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A podoliai hátságon végigsöpört a szél. Messziről
jött. Valahonnan az Északi-ienger partjáról, a
Szarmata-síkságról vagy az Ural jeges csúcsairól. És
mert száguldásában nem állította meg semmi, itt már
űgy süvített, fütyült, vonított, üvöltött, hogy a fenyők
sóhajtozva, sírva, nyögve hajtogatták előtte sudár
derekukat.
— Hogy a méndürgős istennyilai — lehelt dühösen
markába a somogyi magyar, mikor hasmánt lecsú
szott a magas hóhányásról a lövészárokba,
— Ammá igaz, hogy pokolra való üdő — mondta
a másik, aki szintén ezt cselekedte. — Űgy fú három
napja, hogy a pipát is kiveri az emberfia szájábul.
Lent két méter mélyen, a csontkeménységre fa
gyott árokban, amely mint fekete óriáskígyó futott
a fehérhósapkás fedezékek között, keményen, dobbanón leverték lábukat a földre, hogy megindítsák vér
keringésüket. Mert bár csak egy órát feküdtek, meredt
szemmel kémlelve az oroszok állásait, mégis meg
dermedtek.
— Na fiúk, mi van? — nyilt ki az egyik fedezék
ajtaja.
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— Százados úrnak, alássan jelentem, csönd van!
— vágta magát vigyázzba a két legény. — A muszka
koma úgylátszik alszik odaát.
— Csak két napig aludjék még — mondta Simay
Balázs századparancsok. — Arra megkapjuk az után
pótlást és majd felébresztjük.
— Azt anélkül is megcselekedhetnénk, százados
úr. Legalább több gyutna egyre. Mer' így fenemód «ta«
porátlan a dolog.
— Hogy-högy szaporáílan?
— Hát úgy, hogy az Őrmester úr kiszámította,
mindenikünknek huszonöt muszkát köil levágni, oszt
mehetünk haza.
— Hányat vágtál már le?
—· Szemtül-szembe hármat, de úgy vélem, többet
is meglőttem,
— Mióta vagy a fronton?
— Tizenegy hónapja.
— Akkor még sok van hátra.
— Azér' vóna jó, hogy kissé sietnénk, százados úr!
— Hát csak siess, fiam, de egyelőre inkább a
konyhába és igyatok egy forró teát, jó sok rummal.
— Jól fog esni, százados úr. — És futva meg
indultak a konyha felé.
Még csak délután négy óra volt, de máris szür
keség. Az a gyilkos fehér szürkeség, amelyben minden
közeli és távoli dolog árnyékszerűvé válik és amelyben,
aki előre akar menni, mindig körbe megy.
Simay Balázs megállt a hóhányás mögött. Most
másik két legény feküdt rajta. Nézett előre, erőltette
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a szemét, de a pokolian kavargó hópelyhek között nem
bírt ellátni az orosz állásig.
A szél vágta a havat, telefújta a szemét, fülét és
hónapok óta borotválatlan arcát pillanatok alatt tele
fagyasztotta csillogó jéggömbőcskékkel, csöpp jég«
csapokkal.
Küzdenie kellett, hogy a lábán maradhasson. Pe
dig erős, szélesváliú volt és magassága is jóval túlment
az átlagon. De a szél viharnak is beillett és felkötött
balkarjának sebe, meg a tíznapos sebláz nagyon le
gyengítette. Most, amikor hosszú tétlenség után végre
majd támadni lehet. Előremenni, háromhónapos ke
serves rostokolás után. Ezért is nem jelentett beteget
Itt akart maradni a helyén, az emberei között, akiket
nem akart kiadni a kezéből, és akikből mindent ki
akart hozni, csavarni, ami győzelemhez vezet.
Tudta, hogy az oroszok nagyon rosszul állanak.
Hogy nincs lőszerük és alig van ennivalójuk. Hiszen
majdnem naponta átszökdös hozzájuk néhány. Éhes,
lerongyolódott emberek, akik elfogatják magukat,
csakhogy jóllakhassanak.
Ha igaz, két nap múlva itt a megerősítés. Egy
század. Ez az ő századával bőven elég, hogy. messze
visszaszorítsa az ellenségei. És ha túl az orosz árko
kon a 345-ös, 46-os, 47-es magaslat is a birtokában
lesz, egész a nagy lengyel síkságig szabad lesz az út.
A szél pillanatra elállt és a kavargó, tűhegyes hópihék lassan leszállottak. Kitörölte szeméből a havat
és hogy jobban lásson, hunyorítva előre nézett.
A szemközti állásokból a fehér hóhalmok mögxü
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füstcsíkok szálltak. Olyanok voltak, mint lustálkodó
óriások álmos cigarettafüstjei. Mintha nem is lett volna
mögöttük, körülöttük száz és száz einher, kiszakítva az
otthonából, családjából, beleásva a fagyos földbe és
beleparancsolva abba a gondolatba, hogy aki szemben
van vele: az ellenség.
