
N A P K E L E T 

ZÚG A F E N Y V E S 

(Vége) 

Kilenc óra után a Drei Zinnen egethasító kupolái mögül felkúszik a 
ferdearcú hold s rőt világát ráteríti a halott ormokra. Alattunk, 
de lent, egészen lent kavarogva szikráznak a felhők, egy-egy szikla-

rém ijesztő fekete árnyéka kilométerhosszban esik rá a villogó felhőkre s fan-
tasztikus alakok emelkednek felénk a rettentő sötétből. Olyanok a felhők, 
mint egy kavargó Óceán, de hangja nincs e kavargásnak. Az ormok úgy 
tekintenek felénk, mintha százezer év előtt elhagyott, másvilági szigetek 
rémledeznének reánk a világ valamelyik elfelejtett, riasztó csöndbe sülyedt 
részén. Az Ortler bozontos homloka talán ötven mérföldről néz erre 
rezzenés nélkül, a bregenzi havasok mint átlátszó üvegkupolák csillog-
nak a mérhetetlen távolból s még messzebbről mintha az innsbrucki bér-
cek ködlenének idáig. De ez már csak rémlik talán. S még azokon is túl 
szakadatlanul villog az ég alja, mintha villámlanék, mindig villámlanék. 
Ám hangja nincs e villongásoknak. A mennybolt fekete, mint a bársony s e 
sűrű bársonytetőről földöntúli fényben tündöklenek a csillagok... Csönd 
van. Csönd v a n . . . Ha valaki lefelé tart a harmadik, negyedik ezred mö-
gött, a hóhersegés tisztán kivehető. És amint múlnak az éjtszakák és egyre 
hidegebb lesz, az ágyúdongás mindig sűrűbb a Piave irányából. . . Sohase 
fogom elfelejteni a tiroli éjszakákat! 

Azalatt készülődni kezdtünk az ötödik háborús télre. Az ellátás tűr-
hetetlen lett már, az emberek nyiltan kezdtek zúgolódni. A hírlapokat 
olvasgattuk ugyan, de — idefelejtve az egetérő sziklák barlangjaiba — 
nem tudhattuk, mi történik odakint? A tisztek nagynéha lelátogattak a 
völgyekbe. Szolgálati megbízásokkal elutaztak Trientbe, néha Bozenig 
is. Olyankor rossz hírekkel tértek vissza hozzánk. Sejtettük, hogy nem 
tarthat sokáig. S ahogy ereszkedni kezdtek alattunk az őszi ködök, olykor-
olykor már az ezredes is behúzódott a bundájába. És csak morgott egyet: 

— Haza kéne menni.. . 
Messze, igen messze jártak már tőlem a tavasz emlékei. Mintha esz-

tendőkkel azelőtt láttam volna utolszor Mayer Terit. Kiestem a világból 
s nem érdekelt már semmi. Hazulról annyit tudtam, hogy menyasszony 
lett a nagyobbik húgom. 

A hegytetőkön beköszöntött a hideg évszak, de a völgyekben még 
tavaszias őszutó volt. A tisztektől hallottam, akik megfordultak arrafelé. 
Én nem mentem le egyszer sem. Nem akartam látni embereket, akik talán 
örültek még a napfénynek. 

De egy napon olyan hírrel tért vissza az egyik főhadnagy, amely 
hosszú időre megzavart. Bozenben járt valami küldetésben s amikor vissza-
jött, hozzámsietett. Elmondta, hogy látta Mayer Terit, ő éppen Gries 
relé ment át a Talfer hídján s ahogy felnézett véletlenül, Terit vette 
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észre a híd korlátjának támaszkodva. Kockás utazóruhában állt ott, kerek 
prémsapkával a fején s mialatt az ura képeslapot vásárolt, ő csak állt a 
híd korlátjára hajolva s a zúgva kavargó hegyifolyót nézte. Messze, igen 
messze járhattak a gondolatai. Véletlenül föltekintett ekkor s ahogy meg-
látta főhadnagy-bajtársamat és megismerte, hogy az én zászlóaljamból 
való, ijedt kis rezzenés látszott rajta. A főhadnagy köszönt neki, Teri 
félénken felmosolygott, s aztán elfordult tőle. A zúgó vizet nézte tovább. 
Bajtársam visszanézett később és látta még, hogy Mayer Teri a hídon 
sietve ment át az urával. Aztán eltűnt. 

Ez a hír kivetett magamból. Teri tehát úton volt még az urával s 
megsejthette, hogy én is a közelben lehetek valahol. Ezért rezzent össze 
az első pillanatban. S elsietett azonnal és eltűnt másodszor is. Talán 
attól tartott, hogy velem is találkozhatik. Azt a jelenetet, ahogy a vizet 
nézte, napokig nem bírtam kiverni a fejemből. 

Ám elmúlt ez az érzésem is, mert minden elmúlik egyszer. Egyéb 
dolgok kezdtek foglalkoztatni mindnyájunkat. Több éjtszaka óta ijesztő 
ágyúzás vert föl a Piave felől s ez az ágyúzás mindig vadabbul döröm-
bölt a trienti völgy irányából. Minálunk csönd volt, de egyre nagyobb 
lett a nyughatatlanságunk. Mert a Piave felől keletnek, a trienti völgy 
felől északnak kezdett húzódni az ágyúk zűrzavaros dongása, és pedig 
szokatlanul gyorsan. Az ezredes beleszimatolt a levegőbe: 

— Azt hiszem, bajok vannak . . . 
Még azon a délután századról-századra siklott a hír, hogy jobbról 

és balról szétforgácsoltak s az utolsó szálig bekerítettek. Keservesen 
néztünk össze. Az ezredes felrobbantatta az ágyúkat, rakásra hányatta a 
puskákat s leparancsolt a hegyekről: 

— Sorakozzunk mégegyszer, gyerekek . . . 
November eleje volt. Amire lecsúsztunk a hegyszorosba, sár és hideg 

lett minden s a köd hulldogált. Ijesztő rágondolni arra a kavarodásra. 
Két napig, két éjtszakáig tartott, amíg elvergődtünk valahogy a trienti 
völgyig. Ott már sisakos angol és olasz katonák vártak szuronnyal. 

Foglyok voltunk. 
Ettől a permeteg novemberi naptól kezdve pontosan egy esztendő 

következett reánk. Nehéz esztendőm volt, nem untatlak vele. Először rosz-
szul bántak velünk, de tavaszra javult a sorsunk. A cassinoi táborba 
szállítottak mindjárt s ott is maradtam végig. Az ezredesemtől elszakí-
tottak: őt még lejjebb vitték. 

A téli évszakot csak megúsztuk s akkor ránkjött az olaszországi 
tavasz. A tiszti barakkokban szállásoltak el s beletörődtem a sorsomba. 
Csak az aggasztott, hogy hazulról nem tudtam semmit. De ez sem tartott 
örökké. 

Májusban nehány lapot és pénzt kaptam a nagyobbik húgomtól, meg 
az urától. Bécsben tartózkodtak, mert oda kellett menekülniök. Tőlük 
tudtam meg röviden, hogy a szüleink Galicia szélére voltak kénytelenek 
elfutni az akkori magyar hadsereg elől. Mert iszonyú állapotok voltak 
akkor a széthullt kis Magyarországban! Szívemben elszomorodtam e 
kietlen hírekre s többször gondoltam az apámra, aki elhagyván házát és 
földjeit, idegen országokban bujkált vén fejével. Mindnyájunkat rossz hírek 
értek. Az olasz újságokban is elböngészgettünk már s tudtuk, mi történik 
odahaza. Akkortájt olvastam becsempészett magyar hírlapokból nehány 
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tréfás karcolatodat. Jót nevettünk rajta s ezért a nehány percünkért há-
lásak voltunk neked. 

Egyik zavar a másikat követte a körülfekvő új országokban s emiatt 
olykor hetekig nem kaptam hírt az enyéimről. Csak augusztusban nyu-
godtunk meg először. Távirati jelentések jöttek Bécsből és Rómából, hogy 
szegény kis hazánknak megszűnt a legnyomorultabb négyhónapos kor-
szaka. Örültünk neki és most már elszorult szívvel vártuk a szabadulást. 

Mert többször is megbiztattak, de mindig elmaradt az indulásunk. 
Az őrség tisztjei rendszeresen tájékoztattak bennünket: most ez, majd 
amaz a magyar tábor indult hazafelé. Kétszer-háromszor mi is útrakészen 
álltunk, de az utolsó pillanatban mindig közbejött valami. Ebben az idő-
ben csaknem szabadon mozogtunk. Napiéletünk ellen nem lehetett sok 
kifogásunk, mert az olaszok, eltekintve az első nehány hónaptól, ember-
ségesen bántak velünk. Fogolyéletünkből sok tanulságot mesélhetnék, de 
mindez nem tartozik ide ezúttal. 

