
K É T KATONA T Ö R T É N E T E . 

Az ötödik ágyú mellett szolgáltak. 
Czira Gergely, aki kisgyerek korában első tanulója volt a szelei isko-

lának, s különben is olyan ezermester-féle, masinák iránt nagy hajlandó-
sággal bíró ember volt, az ágyút irányította, a szomszédfalubeli Lakos 
Péter pedig, aki inkább a lóhoz értett, mint hajtó tüzér az Éliás nevű, 
csillagos homlokú pejkancán ülve vezette a sárgacsövű hadigépet. 

Velük együtt nyolc ember, meg hat ló szolgált az 5-ös számú ágyúnál. 
Idők folyamán, a sok csatán keresztül úgy összetanult a nyolc em-

ber, a hat ló, meg az ágyú, mintha egy test lettek volna, melynek minden 
szerve egy célt szolgált: vigyázni, hogy a sárga cső torkából elősüvítő 
gránát minél több kárt okozzon az országra törő ellenségnek, s védeni őt, 
ha az ellenség feléje irányítva lövegeit, az életére tört. 

Nehéz napokon mentek keresztül. Hónapokon keresztül törte a súlyos 
bronzágyú kereke a végnélküli galiciai országutak rögét. Hol az ellensé-
get követték porrá égett falvacskák mentén, zöldelő mezők, majd havas 
utak úttalan útjain, hol az ellenség üldözte őket idegen hegyek szakadé-
kain, sohse látott fenyveserdők rengetegén keresztül. 

Időnkint megálltak s szembe fordultak az ellenséggel. 
Ilyenkor működni kezdtek az ágyúk. 
Ezer és ezer tüzes cső okádta a vasat, a föld rengett, népek pusztul-

tak, országok sorsa dőlt el: ők nyolcan csak az ő ágyújukat látták, szol-
gálták, becézték, féltették. Az életük összeforrott az érzéketlennek látszó 
anyaggal, amely rettentő erejével védte őket az ellenség halálos dühe ellen. 

S az emberből, állatokból s a bronzgépből összekovácsolt testből 
időnként levált egy szerv: hol egy ember, hol az okos szemű vontató álla-
tok egyike. A megmaradottak fájdalmas szívvel búcsút vettek távozó tár-
suktól. Eltakarították tisztességgel, s aztán kitörölték a szemükből a 
könnyet s összeszorított foguk közül így vigasztalták egymást: 

— De az ágyúnk megmaradt! 
Hónapok mulva az 5-ik ágyú régi szolgái közül csak Czira Gergely 

irányító tüzér, és Lakos Péter hajtó tüzér éltek még, meg Éliás, a csilla-
gos homlokú, komoly szemű vontató ló. 

Ettől az időtől kezdve ők hárman úgy érezték, hogy szorosabban egy-
máshoz tartoznak. Pihenők idején, csaták után összejöttek. Czira Gergely 
ilyenkor leszállt az ágyú üléséből s odament Lakos Péterhez, aki az Éliás 
tomporát veregetve már várta őt. Kezet fogtak. 

— Nincs baj? — kérdezte Gergely. 
— Nincs — felelte Péter. 
— Az ágyunk se kapott treffert? —- kérdezte aztán megint Péter. 
— Csak a numero kettőst vitték el. 
— Új ember? — érdeklődött Péter. 
— Új — felelte Gergely. 
Hallgattak egy kicsit, aztán pipára gyujtottak. Éliás is ott állt ilyen-
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kor mellettük s az ínyét felhúzva feléjük hízelkedett. Gergely kenyeret 
tett a tenyerére s megkínálta vele a lovat. 

— Mi bírjuk leginkább — mondta Péter. 
— Ha a jó Isten úgy akarja, s elkergettük ezeket a gyujtogatókat — 

mondta Gergely megvető kézlegyintéssel az oroszok felé mutatva —, 
együtt is megyünk haza. 

— Sülybe — mondta Péter. 
— Szelére — mondta Gergely. 
Arrafelé fordult a szemük, ahol a szürke galiciai égbolt összeér a 

hegyekkel: arra fekszik Süly és Szele. Sokáig néztek arrafelé. A gyöngy-
színű hideg égboltozat összefolyt a ködben úszó havas hegyormokkal. 

— Még az ég se olyan, mint otthon — dörmögte Péter. 
— Még a varjak is másképen röpülnek itt — sóhajtotta Gergely. 

Álldogáltak, gondolkodtak s Czira Gergely emlékében egyszerre csak ott 
állt Szele: a hosszú utca az ákácokkal, a templom, aztán azontúl a Gazdi 
Tamás háza s ezután az ő szép világoskékszínűre festett háza, lócával a 
kapu előtt, azon pedig Boris, a felesége. Lakos Péter meg a sülyi utcát 
látta maga előtt, meg meg az udvarát és a Marist, amint a gyerek kezét 
fogja, s járni tanítja. 