Túlnan észrevették a hóhalom mellett álló férfit
és lőni kezdtek rá. Talán nem is úgy, azzal a szándék
kal, hogy eltalálják, csak mégis. Nem meggyőződésből,
csak megszokásból. Vagy sportból.
— Adta orcátlanja — mondta az egyik hasaló
baka és a távoli hóhalom mögött felvillanó tűzre lőtt.
És mert a másik nem akart elmaradni tőle, lőtt az is.
— Van cigarettátok? — kérdezte Simay.
— Nincs, százados úr, — mondta az első.
— Én már az ízére sem emlékezek — kesergett
a másik.
Simay belenyúlt a zubbonya zsebébe, elővett egy
bádogdobozt, nagy kínosan felnyitotta és belemarkolt.
— Hogy ne unatkozzatok — mondta.
*
Ezalatl Kelemen főhadnagy fedezékében a nyitottajtajú vaskályha mellett együtt ült a házigazda és
Kovács Miklós hadnagy. Huszonöt harminc körüli
férfiak voltak és tartalékosok. Ültek, nézték a pattogó
tüzet és hallgatlak. Már régen. Hallgatásuk, mint
barna felhő, vagy nehéz köd terült e- az alacsony fedev l;í)í'n Szinte kúszott, megülte a n ellett és rátelepe
dett ö í a forgáccsal pániázott ágyra Meg a tenyérnyi

t
bekeretezett női képmásra is, amely előtt pedig az
ágy fejénél, pici olajmécses égett.
Végre a házigazda megszólalt.
— Hova gondolsz?
A másik hosszú ideig nem felelt. Bámulta a tüzet.
— H a z a . . . — mondta azután furcsa, messziről
jött hangon. — Arra gondolok, meddig tart még ez a
pokoli cécó? Októberben volt esztendeje, hogy kijöttem
és egyszer sem voltam otthon. — Keserűen felsóhajtott.
— Tizennégy hónapja.
Kelemen levelet és egy fényképet vett elő. Hősi*
szán, fájdalmas örömmel nézte.
— Ma van a fiam első születésnapja... És még
nem is l á t t a m . . . A feleségem rimánkodik, legalább
pár napra menjek haza.
— És?
— Nem mehetek. Simay elengedne, de a parancs
nokság minden szabadságolást megtiltott.
— Meddig tart a tilalom?
— ő se tudja. Csapatösszevonásról meg csapat
kiegészítésről tud. Nagy készülődésről az egész vona
lon. A szabadságra különben a sebe miatt neki volna
elsősorban szüksége. Az a lövés nem gyerekjáték.
Mondtam is neki, ne hanyagolja el és legalább pár
napra menjen hátra. Azt felelte . . . nem lehet,
— Bámulatos, hogy mit bír. Vállig dagadt, fel
kötött karral, lázzal, állandóan talpon van. Igazi ka
tona. Nem érdekli semmi, senki, csak a kötelessége.
Nem akar szabadságot és nem vágyódik haza.
— Neki könnyebb. Nem várja otthon senki.
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— Dehogynem. Az édesanyja.
•— Az más. Egészen más. Az édesanya nem húzza
úgy az embert, mint az asszony, a gyerek. Az édes
anyához . . . jólesik hazamenni, de hozzá . . . nem kell
hazamenni...
Az asszonyhoz . .. k e l l . . . Vagy leg
alábbis kellene. Te Miklós! — és merőn a kezében
tartott fényképre bámult. — Gondoltál te, mielőtt ki
jöttél arra, hogy lesz . . . hogy lehet helyzet, amikor
megcsalod a feleségedet?
— S o h a . . , Imádom Irént, négy esztendei nagy
küzdelem árán kerültünk össze és ha mellette marad
hattam volna, soha nem leit volna eíütte titkom.
— Bánt, hogy megcsaltad?
— Nem. Nem is gondolok rá.
De hiszen tegnap este is >,. a faluban voltál.
— Mindegy. Ez nem csalás. Ez semmi. Az volna
csalás, ha meliette lennék és akkor árulnám el.
— Én így sem tudom megtenni. Kínlódom, küzködöm az idegességgel, a vágyaimmal, minden nap
elhatározom, hogy ma . . . És nem megy . . . Nem bí
rom rászánni magamat.
— Elég b a j . . . Igyál. .. Keseredj e l . . . vagy
győzd meg magadat, hogy a kénytelenség visz rá. Én is
úgy tettem.
Kelemen István szomorú grimasszal elhúzta a
száját.
— Milyen jó neked, hogy azt hiszed . . . ezt lehet.
És hogy az italnak, az elkeseredésnek, a kénytelenségnek a rovására el tudod ezt könyvelni.
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Kelemen elgondolkozott.
— És el tudnád könyvelni.,. mondjuk ,., a fe
leségednél »?