Szeptember volt már. Szikrázva égett az olaszországi nap, feketék 
voltunk, mint a cigányok s egyre búsabb vággyal gondoltunk hazafelé. 
Szürkülettájon, ha a nap letette már fejét a messzi halmok vállára, de 
sokszor kiültem a fogolytábor egy-egy magányos pontjára! És mialatt 
a felhők piros szegélyeikkel Fiume irányába vándoroltak, bizonyos meg-
indultsággal gondoltam apám-anyámra, a két kis húgomra. Vajjon élnek-e 
még? Harmadik hónapja nem tudtam róluk semmit. Hát Teri hová lett 
azóta? Gyakran megfordult a fejemben ő is, de már csak úgy járt vissza 
az emléke, mintha valamikor egy leányalakkal álmodtam volna. Halvá-
nyodtak már ez emlék körvonalai. Nem kívántam neki mást, csak hogy 
boldog legyen. 

Ősz volt, amikor megjött a mi várva-várt napunk is. Hirtelen ér-
kezett a parancs, sebtében kellett összekapkodni, ami kevés cókmókunk 
akadt. A búcsúzásnál az olasz tisztek megadtak minden bajtársi tiszte-
letet, amit egy más volt ellenségtől sem tapasztaltak a mieink. Hat 
nappal rá a Dunántúl jártunk s mikor a magyar fogolygyüjtő táborból 
is szélnek eresztettek, első utam Fehérvárra vitt. 

Nagy dolgok estek akkoriban a Dunántúl! A vezér haldokló napjaink-
ban megindult a Balaton nádasai mellől . . . Egy szürke októberi reggelen 
ott álltam Fehérvár alatt, a szabadbattyáni országúton, amikor első két 
ezredével megindult az új vezér. Új katonák voltak ezek, rongyosak, de 
elszántak. Az Isten tudná, honnét kerültek elő! A Balaton sásai közül, 
a Bakony fái mögül, az avar mezőkről.. . Jöttek a szabadbattyáni ország-
úton mély neszben, halálos elszántsággal. Mintha a magyar végzet ellen 
indultak volna meg. Nem volt már akkor hitünk, reménykedésünk. De 
ahogy feltűntek a szabadbattyáni országút egy kanyarulatánál: elől né-
hány rongyos huszár, utánuk két rongyos ezred, aztán egy-két kopott 
ágyú, — Fehérvár népe ezerével könnyezett a város alatt. És mikor a 
rongyos huszárok mögött feltűnt a vezér, amikor repkedni kezdtek a 
régi Máriás zászlók s négy trombitás trombitálni kezdett a vezér oldalán, 
— minden nyomorunkban, szégyenünkben és megalázottságunkban kitört 
belőlünk a méreg és a riadal. S riadva kongtak a harangok, ezer-ezer sze-
gény magyar haját tépte a dühtől és lelkesedéstől és azalatt könnyek 
csorogtak az arcunkon . . . 

Mennyire mélyen voltunk akkor! És mennyit reménykedtünk! 
32* 
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Végignéztem a bevonulást s régi katonai emlékek riadoztak bennem 

is. A legközelebbi vonattal Budapestre indultam. 
Nagyobbik húgom és a férje, akit csak most ismertem meg, már oda-

haza volt. Két hétig maradtam náluk s megtudtam azalatt, mi módon 
szöktek ki Bécsbe, mennyi kálváriát jártak. És megtudtam az apámék 
bujdosását is a lengyel végek felé. A makacs öreg, mikor a vörösök verni 
kezdték a cseheket s ágyúik hangja fölverte már a falut, nem komédiázott 
sokat, hanem szekerekre rakatta bútorait, ekéit, búzáját, magához szedte 
a papot, a jegyzőt, a patikust, a tanítót családostul, úgy hogy harminc-
hat szekeret tett ki a karaván. Akkor a gulyásokkal hajtatni kezdte a 
magyar határhegyek felé a teheneket, az ökröket, a lovakat. Juhászával 
és kondásával a juhokat és sertéseket. Ketrecbe rakták a tyúkokat és ka-
csákat. Még a kútostort és vedret is magával vitte az apám. Nem maradt 
otthon egyéb a puszta háznál és a lábonálló vetésnél. Amikor tehenek, 
ökrök, lovak, juhok s harminchat szekerek megindultak a terebesi ország-
útnak, a konok öreg egy harminchetedik utolsó szekérre négy hordó bort 
guríttatott fel s miután előzően felhörpentettek sebtében egynémely lite-
reket, ő is lóhátra szállt sereghajtónak. Az ágyúszó közelről döngött már. 
Az öreg arra fordult, dacosan: 

— Velem nem fogtok kibabrálni, tetvesek! 
És megadta a jelt az indulásra. Nagy ostorkongás közt megmozdult 

a karaván. De az utolsó pillanatban jajgatva estek térdre előtte a faluvégi 
vályogvetők: 

— Nemzetes úr, ne hággyon itt! Ellenforrádálmárok vágyunk! 
— Rendben van, rumák, — bólintott az apám. — De legalább húz-

zátok el mégegyszer! 
Ment-ment a karaván végig a falun. S a dádék rácincogtak arra a 

régire és siralmasra: 
Indulj fakó lovam Lengyelország fele, 
Úgy se gyövök én már többet visszafele . . '. 

Az öreg keservesen kezdett dalolni lóhátról, kezefejét a füle táján 
forgatta s a második sort már átvette az egész karaván. A népek ki-
kiálltak itt is, ott is a hidacskákra s az öregasszonyok köténnyel töröl-
gették a szemüket, tapasztalván a nemzetes úr kutya-búsulását. A mórék 
annyi mérges bánattal húzták azonközben, hogy az apámnak könny po-
tyogott a bajusza végéről. És akkor a nótába beleavatkozott mély brú-
góban a bőgős is. Szívrepesztő volt azt hallani: 

Kedves kis hazámat többet nem láthatom, 
Nincsen olyan bánat, mint az én bánatom . . . 

Hat hétig tartott a bujdosás fönt-fönt, Lengyelország földjén. Az 
egész fantasztikus vállalkozásból legnagyobb élményük az maradt, hogy 
megittak tizenkilenc hordó bort. Hazafias fájdalmukban cselekedték. Hát 
a fájdalomra volt is okuk bőséggel. Amire visszakerültek, az üres ház, 
a lábonmaradt vetés érintetlenül várta őket, csak neki kellett állni az 
aratásnak. Végleg elmult az egyik baj, de végleg rájukszakadt a másik, 
még nagyobb baj: idegen katonák lettek az urak szegény felvidéki ha-
zánkban. 
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Mikor a húgom és a sógorom felváltva elbeszélte a kemény öreg el-

szánt cselekedeteit, mosolyogtam rájuk. De a könnyeimen át. Abban az 
időben még olyan könnyen tudtunk meghatódni. 

Két hét mulva hazafelé készülődtem. Sikerült átcsúsznom az új ha-
táron s egy este csak beléptem a konyhánkba. Volt öröm is, szomorúság 
is. Puszta volt már a házunk s gyérült a falu is. A tanító, a jegyző, meg 
a patikus akkor már elbujdosott a kis Magyarország felé s vacsora után 
nagy keserűséggel panaszkodott az apám, hogy mindig többen hagyják el 
régi házaikat. Ha így tart, öt esztendő mulva nem lesznek itt többé ma-
gyarok. 

A kisebbik húgom is menyasszony lett már. Csendes borozgatás köz-
ben megemlítette az apám, nem volna-e kedvem megházasodni? Az anyám-
mal úgyis egyedül maradnak nemsokára, átvehetném a gazdaságot. 

— Nem, édesapám. Sohase lesz nekem olyan feleségem . . . 
Nem folytattam, de megértették. Terire gondoltam. 
Otthon nem volt maradásom: kétségbeejtett az új állapot. Bármeny-

nyire vigyázok, előbb-utóbb belémkötöttek volna vagy a zsandárok, vagy 
a tisztek, akik a faluban lábatlankodtak mindennap. 

A negyedik estén elbúcsúztam az öregtől és a húgomtól s még azon 
az éjtszakán visszacsúsztam a fináncok és határőrök vonalán. Az apámmal 
úgy egyeztem meg, hogy egyelőre beállok a nemzeti hadseregbe. 

XIV. 

Hanem Teri nem feledkezett meg rólam. 
Hiszen gondoltam rá én is nemegyszer. Olyankor bús vágyak fogtak 

körül. Hogyan is tudtam volna elfelejteni az én legkedvesebb kis pajtá-
somat! 

