
K E T T É K É N E V Á G N I . 

I. 
— Megállj! te — te . . . ! 
De még a szó sem érte utól a fiút. Egy szemvillanás alatt át az 

Auguszteum tágas udvarán s azután — usdré — ki az utcára. Az anyja 
csak a nagy zajjal becsapódó kisajtó rezgését látta, mikor a konyha 
küszöbére jutott. Heves indulat lendítette égnek karját, arca bosszús 
tűzre gyúlt, de mindjárt vértelenre is sápadt. Meghallotta a szegényházi 
vénasszonyok kajánul szánakozó fojtott sipítását: „Szegény árva." 
Csüggedten, mellére bukott fejjel, tehetetlenné bágyadt karokkal esett 
vissza a konyhába, keserű lélekkel ismételve a két, szeges korbácsütés-
ként sujtó szót: „Szegény árva!" 

Hát igaz: az apját elvitte az ötvenharmadiki kolera s ő csak mos-
tohája. De ezt nem érezte a gyermek soha. Saját szülő édesanyja sem 
járhatott volna jobban utána. Talán nem is engedett volna annyit utána... 
Éppen ebben hibázott ő, a mostohája. Mert a gyermek megérezte a póráz 
lazulását. Csak arra tört, hogy eltépje és elszaladjon vele. Ó, nem gonosz-
ságból. Az nincs benne. De pajzán, eleven, szereti a tréfát, a huncutságot; 
hallgatni is, csinálni is. És mindig túlmegy a határon, kihozza a békes-
séges tűréséből s ha a végén büntetni akarja, hát: . . . „Szegény árva!" 

Ugyan ez még nem a legrosszabb. A minap, hogy éppen laskavágás 
közben a farkánál fogva kötötte fel a szegény macskát a kakukkos óra 
láncára s a büntetés elől az asztal körül keringélve menekült, hát nem 
elkezdett kiabálni egyik bespicliskedő vénasszony: „Segítség, segítség, 
ölik az árvát!" Igaz, a gyerek megállott abban a minutumban. Az arca 
kigyulladt; büszkén hátraszegte a fejét és ezüstcsengésű hangon kiáltotta 
el: „Hazudik, vén szipirtyó! Verjen meg, édesanyám!" De hát azért az 
egész Külmonostor-utca csak arról beszél, hogy milyen kegyetlen mos-
tohája ő annak a „szegény árvának!" Pedig, hogy' szereti! Saját szülötte 
gyermekét se jobban. Az pedig szülő édesanyját sem szerethetné jobban! 
De pajzán, eleven s egy jó tréfáért a lelke üdvét... Uram, bocsáss! — 
is odaadná. Pedig már jóllakhatott volna vele, mióta a kolégyomból 
eltánácsolták. 

Itt minden bosszúsága mellett elmosolyodott az öreg asszony. 
Hogyne, hiszen ezért a tréfáért inkább meg kellett volna jutalmazni. 
Hogy az egyetlen swarzgelb professzornak, a kollégium szégyenének, 
hógolyóval kivágta a cilindert a fejéből. Cilinder! A legrondább osztrák 
kalap! Kálvinista tanárnak! Ne csúszott volna el, ne törte volna karját, 
amint nagy szelesen meg akart onnan ugrani! De így éppen a cilinderes 
csípte nyakon s szatiszfakciót követelt. Nem lehetett egyebet, el kellett 
tanácsolni, különben az iskolát záratja be a spicli. S az még sem lehet, 
hogy éppen a kolozsvárit zárják be, ahol még szabad a magyar szó. 
Takács János direktor erősen megdorgálta, mikor publikálta a szenten-
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ciát, de mosolygott is szép magyar bajusza alatt. Sámi tanár úr pedig 
meghúzta a fülét sedria után. Büszkén is indult el a haszontalan cudar, 
Enyedre. Ott meg valóságos hősszámba ment. Mégis örökös jajszóval élt 
az idegenben és fogadta sokszor, hogy megcsendesedik. De hiába. Nem 
bír nyugton lenni. És pusztítja az anyja életét. 

Éktelen recsegés, fúvás, sípolás zavarta ki szegény asszonyt tehetet-
len tépelődéséből. A Haller-kastélyban próbáltak a cseh bandisták. 

— Hogy az ördög fordítsa ki a hitvány bőrötöket dudának! — 
kiáltott fel bosszúsan. — Kirepesztitek az ember fülét a becstelen 
muzsikátokkal. 

II. 
„ . . . L é g y idvezelve, fenkölt lelkű főpásztor! Légy idvezelve, szerető 

szívek meleg hangjain! Ím ezt kiáltjuk mi mindannyian, szerető gyerme-
keid, Kegyelmes Atyánk, mikor mindenkor éber tekinteted reánk esik, 
kicsiny méltatlan szolgáidra és szolgálóidra! .." 

A püspök figyelmesen hallgatta az üdvözlő beszedet, bár finom arcán 
fáradság ült s valamennyire enyhe unalom is. Aranykeretes pápaszeme 
alól minduntalan a földre pillantott, ahol a kavics köveket színes pom-
pába borította gyönyörűséges portulákák fehéren, sárgán, pirosan tün-
döklő szőnyege, Lila néninek városszerte ismert büszkesége. Mihelyt 
néhány kedves szóval megköszönte a fogadtatást, mindjárt ezekre a virá-
gokra fordította a beszédet a püspök. 

