
A SZEM. 
(Galiciai emlék.) 

Ezerkilencszáztizennégyet írtak akkor, ősz volt, szeptember vége, 
a fák megúnt leveleiket közömbösen hullatták az embervértől 
gőzölgő galiciai földre. Két nap óta szakadt az eső és a parttalan 

országutak sárga, mocskos agyagában térdig süppedtek a lovak. Ott 
álltunk a nagy idegenben, végtelennek látszó galiciai mezők kietlenségé-
ben, elszakadva ezredünktől, zuhogó esőben, sárosan, piszkosan és ólmos 
álmossággal tagjainkban. Két ágyú — a negyedik üteg egyik szakasza —, 
éhségtől, marstól elcsigázott lovak, három éjtszakát átgázolt és három 
napot átkoplalt, szenvedő magyarok. Nedves volt a dohány, a pipák nem 
égtek, a kedv, a dal valahol messze utánunk kullogott. Vert az eső 
bennünket, mint a letarolt puszta rétet. Álltunk és vártunk. Állnunk és 
várnunk kellett, míg jött a gyászdrapériával bevont éjtszaka, jött a 
tapogatódzó, botorkáló fekete sötétség, amely eltakar ágyút, lovat, 
embert és akkor újra feszülhetnek az inak, zihálhatnak a mellek, újra 
elindulhat a mars az örökkévalóságig. Akkor nekivágtunk vad elszántság-
gal, fölíjazott energiával, dühvel és kiszáradt torokkal, korgó, panaszló 
gyomorral. Zuhogott az eső, csattogott, csobogott a víz a paták alatt, 
süppedtek a csizmák és fröccsent a piszkos galiciai sár. Amikor hámlani 
kezdett az éjtszaka és az eső már csak szitált, permetezett, — elértük a 
falut. Az első háznál meleg párát pipáztak a lovak orrlyukai, az emberek 
kihúzták a menettől meggörnyedt vállaikat, fujtak és szédülten támasz-
kodtak az ágyúk farának. Ó, boldog megállapodás, drága megpihenés az 
örök bizonytalanság első stációjánál! 

Odaintettem a tűzmestert. 
— Az első házban, ahol istálló van, bekvártélyozás. Szénát vagy 

szalmát a föld alól is előteremteni a lovaknak. Biztonsági őröket fel-
állítani. Ébren alvás, szigorú készültség. Ha a lovak, emberek el vannak 
látva, hozzám jön. A további parancsot ott kapja meg. Én itt lakom — 
mondottam és rámutattam az első házra. 

Körülnéztem. Bizony szánalmas állapotban voltunk valamennyien. 
Rongyosak, piszkosak, sárosak; úgyannyira hasonlítottunk az Emberhez, 
aki földből, sárga agyagból lett emberré. 

— Jóska, gyerünk! — kiáltottam. 
Bementünk a házba. Nyomorult viskó volt, fából, agyagból össze-

tákolt menedékhely. Bent a konyhában azonban meglepett a tisztaság, 
a rend, a kihült kemence fehér volt, mintha most meszelték volna. 
A cserépbögrék a padkán, szinte mosolyogtak. És sehol egy élő lélek. 
Csak egy szürke, lompos macska kuporgott az egyik szélén és hunyorgó 
szemekkel nézett ránk. 

— Hahó! — ordítottam. 
Senki. 
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A konyhából balra ajtó nyílt. Megdöngettem. Senki. Benyitottam. 

Senki. Magasra vetett ágy nyujtózkodott a sarokban, ócska óra ketyegett 
a falon, a középen ikszlábú faasztal, két szék, egy szekrényféle és más 
semmi. 

— Elmenekültek biztosabb vidékre — gondoltam, aztán szóltam a 
legényemnek, hogy rakjon tüzet, melegítsen föl egy konzervet és lerúgtam 
a csizmát. Ledobáltam magamról a ruhát: felsőt, alsót. Facsarni lehetett 
belőlük az esőlét. Rávetettem magamat az ágyra és olyan nyugodtnak, 
annyira boldognak és megelégedettnek éreztem magamat, mint addig és 
azután soha az életben. A szemhéjaim már csókolózni akartak, de jött 
a tűzmester és kiadtam a parancsokat. Összeköttetést kell keresnünk, 
meg kell találnunk az ezredet, ha törik, ha szakad. A tizedes három órát 
alhatik, aztán útnak indul. Rajzoltam, térképeken ismeretlen, idegen 
útvonalakat mutogattam és magyaráztam. Rendben volt. A tűzmester 
sarkantyúja pengett; sarkonfordult, távozott. Hogy az ajtó becsapódott 
mögötte, már nem hallottam. Aludtam kábultan, kimerülten, belesüppedve 
egy határtalan, mélységes álomtalan álomba. 