Most, hogy főhadnagy lettem újból, összekerültem nem-egy bajtár-
sammal a régiek közül. Sokan a Felvidékről szöktek át s csaptak fel 
ismét katonának. Egyelőre Egerbe osztottak be s Miskolc, Űjhely, Füzes-
abony és Eger között megint gyakran utazgattak a tisztek, mint abban 
a soha vissza nem térő időben. S Terinek gondja volt rá, hogy megtudjak 
felőle egyet-mást. Mintha biztatgató üzeneteit küldözgette volna 
felém az elérhetetlenből. 

Azon a nyomorult első télen, amikor a bevert ablakú vonatokban reg-
gelenkint dér húzta be a fülkék lenyúzott párnáit, a miskolci állomás ét-
termében összebotlottam egyik régi barátommal, egy orvos-főhadnaggyal. 
Amikor utoljára beszéltem vele, Mayer Teri a menyasszonyom volt még. 
Szóbeszéd közben sor került a letűnt napokra s a barátom, mintha csak 
történetesen jutott volna az eszébe, így szólt: 

— Igaz is. Teri üzent neked . . . 
— Mit üzent? 
— Köszöntet. Megkért, adjam át, ha találkozom veled. Tudja, hogy 

itthon vagy már. 
Meghatott, hogy még mindig gondol rám. De elszomorodtam tőle: 
— Hát ő hogy van? 
— Rosszul él az urával . . . 
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Megtudtam, hogy a férje elvesztette az állami uradalomban viselt 

állását és most az apósa irodájában dolgozik. (Ezt én is megtehettem 
volna!) Terinek kislánya született tavaly ősszel, de mindenütt azt be-
szélik, hogy nem szereti az urát. Kevésszavú, megtört asszony lett. Meg-
esik, hogy otthonhagyja az ölbeli kislányát és színházba megy a bátyjával. 
Néha egymagában. Nem törődik senkivel, legkevésbbé magával. A bátyja 
egyelőre otthon van még, s legkedvesebb foglalkozása, hogy az idegen 
katonatiszteket — éjféltájban — félkézzel hajigálja ki a kávéházból. Egy-
szer be is csukták három hétre. Azóta különben férjhezment a kis Mártha 
is. Itt lakik a közelben, Gyöngyösön. Teri szülei sehová nem járnak már, 
édesanyja alig lép ki a kapun. Szerencsétlenek a leányuk miatt. 

— Rászolgáltak, — szóltam közbe. — Megmondtam Teri anyjának 
idejében, hogy meg fog emlegetni engemet. Micsoda ember a Teri ura? 

A bajtársam vállat vont: 
— Hát olyan. . . rendes ember. Elvégzi a munkáját, megebédel, néha 

benéz a kaszinóba, átfutja az újságot, megvacsorázik, lefekszik s való-
színűen pompásan tud aludni. Egészséges ember, termetre medveölő, azt 
hiszem, soha könyvet nem olvas. S ez a baj. Teri olyan, mint egy por-
cellán-szirom. De minek folytassam? Nem értik meg egymást. 

A portás beszállásra csengetett. Én is felálltam: 
— A viszontlátásra! Ha találkoznál vele, csak annyit mondj neki, 

hogy gondolok reá. 
Ez igaz volt. Mert ahogy ismét társaságba kezdtem járni, egyre job-

ban körülfogtak az emlékeim. A Mátra vidékén sem hiányzott a jókedv, 
talán azért is, mert napközben elég okunk volt hosszan eltöprengeni a 
jelenvaló sanyarúságokon. Vacsorára, vacsora utánra mindig sűrűbben hí-
vogattak névnapokra, hirtelen összecsapott családi mulatságokra, leg-
inkább leányos házakhoz. Voltak itt is kedélyes összejövetelek, apró bá-
lok, kedves házikisasszonyok. De én nem találtam magamra többé és ha 
eldalolgattunk, eltáncolgattunk is, nem voltam már a régi ember. Ezek 
az összejövetelek akaratlanul is alkalmat adtak némi összehasonlításra s 
kedvetlenül kellett megállapítanom mindannyiszor, hogy nem találok még 
egy olyan leányt, mint Mayer Teri volt. Sokszor éreztem valami olyant 
is, mintha elöregedtem volna. Mintha valami kiesett volna az életemből, 
amit nem lehet többé visszahozni. 

Hanem azért eljárogattam a vidéki házakhoz is: időnk volt bőven. 
Szombat délutánonkint két-három fogat is jött értünk Egerbe és mi nyol-
can-tízen megindultunk. Rendszerint hétfőn virradatra kerültünk vissza. 
De csak nem jött meg a régi kedvem. Megtörtént nem-egyszer, hogy fel-
hevült fejjel, úgy éjfél után, amikor már cifrázni kezdtek a cigányok, a 
házikisasszony után besurrantam a szobája felé, ha véletlenül keresett 
ott valamit. Már-már úgy voltam, hogy megfogom a kisasszony kezét . . . 
De olyankor — véghetetlen messzeségeken át — feltűnt előttem a Teri 
felhős szeme, amint távolodott, mindig távolodott tő lem. . . És olyankor 
tisztán hallottam a hívó hangját is: „megígérte, hogy sohasem fog 
elhagyni.. ." 

Nem is hagytam el őt. Nem volt rá semmi okom és csak hittem, hogy 
meg fogom még látni. Egyszer-egyszer üzent holmi apróságot, de a sorsá-
ról soha egyetlen célzást el nem ejtett volna. Tudtam, hogy inkább meg-
halna, mégsem panaszkodnék előttem. Anélkül is eleget hallottam róla. 
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Pedig ő még akkor se mondott le minden reményről. Hiszen ha meg-
figyelem, észre kellett volna vennem, hogy óvatosan közeledni kezdett 
felém. A városka nem volt messze Egertől és az útlevéllel jövő-menő 
utasokkal bármikor üzenhetett nekem. A kis Mártha is Gyöngyösön lakott. 
Én szándékosan kerültem, de megtudtam félfüllel, hogy leveleznek egymás-
sal. S egyszer csak (ősz felé volt ez) felbukkant Eger körül a bátyja is. 
Egy gyár irodájába állt be s úgy hallottam, önálló foglalkozásba akar 
fogni később. 

De én már nem találkoztam Mayer Gézával. Mert szeptemberben egy 
tiszamenti állomás parancsnokává neveztek ki. Ettől kezdve nagyon 
visszavonultan éltem. 

Három-négy birtokos-család lakott a faluban, akikhez eljárogattam 
esténkint. Szívesen láttak, én mégis tartózkodó maradtam. Mert Teriről 
kedvezőtlen hírek érkeztek hozzám. Szeptemberben meghalt a kislánya 
s két héttel rá átköltözött az urával Nyugat-Magyarországba, annak is 
legtávolabbi szegletébe, ahol már a stájer hegyek kezdődnek. Ott, az 
őserdők szélein, egyik uradalomban kapott erdészi állást a férje. Egy ki6 
falu végébe költöztek, valami vadászlakba. 

Sejtelmem nem volt, mi vihette erre a lépésre? Hogy el tudott hagyni 
ismerősöket, rokonokat, el a várost és eltemetkezett az erdők közé! 
Ma már tudom, hogy a szülei kesergése hajtotta bele ebbe az önfeláldozásba. 
A kétségbeesésbe menekült, hogy megnyugtassa az édesanyját. Ekkor már 
végleg lemondott rólam. 

Én is lemondtam mindenről. Eddig akadt még egy-két vakmerő ötle-
tem, de ezentúl be kellett látnom, hogy Teri soha nem lesz már a feleségem. 
Egyszer-egyszer megfordult bennem olyan gondolat is, hogy erőszakkal 
viszem el az urától. Utólag ostobának találtam magamat. 

Késő ősz volt, amikor egyszer hivatalos kiküldetésben a Hortobágyon 
utaztam át, szekeren. Ekkor láttam először ezt a sivatagot és kétségbe-
estem tőle. Sípolt és dörgött a szél a szabad síkságon s napok óta csüngő 
felhők hányták a cigánykereket. Sár volt, feneketlen. A kocsis szótlanul 
gubbasztott az első ülésben, én a tábori köpenyembe burkolózva rémül-
döztem az ijesztő tájék fölött. Nem láttam egyebet határtalan fekete föld-
lapnál, melynek karimája napi járóföldeken túl hideg csíkban vált el a 
fekete éjtől. Egy tanya, egy magános fa, egy ember nem volt sehol, ami 
visszarezzenthette volna elcsüggedt lelkemet. Mintha a másvilágon döcög-
tem volna. Nem emlékeztem már, mikor és honnét indultunk el s fogalmam 
nem volt, hol fogunk partot érni e kietlen sivatagban? Éreztem már a tél 
lehelletét s a magam sanyarú életén jártattam a gondolataimat. Ekkor 
láttam először visszavonhatatlanul, hogy cél nélkül kezdek megindulni 
a férfikor felé. A nemzeti hadsereg tisztjeit egymásután szerelték már le: 
mihez kezdhettem volna ezek után? Mayer Teri emléke halott lett a szá-
momra ezen a hortobágyi napon. Jött a tél, mindenki a meleghez húzódott 
immár. Hát én hova húzódhattam volna? 

