
A V I S Z T U L A F E L É . 

EGYSZER ősszel Lengyelország földjén botorkáltunk valamerre. 
Ezt is csak a főhadnagytól tudtuk meg, akinek térképe és irány-
tűje volt s ő figyelmeztetett, hogy nem messze járunk attól az 

országtól, amelyet oly gyakran kerestünk föl addig álmainkban. 
Egy hidegtől remegő délelőttön, amikor puskáink szuronyai visí-

toztak a szélben, pillanatra mintha szétvágódtak volna a felhők s 
körülöttünk váratlanul kitisztult a tájék. Ázott dombok néztek vissza 
reánk mindenfelől s e dombokon is túl, messze északnak, nagy-nagy 
rétség látszott, talán harmadszori zöldben már ama csodálatos esztendő-
ben. Alacsony halmon állt a főhadnagy, hirtelen a térképre mutatott, 
majd előhúzta iránytűjét s miközben a távoli rétség felé mutatott a 
jobbkezével, így szólt hozzánk : 

— Fiúk, az már Lengyelország ! 
Felsóhajtottunk. Mert nagyon bizakodtunk annak az országnak 

földjében. Tudtuk, hogy innenső szélében a Visztula folydogál s a Visz-
tulától mintha a megváltást vártuk volna. De hogy miért, nem tud-
tunk volna feleletet adni reá. 

Ott álltunk a főhadnagy körül a szélben, az alacsony halmon s 
mialatt a szürke köpenyegek csattogni kezdtek sovány lábszárainkon, 
Lengyelország nevére reménykedni kezdtünk újból. Csak Miriszlay, 
a gólyalábú önkéntes maradt cinikus ezúttal is s förtelmes gúnnyal 
rántott egyet a vállán : 

— Rendes kis vezérkar! . . . Gratulálok a monarchia diploma-
táinak ! 

Miriszlaytól föl sem vettük már az ilyesmit. Mert hol a monarchia 
két kormányának tagjairól, hol a legfelsőbb hadvezetőségről nyilat-
kozott tiszteletlen hangon. 

Azokban a reménytelen napokban érthető volt a Miriszlay nyomott 
kedve, mert súlyos terhet cipelt. Tudniillik még egy méhkas is rá volt 
akasztva a bornyújára. A kaptárt valami tíz nappal előbb emelte ki 
egy polyák méheséből, de a teméntelen ütközet miatt még mindig nem 
ért rá, hogy füstölővel megfojtván benne minden méhet, hozzájuthas-
son a mézhez. Igy esett aztán, hogy miközben oszlopban meneteltünk 
a Krakónak kinyúló országúton, a méhek — a késő ősz ellenére is — 
ott döngicséltek a Miriszlay hátában. A póznalábú önkéntes káplár 
mindjárt a század elején kapkodta ladik-bakancsait, mindjárt mögötte 
Kabonyás Andris sóhajtozott és hadonászott a karjával, mert a méhek 
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ott dongtak a pipája körül. S Kabonyás Andris mind sűrűbben fohász-
kodott fel olyankor : 

— Önkéntes úr, a teremtésit ezeknek a méheknek ! Tegnap is 
megcsípett egy a fülemnél. . . 

Miriszlay ingerülten szólt hátra : 
— Be legyen fogva a zupaleső, azt mondom neked Kabonyás, 

mert ütök ! 
S szólván, egyet lökött a bornyún, a bornyúval együtt egyet zöty-

tyent a méhkas is, mire a méhek fekete rajokban zúgtak ki a kaptár 
száján. 

A Miriszlay hátán fityegő méhkasról akkor már tudomása volt a 
dandárnoknak is. Előző napon történt, hogy díszmenetben kellett 
elvonulnunk előtte. A dandárnok ott állt egy dombtetőn, a domb alatt 
futott el az országút s nekünk az országúton kellett vágni a lépést. . . 