— Milyen gyönyörűek ezek a portulákák! Szebbek a hírüknél is. 
— Mielőtt észrevehették volna, mit akar: lehajolt s kitépett egyet két 
kavicskő közül. Gondosan lerázogatta a vékony gyökerekre tapadt poron-
dot és magyarázó hangon folytatta: 

— Ilyen gyenge gyökérzettel megél ilyen silány talajban, mert húsos 
levelei valóságos magazinum, honnan sohasem fogy ki a víz és mindig 
táplálja a növevényt. Milyen nagy és bölcs és gondoskodó Isten a termé-
szetben is! — Hogy így beszélt valamit kedves tudományából, a Lila 
néni vezetésével bejárta az iskolákat, megnézte és megdicsérte a növen-
dékek kézimunkáit, Lila néni ugyancsak városszerte ismert másik büszke-
ségét. Meglátogatta a vénasszonyok menedékházát és mindenik szipirtyó-
nak mondott valami kedveset, holtukig megőrzött drága emlékül. Végül 
pedig kiment a napfényben úszó tágas kertbe s megízlelte a Lila néni 
híres-nevezetes szamócáit, megmagyarázva e növény szaporodásának 
módját is. 

Már kifelé indult, jól elvégzett kötelesség érzetével, mikor a szom-
széd Nemes-kert felől egy élénkszemű fiúgyermek lendült át a kerítésen 
s amint a társaságot észrevette, el is rezzent a kert végén a sűrű bokrok 
közé. A püspök meglepetten nézett kísérőire, de a plébános néhány halk 
szóval felvilágosította, mielőtt még kérdést tett volna. 

— A gyermeke? — fordult a püspök szegény Lila nénihez — kivel 
nem bír, olyan vásott, rossz gyerek? 

— Nem rossz, nem vásott! — tiltakozott Lila néni buzgón, magához 
térve kínos meglepetéséből s ki is pirulva a méltatlankodástól. — Nem, 
Kegyelmes Atyám, nyugodtan mondhatom, hogy nem rossz, nem vásott, 
mert nem édesanyja vagyok, csak mostohája. De az igaz, hogy nem bírok 
vele, olyan pajkos, olyan csintalan. Éppen — tette hozzá zavartan — 
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Kegyelmes Atyámhoz akartam fordulni tanácsért, hogy mit kezdjek vele, 
de resteltem országos nagy gondjai között az én kicsiny panaszommal 
terhelni. 

Az „országos" szó leheletnyivel erősebb hangsúlya fanyar kis ráncot 
vetett a püspök ajka mellé. Tudta, hogy erdélyi magyar hívei igen elítélik 
a bécsi udvar felé előzékeny politikáját. Pedig — Istenem — tehet-e más-
ként ő, akit ennek az udvarnak kegye emelt az erdélyi püspök székébe? 
Minek bántják, mikor igyekszik dolgozni a magyar ügyért, amennyit csak 
tud. Még ez az egyszerű tanítónő is?! Azért mégis minden indulat nélkül 
felelt: 

— Híveim bajai az enyémek is, akár kicsinyek, akár nagyok. Miben 
lehetnék segítségére? 

Lila néni alig emelkedő, alig szálló, de nagyon izgatott halk han-
gon, remegő szájjal susogta: 

— Ez a gyermek — karja a kerítés felé lendült — mostohám. Nagyon 
csintalan; nem bírok vele. Félek a világ szájától. Már is rágnak, hogy 
gyilkolom. Segítsen rajtam, Kegyelmes Atyám. Adjon tanácsot, mit kezd-
jek vele? 

A püspök vígasztalásra már régen rászokott hangon nyugtatgatta: 
— Találunk, majd találunk neki valamit. Bizony nagy gond egy csin-

talan gyermek. Kivált, ha mostoha. De annál nagyobb érdem felvenni a 
gondját. És . . . iskolát járt-e? 

Ezt a kérdést olyan hangon tette, mint aki fel sem teszi, hogy ne 
járt volna. 

— Hat gimnáziumot végzett, — felelte Lila néni, most már nyugod-
tabb hangon. 

— De hisz' akkor egészen egyszerű a dolog! — mondta a főpap vidá-
man. — Felvesszük a szebeni Thereziánumba. Ennyit csak megtehetünk 
egyik legkiválóbb tanítónőnkért! 

— Lehetetlen, Kegyelmes Atyám! — felelt Lila néni mélységes zavar-
ral. — A gyermek református. 

— Miért volna az baj?... — kérdezte a püspök csodálkozva. — Leg-
feljebb visszanyerjük az igaz egyház kebelébe. 

— Éppen ez az, Kegyelmes Atyám, — mondta a tanítónő bátrabban. 
— Az apja nem él már és sohase volna nyugtom, ha a fia az ő tudta nél-
kül miattam lenne... — Idlejében ráeszmélt s nem fejezte be a mondatot. 

— Akkor az a magyar ruhás úriember . . . ? — kérdezte a püspök 
tétovázva. 

— A második férjem! — mondta Lila néni kissé pirulva. — Unitá-
rius! — tette hozzá akaratosan. 

— Unitárius gyermeke is van? — kérdezte Haynald hitetlenül. 
— Az is van — szégyenkezett szegény Lila néni, haja széléig el-

vörösödve. De nem a gyermek unitárius voltáért. Csak azért, hogy immár 
lefelé hajló korában újra gyermekáldás érte. 

A püspök fejcsóválva fordult kíséretéhez: 
— Furcsa nép vagytok ti, erdélyiek: négy hiten éltek s mégis kemé-

nyen tartjátok a magatokét, a másokét pedig nem bántjátok. 
— Bizony ez így van — mondta Kedves István kolozsvári plébános-

lehajtott fővel. — De mindjárt hátraszegte fejét és bátran ismételtei 
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— Így van ez bizony és . . . Hirtelen elhallgatott, nem tudva; nem mond-é 
sokat. A püspök azonban befejezte a mondatot. 