Egy menekülésem volt: a házasság. 
Karácsony előtt megkértem az egyik földbirtokos-leány kezét. Ügy 

láttam, a szülők is szívesen adnák hozzám. Egyszerű, szerény leánynak 
ismertem addig: hittem, hogy házias feleségem lesz. Többet nem is akartam. 

De hát nem úgy lett. 
Néhány nap múlva levelet kaptam Teritől. Ennyi volt benne: 
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„Örülnék, ha boldog lenne. Mosolyogva gondolok a letűnt napokra." 
Ez a rövid levél megzavart. Tévedtem tehát, amikor azt hittem, most 

már eltemetkezett előlem is. Ezúttal először célzott a maga boldogtalan-
ságára. Ő még most is mosolyogva gondolt reám, amikor végleg elveszített. 

A menyasszonyomat nem vettem el. Házias feleséget vártam benne: 
csalódás ért. Csak ismertem, de nem ismertem meg eléggé. Amikor erre is 
rájöttem, szakítottunk egymással. Elbúcsúztam tőle neheztelés, harag 
nélkül. 

Már most hova mehettem volna? A szüleim hazahívtak, de otthon 
úgyse bírtam volna ki sokáig. A hadseregtől is megváltam időközben. 
Huszonnyolc éves voltam és nem tudtam, hová hajtsam le a fejemet. 
Egyelőre a nagyobbik hugomhoz utaztam fel Budapestre. 

Az első hét végén levelet kaptam. Teri írta: 
„Boldogtalan vagyok, hogy olyan szerencsétlen. De ne zúgolódjunk 

sorsunk ellen. Gondoljunk a régi napokra és mosolyogjunk!" 
Ő most is mosolygott s nem felejtett el. Ezt a mosolygását úgy kép-

zeltem magam elé szünetlenül, mintha egy kétségbeesett percében oda-
meredt volna meggyötört szájára. Boldogtalan volt, de nemcsak énmiattam. 
Rossz híreket hallottam felőle. 

Mihez foghattam volna? Édesapámnak egy unokahuga élt Borsodban, 
a kis birtokán. Azóta, hogy régi ifjúságában elvált az urától, személyesen 
vitte a gazdaságát. Tavaly benéztem hozzá néhányszor: olyankor alig 
akart elereszteni. Megkérdeztem most, nem lennék-e a terhére, ha egyelőre 
hozzá költözném le? Szívesen állnék a rendelkezésére, egyéb tervem úgy 
sincs. Igényem még kevésbbé. 

A levelemre távirat jött, hogy kocsival vár az állomáson. 
Ettől kezdve hosszú hónapjaim múltak el olyanformán, hogy nincs 

róluk feljegyezni-valóm. Eltemettem magamat, a nagynénémen kívül alig 
érintkeztem valakivel. Napközben igásokkal, béresekkel bajlódtam a föl-
deken, esténkint összeültünk egy órácskára s felolvastam neki, vagy beszél-
getni kezdtünk régi dolgokról. Amikor ránkjött az ősz, bekecset és csizmát 
húztam s olyan gazdász lett belőlem, hogy az apám könnyekre fakadt 
volna, ha így lát. Hiszen azt akarta mindig, hogy gazda maradjak. 

A november is eljött, szelek zúgtak, eső hullt s most már napokra 
behúzódtam öreg nénémmel. Nem volt már semmi vágyam. A Teri utolsó 
tanácsát is megfogadtam annyiban, hogy nem zúgolódtam a sorsom ellen. 
Nem vagyok református, de hinni kezdtem a predesztináció tanában: ennek 
így kellett lennie. 

Azalatt megismertem a néném élettörténetét is. A hosszú estéken át, 
mialatt a kertben elnyúlt sóhajjal suhogott a fenyves s a szobában az óra 
ingája számolta a tűnő perceket, részletenkint elmondott mindent. Boldog-
talan, nagyon boldogtalan volt a nagynéném, amíg fiatal volt. Alig kétévi 
házasság után szakított az urával s azóta egymagában élt. Visszahúzódott, 
mert nem bízott az emberekben. Most, amikor már fehérben csillogott a 
haja, a cselédjein kívül csak én voltam mellette. Hálás maradt a ragasz-
kodásomért s úgy nézett, mintha a fia lettem volna. 

Ezeken a téli estéken, amikor már hóviharok alá került az egész Bükk, 
én is megnyitottam előtte a szívemet. Diákkoromról s a katonaéveimről 
mesélgettem neki. Kíváncsian hallgatott és ha valamit nem értett, külön 
is elmagyaráztam neki. A háborús dolgok nagyon érdekelték. Semmit el 
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nem hallgattam előle, kivévén Mayer Terit. De ő már hallhatott valamit, 
mert nem-egyszer félbeszakított, pillanatra ölébe engedte a kézimunkát s 
pillogva emelte rám a tekintetét: 

— Hát az a régi kislány hová lett? 
Olyankor megálltam: 
— Hosszú história az. Talán máskor. 
Idő múltával egyre többször célozgatott Mayer Terire, akinek akkor 

még a nevét sem tudta. De nem akartam. Annál kíváncsibban ostromolt: 
— Hátha tehetnék valamit.. . 
— Nem segít már énrajtam semmi, néném. 
Teri felől mindig rosszabb hirek szálltak felém. Mert hébe-korba ki-

kirándultam Miskolcra s össze-összejöttem egyikkel-másikkal a régi baj-
társaim közül. Megtudtam, hogy Teri legutóbb odahaza járt s kijelentette 
egyik barátnőjének, hogy legközelebb végleg hazajön, de — egyedül. 
Ha egy-egy ilyen kirándulás után hazavetődtem, napokig nem tudtam meg-
nyugodni. Kétségbeejtett a Teri reménytelen küszködése. Ha arra gondol-
tam: mily elhagyottan, mennyi keserűséggel éli le egyik napját a másik 
után, hogy esténkint egy szobában kell lefeküdnie azzal az emberrel, aki 
jóravaló, törekvő nyárspolgár mindenesetre, de akit megbecsülni nem tud, 
sőt tehetetlenségében talán gyűlöli is már, — ha mindezekét megforgattam 
magamban, nehéz vádakat szórtam magam ellen, hogy mégis csak#én 
vagyok az oka az ő szerencsétlenségének. Sokszor megütött az ellenkező 
feltevés is: hogy talán beletörődött már mindenbe s engemet okol szét-
tépett, boldogtalan életéért. Ilyenkor nem találtam mentséget a számomra. 
S volt még valami, ami nem-egyszer nyugtalanított. Emlékeztem a szavaira: 
„ha elhagyna egyszer, akkor én nagyon rossz leszek !" Hiszen nem hagytam 
én őt el soha: ellopták előlem. És ő talán még mindig visszavárt. Remél-
tem, hogy előbb-utóbb szakítani fog az urával. De ismertem Terit s föl-
tehettem róla, hogyha magam is siettetném a szakítást, csak azért is 
visszatérne az urához. Megírta nekem idejében, hogy inkább meghal, de 
soha senki szeretetéért koldulni nem fog. 

A tél vége felé azonban olyan hírrel lepett meg valaki, hogy meg-
ijedtem tőle. Úgy látszik, most már lemondott mindenről és úgy kezdett 
viselkedni, hogy magamnak is rosszul esett. Az ura tudta nélkül egyre 
többször elutazott a közeli városkába, ott megszállt valamelyik ismerősé-
hez, színházba, mulatságba járt és csak olyankor tért vissza, ha a férje 
erővel vitte magával. Furcsa híreket sugdostak róla a társaságban. Később 
megint csak feltűnt itt is, ott is, de ilyenkor már nem jött érte az ura sem. 
Erre másodszor is a szüleihez utazott, akik ekkor már felhagytak minden 
békítési kísérlettel. A Teriről szállongó pletykáknak azonban pillanatig 
nem hittem. Legnagyobb szerencsétlenségében sem feledkezhetett meg 
magáról. 