Kovács Miklós ineghökkenten a barátjára bámult
— Mit mondass?
— Azt, hogy odahaza is megtörténhet az, ami itt
történik.
-— Ne beszélj ilyen marhaságot
— Ez nem marhaság. Ez, ha szépítés nélkül veszszűk a dolgot, kézenfekvő lehetőség.
— De hiszen... fiatal házas vagy.
— Az... Ennek ellenére állitásom vonatkozhat
rám is . . . rád i s . . . Nézte a képet — Vagy nem gon
dolsz te arra, hogy az asszonyoknak is hosszú lehet
az idő? Hogy itt vannak a téli délutánok, a hosszú
esték, a lehetőségek, zsúrok, színház, tánc, sportok
éa hogy ők i s . . . bizony ők is mondhatják azokra azt,
amit te mondasz. Hogy egy pohár pezsgő.,. egy
nóta . . . vagy a magány miatt volt
Kovács hirtelen felállt és belerúgott a kezdetle
gesen összeácsolt székbe.
— Nem igaz...! Ök nem mondhatják! Az aszszony más.
Kelemen a fejét rázta.
— Nem más, fiam.,. Csak mi szeretnénk, mi
akarnánk másnak. Mert nekünk az volna a jobb, a
kényelmesebb. Ha olyan lenne, amilyennek mi akar
nánk, akkor angyalnak kellenne lennie. Pedig nem
az. Csak ember. Húsbői és vérből, erényből és bűnből
való, mint mi. Éppen azért, ha igazságosak vagyunk.
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náluk éppen úgy meg kell érteni mindent, mint ön
magunknál. És éppen úgy k e l l . . . menteni is.
— Én nem értem úgy és nem akarom menteni
sem — hangzott ideges haraggal.
— Ha majd annyit gondolkozol a dolgon, mint
én, megérted... és mented is.
Kovács, aki eddig föl-alá járt a három lépés
hosszú fedezékben, hirtelen megállt és szembefordult
a barátjával.
— Te meg tudnád érteni a feleségednél?
Kelemen öregemberes, bölcseséggel nézett vissza
a barátjára.
— Ha még soká tart ez a dolog... igen. Ma ta
lán még nem egészen, hiszen az én emlékem, a csó
kom, az ölelésem emléke sokkal jobban kell, hogy él
jen még benne, semhogy megtévedhetne. De mert ma
gamról tudom, hogy az emlék, ha nem újítják fel, a
legrendesebb, leghűbb lélekben is fakulni kezd, el va
gyok készülve, hogyha soká nem mehetek haza, vala
k i . . . a helyembe lép . . . Nem éppen örökre, mert ott a
gyerek, csak . . . csak úgy . . . időlegesen.
— Ha ez velem történnék meg, megölném az
illetőt.
— Azt valószínűleg én is megtenném. Ez azonban
teljesen külön dolog és csak a férfiakra tartozik.
— Te ezt a két dolgot külön tudod választani?
— Küíön is kell választani, fiam. A férfit, aki a
házfí«Alríomet bepiszkította, nemcsak jogom, de köte
l e s é é i n is mt^ui'uileíni. A feleségemnek azonban, —
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feltéve, ha szerelem, ha ő is szeret és figyelembe ve·*
szem az adott körülményeket — megbocsáthatok.
— Én nem tudnék megbocsátani, mert a megbo
csátás vérmérséklet dolga.
— Tévedsz. A megbocsátás méltányosság, igaz
ság, szeretet és jóság dolga. Ajánlom, ha legközelebb
őrségen leszel, szemben a csillagos éjszakával é s . . «
önmagáddal... gondolkozz a dolgon. Söpörj ki ma
gadból minden elfogultságot, minden férfi, kaszinó és
társadalmi elméletet és próbáld emberaggyal, ember
szívvel megoldani a kérdést... Fog m e n n i . . . Tu
dom . . . mert én is ilyen éjszakai őrségen jöttem rá
erre az emberi elméletre. És amióta rájöttem, forga
tom, gondolkozom felette és lassan kialakult bennem
a tudat, hogy nagyon sok mindent másként hiszünk és
teszünk, mint hinnünk és tennünk kellene. Az örökös
halál vesz edelemben, az ágyúk, puskák csöve előtt, a
srapnelzúgásban, gránátrobbanásban, távol az ismert
élettől és nagyon közel az ismeretlenhez, elnézőbbekké,
megbocsájtóbbakká leszünk, mert elfelejtjük hazug
gőgünket és rájövünk, hogy magunk is elnézésre, meg
bocsátásra szorulunk.
Kovács Miklós nem felelt. Újra, mint a beszélge
tés elején, a tüzet nézte és a feleségét látta. Látta,,
ahogy reggel felkel, ahogy öltözködik, ahogy megy az
iskolába. Látta a katedrán, látta egyedül ebédelni és
látta társaságban, ahogy a szabadságos katonák és ott
honmaradt civilek körülveszik. Látta hogyan moso
lyog, beszélget, táncol. Hallotta a hangját... Amint
kedvesen, de azért csöpp asszonyos kacérsággal, ügye-
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sen kitér az ostrom elől. Ahogy megtagad egy táncot,
egy kettesben fogyasztandó teát.
