
N Y O L C ÉV U T Á N . 

SÖNDESEN esett az eső, azzal a szomorú egyhangúsággal, amely 
néha elviselhetetlenné teszi az áprilisi napokat. Még csak reggel 
hét óra volt, de Miett már ott ült az ebédlő megterített asztalánál. hét óra volt, de Miett már ott ült az ebédlő megterített asztalánál. 

Az asztalon villásreggelire volt terítve, gazdagon és bőséggel, a ritka 
vendégvárás ünnepélyességével. Egy palack finom bor állott az asztalon 
csillogóra törülve és ezüst papirosba burkolt nyakával fennhéjázva. 
Kis tálakban gondosan felszeletelt húsok, hideg borjúszeletek, sonka 
és egy egész sült kacsa állott, melyek salátával, az ecetes ugorka zöld 
csillagaival és keményre főtt tojások karikáival voltak diszítve. Külön 
üvegtányéron barna zsírjában a sült kacsa-májat is odakészítette Miett, 
melyről még tudta, hogy friss pirítóssal kedvenc eledele volt Péternek. 
Téli alma és egy skatulya malaga-szőlő állt még az asztalon, amely fölött 
egy finomabb fűszerüzlet kirakatának hangulata keveredett. De az evő-
eszközökön, a tányérokon és az ételeken első szempillantásra meglát-
szott, hogy rengeteg gonddal és szeretettel rakták össze. 

Miett az asztal sarkába húzódva kavargatta a teáját , gondosan 
ügyelve, hogy meg ne bontsa a megterített asztal rendjét. Arca sápadt 
volt és fáradt, szemén az álmatlan éjszaka gondolatai ültek. Mozdulatai 
is oly bágyadtak voltak, mintha hosszú betegágyból kelt volna fel. 
Most sötétbarna ruhát viselt, amely majdnem feketének látszott, szűk, 
karjához tapadó ujjakkal és ez még karcsúbbá tet te alakját. A magasra 
gombolt nyak fölött virágszerűen fehér volt az arca és nagy vörös haja, 
mely a napsütésben és a lámpafényben az arany és a bronz tüzes színei-
ben tudot t ragyogni, most színeiben kialudva, fénytelen volt, mint a 
barna őszi falevél. Kissé megnyúlt arcában megnőtt, elmélyült és meg-
sötétedett a szeme. 

Szürke és lélektelen borulatban állott kint az utca s a szoba is 
tele volt hideg, esős reggeli homállyal, amely vigasztalanná te t t maga 
körül mindent. 

Mili keresztülment a szobán. Kötője sarka az övébe volt tűrve és 
idomtalan cipőivel lassan csoszogott végig a szőnyegen. 

Menetközben egy pillanatra megállt Miett mellet t : 
— Mikor jön a vonat? — kérdezte halkan. 
— Tíz órakor — mondta Miett, olyan hanghordozással, mintha 

egy koporsót vártak volna. Aztán utána nézett Milinek és kissé 
idegesen, panaszosan mondta, miközben tekintetét végighordozta a« 
öregasszony rettenetes posztócipőjén és zsírfoltoktól vastag kötőjén, 
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amely nyirkos konyhaszagot árasztott. — Szedd egy kicsit rendbe ma-
gad . . . 

Mili visszajött és szelíden megkérdezte : 
— Hogy micsináljak? 
— Vegyél egy másik ruhát, Mili! 
— Hogyne, hogyne ! — mondta kissé megsértődve azért, amiért 

Miett feltételezte róla, hogy ebben a ruhában fogja várni Pétert. 
Miett átment a másik szobába, leült egy karosszékbe, megtámasz-

totta fejét a szék támláján és lehúnyta a szemét. Olyan mozdulattal 
fogta a szék két karfáját , mintha a szék repült volna vele s ő görcsösen 
kapaszkodott bele, nehogy lesodródjon abba a bizonytalan és szédítő 
semmiségbe, mely körülvette. Most, ahogy így lehunyta a szemét, a szen-
vedés rút álarca feküdt szép arcára. 

Felállt és néhányszor nyugtalanul végigsétált a szobán. Minden 
tükörben felkereste az arcát és aggodalmas tekintettel fürkészte saját 
vonásait. Aztán újra visszaült a székbe, egyre reménytelenebbnek érezve, 
hogy elmúlik felette a várakozásnak ez a néhány órája. Már szeretett 
volna túl lenni mindenen, de az idő mintha megállt volna felette. 

Valószínűtlennek tünt fel előtte ez a viszontlátás, melyet a lassan 
muló percek egyre közelebb hoztak feléje. 

