak 
körUlözö?lötték az asztalt. Valahogyan megérezték, 
vagy talan az utcáról látták a sűrűn ürített sörös
korsókkal súlyosbított komoly hangulatot. Hallga
tólagos megegyezéssel csatlakoztak tehát, hogy a 
,kU!ön'.éle búfelej.tőt a legszigorúbb pártatlansággal 
kegyeikbe fogadják. Az egyik fiú, szomjas lehetett, 
mert nem tudta bevárni a pincért, hanem Tóni 
korsója utány nyult, fölemelte, jelentősen intett és 
nagyot húzott a korsóból. 

- Egészséges gégéd van, - állapította meg 
Tóni, miután benézett a korsóba, melyet a most 
érkezett barát fenékig ilrített. 

- Killönben itt máma nem lesz ivás -
folytatta, vacsorázunk és megyünk. Győző Íe is 
velUnk jössz. 

- Hová? 

- Ismerkedési estélyre. 
- Uti ruhában ? 
- Atöltöztetünk. 
- De nekem semmi kedvem .. . 
- Mi sem kedvből megyünk .. . 
- Miről van szó ? 

- Néhány ügynök ismerkedési estélyt ren-
dez az antant tisztek szórakoztatására. 

- Képzeljétek, - szólt közbe az egyik fiú -
azt híresztelik, hogy a legszebb magyar lán~ok 
mind ott lesznek. 
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_ Érted már? - fordult Tóni Győzöhöz, -
·'Megfigyelőknek megyünk. 

XXI. 
A mulatság, zene, tánc és flört jav~ban tar-

1ott, amikor barátaink megérkeztek az "1s.merke
dési est" szinhelyére. Fürge ügynökök cikáztak 
a tarka egyenruhás antant lovagok és estélyiruhás 
'hölgyek között ..• A nagy ajtók csalo~atóan nyitva, 
·de belépés előtt, némi apró formahtás?n kellett 
átesni mindenkinek. Az ajtó elölt ugyams, egy ha
talmas nacional-kassza vonzotta magáho.z az .. es
·télyen résztvenni óhajtó közönséget. Aki lefizette 
a belépés árát: blokkot kapolt.. Azzal zavartal.a
lanul beléphetett. A rendezői gárdából néhány ar
.gusszemil üzletember, állandóan a bejárat körül 
keringett. Egy-két járatlan fiatalembert előzékenyen 
a kassza elé tessékeltek, aztán a bevételre célozva 
a pénztárostól lépten-nyomon ezt kérdezték: 

- Na, sovány? 
_ Félkövér, de éjfélig kövér lesz, - felelte 

a pénztáros biztatóan. 
_ Nézz a balsarokba, Tóni ... Mariskának 

·nézem - suttogta Győző. · 
.'..._ Még pedig egy franciával spékelve„. Ide 

>jön ... Észrevett bennünket. 
- Hová szaladnak ? . . . Balogh, hát nem 

·ismer meg? _ kiáltotta Mariska. 
_ Sajnálom, nem emlékszem, - felelte 

'Győző. 
_ Szégyelje magát, Miiryt elfelejteni még

osem járja. 
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- Mary nevű leányt nem ismertem. 
. - Vagy úgy, - kacagott a nö, - hát tudja ... 

Mariska, brr . . . nagyon közönséges. 
- Amint parancsolja. 

. - Jöjjön segítsen ... Ez a jóképű francia, 
liszt szeretne foglalkozni velem. 

- Szóval, szerelmi tolmács legyek? 
- Ugy, ugy, tolmácsoljon. 
.- Jó, megteszem ... Diktálja; mii közöljek: lovagjával ? 

- Nagyon rokonszenvesek a francia tisz
tek ... Tetszenek nekem . . . Aztán tegyen méa, 
hozzá egy-két ~edves szót, - csicseregte Mar;.· 

-: Onagysaga azt állítja, - fordult Győzö. 
a franciához, - hogy a kultúra fokmérője minél. 
több nyelv birása: .. A magyarok. négy-öt nyel
v~n b~szélnek és 1gy kulturáltabbak a franciáknál, 
kik saját nyelv!lkön klvíil más nyelvhez nem ér-. 
lenek. 

. A francia elsápadt, aztán tátogott, mint va-. 
l~m1 partra vetett hal, vég!ll gúnyosra biggyesztett: 
a1akkal felelte : 

· - Őnagysága szellemes érvelése nem győ
zött meg, ellenben bámulom megtévesztő arcjáté
kát. Arcelemzésből megbuktatolt. 

- Ez így nagyon unalmas l Mondja hogy 
táncolni szeretnék, - nyűgösködött Mary ' 

- Épp erről beszélt!lnk. . . Mondhatom 
nem valami udvariasan viszonozta a maga elra: 
gadtatását. 

- Miért ? Mit mondott ? 
- Hogy ennek a táncnak szépségeit csaki~ 
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francia nö képes érzékeltetni . . . Magával meg sem 
próbálja ... Abszurdum l Most mit mondjak neki? 

- Tudja mii? Mondja meg neki, hogy 
pukkadjon meg, - sziszegte Mary és lángba bo
rult arccal távozott. 

A francia sóbálvánnyá meredve bámult az 
elimbolygott csipkefelhö után, aztán magyarázatot 
vári. 

- Talán jobb, ha elhallgatom ... érzékeny
ségét sértené, - kezdte Gyözö. 

- Ne tt\rödjék vele, - csak mondja, -
kapacitálta a francia. 

- Őnagysága elbizakodottaknak tartja a 
franciákat ... 

- Miért? 
- Tömören fejezte ki magát ... 
- Higitsa fel ... 
- Akkor hosszasan kell beszélnem. 
- Hallgatom. 
- A franciák önteltségét utálja. 
- Miért? 
- Mert csalhatatlannak képzelik magukat. 
- Honnan tudja ? 
- Viselkedés!lk alapján megállapitotta. 
- Nem értem. 
- Önök borzalmasan tévedtek a magyar 

nemzet megítélésében. 
- Hogy-hogy? 
- Nincsenek tisztában azzal, hogy Magyar-

ország megerősítése például, francia érdek. 
- Na, ne mondja l 
- Majd rájönnek, hogy a kiegyensúlyozó 
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hatású ma b' gyar irodalom szétrombolásáv 1 
~án vagy szláv erőket táplálták és ebbö~ af ger
c1áknak nem lesz hasznuk "t a ran-, so . 

- i:-iézze, ez politika. 
- Ön kérdezett s én feleltem. 
- Bár ellenfeleink voltak nekünk 

lenszenvesek a magyarok. ' nem el-

- Ma is .ellenségként viselkednek. 
- Mennyiben ? 

- Például : védtelen magyar ők 
becslelenitettek. n el meg-

- Hol? 
- Megszállott termeten 
- Kik tették? . 
- Francia gyarmati katonák. 
- Szóval, nem fehér franciák 
- ~indegyl · 
- 0 - lalal 
- A fehér nemzet felelős, 
- Még pedig? 

- A francia nemzet küldte a 
megszállására. magyar város 

- Kit? 
- Spahikat. 
- Na és? 
- A tisztek, fehér franciák voltak 

hér tiszt. Nem vigyázhat minden spahir~ egy fe-

ták őket. Ez az 1 Mégis kulturnemzet földjére hoz

- Hja 1 A háború. 

133 

- Háború után vagyunk. A magyarság el
dobta fegyverét ... A magyar nök védtelenek vol" 
tak ... Példátlanul áll a civilizált Európa történe
tében a spabikkal való megszállás. 

- Nagy szavak ... 
- A tett egyenlő a fehér faj elárulásával. 
- Még nagyobb szavak ... 
- A történelem ítélni fog Franciaország fölött. 
- Állunk elébe. 
- Uram 1 
- Uram! 
A francia tiszt jobbra-balra forgatta fejét, 

mintha keresné a párbeszéd !illlanúját, ezalatt 
Oyöző tovább lépett •.. Amint nézelődött és is· 
merör.öket keresett, klllönös jelenet ragadta meg 
figyelmét . . . Az egyik ablakmélyedés elölt, a föl
digérö függöny mellett, hátával a falnak támasz
kodva állt egy amerikai tiszt. Előadást tartott a 
szerelemröl egy engedékeny, estélyi ruhás médi
umnak ... Az összetapadt pár mozdulataiból, a 
ritmusérzék teljesen hiányzott. A modern tánc, 
amelyet csak mimeltek, alaposan betöltötte a ke
ritö szerepét. Egy szalmaszál sem fért volna el 
közöttük ... Abban a hiszemben, hogy egy ren
dörileg nyilvántartott nö dollárhódltó akciójáról 
van szó, Oyözö visszahúzódni készült, de az ame
rikai észrevette a hosszas figyelést. Hirtelen szét
rebbentek, és a nö szembefordult Gyözövel. 

Oyözö nagyon meglepödött és az asszony, 
kit Kohnné személyében most már felismert, han
gosan felkacagott. 

Analizálás alá vette a nö nevetését és rájött, 
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hogy a kacagás megkönnyebbiilést fejezett ki. 
Nem a férj, hanem egy veszélytelen ismerős top
pant eléje ... Bosszusan elfordult, nem ildvözölte 
őnagyságát. De az asszony kihi vóan eléje állt : 

- Meg sem ismeri a szegény embert? -
mondotta. 

- Nem akartam zavarba hozni . . . Gondol
tam, jobb, ha azt hiszi, hogy nem ismertem fel. 

- Miért ? - kérdezte arrogánsan. - Je
gyezze meg, én nem bujkálok senki elöl. 

- Pedig jobban tenné, ha máskor a füg
göny mögött rendezné az előbb látott jelenetet, -
felelte Gyözö. 

- Miröl beszél? Kikérem magamnak, -
csattogott a nö, de Győző közbevágott : 

- Nézze kérem 1 Csináljon otihon amit 
akar, de elviselhetetlen, hogy az itt összecsödiilt 
idegenek az ön viselkedése alapján ítéljék meg a 
magyar nöt. 

- Semmi köze a viselkedésemhez, - a 
férjem majd megtanítja. 

- Szerencsére, a franciák azt hiszik, hogy 
maga nem magyar nő. 

- Miről beszél ? Ostobaság 1 
- Az elébb velem egyidöben, két francia 

tiszt is magát figyelte, .. H~llottam megjegyzésilket. 
- Nem érdekel 1 
- Megállapltották, hogy maga nem lehet 

magyar nö. 

- Maga tudja, hogy magyar vagyok. 
- Most már kételkedem benne. 
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_ ÖrUltségeket beszél. Hagyjon 1 . 
_ Akkor a két francia is ör!llt meg1egyzé-

,seket tett? 
_ Mondja már : mit beszéltek ? 
_ Maga fölött vitatkoztak. 
_ Ember 1 Beszéljen 1 
_ A magyar nö bilszke, maga tehát nem 

,magyar, _ mondták a franciák. 
- Nem beszéltem velilk, nem tudhatják, 

'büszke vagyok-e vagy sem. 
- De látták 1 
- Mit láttak? 
_ Hogy könnyen ma~ához engedte az ame-

::rikait, - érti ? 
- Erti az ördög ... 
_ Mert ... hm 1 Egy magyar úrinő büszke-

sége nem engedi, hogy idegen férfival összeta· 
padjon. é - Semmi közilk hozzám, - szólok a f r-
iemnek ... ez már mégis csak hallatlan vakmerös~g. 
. - Helyes, gyerilnk a férjéhez ... Kohn ur~ 
nak is megmagyarázhatom, hogy a magyar nö 
·,hirneve nem magánügy. 

