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Késztette valami, hogy szóljon,
de aztán csak belenyilallott, hogy
immár egészen be van zárva ide
a hegyek mögé és félig nyitott
szájába szakadt a hang . . .

*
Alkonyattájt vendég érkezett:

a hegyekből jött, nehéz szeges
csizmában, kurta bundában, bot-
tal. Magas, barna ember, fekete
bajuszú: Pál Lajos. Vacsora után
Jankó szobájába húzódott el a két
férfiember és Anna egyedül fe-
küdt le. Másnap reggel a vendég
már nem volt a Pojánán.

•
Azon a napon tört meg a tél is.

A szél megfordult és a hó kásá-
sodott. Az égen barna fellegek
kerge tŐztek.

Anna a konyhából hallotta,
hogy az ura nyugtalanul rója a
tornácot. Fel és le, fel és le. Né-
ha megáll és jóidéig egyet se
moccan, aztán újra ropog a desz-
kspadló a szeges csizma alatt.

Dél felé a konyhába nyitott:
— Anna, jöjjön ki egy percre

csak.
Az asszony kiment.
— Hallja?
— Mit?
— Ahonnan a szél fú.
Valóban, nyugat felől ropogá-

sok hangját mossa fülébe a szél,
közben egy-egy dörrenés: hol éle-
sebben, hol tompábban.

— Hallom.
— Agyú; meg apró puska.
— Hol?
— Sebesnél áll a harc. Próbál-

ják a sorompót, Anna . . .
— Mit gondol, Jankó?
— Ha mi is segítenénk emelni,

Anna!...
*

. . . Estére még erősebben dong
az ágyúszó és csak késő éjjel né-
mul el minden. Akkor, vacsora
után mondja az ember:

— Holnap útra megyek.

Az asszony bólint.
— Talán egy hétig se kerülök

haza . ..
Meg se moccan az asszony.
— Azt gondoltam, talán jó

volna, ha elmenne innen a gye-
rekkel. Egy időre bár.

— Miért?
Az ember köhécsel.
— Hallotta az ágyúzást?
— Igen-igen.
— Abból lehet valami... Talán

lesz valami ebből...
— Háborút gondol?
— Nem. Nem háborút. A há-

ború elmúlt.
— Hát?
Gál Jankó feláll és a tűzbe me-

red a szeme.
— Más lesz itt, ha lesz. Tűz lesz

iti és vér. És nem lesz békessé-
ges falu többet és nem lesznek
emberek, de gyilkolás lesz és ége-
tés és rablás és halál lesz és le-
het, hogy kő kövön nem marad
i t t . . . Ez lesz, ha itt valami lesz...

Az ember halkan beszélt, belé
a tűzbe, de a hangja reszketett
egy kicsit. Az asszony pedig néz-
te azt az arcot, akit vörösre fes-
tett a tűzláng; a mélyen szántott
éles fekete barázdákat nézte, a
mélyen ülő apró kék szemeket
nézte, amik most furcsán meg-
megcsillantak a lobogó fényben.
Nézte azt az el kemény edett, új
arcot és ösmerkedett vele. Olyan
csudálatos ez mind. Az ura, mint
egy idegen, merő idegen ember.
Mint itt most minden. Mintha
csak most kezdene itt minden él-
ni, ebben a halott világban. Mint-
ha most érkezett volna ide.

És új, idegen a hang is, a Gál
Jankó hangja:

— Talán, Anna, talán betörik
ez a zárt sorompó, ha mi is, itt
bennvalók is segítünk. De az sok-
ba kerülhet...

£s hozzátette, halkan:
' — Pedig talán-talán oknélkül-
való is lesz . . .
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Székely kapu.
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