Megindultunk hát! 
Az élen épen a mi századunk s a század elején épen Miriszlay. 

Kaptárral a hátán . . . Hogy, hogy nem : a főhadnagy megfeledkezett a 
méhkasról, Miriszlay pedig csak azért sem akasztotta le a bornyúról. . . 
Megesett ilyenképen, hogy mialatt rengő arccal vágtuk a díszlépést, 
a dandárnok, aki gyalogos- és lovastisztek karéjában állva, tisztelegve 
várt bennünket, Miriszlay hátán megpillantotta a kaptárt meg a körötte 
zümmögő méheket s kétségbeesve csapta össze a kezét: 

— Jesszusz-Mária, micsoda hadsereg ez ! 
A fölkiáltást meghallotta persze Miriszlay is, ámde ahelyett, 

hogy falfehér lett volna a rémülettől, hideg gúnnyal mosolygott: 
— Pukkadjatok meg ! 
A dolognak elmaradtak minden következményei. Mert ilyen sze-

rencséje volt Miriszlaynak, ennek a nyavalyásnak. Úgy látszik, a dan-
dárnok vagy megfeledkezett később az egészről, vagy magában mulatott 
a meszelőnyéllábú önkéntesen. 

Aközben sokat éheztünk s még többször dideregtünk össze az 
orosz síkság felől felénkdörgő szélben. S aközben sokat emlegettük egy-
más között a Visztulát meg a nidaparti legényeket. 

* * * 

Hittük, szívszakadva hittük, hogy meglátjuk egyszer a Visztulát. 
De a nidaparti legényekkel sem szerettünk volna találkozni. Mert a 
puszta hirük elszörnyesztett bennünket. 

Hej, hogy verekedtek a nidaparti legények ! 
Közülünk is elhullt csaknem minden katona már, de amit a nida-

parti legények csináltak, a lélekzet állt el bennünk attól. 
Egy késő, igen késő őszi napon néhány órára reánkkacsintott még 

a vén nénikék nyara. Önkéntestársaink akkor nem éltek már, miután 
úgy dültek el legelső csatáinkon, mint a kéve. Valahol Bochnia táján 
ketten lézengtünk már csak Miriszlayval, aki a legtiszteletlenebb han-
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gon szokott volt nyilatkozni a hadvezetőség valamennyi intézkedésé-
ről. Tudniillik még augusztus közepén egy lenvirágszemű kislányt 
ismert meg a szambori pályaudvaron s ezt a lengyel kisasszonyt szerette 
volna feleségül venni. Ámde a hadjárat miatt nem tehetett semmit. 
Ezért volt, hogy állandóan ingerült megjegyzésekben tört ki a vezér-
kar által elrendelt csapatmozdulatok ellen. 

Azon a novemberi napon, mikor a vén nénikék nyara fénylett föl 
mégegyszer, egy boglya alatt heverésztünk ketten és süttettük magun-
kat a gyenge napocskán. Olyan messze jártunk már nyugati tájakon, 
hogy esténkint fel-felcsillogtak előttünk a hamuszínű ködökön át 
Krakkó lámpásai. Éjtszakánkint pedig az elsőnegyed sarlója lengett a 
német-cseh hegyek fölött valahol. 

Ahogy ott feküdtünk volna a boglya alatt ketten, mert épen kurta 
pihenőt rendeltek el, utolsó dohányunkat tömtük a pipába s ráfüstöl-
vén, megenyhült lélekkel gondoltunk a közeli napokra, amikor újból 
szembeszállván végzetünk ellen, újból sok pajtásunk fog összeesni a 
deres mezőkön. Felsóhajtottam : 

— Azt mondják, az ellenség öt hét óta nem bír a nidaparti legé-
nyekkel . . . 