Néhány hónap híjján nyolc éve már, hogy nem látta a férjét. Most 
újra végiggondolta utolsó találkozásuk minden legapróbb részletét, 
amelyek néhol elmosódva, néhol fájdalmas érzékenységgel és kísérteties 
pontossággal merültek fel az emlékezetében. Este kilenc óra volt és ők 
kint állottak a kelenföldi állomáson. Valahol a hosszú katonavonat 
végében trombita zengett, amely a takarodót fúj ta . A katonaszállító 
vagonokban gyertyafények lobogtak s a zsúfolt vonat minden kocsijában 
elnyújtott hangon énekeltek a katonák, mindenütt más-más nótát és 
ez a sokféle hang olyan volt, mint egy ezrekre menő tömeg zavaros 
üvöltése. 

Nyolc év távolságán keresztül most eltompulva újra hallotta a 
sok száz torok üvöltését. Kart karba öltve csöndesen sétáltak a vonat 
előtt és várták az indulást. Péter szótlan volt és ő is megrendülve állt 
a búcsúzás e néhány pillanatában. Aztán megdördültek a hosszú vonat 
ütközői, Péter mégegyszer, utoljára a karjába kapta őt és összeforrt 
szájjal megcsókolták egymást. 

Péter felugrott a tiszti kocsi lépcsőjére és onnan integetett vissza. 
Ö még utána szaladt, felnyújtotta a kezét s így kisérte néhány lépést a 
mozgásban lévő vonatot. 

— Vigyázz, mert megbotlasz a sínekben . . . 
Ez volt Péter utolsó szava. Aztán elengedték egymás kezét és 

sokáig integettek egymásnak. 
A vonat elment és ő ott maradt az üres állomáson. Huszonegyéves 

volt ekkor és négyhónapos asszony. Most maga körül érezte ennek az 
augusztusi estének minden fülledt emlékét. 
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Négy hónapig volt a felesége és az esküvőjük előtt egy fél évvel 
ismerte meg Pétert, egy vasárnap délután, a Varga doktorék teáján. Alig 
egy kurta esztendőt jelentett életében Takács Péter — előtte húsz év, 
a gyermekkor végtelenségbe nyúló emlékeinek hómezőivel és utána 
nyolc esztendő, ifjúságának és asszonyiságának nyolc égő, lázakkal telí-
te t t esztendeje, mint fülledt, tropikus lugasok, a lélek rejtett ösvényei-
vel, ezernyi titkos gondolat sűrű indáival, vágyainak gőzölgő mélyzöld 
lagunáival és az érzékiség édes, rothadó virágszagával. Mindez teljesen 
idegen maradt a Takács Péter számára. 

Mikor megkapta a hírt, hogy Péter orosz hadifogságba került, 
mindenki úgy tudta, hogy a háború csak néhány hónapig tar t . De a 
várakozás kietlen hónapjai lassanként esztendőkké nőttek és a harmadik 
év végén, amikor megjelent az életében Golgonszky Iván, üres és elfá-
radt lelke már vad szomjúsággal szívta magába ennek az új szerelemnek 
emésztő lángjait. 

Golgonszkyt tegnapelőtt látta utoljára. Egy héttel ezelőtt még 
mindaketten ott tartottak, hogy küzdeni fognak szerelmükért, amely 
az élet egyetlen és örök joga bennük, órákon át ültek a sötétedő szobá-
ban, ennek az egyetlen gondolatnak egyre szűkülő ketrecébe zárva. 
Golgonszky zsebre dugott kezekkel és lehajtott fejjel sétált előtte a 
szőnyegen, sápadt volt és a bajuszát rágta, miközben arcán és tekin-
tetén ez a viaskodó gondolat ült ki. 

Néha már odáig jutottak, hogy kimondott szavakban fogalmazták 
meg a mondanivalójukat és elképzelték azt a jelenetet, anlikor Péterrel 
közölni fogják, hogy a nyolc esztendő alatt i t t új élet támadt , amely 
olthatatlan szenvedéllyel követeli a maga jogát és ez az új szerelem a 
Miett szívében elsöpörte a régit. 

De valahányszor idáig jutottak, Miett egyszerre görcsös zoko-
gással támolygott át a másik szobába, mintha egy késpenge érintésével 
hatolt volna át a szívén Péter tekintete és halálravált mosolya, amellyel 
e bejelentést fogadni fogja. 

Ezzel a tekintettel és ezzel a várható, zavart, szomorú kis mosollyal 
nem volt erejük megküzdeni. És tegnapelőtt örökre elváltak egymástól. 