_ fogadatlan prókátor, - li~egte a nö. „ 
- Tessék, - invitált1 Győző, - keressuk 

weg a férjét. . Az előbb még gyfilölettöl v11\ámló asszony 
hirtelen megszelidUlt. Szemére szorltotta zsebkendőjét, kipréselt egy-két könnycseppet, azután duz-
zogva mondta : 

_ Hagyja a férjemet. . . nem akarok bot-
. t maga maga ... utálatos erkölcscsősz. crany . . . , . 
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Oyözö szó nélkill meghajolt és gyilkos mérgével magárahagyta az asszonyt. Tóniékat_kereste,. de nem voltak a nagyteremben. Az egyik szeparéban zeneszó melleit búsultak. 
Hajnal felé Győző, kábult lett. Világosan mű

ködő esze, megzavarodott, de nem az elfogyasztottital tekintélyes mennyiségétől, hanem a baráti körben, a magya(nóták állal felkavart érzések erejétől. 
Felállt, eldobta a körmére égett cigaretta csut-kát, halkan, nehogy a többit zavarja, visszahúzodott, a söntésben bobiskoló pincértől szobát kért,. és alaposan megmosdott. 
Az üdltő hideg víz, nyomban éreztette hatását. Agya megtisztult, a kábulat elszállt, és hirtelen eszébe villant, Dezsőnek tett ígérete . . . a vegyészeti vállalat elé tűzött fontos cél, a megszerzett alkatrészekre tilrelmetlenill várakozó gép, a kötelesség. 
Egy névkárfyára sebtében odavetett pár sor-ral, elbúcsúzott Tónitól, aztán megkereste kocsiját, és gyorsan befogatott. Míg a kocsis, a lovakkal pepecselt, Győző agya, a dübörögve megindult motor módjára, már lázasan dolgozott. A d!ibörgő hang jótékony zakatolása, alkalmas volt, hogy elrejtse, a magyar várostól való el szakadás szomorú érzéseit, a lelkében tomboló vágyak igazságát. 

Az öreg kocsis szótlanul vette kezébe a gyep
lőt, még egyszer szét nézett, mint aki örökre emlékezetébe akarja vésni, az utoljáia látott képet, az •. tán lehorgasztott fővel indított ... 

137 

XXII. 
- Halló Győző 1 Nagyon vártalak . . . Baj 

van! 
- Halló Dezső 1 fél óra mulva jövök. 
- Addig nem várhatok, bemondom most. .. 
- A telepen történt valami ? 
- Nem ... György bátyámról van szó, ma 

reggel itt járt. 
- Tudtommal a bátyád kórházban van. 
- Csak volt . . . valahogy kiszökött, és be-állltott hozzám, kalap nélkül, sárosan, borotválatlanul . . . Harmincnégy kilométert gyalogolt, szegény, nagyon siralmasan nézett ki. Azért jött, hogy adjak neki morfiumot. Azt mondta, morfium nélkül nem képes felmenni Moravcsik professzorhoz, Pestre, hogy meggyógyítsák ... Leliltettem, behuzódtam a telefonhoz. A mentők, nehezen jelentkeztek, mire kijöttem : György eltlint. Rossz sejtelmeim vannak, kérlek, csinálj valamit, én nem mozdulhatok innen. Ide ragaszt a kötelesség, holott rohanni szeretnék a bátyám után . . . Üzentem, az egyik kollegának, hogy jöjjön, váltson le, de nem is válaszolt ... Kétségbeejtő bizonytalanság. 

- Nyugodj meg Dezső, megkeresem bátyádat. Azt montad, hogy Pestre készült, csaknem biztosra vehetjük, hogy a nyugati demarkációs vonal felé vette útját. A kocsim itt áll, azonnal indulok, míg visszajtivök, uralkodj magadom. 
Oyöző letette a hallgatót, kocsijához sietett, és megparancsolta a kocsisnak, hogy hajtson, 

ahogy csak tud. 
A robogó kocsiban, Győző lelkiszemei elöll 
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újra végig vonult a szerencsétlen György vegyes 
házasságának rettenetes következménye. . . 

Élénken emlékezett a Pavelka paltkaban le
wjlott jelenetre is, amikor hlrill hozták Dezsőnek 
bátyja tragédiáját . · · . 

A Gyözö emlékezete által pergetet.t film ~árat-
lanul megszakadt, mert a robogó hmtó hirtelen 
megállt. 

_ Miért állt meg ? . . . Mi történt ? - akarta 
kérdezni, de a kérdésnek nem volt helye, mert 
nyilvánvalóvá vált, hogy a hintó egyelőre, nem me-
het tovább. .k ·u 1 A keskeny mezei űton, szemközt, ökrö a a 
vontatott parasztszekér, mögötte három szurony~s 
katona közeledett ... A katonák parancsolóan ki-
áltozták a hintó felé : 

Stoj 1 ... félre az űtból 1 . 
A kocsis behajtotta a hintót a kukonca táb

lába, Győző ~edig killönös elöérzettel, kiszállt a 
kocsiból és bevárta a paraszt-szekeret. 

A leeresztett saroglyával lassan közeledő sze
kéren senki sem ült. A szekér gazdája, az ökrök 
elölt cammogott. A szekér belseje, friss szalmával 
volt kibélelve. A szalmát, gyapjű pokrócca~ leta~ 
karták. Gyözö, érezte, hogy meg kell tudma, mi 
van a pokróc alatt. Ellenállhatatlan kényszer, a sze
kér mellé vezette, és gyors mozdulattal, -:. nehogy 
a katonák megakadályozzák, - szónéilml lerán-
totta a szalma tetejéről a pokrócot. . 

- Állj 1 - ordították a katonák, és raron-
tottak Gyözöre. Ne bántsátok, ismerem, - har
sogta az egyik katona a másik kettőnek. 
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Gyözö, nem törődött a katonákkal, nem vet
te észre a döfésre lend!llt szuronyokat, mint áll-
tak meg a levegőben, két ujjnyira az oldalától .. . 
Győző, a szalmába süppedt holttestre meredt .. . 
A hátára fektetett holttestben, Györgyöt ismerte fel. 

A katona, aki elhárította a szurásra emelt szu
ronyokat, recsegő hangon mesélte társainak, Gyö
ző vegyészetigyárában található furfangos készít
ményeket ... Ezalatt, Győző megdöbbenése roha
mosan engedett . . . Az elölte fekvö halott meg
tisztult, és felderült arckifejezése, teljesen lekötötte 
figyelmét. A sokat szenvedett barátot, életében so
hasem látta ilyennek . . . Nyolc-tíz éves korában 
lehetett ilyen, - gondolta és nem hallotta, hogy 
mialatt a halott arcvonásai fölött töprengett, egy, 
a város felől érkezett kocsi, közvetlenill a paraszt
szekér mellett lefékezett. Amint felnézett, Dezső 
megkinzott, fájdalmasan eltorzult arcát látta maga 
előtt. 

- Ki tette ezt, - sírt fel Dezsöböl a bá
natos kiáltás, de senki sem felelt. 

Dezsö tapogatódzó kezei, rátaláltak a sziv 
táján a lövés által iitött tátongó sebre . . . Bátyja 
vérétől pirosló kezekkel, eszelős irtózattal muta
tott a katenákra, és vádlóan zokogta: 

- Ti vagytok a gyilkosok J 
- Nem ... nem mi, a határőrök !ölték agyon, 

nem volt útlevele, ... szökni akart Pestre, - ma
gyarázták a katonák. 

- Légy erős Dezsőkém . . . a te fájdalmad, 
az én fájdalmam, hiszen Géza a legjobb barátom 
volt, - suttogta Győző. A szörnyll végzet jelen 
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pillanatában gondoljunk arra, hogy élete, rettene
tes szenvedés volt .. , A halott arca felderillt, nézdd 

Dezső a vonásokon elömlő megnyugvást, ... me
rits belőle vigasztalást ... Maradj most bátyád mel
lett, én előre megyek. Előkészítiem édes apádat 

Győző azonban, nagyon nehéz feladatra 
vállalkozott, mert György nősillése óta, az apa 
hallani sem akart többé róla. 

- György fiam nincs, ide ne hozzátok ... 
Előre figyelmeztetlek, a halottal nem engedem be 
a házamb~, - jelentette ki a hajlíthatatlan apa. 

Az izgalmas vita alatt, a parasztszekér a 
holttesttel, megállt a kapu elölt ... 

Dezső, a járda szélén, megjegyzés nélkill 
hallgatta Gyözö tömör jelentését az apa magatar
tásáról, aztán a gyorsan lefilggönyözött ablakokra 
emelte szemeit, és kiálltotta: 

- Kegyetlen édes apám ... fiad holtteste 
itt fekszik az utcán. 

Győző átkarolta barátját, a hintóhoz von
szolta, és a fülébe súgta : jöjj Dezső . . . itt vé
geztünk ... majd a ravatalozóban adnak szállást. 

Dezső a hintóban, zsebnoteszl nyujtott át: 
- Egyetlen tárgy, amit a katonák bátyám

nál találtak. 
A notesz lapjain, semmiféle feljegyzés nem 

volt, ellenben a belső fedelén ez állt : „ Végrende
letem l Agyamat Moravcsik professzornak, szer
veimet Rajz Ödön doktor barátomnak hagyom.• 

- Bátyám utolsó kívánságát feltétlenill tel
jesítem, - mondotta Dezső. 
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- Megértem elhatározásodat, csakhogy ak
kor azonnal munkába kell lépnünk. Majd én el
végzek mindent, le nem bírnád, - felelte Győző. 

- Ne félts, már erős vagyok, mindent ki
bírok, - erösitette Dezső. 

- Akkor álljon meg a kocsi. Kiszállok, meg
szerzem a hatósági engedélyt és hozom a bon
coló orvost, .. le pedig, vedd magadhoz a szük
séges edényeket, és konzerválószerekel ... 

Győző, nyomban felkereste a városi tiszti
orvosi. Esteledett, már nem találta hivatalában. 
Körülményes hajsza után, a kávéházban végre 
rábukkant ... 

A tisztiorvos habozás nélkill kijelentelte : 
Szó sem lehet a boncolásról . . . A boncolás sok 
szóbeszédre, a megszállók elleni esetleges tünte
tésre adhatna alkalmat, már pedig a katonaság 
nem vágná zsebre a következményeket. Ajánlom, 
~ folytatta, - a temetést is a legnagyobb csend
ben éjszaka rendezzék, . . . nehogy feltűnést kelt
senek, mert nagyon ráfizetnének. Killönben is, a 
mi szemilnkben az elhunyt, egyszerílen tettenért, 
és nyomban megb!lntetett szökevény volt, semmi 
más. 

- És ha szavamat adom, hogy a boncolás 
nem szivárog ki, köztünk marad, - kérdezte 
Gyözö visszafojtott indulattal. 

- Akkor sem - felelte a tisztiorvos ridegen. 
- Hát jó, de mielőtt hátatforditanék magá-

nak örökre, vegye túdomásul, hogy szökevénynek 
nevezett elhunyt barátom, a tudomány büszkesége, 

ahord ozója volt. A legmagasabb régiókban 
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élt, önhöz képest, a szellem óriása volt ... 

Győző sarkonfordult, és faképnél hagyta az 
elképedt tisztiorvosi. Egyenesen a járásorvoshozc 
vette útját. 

A járásorvos, - kit a megszállók egyenlőre 
megtűrtek, - magyar ember volt. Végighallgatta 
Győzőt, azután szó nélkül összecsomaaolta mű-

o 
szereit, és csak ennyit mondott : 

- Menjünk ... 

Utközhen még hozzátette : Ha kitudódik, ki
csavarják a nyakamat. 

- Semmi sem fog kitudódni, - biztosí
totta Győző a járásorvos!. 

Dezső, a boncolás alatt, erősen tartotta ma
gát, mikor azonban, a késö éjszakai órákban, a 
temetés végetért, eszméletlenlil hullott bátyja fris
sen domboruló sirhalmára. 