Mert az azonnapi postán jött a hír, hogy „járni tanul mán a gyerek, 
kedves párom, kár, hogy nem látod". 

Hát látja azért ő innen is, meg a Gergely is látja a feleseget, a Borist 
innen a nagy távolból. 

Így elmélkedtek pihenők idején. Akkor vezényszó hallatszott. 
— Másik raszton még megint elgyüvök — mondta Gergely s el-

ugrott az ágyúja felé. Péter is felült az Éliás, a többi ember és a lovak is 
glédába álltak s a Péterék ágyúja besorakozott az ágyúk megszámlálha-
tatlan seregébe, s az ágyúk, lovak és emberek rengetege megindult, hogy 
végére érjen küzdelmekkel teli útjának Most nehezebb idők következtek. A csata egyre több lett, a pihenő 
meg kevesebb. Élelem is ritkábban jutott, néha napokig koplaltak. Csak 
az ötödik ágyú nem szenvedett hiányt. Kocsiszámra érkezett a munició s 
a gyönyörű sárga cső éhesen nyelte magába a gyilkos granátokat s veszett 
dühvel röpítette az ellenség közé. Az oldala kitüzesedett, a kerekei nyögve 
reszkettek a tomboló tüzet okádó test súlya alatt, s az emberek izgalom-tól megmerevedett arccal szolgáltak körülötte. 
Czira Gergely kipirosodva, verejtéktől gyöngyöző homlokkal irányí-
totta az ágyúját. Sasszemével kikereste az ellenség legelrejtettebb fede-
zékét, beirányította a csövet, aztán elégedett arccal így kiáltott: 

— No most! Ijessz rájuk! 
Az ágyú elbődült s a lövedék sivítva röpült a puskaportól sűrű leve-gőn keresztül az ellenség felé. 

Így folyt heteken keresztül. 
Lakos Péter ebben az időben keveset beszélt Gergellyel A lovak a 
mozdonyokkal néhány száz lépéssel az ágyúk háta mögött rejtőztek s 

Péter Éliás mellett állva figyelte a csata menetét. A kezéből ernyőt csi-nált a szeme elé s úgy nézte az ágyúját, meg a Gergelyt 
Néha mikor közvetlenül a közelükben vágott le az ellenséges gránát, 
s utána szanitécek rohantak arrafelé, hordággyal a kezükben, megdobbant 
a szíve: 
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— Csak nem a Gergely? — mondta magának —, aztán, mikor a föl-

dije nyúlánk alakja megint feltűnt a füstfelhő közepette, megkönnyebbül-
ten sóhajtotta: 

— Vigyáz arra a mi ágyunk! 
Egyik nap mégis, majd hogy baj nem történt. 
Az oroszok áttörték a vonalat s zöldes ruhájukban, mintha óriási 

szöcskék özönlenének a tarlókon keresztül, a Gergelyéknek rontottak. 
Péter felült az Éliásra, hogy jobban lássa a következendőket. 
Az ágyúk eszeveszett dühhel söpörték az oroszokat. Czira Gergely 

ágyúja utcákat hasított a tengernyi ellenség testébe, mégis néhány perc 
mulva a nyakukban volt a sok ordítozó orosz. 

Péter elrikkantotta magát s odakiáltotta az ötödik ágyúhoz tartozó 
két hajtó tüzérnek: 

— Hej, emberek, ne hagyjuk az ágyúnkat! 
Vezényszó hangzott el s az üteg mozdonyai vágtatva röpültek, hogy 

az ágyúikat kiragadják az ellenség kezéből. 
Lakos Péter az Éliás hátán az élén vágtatott. Mire odaértek, az 

ágyúk körül ember ember ellen folyt a harc. 
Czira Gergely egy hórihorgas orosszal birkózott éppen, mikor Péter 

odaért. 
— Itt vagyunk Gergő! — ordította dühtől pirosan Péter, s az osto-

rával a szeme közé vágott az átkozódó orosznak, aki vérbeborult arccal 
eltántorodott az útból. Egy szempillantás mulva az ötödik ágyú lafettája 
be volt akasztva a mozdony horgonyába s a hat ló, Éliással az élén, vág-
tatva menekült az utánuk lövöldöző oroszok elől. 

