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„A nagy káder sikere az írót ébresz
tette fel Műnk Artúrban, s most már 
ambiciózusan valóban regényt készül 
írn i. . .  Visszatérni látszik A  hinterland 
tervében A  repülő Vucsidol világához, 
amikor Porvárosban játszódó történe
tét megformálja: a »helyi színek« ép
pen úgy biztos fogódzója, mint a kato
naélet során gyűjtött tapasztalatai. . .  
Műnk A rtúr most a Monarchia hadse
regének a »nagy szatíráját« írja, szelle
me ellen vezeti írói támadását, olyan 
módon, ahogyan csak Miroslav Krleza 
tette. Magyar író Műnkön kívül nem 
nyomta meg ilyen erősen a tollát, ha az 
I. világháborúról szó lt. . .  Műnk A rtúrt 
nem a háború, hanem a hadsereg visel
kedése érdekli, a tisztikaré, amelynek 
mestersége a hadviselés, de mégis a 
tartalékos tisztekre hárítja a frontszol
gálatot . . ,  Nem tisztkarikatúrákat ké
szít, csak a gondolkozásuk és viselkedé
sük embertelenségéről valló vonásokat 
erősíti meg, olyan módon, hogy a rette
gett tisztalakok időközönként rettegők- 
ké változnak á t . . .  A  hinterland olvasói 
azonban arról is meggyőződhetnek, 
hogy az író igazán elemében akkor van, 
amikor a frontok világát kell ábrázol
nia . . .  Tud pár mondatban Krleza hon
védnovelláinak epizódjaihoz méltó elé- 
gikus képet festen i. . .  Tudott kesernyé
sen szatirikus lenn i. . .  s a gúny élesebb 
felhangjaitól sem idegenkedett. . .  Ta
gadhatatlan azonban, hogy A hinter
land irányregény, s ezeknek minden hi
bája is megtalálható benne, az írói eré
nyekkel egyetemben."

(Bori Imre)
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ELSÓ FEJEZET

INDULÁS

-  Éljen a háború!...
Porváros rosszul világított utcái lelkes kiáltásoktól visszhang

zottak.
Fülledt, fojtós júliusi éjszaka levegője nehezedett az aszfaltos 

főutcára. Az emeletes házak, a nedves aszfalt, egymással verse
nyezve, gyilkos meleget leheltek ki.

A háziezred piros parolis bakái virágosán, lobogósan vonultak 
a pályaudvar felé. A katonazenekar az ezred indulóját játszotta. 
A négyes sorok mellett bátyus civilek, lányok, asszonyok, gyere
kek lépkedtek.

A Nagy-kávéház előtt pattogó cigányzene szólt. A kövér 
cigányprímás szakadásig húzta a lelkesítő nótákat. A fáradt fényű 
ívlámpák körül éjjeli lepkék milliói sütkéreztek őrült keringés
ben. Boros, szédült, olajos bőrű nyárspolgárok magasra tartott 
poharakkal éltették a hadsereget és a háborút. A cigányok buzgó 
tussal feleltek az éljenzésre.

A kávéház éjszakai vendégei diadalmas mámorban úsztak.
A főtér ablakaiban borzas hajú női fejek jelentek meg, idős 

asszonyok, cselédlányok kendőket lobogtattak.
-  Éljen a hadsereg!...  Éljen a háború!...  -  kiáltotta egy ősz 

hajú úriember az egyik erkélyről.
A nehéz katonabakancsok koppanása túlharsogta az éljenzést, 

a nagydob dörgését, a zenekar indulóját. A cigányzenekar a 
Rákóczi-indulót húzta. A kontrás teljesen megfeledkezett a tá
nyérozásról .. .  A részeg vendégek összecsókolóztak.

Az ezred lomha, keményen csattanó lépésekkel közeledett a 
pályaudvar felé. A katonákat kísérő asszonygyűrű szorosabbra 
fonódott, a csomagok alatt roskadozó kísérők a katonák közé 
furakodtak.

Az ezred zenekara befejezte indulóját, az ütemet átvették a
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patkók, fegyverek és kulacsok koppanásai. Halk sikolyok, feltörő 
sírás, viháncolás, kitörő kacaj és káromkodás hangzott a tömött 
sorokból.

A menet végén bandukoló géppuskás káplár még egy utolsó 
nótába fogott:

Nincsen párja, hogy is volna párja 
A  standbeli, porvárosi bakának...

Az állomáson álmos képű, véres szemű forgalmi tiszt magyará
zott a tábori egyenruhás törzstisztnek. Feszes vigyázzállásban 
állott előtte. A forgalmi tiszt fájó pillantásokat lövellt a hölgyek 
felé, azok ügyet se vetettek rá. A csapattiszti uniformissal nem 
veheti fel a versenyt, a vasutas-egyenruhának csak békében van 
keletje.

A törzstiszt harsány parancsokat osztott, amikor előtte termett 
a vasúti vendéglő eszelős mosogatószolgája, a vörös képű Szepi. 
Keményen leszalutált, azután torkaszakadtából ordította:

-  Éljen a hadsereg! Éljen Ferenc Jóska!
Hatalmas, püffedt, szederjes mancsait a törzstiszt felé nyúj

totta. Szepi fején félrecsapott, bokrétás piros huszársapka volt, 
szennyes, mosogatóvíz-szagú köténye előtt egy rossz seprűt szo
rongatott:

-  Éljen a háború — kiáltotta dülöngve, és a katonák felé 
indult.

A legénységet virágokkal díszített marhakocsikba tuszkolták. 
A tisztek még a peronon búcsúzkodtak.

Az egyik sarokban Stein Mór kereskedő szorongatta hadnagy 
fia kezét. A hatalmas termetű, széles vállú, szemüveges, kissé 
elhízott tiszt mellett szinte elveszett az apja. Mellettük fekete 
ruhában állt a könnyező anya.

-  Csak vigyázz magadra, Leókám -  siránkozott a jóságos 
arcú öregasszony, és tarka zsebkendőjével gyakran nyúlt az 
orrához.

Leó megsimogatta anyja kezét, szemét a mellette álló hölgye
ken jártatta. A kifestett arcú hölgyek nagyokat kacagtak. Az
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egyik leány Leó mellé lépett, és piros rózsát tűzött a mellére, 
aztán szó nélkül tovább bokázott.

-  Nagyon vigyázz magadra, fiam -  ismételte újból a mama.
-  Ne sírjon, anyám, ne sírjon... Elég volt... Rosszak a 

szemei... -  mondta a hadnagy könyörögve, szégyenkezve.
-  Egyetlen fiamat viszik a csatába -  nyöszörgött kitartóan az 

anya, és átölelte a fiút.
Kezei a revolvertáskára tévedtek.
-  Te jó Isten!...  Csak nem revolver ez itt? ... Talán csak nem 

fogsz lövöldözni? Jóságos Isten!...
Nagy István zászlós lépett hozzájuk, boldogságtól sugárzó 

arccal. A zászlós nyúlánk, magas fiú volt, napsütött arcán alig 
pelyhedzett a bajusz.

Széles mosollyal kiáltotta:
-  Hé, komám! Hát te itt lógsz? Az alezredes úr köröztet, mint 

valami szökevényt. Laufsritt! Anc-cvaj!
Leó köszönés nélkül rohant el.
-  Mit akar a fiamtól, pont a Leótól, az alezredes? — kérdezte 

aggódó arccal az öreg Stein, s izgatottan simogatta őszes szakál- 
lát.

-  Hogy mit? Hát Leó ma a Bahninspekcionsoffizier. Neki a 
kocsiknál a helye. Jelentést vár az alezredes.

A két öreg tekintete egy pillanatra találkozott. Némán bólon- 
gattak. Büszkék voltak a fiukra, aki ilyen fontos személyiség lett.

Az öreg Stein szólalt meg:
-  Ez biztosan valami kitüntetés. Inspekció. Hja, a fiam... Az 

én fiam...
Steinné hirtelen megragadta Nagy István karját:
-  Pista!... maga mindig jó fiú volt. Egy kicsit könnyelmű, de 

jó fiú. Szerette mindig a fiamat.
-  Most is szeretem. Leó derék fiú, csak hogy is mondjam... 

nem katonának született...
-  Arra akarom kérni magát, Pisti, hogy vigyázzon a fiamra... 

Tudja, ő olyan ügyetlen... jól mondja, nem katonának való... 
Vigyázzon rá, az istenért, mint a tulajdon két szemére... így 
könyörgök magának... -  És összetette két kezét.

-  Ne féljen, Stein néni! Egy században vagyunk... vigyázok
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rá. Majd elébe állok, ha rohamra megyünk... Engem nem sirat 
senki, ha meghalok. Se apám, se anyám, még a menyasszonyom 
is elhagyott.

-  A Teri? A Virág Teri?
-  Az. Nem adja hozzám az anyja. Valami gazdag emberrel 

akarja összeboronálni. Nem is csodálom... Szegény özvegyasz- 
szony...

-  Ne m ondja...
-  Isten neki fakereszt. Legyen boldog! Engem senki sem fog 

siratni, ha Szerbiában hagyom a fogamat.
-  Vigyázni fog Leóra?...
-  Jobban, mint magamra...
-  Vigyázzon, hogy meg ne fázzon... Leó nagyon könnyelmű. 

Ne igyék hideg vizet, ha melege van...
-  Ne féljen, Stein mama! Majd éjjel a szabad ég alatt rá terí

tem a köpönyegemet.
-  Éjjel?... Szabadban? No még csak az hiányzik... szabad ég 

alatt aludni...
Zömök, piros arcú ember ment el mellettük:
-  Friss, üdítő bonbonokat, csokoládét tessék, kérem...
És tovasietett a katonavonat felé.
-  Nini, a Kávé Mátyás... A Matyi bácsi! — álmélkodott a 

zászlós. -  Mi mindent ki nem talál ez az ember...
-  Ez a Kávé Mátyás rőfös a hatodik körből?
-  Ez. De már nem rőfös. Háromszor ment tönkre. Szegény, 

mint az ördög. Mindig kitalál valamit, most csokoládét árul.
-  Friss csokoládét, vitéz urak! — hangzott a távolból Kávé 

Mátyás rekedt hangja.
Harsány vezényszavak, trombitaszó, kiabálások, füttyjelek 

hangzottak a sínek mentén.
-  Isten áldja meg magukat — kiáltotta sebtében a zászlós —, 

itt hagy a vonatom, aztán fuccs a hősi halálnak! Ne féljen, Stein 
néni, vigyázok a fiára.

És már el is tűnt karcsú alakja a nyüzsgő, éljenző, lelkes 
tömegben.

Pár perc múlva megindult a katonavonat.
Az öreg Steinné remegve hajolt ki a peronkorlát felett. Fején
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ülő ünnepi, gyöngyös fekete bóbitája félrecsúszott. A zsebkendő
jével integetett, kiáltani akart, de valami összeszorította a torkát.

-  Éljen a háború! — ordította egy borzas hajú, sánta fiatalem
ber, aki bicegve futott a vonat után.

Leó búcsúzás nélkül ment el a harctérre...
A távozó katonavonat a civilek, asszonyok, suhancok harsány 

éljenzése mellett gördült ki a pályaudvarról.
Messze hangzott az énekszó:

Nincsen párja, hogy is volna párja 
A standbeli, porvárosi bakának. ..

Kórusban kiáltott a tömeg:
-  Éljen a háború!
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MÁSODIK FEJEZET

TÜNTETŐ FELVONULÁS A SZÁVA PARTJÁN

Stein Leó tartalékos hadnagy Kupinovo községből írta első 
tábori levelezőlapját szüleinek.

Nagy István zászlós egy pádon feküdt mellette, és a kis, fehérre 
meszelt szoba szentképeit bámulta:

-  Nohát, Leó, a kutyafáját, ide csak nem vág be a gránát... 
Nézd, mennyi szent vigyáz ránk itt körös-körül...

-  Azt hiszem, a mi ezredünk még a puskaporszagot se érzi, 
máris megkötik a békét.

-  Azért az első lövés eldördült az éjjel.
-  Mi volt az?
-  Képzeld csak, a második század egyik regrutája a Száva- 

parton állt őrséget. A szolgálatban levő altiszt az éj sötétjében 
ment ki az őr ellenőrzésére. A szegény őr annyira be volt 
gyulladva, hogy a „Halt“ helyett belelőtt a saját őrmesterébe.

-  Meghalt?
-  Meg.
-  Most mi lesz a regrutával?
-  Semmi. Majd bocsánatot kér a halottól. Háború után meg

indítják ellene az eljárást...
-  Alarm!... Alarm!... — hangzott az udvar felől.
Újból alarmírozták a zászlóaljat.
Tovább vonultak a Száva-partján, irány: Klenak. Pár perc 

múltán az országúton állott a négy század. Már napok óta vándo
roltak a poros utakon. Kora reggeltől késő estig, keletről nyugat 
felé, azután vissza. Naponta negyven kilométert. Szakadó esőben 
és izzó napsütésben. A legénységen a kimerültség mutatkozott.

Az öregebb sarzsik sóhajtottak:
-  kiveszik belőlünk a velőt.
-  Nem marad majd szusz a sturmra.
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A szakállas, kopasz kadétaszpiránt Figura, civilben biztosítási 
ügynök, bodor füstfelhőket pöfékelt kis matrózpipájából:

-  Ostobaság. Ma fél füllel hallottam, hogy mire megy az egész. 
Tüntetés. Mutatni akarják az ellenségnek, hogy milyen sokan 
vagyunk.

-  Meg aztán arra is számítanak — jegyezte meg a segédorvos 
—, hogy a kémek nagy csapatösszevonásokról tesznek majd 
jelentést. Hát ezért kutyagolunk mi itt döglésig.

Az egyik hadosztályparancsból felolvasták a legénység előtt, 
hogy óvatosak legyenek: a lakosság a kutakat megmérgezte. 
Arról nem szólt a parancs, hogy mivel mérgezték meg. Egyetlen 
mérgezési eset sem fordult elő, mégis előszedték mindenütt a 
szerb pópákat, és azokkal kóstoltatták sorra a kutakat.

Amikor a vízkóstoláshoz hurcolt pópák a sok vízivásba belebe
tegedtek, a divízió egyik vezérkari kapitánya kiadta a jelszót:

-  Spórolni a pópákkal!
Porváros háziezrede másnap hajnalban folytatta útját vissza, a 

Klenak felé vezető nagy úton. Ezt az utat most már harmadszor 
tették meg.