Miriszlay, csakúgy pipaszár mögül, annyit szólt rá : 
— Mert azok katonák, cimbora és nem olyan trotykosok, mint 

mi vagyunk ! 
S fesztelenül szipákolt tovább a fapipán. 
Valóban, azok a gyalogosok, kiket a Nida mellé parancsolt ki a 

hadvezetőség, olyan tetteket vittek végbe, hogy ámulatra késztettek 
minden halandót. 

Isten tudná, ki beszélt róluk először? De a felőlük szálló hirek 
akkor már hetek óta nyugtalanítottak bennünket. Mert a nidaparti 
legények egyszerűen nem tágítottak, sőt szürkületidőben mindennap 
rávetették magukat az ellenségre sártól-feketén, latyakban csattogó 
lyukas bakancsaikban, miután előbb kéregbe keményedtek csukaszürke 
köpenyegeik. S minden latyakban csattogó előrohanásuk után ügyet-
lenül bukdácsolva menekült az ellenség s harmadrésze a Nidába fulladt 
be olyankor. Azok, akiknek sikerült a túlsó partra kivackolni, víztől 
csepegve dideregtek és jajgattak. Ha meg olykor a tízszerannyi ellenség 
próbált előtörni, a nidaparti legények kiugráltak a sánc tetejére s min-
denkit lepuskáztak, mialatt röhögve mutattak fügét a visszaözönlő 
muzsikoknak s aztán hányták magukat nagyfennen. 

Mi legalább is így hallottuk, miközben valahol Bochnia táján 
tekeregtünk az őszi dombokon s áhítattal mertük csak kiejteni a nida-
parti legények nevét. 

Pedig azt sem tudtuk, hol folyhatik a Nida. Csak el-elképzeltük 
magunkban. 

Úgy gondoltuk akkor régen, hogy Lengyelország földjén mendegél 
bús lassúsággal, talán épen a Visztula felé. Vize föl-fölcsillámlik pala-
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szürkén s szomorú és nyomott körülötte minden, mint a lengyel nép 
kedélyvilága. Holtszine lehet a Nidának, a halak kihaltak belőle, partjai 
mentén csak elvétve tünődöz egy csupasz fűz s az ellenség katonái fejest 
bukva henteregnek vizébe a nidaparti legények őrjöngő tüzelése foly-
tán. Maguk a nidaparti legények piszoktól feketén, csupasz mellel 
ugrálnak ki sáncaikból s mialatt hányják magukat nagy elbizottságuk-
ban, gúnyosan röhögnek az ellenségre. Szinte nyerítésszerűen. 

Igy mondták ezt akkor Galiciaszerte. 
Mi ott heverésztünk ketten a szalmaboglya alatt, az utolszor föl-

hevült napocska fényénél. Később esteledni kezdett, novemberi ködökbe 
bukott a nap s reszketni kezdtünk a hidegben. Messziről, a hátunkból, 
aggasztó fényjelek villogtak a gyorsan előhömpölygő éjtszakában. Tud-
tuk, hogy az ellenség tapogatja ott a nyomunkat. 

És akkor őrségre küldtek ki egy félszázadot, köztük kettőnket is 
Miriszlayval. A gólyalábú önkéntes lökött egyet a bornyúján s cinikusan 
annyit szólt: 

— Egyszer muszáj elpatkolni itten . . . Úgy látom, reánk 
pályáznak ! 

* * * 

Éjféltájban előörsön álltunk, egy domb alatt. Zúgott és dörgött 
a határ. 

Mert napok óta szél zúgott Lengyelország felől. A Visztulára gon-
doltunk mind a ketten s édes álmok ereszkedtek a szívünk fölé. 

A Visztulán túlról reménykedések csalogattak maguk után. Hittük 
akkor, minden kétségbeesésen túl hittük, hogy Lengyelország földjén 
megmosakodhatunk egyszer, talán ágyba is dőlhetünk egy éjtszakára... 
Ilyen álmodozástól csábítgatva szóltam oda félhangon Miriszlaynak : 

— Nem lehetetlen, hogy összetalálkozunk valami lengyel kis-
lánnyal. Talán a haját is megsimogathatjuk. . . 