— És egymás békességét nem zavarjátok. — Ezzel el is indult a 
kertből, nyilván megfeledkezve Lila néni bújáról-bajáról. Lelkében már 
ért, forrott az az érzés, mely gondolkozását eddigi útjából kivetette. 
Úrrá lett rajta az igaz magyar lélek: az erdélyi lélek s nemsokára nyíl-
tan is színt vallott mellette, egész jövendő pályafutását is kockára vetve. 
Lila néni csendes léptekkel ment utána, mind jobban elmaradozva. Sze-
rette volna alázatosan figyelmeztetni a püspököt, de nem merte. Nagyon 
fájt pedig a szíve régóta szőtt terve füstbe mentén. 

Már majdnem a kertajtónál volt a püspök, mikor a nagy csendben 
csattogó, üde ércű gyermekhangon felhangzott a tiltott nóta: 

„Ketté kéne vágni! . . 

A püspök meglepetve, megbotránkozva fordult hátra és szinte vélet-
lenül rávetődött a szeme a szomorkásan bandukoló Lila nénire. Azonnal 
eszébe ötlött a teljesíthetetlen kérés s maga a történet is. Az a hitvány 
kölyök lehetett — gondolta magában bosszúsan, amíg a tanítónőre várt. 

— Ha pedig a Thereziánumba nem akarja engedni, — mondta elég 
éles szóval, — jobb lesz, ha beadja katonának. Ott majd ráncba szedik 
az urfit! 

III. 
„Katonának! . . . Katonának! . . . " 
Élesen, fájdalmasan vágott a Lila néni lelkébe ez a gondolat. Pedig 

nem püspöke volt az első, aki ezt ajánlotta. Neki magának régen ott 
settenkedett a lelke mélyén, de mindig elriasztotta. A bátyja naponta 
emlegette s élő például önönmagára hivatkozott, hogy milyen jó tanító 
a katonaélet. Milyen vásott, gézengúz volt katonaévei előtt s hogy meg-
puhította, kinevelte, megjavította az a tizenkét esztendő! Íme, ma már 
első ácsmestere Kolozsvár nemes városának, kit arra méltatott a bel-
városi katholikus egyházközség, hogy ő szerkessze meg a Szent Mihály-
székesegyház most épülő tornyához a szövevényes állásokat! 

Hiszen igaz, igaz! — gondolá magában szegény öreg asszony, mély 
ráncokat vonva komoly homlokára; de katonának, osztrák katonának, 
az apja tudta nélkül. Nem lehet, nem lehet. Pedig, pedig kell valamit 
határozni. Ide s tova itt van szeptember; akkor oskolába, vagy iparra 
s baj mindenképen. 

Urával is, második urával, megtárgyalták a dolgot, de az semmikép 
sem akart beleelegyedni. Még tanáccsal sem. Ne mondhassa senki — nem 
Lila néni; dehogy! — a világ: hogy ő fenekedett a gyerek ellen. 

— De ha a magáé volna, akkor mit cselekedne? — tört ki indula-
tosan Lila néni. 

— Ha az enyém volna, nem volna ilyen! — vágta ki magát diadal-
masan Jóska bácsi. 

Végre mégis arra lyukadtak ki, hogy megkérdik a gyermeket. 
Hallgatta, hallgatta, hogy mi mindenhez lehetne kezdeni vele és a 

végtelen kérdést: mi az, amit ő akarna leginkább. Fiatal, friss képzelete 
végigszáguldott minden megemlített életfolyáson s egyszerre közbevágott: 
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— Édesanyám lelkem, adjon katonának! Úgy lesz a legkevesebb 
vesződsége velem! 

Jóska bácsi eddig egészen semleges résztvevője a tanácskozásnak — 
nagyhirtelen rábólintott, igazán akarata ellenére, — így adván kifejezést 
régen megérlelt véleményének. 

Lila néni — mind a két oldalról megnyugtatva — megkönnyebbült 
lélekkel hagyta rá: 

— Ám lássad, édes fiam! Sok derék magyar fiú lett ott emberré, jó 
magyar emberré — mindenek ellenére. Te sem vagy utolsó! — már mint 
a csintalanságodat leszámítva. 

IV. 
Bizony, keményen vették a fiút. Magyar, tanult, negyvennyolcas 

honvédtiszt gyermeke. Mind főbenjáró, tűzzel-vassal kiirtandó bűnök 
melegágya. Komisz cseh kapitánya volt. Csak „Kossutn-hund" volt a 
neve előtte. Trifán őrmester hangosan kiabált utána: „Kinye gye ungur!" 
Egyszer rá is akart ütni puskatussal, de Leutenant Schmidt nem engedte. 
Szelid, lomha ember volt ez a Schmidt hadnagy. Bécsi fiú, aki nagyon 
idegenül érezte magát ebben a kuruc magyar városban. Árván járt, kelt, 
lógott, vágyakozó pillantásokat vetve a szép magyar lányokra s igazi 
germán érzékenységgel sóvárogva meleg családi tűzhely után, hogy meg-
húzódjék mellette, érezze melegét, vidámságát, talán szeretetét is. Sok-
szor könnye hullásáig epekedett, de hiába. A szép magyar lányok elnéztek 
felette s nem volt ház, melynek ajtaja szeretettel tárult volna ki előtte. 
Azért nem vadult rá a magyar bakákra. Inkább pártfogolta őket. Rá is 
voltak szorulva szegények és Schmidt hadnagy úr látta ezt. Nagy egyedül-
valóságára vigasztalásul, de nemes bosszúképen is beállt patrónusuknak. 
Így őrködött Károlyon is. Különben is szerette. Fiatal volt, mint ő, 
egyedülálló, mint ő. Tanult is volt. El tudott vele beszélgetni, mert tűr-
hetően tudott németül. Hát szárnyai alá vette, oltalmazta és sok méltat-
lanságtól megszabadította. 