Másnap forró ideglázban feküdt. Jobbra-bal
ra dobta magát az ágyban. Időnként hallgatódzott, 
aztán szeretett volna megszökni az ágyból . . . Az 

orvos megvizsgálta pulzusát és beszélt valamit 
az abnormális hideg szelekről. 

Az egyik reggelen, egy napsugár esett az 

ágy fejére. Dezső felemelkedett, és napok óta elő
ször megszólalt: 

- Igen, - mondotta, mint aki valamit 
visszaidéz emlékezetébe. . . Szörnyű, - suttogta 

könnyes szemekkel, aztán sokáig sirt és ez, szem

mel láthatólag megkönnyebbülést szerzett a be
tegnek. 

Az élet eljött, hogy követelje a maga jogát 
és a beteg lélek, óráról-órára, mind jobban és 
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jobban eltelt az egészség leheletével . . . A fiatal 

szervezet győzedelmeskedett a betegségen. 
- , Dezsőkém, - robbant Győző a betegszo

bába, - bevezetteltem hozzád a telefont. A sze

relők mindjárt itt lesznek, addig sietve elmondok 

neked valamit. 
Dezső szemei örömmel simogatták végig ba

rátja izmos alakját, aztán megérlően bólintott: 

- Jól tetted, legalább a vállalatunk haszno

mat veszi, hamár a lábadozás idejére eltiltott az 

orvos a patikai munkától. 

- Hohó barátocskám 1 Patikai munkáról sem 

lehet többé szó. Vállalatunk folyton bövlil, egye

dlil már nem győzöm. Éppen erről akartam be

szélni veled. A munkavezetők, ha nem leszek kéz

nél, hozzád fordulnak. Légy szives telefonon disz

ponálni, engem pár napig leköt valami ... Tóni 

váratlanul megérkezett fontos dolgokat hozott ma

gával. Képzeld, Mariska is átjött vele. Az egyik ba

rátnöjéhez szállt . . . Nam akar többé Mary lenni 
és idegen tiszteket sem akar meghóditani. Utólag 

ör!ll, hogy annakidején csúffá tettem, szóval : ki

békültünk. Ne haragudj, már megyek is, Tóni vár. 

- Úgy . . . itt hagynál a nélk!ll, hogy közöl

néd terveidet ? - mondta Dezső szomorú szemre

hányással. - Drága barátom, nem ismered Tónit 
s ő nem hatalmazott fel, hogy beszéljek, . . . ter

veit még nem ismerem, csak sejtek valamit .•. 

Majd ha teljesen meggyógyultál, bemutatom neked. 

- Győző, féltelek. Érzem, hogy valami bajba 

sodródol. Kérlek. légy ovatos. Pár nap mulva én 
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is mozoghatok, segitségedre lehetek, addig ne ve
gyülj semmibe. 

- Jó, jó, - nyugtatta meg Győző, aggodó 
barátját, aztán megölelte, és sietve távozott. 

XXIII. 
Az utcán, a legnagyobb meglepetésre, Tónit 

látta közeledni. . . Talán káprázik a szemem, _ 
gondolta. Az alakja épp olyan, mint Tónié, igaz, 
hogy nem lehetett jól látni, mert esteledett . . . Az 
alak meggyorsította lépteit, sőt, ... most már futva 
közeledett. A menekillő hátamögött, az egyik ke
resztutcából, most kanyarodtak ki az illdözők. 
Amint a menekillő közelebb ért, Győző habozás 
nélkül csatlakozott Tónihoz, kit, most már határo
zottan felismert. 

- Megőrültél ? Húzódj vissza, nehogy velem 
lássanak, - kiáltotta Tóni, azfán lihegve megállt. 

Az illdözők, rohanva közeledtek. Karakics az . ' 
ismert városparancsnok és pribékjei, ott csörtettek 
az utca közepén. Éles slpjelekkel, itt-ott, egy-egy 
revolverlövéssel rémitették a város lakósságát ... 

Gyözö, karonragadta Tónit és betuszkolta a 
legközelebbi kapu alá. A döngve becsapódott kapú 
mögött, a csengő vezetéket, egyetlen rántással le
tépte. Tudta, hogy a lövések elöl fülkéjébe visz
szahúzódott házmestert, csakis csengővel lehet ki
csalni odujából. . . A kapú belülről, kapcsokkal, 
gyorsan lezárható volt. Csakhogy Karakicséknak 
is volt sütnivalójuk. Hamarosan rájöttek, hogy hi
ába nyomogatják a csengőt, ahelyett tehát, hogy 
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sokáig vesződtek volna a kapúval, körtllzárták a 
házat, és környékét. 

Mikor a dühös üldözök, két őr visszahagyá
sával elviharzottak a kapű elöl, Gyözö cs1lndesen. 
kérdezte: 

- Megsebesültél pajtás? 
- Nem, Karakics meggymagjai csak surol-

tak egy-két helyen, de azért, éppen elég nagy baj
ban vagyunk így is, - tapogatta magát Tóni. 

- Hol szedted fel a kopókat ? 
- Szedte az ördög, valami alávaló besúgó 

a nyakamra killdte öket. A lugasban szundikáltam,. 
- mesélte, - ezek meg a másik házat már fel
forgatták miattam. Gondoltam, a te lakásodra is 
sor kerül, nem vártam tovább, megléptem. Lehet,. 
hogy közben észrevettek és az egész falka, nyo
momba eredi. 

A baj nem is olyan nagy, - mondta Gyözö 
megnyugtatóan, - látod azt a magas falat? 

- Ilyen sötétségben én bizony nem látok, 
semmit, csak azt, hogy miattam fejest ugrottál a 
bajba ... Ezek után, te sem maradhatsz itt gyere 
velem. 

- Elöbb gyerünk ki ebből az egérfogoból, 
aztán menekülj magad, nekem egyelőre menekü
lésre okom nincsen. 

- Még szerencse, hogy nem közöltem ve
led semmit, de ezeknek elég volt az, hogy velem 
láttak. 

- Nem olyan biztos, hogy engem is láttak ... 
Állj erösen, támaszkodj a falhoz, - azzal Gyözö, 
ráállt Tóni vállára és megkapaszkodott egy ablak 
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párkányán. Izmos karjával felhúzta magát és a nyi
tott ablakon át belépett, egy elhagyatott szorelő
műhelybe. Az olt talált drótkötelet, leeresztette, Tó
ninak ... Tóni, pillanatok alatt Győző mellett ter
mett. Ideje volt, mert ugyanakkor, az utcai kaput 
hatalmas robajjal bedönlötték. 

A műhely ablakát belülről vasredönyök fed
ték, erről az oldalról pillanatnyilag nem fenyege
tett veszély. A műhelyből lépcsők vezettek egy ut
cai üzlethelyiségbe. Az üzlethelyiség ajtaját belül
ről eltorlaszolták, visszatértek a műhelybe, ahol fel
fedeztek egy keskeny csigalépcsőt, amely az eme
leti raktárhelyiségbe vezetett. A raktárhelyiség északi 
oldalán kinyitották az ablakot. Az ablak alatt 
húzódott el az a magas fal, amelyre ovatosan le
ereszkedtek. A falon lovagolva, nehéz munkával 
megközelítették a vasúti pályalestig húzódó falrészt. 
Onnan, hosszas várakozás után, nyaktörő lendület
tel, rávetették magukat, egy közvetlenfil a fal alatt 
elkanyarodó tehervonat fedett kocsijának tetejére. 

A szuszogó tehervonat, füstöt és szikrát okádva 
robogott bele az éjszakába.. . A kocsi tetejéről, 

koromsötét éjszaka ide.ién, nem könnyű dolog el· 
érni a kocsi ajtaját. Csak jó idegekkel rendelkező 
ember vállalkozhatik arra, hogy a robogó vonat 
tetején, fejjel lefelé függjön mindaddig, míg a kocsi 
ajtaját eléri . . . A menekülök kísérlete sikerrel járt. 

Egyes emberek, élet-halál harcukban elcsüg
gednek, mások összeszorított fogakkal szembenéz
nek a veszéllyel. A cigaretta· gyújtáshoz használt 
gyufa lángjánál a menekültek egymás szeme közé 
néztek. Gyözö szeme csillogott, Tónié, játékosan 
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<mosolygott. Neki a veszély: életszükséglete volt. 
A tehervonat, a külső pályaudvarhoz köze

.:Jedett, erősen lassitolt. Gyözö, sietve búcsúzott 
barátjától, hogy még mielőtt berobognának, leugor
•jon a vonatról és a mezőkön át, viszatérjen a 
városba . . . A tehervonat azonban, hatalmas zök
-kenövel hirtelen megállt. A lökés ereje leverte lá
báról a két barátot. Mialatt feltápászkodtak, roha
nó léptek közeledő dobogását hallották. A sok láb 
·-rohanó robaja a kocsi mellett megszünt. 

A menekülök előrántott revolverrel, tüzelésre 
·készen, a kocsi jobb és baloldali ajtaja mellé hú
zódtak. 

Az ostromlók, a kocsi ajtaját, egyetlen lökés
~el félretolták, aztán a tucatnyi vasutas lámpájá
ból, vakitó fénysugár vágodott a menekülök ar
cába ... A két meglepett barát, megzavarodva ta
':karta el szemét a kezével, aztán, mintha összebe
'széllek volna, egyszerre ugrottak a kocsi ajtaja elé 
··csoportosult vasutasok közé. 

Tóni 78 kiló élösúllyal, Gyözö 72 kilóval 
zuhant rá a lámpás társaságra, oly szerencsét
lenül, hogy a lesodort vasutasokkal együtt, eszméc 
iletlenül terültek el a töltés tövében húzódó árok 
fenekén. 

Mire magukhoz tértek, a hold ezüstös fénye 
·öntötte végig a külső pályaudvar vidékét. 

Gzözö hanyatt feküdt a földön. Keze és lába 
meg volt kötözve. A közelben két sötét ábrázatú 
alak ült, és kártyázott. 

- Mikor láttam a vakperonról, hogy ráug-
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ranak a robogó vonatra, biztosra vettem, hogy· 
csavargók, - mondta az egyik. 

- Már, hogy lennének csavargók, urak ezek ... 
Ismerem az egyiket, - felelte a másik. 

- A sölétben nem lehetett látni, hogy mi
féle emberek. Mikor felkukkantottam a tetőre, már 
behúzódtak a kocsiba. Meg kell adni, járatosak
nak látszottak. 

- Aztán mit csináltál? 
- Eszembe jutott, hogy mielőtt elindult a 

szerelvény a nagy állomásról, egy csomó detektív· 
hajszolt valakit. A kocsikat is átvizsgálták. Gon
doltam jó lesz megállílani a vonatot. A kanyar
ban aztán jeleztem a lámpával. 

Gyözö, mozdulatlanul hallgatta a két vas-. 
úti fékező beszélgetését, s midőn, a kártya
játék miatt a beszélgetés megszakadt, vissza
gondolt kényelmes lakására, óriási méretűvé fej
lődött gyári vállalatára, melyet otthagyott, hogy akar
va-nem akarva belesodródjék életének ebbe az iz
galmas kalandjába. Ugyan mi lesz a vége ennek 
a kirándulásnak ? De nem ez a gondolat foglal
koztatta legerősebben, hanem a Tóni személyét kö
rülhálózó titok és rejtély, amely annál inkább ösz
szebonyolódott elötte, minél mélyebben gondolko
zott a dolgokon. Mi lesz mindennek a vége? Hol 
van Tóni ? Mikor idáig jutott töprengésében, arra 
riadt fel, hogy valaki megérintette. Felemelte fejét 
és látta, hogy egy hasonló módon megkötözött 
alak, észrevétlenül egészen mellé kúszott. 