Miriszlay nem volt cinikus többé. Abban a pillanatban sóhajtott 
egyet, de olyat, hogy majd a mellét vetette széjjel: 

— Már én nem leszek hűtlen a rózsámhoz. Ha kivackolok vala-
mikor ebből a hadjáratból, első utam Szamborba fog vinni. . . 

Tudtam, hogy a szambori leányra gondolhatott megint a boldog-
talan. 

Mert eltökélt szándéka volt a meszelőnyél-lábú önkénteskáplár-
nak, hogy inkább megszerzi a lengyel állampolgárságot s megtelepszik 
Szamborban, de az odavaló egyik csinos leányzót nem engedi kicsúszni 
a kezéből, hanem feleségül veszi. Kicsiny volt még a lengyel leány, 
talán tizenhétesztendős azon az őszön, Miriszlay azonban, miután futó-
lag látta a szambori pályaudvaron s másnap le is vizitelt nálok sebti-
ben, megigérte neki, hogyha Isten életben tartja a háború végéig, 
visszatér Szamborba s oltár elé vezeti a fitos kisasszonyt. A leány 
akkor — Miriszlay állítása szerint — felkönnyezett s valami emléket 
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adott át a kiálló pofacsontú önkéntesnek. Ezt az emléket ott hordozta 
azóta is a szíve fölött. 

Ott álltunk ketten a domb alatt, előörsön. A szél üvöltött s ezen az 
üvöltésen át már csak alig tudta megérteni szavamat az én régi kenyeres-
pajtásom : 

— Mi lehet most Szamborban, testvér? 
Miriszlay nem felelt. Feje a mellére csuklott le. 
Mert azon az őszön elérhetetlen álmainknál is messzebb esett 

Szambor városa. Ellenséges lovasok voltak az urak benne, miután 
füstbe- és korombaveszett csaták után el kellett hagynunk. Mi lehetett 
azóta a kis lengyel leánnyal? Talán kozákok hurcolták el a szüleitől, 
talán csélcsap módra rég elfelejtette már Miriszlayt... A gólyalábú 
pajtás, ha ilyen eshetőségeket latolgattunk egymás között, fokozódó 
melankóliába esett. De azért bízott, szívszakadtan bízott a leány hűségé-
ben. Igaz, hogy a kisasszony, míg meg nem szállták a szülőföldjét, 
szorgalmasan irogatott Miriszlaynak a tábori-postai címére. Ám amióta 
ellenség garázdálkodott azon a tájon, semmi híre nem jutott el többé 
hozzánk. És Miriszlay, valahányszor kietlen sorsa jutott eszébe, éles 
kifakadásokkal illette a legfelsőbb hadvezetőség tagjait, hogy meddig 
akarják nyujtani még ezt a háborút? Izgatottságát úgy próbálta lep-
lezni, hogy köpött egyet: 

— Vágóhídra visznek bennünket ezek az állatok . . . Én mondom 
neked, pajtás ! 

Ott álltunk ketten a domb alatt ama régi őszben s az orkán szív-
facsaró nótákat sipolt ki szuronyaink hegyénél. Mert szél tombolt az 
éjtszakában s kavargó sötétség vett körül mindnyájunkat. Messze 
nyugatnak, merre a cseh-német hegyek oromlottak, fel-felrepedtek oly-
kor a felhők s ilyen alkalommal megpillantottuk a csonka holdat, amint 
vékony szarván állt fejest s épen lecsúszni készült a távoli hágók mögé. 
Láttuk, hogy elsőnegyedben van, tehát éjfélnek kellett lennie épen. 