Károlyt hónapokig nem engedték ki a kaszárnyából. Valahogy úgy 
esett, hogy vagy szolgálata volt, vagy büntetése minden áldott vasárnap. 
Üzenni sem tudott. Talán nem is akart. Szegény Lila néni nagyon esen-
kedett utána, sokszor sírt féléjszakákon át s keserűen korholta önmagát, 
amiért elengedte a fiút. Egyszer magából kikelve, lelkendezve szaladt fel 
a várba, mert azt a hírt hozták, hogy Károly silbakot áll a piacon, a vár-
tán. „Legalább-legalább megláthatom" — gondolta, amint ellihegett 
Monostorkapu alatt. De keservesen csalódott. Mire a vártához ért, az 
őrséget már felváltották, egy egyenes fejű, mokány katona lődörgött lom-
hán a faköpenyeg mellett s Károly nem volt sehol. Szomorúan, nehéz szív-
vel vánszorgott haza szegény Lila néni. Elátkozta azt az órát is, amelyen 
hóhérkézre adta azt a szegény gyermeket. 

Karácsonyra mégis kapott szabadságot Károly. Két egész napot. De 
éjszakára be kellett mennie a kaszárnyába. 

Teljesen rendbeszedte magát, mielőtt hazament, A bakancsa fényes 
volt, akár a tükör. Waffenrockja makulátlan fehér. Legalább két órán át 
kefélte, tisztította, krétázta, míg egészen meg volt elégedve vele. Köpe-
nyegét viszonzásképen egyetlen pajtása, egy délceg hostáti fiú húzta nagy 
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szakértelemmel szépen simuló, szabályos ráncokba derékszíja alatt. Így 
indult útnak. 

Mint a tűz, úgy terjedt a Külmonostor-utcán a hír, hogy Károly 
urlaubot kapott. A hosszú úton minden szembejövő mosolyogva üdvö-
zölte, ő meg komolyan, feszesen szalutált vissza. Szinte belefáradt, de 
nem is csoda, hiszen tele volt az utca templomba igyekvő kiöltözött 
polgárokkal. 

Lila néni alig győzte várni. Már aggodalom fogta el, hogy talán 
visszavezényelte a német, mikor nagysokára betoppant a hófehér padlójú 
konyhába. Reáborultak Lila néni s férje. Kicsi öccse — az unitárius — 
karját nyujtogatta felé, a bizalmas öreg cseléd pityeregve tapogatta a 
vállát. Még dédnagynénje: Berta néni is köszöntötte. Nagy húsos arca 
mintha kibókolt volna, mellén keresztbe tett, sok-sok gyűrűvel ékes két 
keze mintha üdvözlettel lendült volna ki a képből. Pedig szegény nagyon 
kényelmetlenül érezhette magát a füstben a kémény torka alatt, ahova 
Lila néni e világi életében vitt kikapós élete miatt büntetésből szám-
kivetette. 

— Be megnőttél, édes fiam, — tördelte Lila néni, végigsimogatva a 
karját. — Be megemberesedtél!... Né, már a bajuszod is ütöget. 

— Bizony, nemsokára férfi léssz! — mondta Jóska bácsi. — Magyar 
férfi, akármit csinál a német. 

— Szegény anyja, ha látná, — sóhajtotta a vén cseléd. 
Károly csak állta, tűrte a nézést, simogatást, ölelést mozdulatlanul, 

pillája rezzenése nélkül. Kissé ugyan fojtogatta a torkát valami, de azért 
kitartott emberül. Sőt levastagított hangon, érdesen felelt Jóska bácsinak: 

— Annál jobb a magyar, bácsi, minél cudarabb a német! 
De bizony keménykedése, érzéketlenség, ütköző bajusz s érdes hang 

— mindhiába: elcsigázott, elgyötört gyermek került ki a feszesre húzott 
köpenyeg alól, úgyhogy a bizalmas vén cseléd — még az édesanyjáé volt — 
újra elsírta magát, de egészen más hangon, mint elébb: 

— Szegény anyja, ha látná! 
És úgy lehet, könnyet is ejtett. 
Mégis boldog két nap volt mindannyiuknak az Üdvözítő áldott szüle-

tésének ünnepe. Az volt Károlynak is, bár régi igaz kedvét már nem 
tudta felidézni. Folyton nyomta a mindjárt újra kezdődő utált robot 
szörnyű gondja. De érezte gyermeki vidámsága örök elmúlását. Próbálta 
ugyan felemelni koporsójának fedelét, de. csak újra visszaesett az. Úgy 
hát elment, elmult örökre. 

V. 
Újesztendő napja után valamit enyhült a Károly katonaélete. 

Gyakrabban is engedték kimenőre. Májusra kapott egy csillagot. Őszre 
ígérték a másodikat s ez már jóval nagyobb szabadsággal fog járni. 

De alig fordult nyár elejére az idő, parancsot kapott a zászlóalja a 
Lembergbe indulásra. Három napjuk volt csupán készülődésre, búcsú-
zásra. A katonabanda elkísérte őket a város végéig. A sok síró-rívó 
asszonynépség majdnem Szamosfalváig. Ottan azonban mégis csak meg 
kellett állni s már csak szemmel követni őket, drága gyermekeiket, 
s mikor szemük elől is eltüntek, vonakodva visszafordulni s csüggedt 
fővel, csüggedt lélekkel visszamenni a most már még pusztább otthonba. 
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Szegény katonák pedig rótták az országútját. Első nap Válaszútig. 
Másnap Dézsig. Ilondáig azután, naponta négy mérföldet, míg elérkeztek 
Lembergbe. Nagyobb pihenőt csak Munkácson tartottak, egy hetet. Nyel-
tek port, áztak esőben, dagasztották a sarat, égtek a nap tüzétől, dide-
regtek hűvös, harmatos hajnalon s megborzongott a bőrük a Kárpátok 
fenyőillattal terhes, de fagyos leheletétől. 