Két nap óta kitépett szívvel járkált a lakásban, oly sápadtan és 
erőtlenül, mintha minden vére elfolyt volna. És most i t t ült a székben, 
üres lélekkel és várta a pillanatot, hogy az állomásra indulhasson a 
férje elé. 

Vajjon milyen lesz ez a viszontlátás? Vájjon miféle nyomokat 
hagyott raj ta a nyolc évi orosz fogság pokla? Huszonhétéves volt, 
amikor elment, karcsú és ruganyos, hátulról a tarkóját nézve, volt 
benne valami kisfiús vonás, most már harmincöt esztendős is elmúlt. 
Tán megkopaszodott kissé, vagy elhízott és testes lett az alakja, bajusza 
tán idegenül megvastagodott, tekintetében ismeretlen esztendők tükrö-
ződnek, keze talán eldurvult és körmei meghasadoztak, külseje és 
ruházata talán magába itta a mély Oroszország barbár nyomait s 



613 

már elfelejtkezett a testi tisztaság apró kis törvényeiről, melyek egy 
nő szemében annyira fontosak. Különösen az ő szemében, aki Gol-
gonszky mellett megszokta az öltözködés és modor legmagasabb 
arisztokráciáját. Golgonszky attasé volt és kamarás, keztyűje, zseb-
kendője, cigarettájának füstje, szavai, mozdulatai az előkelőség lég-
körében kitenyésztett különös virágok; vájjon milyen idegen világot 
fog hazahozni szörnyű hátizsákjában és sötét poggyászában a nyolc-
éves orosz fogoly? 

A fizikai életnek, túl minden lelki életen, törvényei vannak 
és vájjon e fizikai élet állati színvonalára sülyedve, hol kereste és hol 
találta meg szegény a rettenetes fogolytáborok mélyén és szennyes 
kis orosz városok emberi fertőjében a hosszú fogság vakondok-útjain 
a testi felszabadulást? Eszébe jutot tak azok az újságcikkek, amelye-
ket a fogolytáborok fertelmes betegségeiről olvasott. Mindez idegen 
borzadállyal töltötte el. De aztán elmenekült ezektől a gondolatoktól 
és minden erejével a nyolc év előtti napokra próbált visszagondolni, 
a hosszú téli délutánokra, amikor Péter először járt fel hozzájuk és 
a szobákat csak a hó és a kályhatűz világította. Az első csók féktelen 
és szívdobogtató izgalmára, mikor ott álltak a kályha mellett és homlo-
kát a langyos zománcnak támasztotta. Nászúknak első éjszakáira, 
a firenzei útra és a balatoni nyaralásra. E messzi napoknak kialudt 
tüzét mint az elhamvadt máglyákat próbálta újra felgyújtani önmagá-
ban, hogy megerősítse lelkét a viszontlátás pillanatára s e nyolc esz-
tendő megkövesedett rétegei alatt megnyissa forrását annak a fel-
szakadó sírásnak és forró sikoltásnak, amellyel most a Péter nyakába 
fog borulni, amikor Péter leugrik majd a vonat lépcsőjéről. 

Ott ült a székben, görcsösen a szék karfáiba kapaszkodva, fejét 
lehunyt szemmel a támlára hátravetve, szenvedélyes erővel és erő-
szakosan zörgetve fel önmagában a régi emlékeket, hogy kapcsolatot 
teremtsen a mult és a közeli viszontlátás között. Szinte a körmével 
tépte fel ezeket az elhalt idegszálakat, hogy újra fájjanak, újra vérez-
zenek és elhűlt szívén újra megindítsák a vérkeringést. Felgyötörte, 
felzaklatta és felkarmolta önmagát, hogy érezni, örülni és megrez-
zenni tudjon a viszontlátás pillanatában s e régi nyolc év előtti szerel-
met lüktetve, tüzesen és véresen vigye majd most ki az állomásra. 

De minden gyötrelme elfáradt és mindez csak olyan volt, mint 
mikor egy halott testén vágnak sebeket és hideg vér ereszkedik e sebek 
szájából. 

Kinyitotta szemét és ijedten nézett az órára. Már kilenc óra 
volt. Sietve magára kapta a felöltőjét s mielőtt elindult, benyitott a 
konyhába. 

— Mili . . . — mondta majdnem dideregve — megyek az állo-
másra. . . Vigyázz, hogy minden rendben legyen ! 