Ez biztosan Tóni, - gondolta, - és pár· 
pillanatig a fekezökre meresztette szemeit, de, 
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-azok nyugodtan kártyáztak, nem vettek észre semmit. 
- Mondd - suttogta Tóni, - van-e ked-

ved ahhoz, hogy holnap felakasszanak? 
Győző csodálkozva nézett rá, de aztán be

látta, hogy Tóninak könnyen igaza lehet. 
Eszébe jutott Karakics gyűlölettől égö pil

lantása és már egyáltalán nem tartotta lehetetlen
nek Tóni föltevését. 

- Egészen bizonyos, hogy ez lesz a végünk, 
- folytatta Tóni - ha nyugodtan itt heverészünk 
ahelyett, hogy tennénk valamit. Én már meglóg
hattam volna de nélküled nem akartam ... mi
attam kerültél pácba ... 

- Hát jó, próbáljunk szökni - sugta visz
sza Gyözö - de hogyan fogjunk hozzá? 

Tóni szótlanul felmutatta kiszabadított kezeit 
aztán megfogta a Győzö csuklóján fesztllő csomót 
·és könnyedén kibontotta, mintha csak vala
mi összegubancolódott nyakkendöröl lett volna 
szó. A lábára kötött hurkot már a zsebkésével 
vágta át. 

- Gondolod, hogy el tudod intézni az 
egyik kártyást? - kérdezte. Tóni. 

Gyözö csak bólintott. 

- Azt hiszem a detektivek mindjárt.itt lesz
·nek, hagyjuk abba, tegyük el a kártyát - mondta 
az egyik !ékezö. 

- Könnyen beszélsz, te nyersz, ráérünk 
abbahagyni majd ha itt lesznek - felelte a másik. 

Gyöző jóleső érzéssel nyujtóztatta ki szabad 
'karjait és lábait, áztán Tóni intésére nesztelenül, 
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de feszillt izmokkal indultak meg kúszva a milc 
sem sejtő fékezők felé. 

Egyszerre pattantak lel, ugrottak rá, és ra
gadták torkon a fékezöket. 

A néma, rövid küzdelem : kétségbeesett volt._ 
Az óriási erejű Gyöző egy-kettöre lehenge

relte ellenfelét, de Tóni sem maradt mögötte. Ha-. 
marosan szintén elkészilll a maga emberével. 

A két fékezöt tökéletesen összekötözték .. 
nehogy lármázzanak, szájukat betömték és hogy~ 
ne unatkozzanak - mint Tóni mondta, a testvéri
esen kettéosztott kártyapaklit a markukba nyomta •. 

XXIV. 

Az álmából felzavart Karakics elégtétellel1 
vette a telefonértesitést. A jó fogás reményében· 
azonnal intézkedett és jelezte, hogy személyesen· 
kimegy a foglyokért. De addig is mig megérkezik 
megparancsolta, hogy egy század lovasság vonjon 
kordont nemcsak a pályaudvar körill, hanem zárja: 
le a pályaudvar környékét is. 

Az állomásfőnök Karakics megnyugtatására· 
felhozta, hogy a foglyokat megkötöztette, és két 
melléjük állított ör felügyeletére bízta. A maga 
részéről tehát túlzottnak tartja a további óvin
tézkedéseket. 

Karakics azonban az előzményeket tekintve· 
a legnagyobb körtlltekintéssel tette lehetetlenné, 
hogy a foglyok mégegyszer kicsuszhassanak ke
zei köztll. 

Megparancsolta, hogy senki, még a legjobb. 
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személyi igazolvánnyal ellátottak sem léphetik át 
a kordont. 

A menektllök semmit sem tudtak a tiszte
letükre rendezett készillödésröl, még csak nem is 
sejtették mi vár rájuk. 

Ktllönösen Tóni vette biztosra a megmenekülést 
és alig pár száz lépés után egyenesen rákanyaro
dott a jobbkéz !elöl húzódó országútra. 

Lehet, hgy önbizalmát az egyik fékezőtől el
szedett revolver is fokozta, de Gyözö - neki revol
vere nem volt, elszedték tőle, - annál kevésbé 
osztotta Tóni hetykélkedését. Kétségének kifejezést 
is adott : 

- Jobb lett volna a réten maradni, a hold
világ túl erős ahhoz, hogy az országúton csatan
goljunk. 

- Lehet, hogy igazad van pajtás, várj csak .. 
nekem is gyanus a felénk közeledő két lovas. 

- Most már egyre megy, - felelte Gyözö, 
- ha a két lovas Karakics embereihez, tartozik 
akkor úgy is körül fogtak bennünket. 

A lovasok lassftottak, aztán pár lépésnyire 
megálltak. 

Megálljatok l - kiáltották, a most már vilá
gosan felismerhető lovascsendörök. Az egyik, Tóni 
mellé léptette lovát, gyufát gyújtott, kihajolt a nye
regből, és Tóni arcába világított ..• Tóni, villám
gyorsan megragadta, és hirtelen rántással kiemelte 
a csendőrt a nyeregből. 

A másik csendőr kardot rántott, és mialatt a 
menekülök a felszabadult nyeregbe vetették magu
kat, káromkodva sújtott feléjtlk. Az ütés a ló fa-



152 

ráf érte. A ló az iltéstől megbokrosodott, átugrotta 
az országutat szegélyező árkot, és vad vágtával 
rohant tovább az űt mellett elterülő répaföldeken. 
A menek!llőknek, most már minden vágyuk, és 
gondolatuk az volt, hngy megmentsék puszta éle
tllket. 

Mögöttük, revolver lövések hangzottak fel, 
de a távolság, és az időközben bárányfelhőkkel be
árnyékol! holdfény, bizonytalanná tette a golyók 
hatását. 

A tllzelés rendszeressé vált. Jobbról, balról, há
tulról, lltemesen villant fel, a fegyverek lángja, csak 
az előttük fekvő terep volt még szab3d. 

A hatalmas termetű izmos ló, bírta az iramot, 
és űgylátszott, sikerült kivergődni az üldözök ha
rapófogójából. 

Győző körülnézett, hátra csavarta fejét, hogy 
felmérje a távolságot, ugyanakkor az arcán ned
vesség folyt le. Nedves homlokán végighúzta ke
zét, és akkor látta, hogy vért törült le homlokáról. 
A vér szemébe csepegett, karja lehanyatlott, és 
csendesen lecsűszott a ló hátáról. 

Tóni nyomban észrevette a bajt, visszafordí
totta lovát, és bikaerejéve! pehelyként emelte nye
regbe sebesült barátját. 

Amint tovább vágtatott, az egyik dülöűton 
nyikorogva, a rossz űton nagyokat zökkenve ha
ladó szekérrel találkozott. A szekér elé fogott apró 
lovak lihegve vonszolták a. szekeret. . . Tóni vé
gigjártatta tekintetét a szekér belsején, aztán meg
szólitotta a szekér gazdáját : 

- Mi vagy, magyar-e, vagy szerb? 
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- Ne csűfolódjon az űr, - felelte a gazda, 
- minden nemzetségem magyar volt, én is az 
vagyok. 

- Akkor, testvér vedd e papírokat, meg ezt 
a bankót. A papírokat csak Balázs űrnak add át 
a szomszéd községben, de a bankó a tied. 

- A papírjait hagyja itt, de a bankója nem 
kell. Mondtam már, én is magyar vagyok, ..• 
jobb lesz, ha siet az űr a kopók mindjárt beérik. 

- Barátomat megsebezték, add ide a lám
pádat, lássam mi van vele. 

A gazda dohogva akasztotta le a szekérrűd 
tövéből a lámpát, és Tóni rövid vizsgálat után 
megállapította, hogy Oyözö könnyen sérült ... A 
füle mellett súrolta a golyó, az Utéstöl vesztette el 
eszméletét. 

A mögöttük erösbbödö zaj hallatára, a pony
vás szekér űjra megindult. Mintha semmi sem tör
tént volna, nyugodtan, lépésben folytatta űtját ... 
Tóni, a város felé fordltotta lovát, mert űgy gon
dolkozott, hogy ott a legkevésbbé várják öket. 

Lehet, hogy számítása jó volt, csak hogy lo
ván, most már a fáradtság jelei mutatkoztak. A 
sebesült vizsgálatával eltöltött idö is behozhatatlan
nak bizonyult. 

Mialatt lova a kettős teher alatt fáradtan las
sított, tisztán kivehette a sok patkó okozta d!lbör
gést ... Tóni arra gondolt, hogy a szárnycsapatok
nak, volt idejük bőven bezárni körülötte a gyűrűt· 

Amint a hepe-hupás szántáson végig tekin· 
tett, a feltisztuló hold mögül, egy csomó lovas 
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alakja bukkant fel. Minden oldalról,. szemközt is 
lovasok közeledtek. 

Még. megkisérelhette volna, hogy a gyűrűn· 
át, útat töqön revolverével, csak hogy akkor, sor
sár~ ke~lett volna hagyni sebesült barátját, már 
pedig mmden érzése tiltakozott az ellen, hogy pusz
tán csak, saját bőrének megmentésével törődjön ... 

Nehogy kísértésbe jöjjön, eldobla revolverét, 
aztán mert éppen egy forráshoz ért, leszállt a nye
regből, barátját óvatosan a forrás mellé fektette 
még mindég vérző sebét gyöngéden kimosta é~ 
zsebkendöjével bekötözte. ' 

A nyeregtáskában talált kulacs pálinkából a · 
sebesült szájába csepegtetett, aztán örömmel fi· 
gy~lte bajtársa újraéledésének első megnyilvánulá
satt. Nem vette észre, hogy munkáját mások is 
élénken figyelik. 

Két tucatnyi lovas nézte végig, a gyöngéd 
barát megható gondcskodását ... A lovasok revol
verliket tokba süllyesztették, és barálságo; arccal 
l1övették Tóni mozdulatait ... 

Oyöző, éppen kinyitotta szemeit, amikor a lo
vasok parancsnoka megszólalt : 

- Sajnálom, hogy legényeim fegyvertelen em
berekre lövöldöztek, felsőbb parancsra tették ... 
Nem tudom mit követtek el azon kívül, hogy egyik 
emberemet leráncigálták lováról, ... önök Karakics 
őrnagy foglyai. Ha csak önként szóba nem hoz
zák, a magam részéről, elállok a csendörömmel 
keletkezett eset jelentésétől. 

- Neklink nem kenyerlink a dicsekvés. -
felelte Tóni, - Remélem, Karakics őrnagyot a ba-

' 
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rátom nem érdekli, ő vélellenlil csöppent ebbe a 
komédiába. 

- Ezt majd elmondhatják az őrnagy úrnak, 
parancsom mindkettőjük letartóztatására vonatko
zik, - modta a csendőrtiszt. 

XXV. 
A két bajtársat a városháza harmadik eme

letére, Karakics birodalmába szállították. 
Csomó őrzietes cella, egy nagyobb helyiség 

és egy, az előbbivel összefliggö, párnázott ajtóval 
ellátott iroda képezte a hírhedt harmadik emele-
tet. 

A harmadik emelet korlátlan hatalmú kény-
ura, úgy lilt ott, mint ragadozó pók a hálója kö
zepén. Ha fél óráig hallgatott, a folyosón lebzselő 
pribékek már tudták, hogy a !önök újabb valla
tási módszereken töri a fejét. 

Karakics a politikai foglyokat specializálta. 
A zsúfolásig telt cellákban fogva tartott politikai 
bfinösök túlnyomó része magyar volt. 

A politikai bönözés megállapítása Karakics 
egyéni felfogásától függött . . . Nyilvános helyen 
magyarul beszélni, vagy moziban magyar tárgyú 
filmnek önfeledten tapsolni : politikai bűncselek
mény volt. Súlyos politikai bűncselekménynek 
számított, ha valakit az elbocsájtott, nem magyar 
ajkú cselédje följelentett. Karakics nyomban meg
állapította, hogy a soviniszta magyar család meg
fosztotta kenyerétöl egy testvérüket. 