Rekkenő augusztusi kánikula volt. A nap parázslón tűzött. 
Sehol megállás, pihenő. A kutaktól elhajtották a legénységet. A 
szanitécek után poroszkáló parasztkocsik már megteltek kidőlt, 
napszúrásos betegekkel.

Mintha kidöglesztés lett volna a hadvezetőség egyetlen célja: 
kivenni az emberekből az erőt. A poros arcú bakák lehorgasztott 
fővel, lomha, roskadozó léptekkel bandukoltak. Az öregek na
gyokat káromkodtak, a fiataloknak tréfálkozni is volt kedvük.

A napos országúton, az út egyetlen terebélyes fájának árnyé
kában feszületet láttak.

Az egyik baka nagyot sóhajtott, mialatt csorgó verejtékét 
törölte:

-  Nézd a Krisztus Urunkat, milyen jó árnyékban van,..
Rászól a cugszfirer úr:
-  Tán irigyled?
-  Hát.
-  Akkor eridj, és váltsd le ...
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Vagy három óráig tartó erőltetett meneteléssel elérték a kle- 
naki erdőséget. Végre egy kis árnyék.

A menet végén masírozó negyedik zászlóalj első emberei 
hirtelen megtorpantak.

Megállt az egész oszlop. A zászlóalj előtt lovagolt magas, 
sovány, fekete paripáján doktor Schwarzkopf tartalékos főorvos, 
az ezred orvosfőnöke. Mozgósításkor még fekete tisztisapkában, 
vasalt, fényes, régi pantallóban vonult be, és csak az utolsó 
pillanatban öltöztették fel „feldmássig“ . Most ült először lovon, 
sarkantyúsan, lovaglóostorral kezében, bal karján vöröskereszt, 
oldalán hatalmas revolvertáska.

A fekete táltos megállott az út közepén. Az Istennek se ment 
egy lépéssel se előre.

Doktor Schwarzkopf lábaival biztatta az öreg gebét, óvatosan 
ügyelve arra, nehogy sarkantyúival megsértse a kényes állat 
vékonyát.

-  Gyerünk, gyerünk, ló úr! -  kiáltotta az orvosfőnök harsány 
baritonján.

A ló ügyet se vetett lovasára.
-  Forverc! -  vezényelt Schwarzkopf ingerülten, és nagyokat 

rántott a ló komplikált zabláján.
A vén ló hátranézett, és lesújtó pillantással mérte végig lova

sát.
Schwarzkopf türelmét vesztve kiáltotta a vén csatalónak:
-  Katonák vagyunk, vagy nem vagyunk katonák? Előre! Majd 

megtanítom én ezt a vén dögöt káundká diszciplinre...
Végül is a bakák a ló hátuljának estek, és úgy tolták maguk 

előtt a katonai diszciplinről megfeledkezett kivénült lovat.
Este lett, mikor a Száva partján tábort ütött az ezred. Mire 

kiosztották a gulyáságyúból a dél óta hurcolt ebédet, a bakák 
legnagyobb része már aludt. Szúnyogok milliói ültek tort a fáradt 
katonákon.

A magas, poros fűben Stein Leó hadnagy és Nagy István 
zászlós egymás mellé kerültek. Közös erővel hajtották a szúnyo
gokat.

-  Tüzet nem szabad gyújtani, a ragya verje — szitkozódott a 
zászlós - ,  megesznek ezek a vérszomjas bestiák.
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Rövid szünet után újból Nagy zászlós szólalt meg:
-  Csak már lenne egy kis ütközet. Nem ér így semmit ez a 

katonásdi. Puskaport akarok szagolni.
Leó mélyen sóhajtott:
-  Boldog ember...
-  Nézd a ...  hát téged mi lelt?
-  Pistikém, én nagyon félek. Az éjjel álmomban haslövést 

kaptam.
-  No, akkor ne búsulj, annak éppen az ellenkezőjét várhatod: 

fejlövést fogsz kapni...
-  Te könnyen beszélsz... Téged az Isten is katonának terem

tett, de én csak olyan kettős könyvelő maradok a harctéren is.
-  A halottak elkönyvelésére itt vannak a dögészek...
-  Folyton az a lelőtt őrmester jár az eszemben -  kesergett 

Leó. -  Pár perccel előbb még beszéltem vele. Életerős, egészsé
ges ember, még mutatta a családi fényképeit, és egy óra múlva 
már halott. És a saját embere lőtte agyon. Még ütközetben sem 
volt, és hősi halált halt. Láttam a hulláját. Rettenetes volt. 
Fejlövést kapott. . .  A sebe tele volt porral, sárral, piszokkal. 
Nagy, fekete dongók lakmároztak rajta.

-  Katonai szempontból nem fontos — ásított a zászlós. — No 
és?

-  És velem tegnap éjjel majdnem ugyanaz esett meg. A 
kapitány kiküldött a biztonsági posztok ellenőrzésére. Az első 
poszt, valami nagy, marha parasztfiú kérdi a jelszót. Teli torokkal 
ordítja: „Feldruf!“ ... Barátom, mintha fejbe vágtak volna. Ijed
temben elfelejtettem a jelszót. Tudtam, hogy valami idegen név, 
valami külföldi város, de sehogy sem jutott az eszembe. Ebben a 
pillanatban magam előtt láttam kisírt szemű anyámat, bóbitás 
fekete gyöngyös kalapjában, úgy, ahogy utoljára láttam a 
pályaudvaron. Igen, az édesanyámat...

-  No és?
-  És azután elöntött a hideg verejték, térdeim reszkettek, 

arcomból leszaladt a vér, lábaim gyökeret vertek... Az agyonlőtt 
őrmester sáros sebére gondoltam... Az őr újból rám kiáltott: 
„Feldruf!“ Már vártam, hogy rám lő. A fegyverzár csattant. A 
gyenge holdfényben láttam, hogy lövésre tartja a fegyvert... A
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nyelvem megbénult. Egy hang nem sok, de annyit se tudtam 
kinyögni.

-  É s ... És?
-  Egyszer csak, képzeld... Ez a regrutavadállat, úgy látszik, 

meggondolta magát, mert mindenféle katonai reglamát negli
gálva, ezt mondta: „Méltóztassék csak tovább sétálni..

-  Ostoba történet. Csúnya dolog: saját golyótól meghalni. 
B rrr... Akárcsak Ferenc Ferdinánd... Azt is jól eltrafálta a 
Princip golyója.

-  Máskor is lelőttek már főhercegeket meg királyokat, és 
mégse lett belőle háború.

Nagy István teli torokkal ásított:
-  Hej, Kupinovo... hej, Kupinovo.
És a következő pillanatban már horkolt is.
Leó a sátorlap takarója alatt cigarettára gyújtott, és nyitott 

szemekkel bámult a csillagos égre. Egészen közel érezte a hideg 
fénnyel ragyogó csillagokat. Mintha biztató ragyogásukkal haza
hívták volna ő t ...

Stein Leó fázott. A fogai vacogtak. Magára húzta köpönyegét, 
a zászlóshoz bújt, és felfülelt minden neszre. Összerezzent, ami
kor távoli puskadörrenést hallott.

Végre hajnal felé elnyomta őt is az álom.
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HARMADIK FEJEZET

SABAC

Pazar pompával bontakozott ki a bozontos, kiteljesedett nyár. 
Fölényesen terpeszkedett a fojtós, rezgő forróság a letarolt sze- 
rémségi búzaföldeken.

A békés lakosság a csépléssel már elkészült, az érett, sárga 
kukorica törésre várt.

A kis szerémségi községek tömve voltak katonasággal. A 
mozgósítás tizenhetedik napján az osztrák-magyar hadvezetőség 
megelégelte a Száva-parti tüntető felvonulásokat: elrendelte az 
offenzívát.

Az ország belseje is türelmetlenül sürgette a szerbiai előnyo
mulást, a sikert, a háború gyors befejezését.

A kávéházi stratégák, mohón lesték a Höfer-jelentéseket.

A délkeleti eseményekről a még kívánatos 
titoktartás okából, konkrét adatok ma sem 
bocsáthatók még nyilvánosságra.

Ezt jelentette Höfer, amikor a porvárosi bakákat vontató 
gőzösökre hajózták be Sabac alatt.

Az erőltetett menetelésektől elcsigázott katonák némán álltak 
a teherhajó fedélzetén, mint a vágóhídra szánt áldozati bárányok.

A teherszállító gőzösök lomhán indultak meg a szerb partok 
felé. Pár száz lépésnyire, ágyútűzben vert pontonhídon vonult át 
a tüzérség.

A szerb tüzérség gránátokat küldött az átkelő csapatok elé, a 
lövedékek a vízben robbantak, s magas víztölcsérek csaptak fel a 
szennyes árból.

A vontatógőzös fedélzetén a tényleges tisztek külön csoport
ban álltak.

Minich kapitány reumás fájdalmakról panaszkodott.
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Gieninger alezredes mereven nézte a vizet, s lovaglópálcájával 
a csizmáját csapkodta:

-  Szapperlot!... Szapperlot!... -  hajtogatta.
Kozacsek főhadnagy Zsoldos segédorvosnál érdeklődött, hogy 

mik a gyomorfekély tünetei, mert véleménye szerint a tavaly 
Budweisban kezelt gyomorfekélye kiújult. Tárcájából előszedte 
Busch törzsorvos bizonyítványát a hitelesség kedvéért.

Nagy István zászlós a hajó orráról kémlelte a túlsó partot:
-  Kezdődik a muri! — kiáltotta lelkesen. — Elébünk küldik a 

meghívókat.
Stein Leó hadnagy a kormányosbódé mögött állott, fedezte 

magát. Nagyon sápadt volt. Most hallott először gránátrobbanást, 
az imént látott először a Száva felett srapnelfelhőket. Már gyer
mekkora óta víziszonyban szenvedett. Telitalálattól féltette a 
rozoga bárkát és szorongva gondolt arra, hogy úszótudománya 
igen fogyatékos.

Nagy zászlós furakodott mellé:
-  Csak hidegvér, Leókám... hidegvér -  csillapította.
-  Könnyű azt mondani -  reszketett Leó - ,  mindig az az 

érzésem, hogy az a nyavalyás, nyarvogó gránát pont belém vág...
-  Óriási! -  kacagott István. -  Az ellenséges tüzérség belövi 

magát Stein hadnagy tökfejére.
Tartalékos tisztek kis csoportokba verődtek, és egymást báto

rították.
-  Attól tartok — mondta az egyik hadnagy —, hogy a szerb 

tüzérségnek nagy tréningje van.
-  Ne félj a tüzérségtől — vigasztalta a hosszú, pattanásos arcú 

kadét - ,  a gránát csak ijeszt, a földgolyó pedig a te fejedhez 
képest igen nagy.

-  Nagy harcok folynak most északon az orosz túlerő ellen...
-  Itt meg mi leszünk túlerőben, és kvitt...
Nagy zászlós közbeszólt:
-  Ugyan kérlek, semmi az egész...  Egy szimpla büntető expe

díció. Presztízskérdés...
Hatalmas gránát vágott le közvetlenül a hajó orra előtt. A 

víztölcsér hideg zuhanyképp hullott a katonákra.
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-  A fene egye meg az ilyen presztízst... -  nyögte Leó, és 
törölgette a vizet az arcáról.

Mély basszus szólalt meg:
-  A kiskésit neki!... Ezt ugyan őfelsége jobban meggondol

hatta és megfontolhatta volna...
-  Hagyd az öreg Prohászkát. Ez mind Berchtold gróf műve...
-  Ne bántsátok Berchtold grófot! -  szólt Nagy zászlós. -  

Elég baj az szegénynek, hogy az idén nem mehet nyaralni meg 
golfozni...

Sabac külvárosában, közvetlenül a belőtt pontonhíd mellett 
kötöttek ki a csapatszállító hajók.

A Monarchia katonái véres harcok után megszállva tartották a 
várost, a védősereg a város alá nyomult vissza, de messzehordó 
ágyúi még tűz alatt tartották a folyó partjait.

A porvárosi bakák bevonultak a kihalt városba.
Izzó nyári nap volt.
A néptelen utcákon puffadt hasú lovakon a legyek ezrei lak- 

mároztak. Mindenütt bűz, fojtó bűz, dögszag. A templom udva
rában a kereszt mellett öregemberek, asszonyok, gyerekek szo
rongtak feketéllő csomóban. A templom bejárata előtt halomba 
rakott dunyhák, párnák, batyuk, csomagok.

Sebesült magyar és bosnyák katonák vonszolták magukat a 
városon keresztül.

A kis házak homlokzata az ablakok körül tele volt hintve apró 
lyukakkal, mint himlőhelyes beteg arca.

Az iskolákban friss szalmán sebesülteket ápoltak. Az épület 
előtt hitvány vöröskeresztes zászló szomorkodott.

A főutcán szanaszét összetört bútorok, asztalok, bölcsők, szé
kek, ágyruhák hevertek. A járdát szőnyegek, függönyök, női 
kézimunkák, véres fehérnemű-maradványok borították.

Cifra emeletes ház előtt halomba dobált holmik között öreg 
népfelkelők, trénkatonák, szanitécek turkáltak.

Öreg trénkocsis egy szoptató asszony mellszívójával bajlódott, 
a harcsabajuszú népfölkelő hosszú gumicsővel összekapcsolt e- 
dényt vizsgálgatott. A harmadik katona most jött ki a nagyházból, 
és lekvárral telt üvegeket gyömöszölt pattanásig feszülő kenyér
zsákjába. A tüzér altiszt bicskájával olajfestményt vágott ki az
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aranykeretből. Sebesült baka bekötözött, fájós kezével váloga
tott női kézimunkák között:

-  A rosszsebesek jártak jól -  mormogta. — Nekik jutottak az 
aranyműves- meg órásboltok.

-  Nekünk meg csak a patika -  tette hozzá az öreg népfelkelő, 
és becammogott a szomszéd, kifosztott gyógyszertárba, hogy 
kissé körülnézzen.

A porvárosi bakák menet közben kaptak fel valami „emléket44 
a limlomok közül.

Erőltetett, gyors meneteléssel jutottak ki a romok közül a 
város határán elterülő akácosig.

Itt pihenőt kaptak. További parancsra vártak. Előttük néhány 
kilométernyire ágyúk dörögtek, géppuskák pattogtak, elkesere
dett ütközet folyt hajnal óta.

Rövid pihenő után újból nekivágtak a széles, poros országúi
nak. Abban az irányban meneteltek, amerről a sebesültek szállin
góztak vissza.

Véres, rongyos, elcsigázott sebesültek jöttek szép sorjában: 
napbarnított, hórihorgas bosnyákok, szürke parolis csehek és 
piros hajtókás magyarok.