A ház előtt kocsiba ült és útközben azon gondolkozott, hogy nem 
maradt-e a lakásban, a szekrényében vagy a skatulyáiban valami 
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ott felejtett apró kis nyoma a Golgonszkyval való szerelmének, amely 
egykor véletlenül árulója lehet? Most gondolataival óvatosan végig-
tapogatta a lakás minden zúgát, titkos fiókjainak és dobozainak leg-
kisebb tárgyait. Volt egy kis arany cigarettatárcája és piros szattyán-
bőrből egy finom írókészlete, amelyeket Golgonszkytól kapott s 
amelyektől nem volt szíve megválni. Ezekhez külön magyaráza-
tokat készített: az egyiket Varga doktortól kapta, a másikat ő maga 
vette. 

Most a kocsiban, ahogy közeledett az állomás felé, emésztő nyug-
talanság fogta el és nagyon megbánta, hogy a cigarettatárca és az 
írókészlet ott maradt a lakásban. Ügy érezte, hogy remegni fog a hangja, 
amikor majd hazudni fog Péternek, pedig e mondatokat tegnap már 
önmagában többször elpróbálta. 

Háromnegyed tíz volt, mikor kiszállt a Keleti-pályaudvarnál. 
I t t meglepte és érthetetlen nyugtalansággal töltötte el, hogy a pálya-
udvar ünnepélyes díszt öltött a visszatérő orosz foglyok fogadtatá-
sára. A bejáratnál ezüstsisakos rendőrök álltak s egy rendőrtiszt udvaria-
san igazolványt kért tőle, mert a pályaudvarnak erre a részére csak 
a hozzátartozókat engedték be. 

Miután igazolta magát, bejutott az üvegcsarnokba, amely üres, 
néptelen és ünnepélyesen szomorú volt. Az egyik terem aj taja , 
amely a Hadifoglyok Egyesületének irodahelyiségéül szolgált, most 
nemzeti színű zászlókkal volt feldíszítve. 

Az ajtó előtt kisebb csoport álldogált. Néhány hivatalos személyi-
ségj egy idősebb tábornok, egy szakállas, cilinderes öreg úr, akiben 
felismerte a Hadifoglyok Egyesületének elnökét. A csoportban ott állt 
Brezovitsné is a kisfiával, aki, mikor meglátta, feléje sietett. 

Az asszonyka ki volt pirulva az izgalmaktól és szemében annak 
a fontosságnak tudata csillogott, hogy ő e magasrangú hivatalos sze-
mélyek mellett szintén fontos szerepet tölt be az egyesületben és részt-
vesz a fogadtatás rendezésében. 

— Jóreggelt, nagyságos asszony ! Most érkezik a férje? 
— Igen — mondta elhaló hangon Miett, miközben nyugtalanul 

körülnézettt. 
Mögötte a hozzátartozók nagy csoportja állott. 
— Az én férjem huszadikán érkezik — mondta Brezovitsné lelken-

dezve, miközben rászólt a kisfiára : 
— Köszönj szépen, P is tukám! 
A vékony, kékszemű fiúcska, akinek két gödör volt az arcán, 

elfordította a fejét és szégyenlősen, halkan mondta : 
— Kézit csókolom . . . 
Miettnek még volt annyi ereje, hogy egy halvány és erőtlen mo-

sollyal bólogasson a gyerek felé. A fiúcska lopva felpillantott Miettre 
és kicsit beleszippantott az orrába. 

Brezovitsné megigazította a sapkát a gyerekfején, amely szokott 
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mozdulata volt. Aztán újra Miett felé fordult, kicsit suttogóra fordítva 
a hangját, mintha bizalmas dolgot akart volna vele közölni. 

— Emlékszik nagyságos asszony Fábiánnéra ? 
És anélkül, hogy bevárta volna a választ, tovább folytatta : 
— Arra a kövér, szőke asszonyra. Nem tetszik emlékezni? Két 

gyerekkel járt fel mindig az egyesületbe. Nahát, mi volt i t t a mult 
héten ! 

Egy lépéssel közelebb állt Mietthez, nem nézett az arcába és gyor-
san kezdett beszélni, néha aggodalmasan nézve körül, attól tartva, 
hogy valami megzavarja a történet elmondásában. 

— Ez a szegény asszony nem tudta, hogy a férje odakint megháza-
sodott. Mi persze tudtuk, mert a foglyok, akik előbb jöttek haza onnan, 
minekünk elmondták. De hát kinek van szíve megmondani az ilyet? 
Nem igaz? Az ember pedig nem tudta, hogy az asszony várni fogja 
a vasútnál. I t t állt ma egy hete a két gyerekével. A Lacikával, aki 
tizenegyéves és az Erzsikével, aki tizenhároméves. Virág volt a gyere-
kek kezében i s , — j a j Istenem, megszakad a szívem, ha rágondolok! 