Politikai bfin cselekményben a perrendszerűí 
eljárás ismeretlen fogalom volt. Karakics és segítő-
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társai flilyilltek a törvényes eljárásra. Kinevezték 

magukat jogforrásnak, ök képviselték a vádat, ök 

ítélkeztek elevenek és holtak fölött s hogy minél 

egyszerűbb legyen a dolog, ök maguk hajtották 
végre az ítéleteket is. 

Kisebb politikai bűncselekményekben, mint 

például, ha valaki üzletének kirakatában olt fe

lejtett valamilyen magyarnyelvű felírást, vagy pe

dig a ház lomtárában egy ósdi, berozsdásodott 

és használhatatlanná vált forgópisztolyt, : egészen 
leegyszerűsítették az eljárást. 

Karakics detektivjeinek egyike elöbb megkí
sérelte a maga javára kamatoztatni érlesil!ését, s 

csak akkor tárta fel a politikai criment, ha az ál
dozat megtagadta a fizetést. 

Karakics nyomban behozatta a bűnöst és a 

harmadik emeleten, párnázott ajtók mögött, a fő
nöki csuklójára szíjjazott korbáccsal sajátkezűleg 
kente le a gűzsba kötött áldozat meztelen talpára 

a huszonötöt,- néha ötvenet. De volt példa arra 

is, hogy a huszadik ütés után elölről kezdte, mert 

a főnök űgy vélte, hogy elvétette a számolást. 

Sűlyosabb delictum esetén, ha valaki, - mint 

Tóni tette, - űtlevél nélkül léple át a demarká

ciós vonalat, a fogollyal elöbb a !önök helyettese 
szórakozott. 

A helyettes ilyenkor próbálta ki a főnök űjabb 
találmányait. 

Tíz darab gombostű fejére húzott és petró

leumba áztatott, pici vatta sapkából állott a leg
újabb találmány. 

A gombostfiket a leköfözött áldozat körmei 
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alá s1űrták, minden lábújjba egyet, aztán kezde

tét vette a vallatás. 
Ha az áldozat nem mondta azt, amit kín

zója kívánt, az inkvizitor meggyűjtotta a tíz sapka 

egyikét. Makacs vádlottnál a sapkákat rendszerte

lenül lobbantották lángra. 
A vallatásnál jelenlévő irnok, szünet alatt 

pótolta az időközben elpárolgoll petróleumot. Cse

pegtető üvegből minden sapkára rácseppentett egy

két cseppet. 
Egyszer az egyik tűlbüzgó irnok nyakló nél

kill zűdílotta a petróleumot, a sapka teleszívta ma

gát, aztán . . . a petróleum végigfolyt az ál.dozat 

talpán, onnan a kukoricaháncsról készillt pnccsre 

csepegett ... amint az inkvizitor hozzáérmtette a 

gyufa lángját a sapkához, a priccs pillanat~k alatt 

lángba borult. A tüzel elfojtották, de a .. pnccshez 

kötözött politikai „bűnös" szenvedése örokre meg-

szűnt. . d 
1 Mikor meggyőződtek arról, hogy az al oza 

szíve nem dobog, a holttestet kivonszolták a fo

lyosóra, fölnyitották . az ablak?!, aztán a harma

dik emeletről ledobtak az utcara. 
Karakicsnak azt jelentették, hogy a fogoly 

egy óvatlan pillanatban le~e_tet~e magát a.~ utc~ra. 

Később mikor a pohhkai foglyok kozötl Jár

ványszerűen 'lépett fel az „öngyilko~ság" és cso

dálatosképpen valamennyi a harmadik emelet .ab

lakpárkányáról valósította meg tragikus „elhataro

zását" az inkvizíció keresztje alatt roskadozó ma

gyarsAg fájdalmas sikoly~ űtal talált a főparancs
nok bevattázolt füleihez is. 
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Volt-e vizsgálat, nem volt: semmi sem szi
várgott ki. De ettől az idötöl kezdve a magyar 
politikai foglyok halálugrása megszűnt: az ablakot 
beszögezték. · 

A korbácsolás azonban tovább tartott ... 
El kell ismerni, az óhazájukból érkezett meg

szállók közül egyes vezető tényezők, emberségesen 
bántak a hatalmuk alá jutott magyarsággal. Nem 
egy akadt közöttük, aki megértő részvétet hnú
sított a magyar kenyéren nagyra nött őslakó faj
iestvér brutalitása miatt szenvedő magyarság iránt. 
E megértés azonban annyira már nem terjedt, 
·hogy lefogják a gyilkosok kezeit. Bár gyakran pi
rulhattak, rokonaik miatt, végeredményben csön
desen asszisztálniok kellett a rokonok önként vál
lalt alávaló munkájához. 

A szennyes munka szándékosan kirakatba 
állította a magyarság iránt táplált olthatatlan gyű
löletet A gyűlöletet önzés !ütötte, Karakicsék gyű· 
löletük demonstrálásával a magyar éra alatt élve
zett poziciónál jobbat, zsirosabbat véltek elérhetni. 
Minél súlyosabb árulást követett el nevelöszülöje, 
volt hazája e!len, annál nagyobb jutalmat várt 
vérbeli rokonaitól. kiket régebben - mig magyar 
hazája hatalmas volt - szégyell, lenézett és meg
tagadott. 

A harmadik emelet külön cellájába hurcolt 
Gyözőt elválasztották Tónitól, kit szintén külön 
<:ellában helyeztek el. 

Eleinte kedvet érzett ahhoz, hogy az őrize
tére rendelt rossz arcú, szúrós szemű detektívnél 
érdeklődjön sorsuk felől, de később méltóságán 
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.alulinak tartotta, hogy szóba álljon a véreskezű 
banda tagjával. 

Győző fejében lázasan kergetőzte~ a gon-
dolatok .... Voltak pillanatok mikor ahg tudott 
uralkodni magán. Kedve támadt, ho~y ráv~sse ma
gát, a sötét arcú detektivre, a lustan nyuJtózkodó 
akasztófavirágra. . s 

Izmai megfeszültek, de ugyanakkor nyüz -
gés támadt a folyosón. A harmadik emelet gépe
zete működésbe lépett, aztán benyitott maga a fö
nök : Karakics. 

Durván ráförmedt embereire, megparancsolta, 
'hogy pányvázzák ki a foglyot erösen, nehogy meg
szökjék, mert keményen felelnek ... Hatan rohan~ 
tak Győzöre, . . . a hatból kettőt leütött, a tobbt 

ál dühösebben ragadta torkon, és teperte földre 
:n~édekezől. Megkötözték, hogy mozdulni sem tu-

dott. 
_ Levegyem a pasas cipőjét, - kérdezte 

'lihegve az egyik mákvirág. 
_ Még mindég nem tudod a rendet? ~e 

.hülye 1 ... Hányszor mondtam, hogy az előkészü
letet az irodában végezzétek, - felelte me~sem
misitő tekintettel, a rettegett főnök. ·: A'."ennyt esze
tek van, képesek volnátok idecsődttem a fél várost, 
morogta elégedetlenül. 

- Régóta fái a fogam magára, végre meg-

k t m _ fordult Gyözőhöz, és fekete szemében, . apa , 
gyilkos gyülölet lángja lobbant. . 

Győző úgy tett, mintha észre sem vette volna 
.az öblös hangú fönök1lt. 
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- Maga méregkeverő, holnap hajnalban lógni 
fog, - folytatta Karakics. 

Gyözö keményen a szeme közé nézett, aztán 
gúnyos mosollyal kérdezte: 

- q~y gondolja, hogy meglógunk? 
- Ugy gondolom, hogy akasztófára juttatom. 
- Milyen címen ? 
- A barátja kém, maga a bűntársa. Köte-

let kapnak ... 
- Honnan veszi a bizonyítékot? 
- Maguktól, ... majd beszélni fognak ..• 
- A petróleumos sapkákra gondol ? 
- Hallja-e, ba tovább pofázik, beverem a 

száját. 

- Megkötözött embert ütni, a leggyávább, 
a legaljasabb dolog ... 

Karakics fuldoklott dühében. Bámulva nézett 
Gyözöre, aztán hirtelen kisietett a cellából. 

- Másfél óra alatt meg kell szerezni a két 
kém nacionáléját, addig készítsétek elö az irodát, 
és puhltsátok öket ... különösen a másikat, - hang
zott a folyósón a harsogó intézkedés. 

A detektívek, szuronyos katonát állítottak a 
cella ajtaja elé, aztán vigyorogva elvonultak. Tá
vozásuk elött biztosították Gyözöt, hogy ne tiirel
metlenkedjék, nemsokára rá kerül a sor. 

Gyözlí, megkötözése óta a cella padlóján fe
küdt. Egyszer csak azt vette észre, hogy tele van 
féreggel. A piszkos cella valósággal hemzsegett az 
undoriló férgektől, ... a férgek percek alatt elborí-
tották egész testét ... Türelmetlen várakozás után 
végre visszajött az egyik detektív. ' 
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- Ültessen fel a pricste, - mondta GyOZö. 
A detektív teljesítette kívánságát, aztán ráförmedt: 

- Valld azt, hogy a társad kémkedett „ . 
Ha bevallod, társadat felakasztjuk. de téged sza
badon bocsájtunk. 

- Tévedtek. - Társam csupán látogatóba 
jött, nem kém... Semmi okotok sincs, hogy ki
nozzátok. 

A válasz, éktelen dühbe hozta a detektívet, 
öklével nagyott sujtott Gyözö arcába, és fogcsi
korgatva fenyegetődzött : 

- Addig korbácsolunk, míg azt vallod, amit 
akarunk. 

- Hatalmatokban vagyunk ... de vigyázz, ha 
kiszabadulunk ... 

A detektív vad dühhelrohantGyözöre,és öklöz
te ott ahol érte. Mikor belefáradt, kirohant a cellából. 

A nyitott ajtóban, megszólalt az ör: 
- Látom, nem félsz,. . . nekem muszáj itt 

állni, pedig nem szeretem látni, ami itt megy. Az 
ör még mondani akart valamit, de elhallgatott• 
mert a folyosó ismét benépesedett. 

Az ör részvéte, balsejtelmet ébresztett Gyií
zöben. Aggodalmát gondosan elleplezte, nehogy 
észrevegyék, és örüljenek a detektívek. Az iroda 
ajtaját nyitva felejtették. Világosan hallotta, a Tó
nihoz intézett kérdéseket, és Tóni hallgatását. Az
tán, élesen hallatszott a testre csapódó korbács 
csattogása . . . Olvasta az ütéseket. Mikor tizenötig 
jutott, rövid szünet következett, Csak a m egkínzotl 
bajtárs nyöszörgése, és a pribékek káromkodása 
volt hallható. 

'1 
1 
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Minden ülés, amit Tóni kapott, Győző szi
vét érte . . . Ismét kezdődött, . . . tizenhat . . . tizen· 
hét. Győző nem birta tovább, ... torkaszakadtából 
ordította: 

- Átkozott, gyáva kutyák ... Vadállatok, hó
hérok. 

- Az ör hirtelen berántotta a cella ajtaját, 
s amikor az egyik pribék megkérdezte, hogy mit 
kiabált a fogoly, az ör ezt felelte: 

- Szomjas, vizet kért. 
- Úgy? Szomjas, - vigyorgott a detektiv. 

Mindját rákerül a sor, majd eloltjuk szomjuságát. 
Később az ör, ismét bekukkantott a cellába. 

Szomorűan csóválta fejét, és suttogta: 
- Ezek, nagyon gonoszak, téged is megver

nek, ha nem engedelmeskedsz. Sajnálom, hogy 
nem segíthetek. 

Az embErséges katona, a megszálló hadse
reggel érkezett egyszeril közlegény, nem tudott töb
bet szólni, a felindulás miatt ... Csöndesen behűzta 
az ajtót, és nyugtalanul fel-alá topogott az ajtó 
elött . . . három lépés előre, három lépés vissza. 