Egy negyedóra mulva a segítségre érkező csapatok mögött megálltak. 
Az üteg elveszett, de az Ötödik ágyú, a nyolc ember, meg a hat ló 

megmenekült. 
Másnap új ütegbe osztották be őket, s Lakos Péter, meg Czira Ger-

gely medáliát kaptak a mellükre . . . 
Ez az élményük még bensőbbé tette a barátságukat. 
Néhány hét telt el, míg újra tűzvonalba kerültek s ezt az időt egy 

tiszta, nyugalmas lengyel falucskában töltötték. 
A csendes élet, a falusi nép, a házidolgukat végző asszonyok, a por-

ban viháncoló gyerekek látása, az esti harangszó, megint az otthon-
hagyott életüket hozta az eszükbe. 

Estefelé a falu szélén folydogáló patak mellé telepedtek a pázsitra s 
tüzet gyujtottak. Mikor aztán egészen besötétedett, olyan volt, mintha a 
falujok határában éjjeleznének. A göncölszekere ott ragyogott a fejük 
fölött, a rét felől szénaboglya illatát lebbentette feléjük a szellő, a falu-
ban kutyák ugattak, néha lovak nyerítettek. 

Pipázgatva üldögéltek órákhosszat. 
Egyszer megszólalt Péter: 
— Régóta nem jött hír hazulról. Attól félek, baj ért valakit. 
Gergely nyugtatni akarta: 
— Mán hogy érné baj őket. Hamarabb talál az meg minket. Nem 

tudom, de nem bízok többé az ágyúnkba. Eddig csak vigyázott ránk, de 
úgy érzem, hogy elfogyott a szerencséje. Az utolsó napon nagyon sűrűn 
estek köréje a gránátok . . . 

— Én meg úgy gondolom, hogy baj van otthon, mert már vagy hat 
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hete nem írt az asszony — mondta ismét Péter s megráncosodott a hom-
loka. 

Rossz érzés bántotta őket. 
Másnap reggel megjött a parancs az indulásra. 
Felszerszámozták a lovakat, befogtak, a hajtó tüzérek a lovak mellett 

állva, az ágyús tüzérek az ágyújok körül szorgoskodva várták a vezény-
szót. 

Ekkor az utolsó percben jött a faluból a manipuláns altiszt, táská-
val a hóna alatt. 

— Hozza a postát — mondták örvendezve a katonák. 
Épp hogy a kezébe vette mindegyik a maga rózsaszínű lapját, amikor 

a kapitány az üteg előtt magasra emelte a kardját: 
— Lóra, lépést, in-dulj! 
Az üteg elindult. 
Künn az országúton, mikor már meg volt engedve a kényelmesebb 

ülés, elővették a levelezőlapjukat. 
Czira Gergely megkönnyebbülten olvasta a Boris kártyáját. 
— Tudatom veled, kedves párom, hogy mindnyájan egészségesek 

vagyunk. 
Megnyugodva a blúza zsebébe csusztatta a lapot, aztán előrefelé sie-

tett a Péter felé, aki az Éliás nyergében ülve, innen hátulról láthatólag is, 
nagynehezen betűzte a maga levelét. A feje besüllyedt a két válla közé, 
amint a hírthozó kártya fölé hajolt. 

Egyszerre csak hátra fordult a nyergében: nagy zavar ült az arcán, 
szólni akart valamit. Gergely arrafelé hajolt, hogy jobban értse. 

— Igazságom volt tennap. Meghalt a Maris — ezt kiáltotta vissza, 
aztán megfordult, a feje megint eltűnt a két válla közé, nagy teste szinte 
ráborult az Éliás nyakára . . . 

A tüzérezred gyors lépésben, mint egy mozgásba jött, megállíthatat-
lan gép, előrefelé sietett a poros lengyel országúton. Az ágyúk kereke 
kemény, ütemes zakatolással nyelte a kilométereket, a lovak prüszkölve 
feküdtek bele az istrángba. Elölről, messze elölről, az első ágyúk egyiké-
ről, ahol újoncok közeledtek első csatájuk felé, nótát hozott hátrafelé a 
szél: 

Fújja a szél, fújja 
Hazafelé fú j j a . . . 

Az ötödik ágyú legénysége komoran maga elé nézve gubbasztott az 
ülésén. 

Pétert sajnálták, akinek meghalt a felesége. A maguk asszonyára gon-
doltak. Hátha az is meghalt azóta. 

A lovak lába tompán dübörgött idegen ország földjén, néha megcsör-
rentek a szerszámok, az acéltengelyek sírva cipelték nehéz terhüket. 

Elülről, hol erősebben, hal elhalkulva egyre hallatszott a nóta: 
Fújja a szél, fújja 
Hazafelé f ú j j a . . . 