Egy pillanatnyi szünetet tar tot t , miközben egészen más hangon 
rászólt a gyerekre, aki pár lépést odébb ment és egy ezredes tollas 
fövegét bámulta : 

— Pistukám, ne menj messzire! 
Aztán újra suttogóra fogta a hangját és folytatta : 
— Mikor bejött a vonat, ez a Fábián egy orosz asszonyt és másik 

két gyereket emelt le a vonatból. Majdnem elájult, mikor megfordult 
és ott látta a régi feleségét, meg a két régi gyerekét, nem számított 
rájuk, azt hitte, hogy Szegeden van a családja, ott volt neki valami 
kis könyvkötészete. Persze aztán minden kisült. Olyan sírás volt itt , 
hogy mindenki összefutott. Az Erzsike kezetcsókolt az apjának, de 
a Lacika elfordította a fejét. Az orosz asszony is elkezdett jajgatni, 
pedig nem tudta, hogy miről van szó, úgy nézett ki, mint egy szakácsné, 
két nagy pofacsonttal, meg ilyen kis szemekkel . . . Mongol vagy mi-
csoda. Valaki odajött hozzá, elkezdtek oroszul kelepelni, jó lélek lehe-
tet t szegény, mert mikor megtudta, hogy miről van szó, felajánlotta 
Fábiánnénak, hogy költözzenek össze és neveljék együtt a négy gyere-
ket . . . Nem különös? Szegény Fábiánné olyan sápadt volt, mint a 
fal, megfogta a két gyerek kezét és elment. Az ember pedig nekiborult 
a vonat oldalának, eltakarta az arcát előlünk és úgy zokogott, mint 
a gyermek . . . 

Nagyot sóhajtott és elhallgatott. Végignézett a hozzátartozók 
csoportján, ahol most Is sok volt a gyermek, virággal a kezükben és 
ünnepi kis ruhákba öltözve. Aztán halkan mondta Miettnek: 

— Ezek is szegények, ki tudja, hogy mire virradtak ! Na gyere, 
Pistukám ! 

Megfogta a fiúcska kezét és mosolyogva elköszönt. Miett sokáig 
elgondolkozva nézett utána. A Fábiánék történetét lélektelenül hall-
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gatta végig s egész idő alatt csak ezt a sebesbeszédű asszonykát figyelte, 
akinek úgy folyt a szó szájáról, mint a tiszta patakvíz. Most újra át-
nyilalt raj ta a gondolat, amit egyszer már érzett, fent az egyesület-
ben, mikor először látta Brezovitsnét és a kisfiát. Ha neki gyereke 
lett volna, most nem állna itt széttépett lélekkel és olyan üres gondola-
tokkal, mintha egy elpusztult élet temetői csendjét hordozná magá-
ban. Ha ő is egy kis leánykát foghatna most kézen, kis ruháját , kis 
cipőjét ő adta volna rá ma reggel! Most szinte kezében érezte e gyer-
mek hűvös lábacskáját, amint idegesen felhuzgálja rá a tiszta, hófehér 
kis fuszeklit. És kezében érezte a gyermek vékony kis keztyűs kezét, 
amint i t t állanak az állomáson és szinte látta a leányka arcát, amely-
ben az ő és a Péter arca keveredik. 

Igen, ha gyermeke lett volna, most ő is ilyen nyitott szemű és 
nyitott lelkű asszony lenne, mint ez a kedves, gyorsbeszédű Brezo-
vitsné. Most ő is tele volna a viszontlátás égi gyönyörűségével. Mind-
azt a sok nyugtalanságot, testének ezernyi lázadását, amely e nyolc 
éven keresztül annyiszor felrángatta az ágyból, a telefonkagylóhoz 
kergette, titkos kis levelek írására kényszerítette, a vérnek, az ifjú-
ságnak, az asszonyi testnek forrón suttogó szavát, amely azon a téli 
délutánon a Golgonszky lakásába csalogatta, mindezt a sok lappangó, 
fojtogató, elveszejtő lángot az anyai szeretet szenvedésébe oldotta 
volna fel a gyermek. 

Az asszonyt arra teremtette az Isten, hogy szeressen. Egy férfit 
vagy egy gyermeket, de valakira ki kell önteni a lelkét! 