Beesteledett, mire egy szegényes, üres tanyához értek. Az 
útszéli árok mentén három holttest feküdt kinyúlva egymás mel
lett: javakorabeli férfi és két nő.

-  Komitácsik... -  hangzott elölről a vélemény — agyonlőtték 
őket.

A nagyúton szürke sapkás vezérkari tisztek robogtak elő auto
mobilokon, írást adtak át az ezredesnek, és azután nyomban 
elpárologtak, mint akiknek nagyon sietős a dolguk. A csapattisz
tek irigykedve néztek hátrafelé a menekülő porfelhők után.

A front felől szuronyos katonák két bocskoros szerb hadifog
lyot kísértek. A menetelő oszlop néhány pillanatra megállt, ala
posan megbámulták a bakák az első eleven szerb hadifoglyokat.

A tarlón cséplésre váró búzakeresztek között ütött tábort az 
ezred.

Az ágyúzás egyre tartott, a szürke égbolton apró srapnelvillá
mok cikáztak. A legénység sűrű rajokban lepte el a tarló távoli 
széleit.
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Az egyik népfelkelő meg is jegyezte:
-  Jól megtrágyázzák a bakák a földeket. Jó termés lesz itt 

jövőre...
Bíborló alkony borult a földre. A kévékbe kötött keresztek 

mint apró királyi koronák aranylottak a tarlókon.
Mullatsek ezredes maga köré gyűjtötte a legénységet, és kidőlt 

fatörzsre állva beszédet mondott. A hatalmas termetű, vérpiros 
arcú, rezes orrú, ősz fejű ezredes hasa szinte rezgett az izgalomtól:

-  Bakák! -  kiáltotta teljes tüdőből. -  Holnap reggeli Ge- 
fecht. Baka nem félni, baka lőni. Baka nem dekkolni, tisztek nem 
dekkolni. Gyáva dekkolni, Brust heraus, hurrá kiabálni, for- 
vertsz! Konzervákkal spórolni. Nincs menázs, nincs gulás! Baka 
nem félni, sturmolni! Verstanden?!...

Az ezredes lelkes beszéde magával ragadta még az öreg stand
beli bakákat is.

Az egyik öreg baka elordította magát:
-  Isten tartsa a mi kedves ezredes urunkat!
A korpulens ezredes idegesen fordult segédtisztjéhez:
-  Was sagt dér Kerl?

A nap haragosvörös korongja a láthatár alá bukott.
A levegő hirtelen lehűlt.
Stein Leó hadnagy pucerje, Hanák Feri félnapos távoliét után 

előkerült.
-  Hadnagy úrnak alássan jelentem, hova ágyazzak? -  kér

dezte nagy komolyan.
A csodálkozó hadnagynak vigyázzállásban jelentette, hogy 

földijével, Pölhe Dani szanitéccel Sabacon jártak, és selyempap
lant rekviráltak, a hozzávaló párnákkal.

-  Olyan ágyat csinálok — szavalt Hanák Feri - ,  hogy a 
fővezérnek sincs különb. A Nagy zászlós úr is megalhatik alatta.

Az út mentén, a kiégett füvön gondosan megágyazott. Derék- 
aljpokrócnak a földre terített egy nagy tarka gobelint, rá a 
pehelypárnákat meg a finom selyempaplant.

A rögtönzött ágy mellé annak rendje és módja szerint egy 
zsákmányolt éjjeliedényt is helyezett, amit tisztesség okából se
lyem hímzéssel takart be.
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-  Ezt megnézheti az öreg nagysága is -  állapította meg Feri, 
és a verejtéket törölte homlokáról tarka zsebkendőjével.

Nagy István poros, hegymászó bakancsaival kényelmesen 
nyújtózkodott a selyemtakaró alatt.

Leó is a takaró alá bújt. Fázott.
Nagy zászlós: -  Hát csak urasan, Leókám! Az úr a harctéren is 

úr. Mert most már egyszer ámen, hogy ellenséges földön, igazi 
harctéren hajtjuk le háborúban megőszült, tapasztalt fejünket... 
Holnap reggel ütközet... Zsidó létedre túlesel az első keresztsé- 
gen: a tűzkeresztségen...

Leó: -  Elengedem... Pista... rettenetesen félek. Olyan ide
ges vagyok, a jobb szemem folyton ugrál.

Nagy: — Csak fogd meg jól, hogy ki ne ugorjon! Bátorság! Egy 
ilyen stramm császári és királyi hadnagynak példát kell mutatnia 
a legénység előtt. Bátorság, öregem!

Leó: -  Könnyű azt mondani... Napóleon is gyáva volt, még 
az egértől is félt...

Erős fegyferropogás hasított a csendbe.
A tábor déli oldalán a biztonsági őrök erős tüzelésbe kezdtek.
-  Látod... Már kezdődik — remegett Leó. — A komitácsik...
Hanákot, a tisztiszolgáját küldte ki, nézze meg, miféle lövöldö

zés ...
Nagy zászlós kínosan forgolódott kemény fekhelyén:
-  Ördögbe is — mormogta - ,  csak legalább rá lehetne gyúj

tani ... Tilos a dohányzás. Női szakasz. Alighanem azért tilos, 
nehogy a három kilométernyire beásott ellenség megtudja, hogy 
itt dohányos emberek vannak.

Hosszú kínos percek múltak el, amíg Hanák visszajött és 
jelentette, hogy az őrök a kukoricás felől zörgést és morgást 
észleltek. Kiderült, hogy kóbor, gazdátlan kutyákra lövöldöztek.

Fázósan ébredtek a hajnali derengésben. A harmat megáztatta 
ruhájukat. Fogvacogva fogyasztották el a langyos feketekávét és 
a komiszkenyeret.

A szakaszparancsnokok szigorú fegyvervizitet rendeztek, 
akárcsak a kaszárnyában. Élesre töltötték a fegyvereket, és szu
ronyt szegezve indultak ütközetbe az első vonal felé. Óvatosan 
vonultak előre az akácfákkal szegett országúton, azután rajvo
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nalba fejlődtek az út mentén jobbra és balra. A segélyhelyeket az 
orvosok az út menti árkokban helyezték el, a küldöncök hátrave
zették a tiszti és málhás lovakat.

Az útkeresztezésnél porlepte, halott huszár feküdt előttük, 
döglött lova mellett. A huszár kék mentéjében, piros nadrágban 
úgy feküdt az út szélén, mintha csak szunyókálna. A ló hasa 
puffadt volt, elülső lábait elvitte a gránát. Leó elsápadt, hányin
ger gyötörte, kezei remegtek, arcizmai rángatództak.

A bal szárny, ahol Leó és Nagy zászlós egymás mellett lépked
tek, már golyózáporba jutott. A fütyülő golyók magasan a fejük 
felett jártak.

Nagy István az ég felé fohászkodott:
-  Jézus, segíts!
Leó csendesen ismételte magában:
-  Jézus, segíts!...
Kukoricáson mentek keresztül. Az embermagasságú kukori

caszárak jó takarásul szolgáltak. A kukoricás szélén szétdobált 
felszerelések: zsákok, torniszterek, fegyverek és fegyvergolyók 
hevertek szanaszét.

Öreg baka cihelődött hátrafelé, ellőtt, vérző jobb karját tartva 
maga előtt:

-  Mindenkit leszednek a szerbek, aki csak kilép a kukoricás
ból — szitkozódott. — Muszáj, hogy elbújtak valahol. Golyót 
kapunk a föld alól meg felülről is.

-  Előre, magyarok! -  kiáltotta Nagy István, és hirtelen kiug
rott a kukoricásból, kivont kardjával hadonászva.

A katonák vad ordítozással rohantak utána a tisztás felé.

Az elkeseredett ütközet váltakozó szerencsével folyt. Az ágyú
dörgés időnként szünetelt, hogy annál szaporábban dolgozzanak 
a géppuskások.

Egyes szakaszokon véres kézitusákra került a sor.
Az árkok mentén rögtönzött segélyhelyekre egyre több és több 

súlyos sebesültet hoztak a szanitécek.
A könnyű sebesülteket az egyik útszéli csárdában felállított 

kötözőhely felé irányították. Aki csak tehette, gyalog vonszolta 
magát hátrafelé.
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A sebesültek rémhíreket hoztak:
-  Pilc főhadnagy elesett.
-  Kalmár kadét állkapcsát roncsolta szét a srapnelgolyó...
Véres hordágyakon pihenőt tartottak a fáradt szanitécek, jó

ízűen falatoztak a húskonzerves dobozokból.
Az út mentén véres vatták, eldobált kötszerek jelezték a 

sebesültek útját...
A segélyhelynek nevezett árokpart szélén üldögélt Stein had

nagy. Zsebkendőjével bekötött bal kezét az ölében tartotta, mint 
valami pólyásbabát. A sáros verejték fekete csíkokat festett 
fáradt, színtelen arcára. Homályos, ferdén ülő szemüvegén ke
resztül lopva pillantott a közelében halállal vívódó, viaszarcú 
súlyos sebesültekre.

Hanák Feri, a zömök termetű, vállas, görbe lábú tisztiszolga 
izzadva állt mellette, megrakottan, mint egy málhásló:

-  Jól tette, hadnagy úr -  mondotta Feri nekihevülve —, hogy 
visszafordult a vágóhídról... A szerbek be vannak ásva, és úgy 
pufogtatják a hurrázó bakákat, mint vadász a nyulakat. A tüzér
ségük úgy be van lőve minden darab földre, hogy mozdulni se 
lehet tőlük... A mieinknek meg tilos a takarás...

Leó nagyot sóhajtott.
-  Fáj a keze, hadnagy úr? — kérdezte részvéttel Feri.
-  Sajnos, nem fáj — szólalt meg csendesen a hadnagy. — 

Semmi az egész... Egy kis karcolás. Én is a Nagy zászlós után 
akartam ugrani, amikor egy akácbozót tüskéje felhasította a 
tenyeremet.

-  No ’iszen ez is hadvezetés -  dühöngött a tisztiszolga, mialatt 
bicskáját belevágta a húskonzerv bádogjába. -  Ész nélkül hajt
ják bele a népeket a slamasztikába...

A haslövéses sebesülteket kocsiba rakták.
Magas, fekete medikus, Kardos önkéntes tizedes segédkezett a 

súlyos sebesültek körül.
Stein hadnagy Kardoshoz lépett:
-  Kötést szeretnék a kezemre...
És zsebkendővel bekötözött kezét felé nyújtotta.
-  Kérem szépen, hadnagy úr -  szólt katonás feszességgel az 

önkéntes. -  Azonnal...
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Kötszerért rohant, és fürgén látott hozzá a zsebkendő lebontá
sához.

-  Golyó? -  kérdezte fontoskodva. -  Rengeteg sok dolgunk 
volt ma. Csúnya sérülteket kaptunk... Mi ez? Kis karcolás... 
Jódtinktúrát rá, és rendben van az egész...

-  Kérlek szépen — mondta Leó halk hangon - ,  talán légy oly 
szíves, és tegyél k ö t é s t a kezemre...

-  Minek az, hadnagy úr?...
-  . ..  nehogy vérmérgezést kapjak.
-  Ahogy parancsolja...
A medikus fehér pólyát szedett elő borjúbőr táskájából, és 

nekifogott a kötözésnek.
-  Csak jó nagy kötést tessék csinálni, doktor úr -  mondta teli 

szájjal Feri —, hogy meg ne fázzon a hadnagy úr sebe ...
A medikus szép nagy kötést alkalmazott a hadnagy kezére, 

még a csuklóra is jutott.
Összevágta patkós bakancsait:
-  Olyan szép kötést kapott a hadnagy úr, hogy ezzel akár 

Bécsig is elmehet.
Leó cigarettával kínálta meg az önkéntes tizedest, és hálásan 

szorongatta a kezét.
Az árok túlsó oldalán új sebesülteket hoztak hordágyakon. 

Schwarzkopf és Zsoldos orvosok felgyűrt ingujjban dolgoztak, 
könyökig véresen.

Eltévedt srapnel robbant magasan a fejük felett, a nehéz 
ólomgolyók csattogva hullottak a faágak közé.

Stein hadnagy és tisztiszolgája megkövültén álltak a köves 
országúton.

A tiszt lehorgasztott fővel nagyokat szívott cigarettájából, a 
szíve dobbanását hallgatta.

Esteledett...
A front felől elcsendesedett a lövöldözés.
-  Gyerünk, Feri... -  sóhajtotta a hadnagy.
Feri nagyokat rántott túltömött hátizsákjain, karja alá kapta az 

összesodort sabaci selyempaplant:
-  Gyerünk, hadnagy úr — szuszogta - ,  de nem arra ... a 

pokol tornáca felé, hanem amarra n i... hazafelé... Hát nem
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hallotta, hogy mit mondott a doktor ifiúr? Azt mondta: „Ezzel a 
kötözködéssel akár Bécsig is elmehet a hadnagy úr“ ... Az 
istenfáját neki...

Szédülten állt Stein hadnagy az úton a legénye mellett. Bepó
lyázott kezét aléltan lógatta. A feje kóválygott, a fülei zúgtak, a 
szeme ugrált.

Feri szinte a fülébe ordította:
-  Megfogadtam, megesküdtem az öreg nagyságának, hogy 

vigyázni fogok a fiára. Hát bizony én ammondó vagyok, hogy 
Hanák Feri papucsos megtartja esküjét...

És valósággal cipelte visszafelé gazdáját, aki mint az alvajáró, 
gépiesen emelgette nehéz lábait.

A tikkadt, poros, fekete akácfákra lassanként ráborult a hűvös 
alkony.

Rájuk esteledett, mire az útelágazódásnál a brigád kötözőhe
lyére érkeztek.

Az út mentén magányos kis házban, csárdafélében véres köté- 
nyű katonaorvosok kötözték a súlyos sebesülteket. A kocsmaasz
talon egy mészáros külsejű, vörös hajú orvos lábat amputált. A 
sebesült katona üvöltése kihallatszott a nagyútra. Az udvaron a 
könnyű sebesültek és lógósok friss feketekávét ittak a 
mozgókonyha mellett.

Feri az út szélére dobta málháit:
-  Halt! -  vezényelt jókedvűen. -  Csak üljön le ide egy kis 

pihenőre a hadnagy úr, mindjárt jövök.
Feri előbb óvatosan körüljárta a kötözőhelyet, ismerőst kere

sett. A bal karján ülő piros stráf, a tisztiszolga jelzés, a legjobb 
útlevél volt számára. Egy darabig a műtőben sürgött-forgott, 
cipelte a sebesülteket, aztán hirtelen eltűnt. Mire a gazdájához 
visszatért, a kenyérzsákja és zsebei tele voltak különböző kötsze
rekkel.