Péter órákhosszat mozdulás nélkül ült a nyergében. Mélyen előre-
hajolva ült. A háta mögöttiek úgy látták, mintha nem is volna fej a nya-
kán. Csak az Éliás feje csillant meg némelykor, amint lobogó sörényét 
Magasra emelve, beleprüszkölt a párás reggeli levegőbe. 
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Órák mulva rövid pihenőre megálltak. 
Gergely fölkereste Pétert. A lova oldalához támasztva a hátát moz-

dulatlanul maga elé nézve állott a helyén. Kezet fogtak. 
— Olyan egy asszony vót az, hogy nem vót párja a faluban. Hűséges 

asszony vót, dolgos vét, jó anyja vót a gyereknek — mondta maga elé 
Péter. 

Gergely nagy részvéttel a Péter vállára fektette a kezét. 
— Sohse tudja az ember, mire virrad — mondta, hogy nyugtassa. 
— Bizon nem tudja az ember. 
— Így vót elrendelve, Péter — mondta ismét Gergely s törte a fejét, 

hogy mit mondjon vigasztalásul. 
— Így v ó t . . . 
Hallgattak. Aztán megint Péter szólalt meg: 
— Csak a gyerekkel tudnám, hogy mi lesz — nyögte s nehéz gond 

tükrözött a szemében. 
— Az én feleségem majd gondját viselné, csak közelebb lenne hozzá — 

óhajtotta Gergely. 
Keresték a szót, csak nem találták. Péter lemondóan intett a 

kezével: 
— Hát így vót elrendelve... 
Megrázta a pajtása kezét, aztán megfordult s igazítani kezdte az 

istrángot. 
Megint elindult az üteg. 
Most már esteledett. Észak felé pirosodott az ég. Falvak égtek. 

Messziről tompa dübörgés, morajlás hallatszott. Mellettük lovasság vonult 
előre gyors, rövid vágtában. Ők is parancsot kaptak, hogy most már 
ügetve vonuljanak előre. A lovak nekifeküdtek a hámnak s az ágyúk nagy 
zökkenésekkel gurultak a hepehupás úton. Az ötödik ágyú legénysége 
összenézett: 

— Holnap csata lesz — mondták egymásnak s az ágyújukra esett a 
tekintetük. 

Ettől kezdve megfeledkeztek mindenről, csak a holnapra gondoltak. 
Egyre izgatottabban néztek előre a tüzek felé, s mint ilyen alkalom-

kor mindig, valami különös keménység ült ki az arcukra. 
— Az öregünk holnap megint munkába fog — dörmögték az ágyú-

jukra sandítva s gonosz mosoly villant meg a szemükben. 
Gergely magába merülten hallgatta a pajtásai beszédét. Valami ful-

lasztó nyomást érzett a mellében. A tegnapi szavai jutottak az eszébe. 
— Úgy érzem, elfogyott a szerencséje... 
Vizsgáló tekintettel végignézett az ágyúján. Semmi változás nem lát-

szott rajta. Az erős bronzcső szilárdan feküdt tengelyágyában. 
Komoran maga elé nézve hallgatta az ügető lovak, a gördülő kerekek 

ütemes, robogó lármáját. 
S a mindig egyforma hangok közül mintha mind tisztábban, élénkeb-

ben hallatszottak volna ezek a szavak: 
— El-fo-gyott a sze-ren-csé-je... 
Belekábult. Alig várta, hogy megálljanak. 
Egy leégett falu utcájában álltak meg. Az üszkös falak közé hullott 

gerendák parazsa közül halvány világosság szüremlett ki a hosszú sorban 
veszteglő ágyúk, lovak, emberek közé. 
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A sötétségből időnkint fénylő szuronyú katonák jöttek elő. Járőrök. 
A tüzérek mellett előre siettek. 

— Hej, te! Merre van az ellenség? — kérdezte Gergely az egyik elől-
haladó gyalogostól. 

— Kis félórányira, amott a töltésen túl — felelte a sötétből egy 
hang. 

— Tehát reggel kezdődik — gondolta Gergely. 
Leszállt az üléséből s a sáros úton előresietett. 
Elől az első pár ló mellett valaki pipára gyujtott. Gergely egész közel 

ment a sötétben álló alakhoz, s megállt előtte. 
A sötétben pipázó katona megszólalt: 
— Te vagy az, Gergő? 
— Én vagyok, Péter. 
— Reggel csata lesz . . . 
— Tudom . . . 
Hallgattak egy ideig. 
A sötétségből egy nagy, fekete lófej tolakodott kettejük közé s halk 

nyihogással Gergely vállához dörzsölte az orrát. 
— Éliás, szegény pára, — mondta Gergely s megtapogatta a ló 

karcsú nyakát. — Meg leszünk-e holnap így, hármasban? 
Éliás megcsörgette a zabláját. 
— Majd csak kisegít megint bennünket az ötödik ágyú. Ha meg nem, 