A fal mellé húzódott és tekintete szórakozottan járta végig a 
hozzátartozók csoportját. Száz-százhúsz ember állt ott egy csoport-
ban, férfiak és nők vegyesen, gyermekek és aggok, munkáskülsejű 
emberek, úriformájú népek és néhány katonatiszt. Apák, anyák, 
feleségek, testvérek és gyermekek. Néhány nő gyászruhában volt. 
Hallotta, amint az egyik gyászruhás nő odafordult az ismerőséhez 
és csak annyit mondott : 

— Még nem tudja szegény . . . 
Egy öregasszonyt két oldalon a karjánál tartot tak, hogy össze 

ne rogyjon. Egy magas őszhajú úr idegesen pedergette a bajuszát. 
Néma és megilletődött volt az embereknek ez a csoportja, ha szóltak 
is, csak suttogva beszéltek, a gyerekek sápadtan és égő szemmel tekint-
gettek körül, de mindenik arcon külön-külön fel lehetett fedezni a lel-
kek nagy és mély megrendülését. 

Jobbkéz felől katonazenekar vonult fel és elhelyezkedett a fal 
mellett. Néhány zenész óvatosan és próbaképen belefujt egy kicsit 
a nagy, kövér réztrombítákba s a csöndes, hatalmas és homályos üveg-
tetők zengve verték vissza ezeket a kis idegen hangokat, amelyek úgy 
bujdostak odafönt a vasgerendák között, mint kalitkájukból elröp-
pent madarak. 

A pályaudvar nagy órájának fekete mutatója lassan és látható 
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megrándulásokkal közeledett a tíz óra XII-es számjegyéhez. A követ-
kező pillanatban kilépett egy magasrangú vasúti tiszt a perronra és 
szolgálati karszalagját megszokott mozdulattal igazítva meg a bal-
karján, odaszólt a cilinderes öregúrnak, olyan hangosan, hogy min-
denki meghallotta : 

— Méltóságos úr kérem ! Jön a vonat ! 
Leírhatatlan hatása volt ennek a szónak. A hozzátartozók cso-

portja egyszerre megmozdult, félelmetes izgalom sustorgott végig a 
tömegen és mindenki előrébb akart néhány lépést jutni. Az arcok 
sápadtan és kitágult szemekkel szegeződtek az üvegcsarnok nyitott 
oldala felé, ahonnan a vonatot várták és ahol most csendes eső perme-
tezett a nedvességtől csillogó sínek fölött. 

A rendőrök és néhány karszalagos rendező gyöngéd és szelid 
szavakkal szorították vissza a megmozdult tömeget: 

— Csak hátrább kérem ! Csak türelem kérem ! 
A karmester a katonazenekar elé állt, pálcájával intett és a 

zenekar lassan, ünnepélyesen rázendített a Himnuszra. A trombiták 
és sipok zengése megtöltötte a visszhangos üvegcsarnokot. 

A zenének e hangjaira, amelyek fenekestől felkavarták a lelke-
ket, a tömeget különös téboly fogta el. Női sikoltások hallatszottak, 
elnyújtott, önkívületi szavak, amelyek áttörtek a zenén. Hangos és 
felcsukló zokogások, vékony gyermekhangok hisztérikus kiáltozásai, 
melyekre a zenekar hiába próbálta ráteríteni a Himnusz zengő arany 
leplét. Átütöttek és a magasba törtek, mint vad szökőkutak, melye-
ket nem lehet elfojtani. 

Miett, aki néhány órával ezelőtt, a borult reggeltől megvilágí-
tot t magányos szobában, lélektelenül ülve a karosszékben, hiába pró-
bálta életre rázni érzéseit és emlékeit, most e harsogó zenében s a tömeg 
szívtépő kiáltozásaiban felhasadt szívvel állt, egyszerre megnyílva 
benne minden, ami Péterre emlékeztette. 

A falhoz lapult, mintha egy ismeretlen erő nyomta volna a fal-
hoz ; barna kesztyűjének bőrét rágta s e tömegszenvedély félelmetes 
orkánjában nyöszörögve ő is hangosan felzokogott. 

Egy pillanat múlva a fordulónál feltűnt a mozdony nagy fekete 
melle, amint kiszakadó gőzt fuj ta tva magából, látszólag halálos fáradt-
sággal és utolsó erőfeszítéssel cipelte, rángatta magával a vonatot 
az üvegcsarnok alá, mintha rettenetes és földöntúli terhet hozott volna. 