Kint újra jött lomhán, gonosz titkokkal telten az est, amikor föl-
ébredtem. 

Kopogtattak az ajtómon. A legényem lépett be. 
— Na, mi az, Jóska? 
— A menázsi — mondotta és ravaszul kuncogott. Füstös, bűzös, 

sercegő mécsest hozott be, aztán a menázsit. Elém tette. Ránéztem. Hol 
az ételre, hol Jóskára. 

— Te, mi ez? — kérdeztem és rámutattam az előttem gőzölgő 
vacsorára. Konzervhús volt, de nagyszerű, zsíros lében úsztak a hús-
darabok és mellettük apró burgonyaszeletek, rózsaszínűek, ínycsiklando-
zóak. Tányérban és villával, késsel szervirozva. 

— Mi ez? — kérdeztem még egyszer. — Ezt te csináltad? 
— Á, dehogy — nevetett Jóska. — Az a jány, odakünn — mondotta 

és fejével a konyha felé intett. 
Felugrottam. Kimentem. A konyhában, a meleg, pirosló kemence 

mellett állott a leány. Rámnézett és én ekkor két nagy, csodás szemet 
láttam, sötétet, mint a feneketlen kút, rejtelmeset, titokzatos két nagy 
szemet, parancsolót és könyörgőt, nevetőt és sírót, mintha üdvösség és 
gonoszság, menny és pokol párosult volna bennük. Csak percek mulva 
vettem észre, hogy fehér, mezitelen lábbal áll a leány ott, a hideg konyha-
földön és az arca olyan szelid, olyan jó, annyira tiszta, szép, fehér leányarc. 

— A ház úrnője? — kérdeztem németül és közelebb léptem hozzá. 
— És az egész falué! — felelte nevetve. Muzsikált a hangja. A német 

szavak lágy szláv melódiákká változtak a nyelve alatt. 
Jóska kihozta a szobából a vacsorát és a padkára terített. 
Leültem. 
— Szóval, az egész falu lakosságából egyedül maradt itt?! 
— Igen. 
— Hm — dünnyögtem —, kissé furcsa. Különös. 
A két fekete szem rámtapadt. 
— Miért különös? — kérdezte. 
— Istenem, egy leány, egy fiatal leány, egyedül, a háború kellős 

közepében, h á t . . . 
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Mosolygott. Gúnyos, fölényes asszonyi mosolygással. 
— Egészen jól érzem magamat így is. Egyedül is. 
— De hiszen az élete sincs biztonságban — vetettem közbe. 
Ismét megjelent az ironikus asszonyi mosoly. Egész testével felém 

fordult. 
— Mondja, hadnagy úr, milyen nemzetiségű? 
— Magyar vagyok. 
A két rejtelmes, titokzatos szempár megrebbent. 
— Akkor értem — mondotta. 
— Mit? 
— Hogy önnek az első pillanatban az én életem jutott az eszébe. 
Kérdőleg néztem rá. 
— A magyarok, úgy tudom — mondotta —, ölni is tudnak az 

asszonyért. Egy asszony szerelmes életéért. Vigyázni, óvni, remegni érte 
és ha kell, ölni is. Szép dolog ez, higgye el, hadnagy úr, de van ennél szebb, 
nagyobb dolog is a világon. Mint egy asszony jelentéktelen, üres, nyomo-
rult kis élete . . . 

Valami nagyon ostoba arcot vághattam, mert élesen, hangosan föl-
kacagott. 

— Na, most jön a csodálkozás — mondotta nevetve —, hogy ki 
vagyok én, mi vagyok én, úgy-e? — Megrándította a vállát. — Senki, 
higgye el. Hannának hívnak, huszonhárom éves vagyok. Lembergben 
könyveket tanultam, amikor még élt az apám, aki lengyel zsidó volt, 
börtönben halt meg, aztán a sors idehullatott Podgoricére engem és az 
anyámat, aki vak és tehetetlen. Aztán . . . Na és aztán nincs is tovább, 
nincs is semmi más . . . 