-  Szereztem, hadnagy úr, egy kis kötszert — mondotta fontos
kodva. — Nem lehessen tudni, mikor szorulunk rá.

Azután szó nélkül elővett zsebéből egy háromszögű kendőt, és 
felkötötte a hadnagy erőtlen bal kezét. A kendőt a nyakon 
gondosan összecsomózta, mintha egész életében ezt csinálta 
volna.
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-  így n i... most kész a kocsi... mehetünk, hadnagy úr, to
vább ...  Nem nekünk való ez a hely... Sok a sebesült meg a 
halott.

Éjszaka lett, mire beértek a városba.
Sabac középületei zsúfolva voltak sebesültekkel.
A főutcában sebesültszállító kocsik, muníciós szekerek, trén- 

kocsik, huszárlovak, szétlőtt ágyúk kavarogtak összeakadva, 
őrült összevisszaságban. Előttük nem messze gránátok robbantak 
az utca kövezetén.

Meggyorsították lépteiket. A félelmetes hangú gránátok most 
már a hátuk mögött explodáltak.

A koromsötét utcák végén dübörögve rohantak a folyó felé a 
különböző szekerek.

Elérték a pontonhidat.
Csak nagy nehezen jutottak át a Száva hídján a túlsó partra az 

egymás hátára torlódott konyhák, trénkocsik és tüzérségi oszlo
pok között.

A túlsó parton, a vasúti állomásnál jutottak ki a gomolygó, 
visszavonuló tömegből. A Száva-parton lógósok, trénkatonák, 
hidászok, szanitécek hevertek nagy csoportokban.

A kis, sötét állomáson vöröskeresztes sebesültszállító vonat 
állott indulásra készen. A vöröskeresztes marhakocsik tele voltak 
legénységi sebesültekkel, a tisztek számára személykocsikat tar
tottak fenn.

Stein hadnagy maga se tudta, hogyan került a bársonyos külön 
fülkébe, amelyben Feri otthonosan rendezkedett be. A kimerült 
hadnagyot anyás gondossággal fektette le, és a selyempaplannal 
takarta be. Szépen felaggatta a holmikat, a poggyászhálóban 
elhelyezte a hátizsákokat, és mint aki jól végezte dolgát, nagy 
nyugalommal bámult ki a kupé ablakán.

Stein hadnagy megragadta Feri karját:
-  Mi lesz velem?... -  suttogta elhaló hangján.
-  Mi lesz? Megyünk haza, hadnagy ú r ... Mire véget ér a 

háború, talán megkapjuk az új beosztást...
A hadnagy kimerültén hunyta le szemeit. A haditörvényszék 

szigorú katonabíráit látta maga előtt.
Egy vasutas magasra tartott kézilámpással világított be a fül
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kébe. A háta mögött hosszú, sovány katonatiszt állott, iromá
nyokkal a kezében.

-  Ki van itt? — kérdezte a tiszt németül.
-  Lajtnant Stein!... Sebesült tiszt — válaszolt keményen Ha- 

nák Feri.
-  Respekt! -  hangzott a válasz, és Leó nehéz szívvel, szorong

va hallgatta a távozó léptek nyomán kacagó kavicsok megnyug
tató ropogását.

A mozdony hevesen pöfékelt.
A vonat megindult.
Az áléit hadnagy előtt katonásan vágta össze sarkait a legénye:
-  Hadnagy úrnak alássan jelentem, indulatba jött a vonat...

26



NEGYEDIK FEJEZET

HINTERLAND -  AZ ORSZÁG BELSEJE

Feri két kézzel rázta a gazdáját:
-  Hadnagy úr!... Hadnagy úr!
Stein hadnagy tátott szájjal, horkolva, mélyen aludt, a nyála is 

kicsordult a szája sarkán.
-  Mi az? Reggel van? — dörzsölte bedagadt, rövidlátó szemét, 

és tapogatva kereste a szemüvegét.
-  Hadnagy úrnak jelentem alássan, mindjárt itthon vagyunk. 

Ahun-e, már idelátszik a városház tornya.
Feri a csomagokat rakosgatta, és tovább fecsegett:
-  Innen már csak egy ugrás, aztán otthon volnék én is a 

Marisnál, hogy megvigasztalnám szomorú szivit. Hej, hogy kirítta 
azóta azokat a csipás, apró szemeit az istenadta. Mert igaz is, csak 
akkor tuggya meg az asszonyféle, hogy mit ér az ember, amikor 
nincs. Mert az emberi értelem, éppen ez az, ami hiányzik az 
asszonyszemélyből.

Stein hadnagy lesimította felborzolt haját, feltette szemüvegét, 
és kinézett az ablakon.

A vonat berobogott a porvárosi pályaudvarra.
Az állomás órája tízet mutatott.
Nagy tömeg szorongott a peronon. Már kora reggel óta várták 

a kórházvonatot. Katonák tartották fenn a rendet, de az asszo
nyok áttörték a kordonokat: friss vizet, bort, kalácsot, sonkát, 
kolbászt, cigarettát osztogattak a sebesültek között. Lázas kí
váncsisággal kérdezősködtek hozzátartozóik után. Sovány, foghí
jas asszonyka rátalált a férjére a sebesültek között. Hiába magya
rázták neki, hogy a férje csak a bal keze kisujján sebesült meg, 
olyan kétségbeesetten sírt, kiabált, hogy temetési jajveszékelés
nek is beillett volna. A begyes járású, termetes, aranyláncos 
Zöldiné a vagonok mellett elcsukló hangon kiáltozott:

-  Ződi Mihál... Ződi Mihál...
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Az urát kereste. Az egyik altiszt megsajnálta az asszonyt, és 
csak úgy találomra mondta, hogy nincs az urának semmi baja, 
látta tulajdon szemeivel. Az asszony örömében megjutalmazta a 
sebesült altisztet.

Jól öltözött, felcicomázott parasztasszony üres kézzel jött ki az 
állomásra. Az ura után kérdezősködött:

-  Az uram szakács volt a nyolcadik századnál...
-  A Nagybuzder?
-  A z...
-  Az András?
-  Az, az ... Látta?
-  Láttam. Egy gránát szétszedte az emberit, föltépte a hasát, a 

belei talán még most is ott lógnak az akácfán — füllentett komoly 
pofával az egyik öreg baka, nagyot köpött, és odébb állott.

A könnyű sebesültek a vágányok között ácsorogtak, és élénk 
színekkel ecsetelték a háború borzalmait.

Egyik-másik ütközetben se volt, csak valami eltévedt golyótól 
sebesült meg, de azért lelkesen magyarázott a közel állóknak:

-  A fegyvergolyó úgy sziszeg a levegőben, mint a kígyó. így-e: 
sz-sz... Az ágyúgolyó ammá vonyít, mint a kopókutya. Cudar 
dolog az...

Tarisznyájából jókora gránátszilánkot vett elő a szónok, és 
kézről kézre adta.

-  Azért megesszük őket paprikásnak -  tódít a másik baka.
A civilek sabaci emlékeket kértek a katonáktól, és busásan

fizettek a holmikért. Az egyik bögrét adott el, a másik kilőtt szerb 
golyót, tölténytáskát, övét, a harmadik egy darab sabaci csipkét 
árult.

Hanák Feri a legélelmesebb. A nadrágzsebe már tele volt 
pénzzel. Ő adta el a legtöbb „emléket“ . A végén már a nadrág
gombjait is eladta.

-  Háború van, ahhoz meg kell a pénz -  és összegyűjtött 
pénzét csörgette a nadrágzsebében.

A különféle ennivalóból is jól megrakodott, a hátizsákja, 
kenyértarisznyája már pattanásig feszült. Folyton rágcsált, és teli 
szájjal mesélt a sebesültek szenvedéseiről, amputálásról, renge
teg halottról és az ütközetek borzalmairól.

28



Tekintélyes külsejű, magas, keménykalapos úr szólította meg 
Ferit.

Feri mind a két kezével magyarázott:
-  De azért a szerbeknek is nagy veszteségük volt, halomszám

ra fekszenek az utakon a szerb halottak...
Az előkelő úr pénzzel és szivarral kínálta meg, nagy elismerés

sel csapkodta a vállát.
Stein hadnagy a kupéban az ablak mellett ült, és bajuszát 

rágta. Félve nézett ki.
Élelmiszerekkel megrakodva, ragyogó arccal állott elébe Feri:
-  Itt az igazi hadizsákmány. Megérte a fáradságot. Igaz, no ... 

hadnagy úr, hát nem szállunk ki? Nem nézzük meg az öreg 
naccságát?...

Rövid gondolkodás után szólalt meg a hadnagy:
-  Nem.
-  Hm! Hát meddig megyünk?
-  Budapestig.
-  Tyű az áldóját... Emmá teszi. Legalább jó messzire kerü

lünk a szerb harctértől.
A tisztiszolga ugrált örömében, bicskájával lekanyarított a 

köpönyegéről néhány gombot, felnyalábolta a selyempaplant, és 
kiugrott a kupéból:

-  Emberek, asszonyok, ki vesz sabaci emléket?...

Beesteledett, mire a vonat a Keleti pályaudvar kupolája alá 
robogott.

Vöröskeresztes ápolónők, orvosok, betegápolók fogadták a 
vonatot, és ellátták a sebesülteket minden jóval.

Hanák Feri elemében volt. A súlyos sebesültektől összeszedte 
a még megmaradt „sabaci emlékeket44, és tovább árulta, oszto
gatta a holmikat. A jófajta italoktól pityókás lett, és jókedvűen 
énekelte:

Nekiment, nekiment 
a meggypiros regiment. ..

Aztán vég nélküli „duma“ következett a harctéri szenvedések
ről.
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Stein Leó hadnagyot a helyőrségi kórház tiszti pavilonjába 
szállították, ahol külön szobát kapott. Leó nagy megnyugvással 
állapította meg, hogy itt nem lőnek, és nem kell rettegni a 
komitácsiktól. Még nagyobb volt az öröme, amikor megtudta, 
hogy a kórház egyik segédorvosa, dr. Buchsbaum, földije, a labo
ratóriumban dolgozik.

Buchsbaum segédorvosnak töredelmesen bevallott mindent. 
Bevallotta, hogy az első ütközet előtt meglógott. Egy hitvány 
tövis karcolta fel a tenyerét, kérte, hogy kösse át a sebét.

A fiatal segédorvos levette a piszkos harctéri kötést, és nem kis 
megdöbbenéssel konstatálta, hogy a karcolás teljesen begyó
gyult, és a tenyéren csak egy alig látható vékony pír van.

Leó ijedten kérdezte:
-  Most mi lesz velem?
-  Mi legyen...
-  A szökevényeket háborúban haditörvényszék elé állítják és 

főbe lövik. Mit gondolsz? Nyugtass meg, kérlek...
-  Marhaság — felelte a kis Buchsbaum. -  Egyelőre átkötöz

lek, és ha valaki meg akar vizsgálni, mondjad, hogy éppen most 
kaptál friss kötést. így elhúzunk néhány hetet, és ha azután nem 
megy tovább a dolog, átteszlek a belgyógyászatra. Apropos, nem 
voltál soha beteg? Nincs valami jó öreg szervi bajod?

-  Sajnos, nincs... Gyermekkoromban szamárköhögésem 
volt... azóta olyan kitűnő egészségnek örvendek...

-  Örvendek?... Ez neked öröm? Te szerencsétlen flótás. 
Búsulj inkább... Bőgj. H m ... hm ... Barátom, hosszú háborúra 
van kilátás, és ilyenkor a testi fogyatkozás vagy régi betegség 
aranyat é r ...

-  Rövidlátó vagyok. Három dioptria.
-  Kevés.
-  Idegesség?
-  Nem jó. No mindegy, valamit majd csak kigondolok.
-  Csak véget érne addigra a háború...
-  Véget érne?... -  mosolygott a segédorvos - ,  hisz csak 

most kezdődött... Óriási harc folyik Lemberg körül, a te ezrede- 
det is felvitték az orosz frontra, Lemberg alá. Bizony, ebből a kis 
büntető expedícióból még világháború is lehet...

30



Stein Leó hadnagyot kétheti „sebészi44 kezelés után áttették a 
belgyógyászatra. A „tüdőbajos44 fekvő beteg fejtábláján, a neve 
alatt ez a két szó állott: cath. ap. A köpőcsészéjében csúnya zöld 
köpet volt, amit Buchsbaum doktor csempészett bele.

A kis fürge segédorvos naponta többször iskoláztatta barátját:
-  Kár, hogy olyan nagy darab lóbőr vagy, különben könnyeb

ben menne a dolog. Azt ajánlom: rendezz néhány hosszúnapot, 
koplalj, ne beretválkozzál, árnyékold be a szemed alját korom
mal, igyál ecetet, szívjál el sok virzsíniát. A tüdőbaj tüneteit 
ismered, ugye?... Láz, köhögés, éjjeli izzadás, nehéz légzés. Ne 
csinálj nagy lázat, elég lesz harminchét és fél fok. A többit bízzad 
rám. Köpetet hozok, amennyi csak kell, tüdővészes katonák 
csészéjéből...  Mázlista vagy, Leókám, mert a döntés az én 
kezemben van. A laboratóriumi lelet dönti el a sorsodat. Bizott
ság elé kerülsz.

-  Bizottság elé? Hiszen akkor rájönnek a csalásra.
-  Ugyan kérlek, te tiszt vagy, és tisztnek becsülete van. A 

közlegényre rámondhatjuk, hogy szimuláns, de egy császári és 
királyi tiszt sohasem szimulálhat...

-  És a főtörzsorvos?
-  Az egy állat. Egy főtörzsállat, aki nem a betegekkel törődik, 

hanem azt vizsgálja egész nap, hogy a főkapu be van-e csukva, és 
nincs-e eldobott gyufaszál a folyosókon. Még látni sem szereti a 
vért. A betegápolók vérét szívja. A betegségekhez nem ért, a 
szívhangokat fülsiketítő lármában is hallja. Nála fődolog, hogy az 
írások rendben legyenek. A kórházi akták. Ha minden jól megy, 
akkor az én pozitív köpetleletem alapján három hónapot is 
kaphatsz.

-  Várfogságot? -  motyogta Leó szórakozottan.
-  Áh! Szabadságot.
-  Csak sikerüljön... -  nyöszörgött a paplan alatt Leó. -  

Nagyon drukkolok. É s ... és a harctéri sérülésemről ne tegyek 
említést?