És aztán ott állt a vonat, lépcsőin és ablakaiban a visszatérő 
foglyokkal, akiknek tekintete idegenül meredt előre, arcuk félelmete-
sen sápadt volt, sok arcon legörbült a száj és nyitott szemükből patak-
zott a könny. 

A hozzátartozók csoportja áttörte a kordont, a katonazene még 
mindig szólt, de a tömeg ordítása most mindent elsöpört. Asszonyok, 
férfiak ott kavarogtak a vonat lépcsői alatt, eszeveszett futkosás tá-
madt egyik kocsitól a másikig, kiáltozva hívták egymást, karok emel-

Napkelet 40 
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kedtek lobogva a vonatablakok felé s e zajongásból tisztán kihallat-
szott egy fiatalasszony sikoltása: 

— Feri ! . . . Feri ! . . . I t t vagyok ! 
Miett ott sodródott a tömeg között, amely a szenvedélyek e vihar-

zásában szinte öntudatlanul lökdöste egymást. A foglyok egymásután 
ugráltak le a vonatból, rongyos hátizsákokat és apró kis koffereket 
cipelve, vadul tolongtak a lépcsőn, mintha odabent tűz ütöt t volna ki 
a kocsikban és most fejveszetten menekülnének. 

Miett ott állt a vonat mellett, kezeit tördelte és hangosan sírt. 
Ijedten kapkodta a tekintetét egyik fogoly arcáról a másikra és kereste, 
hogy melyikben ismeri fel Pétert. Mellette az az öreg asszony, akit 
két oldalról támogattak, két karjával már átölelt valakit, akinek csak 
a feje látszott és ezt a fejet, amelyet komikusan mozgatott a zokogás, 
két másik kéz simogatta, mintha csitította volna. Pár lépéssel odább 
az egyik oszlopnál gyászruhás nő állott és valamit mondott az egyik 
fogolynak. Ez fiatalember volt, vékony kis szőke bajusszal, szinte pené-
szesen sápadt arccal. Nekidőlt az oszlopnak és akkorát csapott a 
homlokára, hogy hallhatóan csattant. Szinte üvölteni kezdett a fájda-
lomtól: 

— Mért nem írtátok meg ? ! Azt hittem, hogy kint lesz az állo-
máson ! . . . 

Egy rendező sietett oda és karonfogta. Rogyadozott a térde és 
mellére lógatta a fejét, amikor elvitték. 

A katonazenekar elhallgatott. A tömeg lassan oszladozni kezdett 
és Miett a földre rakott poggyászok között botorkálva, egyik kocsi-
tól a másikig szaladt. Egy kofferben megbotolva féltérdre esett és 
alig volt ereje felkelni. Lihegve futott és felkiáltott a vonatablakokra, 
amelyekben már senki nem volt: 

— Péter ! . . . Péter ! . . . 
Végigfutotta az egész vonatot és mire visszajött, a vonat kör-

nyéke már elnéptelenedett. Ő még mindig ott szaladgált és kiabált 
az üres ablakok alatt. 

Ekkor egy százados lépett hozzá, szalutált és gyöngéden azt 
mondta : 

— Szilvássy százados vagyok. Nagyságos asszony vár valakit? 
— A f é r j e m e t . . . — mondta remegő szájjal. 
— Szabad kérnem a kedves férje nevét? 
— Takács Péter. 
— Milyen rangban? 
— Hadnagy . . . a tizenketteseknél . . . 
— Egy pillanatig méltóztassék türelemmel lenni . . . 
A százados visszament a hivatalos személyek csoportjához és 

valamit jelentett. Azok a vállukon keresztül visszanéztek Miettre, 
aztán hátat fordítottak és úgy beszélgettek. De Miett érezte, hogy 
róla beszélnek. 
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A százados egy pillanat múlva visszajött. Mosolyogva és nagyon 
udvariasan mondta : 

— Nagyságos asszony kérem, méltóztassék befáradni az iro-
dába . . . 

Előre engedte Miettet, félig mögötte ment és a karját úgy tar-
totta, mintha támogatta volna Miettet, de nem érintette meg. 

A hivatalos személyek közben előre mentek az irodába. Mikor 
Miett a századossal belépett, mindenki felállt. Ott állt a fal mellett 
az elnök is és cilinderét idegesen forgatta kezében. 

Miett gyűlölködő tekintettel nézett szét az embereken és a szoba 
tárgyain. Ahogy belépett és ahogy ezzel a tekintettel megállt az asztal 
előtt, háta mögött a századossal, megjelenésében és az egész helyzetben 
volt valami hasonlatos ahhoz, mint mikor egy asszony bírái előtt áll 
az ítélőszéken. Minden szem őrá tapadt . 