Ebben az időben komolyan gondolkoztam már, mimódon közeledjem 
hozzá? Mert most már meg kellett mentenem. A kis Mártha közel lakott 
hozzám, Mayer Géza még mindig Eger mellett dolgozott a gyárban: 
reméltem, hogy mind a ketten segítségemre lesznek, de egyelőre nem fordul-
tam hozzájuk. Óvatosan kellett kezdenem, hogy meg ne érintsem a Teri 
érzékenységét. Büszkeségből visszautasíthatott volna. 

De nem sokáig maradtam óvatos. Husvét előtt négy nappal Pestre-
kellett felutaznom. A fülkében csak egy idősebb úr ült még kívülem. Ahogy 
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beszélgetni kezdtünk, kiderült, hogy a Felvidékről jön, sőt éppen abból 
a városkából való, amelyre annyi búval emlékezni soha meg nem szűntem. 
Amint bemutatkoztunk egymásnak, visszaemlékeztem a nevére. Megemlí-
tettem, hogy én is ott szolgáltam valamikor. A beszélgetés egyre bizal-
masabb lett s úgy igyekeztem terelni a szót, hogy megtudjak valamit 
Teriről is. 

— Mayer Teri? — kezdte az utitársam. — Furcsákat beszélnek róla. 
Most éppen odahaza van. Azt mondják, rosszul él az urával. Már el is 
hagyta vagy kétszer. Ismeri talán? 

— Ismertem, — mondtam tettetve. — Hogy van? 
— Hát amúgy csinoska bizony, nem csodálom, ha belehabarodnak az 

összes fiatalok. Csak azt nem értem, mi történt vele? Mert úgy hallottam, 
hogy szerelemből ment férjhez . . . 

— Hogy-hogy? — és itt már kíváncsi lettem. 
— Hát olyanformán, uram, hogy ismerem a férjét. Egyszer, amikor 

még nálunk éltek, egy borozgatás alkalmával eldicsekedett, milyen harcó-
kat állt ki a feleségéért, mielőtt a menyasszonya lett volna. Valami fő-
hadnagy félig-meddig jegyben járt Mayer Terivel, amikor ő is fellépett. 
Ekkor kezdődött köztük a harc. Teri végre is őt választotta, a főhadnagy 
pedig eltakarodott. 

Halántékomba rohant a vér. A vonat már Kőbánya körül járt. Fel-
álltam s kezet adtam a közlékeny bácsinak: 

— Uram, az a főhadnagy én vagyok! 
Az öreg olyat nézett, hogy feje a vánkosra vágódott: 
— Ön az? No, jó helyen beszéltem! 
— Ellenkezően. Köszönöm, hogy ezt is megtudtam. Igenis, az a fő-

hadnagy én vagyok! Jegyezze meg hát, uram, és ezt mondja el mindenkinek, 
hogy a Mayer Teri férjét én soha az életben nem láttam s ő se látott 
engemet. Üres fecsegő a Mayer Teri férje, mert én az utolsóelőtti olasz 
csatában verekedtem, mialatt Terit csúnya játékkal ellopták tőlem!-

— Most már értem, uram, — hebegte az öregúr. 
Fel voltam dúlva. Pesten egy-kettőre elintéztem a dolgaimat s még 

aznap éjjel indultam vissza a személyvonattal. Le nem húnytam a szeme-
met. A néném elcsodálkozott, hogy oly váratlanul toppantam haza. Meg-
nyugtattam, hogy semmi különösebb dolog nem történt, de estefelé valami 
mondanivalóm lesz a számára. A szobámba mentem, lefeküdtem s csak 
délután ébredtem fel. Kiballagtam a kertbe s a tavalyi levelektől befödött, 
görbe utacskákon össze-vissza jártam, minden cél nélkül. 

Ebben az öreg kertben sokat eljárkáltam tavaly ősz óta. Mintha csak 
magamfajta magános vándorok számára találták volna ki. 

Régi kert volt. A falu közepén állt a néném háza s a ház mögött a 
kert, melynek hátából már a Bükk szálfái rémlettek a ködökben integető 
síkság felé. Kőfala itt-ott beomlott s e kőfal mentében sűrű orgonabokrok 
szegélyezték a görbe utacskákat. Itt-ott tenyérnyi tisztás jött elém, a 
tisztáson egy csoport búsongó nyírfa s alattuk magas fű lengedezett, ha 
a Fátra felől seperni kezdett a szél. Melankólia ült e kert zugaiban, leg-
hátul hallgatagon őrködött a tájék fölött néhány fenyő, de mihelyt szél 
mozdult, mély sóhajok közt kezdett hárfázni. És ha szilajodott a szél, 
rábókoltak a fenyőfák és zúgtak a szélben, mintha a rég-megholtak lelkei 
nyögtek volna a zúgásukban. 
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Itt, a fenyők alatt, leültem egy kőpadra. Már alkonyodott. Tavaszi 
szél járt s nyirkos volt a levegő. Néhány felhődarab tűzben égő szegéllyel 
sietett az Alföld felé. Magasan, hihetetlenül magasan. 

Leültem a kőpadra s elgondolkoztam. De nem voltak gondolataim. 
Jött a tavasz, a negyedik tavasz azóta, hogy nem láttam Mayer Terit. 
A nyírfák csípős illata összekeveredett a fű keserű szagával s új életet 
lehelt az erdő. Karomra dűlve hallgatóztam, mert körülvettek a régi emlé-
kek árnyai s lábujjhegyen settengve sugdosóztak körülöttem. 

És visszaemlékeztem, hogy egyszer már hallgattam így a fenyves 
zúgását. Azon a nyáreleji délutánon, amikor kardomra bocsátkozva álltam 
meg utoljára a Teriék kertje végében. Ügy eltűnt akkor, hogy a lába 
nyomát sem tudtam megtalálni. Üres volt akkor a kert, üres a ház és én 
lemondtam mindenről. De most, e másik kert végében, amikor negyedszer 
indult meg felém a tavasz, éledezni kezdtem hivő reménykedésre. Éjt-
szakánkint, ha már elpihent minden külső nesz, a ki nem fürkészhető 
messzeségekből egyre többször véltem hallani egy elhaló, hívó hangocskát: 
„megígérte, hogy sohasem fog elhagyni..” 

Most már tudtam, hogy el fogok menni érte. 
Elindultam a ház felé s a szobámban magamhoz szedtem a Teri 

leveleit. Semmi egyebem nem maradt, csak e levelek. S csöndesen be-
nyitottam a szalonba. ^ 

Félhomályban terült el a szoba. A zongoránál a kishúgom ült, a 
nénémnek egy leányrokona. Hetedgimnazista kisasszony: néném a húsvéti 
szünidőre kérte el magához a szüleitől. Beléptem, ő tovább játszott halott-
halkan. Néném az ablaknál ült s kifelé nézett a sürvedő estébe. 

Odaléptem a zongorához s nekitámaszkodtam szótlanul. Azt hiszem, 
nem is vettek észre. A kis rokonom egyszerre csak új nótába fogott s 
csöndes dúdolásában oldalt hajtotta a fejét. Szószerint úgy, mint az a 
másik kisleány is valamikor: 

Fujdogál a szellő 
Rimaszombat f e l ő l . . . 

Micsoda emlékek riadoztak bennem! Ijedten egyenesedtem fel, oda-
léptem a kis rokonhoz s lefogtam a kezét: 

— Ágneske, csak ezt ne! 
— Miért, bácsi? — s zavar nélkül nézett reám, mialatt a néni meg-

lepetve fordult hátra. 
— Nem akarom, Ágneske! Majd megtudod egyszer, ha nagyobb leszel. 
— Rossz kedved van, bácsi . . . 
A cseléd meggyujtotta a lámpát és ahogy kiment, ők ketten még min-

dig úgy néztek reám, mint akiknek sejtelmük se volt róla, mi történhetett 
velem. Én szorongó érzéssel álltam a kis rokon előtt: csak ma este ütött 
meg először, hogy már bácsinak szólongat. Néhány évvel ezelőtt Mayer 
Teri sem volt idősebb, mint ő most. Ijedten vettem észre, hogy sietnem 
kell, mert öreg leszek. 

Azt mondtam a kislánynak: 
— Ágneske, te most kimégy, mert négyszemközt akarok beszélni 

a nénivel. 
— Ujuj! — és kedves bosszankodással húzta el a száját. — Talán 

valami szerelmi titok? 
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— Ne fecsegj! 
— Na jó. De remélem, bácsi, nekem is el fogod árulni négyszemközt... 
Alig tudtam kituszkolni. A néném leült a kályha mellé, vállára terí-

tett egy sálkendőt s kérdőn nézett reám. Magam is a kályha mellé 
telepedtem: 

— Most pedig, néném, beszélni kezdek arról a régi leányról. Itt az 
órám, nem halogathatom tovább. 