-  Na még csak az kellene... Elrontanád az egész tésztát. 
Tehát arról a bizonyos sabaci karcolásról egy szót se. Szervusz.

Stein hadnagy mozdulatlanul feküdt ágyán. Azokra az ezred
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társaira gondolt, akik talán éppen ebben a pillanatban rohamoz
nak a golyózáporban. Azután Nagy Istvánra gondolt... Mi lett 
Nagy Istvánnal? Él-e még? ... Sorra vonultak fel előtte a sabaci 
sebesültek, látta a fejüknél virrasztó sárga gyertyalángokat a 
sabaci éjszakában... Sok, sok gyertyalángot látott, minden sebe
sült mellett egyet.

Lehunyta a szemeit.
Nagy Istvánt látta maga előtt, amint karddal a kezében kiug

rott a kukoricásból, és teli torokkal kiáltotta a katonáinak:
-  Utánam, magyarok!
Azután eltűnt szemei elől, talán örökre...

A főtörzsorvos Stein hadnagyot egy hónapra szabadságolta. 
Leó még aznap délután megkapta iratait, és elhagyta a kórházat. 
Úgy döntött, hogy az éjszakát még a fővárosban tölti, és csak 
másnap utazik haza. Ennek a tisztiszolgája örült leginkább, mert 
még elbúcsúzhatott újabban szerzett kórházi szerelmeitől. Feri 
néhány hetes kórházi tartózkodása alatt jelentékeny sikerekről 
számolhatott be: az ápolónőket frissen beszerzett „sabaci emlé
keikkel hódította meg.

Stein hadnagy a délutáni uzsonnáját már az egyik nagy, körúti 
kávéház teraszán fogyasztotta el.

-  Milyen furcsa -  gondolta magában, mialatt kalácsot aprított 
a habos kávéba —, pár héttel ezelőtt szerb földön ittam a komisz
kávét a „Halál“-hoz címzett kávéházban... És most...

Csinos kis nők defilíroztak előtte, és kacér pillantásokat vetet
tek a lányos arcú, sápadt, kék szemű tisztre. Leót azonban a 
nőknél is jobban érdekelte a zsebében nyugvó szabadságos levél. 
Századszor olvasta el már és csókolta végig rövidlátó szemeivel a 
piros pecsétet, a főtörzsorvos aláírását.

Az újságos gyerek friss lapokat terített elébe.
Vastag betűkkel állt az első oldalon: Lemberg még a kezünk

ben van! Az újságok nagy diadalokról írtak, azonban számoltak 
egy további stratégiai visszavonulással, ami a túlerővel támadó 
oroszokkal szemben helyes taktikának bizonyult.

Este az orfeumba ment.
Éjfél után felnézett a sörkabaréba, ahol csaknem kizárólag
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tisztek mulattak. Az egyik sebesült tisztben ezredtársát, a mula
tós Jeney zászlóst ismerte fel. Jeney a karján sebesült meg, 
nyakán árván lötyögött a fekete selyemkendő: átlőtt karjával is 
buzgón ölelgette a nőket. Egyszerre két delnő ült az ölében. Egy 
új kabarédal refrénjét dúdolták mélabúsan:

...  s a két halott,
Egymás mellett feküdt és hallgatott. ..

Jeney zászlós harsány csatakiáltással üdvözölte Stein hadna
gyot, haptákba vágta magát, mire a hölgyek jobbra és balra a 
parkettra potyogtak le az öléből.

Sapka nélkül tisztelgett átlőtt karjával:
-  Hadnagy úrnak alássan jelentem, berukkoltam a sörkaba

réba.
-  Ruht -  mondta mosolyogva Leó.
Lázas kíváncsisággal vonta magához a fiút.
-  Hol sebesültél meg?
-  A jobb alkaromon.
-  Nem azt kérdezem... Melyik fronton? Sabacon?
-  Mi Sabacot megúsztuk...  A második zászlóalj Djakovón 

volt detazsmában, mialatt ti a sabaci harcokban véreztetek el.
-  Igen, igen, a ti zászlóaljparancsnoktok a hadosztály vezér

kari főnökének fivére. Innen a protekció. De hát beszélj, hol 
sebesültél meg? Mi van a fiúkkal? Hol van most az ezred? 
Harapófogóval kell kihúzni belőled a szót...

A bárnők lefogták a zászlóst. Az egyik a térdére ült, és 
valósággal dajkálta a sebesült kart.

-  Ha lefogjátok a kezemet, nem tudok beszélni... -  tört ki a 
zászlósból. -  Hát, kérlek alássan, a déli frontról őrült tempóban 
vittek fel bennünket Lemberg alá. Innen lógott haza az első 
ütközet előtt a hetedik század parancsnoka, Falta kapitány. 
Aranyérrel jelentett maródit, és egészen flegmatice hazalógott.

-  Hazalógott — ismételte Stein hadnagy, és elpirult.
-  Az első ütközetet egy tetves galíciai falu mellett vívtuk az 

orosszal. Nagyon büdös volt a levegő. Négyszeres túlerővel szem
ben verekedtek a bakáink. Tízszer egymás után sturmoltuk meg
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az állásaikat. Egy csomó tisztünk esett el. Három kapitányt 
vesztettünk el egy ütközetben... Én a karomon sebesültem meg. 
Minden pénzt megér egy ilyen príma karlövés...

-  Beszélj... tovább — türelmetlenkedett a hadnagy —, mi van 
Nagy Istvánnal?

-  A Pista?... Nagy Pista az ezred legbátrabb tisztje. Minden 
ütközetet végigcsinált eddig, úgy látszik, nem fogja a golyó. 
Ellenben a foga fáj, nagyon sokat szenved a fogaira. Azt mondja: 
Galícia nagyon cugos. Igaz... a pocakos ezredesünk is megsebe
sült ...

-  Az öreg Mullatsek?
-  Igen... Az öreg halált megvetve vezette az ezredet, pokoli 

golyózáporban. Csak egy nádpálca volt a kezében, azzal hado
nászott. A könyökén sebesült meg. Körülötte nagyon sok piros 
parolis baka harapott a fűbe... Az ezredes még sebesülten is 
kiabált: „Nem félni baka, nem dekkolni“ ... Éppen az volt a baj, 
hogy az orosz meg nagyon is jól dekkolt, és mi a nagy csata után 
óriási veszteséggel vonultunk vissza.

-  Szörnyűség...
-  A szörnyűség csak az ütközet után következett. A rükcugot 

üres gyomorral tették meg a kiéhezett bakák. Visszavonulásnál 
nincs menázsi, mert a gulyáságyúk a manipulánsokkal együtt 
elérhetetlen távolságokra menekülnek vissza, a konzervákat pe
dig az ütközet előtt fogyasztja el a bakatársaság. Nehogy az 
ellenség zabálja meg. Az oroszok a nyakunkon voltak... hát 
kérlek, mit tesz Isten: az éhségtől dülöngő, kimerült bakák pont 
egy óriási húskonzerv- és kétszersültraktár mellett pihentek 
meg. A józan ész szerint a magazinosnak azonnal ki kellett volna 
osztania az élelmiszereket a bakák között, nehogy az ellenség 
zsákmánya legyen. A raktár kommandánsa egy élelmezési kapi
tány volt, és hallani se akart arról, hogy a készletet kiosszák. 
Hiába kapacitálták a tisztek, arra hivatkozott, hogy nincs írásbeli 
parancsa a divíziótól. De hol volt már akkor a divízió?! Éhesen 
mentünk tovább, barátom, de alig tettünk meg néhány száz 
lépést, már láttuk az égig érő füstfelhőket: égett a raktár...

-  Szörnyű... meg kellett volna sturmolni a raktárt...
-  Az élelmezési Napóleon petróleummal öntötte le az
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élelmiszereket és felgyújtotta, nehogy orosz kézre kerüljön az 
értékes zsákmány.

-  Hülye.
-  Igazi osztrák reglamakukac...
-  Ez a híres Verantwortung!
-  Úgy van... A felelősség a káundká Verantwortung. Emiatt 

fogjuk elveszíteni a háborút. Hidd el, öregem, ez az élelmiszer
égés jobban fájt nekünk, mint az elvesztett ütközet emberveszte
sége ... Prosit!

Ittak.
A zenekar émelygős háborús dalt játszott.
Jeney zászlós átölelte Stein hadnagyot:
-  És most rajtad a sor, hadnagy ú r ... Meséld el, hogy kerültél 

ebbe a drága, ebbe a gyönyörű Hinterlandba?...
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ÖTÖDIK FEJEZET

SZABADSÁG

A Porváros felé robogó gyorsvonat nagyon lassan haladt. Már 
vagy fél órája vesztegelt egy kis állomáson. Katonaszállító vona
tokra várt. Az északi frontra újabb és újabb csapattesteket 
vontak el a szerb frontról. Tüzérség, trén vég nélküli szerelvényei 
sorakoztak egymás mögött a pályatesten.

Stein hadnagy egy másodosztályú fülkében ült Falta kapitány
nyal. Útban voltak hazafelé. A kapitány békeidőben az ezred 
legsneidigabb és legkegyetlenebb tisztje volt. Falta kapitány volt 
a tiszti vívóiskola oktatója, állandó párbajsegéd, becsületbíró, 
többszörösen kitüntetett stratéga. A háború előtt a vezérkarba 
akarta felvétetni magát, azonban a vizsga előtt pár nappal kitört a 
háború.

A porvárosi bakák rettegtek tőle, mert a legkisebb mulasztá
sért is kiköttette őket. A hetedik század parancsnoka volt, a 
sabaci harcokban nem vett részt, az első orosz ütközet előtt 
beteget jelentett.

Éppen a betegségéről magyarázott Stein hadnagynak, és na
gyokat húzott konyakos üvegéből:

-  Kérlek alássan -  mondta a kapitány ez a segédorvos 
Muhr egy arrogáns Kerl. Nem zsidó ez a doktor?...  Hát igen... 
Az első Lemberg alatti ütközetet megelőzőleg a szabad mezőkön 
aludtunk. Előttünk nagy ágyúzás, srapnelek villantak a koromsö
tét horizonton. Úgy volt, hogy másnap kerülünk ütközetbe. 
Odamegyek a zászlóalj segédorvoshoz, ehhez a doktor Muhrhoz, 
és megkérem, hogy állítson ki nekem egy orvosi bizonyítványt. 
Szemtelenül kérdezte: „Talán megsebesült a kapitány úr?“ Mon
dom: „Az aranyeremet akarom megoperáltatni a kádernél.“ Azt 
kérdi a doktor: „Mióta van aranyere a kapitány úrnak?“ Mon
dom: „Kilenc éve.“ Azt mondja ez a frech fiatalember: „Akkor 
várjon még kilenc évet az operációval, vagy ha nem akar várni,
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operáltassa meg háború után.“ Még azt is hozzátette, hogy a 
közlegényt az ilyen aranyérrel az első vonalba küldik, de semmi 
szín alatt se haza. Hát most szólj hozzá: engem, az aktív első 
osztályú kapitányt egy plenklerrel hasonlít össze. Mordskerl! Mi? 
Azt mondtam neki „kompliment44 -  és otthagytam. No alsz- 
tern ...

-  És azután? -  kérdezte Leó nagy érdeklődéssel.
-  Azután standere-pityere hátramentem a divízióhoz, jelent

keztem a törzsorvosnál, aki régi jó barátom, és szó nélkül haza
küldött. Itt a bizonyítvány: behufs dringende Operádon.

Stein hadnagy szemei felvillantak. Arcát enyhe pír lepte el:
-  Hát akkor a kapitány úr még nem volt ütközetben?... -  

kérdezte alázatos hangon.
-  Nem! — felelte a kapitány nagyot hörpintve. — És jó orrom 

volt. Az első ütközetekben nagyon sok aktív tiszt veszett el. 
Szapperlot... egy csomó jó kamerádom halt hősi halált. Az első 
ütközetek a Monarchia tényleges tiszti állományát megtizedelték. 
Az aktívok meghozták a véráldozatot. Ott volt Rohatyn, Chodo- 
rov meg a többi.. A bölcs osztrák hadvezetőség jóvoltából. Több 
aktívot nem adunk! Én se kérek belőle. A kompanimat átadtam 
egy tartalékos hadnagynak, és szevasz front. Majd a kádernél 
átveszem a regruták kiképzését. Ez való nekünk, aktív tisztek
nek.

-  És ha szabadna kérdeznem, kapitány úr -  jegyezte meg 
hosszabb szünet után a hadnagy —, nincs szándékában újra 
kimenni a frontra?

-  Ahogy vesszük. Trénkomandásnak vagy kórházparancsnok
nak szívesen mennék. De századparancsnoknak? Ahhoz más 
hadvezetőség kell. Az osztrák hadvezetőség már az első hónap
ban levizsgázott. Minden fej nélkül megy. A mi hadtestünkben 
eddig két generálison konstatálták az agyalágyulást.

-  Most kapták a bajt?
-  Nem, még kadétkorukban. Tudatlanságuk határtalan, osto

baságuk és reglamatébolyuk áldozatául esett már az aktív tiszti
kar színe-java. És ez a rengeteg, kiváló közkatona. Tudod, én 
bevallom, egész életemben gyűlöltem a magyarokat, a buta, 
tudatlan magyar bakákat, de most a háborúban igazán megsaj
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náltam őket. Képzeld el: egy Falta kapitány szíve megesik a 
magyar katonákon... Megsajnáltam az egész bagázst. Szapper- 
lot.

Hosszú virzsíniára gyújtott a kapitány, azután nagyokat pöfé
kelve folytatta:

-  A világháború legalább három hónapig fog eltartani. Ennyi 
időt nehéz lesz neked, a rezervistának kihúzni a kádernél. Ne
kem, az aktívnak, könnyen fog menni.. No, prószit. Es wird 
schon gehn, wie geschmiert... ne búsulj...