Az idegenből magyar földre szakadt katona, 
részvétet érzett a hazájából kiforgatott magyar em
ber szenvedése iránt. 

Mintha az ég is megelégelte volna a foglyok 
vergődését, váratlanul rövidzárlat keletkezett. A 
város fölött átvonuló orkán, elpusztította a villany
vezetéket. Koromsötétség borult a kinzókamrákra, 
az egész harmadik emeletre. A nappal világossága 
ide nem juthatott. A cellák, és az iroda is ablak
talanok voltak. Csupán a folyosóról nyílt egy ab-
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·1ak az utcárn, de - a magyarságra nézve oly szo
morű emlékezetil „öngyilkosságok" után, - be, 

·szögezték, be!Ulröl bedeszkázták. 
A hirtelen keletkezett sötétség pánikot idézett 

elő a detektívek között. Kiözönlöttek a folyosóra, 
hol az ablakdeszkák résein beszilrődő némi vilá· 
gosság, félhomállyá enyhítette a sötétséget. Tónit, 

.az irodában hagyták, tudták, hogy szétvert talpá
val képtelen volna menekülni. 

Megéheztek a nagy „ munkában" és eszükbe, 
jutott, hogy ilyenkor a sarki vendéglőben nagy
·szerű birka paprikást kaphatnak ... A főnökhelyettes 
rászólt az őrre : 

- Nem árt, ha nyitva tartod a szemedet mig 
·visszajövünk, te felelsz a foglyokért. 

Amint az őr egyedül maradt, hátizsákjából 
. elővette a kulacsot, megitatla Gyözöt, aztán meg
lazította köteleit és halkan mondta : 

- Átmegyek a társadhoz, onnan a többi cel
lához; m!g körliljárom a foglyokat, próbálj meg
szökni ... Siess, mert holnap felakasztanak. 

Győző érezte, hogy kezeit könnyen ki tudná 
hűzni a kötél hurkaiból, aztán már nem volna ne
héz szétszedni a derekára és lábaira alkalmazott 

·hurkokat. A vihar seg!tségével nem volna nehéz 
kisurranni az épületből sem, - gondolta - de •.. 
eszébe jutott Tóni. 

- A barátom nélkül nem megyek - mondta. 
- Ne beszélj sokat, igyekezz, minden pilla-

natban visszajöhetnek. 
- Mikor lelőttek a ló hátáról, Tóni nem ha

.gyott cserben. 
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- A társadat nem engedhetem. Mindjárt tud
nák, hogy én seg!tettem ... Úgy sem tudnád el
vinni, csak a válladon . . . Megcsipnének. 

- Igazad van, de.„ megosztom barátom 
sorsát. 

- Nem akarsz megszökni társad nélkill ? -
csodálkozott az ör, aztán megilletődve suttogta. 
Inkább csak önmagának mondta: 

- Nem hagyják el egymást ... szép dolog .... 
összetartanak. 

Gyözö az őr szavaira sóhajtva felelte : 
- Igen, a magyarok összetartanak, amikor· 

bajban vannak ... csakhogy ... 
- Mit mondtál ? 
- Hangosan gondelkoztam. . . ne t1lrödjc 

vele, űgy sem értenéd . . . inkább megkérnélek. 
- Mit akarsz ? 
- Sokkal kevesebbet kérek, mint amennyit 

önként tettél. 
- Miről van szó? 
- Ha leváltanak, menj el Dezső barátomhoz, 

Vigyázz, ö most beteg, nem szabad elmondani 
neki ... csak annyit, hogy lefogtak. 

- De hiszen ez nem így van ... 
- Értsd meg derék barátom, a betege! nem 

szabad felizgatni. Mondd neki, hogy érlékesitsen 
mindent és még ma menjen ;ít a demarkáción, 
ott várjon reám. 

- Jó, de hátha nem hisz nekem. 
- Itt ez a gyűrű ... hűzd le balkezem mu-

tatóujjáról ... emlékbe neked ajándékozom. Mu-
tasd meg Dezsőnek és ö hallgatni fog reád. 
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- Hátha kérdez valamit? ... 
- Mondd azt, hogy legrosszabb esetben in-

'~ernálnak. 

- Értelek, ... úgy teszek, amint kívánod. 
- Akkor ... légy szíves nézz át Tónihoz. Ó 

·rosszabb helyzetben van. 
A testvérien egy!ittérzö katona távozása után 

·Gyözö érezte a kilzeledö álmot. A nap izgalmai 
.után eröt vett szervezetén az ólmos fáradtság. Mint 
'kis gyermek-kora óta minden nap imára akarta 
'kulcsolni kezeit. Kezeit azonban hátracsavarva kil
tözték iissze. Most dilbbent rá súlyos helyzetére ... 

1Belülröl, a lélek legmélyéről fakadt hang ezt kér
·dezte: vajjon nemcsak pózból űtasitottad-e vissza 
a menek!ilés lehetőségét ? 

Az agyban ott motoszkált a gondolat : mi 
:1enne, ha visszahívnád a katonát és felkérnéd, la
zítsa meg jobban kiltelékeidet . . . Próbáld magad 
meglazítani, - indítványozták az izmok. Némi 
·eröfeszités után egyszercsak érezte, hogy mindkét 
keze szabad. 

Tapsolni szeretett volna ilrilmében ... aztán 
forró vérhullám szökiltt arcába. Szégyenérzete szinte 
égette... A tapsolásra kész tenyerek imára kul
·csolódtak ... A felborult egyensűly, a buzgó ima 
alatt helyrebillent, a lélek megnyugodott, a test 
álomba szender!il!. 

Gyözö álma nyugtalan volt. A telepen tar
,tózkodott és Dezsövel a jövö munkatervén dolgo
.zott, mikor a munkafelügyelö jelentette: 

- Egy idegen, jól öltöziltt úr óhajt önnel be
cszélni, azt mondta, igen fontos ügy. 
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- Engedje be, - felelfe Oyözö. 
Nyilt az ajtó és Tóni lépett be. 
- Könnyebb bejutni a miniszterhez, mint" 

hozzátok, - mondta, aztán elkomolyodva folytatta:: 
azért jöttem, hogy üzenetet vigyek. Ha lehet, -
és jelentösen Dezső felé intett, - beszélj. 

- Nekem úgy is dolgom van - érlelte eL 
a célzási Dezső, - nem zavarok .... Alig tette 
be az ajtót Tóni izgatottan kérdezte : Mi történt,. 
mennyire jutultál ? 

Oyözö merően nézett távozó barátja után,. 
aztán sajnálkozva mondta : 

Szegény Dezsöt nagyon bántja titkolódzá"· 
sunk, de nem akarom beavatni ... árván maradt· 
gyermek nevelőapja ... nem tudnám elviselni, hogy· 
bajba keveredjen. 

- Jó, jó, de beszélj már, - türelmetlenke•. 
dett Tóni olyan szokatlanul, hogy Oyőzö megle-. 
petve fordult feléje. 

Baj van? 
- Áh semmi, csak három nap óta nem 

aludtam ... Ma sem lehet alvásról szó, nyomban 
indulok vissza gyalog. 

- Ha visszaérkezel, jelentsd: Nem nézhet
tük tovább, hogy magyar vasutasok segitsenek: 
ellenségeink berendezkedésénél. Elrendeltük az ál
talános vasútas-sztrájkot. Reggel óta minden vonat 
álf. Mindjárt megtudjuk, mi ujság, - azzal egy 
fémböl készült, zümmögő és sistergő gép elé ve
zette Tónit. 

Oyözö kagylót illesztett fillére és lenyomott 
egy fém gombot. A szikratávírókészülék műkö-. 
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désbe lépett, ontotta magából a teleírt papirszalagot. 
Tóni nem értett a készülékhez, feszülten fi

gyelte barátja arcát, hátha onnan olvashatná le a 
gép üzenetét. Győző arca semmi jót sem mutatott. 

A tekercsről .levált papírszalagot gondosan 
maga elé tette és a legaprólékosabb figyelemmel 
nézte a papírra nyomott jeleket, aztán izgalomtól 
rekedt hangon suttogta : 

- Baj van ... Nagy baj van. Menekülj Tóni ... 
Árulás történt 1 Karakics minden pillanatban itt 
lehet.,. Nem érted? 

- Dehogynem értem, a mindenségét ennek 
az átkozott bandának. 

- Siess hát ... legjobb a pályaudvaron meg
húzódni ... jövök utánad, csak szétszedem a gépel. 

Mire Oyőzö is elindult, az utca elején fel
tüntek Karakics sietve közeledő emberei. Még látta, 
amint körüifogták a telepet, aztán behűzódott Tóni 
után a pályaudvarra. 

A pályaudvaron szuronyos katonák közre
müködésével éppen egy szerelvényt állítottak ösz
sze. A szerelvényhez tartozó vasutasok mögött 
fegyveres katona lépkedett. A forgalmi-irodából 
elővezetett mozdonyvazetőt és !ütőt két katona fel
parancsolta a mozdonyra, azután ők is felkapasz
kodtak és fegyverükkel szúrásra készen a moz
donyvezető és a lütö háta mögé álltak ... Féltu
catnyi elszánt, kereskedő külsejü utas beszállt az 
egyetlen személykocsiba és a szerelvény elindult. 

- Győző és Tóni a pályafenntartási épület 
árnyékába húzódva figyelt . . . A szerelvény az 
orruk előtt eldöcögött. 
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- Kár volt elszalasztani a jó alkalmat -
suttogta Tóni. 

- Távolodni a demarkációs vonaltól .. 
hová gondolsz ? 

- Igazad van ... de mondd, mi volt a 
táviratban ? 

- Egy áruló feljelentett Karakicsnak, hogy 
a vasutassztrájk megszervezésére százezer dollárt 
adtam. Az áruló rajtam kívül senkit sem tudott 
megnevezni ... Örülök, hogy az utolsó percben 
még sikerillt táviratoznom. Utasítottam a bajtár
sakat, varrjanak mindent az én nyakamba. 

- Szóval feláldoztad vagyonodat, s most 
életed is egy hajszálon függ, - suttogta Tóni. 

- Ne okoskodj, a kötelesség teljesítése nem 
hősiesség ... Helyzetemben egyetlen magyar sem 
cselekedhetett volna másként. Itt vagy te magad, 
Hetvenkét óra óta kódorogsz pihenés nélkül. Ez 
több mint amit én tettem. Azonfelül ha velem 
csipnek el, nem ér az életed egy fületlen gombot 
sem ... Ajánlom tágulj mellőlem. Egyedül köny
nyen menekillhetsz. 

- Nélküled menekülni? ... Na várj, ezért 
még felelsz, cs>k kijussunk ebből a kutyaszorftóból. 

- Igen, csak kijussunk, ezen töröm a le· 
jemet én is ... De nézd, közeleledik egy szerel-
vény ... Hiszen ez nem is szerelvény, egy, kettő, 
három .... négy darab mozdonyt összekapcsoltak. 

- Ugy látszik ide csoportosítják a mozdo
nyokat, hogy megindlthassák a forgalmat minden 
vonalon. 
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_ A mozdonyvezetők mögött nem látok szu
ronyos katonát - érted ezt Tóni ? 

_ Talán önként álltak munkába. . 
_ Figyeljünk ... itt fékeztek le. Hallod mit 

beszélnek? 
_ Hallom, de nem értem . . . ismeretlen 

nyelven beszélnek. . 
_ Én értem . . . Franciaországból hoztak a 

mozdonyokat ... öt percig állnak, .aztán. tovább
mennek . . . arra a vidékre hol d1ákéve1met töl
töttem. Tóni ! beszélem a nyelvüket, hallod? 