Károly is ott lépegetett a sor szélén, gépiesen, mereven. El-elgondol-
kozott. Nem a multba szálltak, a messze jövendőbe kalandoztak gondo-
latai, hihetetlen gyorsasággal építve merész légvárakat, melyek csak 
azért omlottak össze, hogy újabbaknak, még merészebbeknek adjanak 
helyet. Közben azonban csak ment-ment, port rúgva, sarat dagasztva, 
gépiesen, mereven, olykor egészen kívül kerülve ezen a világon. 

A tájakat is nézegette néha, különösen a Kárpátok hatalmas panorá-
máját, mikor újra hegyek közé kerülitek, hiszen erdélyi létére életéhez 
volt nőve a hegy, az erdő, a patak. De a menetelés gépies, nehéz robotja 
elfárasztotta. Sokszor órákig nem látott egyebet az útnak kicsiny kocká-
jánál, amely előtte baktató pajtása sarkáról lecsúszva, folyton tovább, 
folyton előre kúszott. 

Schmidt hadnagy naponta többször melléje rugtatott, váltott vele 
néhány barátságos szót. De megint csak el kellett mennie. Nem hagy-
hatta el a szakaszát sok időre. 

Végre lejtőnek fordult az út. A patakok északnak tartottak s egyre 
jobban tágultak a völgyek. Végre kitárult előttük a galiciai róna, bána-
tos levegőjével, csendes, hanyag, rendetlen, idegen arcú, érthetetlen 
nyelvű népével. 

Nemsokára megérkeztek Lembergbe. Újra elkezdődött a rab katona-
élet, talán nem olyan kegyetlenséggel mint eddig, hiszen mind-mind érez-
ték a hely idegenségét s ez valahogy közelebb hozta őket, de szívet-lelket 
bágyasztva, elfásítva még mindig. Otthon pedig epekedve vártak hírt 
Lembergből. 

Szegény Lila néni azon bánkódott egyre, mindjobban növekvő kese-
rűséggel, hogy elengedte katonának azt a szegény fiút. Míg itt volt, 
mégis másképen volt. Ha nem is volt mellette, tudta, hogy a közelében 
van, s néha-néha mégis megláthatja... Ki tudja, azóta itthon már káplár 
is lehetne, több szabadsággal, kevesebb félelemmel. Míg így: örökös aggó-
dás, örök rettegés, s ha jött is levél, narancssárga bélyegén a fiatal császár 
kidomborított fehér fejével, bizony az sem hozott sok vigasztalást. Inkább 
élesítette aggodalmát. Rövid levélkék voltak s mintha kelletlenség, ked-
vetlenség, szomorú rezignáció rezgett volna bennük. Nagyon sürgetni, 
nagyon érdeklődni pedig nem lehetett. Hetek teltek el egy-egy levélváltás-
sal. S azonkívül is, hogyan lehessen kifaggatni, minden bajáról, keserű 
érzéséről, fiús magabecsülésből eltitkolt fájdalmáról kikérdezni levélben? 

Odautazni pedig, még rágondolni is lehetetlen. A költség, a fárad-
ság, meg a nagy távolság! Habár valameddig lehetne gőzkocsival menni. 
Azt mondják olyan komfort, mintha tulajdon szobájában ülne az ember. 
Ugyan ki tudja: rá bírná-e magát szánni, hogy beleüljön? Hát nincs mit 
tenni egyebet, mint várni, várni s imádkozni csendes buzgósággal. Éjjel-
nappal, lankadatlanul. Ahhoz, akinek áldott keze oltalmazva fedez min-
deneket s aki egyedül bír segíteni. 

28* 
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Már sűrű hóharmat ragyogó csillagai kristályosodtak éjjelente a 
havasi hűvös nyomán a menőkön halódó fűszálakra, mikor végre-végre 
jó hír érkezett a fiútól. 

„Édes Anyám lelkem" — írta, — ,,egyszerre két nagy ujságot is 
mondok s jó mind a kettő. Egy hónap alatt avanzsiroztattak káplárnak, 
azután cugsführernek s bekommandiroztak az officir-iskolába. Úgy lehet, 
esztendő ilyenkorra már officir is lehetek, de addig sem kell már nehéz 
szolgálatot tennem. Kirukkolnom sem kell. Tanulni valóm ugyan sok 
leszen. Mindenféle katonai tudományok, amiknek révén, ámbátor az 
osztrákok a legnagyobb mesterei, elverték őket, ahol csak érték. Napoleon 
is, a mi honvédvezéreink is. De hát a tanulástól én nem félek. Inkább 
örülök neki a sok lélekölő testi sanyargatás után. Úgy tudok már néme-
tül, hogy magyarul sem jobban s meglehetősen töröm a lengyelt is. 
Akadt módom, hogy a franciában is gyakoroljam magam. Trifán őr-
mesterrel pedig oláhul beszélek, pedig nem érdemli meg. Csak olyan kutya 
hozzám, ós csak olyan kutya voltam én neki, mint odahaza. Most is, 
hogy ilyen szerencse ért, ő az egyetlen az egész batalionban, akinek lóg 
az orra. Más mindenki örül s a legjobban oberlajtnant Schmidt, akinek, 
úgy tartom, az egészet köszönhetem. Meg is mondtam neki, de meg-
köszönni nem tudtam, mert váltig tagadja. 

Különben úgy hírlik, itt sem maradunk sokáig. Ha kitavaszodik, 
visznek tovább — Olaszországba. Bizony, még messzebb vettetődöm 
Lelkem édes Anyámtól, de hát csak el fog mulni ez az idő is s legalább 
látok tengert, vidéket, megtanulok olaszul is talán s jobban is fogom 
érezni magamat közöttük, hiszen magyar-olasz jó barátok legalább 
annyira, ha ugyan neon jobban, mint magyar-lengyel, ahogy itt dalolják 
s csak úgy sanyargatja őket az osztrák, mint minket, ha ugyan nem 
jobban.. 