csak egyszer halunk meg — szólt Péter csöndes nyugalommal. 
— Tán mégse fogyott el a szerencsénk — mondta Gergely bizalomra 

kapva. 
Elől néhány recsegő sortűz verte föl egyszerre a nagy csendet. 
— Pattogtatják mán a kapszlikat — kiáltotta egy gúnyos hang a 

tüzérek közül. 
Péter és Gergely kezet fogtak. 
— Oszt holnap, ha vége lesz, megint megkereslek — búcsúzott Ger-

gely s erősen megszorította Péter kezét. 
Aztán elindult, de néhány lépés után megállt s visszafordult. 
— Csak azt akartam még mondani, — kezdte kissé szégyenlősen, 

tenyerével az Éliás hátát simogatva —, ha valami baj érne, a blúzom 
zsebibül vedd ki az órám, meg a gyűrűm, oszt vidd el a Borisnak és mondd 
neki, hogy emlékbe küldöm őket . . . 

* 

Egy orosz mozsárgránát másnap telibe találta az ötödik ágyút. A 
kerekei szerte repültek s a csupasz bronzcső derékban meggörbült, el-
lapítva a hátán feküdt, mint egy eltaposott rettentő nagy hernyó! 

Czira Gergelyt a lafettára borulva találták. A két karja görcsös szo-
rítással a hideg acél köré kulcsolódott. Alig bírták lefejteni róla. 

Az ötödik ágyú legénysége szorosan egymáshoz simulva ott állott 
fölöttük. 

Komor arccal, csodálkozó szemmel nézték a földre tepert érctömeget 
és leghűségesebb szolgáját, Czira Gergelyt. 

— Szegény pajtásom, jól érezted, hogy mi vár rád — mondta halkan, 
részvéttől megcsukló hangon Péter. Aztán lehajolt a barátjához, nézte, 
figyelte az arcát, de már nem volt élet benne. 



224 

Akkor fölegyenesedett, levette a sipkát a fejéről s a barátjára sze-
gezve a szemét, csöndes búcsúzással így szólt: 

— Úgy lesz, Gergő, ahogy parancsoltad. Nem felejtem el, amit rám-
bíztál. 

Még aznap este, mikor elcsöndesedtek az ágyúk, eltemették Gergelyt. 
Az ötödik ágyú a népek csatájában elvégezte a maga feladatát... 
Péter, meg a többi legénység a lovakkal együtt új beosztást kapott. 

De az új ágyú mellett idegenül ődöngtek, nem dolgoztak a régi kedvvel. 
Nagyon érezték a hiányát annak, aki annyi csatán keresztül védelmezte, 
bátorította, testvérekké kovácsolta őket. Széjjel is szóródtak csakhamar. 
Egy nehéz csatában Péter is golyót kapott combjába. Kórházba vitték, 
majd vonatra tették s elindították hazafelé. 

Mikor a sebesültszállító vonat éles füttyentéssel megmozdult s kifelé 
Kezdtek robogni az idegen országból, Péter megkönnyebbült szívvel sóhaj-
tott egyet: 

— Jó is, hogy mehetek már — gondolta. — Ugyan mi lehet a gyerek-
kel. Mit is kezdjek vele, szegény anyátlan pulyámmal... 

Aztán a Maris jutott az eszébe: 
— Rendes, jó asszony vót, minek is hagyott el bennünket... — Kese-

rűség fojtogatta a torkát s elborult szemmel nézett kifelé a vonat abla-
kán. Aztán megint a gyerekre gondolt. — Jár mán, tán beszél is mán. — 
Elmosolyodott s bizakodóbb lett a tekintete. A blúza zsebébe nyúlt, hogy 
kivegye a pipáját. Valami kemény tárgyba ütődött a keze. Kivette, lassan 
szétbontogatta a papirost, amibe takarva voltak, a tenyerére fektette a 
Gergő óráját és a gyűrűt. 

— Az meg itt vesztette el a párját — ötlött az eszébe. — Bánat ér 
mindenkit ebbe a szomorú világba. 

Kicsit megnyugodott s megpróbálta maga elé képzelni a háza táját. 
Csodálatos világossággal ott állott előtte minden: az udvar, az eperfa, 
alatta a gyerek... , totyog mán. . . , az istálló, a két lova. . . , jó két ló 
az . . . öröm lesz otthon, amikor majd úgy hirtelen beállít . . . 

Elmosolyodott s a vasuti pad támlájára hajtotta a fejét. 
Egyre távolabb esett tőle Galicia. 