_ Hallom, de hallok én mást is ... Ott jobbra 
·ugy látom Karakics emberei csörtetnek . · · Nézd, 
elözönlötték a perront . . . Utánam szaglásznak „ · 

felfejlődtek rajvonalba, szabalyszerű hajtóvadásza
tot rendeznek . . . Jönnek . . . Erre tartanak . : · 
egy percig sem maradhatunk . . . mindjárt itt 
lesznek. 

_ Gyere utánam - sugta Győzö .. 
- Hová? Ha innen kilépünk meglatnak ... 
_ Szó nélkül tedd amit én csinálok. 
_ !gy Karakics karjaiba rohanunk 1 
_ Utánam most _ súgta llyőzö - azz~I 

kiugrott a ház árnyékából és gyors léptekkel s1-
etett a mozdonyok felé. 

Szembe velük szúronyos katonák közeledtek. 
Karakics dörgő hangon sürgette embereit; 

_ Itt lesz valahol . , . minden zugba néz· 
zetek be, nem menekillhet, csak ha szárnya van . · · 

Gyözö elérte a négy mozdony közül az utol
·sót, pillanatok alatt felkapaszkodott ... Tóni utána. 

l 
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- Hej l kik mászkálnak olt ? - hallatszott 
a közeledö katonák gyanakodó kiáltása. 

A meglepett mozdonyvezető kimeresztett sze
mekkel bámulta a mozdonyra ugrott két idegent. 
Meglepetése széles vigyorgássá változott, amint 
Gyöző románul megszólalt : 

- Kutyák üldöznek ... Mondd nekik, hogy 
a mozdonyhoz tartozunk ... Tóni egy szót sem 
érlelt az egészböl. Gépiesen utánozta Gyözöt. Le
dobta kabátját mellénnyel együtt . . . feltürte ing
ujját, kormot kotort tenyerébe és gyorsan bekormozta: 
magát ... A kabátokat,' mellényeket, kalapokat össze
kapkodlák s éppen belóditották a kazánba, mikor· 
a mozdony mellett megszólalt Karakics: 

- Gyertek le a mozdonyról, lássalak kik 
vagytok. 

A mozdonyvezelö megértette a helyzetet, az 
ajtó mellé állt, kényelmesen rákönyökölt a géJJ' 
peremére és csodálkozva bámult a mozdony köré 
sereglett szuronyos katonákra. 

Nehogy gyanút fogjanak, Győző a mozdony
vezető mellé telepede!I és tökéletes lélekjelenléttet 
nézett a méregtől pukkadozó Karakics szeme közé. 

- Nem hallottátok parancsomat ... Le on
nan, mert megkeseriilitek, ha felmegyek, - topor
zékolt Karakics. 

Győzö ösztönösen é1ezte, hogy valamit ten
nie kell. Meglökte könyökével a mozdonyvezetőt 
és ezt mondta neki : 

- Ez a kövér hízó azt hiszi, hogy muszáj 
megérteni az ő röfögését. 

- A mozdonyvezetőnek tetszett a megjegy
zés, hangosan felkacagott. 

- Kik ezek, hogy keríiltek ide, - kérdezte 
katonáitól Karakics. 

- Kisérő személyzete a négy darab vasúti 
mozdonynak, - felelte a végszóra érkezett vasúti 
tisztviselő. Már indítom is őket, - tette tovább 
hozzá magyarázólag. 

- Megállj 1 - parancsolta Karakics.:- Előbb 
én magam nézek szét ezen a kávédarálón, - az
zal felkapaszkodott a mozdonyra. 

- Mit akarsz itt? - kérdezte a mozdony
vezetö román nyelven. Menj a csudába innen, le· 
zsirosbödön, - s kezdte letaszigálni a hívatlan 
látogatót. 

Győzö felkapta a szem:slapátot, mintha súj
tani akarna : 

- Üssem? - kérdezte. 
- Te bolond, agyonütnéd - felelte a moz-

donyvezető. 
Karakics leugrott a gépről és intett, hogy a 

mozdonyok mehetnek. Utasította embereit, hogy 
folytassák a szökevények keresését„ aztán . . . el· 
gondolkozott a történteken. Hirtelen eszébe ötlött, 
hogy mialatt a fülő a lapátot a feje fölé emelte, 
a felcsúszoll nadrág szára alól két feketén csillogó 
cipögombot látoll pillanatra megvillanni. 

- Állj 1 - ordltolla a teljes gözzel megin
dult mozdony után ... Aztán revolvert rántott és 
vak dtlhvel lövöldözöl! a mozdonyok felé. A moz
donyok elérték a váltókat és csattogó kerekekkel 
dübörögve vágtallak tovább. 
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A menekUlök látták a lövöldözést és meg
t\rtették, hogy a legközelebbi állomáson feltartóz
tatják a mozdonyokat. 

- Na és mi lesz most, - kérdezte a moz
donyvezető. 

- Már áthaladtunk az üldözök gyűrűjén, 
szólj a vezetömozdonynak lassítson ... Leugrunk. 

- Akkor hát készüljetek. Nem állunk meg, 
ile egészen lelassitunk .... így ni ... melyik ugrik 
elöhb, - kérdezte a mozdonyvezető és kinyitotta 
az ajtót. 

- A harmadik lépcsöröl ugorj, mondta Tó
ninak, ki elsőnek indult. .. 

Gyözö hálás kézzel fogta át a mozdonyve
zelö búcsúzásra nyujtott kérges tenyerét, aztán ug
rott ... Ugrása nem jól sikeralt ... Nagyot zökkent 
és érezte, hogy a bokáját megütötte ... 

Hirtelen , vakító fény vette körill ... Amint 
megszokta szeme a világosságot, Karakics helyet
tesét látta maga előtt korbáccsal a kezében ... 
Mozdulni akart, de nem tudotl. 

- Hol vagyok? villant át agyán .. , Itt fek
szem egy priccsen ... 

- Biztosan álmodom - gondolta és újra 
behunyta szemeit .•. Ugyanakkor a főnökhelyettes 
hatalmas illés! mért bokájára és vigyorogva har
sogta: 

- Jó reggelt fiatalúr !,Hogy ízlik az ébresztő? 
Gyözö már tudta, hogy ébren van ... A sap

kamester állati ábrázata, és repedt fazékhoz hasonló 
hangja, maga volt a valóság. Pillanatok alatt eszé
be jutott minden. 

- Mi van Tónival? - szakadt fel belőle. 
- Kémeknek kérdeznivalójuk nincs. De fe-

lelni tartoznak ... Köpd ki amit tudsz ... 
- Sohasem őriztem veled disznókat . . . Nem 

illik, hogy tegezz ... oklevelem van, ... Te meg, .... 
faragtalan vagy, . . . Ha a neveletlenség fájna, ál
landóan ordíthatnál. 

- Ordítani? ... Ordítani fogsz - csikorogta 
a pokoli sapkamester, és korbác~ával végighúzott 
a megkl\tözött foglyon. 

Gözönek hirtelen eszébe ötlött, hogy miel5tt 
elaludt, ki tudta húzni kezeit a hurokból, ... Imád
kozás után, ö '.maga helyezte vissza a hurkokat, 
nehogy az emberséges ör, bajba kerüljön. 

Most, óvatosan kiszabadította kezeit, szemei· 
vel felmérte a távolságot, aztán villámgyorsan fel
pattant, s a korbácsot újabb ütésre lendítő ördög, 
vigyorgó arcára, teljes erejével lesújtott. 

Ebben az ütésben, a meghajszolt ember min
den érzése benne volt. 

Az ütés erejét, az igazságtalanul meghurcolt, 
a kínpadra feszített magyar testvérek elégtételért 
és megtorlásért kiáltó, vágyakozása fokozta. 

A tudat, hogy a magyarság vérrel szentelt 
ezeréves földjére betolakodott Istentelen, és ember
telen teremtmények egyikének megbüntetése lehe
töve váll: megacélozta a lesújtó kéz izmait. 

Az ütés súlyos volt. Valósággal szétzúzta a 
pribék á!kapcsát. A sátánfajzat, eszméletlenül te
rült el a cella padlóján. . . Gyözö is lezuhant ... 
Összeköfözött lábai miatt, nem tudott egyensúly
ban maradni .... Gyorsan lehámozta magáról, a kö-

l 
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teleket talpra ugrott, és a cella ajtaja mögé húzó
dott. 

Várta, hogy a zuhanás hangjaira, elökerülje
·nek a hóhér-helyettes társai. 

A várakozás pillanataiban, a testéről lehámo
zott kötelet, ösztönösen összehajtogatta. Két végét, 
öklömnyi göccsel megerösítette ... Elégedetten szem
lélte művét, és arra gondolt, hogy a k1Hélfütykös
nek több hasznát veheti, mint az eszméletlen hó
hér csuklóján fityegö börkorbácsnak. 

Hátha revolver is van nála? - gondolta, és 
gyorsan átkutatta a hóhér zsebeit . . . Revolvert 
nem talált, ellenben a belsözseb tömve volt nagy 
egységü bankjegyekkel, és egy kulcs-csomóval •.. 
lme, a fosztogatásból, testvérei kiuzsorázásából szár
mazó véres pénz egyrésze ... Mennyi bánat, szen
vedés, könny tapad e bankjegyekhez 1 . . . Gyözö, 
undorral rakta halomba a pénzt, aztán alágyújlott. 
Megvárta, mig a halom bankó elhamvadt, aztán 
ráhelyezte az eszméletlen pribékei a priccsre ... 

Alig készült el, a folyosóról máris hangok hal-
·latszotlak : 

- Hol van a !elügyelö? 
- Talán lement a kocsmába. 
- Hátha a „méreggyárossal" szórakozik, ..• 

nézz be a cellába. 
Oyözö, az ajtó mögé húzódott és utésre emelte 

a kötél-fütyköst. A kOtél végén az öklömnyi cso
mó, - mialatt Gyözö a szennyes pénz megsem
misitésével foglalkozott, - fél korsó vizet szivott 
magába.. . Most, duzzadtan súlyosan, félelmetes 
:fegyvernek számitott ... 
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A detektív, benyitott, ... a priccsen alvó fog
'lyon kivül, a cellában senki sem tartózkodott ... 
Miközben behúzta az ajtót, hangosan kiálltotta tár
sainak: 

- A felílgyelö nincs itt 1 
- A felilgyelö a halott !önökhöz ment, -

felelte egy hang a folyosón. 
Karakics meghalt ? - kérdezte Oyözö ön

magától ... és fülét az ajtóra tapasztotta. 
- A felílgyelö nem lehet a !önöknél, még 

nem is tudja, hogy a főnököt szivenszúrták, -
jegyezte meg egy másik hang. 

Azt a szivet, amelyben a magyarság iránt 
érzett gyűlöleten kivül, más érzés nem lakott, el
hallgattatták volna? - mormolta Oyözö. 

- Erös küzdelem lehetett, a dobogásra az 
egész ház - az ajtó elé csődült, - mesélle az 
elöbbi hang ... rájuk törték az ajtót ... de a !ö
nök akkor már a földön feküdt, késsel mellében. 

- A merénylő meglógott, - jegyezte meg 
valaki. 

- Dehogy lógott, nem tudott .•. húszan áll
tak az ajtó elölt ... Nem is akart szökni ... 

- Ilyent még. nem láttunk, - mondta az 
elöbb a rendőr a telefonba, - mikor megkötöztílk 
a merénylőt, egész idö alatt szidalmazta a halottal. 
és nagyokat köpött a holttest felé. 

- A merénylő biztosan magyar, - hallotta 
{lyőzö, és feszült izgalommal leste a választ. 

- A merénylő nem magyar. A főnököt bosz
szúból egy távoli rokona ölle meg. 

l 
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- Most mi lesz velünk ? - kérdezte az 
egyik gyakorlati érzékű deiektlv. 

- Marad minden, ahogy volt. Az új fön/lk 
mindjárt itt lesz. 

- Milyen ember az új fönök ? - klváncsis
kodolt az egyik detektlv. 