De meddig tagadja meg?! — kiáltott föl a szívé
ben valami, ami félelem is volt, féltékenység és re
ménység is egyben. Meddig . . . ? Meddig . . . ? Hiszen
István azt mondja, az asszony ugyanolyan esendő,
mint a férfi. És ha ugyanolyan . . . akkor . . . ?
Szeme elsötétedett, szája megrándult és feje, mint
egy szikladarab, a faforgáccsal párnázott tábori ágyra
zuhant.
Kelemen István hagyta. Tudta, mi megy végbe
benne. Annyira ismerte ezt az érzést, hogy szinte szó
rói-szóra el tudta volna mondani a barátja gondolatait.

Ambrus, az öreg tizedes.
A várt kiegészítés megjött. Kétszázötven remek,
borotvált fiú, akik úgy festetlek a vadonatúj csuka
szürkében az új szíjakkal, csatlokkal, mintha udvari
bálra készülnének. Vakmerők voltak, olyanok, mint a
gyerek, aki mindent játéknak tekint. Danolva jártak,
fejüket magasan tartották, egyáltalán nem vették ko
molyan a háborúsdit, és barátkozón átkiabáltak az
ellenségnek.
Az itlíevők örömmel vegyest irigységgel fogadták,
figyelték, hallgatták őket. Ahol egy-egy újonnan jött
megjelent, csoportosulás támadt. Érthető. A legeldugodtabb helyről jött baka is szenzációként hatott, mert
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tele volt olyan hírekkel, élményekkel, amelyekről ők
semmit sem tudtak, vagy amelyektol régesrégen el
szoktak.
Egy hét előtt még disznótoron, keresztelőn, lako
dalomban volt és töltött káposztát, meg kalácsot evett,
— gondolták a közlegények — és a szájukban az em
lékektől összefutott a nyál.
Egy hét elolt még kávéházban, színházban ült —«
gondolták a tisztek és vágyó szemük előtt felvillant a
villanylámpák fénye. — Cigányt hallgatóit és fürdetett,
parfőmös asszonyt ölelt. Csókolózott, szép hajat simo
gatott és azt mondta valakinek . . . szeretem . , .
S amikor erre a régen mondóit szóra és a mögötte
levő tényre gondoltak, valahonnan, a jó ég tudja, mi
lyen sokezer méteres mélységből felbuggyant belőlük
az a furcsa valami, amit szentimentalizrausnak nevez
nek. Ez az érzés, ami gyerekfejjel minden férfiben
megvan, de amit azután a legtöbb, mint az ócska,
használhatatlan lomot könnyelműen a sarokba lök.
Most iü a lövészárokban újra felködiött bennük. .,
Mert bár a férfi életében sokszor elszárad ez a csodá
latos virág, gyökerei olyan mélyen, szívósan nyúlnak
a szívbe, hogy a nagyon fájdalmas, a nagyon boldog,
vagy a nagyon vágyó pillanatokban hirtelen kihajt és
jólesőn, fiatalmelegen elfelhösíti a .«zemet
A férfiak, akik nagyon tagadják és fölényesen Icmosolyogják ezt a titokzatos valamit, néha itt-ott egé
szen váratlanul összetalálkoznak vele. Egyszer egy régi
dalban, elfelejtett illatban, névben, tájban, fénykép
darabban, szalagfoszlányban. Az első pillanatban nem
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ismerik meg, a másodikban szégyenkezve még önma
guk előít is letagadják, végül nagyon jólesőn átadják
magukat neki és akkor pár ó r á r a . . . újra jobbak
lesznek . . . Az uccán, ha csikorog is a hideg: kigom
bolják a kabátjukat és alamizsnát adnak. A templom
előtt: mélyebben emelik le a kalapjukat. Ha hazatér
nek: kedvesen megsimogatják a feleségük arcát és ját
szanak a gyerekükkel... Kicsit elfelejtik önző ön
magukat, elhiszik, hogy van Isten, lélek és a szeretetről
nem mondják, hogy idejét multa pókhálós ócskaság.
De azután megint eldobják... Azt mondják, az élet
harca, a nők megismerése, a gyenge vagy semmilyen
hit az oka. Egyik s e m . . . Sőt valamennyi együttvéve
is csak részben... Az igazi ok, amely miatt a férfiban
a szentimentalizmus elsorvad — mert meg nem hal
még a rablógyilkosban sem — egyedül a férfi maga . . .