És megkezdtem a legelején, úgy, mint ma este te-előtted. Szünet köz-
ben a leveleket olvastam fel. Ez a néném volt az első, akinek elmondtam 
mindent, te vagy a második. Beszéltem, beszéltem, a néném pillarezzenés 
nélkül nézett s amikor végül pontot tettem, nem ismertem rá. A szája 
remegett: 

— Borzasztó dolog ez. 
Kezébe engedte a homlokát, alig bírt a felindulásával: 
— Hogy ezt én előbb nem tudtam! Így megölni egy ilyen teremtést! 
Behozták a vacsorát, Ágnes is visszalopózott: 
— Végzett már a bácsi az iszonyatos titkával? 
De ahogy a nénire esett a tekintete, megszeppent s nesztelenül som-

polygott az asztalhoz. Nyomott volt a hangulat. Ágnes ijedt-kíváncsian 
nézett hol a nénire, hol énreám. A néni fehéren ült az asztalfőn s a tányérba 
bámult. Egyszer csak megdidergett: 

— Fázom. Ágnes, vezess a szobámba. 
. . . Másnap reggel búcsúzás nélkül elutaztam s csak Mayer Gézánál 

állapodtam meg. Nem volt már a régi zászlós: komoly ember lett ekkorára. 
Amikor benyitottam hozzá a gyárirodába, először nagyot nézett. De aztán 
úgy jött felém, mint régi-régi barátok közt szokás: 

— Isten hozott! Hogy vagy? 
Nem kerülgettük sokáig. Sejtette, miért kerestem fel. Ő sem szépített 

semmit. Elbeszélte, hogy Teri nagyon szerencsétlen, amit anélkül is tudtam. 
Az édesanyja többször emlegetett s megbánta, hogy annyira nem bízott 
bennem. Teri érdeklődni szokott utánam minden alkalommal, de soha még 
egyetlen zokszava nem volt ellenem. 

Úgy egyeztünk meg, hogy két hét mulva elindulunk ketten, mintha 
vendégségbe vinne a sógorához. A többi az én dolgom lesz. 

— Mit gondolsz — kérdeztem tőle —, sejti-e majd a sógorod, ki lesz 
a vendége? 

— Nem tudom. A nevedet ismernie kell: ez bizonyos. De hány azonos 
név van a világon! Mert azt csak mégsem tételezi fel, hogy éppen te indulj 
hozzá látogatóba! 

Azzal váltam el, hogy ő addig is hosszú levélben értesíti Terit az 
érkezésünkről. Mindenesetre furcsa látogatás előtt állunk. 

Estére otthon voltam megint. A néném feküdt még. Ahogy beléptem 
hozzá, panaszkodni kezdett: 

— Borzasztó ez, amiket elmondtál nekem. Egész éjjel nem aludtam 
s most se tudtam kiverni a fejemből azt a fiatalasszonyt. Ha lehetne, azt 
tanácsolnám neked, menj utána s hozd ide. Szeretném megsimogatni. 

Jókedvűen mondtam neki: 
— Idehozom, néném. És itt is marad. Feltéve, hogy velemjön. 
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XV. 

Megfigyelted-e már a bandában a kisbőgőst? Mennyi igyekezettel 
kelleti magát a nyavalyás, mily erőszakolt jókedvvel vigyorog a közön-
ségre s a kutya se akarja észrevenni. 

A prímás, álla alá illesztvén a hegedűt, úgy viselkedik, mint született 
úr. A klarinétos félig-lehúnyt, áhitatos szemmel trillázik a billentyűkön. 
A cimbalmos szelíd andalgással hajtja félre a fejét, mialatt két karja a 
húrok fölött kapkod. A kontrás — a prímásnak a balkeze felől — szintén 
érzi, hogy ő is valaki. A brúgós a brúgó hasán kotorászik méla megadással: 
a brúgós lecsúszott ember, akinek vágyai nincsenek többé. 

A kisbőgős ezzel szemben a világ legszánalmasabb teremtése. Mert 
ő még csak félig csúszott le és hiszi, kétségbeesve hiszi, hogy lesz még 
ez másképen is. 

A kisbőgős is játszott a banda élén valamikor, de idővel görcsöt 
kapván egy-két ujja, a kisbőgő mellé szorították le. Egy ideig még meg van 
győződve, hogy ő is tényező a bandában. S mialatt balujjaival a brácsa 
torkát fojtogatja, megfeszített idegekkel azon dolgozik, hogy őt is vegye 
már észre a közönség. Figyeld meg csak, mennyire rázza magát, mialatt 
a vonóval kapkod idestova. S milyen boldog, ha úgy érzi, hogy a vendégek 
közül megakadt rajta a szeme valakinek! Olyankor szélesen vigyorog, 
bólongatni próbál s kifeszíti a mellét, mintha dicsekedni akarna: 

— Náccságos úr! Én is voltám prímás á bándába! 
Ó, nagyon sajnálnivaló teremtés a kisbőgős. 
. . . Két hét mulva, egy késő estén, a Bodó-kávéházban üldögéltem 

Mayer Gézával s ekkor figyeltem meg először a kisbőgőst. És rájöttem, 
hogy ilyen kisbőgős lettem magam is. Valamikor a banda elején játszottam: 
ma már kevesen akartak észrevenni. Sietnem kellett, mielőtt a brácsától 
is leszorultam volna a nagybőgőhöz. 

És siettünk is. Harmadnap délelőtt leszálltunk ketten egy vasúti 
állomáson, amelynek akkor hallottam először a nevét. Kocsi várt. 

Áprilisvégi nap volt: a nap élesen vert. Már az akácosban futott velünk 
a bricska s porfelhő maradt utánunk az úton. Szótlanul ültünk egymás 
mellett. 

Félóra mulva a faluban voltunk. Nyugalmat erőszakoltam magamra, 
de a szívemnek nem tudtam parancsolni. Átzörögtünk a falun, három-
négyszáz lépésre láttuk már a fák közül az erdészlak piroscserepes tetejét. 
Mayer Géza meglökött: 

— Ott laknak. 
A kocsi jobbra fordult az országúton, átsiklottunk a hidacskán s bent 

voltunk az udvaron. 
Kedves, apró ház előtt álltunk meg. Tenger virág virított a ház előtt, 

vadszőlő kúszott a feljáró két oldalára, egészen a tetőig. Életemben ekkor 
láttam először a Teri urát, amint a feljáró felől sietett elénk. 

Szál-termetű, szélesvállú ember volt: amelyinnek az erdészt elképzel-
jük, aki — szükség esetén — puszta kézzel is szembeszáll a medvével. 
Az arca nyilt, csaknem jóságos volt. Valami szolgalegény leszedte a tás-
káinkat. Akkor már ő is hozzánk ért. 

Leugráltunk, szívesen fogott velünk kezet: 
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— Isten hozott, fiúk! Örülünk, igazán örülünk! 
Mikor megmondtam neki a nevemet, ő is megmondta a magáét: 
— Minálunk nem vagy vendég. Itt az a szokás, hogy mindenki otthon 

érezze magát. 
Nem lepődött meg a nevemen, mintha most hallotta volna először. 

Kedélyeskedve karolt belénk s úgy vitt a lépcsők irányába. És mialatt 
látható örömmel beszélt, én elálló szívvel tekintettem a veranda felé. 
A felső lépcsőfokon akkor már ott állt Teri. 

Otthonos, könnyű ruhában. Emlékszem, hogy néhány virág volt a 
ruhájára festve s egy élő-virágot éppenakkor tűzött a hajába, kedves 
zavarral. Csak annyit változott, hogy szebb volt, mint valaha. Négy 
esztendeje múlt már, hogy nem láttam. De most, amikor újból előtte áll-
tam, elhagyott minden előre-elgondolt meghatottságom. A férje bemutatott. 
Rámmosolygott, amint az vendégszerető ifjú háziasszonyoknál szokás: 

— Isten hozta. 
Elkapta rólam a tekintetét, a bátyja elé lépett s megcsókolta. 

A folyosó felé kezdett vezetni: 
— Az urak talán benéznek a szobáikba s rendbehozzák magukat. 

Egy óra mulva ebédhez ülünk. Viszontlátásra! 
És eltűnt anélkül, hogy rám mert volna nézni. Azt hiszem, félt. 

Az ura velünk jött s azzal vált el, hogy közben rövid dolga akadt, de 
mivel délutánra egy kis vadászkirándulást tervezett, legjobb lesz, ha az 
utazóruhánkban maradunk. 