* 

Estefelé érkezett meg Sülybe. 
A lábát húzta még egy kicsit, de ha erősebben támaszkodott a bot-

jára, nem látszott a bicegése. A mellét kifeszítette, a medália ott fénylett 
a szíve fölött, a bajuszát még Pesten kisodorintotta a borbély, a kuba-
szivar hosszú fehér szipkába tűzve ott füstölgött a foga között. 

Nyár volt, a nap pirosra dagadt arccal épp most süllyedt a kálomista 
templom teteje mögé, kövérre hízott körtékkel, édes létől duzzadó barack-
kal voltak tele a fák, az úton szagos szénásszekerek siettek hazafelé, a 
gyerekek fakardokkal a kezükben visítozva hadakoztak a sövények mentén, 
némelyik helyen vacsora utáni pihenőre már kiült a gazda a portája előtti 
padkára. 

— Nini, a Lakos Péter! — mondták a kinnülők s örvendezve paroláz-
tak véle. 

Kérdezték, barátságosan simogatták a tekintetükkel, a medáliát is 
meglátták és megbecsülés érzett a hangjukon. 
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Jól esett neki a szíves fogadtatás és egyre mosolygósabb, derüsebb 

lett az arca. Most már gyorsabb léptekkel igyekezett hazafelé. 
A templom mellett elhaladva egyszerre szemébe tűnt a háza. A kapu 

előtt egy töpörödött kicsi öregasszony állott, akinek egy kis gyerek kapasz-
kodott a kötényébe. Az édesanyja volt, meg a fia. 

— Uram, Jézus, hát te vagy az? — sikoltotta az anyja. 
Péter megölelte a kicsi öregasszonyt, aztán lehajolt a gyerekhez. 
— Hát tudod-e, ki vagyok? — kérdezte s majd elnyelte a szemével 

a gyereket. 
Az tágra nyitott kék szemével komolyan bámulta a föléje hajoló 

nagy idegen embert. 
— A Maris fia — mondta Péter s ölébe kapva a gyereket, csókot 

cuppantott az arcára. 
— Szakasztott a mása — szipogott az öregasszony. — Mért, hogy 

nem érhette meg, hogy mégegyszer lásson. Pedig hogy várt rád sokszor 
az esti vonatnál.. . Szegényke, áldozó csütörtökön volt esztendeje, hogy 
eltemettük. 

Péter arca elkomorodott. Egy pillanatra megvillant az emlékében 
az a kép, mikor azon a ködös reggelen a lova hátán ülve kibetűzte a 
szomorú hírt. Egy szempillantásnyi időre megint ott érezte magát az 
ötödik ágyú mellett, abban a rettentő, mindent elsodró előrerohanásban 
s újra átélte azt a tehetetlen, kínzó fájdalmat, ami akkor belenyilallott 
a szívébe. 

Levette a sipkáját a fejéről, letörölte a verejtéket a homlokáról. 
Fölnézett az égre. 
A gólya kiterjesztett szárnyakkal akkor tért haza utolsó estéli útjá-

ról s a fészkükben ülő gólyafiak a szárnyukkal csapdosva, az öreg madár 
felé nyujtogatták a nyakukat. 

Péter arca megenyhült. Édesanyja vállára tette a kezét s csöndes 
hangon ezt mondta: 

— Megtanultam megnyugodni az Isten akaratjában, édes anyám... 
Másnap körüljárták a kis gazdasagot. Az öregasszony ott tipegett 

mellette, ő meg a gyereket vezette a kezénél fogva. 
— Lyukas a nadrágod, kisfiam, — nevette Péter a gyereket s rá-

pacskolt a gyereknek a nadrágból kilátszó egészséges húsocskájára. 
— Bizony lyukas.. . Nem igen látok mán a varráshoz, — mentege-

tődzött az öregasszony. — Anyátlan a gyerek, én meg mán öreg vagyok. 
Gazda se vót, asszony se vót, csuda, hogy ennyire is vagyunk. 

Péter fejét csóválva nézte a gazdaságát. A szénásszekere ott állott az 
udvar közepén, egyik kerekén hiányzott az abroncs, a kisudvar mögött 
kidőlt a palánk, a kamra előtt egymásra hányva, berozsdásodva, elkorhadva 
hevertek a gazdasági szerszámok. 

— Hát bizony, hiányzott itt a gazda — dünnyögte Péter, oszt megint 
körülnézett az udvarban, mintha keresett volna valamit. 

— A libákat, meg a tyúkokat igen lopkodták a tolvajok, hát el kellett 
adni őket — világosította fel az öregasszony s aggódva vizsgálta a fia 
arcát, hogy haragszik-e? 