- Idevaló. Egyiltt katonáskodott a volt fö •. 
nökkel . . . Ö is úgy véli, hogy ki kell irtani a 
magyarokat. 

- A mi emberünk, - felelték karban a de
tektívek. 

- De hová. lett innen a folyosóör? 
- Már érdeklődtem telefonon a zászlóaljnál. 

Azt mondták, tartsunk szolgálatot magunk „ • Ez 
a hely nem katonának való. 

-- Ugylátszik az őrnek járt a szája. Ob 1 A 
kényes zászlóalj ... ártatlan kis báránykák, - gú
nyolódott valaki. 

- Majd az új fönök rendet csinál ... Mfg 
megjön, menjen valaki a telefon mellé ... egy em
ber vegye át a folyosó-őrséget, mi t1lbbiek elme-' 
gyilnk ebédelni. 

Gyözö feszülten figyelt s mikor a folyosón 
fel- le sétáló ör léptein kívül minden más zaj 
megszűnt, gyors elhatározással kopogott a cella 
ajtaján. 

Az ört éppen a cella ajtaja elött érte a ko
pogás. Meglepetésében, gondolkozás nélkül beta
szitotta az ajtói és belépett. 

- Mi van itt, - kiáltotta, de többet nem 
kérdezhetett. Még megkísérelte, hogy elörántsa a 
revolverét, de a kötél-fütykös lendült, és a csomó 
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pontosan ült a hóhérinas homlokán ... A revolver 
nagyot koppant a cella padlóján . . . Gyözö el
kapta az összecsuklott alakot, és odafektette kol
Iegája mellé a priccsre. 

- Így ni . . . Csak tentézzetek és álmod ja
tok a pokolról, ahonnan megszöktetek, - mor
mogta és a kulcscsomót a revolverrel együtt ma
gához vette ... 

Kisurrant a cellából, végiglopakodott a fo
lyosón, utközben a cella ajtókat mind .felnyitotta. 

- Pszt ! . . . Egy szót se l . „ Aki tud, me-
neküljön, - suttogta a cellák lakóihoz. . 

Az egyik cellában rátalált Tónira. A talpa
ról cafatokban lógott a véres hús . . . eszméletle
nül feküdt a padlón . 

. . . Gyöngéden felültette és vizet erőltetett 
szájába. 

- Ébredj Tónikám - kérlelte - siessünk 
innen . . . még megmenekülhetünk. 

Örökkévalóságnak tűnt, míg felnyitotta sze-

meit ... 
- Kapaszkodj a nyakamba öregem, én majd 

viszlek - biztatta. 
~ Menekiilj egyedül, - szólalt meg Tóni, 

- én csak terhedre volnék. 
- Hiábavaló beszéddel töltjük az idöt, -

idegeskedett Győző, - azzal leült a padlóra, Tóni 
hátának támaszkodott, hátravetett karjaival magá
hoz karolta, előrehajolt és lassan felállt. 

- Terhével elindult a kijárat felé, de ugyan
akkor a folyosó káromkodástól, dobogó rohanás
tól vált hangossá ... Megtorpant. . . Védekezésre 
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gondolt. A revolvert, míg Tóni•1al bajlódott, a pad
lón hagyta. A kötél fütyköst pedig, mint felesle
geset, félre dobta . . • Tónival a hátán reményte
lennek látta a védekezést ... Mialatt mindezt vé
gig gondolta, egy ismeretlen óriás, hátamögött fél
tucat detektivvel berobogott a cellába. 

- A szerencse elhagyott, de velünk az Isten -
suttogta Tóni fülébe, és gyöngéden a priccsre ül
tette. 

Tóni nem akart szánalmat kelteni, emelt fő
vel mondta: 

- Nézd az izomkolosszust ... még revolvert 
is szorongat. 

- Győző megértette barátja szándékát és 
nyomban bekapcsolt: 

- Lehet, hogy termete és bátorsága killön 
itton jár. 

- Hogy mersz beszélni a főnökkel, és az 
egyik detektív, ütésre emelt korbáccsal előre len
dilit . . . Az izomember galléron ragadta s mint 
alkalmatlan bútordarabot, félrelökte maga elöl, 

- Az én jelenlétemben fogd be a szád, mert 
betapasztom - dörögte a megrémillt detektfvre. 

- Úgy látom, maguk nagy fiúk . . . - for
dult Oyözöhöz. Biztosítom, mielőtt felakasztanák, 
megpuhltom . . . Hozzátok utánam őket - paran
csolta a detektiveknek, aztán előre sietett és az 
irodai íróasztal elölt ülve várta a „kémeket." 

Tónit rádobták az irodai kínpadra, Oyözöt 
pedig a főnök elé állították. 

Az új főnök hideg, kifejezéstelen szeme a 
ragadozó állatokéra emlékeztetett. Ugrásra készülő 
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tigrisként figyelte áldozatát, aztán jobb kezét rá
helyezte az asztalon fekvő korbácsra ... 

A detektivek, a főnök félelmetes tekintetének 
láttára nyárfalevélként remegtek. A foglyok is érez
télc hogy az iroda megtelt a közeledő dráma vil
la~osságával. A !önök nyakán és jobb kezén 
szemlátomást dagadtak az izomkötegek. 

Győző mindenre figyelt ... mindent észrevett ... 
Az íróasztal szélén tömör, súlyos üvegdarab fe
k!idt ... Az akta-présnek használt üvegtömb Győző 
bal kezétől alig tfz centiméternyire, valósággal 
felkinálkozott. 

A fönök nem tudta, hogy Oyözö balkezes, 
olvasni sem tudott az előtte álló fogoly szeméből. 
Pedi,,. a sz!lrke szemek mögött elszánt elhatáro
zás érlelődött ... Egyetlen mozdulatra várt, hogy 
felragadja az !lvegdarabot és szétzúzza vele a fő
nök koponyáját. 

Szeme sarkából egy jelentős villanással meg
nyugtatta Tónit, és ráterelte figyelmét a keze elölt 
fekvö megoldásra. 

Tóni közelebb húzódott a priccshez állított 
nehéz szék mellé . . . Tóni sem nem akarta tétlenill 
szemlélni az összecsapást. 

Tóni mozdulata mosolyt csalt Oyözö ajkára. 
A jelenlevők 1Jem tudták, hogy a nyomorékká 

korbácsolt Tóni kezében, a keményfából készillt 
szék többet ér egy revolvernél. 

A !önök szemei, először árulták el, hogy ér
zés kifejezésére is képesek. A főnök meglepetése, 
csodálkozása oly élethfien jelentkezett, hogy Oyözö 
mosolyogni is elfelejtett. 
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Különös 1 - gondolta. - Mintha kicserélték 
volna ezt az emberi, ... az iroda levegője is meg
változott. Az előbb, biztosra vettem, hogy megölöm, 
és most ... 

- Miféle ember maga? - bömbölte a fő
nök ... Az akasztófa árnyékában ártatlan gyermek
ként nevetgélni, furcsa ... 

- Igen ártatlan vagyok, a barátom is ártat-
lan, felelte Győző. ' 

- Hogy hívják magát ... 
- A nevem ; Balogh Gyöző. 
- Balogh ... Balogh ... ejh 1 rengeteg Ba-

logh van a világon. 
- De nem bihari Balogh 1 
- Ugy? Maga bihari? 
- Igen! 
- Akkor magának van egy tényleges kato-

natiszt bátyja, csapott le a !önök. 
Honnan ismeri a bátyámat? . . . Csak nem 

fogták el öt is, - villant át Győző agyán. 
- Mondja, a háború alatt melyik ezrednél 

szolgált a fivére? 
- Persze, most „adatokat" szeretne kiszed-

ni a fivérem ellen ... 
- Mint magánember kérdezem. 
- Semmi biztositékom ... 
- A bécsi hadiiskolában ismertem meg ... 

Bevezényeltek hat heti tanfolyamra ... Ötvenen vol
tunk, ... mind századosi rangban. Negyvennyolcan, 
a nap minden órájában borsót törtek az orrom alá ... 
Gúnyoltak, megaláztak, tűrhet~tlenné vált helyzetem. 
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Mit gondol miért? Azért mert szerb vagyok ... 
A fajtám miatt üldöztek. 

- Magyar tisztek illdözlék önt? 
- Elismerem, nem magyarok, . . . hanem 

osztrák és cseh tisztek ... Volt egy magyar is kö
zöttük, az ön fivére. . . Kikelt üldöztetésem ellen, 
és kijelentette, hogy az ellenem elkövetett sérelmet, 
saját sérelmének tekinti. 

Köztudomású volt, hogy fivére, a kard és vf
vás nagymestere, ... Attól a perctöl, megszűnt iil
döztetésem, . . . nem mert senki ujjat húzni vele. 

Miért tűri hát, hogy fajtestvérei, lovagiatla
nul viselkedjenek a magyarsággal, - kérdezteGyözö 
kipirult arccal. 

- Töröd jön a saját fejével, kémkedésért min
denüt kötél jár, - felelte a !önök bosszúsan. 

- A vád hazug, különben is ; nevetséges 
magyar földön magyar embert, a magyar nemzet 
javára elkövetett kémkedéssel vádolni. 

- Ez nem magyar föld 1 
- Ezer év óta magyar 1 Önt is magyar föld 

táplálta. 
- Mit akar ezzel ? 
- Azt, hogy önök hazaárulók, mert ellene 

fordultak szülöföldjük ösrégi határának. 
- Hagyja abba, - ordította a főnök, és ök

lével ingerülten az asztalra sújtott. Egy szót se többet. 
Elhatározlam, hogy ezúttal futni engedem magukat •.. 

Nem futunk.. . Semmi okunlc. Nem ösmer
jük el, hogy kiűzhet e magyar városból, ahová hi~ 
vatásunk, megélhetésünk köt. 

- Elég volt. . • akkor hál eröszakhoz nyú · 
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!ok ... Ezt a két embert hajnalban dobjátok át a 
határon, - parancsolta. 

A detektívek székre Ultelték Tónit, aztán meg
indultak a kijárat felé. 

- Megmondhatja a fivérének - kiáltotta a 
!önök a detektívek között távozó Oyözö után, -
most már kvittek vagyunk 1 

XXVI. 

Mariska értesülvén a történtekről, lázas siet
séggel csomagolt, kocsit fogadott és hajnalban, a 
börtön udvarából kikanyarodó hintó nyomába sze
gődött. 

Amint a kocsikerekek alatt megcsikordul! az 
országút és felbukkantak az első madarak élénk 
dalaikkal, és szerény csicsergésükkel megszak!tották 
a hajnal ünnepi csöndjét, a természet szépsége fel
szabadltotta az utasok lelkét a gyászos hangulat 
alól. 

Az előbb még kihalt szántóföldeket szorgal
mas emberek népesltették be. A kocsik ott robog
tak el a gabonaföldek, és a termés súlya alatt, mé
lyen meghajló gyümölcsfák mellett. Az asszonyok, 
akik kévébe kötötték az életet és a gyermekek, kik 
kosárba gyűjtötték a gyümölcsöt, egy pillanatra 
félbehagyták a munkát és kíváncsian szemlélték a 
robogó hintókat. Az arató is megpihent egy percre, 
és lecsüngő karokkal nézett a poros úton robogó 
kocsik után. 

A demarkációs vonalnáJ a detektlvek kiszáll-
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lak. . . Az utasok egy pillanatra visszatekintettek 
de az asszonyokat, gyermekeket és aratókat má; 
ismét mozgásban látták valamennyi szorgalmasan 
folytatta munkáját. 

- Áldott magyar föld, - tűnődött Győző, 
-: ~bben az évben másokat boldogitsz ... és ti, 
mtlhó magyarok: idegennek arattok . . . Vajjon 
meddig?, - sóhajtották hármasban. 

Vége. 