Amikor kiment, Mayer Gézára néztem: 
— Na? 
— Az a benyomásom, hogy egyáltalán nem emlékszik a nevedre. 

Hihetetlen, mennyire ostoba ember ez az én sógorom! 
— Tévedsz — mondtam neki. — Nekem az a benyomásom, hogy 

amikor bemutatkoztam neki, nyomban tudta, ki vagyok és miért jöttem. 
Most nagyot mulat magában, hogy mimódon fogunk kievickélni ebből a 
vendégszerető helyzetből? 

Mayer Géza tiltakozni kezdett: 
— Nem úgy van, főhadnagy úr, kérlek alássan. (És olyan furcsán 

mosolygott, hogy láttam, gúnyolódik velem.) Én csak arra vállalkoztam, 
hogy magammal hozlak. A többihez semmi közöm. 

Az ebédnél Teri a jobbkeze felől ültetett le. Az utazásról s egyéb 
semmiségekről beszélgettünk. Egyszer-kétszer csaknem fölnevettem, ha a 
Teri, a bátyja s a magam erőfeszítésére gondoltam, hogy a medveölő ne 
fogjon gyanút. Mert most már láttam, hogy sejtelme sincs, kicsoda vagyok. 
Szíves házigazda maradt s egyre-másra koccintásra nógatott bennünket: 

— Isten éltessen, gyerekek! Neked is koccintanod kell, Teri, a ritka 
vendégekre! 

Teri koccintott is. De valahányszor összeért a poharunk, óvatosan 
húzta vissza a kezét. A társalgás fesztelen lett, Teri egyre ritkábban mert 
rámnézni. Jóval ebédután fölkelt az ura: 

— Gyerekek, a puskák után nézek! Negyedóra mulva legyetek készen! 
Ahogy kifelé indult, Mayer Géza is utánament. Tudtam, csak azért, 

hogy a medveölő meg ne lephessen bennünket. Még a folyosóról is be-
döngött a lépése. 

Ketten maradtunk az ebédlőben. 
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Amikor csönd lett kívül, Teri rámnézett. Hideg, szinte közömbös 

szemmel: 
— Az uram mindent tud. Hogy szánhatta rá magát erre a gondolatra? 
— Annál jobb. Legalább belémköthet. 
— De rettenetes ember, ha megharagszik, — s elfúlt a szava. — 

Meg fogja ö ln i . . . 
— Tegyük fel. Ám az ellenkezője is lehetséges. 
Felállt. Nesztelenül odament az ablakhoz s kitekintett a virágos 

kertre. Hozzáléptem: 
— Maga nagyon szerencsétlen, Teri. Ne rázza a fejét, minden napjáról 

tudok azóta. Megszöktették előlem és én hiába rohantam maga után. 
Nem találtam sehol. Ennek négy esztendeje lesz. Nincs már semmi számí-
tásom, csak maga. Velem jön-e? 

Először nem felelt. A kertre nézett. Ahogy felémfordult egyszer, a 
szeme könnyes volt: 

— Ő mégis az uram, — suttogta remegő szájjal. 
— De Teri! — kiáltottam rá. — Így eltemetkezni! S meghalni, mi-

előtt élhetett volna! Minek írt akkor kétszer is? 
— Hagyjon magamra, — s összetette a kezét, mialatt könnyei szabad-

jára folytak a kedves, sokatszenvedett arcán. — Az emlékeimnek tartoz-
tam vele, hogy gondoljak magára is. Nagyon sajnáltam akkor. . . 

— Csak nem akar ittmaradni? 
Az ablak mögé húzódott, hogy a függöny félig elfödte megtört alakját. 

Könnyek közt ismételgette: 
— Nem tudom . . . Nem tudom .... 
Az udvar felől a nevemet kiáltották. Elindultam, köszönés nélkül,, 

mert Mayer Teriben most csalódtam igazán. De mintha még utánam szólt 
volna. Mintha ezt hallottam volna a félig nyitott ajtón át: 

— Vigyázzon magára . . . 
Félóra múlva elértük hárman az erdőt. Golyóra töltöttük a fegyvert 

s nekivágtunk, jódarabra egymástól. Én a középen mentem. Megegyeztünk, 
hogy fönt, egy bizonyos tisztáson találkozunk. Ha megtartom az egyenes 
irányt, pontosan oda kell kitalálnom. 

Vállamra fektettem a puskát s megindultam. Legkevésbbé az irányra 
figyeltem, mert gyötrő gondolatok foglalkoztattak. Néha megálltam s fel-
füleltem. Jobbról, de távolabb, szabályos közökben meg-megreccsentek a 
földre szóródott gallyak. Ott haladt előre a Teri ura. Balról jóideje nem 
hallottam semmit. Tovább mentem, de most már tetőnek. 

És mialatt eltöprengtem, egyre világosabban éreztem, hogy Teri mégis 
csak velem fog jönni. Meddig tarthatott ez a bandukolásom az erdőn át, 
nem tudom. De ahogy meg-megálltam ismét, semmit nem hallottam többé. 
Az út is mintha lefelé vitt volna. Alighanem eltévedtem. 

Apró tisztásra értem ki, de ez más tisztás lehetett. A nap már ferdére 
dűlt s élesen sütött a középre. Megnéztem az órámat: csaknem két órája 
múlt, hogy elváltunk egymástól. 

Megálltam és hallgatózni kezdtem. Csönd, irtóztató csönd mindenütt. 
Csak a kakuk kiabált valahol s számolgatta a parasztok éveit. Már le 
akartam feküdni, amikor lövést hallottam, de ellentétes irányból, a hegy-
oldalból. Toronyirányt arrafelé vágtam. Kevés idő mulva egy másik lövés 
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csörrent át a rengetegen, már közelebbről. Gondoltam, engemet figyel-
meztetnek. 

Félóra múlva elértem a tisztást. Ők ketten már a pázsiton heverésztek 
s szalonnát pirítottak nyárson. A két lövést csakugyan azért tették, hogy 
útbaigazítsanak. 

Egészen megkönnyebbültek, amikor kibukkantam a tisztás szélén. 
Előkerült a csutora s beszélgetni kezdtünk kedélyesen. 

Távolról idáignéztek a stíriai havasok. Alattunk, de egészen lent a 
völgyben, békésen feküdt a falu, azon túl a pirostetejű vadászlak. Két kis 
felhő sétált az ég közepetáján, különben csönd volt. Templomi csönd. 

Zsákmány nem akadt. S hirtelen megütött a gondolat, hogy ők ketten 
épúgy töprenghettek az egész úton, mint jómagam. De a föltevést hamar 
elvetettem. A Teri ura annyi szívességgel kínálgatott, hogy ostobának 
kellett volna lennie, ha mégis sejt valamit. Sok érdekes apróságot mesélt 
erdei kalandjairól. 

Már gyönge párák kezdtek ereszkedni a távoli völgyekre s a nap a 
hegyek fölött állt, amikor szedelőzködni próbáltunk. A medveölő meg-
kínált a kulaccsal: ittam belőle, ö is ivott. Vállunkra löktük a puskát. 
De akkor elémállt: 

— Hallod-e, pajtás? Azt mondom neked, mit teketóriázzunk tovább! 
Intézzük el egymás közt azt a négyesztendős kérdést! 

Kedélyeskedve mondta, mint aki érzi, hogy soha még el nem vétette 
a célt. Mayer Géza rémülten nézett rá. Kettőnk közé ugrott: 

— Az Istenért, megőrültetek? 
Nem tagadom, meglepődtem. De nem árultam el magamat. A pillanat 

egyharmada alatt végigfutott rajtam a gondolat, hogy így nem érdemes 
tovább élni. A célbalövéshez én is értettem valamit és ha most kitérek, 
végem van. És mialatt Mayer Géza ijedten kapkodott kettőnk között, rá-
kiáltottam: 

— Ne nyavalyáskodj! Állj ki a szélre és számolj háromig! 
Nem alkudoztunk sokat. Visszafelé indultam, vetélytársam a pázsit 

ellentétes partjáig ment. És akkor felálltunk, szemközt. A távolság le-
hetett szátötven lépés. Mayer Géza oldaltállt s káromkodott: 

— Látom, hogy megvesztetek! Egy! 
Az erdész fölemelte apuskáját s célzott. Én is céloztam. 
— Gazember gyilkosok vagytok, ha mondom! Ket-tő! 
Az erdész puskacsöve egy-pontba ment össze előttem. Az én puskám 

meg se rezzent. 
— Há-rom . . . ! 
Két dörrenés ugyanegy pillanatban. Valaki mintha iszonyút vágott 

volna a jobbvállam alá. Láttam még a füstöt, a Mayer Géza elrémült 
arcát s akkor kiesett alólam a pázsit . . . 