Szegény Lila néni nagyon belekeseredett ebbe a hírbe. Hiszen jó, ha 
tiszt lehet. De elvigyék Olaszországba, ahol nem is olyan rég háború 
volt s biztosan lesz is még. Istenem, Istenem mi lesz azzal a szegény 
fiúval. Talán csak csonkán-bénán jön haza, talán soha többé!.. . Olyan 
messze! Olaszországba!... Át is üzent rögtön a Haller-kastélyba, kláné-
tás olasz kosztosa után. 

A nyáron vetődött be hozzá ez a szegény olasz bandista. Salátát 
kért. „Insalata, insalata!" — Vegyen amennyi kell. Úgy se tudjuk el-
használni. Ára pedig nincs. Szedett szegény, megmosta. Ecetet, olajat, 
sót kért, elkészítette s jóízűen megropogtatta. Akár egy nyulacska. 

Azután gyakrabban is át-átment. Összeszoktak. Beszélgetni ugyan 
nem igen tudtak egymással, de mégis megértették egymást. Lila néni 
egy-egy kis ételt adott neki néha. Az olasz nagyon háládatos volt érte, 
Lila néninek pedig nagy lelki megnyugvás volt. Ügy érezte, mintha Káro-
lyon segítene. 

A kis olasz jött azonnal. Fázósan szorította magára a vékony 
katonaköpenyeget, hogy a csípős novemberi szél hozzá ne férhessen vala-
hogy vézna testéhez. Mihelyt belépett, mosolygás akarta elzavarni szája 
két oldaláról a keserűség vonta mély árkot. De bizony szomorúra sikerült 
ez a hazátlan mosolygás. 

— Képzelje, Dzsozep, — Lila néni csak ennyire tudta megtörni a 
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Giuseppe-t, — képzelje, tavasszal Taljánországba viszik Károlyt. — Mire 
a mondat végére ért, kicsordult a könny a Lila néni szeméből. 

— Ne sírja! Ne sírja! — motyogta a kis öreg. — Nem lesz baj 
Carlonak... Taliánország... Italia — o bellisima patria — jó dolgod, 
jó dolgod. — 0, ha ón tudnál menni. De én . . . soha nem!.. . És ki-
csordult a könny szegény öreg szeméből. 

Még sokat mondott Dzsozep, inkább magának, mint Lila néninek. 
Az öreg asszony hozzá volt szokva csendes morfondirozásához. Nem is 
nagyon hallgatott oda. De egyszerre megütötte a fülét egy szó. 

— Mi az, Dzsozep, mit mondott? 
— Mondott Garibaldi. Carlo menni Garibaldi. Italia irredenta! — 

lelkendezett az olasz erős, lelkesült súgással. 
Lila néninek lelkén egész sereg gondolat vágtatott keresztül. 

A negyvennyolcadiki gyönyörű napok dicsősége és gyásza. Az osztrák 
uralom cudarsága. A Garibaldihoz fűzött sok reménység. A magyar légió, 
a híres „ezer". Vezérük, az isaszegi hős Földváry, akinek száz golyó 
lyukasztotta át a ruháját, de egy sem érte őt. És az a dal, amit Károly 
énekelt a püspöki látogatás idején, mikor a kerítésen át ugrott be a 
kertbe. Bizony, ha már odakerül Olaszországba, szökjön át az ezerhez. 

— De hogy' lehet az Dzsozep, — kérdezte izgatottan, — hogy jut-
hatna át Garibádlihoz? 

— Nekünk van barát mindenütt. Talián barát. Itt és Lemberg és 
Bécs és Grác és Klagenfurt és mindenütt... És Milánó és Ancona... 
hahaha . . . ott lenni! . . . Lila néni írja Carló . . . én elküldeni biztos . . . 
és Carló Italiába szökni-vinni Garibaldi... Úgy biztos!. . . 

És szép csendesen maga elé dudolta a Garibaldi-indulót: 
„Giovine so'. 
Pensieri non ho 
Si passa Garibaldi, 
Soldato mi faro ! . . 

VI. 
Lila néni egész éjjel töprengett. Mit csináljon, mihez kezdjen? Ó, ha 

Károly is mehetne Garibaldihoz! . . . Háborús hírek járnak. Már egyszer 
végigvertek az osztrákon Olaszországban. Ha a francia császár, a kis 
Napoleon, nem köt békét nagy hirtelen, bizony, már itt lehetne! Kossuth . . . 
De jöhet még ezután... Ha későn is, csak jöj jön. . . És ha Károly is vele 
jönne! Hozná a szabadságot! . . . 

Milyen dicső dolog volna, Istenem!... De ha elfogják? . . . Főbelövik, 
vagy legkevesebb tíz évi várfogság! . . . Nem, nem! Nem fogják azt el! 
Ha szökik, biztosra szökik. Ha bajba is kerül, kivágja magát. Ki tudja 
vágni magát... De Dzsozep!... Hátha, hátha Dzsozep! . . . Nem, nem! 
Az sem lehet. Dzsozep nem áruló! S ha ki is adná a levelet, kinek lenne 
baja? Nekem egyedül! . . . Amit én teszek, azért én felelek, nem 
Károly!... És korbácsoltatott már meg asszonyt az osztrák!... 

Már pirkadt, mikorra meg bírta lepni az álom. És reggelre kelve, 
szilárd elhatározással ébredt. Írni fog s aztán, legyen, ami lesz. 

Jóska bácsinak semmit sem szólt. Minek zavarná vele? Különben is 
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neki nem gyermeke. Délután aztán, mikor Jóska bácsi egy kis mozgásra, 
borvizes borra átment a Szegedi-kertbe, megírta a levelet. 