Elegáns hölgy jelent meg a robogó vonat folyosóján.
A kapitány felugrott, megigazította a gallérját:
-  Micsoda stramm, kitűnően adjusztált nő. Felderítő 

szolgálatra megyek.
Végigsimította lenszőke haját, kilépett a folyosóra, és pár perc 

múltán már beszélgettek az ablak mellett.
Leó ezalatt magába roskadva hallgatta a zakatoló kerekek 

ütemét.
„Árulást követtem el -  gondolta ijedten-, megszegtem eskü

met, otthagytam bajtársaimat... Falta kapitány is áruló... Szö
kevények vagyunk... katonaszökevények. A közlegényt ezért 
haditörvényszék elé állítják, a tisztet védi a tiszti becsület, a 
rang... A becsületes emberek kitartanak a helyükön... Becste
len árulást követtem e l... Árulás a bajtársakkal és a legénységgel 
szemben. De a hadvezetőség is árulást követ el a sorozatos 
baklövésekkel. Hazugsággal van tele minden napom, de hazud
nak a hivatalos jelentések is, amikor sorozatos kudarcokat, a 
szörnyű emberáldozatokat győzelmeknek könyvelik e l... A ge
nerálisokat, akik a biztos halálba kergetik a tízezreket -  nem 
büntetik meg. A vezéreket egyszerűen nyugdíjazzák, ez a bünte
tés a sok ezer és ezer ártatlan ember életéért... Kitüntetésnek 
venném, ha a hadügyminiszter, az ellenséggel szemben tanúsított 
gyáva és tiszthez nem illő viselkedésem miatt engem is nyugdí
jazna/ 4

Kelletlenül nyúlt a szanaszét heverő napilapok után. Az újsá
gok tele voltak háborús hírekkel, térképekkel, a háborút dicsőítő 
cikkekkel. A komarnói ütközet... A csapatok átcsoportosítása a 
San folyó mögé... A német hadsereg megszállta Belgiumot.
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Előnyomulás Párizs felé. Egy képes hetilap oldalas fényképe 
alatt: „Párizsban éjjel fényszórókkal kutatják a német repülő
ket . . Az ellenség minden vonalon óriási veszteségeket szenve
dett, rengeteg fogoly, hadizsákmány...

Félredobta az újságokat.
A porvárosi káderkommandáns jutott eszébe. Letartóztatási 

paranccsal a kezében várja őt az öreg alezredes... A szökevény 
Stein hadnagyot letartóztatják, degradálják és mint közlegényt 
küldik ki újból a harctérre...

Összerázkódott...
A fronton csak Kardos önkéntes látta a karcolást... Nagy baj 

származna abból, ha Kardos jelentene mindent Schwarzkopfnak, 
a főorvosnak, aki nagyon adja a kemény katonát, katonásabb, 
mint egy tényleges tiszt.

Újból a hírlapok után nyúlt, aztán hirtelen az az érzése támadt, 
hogy igazoló írásait elveszítette: ijedten kereste szabadságos 
levelét...

. .. A vonat berobogott a jól ismert porvárosi pályaudvarra. A 
tisztiszolgák fürgén cipelték a nehéz holmikat, hátizsákokat, ka
tonaládákat. A kijáratnál ácsorgó egyetlen, piros sapkás hordár 
irigykedve bámult a tisztiszolgák után.

Falta kapitány útitársnőjével együtt hagyta el az állomást.
Jókedvűen búcsúzott Leótól:
-  Győztem! Egy jó nő felér egy nagy győzelemmel... Minden 

más nagy smarn. Jetzt wird mulatiert. ..  Szevasz...
Kacagva tűnt el hölgyével a város felé rohamozó tömegben.

Másnap délelőtt tíz órakor ébredt Leó.
Az anyja tejeskalácsos kávét hozott be a fiának tálcán, és az 

ölébe tette:
-  Ma az ágyban reggelizel, fiam -  és megcsókolta.
Hanák Feri sompolygott be a szobába:
-  Aunye, de jó volna -  hunyorított szemével - ,  ha a háború 

végéig így etetné az öreg naccsága a hadnagy urat...
Leó az ágyban ülve jóízűen fogyasztotta kávéját.
Az öreg Steinné az ágy szélére ült, dolgos kezét az ölébe rakta:
-  Ez a bátor katona mindent elmesélt... Hogy is hívják?
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-  Feri...
-  Mindig elfelejtem... Borzasztó dolgokon mentetek keresz

tül, még hallgatni is rossz volt. De hál’ Istennek, már itthon 
vagy...

-  Képzelem, miket hazudtál össze -  mosolygott a hadnagy 
Feri felé fordulva.

-  Csak az igazságot mondtam. Elmeséltem a naccságának, 
hogy hogy és miként harcoltunk a szerbek ellen...

Az öregasszony könnyes szemekkel sopánkodott:
-  A jó Isten mégis megsegített.
Leó hálásán simogatta a fáradt, ráncos kezeket.
Arca hirtelen elborult:
-  A pótkeretnél kell majd jelentkeznem...
Hanák Feri az ágy előtt összecsapta a bokáját:
-  Hadnagy úrnak alázatosan jelentem, arra még ráérünk. A 

katonaságnál sohasem szabad sietni. Aki siet, mindig ráfizet. 
Csak szép komótosan...

Leó szót fogadott: csaknem huszonnégy óráig aludt egyfolytá
ban.

Másnap szolgálati övvel derekán jelent meg a pótkeret-pa
rancsnokságon.

A folyosón egy aktív, szemüveges főhadnaggyal, a segédtiszttel 
találkozott:

-  Hol találom Hőfinger alezredes urat?
-  Hőfinger? Tegnap ment ki a menettel a frontra. Az új 

káderkommandáns Strunz Kari alezredes.
-  Miféle ember?
-  H m ... Mint a többi exhumált, nyugdíjas törzstiszt. Boga

ras...
-  Jó ember?
-  Kukacos. Az orránál nem lát tovább. Önző, a zsugoriságig 

takarékos, vén kadétiskolás tiszt. A háborúról azt hiszi, hogy az 
csak olyan császármanőver. A mániája: a ragyogó gomb meg 
derékszíjcsat. Mi újság a fronton? Igaz... te még Sabacon sebe
sültél meg... Rendben vagy m ár?...

Leó minden csepp vérét a fejében érezte lüktetni. A homlokán 
apró vízgyöngyök jelentek meg.
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-  Rendben... -  mondta alig hallhatóan -  egyhónapi sza
badságot kaptam.

-  Szerencsés fickó. Sajnos, én már fél lábbal benn vagyok a 
marsban... Ez itt az alezredes irodája. Ismered a járást?

-  Még nem jártam it t ... -  válaszolta Leó bizonytalanul, és 
arra gondolt, hogy milyen kitűnő életbiztosítás ez: háborúban a 
hinterland kadetirodájában dolgozni.

Izgatottan kopogtatott be az ajtón.
Az irodában kettős íróasztal mellett két ingujjra vetkőzött, 

kövérkés, kopasz fejű ember hajolt az írások fölé. Rózsaszínű 
fejbőrük ragyogott. Leó szíve majd kiugrott. Rossz sejtelmek 
gyötörték már napok óta. Néhány pillanatig vizsgálgatta az idős 
emberek arcát, aztán az értelmesebb fejű férfihoz lépett, és 
szabályszerűen jelentkezett.

Zavarában a számvevő őrmestert nézte alezredesnek. Az őr
mester felemelte fejét, és a szemben ülő kopasz úr felé intett:

Az alezredes keményen szólt:
-  Warten!
Kínos várakozás után az alezredes felállott, magára öltötte 

kopottas, pléhgalléros zubbonyát, felcsatolta a kardját, és mogor
ván kiáltotta:

-  Melden!
Leó csukaszürke sapkáját jobb kezében tartva előírásosan 

jelentkezett, és átadta írásait.
Az öreg, zömök alezredes ódon csiptetőjét az orrára illesztette, 

áttanulmányozta az iratokat. Mindent rendben talált.
Megpödörte tömött, őszes bajuszát, tarka zsebkendőjével vé

gigsimította tar fejét, és panaszkodni kezdett. Azon siránkozott, 
hogy a harctér valóságos üdülés és lustálkodás a káderhez képest. 
Ide az irodába kell az igazi, az egész ember, mert ebbe a rengeteg 
munkába bele kell őrülnie az embernek. Más ember ezt el se 
tudná végezni, nem bírná idegekkel, de ő, Strunz alezredes, a 
méltatlanul nyugalmazott alezredes, tudja, hogy mivel tartozik 
hazájának és császárjának. Önként jelentkezett szolgálatra, és 
helyén, az íróasztal mellett ki fog tartani utolsó leheletéig.

Csámpás lábú, borzas hajú káplár ment át a szobán iratcsomó
val. Az alezredes rászólt, hogy előkerült-e már az iroda eltűnt
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vonalzója. Nagy patáliát csinált, az iroda egész személyzete ösz- 
szecsődült.

A nagy ordítozásból Stein hadnagy csak annyit értett meg, 
hogy pár nappal ezelőtt eltűnt az iroda vonalzója, és az alezredes 
életre-halálra kerestette.

-  Nem tűröm az irodaszerekkel való tékozlást — kiáltotta éles 
hangján az alezredes. -  Sparen! Takarékoskodni! Beléjük fogom 
verni a spórolást.

Rákpiros lett, csapkodta az íróasztalt. A szemüvege leesett az 
orráról.

-  Őrmester! Magát teszem személy szerint felelőssé a kincs
tári vonalzóért... A kincstár vagyonát nem szabad elpocsékolni.

Jól kidühöngte magát, azután leült, nagyokat fújt asztmás 
tüdejével, szemét vadul hordozta körül, majd Stein hadnagyhoz 
fordult:

-  Hadnagy úr! Maga most a hinterlandban van, és nem a 
harctéren. Ezt ne felejtse el. Ami a tisztnek szabad a harctéren, 
az nincs megengedve az ország belsejében.

Hosszabb előadást tartott az előírásos gallérokról, a kesztyűvi
selésről, bőven fejtegette, hogy tisztnek tilos nyitott kabátban az 
utcán megjelenni.

Leó megkönnyebbülten, boldogan hallgatta az alezredes lec- 
kéztetését, és minden kérdésére alázatosan válaszolta:

-  Jawohl.
Mennyivel kellemesebb dörgés volt ez számára, mint az ész

bontó ágyúszó...
Feszesen tisztelgett, és remegő térdekkel, az izgalomtól kipi

rult arccal, de könnyű szívvel hagyta el a káder épületét.
Az utcán meleg napsütés köszöntötte.
Nagyot lélegzett, megtapogatta pénztárcáját, és nekivágott a 

város felé vezető útnak.
Egyenesen az Aranykos kávéház felé tartott.
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HATODIK FEJEZET

KÁVÉ MÁTYÁS PETŐFI UTCAI HÁZA

A porvárosi polgárok figyelmét teljesen lekötötte a világhá
ború. A kávéházi Konrádok és stratégák már fogadásokat is 
kötöttek. A leghazárdabb fogadó karácsonyra, legfeljebb újévre 
tette a fegyverszünet napját. Ha Olaszország hű szövetségesei 
mellé áll, talán még előbb is véget ér a nagy vérengzés.

A nagy világégésben ugyan ki is törődött volna a kisvárosi 
tetőtüzekkel. Kávé Mátyás volt rőföskereskedő Petőfi utcai háza 
egy csendes nyári éjjel leégett. A tűzoltók a lobogó nádtető 
hatalmas lángjaival küszködtek. Az utcára kidobált ágyneműkön 
Kávé Mátyásné ájuldozott. Hiába vigasztalták a jó szomszédasz- 
szonyok, hogy a kár biztosítással megtérül, vigasztalhatatlan volt. 
Két gyermekét -  Amálkát és Elemért -  magához szorítva 
jajgatta:

-  Végünk van, gyerekek, koldusok lettünk...
A fejlett, érett Amálka könnyes szemmel csitítgatta sikongó 

édesanyját.
Kávé Mátyás ingujjra vetkőzve segédkezett a tűzoltóknak. 

Pihenés közben lihegve magyarázgatott valamit az öblös hangú, 
hatalmas termetű idősebb főparancsnoknak.

A háború kitörése óta rengeteg ház égett le a különböző 
harctereken, azonban elsőnek Kávé Mátyás háza került újból 
tető alá. Szép piros cseréptetőt kapott a ház, és Kávéné régi 
vágya is beteljesedett: még egy szobával bővült ki az utcai front. 
A szomszédok összebújtak, megindult a pletyka: „Ennek a Mö- 
työk Matyinak mindenre jut pénze -  jegyezte meg Durantiné. -  
Százszor megy tönkre, százszor szedi össze m agát...“ Mötyök 
volt Kávé Mátyás csúfneve. A környék csak ezen a néven 
ismerte.

Gilicéné a fejét tette rá, hogy Kávé önkezével gyújtotta fel az 
ócska nádtetőt, hogy a biztosítási összegen új házat építsen.
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A házvégi szomszédasszony, a veszedelmes szájú Csutkáné 
meg éppenséggel megesküdött, hogy a jámbor képű Kávé Mátyás 
nem a pályaudvaron árult üdítő bonbonokból szedte meg magát, 
hanem azért csapott fel vasúti cukorkaárusnak, hogy a Sabacon 
rabolt drága ékszereket az átutazó bakáktól potom áron összevá
sárolhassa.

Erre a leleplezésre azután Durántiné sem hagyta magát. Egy 
őrmester feleségétől hallotta, hogy Mötyök Matyi az ezrediroda 
egyik manipulánsával összejátszik, és mellékesen katonaszabadí- 
tással is foglalkozik.

A volt rőföskereskedő — aki a polgárőrségi szolgálat alól is 
igen ügyesen kibújt — a menetszázadokat összeállító őrmestertől 
megtudta a hadba vonult kereskedők címeit. A ravasz spekuláns 
különös üzletet eszelt ki. Felkereste a hadba vonult rőfösök 
családtagjait, és a háborúra meg a bajtársi segítségre hivatkozva, 
körmönfont rábeszéléssel eladatta az üzlet összes áruit. Rájuk 
ijesztett, hogy a háborúban megáll minden kereskedés, sőt a 
hadügyminiszter rövidesen el fogja rekvirálni az összes szövete
ket. A megijedt asszonyok, öregek kapva kaptak az alkalmon, és 
olcsó pénzért elkótyavetyélték a drága szöveteket. Hitelbe is 
odaadtak mindent, csak hogy megszabaduljanak az árutól.

Kávé Mátyás egyfogatú parasztszekéren bebarangolta a vidé
ket, és az összeharácsolt árut többnyire éjnek idején csempészte 
udvarába.