. . . Amikor fölnéztem, a nap vakító fényben vágott át az ablakon. 
Az ágyam végének támaszkodva a Teri férje állt s le nem vette rólam 
a szemét. Véres volt a párnám, az ágyam szélén Teri térdepelt s lehajtván 
fejét a félkarjára, mintha aludt volna. Az ura, amikor észrevette, hogy 
kinyitottam a szememet, felém indult. Azt hiszem, kezet akart adni. A 
padlóreccsenésre azonban megrezzent Teri, felsikoltott s a férje elé ugrott, 
kitárt karokkal: 

— Ne bántsa! . . . Ne bántsa! 
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Többre nem emlékszem, mert hirtelen, mintha elaludtam volna. Ahogy 
másodszor is felnéztem, esteledett. A szomszéd szobában hangosan beszél-
gettek ketten vagy hárman. Teri a fejemnél ült s valami kézimunkával 
bíbelődött. Komolykás arccal ült ott s ismeretlen dalocskát dúdolgatott 
maga elé. 

Ahogy észrevett, homlokomra tette a kezét: 
— No, gyönyörű vendég . . . 
De nem mondta nehezteléssel. Volt valami a hangjában, ami ujjongó 

örömre fakasztott. 
— Régen vagyok itt? 
— ötödik napja . . . Meg ne mozduljon, mert akkor rossz leszek! 
Magamhoz húztam a kezét. Engedte. 
— Mi az újság, nagyságos asszony? 
Sokáig nem felelt. És akkor is remegett a hangja: 
— Elment. . . . Barátságban váltunk e l . . . Ő kezdi meg a válópört. . . 

Meg ne mozduljon, mert megharagszom! Tegnap jött meg a húga és a 
férje Budapestről. Most ők maradnak itt, amíg jobban lesz. . . . Én holnap 
indulok a szüleimhez . . . 

Körülbelül a végére jutottam. Tíz nap mulva Pesten voltam a só-
goromnál s újabb két hét mulva eljött értem a néném. Ez május végén 
lehetett. Teri azóta elvált az urától. Most a feleségem lesz. 

A néném két hónap óta rendezteti a házat, meg a kertet. Úgy készül 
a Teri fogadására, mintha szegény, megtépett ifjúságát élné át mégegy-
szer. Öt nap mulva lesz az esküvőnk: lejönnek a Teri szülei, ott lesz 
apám, anyám, megjön a két húgom s a kis Mártha az urával. És nem fog 
hiányozni az ezredesem se: ő lesz a násznagyom. 

Boldog vagyok, mert Terit is annak látom. A válópör tárgyalásáig 
nagyon izgatott volt, de azóta mintha kicserélték volna. A régi Mayer 
Teri lett, akire mély búval emlékezni soha meg nem szűntem. Akad nap, 
amikor három levele keresztezi egymást: végtől-végig utasítás valamennyi. 
És én örülök, hogy egyszer már parancsolgathat nekem. Micsoda levelet 
tud írni megint! De soha egyikből se marad el a fenyegetőzés: 

„Sok gondot fogok én még adni a főhadnagy úrnak." 
Úgy volt, hogy átmegyek érte a megszállt Felvidékre. De hallani se 

akart róla. Azzal érvelt szakadatlanul, hogy mivel ebben a szállóban vesz-
tettem el az utolsó nyomát, most ő keres föl ugyanitt. Ma éjjel fog meg-
érkezni a bátyjával. Délelőtt már viszem a nénémhez. 

Megnézte az óráját, felállt: 
— Negyedkettő múlt, minden pillanatban itt lehet. A régi levelei 

azért vannak nálam, mert az utolsó napokban előszedtem őket s úgy felej-
tettem a zsebemben. S gondolatban elhaladván a letűnt esztendőkön, el-
töprengtem, vajjon helyesen cselekedtem-e, amikor négy esztendő után 
visszahoztam Mayer Terit? Nem egyszer kétségeim támadtak. De olyan-
kor eszembe jutott öreg parancsnokom figyelmeztetése: „öcsém, ne lamen-
táljunk, a filozófia öl, fő a katonai svung!" . . . Tudom, nem lesz okom 
többé nyughatatlanságra. Néném a leányává fogadja Terit és mi ketten 
nem fogunk elkívánkozni sehova. Nem lesznek vágyaink, tehát csalódás 
sem érhet. Télben fel-felviszem majd Pestre, de azontúl elzárkózunk a falu-
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ban. Az emberek ma annyira gonoszak! S megvigasztal és mosolyogni 
szeretnék, hogy az egykori főhadnagynak ezentúl már nem okoz gondot 
senki Mayer Terin k ívül . . . 

Az állomás felől éles sípszó hallatszott e pillanatban. 

XVI. 

Szünet nélkül zsongott a Balaton. 
Felhő nem járt, csillag nem látszott. Csak a hold állt az ég szokat-

lan mélységében s amint lenézett mosolyra fanyalodott arccal, lilaszínű 
árnyékok kezdtek csoportosulni a tájékon. 

Félhomályban volt a terrasz, csak egyetlen lefojtott villanyégő pis-
logott még a feljáró előtt. Csönd, halálos csönd neszelgetett kívülről. A 
sarokban gubbasztottam, fülemre húzott gallérral. Szomorú és levert vol-
tam, bár e szomorúságomnak nem tudtam okát adni. Régi-régi dolgok 
jártak az eszemben s olyan pajtásaimra gondoltam, akikről esztendők 
óta nem hallottam semmit. Igen elhagyottnak éreztem magamat. 

Barátom föl és alá járt a homályba takart terraszon. Már vagy 
negyedórája lehettünk így: én a sarokban gubbasztva, ő föl és alá sétál-
gatva, mintha emlékei sokaságával viaskodott volna. Egyszer csak kocsi 
fordult be a sétány felőli részen s hirtelen megállt a feljáró előtt. A ba-
rátom hozzámlépett és a kezét nyujtotta: 

— Isten veled! 
— Isten veled! — mondtam én is és kezet szorítottam vele. 
A szálló feljárójához sietett s az alsó lépcsőfokon megállt, kissé 

előrehajlott felsőtesttel. A terrasz feljárója felé figyelt. Én a sarokban 
ültem, észrevétlenül. 

Akkor egy kedves, nyugodt női hang szólalt meg odakint: 
— Géza, a táskákat vitesd föl a szobámba! 
— Hallottam már! — felelt egy férfihang. — De sok baja van veled 

az embernek! 
Abban a pillanatban halvány ruhasuhogás közeledett a terrasz lép-

csőin. S abban a pillanatban legfelső fokon feltűnt és megállt egy csinos 
teremtés. 

Gyerekasszony volt még. Ahogy meglátta a barátomat, mosolyogni 
kezdett. És ettől a mosolygástól világos lett a homályba-terített terrasz. 
Félénk kis mosolygás volt, mialatt szembenálltak egymással. A fiatal 
asszony szólalt meg először: 

— Szervusz . . . 
Olyan ügyetlenül mondta, hogy belezavarodott. Most tegezhette elő-

ször a régi vőlegényét. 
Erre a bátortalan „szervusz"-ra a barátom is fölrezzent. Hozzásietett, 

lehajolt s megcsókolta a kezét. Aztán a karját adta neki s vezetni kezdte 
a lépcsőn. Kart-karbatéve mentek, szótalanul. 

Amikor eltűntek előlem, még egy fiatalember lépett a terraszra. 
Utána három utazótáska alatt valami hordár lihegett. A fiatalember 
mintha egy véletlen pillantást vetett volna felém, aztán fölényesen oda-
szólt a hordárnak: 

— Erre, erre. 
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A hordár utánaszuszogott a fiatalembernek, aki persze senki más 
nem volt, mint Mayer Géza néhai zászlós, illetve hadnagy úr, kérlek 
alássan. Amikor ők is eltűntek a folyosón, egészen egyedül maradtam. 

Régelmult dolgok jártak az eszembén s olyan levertség ejtett rabul, 
hogy szerencsétlennek éreztem magamat. 

Mindenki aludt már a fürdőhelyen. Szél nem járt, felhő, csillag nem 
látszott, csak a hold nézett le az ég legtetejéről, mosolyra fanyalodott 
szájszéllel. Régen kialudtak Füred lámpásai a túlsó parton. Onnanátról 
jöttek, mindig jöttek a habok, csillogó taréjjal. 

örök dalát zúgta a Balaton. Komáromi János. 

(V é g e.) 
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