„Édes lelkem, gyermekem! örülök, hogy jó egészségben vagy. Mi is 
úgy vagyunk. Kicsi öcséd nagyon beteg vala a télen, de most már — 
Istennek hálá — egészen jól vagyon. Sokat emleget téged s mind csak 
katonásdit játszik... Annak is örülök, hogy béestél a tiszti oskolába. 
Tanulj is szorgalmasan. De valahogy azt ne gondold, hogy ezt azért írom, 
mintha osztrák tisztnek szeretnélek látni. A jó Isten talán megőriz ettől 
téged is, lelkem fiam, engem is. Hitványok, hóhérok azok mind, talán az 
egy Schmidtet kivéve, akit különben tiszteltetek és ne felejtsd! neki átadni. 
Hanem, mivel úgyis, amint írod, Olaszországba mentek, majd csak meg-
segél a Mindenható, hogy átmehess Garibaldihoz. Majd vele gyer haza. 
Ha későn is, de gyere... De ügyelj gyermekem! Vigyázz magadra nagyon, 
mert ha miattam esnék bántódásod, soha meg nem bírnám magamnak 
bocsájtani..." 

Szerencse, hogy ma erős volt a kugli. Sok kilencet ütöttek. Sok adó-
ját a borvizes bornak kellett elpusztítani. Közben morfondirozva az oszt-
rákra. Bizony tíz felé járt az óra, mikor Jóska bácsi hazakerült. Lila néni 
megírhatta a levelet, megcímezhette, le is pecsételhette s Dzsozepnek oda 
is adhatta. 

Nem mondott semmit a kis öreg olasznak. Úgy is szégyelte magát 
azért, amit mondani akart, mikor látta az öregnek egyszerre lángbaboruló 
arcát, lelkesen szikrázó szemét. 

— Carló! Carló! — mondta Dzsozep — Evviva Garibaldi! — s azzal 
elrohant. 

— Nem, ez nem árul el! — suttogta Lila néni, s kicsit szégyenkezett 
is magában, hogy gyanuba tudta fogni. — Ez nem árul el — ismetelte 
gondolatban. — A többi pedig Isten kezében van. 

Nehány napig mégis nagy izgatottságban élt. De, hogy nem történt 
semmi baj, lassan-lassan megnyugodott. Nem feledkezett meg a dologról, 
de már mélyebbre került az sok mindenféle gondjai sorában, bár, ha élén-
kebben gondolt reá, nagyon várta a választ. 

Két hónap is beletelt, míg megjött. S nem Dzsozep hozta, hanem egy 
idegen úr. Nem sok időt töltött. Éppen csak belépett a konyhába: 

— Károlytól jövök, — mondta. — Jól van. Kezét csókolja. Küldi ezt 
a levelet. 

S azzal ment is. Középtermetű, villogó fekete szemű, barna arcbőrű 
szép ember volt. Jól beszélt magyarul, bár kissé németes kiejtéssel. 

„Lelkem jó Anyám! — ez volt a levélben — kezemhez jutott áldott 
kezeírása egy olasz testvérem útján. Mert ma már én testvér vagyok 
velük és ők testvérek velem. Be vagyok avatva. Az a testvérünk avatott 
be, aki ezen levelemjet kezéhez adja. Ő a fő Erdélyben. De itt, Lengyel-
országban is járatos. És Bécsben, Stájerben, Triesztben, Velencében, Milá-
nóban, az egész lombardiai tartományban. Mindenütt a birodalomban, ahol 
olaszok vannak. Ezért nem idegenbe megyek, mikor Olaszországba megyek. 
Testvérek fognak várni reám s majd átszöktetnek a magyar légióba, Föld-
váry Károly keze alá. Az isaszegi hős keze alá. Azért ne féltsen, lelkem 
Anyám, nem lesz nekem semmi bántódásom. Különben sem lenne. Tudok 
ón vigyázni magamra. Nem vagyok már gyermek. Talán meg sem ismerne, 
ha látna. Meg aztán Kilin Mihály is velem lesz. Tudja, az a derék hostáti 
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legény. Az pedig mindenből ki tudja vágni magát. Azért egyet se búsul-
jon, lelkem jó Anyám... Tavasz vége felé indulunk Bécsbe vasparipán. 
Alig várom, hogy beleüljek. Mert ugyan láttam s beszólni is hallottam róla 
sokat, de csak más a tapasztalás.. Csak abból lehet igazán megismerni, 
A csúnya madár városából megint csak vasparipán megyünk Triesztbe. 
Nagy havason át visz a gőzös útja arra. Ezt már alig tudtam elhinni, 
pedig Schmidt főhadnagy is mondja. Ő különben el fog vinni a szülőihez 
Bécs városában. Azt akarja, vendégük legyek, míg ott időzünk . . . A tanu-
lás jól megy. Nem sok idő telik bele, kikerülök a tiszti oskolából s úgy 
lehet, Olaszországban már lajtinant is leszek. Osztrák lajtinant. Na de 
nem sokáig... Áldott kezeit sokszor csókolja hálás szerető fia..." 

VII. 
Azután csend volt megint. Hosszú heteken, hónapokon át. Nem jött 

levél. Nem jött testvér. Nem semmi híradás, sem neki, sem Dzsozepnek. 
Folyton növekvő nagy aggodalom lett úrrá a Lila néni lelkén. És nem 
tudta végét vetni. Még csillapítani sem levélírással. Hiszen azt sem tudta, 
hol van Károly? Bécsben-e még, vagy Triesztben, vagy már Olaszhonban 
s ha ott, hát hol? Oh, hogy' is hogy' is tudlott beleegyezni, hogy katona 
legyen az a szegény fiú! Ki tudja, mi vár reá? Ki tudja, él-e, hal-e? Ki 
tudja látja-e még valaha? A fejét verte volna a falba inkább, mintsem 
elengedje! 