A zömök termetű, nyájas Kávé Mátyás kitűnő egészségnek 
örvendett. Roppant bírta a munkát, éjjel-nappal dolgozott. 
Mindössze csak negyvenkét éves volt, korosztálya már bevonult a 
népfelkelőkkel, őt a jobb szemén ülő hályog mentette meg a 
harctéri szolgálattól. Kávé Mátyás nem szívesen beszélt a vak 
szeméről. Ismerőseivel elhitette, hogy cugot kapott a szeme. 
Csak kevesen tudták, hogy Kávé urat néhány évvel ezelőtt egy 
szorongatott adósa verte össze, és azóta borult homály a jobb 
szemére. Valamikor szégyenkezve leplezte hályogos szemét, 
most kérkedve verte a mellét: „Engem bizony ki nem visznek a 
harctérre, még ha évekig is fog tartani a háború.“

Mátyás mindenből pénzt csinált, rendkívül takarékosan élt, 
fillért fillérre rakott. Híres volt fukarságáról, mindenki sajnálta
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azt, aki kamatra vett fel pénzt tőle. Néha egész éjjelen át a pénzét 
számolgatta, hajnalig jegyezgetett villanyfény mellett -  miután 
kikapcsolta a villanyórát drót segítségével.

Felesége, Tyukodi Teréz, a valaha gazdag, de tönkrement 
parasztgazda, Tyukodi leánya, fukarságban még az urán is túltett. 
A gömbölyű, piros képű, negyven körüli asszony rózsás arcán 
örökös mosoly ült. Még álmában is mosolygott. Mosolyra állt a 
szája, ha beszélt, ha hallgatott, ha öröm vagy bánat érte. Erős, 
mosolygós ajkai közül arany fogsora csillogott ki, amit még a régi 
jó időkben Révész fogtechnikus illesztett a szájába. Dicsérte is 
mindenfelé a „doktor Révészt44. Az asszony állandóan 
doktorurazta a technikust, aki házuk gyakori vendége volt. A 
derék anya abban az időben Amálkával akarta a doktor urat 
összeboronálni. Révész csak akkor maradt el a háztól, amikor 
Kávé Mátyás tönkrement, és vagyonából mindössze az asszony 
nevére írt Petőfi utcai ház maradt meg. Ettől az időtől kezdve 
Kávéné Révész úrnak szólította, sőt egy ízben aranyműves ipa
rosnak nevezte -  a háta megett.

A mosolygós Kávé Mátyásné — akit a szomszédok „édes- 
szavúnak44 csúfoltak — talán mindenkivel szemben barátságos, 
édesszavú volt, csak az urával nem volt soha kibékülve.

Legtöbbször zsugori ura „könnyelműségei44 miatt veszekedett. 
Néha bizony egy garas miatt naphosszat pörölt vele. Nem sze
rette az urát és nem értette meg férje bonyolult, görbe üzleteit.

Ismerősei előtt gyakran kérkedett az asszony, hogy az ő szülei 
valamikor nagy házat vittek, és Mátyáshoz érdekből ment nőül. 
Férje annak idején csinos kereskedősegéd volt, jól öltözködött, 
és elhitette a tapasztalatlan lánnyal, hogy anyai nagynénje után 
nyolcvan lánc föld örökség vár reá. Ettől az egész Tyukodi család 
megszédült, és szünet nélkül rágták a leány fülét: „Teca, megvé
nülsz, vén lány maradsz, mire vársz?44 Pedig neki -  aki szép lány 
volt — honvédtisztek csapták a szelet. De hát a tisztek csak 
udvaroltak meg táncoltak, tették a szépet, de nem nyilatkoztak. 
Az iszapfürdői Anna-bálon is kivilágos kivirradtig táncolt vele 
Pozder Nándor honvédkapitány, de a vége mégiscsak az lett, 
hogy Kávé Mátyás kereskedősegéd öltözött ünneplőbe és -  
megkérte a kezét. így lett a felesége. A házasságukból származott
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a bálos, szelíd Amálka, aki Gyertyaszentelőkor töltötte be a 
tizennyolcadik életévét, és a beteges Elemér, akit tavaly vettek ki 
a negyedik polgáriból az orvosok ajánlatára.

Amálka karcsú, nyúlánk, átlátszóan fehér bőrű, szőke leány 
volt. Szép, tágra nyílt kék szemeit hosszú pillák árnyékolták. Dús 
fürtjeit két fonatban viselte, aranycsillogású haja bokáig ért. A 
leánykának -  aki örökös mosolyát az anyjától örökölte -  két 
szenvedélye volt: a templom és a takarítás. Szobái ragyogtak a 
tisztaságtól. Az utóbbi időben cseléd helyett is dolgozott. Takarí
tás közben néha egy pillanatra kidugta fejét az ablakon, hogy 
azután annál buzgóban folytassa munkáját. Ünnepnapokon, ami
kor anyjával templomba ment misére, mindenki megbámulta 
sudár termetét, ringó járását, karcsú lábait.

Elemér öccsének Amálka volt a második anyja. Mióta az orvos 
gyengének találta a fejlődő kamasz tüdejét, a fiú különleges 
elbánásban részesült a családban.

Kávéné az utóbbi időben nagyon sokat veszekedett az urával, 
érthetetlen üzletei miatt. Nemegyszer mondta a szemébe, hogy 
„hibás“, őrült. Most is a szövetek miatt porolt vele. Férje a 
környéken összevásárolt tarka szöveteket feketére festette, és a 
nagy mennyiségű fekete szövetet a mosókonyhában halmozta fel.

Kávé Mátyás így magyarázkodott:
-  Engedd meg, Teca, de te ehhez nem értesz... Ez a háború 

évekig fog eltartani, mert nagy nemzetek állnak egymással szem
ben és egyik se engedhet... A hosszú háborúban sok a halott, 
sok gyászruha kell... Én a hősi halottakkal spekulálok, a gyász
ra ... Most már érted?...

. .. Kétségbeesett kereskedők sorra zárták be az üzleteket, 
Kávé úr pedig egyre csak vásárolt, raktározott, és jó haszonra 
mindent tovább adott. Gyűjtötte az aranypénzt. Aranyért olcsób
ban adta a portékáját. Mindenki mosolygott rajta, amikor a 
tízkoronás aranyért tizenegy papírpénzt fizetett. Azt mondták rá, 
hogy eszelős, hiányzik neki egy kereke.

A Kávé Mátyás utolsó csődjét követő időkben -  az asszony 
bevallása szerint — az utcai szoba pontosan fizető bérlője, Áldori 
Emil doktor banktisztviselő volt a család megmentője. A bútoro
zott szoba bérlője, Áldori úr, csinos és rendes fiatalember volt.
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Mindig olyan volt, mintha skatulyából vették volna ki. Korrekt, 
kevés szavú, igénytelen úriember. A környék csak doktor Csinos
nak titulálta. Az igazi nevén nem is ismerték. Áldori -  a háziasz- 
szony elbeszélése szerint -  a holmijait katonás rendben tartotta, a 
szobájában is mindig példás tisztaság volt. Igaz, hogy Amálka 
takarított utána, de hát mégis... Az íróasztalán az írószerszámok 
szabályos vonalban sorakoztak mindig ugyanazon a helyen. A 
szekrényében a ruhák... de hát azt látni kell... A levetett 
fehérneműje tisztább, mint amit más felvesz. Áldori udvarias, 
komoly, előzékeny úriember volt. És hozzá még nőtlen, pedig a 
harmincon már jóval túl volt.

Áldori Emil a fővárosban végezte a középiskoláit, és mint 
joghallgató lett az Országos Földbank tisztviselője. Két éve dol
gozott már a porvárosi affiliált pénzintézetben. A Földbankban 
Stein Leóval szorgalmaskodott a könyvelési osztályon. Jó barát
ságban voltak, és ez a barátság a mozgósítás után csak kimélyült.

Stein hadnagy vasárnap délelőtt, egy nappal a lejelentkezése 
után, ragyogó arccal köszöntött be Áldorihoz.

Áldori éppen a falon függő óriási hadszíntéri térképével bajló
dott: apró gombostű-zászlócskákkal tűzdelte ki a front állását. 
Kezében friss napilapokat tartott.

-  Á — szervusz, Leókám! — kiáltotta elébe. — Nos, megvan a 
szabadság? Jogerős?

-  Egy hónap -  felelte Leó. -  Aztán kivágnak megint, mint a 
huszonegyet.

-  Egy hónap alatt sok minden történhetik.
-  Csak béke nem. így már igen... Itt, a csinosan bútorozott, 

külön bejáratú, féregmentes utcai szobában végigdrukkolni a 
nagy háborút.. .Meg a bankban... kitartani az utolsó csepp 
tintáig...

-  Arra is szükség van... tudod ...
-  Tudom, tudom, de azért megesz a sárga irigység. Én nélkü

lözhető vagyok a bankban, de az igazgató unokaöccse, a Soltész, 
meg a másik igazgató barátnőjének a fivére, Cserreghy, már 
nélkülözhetetlen. Panama az egész vonalon ...

-  Ne izgasd magad, Leókám, árt az egészségednek. Különben 
hogy ment a dolgod a fronton?
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-  Őszintén szólva, én nem is láttam a frontot. Csak arra 
emlékszem, hogy rettenetesen féltem... Mi az, hogy féltem: 
rettegtem, irtóztam...

-  És ezt csak úgy egyszerűen bevallód... Leutnant Stein...
-  Először: degradáljanak, ha nem tetszik. Másodszor: én egy 

közönséges, békeszerető kettős könyvelő vagyok, szüleim egyet
len, féltett gyermeke, családfenntartó, és csak azután -  hadnagy 
a tartalékban.

-  A haláltól félsz?...  -  kérdezte Áldori óvatosan.
-  Á hh... — tört ki Leóból. — Nem a haláltól félek... inkább 

a rokkantságtól... Egész életemen át bénán, nyomorékul élni... 
B rrr... Egyszer úgyis meg kell halni — előbb vagy utóbb. D e ... 
Azt még értem, hogy a nagyvilágon meghalnak a sokat szenvedő 
rákos és tüdőbajos betegek. Ezeknek meg kell halniuk. D e ... 
D e ... egészséges, válogatott, fiatal, makkegészséges fiatalembe
reknek mért kell meghalniuk?...  A betegségekre előbb-utóbb 
feltalálják a gyógyító szérumot, a háborús betegségből, úgy lát
szik, sohasem gyógyul ki az emberiség. Ha már meg kell halnom, 
hát rendben van, de én egy darabban akarok megjelenni a Hadúr 
előtt, és bemondani a meldegehorzamsztot. Sehogy sincs ínyemre, 
hogy az Úristen előtt fej vagy lábak nélkül jelenjek meg tartós 
szolgálattételre.

Áldori idegesen gyűrte cigarettáját a hamutartóba:
-  Háború mindig volt és lesz, amíg két különböző fajtájú 

ember él és zászlót lobogtat.
-  Megáll az ember esze -  folytatta Leó - ,  még mindig 

jelentkeznek fiatalemberek önkéntesen harctéri szolgálatra.
-  Öngyilkossággal fenyegetőznek, ha harctéri szolgálatra al

kalmatlanoknak minősítik őket... Sírva könyörögnek, hogy vi
gyék ki őket a frontra...

Halk kopogtatás után a házikisasszony, Amálka nyitott be a 
szobába. Ivóvizet hozott be a tálcán. A szobában friss fehérne
műillat áradt szét.

-  Bocsánat... nem tudtam...  — dadogta pirulva a lány, és 
összeverődtek remegő kezében a poharak.

Stein hadnagy felugrott, és katonásan mutatkozott be:
-  Stein tartalékos hadnagy alázatosan bemutatkozik...
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-  Hírből ismerem a hadnagy urat -  mondta a lány, és füle 
hegyéig elpirult. -  A barátnőimtől is sok szépet hallottam a 
hadnagy úrról...

-  Rólam?
-  Igen... igen... a sabaci hősről...
Leó arcát elöntötte a vér:
-  Hát igen, kisasszonykám... Sabac stimmel, csak a hős... 

izé ... hogy is mondjam...
Amálka felbátorodva vágott közbe:
-  A hadnagy úr szerénykedik, pedig én láttam az állomáson. 

Az apám akkor cukorkaárus volt... Igen, láttam a hadnagy úr 
bekötött kezét. A bal keze be volt pólyázva...  A hadnagy úr volt 
az első sebesült tiszt, akit láttam...

A két fiatalember pillantása találkozott. Stein hadnagy szűk
nek találta magas gallérját...

-  Mutassa meg a sebhelyet...  -  lelkesedett tovább a lány, és 
izgalmában kipirult az arca. Formás, fehér nyaka piros foltokban 
égett.

Stein hadnagy volt az első formaruhás férfi, akivel szemtől 
szemben állott.

-  No, mutassa meg a sebhelyet... kérem... — esengett a lány.
-  Még nem láttam harctéri sérülést...

Áldori doktor zavartan köhécselt:
-  No, akkor most se fog látni, Amálka... mert izé... ezek a 

könnyű harctéri sebek gyorsan begyógyulnak, és nyomtalanul 
eltűnnek... Látom, keresi a kitüntetést a hadnagy úr mellén...

-  Egyelőre kitüntetés, hogy Amálkával megismerkedhettem
-  szólt Leó mély meghajlással. -  A lányoknak a legjobb: őket 
nem viszik a frontra... Irigylem magát...

-  Pedig higgye el, hadnagy úr — önérzeteskedett a leány —, 
nagyon szívesen mennék a harctérre.

-  Harcolni...
-  Akár harcolni is, fegyverrel a kezemben.
-  És nem félne?
-  Nem.
-  És ha meg találna halni?...
-  Úgyis olyan sok lány van a világon...
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Amálka a hadnagy aranycsillagain felejtette tekintetét:
-  Akár a hadnagy úr helyett is kimennék ...
Leó megragadta a leány izmos kezét:
-  Akár helyettem is?
-  Igen ... Örömmel...
-  Köszönöm, Amálka...
A leány kiszabadította kezét:
-  A viszontlátásra...
Egy ugrással a küszöbön termett. Szinte menekült... Formás, 

mezítelen lábikrái kivillantak a tiszta vászonszoknya alól.
Leó az ajkába harapott:
-  Feltűnően csinos ez a fruska...
Áldori unottan válaszolt:
-  Lehet. Ki vagy éhezve ...
Ezentúl Leó gyakrabban látogatott el barátjához, és nagyon 

örült, ha nem találta otthon. Utóbb már csak abban az órában 
járt el hozzá, amikor Áldori a kaszinóban a bankigazgatók háta 
megett kibicelt.

Kávé Mátyásné valósággal úszott a gyönyörben. El volt ragad
tatva hadnagy vendégétől, aki nemegyszer mondta őnagyságá- 
nak, hogy már régóta vágyott egy igazi úri család barátságára.