Amikor úgy a huszonöt körül közeledik a férfi korhoz,
hogy minél előbb egészen férfi legyen, kezdi meg
tagadni azokat a tulajdonságokat, araelyek az általá
nos felfogás szerint ellenkeznek a kemény, tetterős
férfiassággal. Ezek legelsője a szentimentalizmus. Ez
a buta érzés, amely ha sajátja valakinek: fáj neki a
más baja, gondja, szenvedése. Megakadályozza, hogy
a nála gyengébbet bántsa, elhagyja a nőt, aki áldozatot
hozott érte, rosszabbul fizessen meg munkát, mint
amennyit ér, jogtalan haszonhoz jusson és még ezer
mindenfélében. Nem csoda hát, hogy félrelöki, hogy
tiltakozik ellene és kerüli az alkalmat, amelyen talál
kozhat vele. Hiszen csak akadályozza, megnehezíti az
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érvényesülései, meggátolja a gazdagodását,
lenné teszi a szép, könnyű, felelőtlen életet.

lehetet

*
Közben az újonjöüek elszállásolták magukat.
Prices nem került mindegyiknek, de gyaluforgács
akadt. A pokrócot meg úgyis magukkal hozták.
Persze előkerült a hazai is. A kolbász, szalonna,
pogácsa, kenyér. Hogyan falták a régen kintievők.
Hogyan ragyogott hozzá a szemük. Nem csoda. Hiszen
olyan mondhatatlanul jó tud lenni az az apró lyukacsú,
barna rozskenyér. Olyan illatos. Érződik rajta a drága,
messzi, hazai föld. Az apa keze, aki vetette, aratta és
az anyáé, aki dagasztotta. Meg a szívük. A féltő, sze
rető szívük, amely olyan sokat bele tud tenni, adni
az útravalóba. Hát még a szalonna és a foghagymás
kolbász. Beszélhetnek cifra új ételekről, nincs olyan
egyçtlen egy sem, „aki'4 fölér a szalonnával, meg a
kolbásszal. „Akit" olyan akkurátusan lehetne enni.
Egy marokból, bicskával.
— Osztán itt minden este így megy? — kérdezte
egy újonnan érkezett? Csak így pipáztok meg harmo
nikáztok?
— Hát í g y . . . — dicsekedett egyik kinti. — Azt
mondom komám, gyöngyélet a katonaélet.
— Oszt verekedtek sokat?
— Hát úgy képesint. Van úgy, hogy többet, van,
hogy kevesebbet.
— Sok ember veszelődik el?
A kérdezett kiverte a pipáját.
~ Nem φραι.
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— Nem félek, hogy egy nap rátok is sor kerül?
— FéJ a fene. — És hegyeset köpöít. — Egyszer
úgyis meghal az ember és legalább hősi halott lesz.
'Az pedig a legelső.
— Hát a tisztek? Nagy a regula?
— A menküt. Nincs itt regula pajtás, csak egy.
Hogy minél jobban verekedjen az ember, ha csülökre
kerül, meg minél jobban célozzon, ha lüvöldözni köll.
A pedig könnyű, mert hogy a muszkák mind jókora le
gények, oszt olyan lustán mocorognak, mint a medve.
— Hát a medáliák? Nem mintha engem igen bi*·
gatna, de a szeretőmnek megígértem, hogy mire haza"
kerülök, fityeg rajtam néhány.
— Oszt mikor akarsz hazakerüni?
— Hát a főszolgabíró úr azt mondta, legkésőb
ben az aratásra otthon leszünk, mer hogy a muszká
nak elfogy addig a muníciója.
— Nem hiszek én abba — szólt bele pipája mellől
csendesen a harmadik. — A se teljesedett be, amit &
Vilmos császár mondott.
Most szélesen kivágódott az ajtó és bejött rajta
Gulyás Ambrus öreg tizedes. Negyven korüli népföl
kelő, alacsony, köpcös magyar, hosszú bajusszal, akár
egy hőscincér. Olyan büszke volt a sarzsijára, hogy
az arany vitézségit sem viselhette volna gangosabban.
Pokolian vakmerő volt és gyerekesen jószívű.
Egyetlen járőrszolgálat, veszedelmes felderítés nem
esett meg nélküle, és az utolsó falatját, az utolsó pipa
dohányát is nem megosztotta, de odaadta annak, aki
kérte.
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Még a Lemberg körüli harcokban történt, ho#y
mikor Simay főhadnagy egy sánc eilen vezette a le
génységet, Gulyás Ambrus volt az első, aki az ellensé
ges sáncba ugrott,
Simay látta, hogy öten rohannak rá egyszerre.
Rekedten rá üvöltött.
— Ne hagyd magad, Ambrus!
Az, mintha csak a kaszárnyaudvaron birkózna
amúgy barátságosan, röhögött egy nagyot, visszaüvöltött, hogy — nem is főhadnagy vir, aki áldója van!
— azután felemelte a puskáját és a boldogabb végével
egyetlen suhintással mind az öt muszkának beverte az
orrát. Mikor készen volt, hogy megmutassa, az öt vil
logó bajonet ellenére sem történt baja, harsányan, de
irgalmatlan hamisan felharsant torkából a nóta:
Már minálunk babám, már minálunk babám
Ez a szokás járja...