S összedideregtünk. 
Mert a szél sikongásán túl, valahonnét a Visztula irányából, nagy-

nagy szünetekben mintha velőtrázó sikoltás hasított volna át a túl-
világi éjtszakában. Fület hegyeztünk s szívszorongva figyeltünk föl : 
negyedóra mulva ismét hallottuk a kísérteti kiáltást. . . S elszorult 
szívvel próbáltam találgatni: földi lélek sikoltoz-e segítség után avagy 
másvilági lények rémítgetnek-e bennünket? Miriszlay hozzám hajolt 
egyszer s fülembe súgta, hogy talán a meghalt nidaparti legények rikol-
toznák felénk : meneküljünk innét, amíg nem késő ! 

De mi azért rendületlenül kitartottunk strázsahelyünkön. Mert 
eszünkbe jutott, hogy harmadnapra alighanem át fogunk kelni a 
Visztulán. 

A Visztula volt akkor minekünk minden ! 
Tőle vártuk a szabadulást a lelkünket szorongató lidércnyomás 

alól; hittük, hogy a Visztulán túl, lengyel földön víg napok következ-
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nek el reánk; vége lesz az éhezésnek s talán kialhatjuk magunkat egy-
szer ; talán megesik rajtunk a szíve valamelyik ellágyult lengyel diák-
kisasszonynak s megfeledkezésében átölel a habfehér karjával. . . 

Akkor már alig tudtunk talpon maradni a szörnyű orkánban. 
De azért álltunk-álltunk őrhelyünkön a dörgő őszben s moccanás nélkül 
leskelődtünk előre a vaksötétség alatt. Fiatalok voltunk s készen a 
halálra minden szempillantásban. 

Aközben pedig újból felsivított a kiáltás a hideg éjtszakában, de 
most már áthasítva az égbolt közepén. Krakkótól a Szan vizéig. Bele-
remegtünk, mert a nidaparti legények jutottak eszünkbe. 

Soha még katonák nem verekedtek úgy, mint a nidaparti legények ! 
* * * 

Azon a régi őszön Miriszlayval együtt álltam kint az őrjöngő 
éjtszakában s fogalmam nem volt, mi lesz velünk másnapra? Azt azon-
ban sejtettük, hogy rosszul járunk egyszer. 

Mialatt ott álltunk volna, kihívó testtartással, a nidaparti legé-
nyekre gondoltunk. Ám akkor már, mikor csillag nem látszott semerre, 
megbarátkoztunk a kegyetlenségükkel. Szinte érthetetlen, hogy nyo-
morult állapotunkon noha kétségbeestünk nem egyszer, mindazáltal 
annyi hetykeséggel néztünk farkasszemet a végzetünkkel, hogy több 
volt az már a konfidens dacnál. 

De így is összeszorult a szívünk. 
Mert azon a dörgő novemberi éjtszakán, amikor háttal támasz-

kodva egymásnak vigyáztunk abba az irányba, honnét az ellenséget 
sejtettük, több ízben is földöntúli vonítás húzott el messze-messze és 
magasan, valahol a firmamentumon is túl. Mintha elesett tüzéreink 
ágyúztak volna túlvilági ütegeikkel s olyankor kinyujtott nyakkal 
kezdtünk hallgatózni a sűrű feketeségbe. Később különös kiáltozás 
zaja hatott el hozzánk, kísértetien elnyujtva. Északról jött ez a nevetés-
szerű különös zaj. Mintha tíz mérföld távolságból nevettek volna 
lónyerítésszerűen a nidaparti legények . . . 

Aztán csak a szél dörömbölt megint. 
Nyugaton a felhők megrepedtek kissé s megláttuk ekkor a hold 

sovány szarvát, amint a cseh-német hegyormok fölött hintázta magát 
valahol. Bús fényét pedig maga körül hintette el kis darabon. Ugyan-
akkor, kissé följebb északnak, ködös fehérség derengett a szemhatár 
táján. Mintha valami nagy folyó gőzölgött volna ottan. 

Hittük kétségbeesve, hogy harmadnapra elérjük a Visztulát. 
Komáromi János. 