De Péter nem haragudott. 
— Hát bizony, hiányzik itt az asszony! — mondta csöndesen s az 

édesanyja vállára tette a kezét. 
Napkelet. 15 
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Hallgattak egy kicsit. Akkor az anyja szólalt meg óvatosan, tapo-

gatódzva: 
— Üzengettek mán többen is. A Gubacsi Zsófinak is elesett az ura, 

oszt a testvérivel kérdeztette, hogy mikor jösz mán haza, a Tót Eszter 
meg itt is járt nemrégen. Avval az ürüggyel jött, hogy fütyülőt hozott 
a gyereknek . . . 

Péter egyenesre húzta a derekát, nevetett: 
— Nó, majd csak inkább én választok közülük.. . 
Künt a szemébe húzta a sipkáját s bement az istállóba. Ott föl-

verte a szalmán horkoló béresgyereket s kefét fogva a kezébe, nekiesett 
a lovainak. 

Rövid idő mulva térdig állt a friss alomban a két ló s a szőrük 
parádés fényességgel tündöklött. 

— Ilyen legyen a katona lova, hallod-e héj — szólt oda úgy félváll-
ról a bámész gyereknek, s szerettettel végigsimította egyenkint a prüsz-
kölő lovak nyakát. 

Megkönnyebbülten, szinte jókedvűen jött ki az istállóból. Egy régi 
rekruta nóta jutott az eszébe. Félhangosan dúdolni kezdte s a nóta tak-
tusára lépkedve bicegés nélkül ment a belső ház felé. 

Másnap egész nap a ház körül veszkődött. Fúrt, faragott, kopácsolt, 
fűrészelt. Délután a szomszéd kerékgyártómesterrel tanácskozott, akinek 
a szekereket kellett rendbehozni. Estére mintha megfiatalodott volna a 
ház képe. 

Itthon volt a gazda. 
Másnap kora reggel befogott a könnyű szekérkébe. A lovak szőre 

csillogott a reggeli napsütésben, a sörényükbe szalmát font még az este 
s ha a két ló megrázta a fejét, a sárga szalmafonat úgy ragyogott, mint 
az arany. 

— Egy kis dógom van Szelén — mondta az anyjának s nekiindult 
az országútnak. 

A két ló megpihenten, jóllakottan, ficánkoló ügetéssel vitte a könnyű 
kocsit az ákácokkal beszegett országúton. Az égen gömbölyűre hízott 
bárányfelhők úsztak, a sárga tarlókon hosszú sorban pihentek a magtól 
súlyos keresztek. 

Péter szomjas szemmel forgatta a fejét körül a látóhatáron, mintha 
mindent egyszerre akarna látni. 

Megcsöndesítette a lovak futását s a gyeplőt lazábbra eresztve pipára 
gyujtott. 

A lovak lépése nem hallatszott az országút porában, nagy csönd volt, 
csak a pacsirták éneke hallatszott a magas égből. 

— De jó csöndes világ van itt — mondta halkan maga elé Péter s egy-
szerre megint nagy erővel érezte, hogy itthon van. 

Hagyta a lovakat s elgondolkodva belenézett az aranyosan vibráló 
reggeli levegőbe. 

— Úgy vót megírva, hogy én hazagyüvök, a Gergő meg ottmarad — 
ötlött az eszébe. 

A blúza zsebébe nyúlt, kivette az ezüst órát, meg a gyűrűt és sokáig 
forgatta a kezében. 

Az útmenti ákácos gömbölyű koronái között egyszerre kivilágított 
egy pirosfedelű templom tornya. 
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Péter magára eszmélt. A lovakat újra ügetésre nógatta. Kis félóra 

mulva a Czira Gergelyék nyitott kapuján befordult az udvarukba. 
A kocsizörgésre pirosarcú, mosolygós menyecske ugrott elő a konyha-

ajtóból. 
— A Lakos Péter! — kiáltotta elcsodálkozva. 
— Én vagyok, Boris. Tegnapelőtt értem haza Galiciából. Azaz, hogy 

nem egész egyenest onnan, mert közbe megálltam egy kicsit pihenni a kór-
házban . . . 

Bementek a szobába. 
Boris sajnálkozva végignézett a Péter lábán. 
— Meglütték magát is? 
— Kicsit. 
Boris elkomolyodott, a szeme megtelt könnyel. 
— A Gergő meg ott maradt. 
— Kinek ott maradt valakije, kinek meg itthon költözött el valakije. 

Senki se tudja, mire virrad másnapra. Ezt tanítja a háború — mondta 
Péter nyugtatólag, aztán a blúza zsebébe nyúlt és elővette a Gergő emlé-
keit s odatette Boris elé az asztalra: 

— Azt mondta szegény pajtásom, adjam át ezeket neked. Emlékbe 
küldi őket. Hűséges párod volt, Boris, utolsó estéjén is rád gondolt, Isten 
nyugtassa szegényt. 