Most belépett az ajtón, eldobta a hátizsákját és
kezdte kirakni a tartalmát. Nagyon vegyes v o l t . . . Az
első, ami előkerült, egy vadonatúj hósapka, remek
nulriábóJ. Azután ugyanilyen kesztyű, vastag gyapjú
alsónadrág, ing, teveszőr harisnya, nagy doboz finom
cigaretta, két csomag csokoládé, tábori szamovár, üveg
konyak és vagy tíz narancs.
— Hol szerezted? — nevetlek és kapkodtak Ά
zsákmány «tán a fiúk.
— Odaát a rokonságnál. Valamelyik tiszt most
jöhetett vissza a bálba, oszt jól föiszerűle magát. El
hoztam hclűle, amihez hozzágyutoüam.
Előkapott egy csajkát, belerakott öt narancsot,
amelyeken még a piros selyem csomagolópapír is rajta
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volt a szmirnai szállítócég címével, a többit meg 4
zsebébe gyömöszölte.
— Hová mész?
— A Lacika zászlós úrho. Délután, amikor nála
voltam, oszt megkérdeztem, nem kívánna-e valamit,
nagyon csöndesen azt mondta: — almát, Ambrus..*
a l m á t . . . Hát igaz, hogy e csak talján alma, de amíg
magyart szerzek neki, talán ez is alkalmatos lesz.

Lacika zászlós úr.
A kis zászlós, a tizenkilenc esztendős, szőke, Iá*
nyosarcú fiú, akinek júniusban még bizonnyal a ma
mája kötötte meg a nyakkendőjét az érettségire és aki
bár színjelesen érett, mégis bizonnyal drukkolt az
érettségin, kedvence volt az egész századnak. A tisztek
óvták, kímélték, kényeztették, a legénység meg rajon
gott érte.
Most ott feküdt a százados barlangjában, vállában
egy buta golyó okozta sebbel, ami azért ütközött belé,
mert tegnapelőtt minden parancs nélkül beállt egy jár
őrbe.
Feküdt és birkózott a lázzal, mert a vizesruhán
és néhány aszpirinen kívül az égvilágon semmi se volt,
amivel a lázát csillapíthatták volna. Igaz, csonija nem
tört, az is igaz, hogy orvos hiányában Kovács had
nagy kipiszkálta a golyót a vállából, de itt tartották,
mert az irgalmatlan hidegben nem merték hátra szál
lítani.
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Az öreg tizedes bekopogott az ajtón. Belépésekor
a csákóját — mint nagy fogadásokon és előkelő ki
hallgatásokon a magasrangú katonák és diplomaták
a tollforgós csákót — bal csípőjéhez szorította,,mere
ven szalutált és legyökerezett az ajtó elé.
— No, mi az Ambrus? — kérdezte Simay, aki
az orosz állások vázlatát tanulmányozta.
— Jelentem alásan, narancsot hoztam a zászlós
úrnak.
Ugy mondta ez, mintha a csemegebolt, ahol a
narancsot vette, a szomszédban lett volna. És Simay
is úgy fogadta, különben tolvajtásért és az élete fölös
leges kockáztatásáért kénytelen lett volna az öreg le
gényt megfeddeni.
Ambrus odament az alacsony priccshez. Lacika
zászlós úr lehunyt szemmel feküdt rajta. Szőke arca
fakó volt, homlokán gyanúsan tiszta, ügyetlenül fel
rakott borogatás, szája cserepes, vértelen és lassan,
szaggatottan beszélt.
— Tudja, Iduska . . . igazán minden remek lett
volna a fronton... de nem volt egyetlen csepp vi
zünk . . . A kutakat, mikor az orosz visszavonult, mind
megmérgezte... és azon az átkozott, homokos puszta
ságon . . . sehol, de sehol nem volt egy pa+ak . . . Majd
meghaltunk szomjan . .. Azóta . .. pedig már két napja
itthon vagvunk. nem gvőzök eleget inni.
És nyalta a szója szélét és olvan nagyokat nyelt,
rx-vrv hallani lehetett.
Ambrus közben rettenetes kín^dás^nl megtisztí
tott egy narancsot és ügyetlenül gerezdekre tépte. De
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azuíán nein tudta mihez fogjon vele. Eletében senkit
%em eleteit még és úgy érezte, ezt a műveletet nem
lehet a nagybeteg kis zászlóson elkezdeni.
Simaynak sem volt a betegápolásban sokkal na
gyobb gyakorlata, de amióta felkötött karral járt, sok
minderre rájött saját tapasztalatból. Most is eltalálta
az egyei len módot, amellyel a beteget etetni és egyben
itatni lehet
— Vagdald össze, Ambrus. Kis darabokban majd
a szájába nyomjuk.