A keskeny, piros szájaszéle megvonaglott még egynéhányszor, akkor 
elfordult tőlem és odament a lompos, szürke macskához, hogy megsimo-
gassa. Én megbűvölten, szédülten néztem feléje. 

Hallgattunk. 
— Meddig maradnak itt? — kérdezte később csak úgy, a vállán 

keresztül. 
— Nem tudom. Küldöncöt várok. Talán holnap reggel tovább 

megyünk. Vissza vagy előre. Nem tudom. 
Ekkor ismét felém fordult. A fekete szempár tüze arcomon égett. 

Sütött, mart a tekintete. Aztán nagyon csöndesen csak ennyit mondott: 
— Kár! 
És kiment az udvarra. 
Utána akartam rohanni, hogy megkérdezzem, mi kár, mi az, amit 

sajnál, amin szánakozik, de tagjaim ólomsúllyal nehezedtek a földre és 
nem tudtam megmozdulni. Vártam, hogy visszajön. Nem jött. Sokáig 
ültem még ott a padka szélén és bámultam üres, kifosztott tekintettel a 
lompos, lusta macskát. 

— Kár — ismételtem magamban. — Azt mondta, hogy kár. 
Valami gőgös, elbizakodott, buta mosolyféle tolakodott az ajkamra, 

amikor később magam elé sóhajtottam: 
— Szegény kisleány! 
És azt hittem, hogy megértettem. 
Lefeküdtem. Csak úgy, ruhástól dőltem végig az ágyon, ha értesítés, 

parancs jön, készen találjon. Elaludtam. Egyszerre csak rekedt ordítást 
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hallok, kiabálást, esztelen üvöltést, fölugrom, a revolverem után kapok, 
fölszakítom az ajtót és kint vagyok. Az ég vörös, ropogás, dörrenés, a 
tűzmester előttem ugrik át a palánkon. 

— Ránk törtek — nyöszörgi. 
Hangok, ordítások, dörrenések. 
— Hadnagy úr, erre . . . Hadnagy úr . . . 
Tíz ember tolja, vonszolja az egyik ágyút, tíz a másikat. Ki, csak ki, 

a falu utcájára, a középre. A puskaropogás úgy hallatszik már, mint 
üvegtáblákon a jégverés. És közelebb, egyre közelebb . . . Aztán egy hatal-
mas tűznyelv surran ki az ágyúcsőből, majd egy dörrenés következik, 
ordítás, jajgatás, a tűznyelv ismét végigsöpör . . . robbanás . . . aztán a 
a harmadik, negyedik . . . tizedik . . . A cső melegszik, izzik . . . Valaki 
hangtalanul fölbukik mellettem, a zubbonyából, a szíve fölött csurog a 
meleg, piros, magyar v é r . , . Tovább . . . Tovább . . . És ekkor hirtelen a 
ropogásba, dörgésbe, fénybe, az égő, piros lángnyelvekbe belesüvít élesen, 
rikoltva az ismerős kürthang. 

— A gyalogság!. . . A somogyiak! 
Oldalról jöttek, hirtelen, váratlanul. Tíz perc mulva csönd volt, csak 

a falu felső végén zuhantak néha-néha le az égő házak üszkös mester-
gerendái. 

Éjfél felé odasompolygott hozzám a legényem. 
— Hadnagy ú r . . . 
— Na, mi az, Jóska? 
— Tessen velem gyünni. 
— Hová? 
— Csak tessen velem gyünni. 
A templomhoz vezetett. 
— Na, mi az? 
Jóska a földre mutatott? 
— Ehun van a'. . . 
A zseblámpával világítottam és ekkor egy pillanatra elállott a szív-

verésem. Megtántorodtam. Hanna feküdt ott lecsukott szemekkel, mozdu-
latlanul. Letérdeltem mellé és föléje hajoltam. Halott volt. A keze után 
nyúltam. Meg akartam simogatni a halott leány hideg kezét. Fölemeltem 
a megmerevedett kart és ekkor, mintha mellbevágtak volna, rémülten, 
sápadtan ugrottam föl. A hideg, halott kézben, az ökölbe görbült ujjak 
görcsös gyűrűjében egy félig elégett fáklya volt. 

— Avva' integetett a toronybú, — szólalt meg mögöttem Jóska. — 
A muszkák kéme vót ez, hadnagy ú r . . . Nem állott már ennek a szeme 
se j ó ' . . . 

— Igen — mondtam később magamban —, a szeme. Az a két nagy, 
fekete, gonosz szeme . . . Szentgyörgyi Ferenc. 