Boris ráborult az asztalra az óra, meg a gyűrű fölé s fájdalmas zoko-
gás búgott föl a melléből. 

Péter csöndes részvéttel nézte a síró asszonyt. Vigasztalni akarta 
előbb, de aztán inkább várt, míg megcsöndesedik. Pipára gyujtott tehát 
s a füstön keresztül nézte az asszony sűrű fekete haját, fehér nyakát, 
az asztalra boruló izmos két karját. 

Mikor aztán az asszony megnyugodott kissé, Péter kezdte a beszédet: 
— Mert, hogy én is épp olyan bajba vagyok, mint te. Téged az urad 

hagyott el, engem meg a Maris hagyott magamra a kis árvámmal... 
Boris letörölte a könnyet a szeméről, acélkék, erős tekintete találko-

zott a Péterével. 
— Egyformán mérte ki az Úristen mindkettőnk számára a keresztet — 

suttogta halkan, nyugodtabban. 
— Erőt is ád az Úristen, hogy elviseljük — mondta bizakodva Péter 

s ekkor lassan, de egyre erősebben ugyanaz a jóérzés fogta el, mint amely 
egy órával ezelőtt a napsütötte országúton oly egyszerre ellepte a lelkét. 

Kicsit elmosolyodott s tréfásan rávert az asztalra: 
— Hát milyen gazdasszony vagy te, Boris, hogy borral se kínálod 

a vendégedet? 
Boris pironkodva kifutott s korsóval, pohárral a kezében került vissza 

a szobába. Bort töltött a pohárba. 
Péter nevetett: 
— Magamba nem iszok, ha nem koccintasz velem. 
Koccintottak. 
— Isten éltessen, Boris! 
— Isten éltesse! 
Elfogódottan, komolyan álltak szembe egymással... 
— Holnapután vásár lesz nálatok. Átgyüvök én is, oszt hazamenet 

15* 
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betérek hozzád — mondta kérdő tekintettel Péter. — Tán a gyereket is 
elhozom magammal. 

Az asszony elpirult egy kissé s halkan válaszolta: 
— Szívesen látom magukat... 
A vásár után megint megállt Péter kocsija az özvegyasszony udva-

rában. 
Boris örvendező arccal futott elibük s a gyereket a két karja közé 

kapva, csókot nyomott az orcájára. 
Az öregasszony is lekászolódott a kocsi hátuljából s a fiával együtt 

ballagott a belső ház felé. 
Boris elől szaladt a gyerekkel... 
— De nagy legényke vagy, kis fiam, — gügyögte ölelgetve az apró-

ságot s kalácsot nyomott a kezébe. 
Péter kedvtelve nézte őket: 
— De jól áll a kezedbe az a gyerek — mondta s hamiskásan a szeme 

közé villantott az asszonynak. 
Nagy barátkozással telt el a délután. 
Búcsúzáskor így szólt az asszonyhoz Péter: 
— Most már úgy illik, hogy te is eljösz egyszer mihozzánk! 
— Elmegyek, ha szívesen látnak — felelte pironkodva az asszony. 
S néhány nap mulva útnak indult özvegy Czira Gergelyné, hogy meg-

nézze az ura pajtásának, Lakos Péternek a házatáját... 
Az öregasszony a hátsó ülésben üldögélt, a fiatal pár meg egymás 

mellett a lovak mögött. 
Csöndesen, elfogódottan ültek egymás mellett. 
A lovak vidám ügetéssel vitték a könnyű kocsit, az ákácfák gyors 

iramban tűntek el mögöttük, derűs, ragyogó reggel volt, olyan nyári reg-
gel, mikor nem hiszi el az ember, hogy ősz is lesz még valaha. 

Péter jókedvűen pattintott az ostorával, a lovak megugorva, még 
gyorsabb ügetésbe fogtak. 

Az asszony ijedten a férfi karjába kapaszkodott. 
— Ne siessen mán az Istenért. 
Péter nevetett, jól esett neki az asszony kezének érintése. 
Meglassította a lovak futását. 
Arra a helyre értek, ahol a multkor a pacsirták olyan szépen éne-

keltek. 
Péter odaadta a lovaknak a gyeplőt s a balkezével megkereste az 

asszony keét. Megtalálta s a két kéz hosszú, erős szorítással egybe-
kapcsolódott. 

— Eljösz-e hozzám feleségül, Boris? — kérdezte halkan Péter. 
Az asszony közelebb simult hozzá s a szemét lesütve lassan bólintott 

a fejével. 
Az arany napsugarakkal átszőtt égbolt zengett pacsirták énekétől 

s a gyümölcsöt érlelő nyár életet adó roppant melegével ráborult a teremni 
vágyó földre. Kortsák Jenő. 
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