És elkezdték etetni a gyereket... Az első falat
nál, mikor a hideg, jólesőn nedves falat a szájához ért»
lassan beszippantotta, megforgatta a szájában és kín
lódva lenyelte. A harmadik darabka után fáradtan
felnyitotta a szemét, ránézett a két férfira és lecsukta
megint. Azután nyelt tovább. Mindig mohóban..,
Két nap óta ez volt az első táplálék, amit lenyelt.
Később megint felnyílt a szeme. Most tisztább
volt és teljesen értelmes. Lassan, erőlködve felemelte
a kezét és rátette Ambrus kezére.
— Köszönöm, Ambrus apám. Tudom, hogy maga
hozta*
— Hoztam.,. hoztam... — dohogta az zavar*
tan, — de nem azért, hogy a zászlós úr megköszönje«
Különben mást is szereztem a zászlós úrnak. Finom,
meleg hósipkát, kesztyűt, majdhogynem kisasszony
nak valót. Jó lesz majd az útra, amikor hátravisszük.
A fiú most a századosra nézett.
— Elküld a százados úr? — kérdezte panaszosan,
§imay kicserélte a borogatást.
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— EÎ, fiam. Itt veszedelemben lennél
-·- Támadásra készül az orosz?
— Mi készülünk rohamra.
— Akkor... — kezdte ellenkezőn.
— Akkor aludj. — És hátat fordított neki.

Kelemen István dekungjában nyolcan szorongtak
ezalatt. Két főhadnagy, három hadnagy és három
zászlós. Négy régi tiszt és hat új. A hat új közül három
egészen új volt még a harctéren. Az egyik hadnagy és
a két zászlós. A hadnagy most jött a Lndovikából, a
két zászlós az érettségi után néhány hónapos kiképzés
sel került ki.
Persze, arról folyt a szó, vagyis az itteniek arra
voltak kíváncsiak, mi van odahaza? Mit csináltak,
mielőtt idejöttek. Milyen az élet? Ki, honnan került
ide?
— Az utolsó este nagy murit rendeztek a kollé
gáim — mondta Dózsa István, az egyik hadnagy. —Olyan nagyot, hogy pezsgőmámorral a fejemben száll
tam vonatra.
— Mi vagy civilben?
— Tanár Pesten, a Váci-uccai leánygimnázium
ban.
Kovácsnak, aki a Kelemen Istvánnal való beszél
getés óta szüntelenül a feleségével foglalkozott, meg
rándult az arca. De azért teljesen nyugodtan kérdezte:
— Ismered Szabados Irént?
—- Hogyne ismerném. Együtt végeztünk, együtt
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tanárkodíunk két esztendeig. Nagyon kedves, csínos
teremtés, remek tanár.
— Nem tudsz valami közelebbit róla?
— Nem én. Tavaly augusztus óta irodai szolgá
latot teljesítettem, mert akkor gyógyultam fel tífuszból,
így csapatszolgálatra nem voltam alkalmas. Azóta csak
most, a búcsúvacsorámon találkoztunk. Most tudtam
meg azt is, hogy férjhezment. De azt nem, hogy kihez.
— Hozzám . . ,
Természetes, hogy ez a kettő azután külön beszél
getett. Kovács apróra elkérdezte, milyen színben van a
felesége, miről beszélgettek, mit mondott az uráról,
mik a tervei, várja-e a háború végét és nsm udvarol-e
neki valaki.
OJáh Györgynek, a most jött főhadnagynak friss
vágás húzódott végig a fél arcán.
— Hol szerezted? — kérdezte Kdemen.
— Pesten. Két hét előtt.
— Hogyan?
— Ugy, hogy belekötöttem egyik dicső hon
atyánkba. Társaságban voltam és a remeiül borotvált,
soha puskaport nem szagolt szép fiú előadást kezdett
tartani a hazafiságról, meg a hazafiúi kötelességekről.
Egy drxabig hallgattam, azután megkérdeztem tőle,
miért nincs a harctéren, ha ilyen jó] tudje. mi a köte
lesség. Azi felelte, nemcsak fegyverrel lehet szolgálni
a hazát. Az igaz, mondom, de üres ^ó^al se. Pis meg·
kérdezífm tőle, mît tett ő a hazáért azonkívül, hogy
ilyen nagy hangon a hazafit nap. ^mondóit e egyet
lenegyszer is a fizetéséről a hadiözvegyek javára?
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Odaadta-e egyszer is a pohár sőrének, a marhahúsá
nak az árát a hadiárváknak? Egy darab ruha helyett,
amit magának venni akart, vett-e tír pár meleg kesz
tyűt vagy harisnyát a katonáknak? Kisüli, hogy nem.
Hogy még azt sem. Hogy most :s éppen úgy él, mint
azelőtt. Erre értésére adtam, hogy akkor ne ágáljon és
hátat fordítottam neki... Másnap megverekedtünk,
<— Helyben hagytad?