Az asztal mögött egy őrnagy állt, aki két öklére támaszkodott 
és udvariasan előre ha jo l t : 

— Nagyságos asszony nem kapott semmiféle értesítést? 
— Miféle értesítést? — kérdezte Miett, hangjában félelmetes 

megrezzenéssel. 
Az őrnagy nem felelt. A körülállók titokban összenéztek. 
— Egy táviratot kaptunk még Oroszországból, amely tegnap 

este érkezett meg . . . — mondta kissé akadozva az őrnagy. 
It t újra elhallgatott. Miett ijesztően elváltozott tekintettel gyana-

kodva nézett körül az embereken, orrcimpáit és felső ajkát kissé fel-
húzta és arcát valami ki nem mondott rémület iszonyata torzította el. 
A szobában olyan csend volt, hogy hallani lehetett az öreg asztmás 
elnök lélegzetvételét. És mikor a csend már tűrhetetlen és a Miett 
számára szinte tébolyító lett, előre lépett az ezredes és azzal a kezével, 
amelyben tollas fövegét tartotta, kissé megtámaszkodott az asztalba 
és egészen halkan mondta : 

— Nagyságos asszony . . . az ön férje meghalt . . . 
Egy pillanatig borzongató csend lett, de a következő szempillan-

tásban Miett velőtrázóan felsikoltott, mint mikor valakinek kést nyom-
nak a szívébe. Ezzel a sikoltással zuhant végig a földön, esése közben 
nagy koppanással ütve be a fejét az asztal deszkájába és magával 
rántva a földre Szilvássy századost, aki utána kapott s aki most fél-
térdre bukott mellette. 

A díványra fektették és orvost hivattak. Nemsokára magához 
tért. Az elnök és az egyik ezredes kísérte haza a lakására, ahol az orvos 
egyideig még vele maradt. 

Ott ült benn a szalonban, a karosszékben. Különös, idegen mozdu-
lattal haj tot ta előre nyakát és maga elé nézett a levegőbe, anélkül, 
hogy szeme megrebbent volna. Ha szóltak hozzá, nem válaszolt. Az 
orvos lábujjhegyen kijött a szobából és azt mondta Milinek, hogy nem 
lesz semmi baj, csak hagyni kell pihenni. 

38* 
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Mili leült az ebédlőben a kályha mellé és csendesen, hangtalanul 
sírdogált, fogatlan, vonagló ajkait nyomogatva kis tömpe ujjaival. 
Néha óvatosan benézett a másik szobába. Miett most is ugyanazon 
helyzetben ült a karosszékben. 

A megterített asztal az ebédlőben most is érintetlenül állt, közé-
pen a palack borral, a finoman kirakott húsokkal, a gondosan odara-
kott evőeszközökkel, melyekhez mindegyikhez egy-egy élő gondolat 
tapadt . Ez az érintetlen és gazdátlan asztal most olyan volt, mint 
egy külön halott. Ez a néma asztal úgy hatot t , mint egy borzadályos 
ravatal. 

Egy óra tá jban Mili halkan bement a másik szobába és kezével 
gyengén megérintette a karosszéket. 

— Ide hozzam a levest? 
Miett nem felelt, a tekintetét sem emelte fel, csak a fejét ingatta 

lassan és így adta tudtára Milinek, hogy semmi nem kell. 
Órák teltek el és Miett még mindig o t t ült a karosszékben, még 

mindig mozdulatlanul, a fájdalomtól megdermedve és ennek a fájda-
lomnak tébolyától összezúzva. 

Lassan alkonyodni kezdett. Már egészen sötét volt, csak 
az ablakok négyszögei világítottak tompa, esős fénnyel. 

Ekkor megszólalt az előszoba csengője és Mili valakit beengedett. 
Ő maga kint maradt a konyhában. 

Hallani lehetett az óvatos lépéseket az ebédlő szőnyegén és Miett 
lassan felemelte a fejét. 

Barna esőköpenyében Golgonszky Iván állt az aj tóban. 
Zilahy Lajos. 

H A R A N G O K TALÁLKOZÁSA. 

Dél volt 
Fénytelenül is fényes téli dél. 

Romok, emlékek közt egy-egy 
Örökké zöld levél. 
Hallgattuk, ahogy a harangszó 
Elindul Pestről és Budáról 
S a Sziget szent csöndjében összeér. 
Dél volt. Csodás 
harangtalálkozás. 
Fénytelenül is fényes téli dél. 

Reményik Sándor. 