És mikor megjött a hír, rosszabb volt, mint a bizonytalanság. Kilin 
Mihály írt az édesanyjának levelet Milánóból. Nem volt benne egyéb a 
Károly sorsáról és szomorúság volt minden sora. Elvégezte a tiszti isko-
lát. Elsőnek jött ki. Megkapta a kardbojtot s nagy ünnepséggel fogadták 
a tisztikarba. És már másnap reggel vasba verve vitték a profoszhoz. 
Előző este egy osztéria külön szobájában igen hangosan beszélgettek, ő 
s az az olasz testvér, aki harmadnap kiszöktette volna Károlyt, Kilin 
Mihályt s még egy altisztet a szabad olasz földre. A szomszédos szobá-
ból kihallgatták őket s mikor kimentek, az őrség elébe mentek. Az olasz 
visszafutott. Utána lőttek. Biztosan meg is lőtték, mert reggel egy dara-
bon lehetett követni a véres nyomát. Azután — nyilt utcán — eltűnt a 
nyom s az olasz is. Nem is kerestek. Hiába való lett volna. Mihelyt 
nyoma veszett, ki tudta volna megtalálni abban a nagy olasz városban, 
ahol mindenki testvér volt s az elnyomás ellensége? 

Hanem a hadnagy úr és a társa, azok fogságba kerültek s nemsokára 
ítélet alá. A hadnagy urat először halálra ítélték, de nyomban utána — 
kegyelemből — egy évi várfogságra ós lefokozásra. Ott hajtották végre 
a lefokozást a kaszárnya udvarán, nagy gyülekezet előtt. Felállott a kato-
naság négyszegletben. Kijöttek a tiszt urak, díszben. Azután jött a had-
nagy úr, fegyveres őrök között, tiszti ruhában. Felolvasták az íteletet 
németül, elmagyarázták oláhul, tótul, még sok egyéb nyelveken s a végén 
magyarul is. Akkor aztán major Kucsera levágta a hadnagy úr csillagjait, 
a hadnagy urat pedig átadta a profosznak. A hadnagy úr keményen állta. 
Szeme pillája sem rezdült meg. De eltűnt a vér az arcából, mikor levág-
ták a csillagját. Ma már a kaszamatában ül, félórára engedik ki csak 
naponta s az sem nagy gyönyörűség azokban a nehéz láncokban. 

„ . . . Mégis jó, hogy már megkapta volt a portépét, különben úgy 
járt volna, mint szegény Rozsnyai György. Véle vesszőt futtattak. Tiszta 
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pucéron állították közénk s nekünk meg volt parancsolva, hogy üssük, 
ahogy bírjuk a vékony suhogóval, mert állhatunk a helyébe, ha nem. Nagy 
szökéssel indult el szegény, de már a tizennegyedik párnál összeesett. 
Csak úgy omlott a vér a hátából. A doktor ki akarta vitetni, de major 
Kucsera nem engedte. Fellocsolták, felállították, s előrelökték. Eltámoly-
gott még négy pár előtt, de tovább nem bírta. Leesett újból. Magánkívül 
vitték be a spitálba. Ma is félrebeszél, pedig már két hete ennek. De hiszen 
készen is van már a golyó annak a cseh kutyának és a jövő héten lesz 
megint siszübung... Tessék azért megvigasztalni a hadnagy úr anyjátr 
hogy csak eltelik az az esztendő s majd csak oda kerülünk mi Garibaldi-
hoz . . . Hogy is gondolja a német, hogy megtarthatja ezt a tiszta talián 
földet?.. 

Szomorú levél volt, szomorú hír. De végit vetette a bizonytalanság-
nak. Lila néni elsiratta a Károly sorsát előbb Kilinnével, azután magában. 
Azután vigasztalták egymást, azután — megvigasztalódtak. Hiszen nem 
szégyen ez. Dicsőség inkább. És rosszabbul is adhatta volna a Mindenható. 

. . . Hanem azért fekete gyászban járt azután Lila néni. 

VIII. 
Lassan, kínosan elvánszorgott az esztendő négy fertálya. Ki kellett 

már szabadulni Károlynak és Lila néni újra várta, esenkedve várta a hír-
adást Olaszországból, hogy immár tehesse le fekete gyászruháját. De nem 
jött levél. Nem jött testvér. Nem semmi híradás sem neki, sem Dzsozep-
nek, sem Kilinnének. És újra elfogta Lila néni lelkét az egyre növekvő 
nagy aggodalom a bizonytalanság miatt. Mi történhetett vele?... Vajjon 
kiengedték-e?... Hátha újra szökni akart és újra elfogták?... Akkor, — 
ó, elgondolni is borzasztó — akkor vége szép fiatal életének! . . . 

Minden hír odajutott Lila nénihez. Még Polizei-Blattot is vittek neki 
nagyobb bizonyosságért. Olvashatta: 

„80. (Deserteur.) Gönczi Kari, Gemeiner des Grossherzog von Baden 
50. Lin. Infanterie-Regimentes, gebürtig aus Klausenburg (25 Jahre alt, 
von mittlerer Statur, mit rundén Angesicht, blonden Haaren, blauen Augen, 
rundem Kinn, spricht deutsch, ungarisch, rurnanisch. französisch und 
ziemlich gut italienisch), ist am 2. d. M. aus der Station Serravalle ent-
wichen und im Betretungsfalle dem nachsten Militargerichte einzuliefern " 

Lila néni volt nyugodt az egész síró, jajgató, sopánkodó, sóhajtozó 
társaságban. Talán mintha mosolygott volna is. Pedig csak csendes meg-
nyugvás ült az arcára. Az ajka hangtalanul mozgott, mintha imádkoz-
nék. Négy hete, már teljes négy hete! Olasz földön, szabad földön van már, 
s majd eljön ide ezred- és tízezredmagával és hozza a szabadságot ! 

Másnap újra kék „honni" szőttesben látták Lila nénit. 
Nagy Péter. 
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