;
— Nyomni fogja az ágyat vagy egy hónapig,
•— Kár az ágyért.
'""
— Kár.
— Utálom ezeket a nagyhangú hazafiakat, akik
otthon a jól fűtött lakásokban, zsíros hivatalokban,
kávéházakban védik a hazát. Jöjjenek ide picinyt. Ve
gyenek részt egy-két rohamban. Hallgassák hogyan
sivít a golyó a koponyájuk körül. Nézzék, mekkora
lyukat vág a gránát a lábuk előtt és érezzék, hogyan
remeg, vonaglik az öreg anyaföld az ágyúd örgéstöl.
Loholjanak könnyet facsaró hidegben, harminchat ki
lóval a hátukon, gránittömbök között, vagy feküdje
nek havas őszi esőben három napig mozdulatlanul. Ne
aludjanak egy hétig és amikor a szemük leragad a ha
lálos kimerüléstől, vezényeljenek rohamot nekik. Ne
kapjanak enni napokig és amikor végre hozzájuthat
nak, hagyják ott eszeveszetten, mert jön a muszkafergeteg és elsöpör, ha istenek is vagyunk. Aludjanak
patrontáskán vagy puskacsövön, álljanak glédában tér
dig való hóban, kapaszkodjanak jeges gránicokon,
mert ez a halálos parancs... Jöjjenek Ide, nézzek meg
mit csinálunk, miben élünk itt és akkor meglátják,

2i
megtudják íru ;i, hogy mi a . . . itaza... Üs könny
fut majd a s; emükbe, ha kiejtik a nevét és a hát
gerincükön végignyargal a szent forróság, ha rágon
dolnak.
Az új hadnagy és a két új zászlós meredten nézte,
hallgatta Kelemen főhadnagyot. Szép fiú volt a fő
hadnagy és tiszta kék szemén, nemes arcán mindig
megakadhatott a szem. Most azonban olyan volt, mint
egy haragvó arkangyal. Csak a szárny hiányzott a
válláról és a lángpallos a kezéből.
Mikor elhallgatott és szavai után kicsit magukhoz
tértek, megszólalt az egyik zászlós:
— Ha hazamegyünk, felpofozok vagy egy tucatot
ezek közül a hetvenkedők közül.
— Dehogy pofozol, fiam. Ha hazamész, boldog
leszel, hogy otthon lehetsz és soha sem kívánsz ve
rekedni többé, örülni fogsz a puha ágynak, a tiszta
fehérneműdnek, annak, hogy tálcán, vagy szépen te
rített asztalon kapod a reggelit, hogy rád mosolyognak
a nők, hogy programot csinálhatsz estére és hogy nem
zúgnak, sivítanak, kerepelnek, fütyülnek, bömbölnek
a fejed körül a különféle golyók. Éled a magad kis
életét és boldog, nagyon boldog leszel, hogy élheted.
Ezekre az üres szószátyárokra pedig rá se nézel.
— Igazad lehet — mondta a kis zászlós.
— Igazam van, fiam — és megsimogatta a gyerek
•xöke fejét.
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Száznyolcvan halott.
Lacika zászlós urat még az éjjel elszállították.
Sírva búcsúzott, mert jól tudta, hogy akiket itthagy,
ezok közül sokan örökre ittmaradnak.
— Ha lábraálltam, visszajövök — mondta. —·
Várjanak meg . . . Mind . . . így várjanak meg . . . így,
ahogy most v a n n a k . . . — És a szeméből, mint egy
gyerekéből, hullott a könny és a melle remegett a zo
kogástól.
Simay férfiasan megszorította a kezét, Ambrus
rágombolta fejére a nutriasapkát, a tisztek sorfalat
álltak neki, a legénység pedig egyenkint szalutálva né
mán elvonult a hordagya melleit.
A hordágyat azután rátették κ ζ egyik tábori
szánra, amely két nyomórúdra szegezett deszka volt.
Két legény beállott a hámba és a szán megindult a tíz
kilométernyire fekvő falu felé.
Falu? Néhány düledező, kormos fal, amelyeket
üszkös gerendák tartottak. A lakosságnak egy része
meghalt, egy része elmenekült. Csak azok maradlak
ott, akik az előnyomuló katonasággal valamilyen ér
dekközösségbe kerültek és akiknek e?fn a réven a na
gyon szűkre szabott betevő falatjuk megvolt vala
hogyan. Mert az egész vidéken nem Jehefcít egyelicn
szem burgonyát, egyetlen szem gabonái kapni. Ami
kevés volt, ötször vált a pusztítás prédájává. Először
az orosz határra felvonuló magyar-osztrák csapatok,
másodszor a visszavonuló magyar-osztrák csapatok,
harmadszor a Kárpálokra betörő orosj; csapj ÍOÍÍ, ÍI·:*
gyedszer a Kárpátokból visszaszorított otos/ c^ipalok,