Amálka is nagyon megkedvelte a lányos arcú, jó modorú Leót. 
Szívesen hallgatta kellemes, meleg hangját, nagyokat kacagott 
tréfáin. Eleinte likőrrel és borral kínálta mindennapos vendégét, 
később, a délutáni látogatások alkalmával áttértek a kávéra és a 
tejeskalácsra. A mama elégedett mosollyal nézte a fiatalokat: — 
csak szórakozzanak...

Egyik meleg, álmos délutánon nagyon sok sebesültet szállítot
tak a Petőfi utcán keresztül a hadikórházba. A hadnagy és a leány 
az ablaknál állottak. Stein hadnagy megfogta a lány kezét:

-  Lejárt a szabadságom, Amálka... Holnap utazom...
-  A harctérre? ...
-  Egyelőre csak felülvizsgálatra.
Amálka elsápadt, azután pipacsvörös lett:
-  Elmegy...
-  Holnap.
-  Elmegy...
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A lány lehunyta szemeit, a sírás környékezte.
Stein hadnagy Amálka borult tekintetét kereste:
-  Sajnál? ...
-  Igen.
-  Szeretné, ha itt maradnék maga mellett?
-  Szeretném, ha kitüntetést kapna, ha megsebesülne, ha én 

ápolhatnám...
-  Angyal...
Hangtalan sóhaj után:
-  És ha meghalok?...
-  Ne gondoljon a halálra... Arra gondoljon, hogy ez a csúnya 

háború egyszer mégis véget é r ...
-  . ..  de a mi barátságunk megmarad, nem ér véget soha... 
Elhallgattak.
A hadnagy élvezte a lány zavarát. Magához vonta remegő 

kezét:
-  És ha kivezényelnek a frontra?
Remegő ajakkal felelt a lány:
-  Imádkozni fogok magáért...
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HETEDIK FEJEZET

VISZONTLÁTÁS

A helyőrségi kórház kertjében izgatottan járt Stein hadnagy fel 
és alá. A kavicsok ropogása a sabaci menekülést juttatta eszébe: 
a kis szlavóniai állomást, a kórházvonatot, az ágyúzást követő 
csendes éjszakát.

Az első háborús ősz bontogatta rozsdás szárnyait, a nap bá
gyadtan osztotta sugarait az öreg kórházi platánok között. A 
kórházkert kiégett, sárga gyepén, a kavicsos utakon lomha já
rású, harcsabajuszú öreg szanitécek kotorták a vörös faleveleket.

Leó izgatottan nézte a karóráját: a mutatók szinte egy helyben 
álltak. Még két óra hosszat kell várni a halálos ítélet kihirdeté
séig. Cigarettára gyújtott, a huszadik cigarettára. Levette a szem
üvegét, és végigtörülte izzadt, borotválatlan arcát, csapzott hom
lokát. A katonakórház udvarában lassan gyülekeztek a felül
vizsgálatra váró beteg és sebesült tisztek. Volt köztük aranygallé
ros törzstiszt, kapitány és főhadnagytól lefelé minden rangfoko
zat. A külön csoportokba verődő aktív tisztek nyugodtabbnak 
látszottak, mint a szórványosan botorkáló vagy álldogáló tartalé
kosok.

Az osztályokhoz vezető utakon törzsorvosok, ezredorvosok 
lépkedtek hangos sarkantyúpengéssel.

A főépület előtt az utcán a mentők autójának szirénája sivított. 
Hatalmas vöröskeresztes automobilok sorakoztak egymás után. 
Súlyos sebesültek érkeztek a helyőrségi kórházba. A mentők 
hordágyon vitték az első sebesültet, szürke gyapjútakaró borí
totta a fejét.

A tisztek a sebészi pavilon felé álltak sorfalat.
Gyermekarcú hadnagyot vittek a következő hordágyon. Sá

padt, sárga arccal, lehunyt szemekkel, mozdulatlanul feküdt a 
ringó hordágyon.

Az egyik kapitány a hajtókáról felismerte az ezredet:
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-  Nein und sechziger -  jegyezte meg nagy szakértelemmel.
A sebesült hadnagy kinyitotta a szemét, fáradt mosoly jelent

meg az arcán.
A harmadik sebesült tiszt feje annyira be volt pólyázva, hogy 

csak villogó szénfekete szemei látszottak ki a kötésből.
Hadnagyi zubbonya, hátizsákja és egy gitár hevert a takaróján.
Stein hadnagy szívdobogva ismerte fel a blúz hajtókáján 

ezrede színét. A sebesült arca fölé hajolt. A bepólyázott fejű 
hadnagy szemei mosolyra húzódtak. A sárga, ócska vattával 
bélelt kötés alól ismerős hang szólalt meg:

-  Szervusz, Leó! Ördögbe is, nem ismersz meg? -  és a takaró 
alól kéz nyúlt feléje. -  Hej, Kupinovo... Kupinovo...

-  Pista! Nagy Pista! — kiáltotta Stein hadnagy, és megragadta 
a feléje nyújtott kezet.

-  A gitár... láttad a gitáromat? -  volt a sebesült első kérdése, 
amint elhelyezték a kórházi ágyon —, hadizsákmány... galíciai 
emlék.

Azután a fejére mutatott:
-  Meg ez is ...
Stein hadnagy szinte megkövültén ült Nagy István ágyán:
-  Mi van veled? Remélem, nem súlyos a sérülésed?
-  Bekaptam. Két golyó érte a fejemet, egy a bal vállamba 

fúródott. Kérlek, öregem, az egész antant a fejemre van belőve. 
Sabacon a fülcimpámat lyukasztotta ki egy golyóbis, ezt meg 
Przemysl alatt kaptam...

Nagy Pistán kívül még négyen feküdtek a tágas kórteremben. 
Három sebesült tiszt és a sarokban egy fiatal tábori lelkész.

Nagy István bal oldalán: láblövéses, szakállas, idősebbnek 
látszó népfölkelő hadapród, jobbról: tüdőlövéses hadnagy, civil
ben főgimnáziumi latintanár. Ágyával szemben, könnyű karlö
véssel hosszú, sovány, gyér hajú fiatal zászlós, a polgári életben 
kereskedelmi utazó. A terem kissé kiugró részében, a sarokban 
Trenk László nádasfalvi káplán feküdt. A tábori lelkészt idegsok
kal küldték haza a frontról.

Fiatal, atléta termetű segédorvos lépett Nagy István ágya mellé. 
Csinos, szőke ápolónő és két szanitéc vitte utána a kötszert,
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ragyogó ezüst dobozokban. A régi, mocskos harctéri kötés egy 
szempillantás alatt eltűnt. Sokáig nézte a sérüléseket:

-  A fejsebek elég könnyűek — mondotta megfontoltan az 
orvos - ,  a vállsérülésnél nem találom a kilövés helyét. Úgy 
látszik, benne van a golyó.

-  És a fejemben nincs golyó? — kérdezte a hadnagy.
-  A golyók a koponyacsonton deviációt kaptak. Úgy látszik, 

keményfejű legény vagy, hadnagy uram.
A friss kötés elkészült.
Leó féltő gondossággal takargatta Nagy Istvánt, azután a 

segédorvoshoz fordult és aggódva érdeklődött a sebesült állapota 
felől. A segédorvosnak csak nagy nehezen sikerült Leót meg
nyugtatnia. Azután Buchsbaum segédorvos holléte felől érdeklő
dött, akit a délelőtt folyamán eredménytelenül keresett.

-  Buchsbaum kartárs? -  szólt a segédorvos. -  Két héttel 
ezelőtt vezényelték ki a frontra. Szabálytalanságot fedezett fel az 
osztályán, és azonnal jelentette. A laboratóriumi szolgák a hulla
kamra halottainak a szájából kilopták az aranyfogakat, és az 
üregeket kóccal tömték ki. A botrány kipattanása után a szanité- 
ceket büntetésből a lövészárokba vezényelték ki.

-  Büntetésből? -  nyögte Nagy István. -  A hullarablókat 
büntetésből küldik ki a harctérre, a becsület mezejére? A mozgó
sításkor még jutalomnak számított a frontra való kiküldés.

A fiatal segédorvos a szakállas hadapród ágyához lépett, aki
nek bal lába a combig gipszvályúban feküdt.

Stein Leó hirtelen megragadta Nagy István kezét:
-  Igaz, ni, gratulálok a hadnagyi kinevezésedhez. Soronkívül, 

ugye?
-  Igen.
-  És hozzá ott fityeg a blúzodon a nagyezüst... Bravó, had

nagy úr.
-  Nem érdemeltem meg. De gyere ide közelebb hozzám, majd 

elmondok mindent sorjában.
-  Csupa fül vagyok.
Nagy István felkönyökölt ágyában:
-  Hát tudod, én nagyon sokat keseregtem Teri m iatt... aki 

anyja unszolására igent mondott gazdag, özvegymajom kérőjé
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nek. Otthon még azt mondtam: gombház, de ahogy kikerültem a 
frontra, egyre jobban fájt a dolog. Nagyon fájt. Itt fájt valami, itt 
a bal oldalon, valahol a noteszom alatt. Ide kívántam egyenesen 
az ellenséges golyót.

-  Bolond...
-  Igen, az voltam... Bolond voltam, egy nyugodt napom sem 

volt. Aludni is csak akkor tudtam, ha a fülembe ágyúztak. 
Bántott, csudára bántott ez a dolog. Csak ott, a harctéren jöttem 
rá, hogy milyen nagyon szerelmes vagyok én abba a kis frus
kába . .. a Virág Terikébe. Olyan szerelmes voltam, mint egy 
megkótyagosodott csacsi. Kerestem a halált... Meg akartam 
halni. Valami esztelen vágy mindig oda húzott, ahol legnagyobb 
volt a veszély, a tűz, fegyverropogás.

Néhány korty vizet ivott, azután fáradtan folytatta:
-  Az első sabaci ütközetben nem sikerült meghalnom. Az 

ellenséget éppúgy nem láttuk, mint a levegőben sziszegő fegyver
golyókat. Mellettem úgy hullottak az emberek, mint a legyek. Az 
első csatában szörnyű véráldozatok árán is derekasan álltuk a 
sarat. Az ellenség visszavonult, de érthetetlenül, bennünket is 
visszavontak a Száva túlsó partjára.

-  No és azután? -  kérdezte Leó izgatottan.
-  Azután a magunk kárán tanultuk meg, hogy nem lehet 

fedezék nélkül hajrázni. Egynapi pihenés után újra ráeresztettek 
bennünket a szerbekre. Erre a támadásra, úgy látszik, a generáli
soknak volt szükségük. Közvetlenül Sabac alatt folyt le a második 
véres ütközet. Akkor lyukasztotta ki egy golyó a fülem cimpáját. 
Éjszaka újból csak visszavonulásra jött parancs. Ezredünk engem 
hagyott vissza egy szakasszal, hogy fedezzem a brigád visszavo
nulását. Az ellenséges tüzérség közben szünet nélkül lőtte a 
csapatokkal teletömött várost és a pontonhidat, az egyetlen 
visszavezető utat. Éjfél után már magam is féltem a körülkerítés
től, szerb fogságba nem akartam kerülni, parancs nem jött, hát 
megmaradt pár emberemmel visszahúzódtam a városba. A sabaci 
főutcán halomszámra feküdtek a halottak, a súlyos gránátsebe
sültek ... A középületek tele voltak magukra hagyott, nyögdé- 
cselő, jajgató, nehéz sebesültekkel. Mert aki csak tehette, sebe
sülésével is tovább vonszolta magát.
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-  Szörnyűség...
-  Igen... A divízióval ellógtak a sebesültszállító kocsik meg 

az orvosok is. Gránátok robbanása között lapultam a falhoz, 
tapogatózva kúsztam előre a koromsötét éjszakában. Amíg élek, 
el nem felejtem ezt az utolsó sabaci éjszakát. Egy nagy épületben 
gyertyaláng pislákolt. Benéztem az ablakon... Óriási táncte
rem ...  tele sebesültekkel...  A földre hintett szalmán feküdtek 
egymás mellett. Bementem... Fiatal, vézna segédorvos, egy szál 
gyertya világítása mellett, teljesen magára hagyva ápolta a sebe
sülteket. Körülöttünk nyögés, sóhajtás, nyöszörgés. A fojtott 
levegőjű teremben egymás mellett feküdtek ott magyarok, néme
tek, bosnyákok és csehek. Az egyik sarokban néhány súlyosan 
sebesült szerb katona. A kórház előtt, az utca kövezetén, szörnyű 
gránátrobbanások. Odaléptem az orvos mellé... Mondom: „Hát 
te itt maradsz?“ Kérdőleg tekintett rám jóságos, vérbefutott 
szemeivel. Mondom tovább: „Mert én vagyok az utolsó ember, 
aki a frontot tartotta. A mieinkből már csak a halottak maradtak 
kint a vonalban.44 Keze fejével végigtörölte izzadó homokát. 
Nem szólt egy szó sem, csak nézett... csak nézett... Mondom: 
„Egy óra múlva itt lesznek a szerbek, gyere velem. . .44 Pár 
pillanatig gondolkodott, azután csendesen mondta: „Nem mehe
tek veled... nem hagyhatom itt a sebesültjeimet.44 Halotti csend 
ült körülöttünk. A jajgatok elnémultak, a tépett mellű katona is 
csendesebben szedte a levegőt. „Nem hagyhatom el őket. Mara
dok.44 A fiatal orvos a sebesültek fölé hajolt. A gyertya sárga 
lángja dicsfénnyel övezte fejét. Egy ideig néztem fáradt, verejté
kező arcát, hogy emlékembe véssem vonásait, azután kiléptem az 
utcára. Az ablakon keresztül még visszanéztem: láttam, tovább 
dolgozott a sebesültjei között...

-  Fogságba esett.
-  Fogságba... Azután gránátkíséret mellett nagy nehezen 

kijutottam embereimmel a Szávához. A lebontott pontonhíd 
utolsó csónakjaival jutottunk át a túlsó partra.

Nagy István lehunyta szemeit, arcán könnycsepp gördült végig, 
amit a kötése ivott fel mohón. Mellkasa szaporán emelkedett. 
Leó sápadt arccal ült az ágy szélén, és barátja vértelen kezét 
szorongatta. Hosszú szünet után szólalt meg újból Nagy István:
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-  A sabaci harcokhoz képest az orosz front valóságos üdülés 
volt, életbiztosítás. A szerb tüzérség minden talpalatnyi helyre be 
volt lőve, az orosz tüzérség udvariasabb volt: vagy túl hosszút, 
vagy túl rövidet lőtt. Szinte kímélt bennünket. A fegyvergolyók 
meg pláne olyan magasan fütyültek, mint a pacsirták...

-  És a kitüntetés, a nagyezüst?
-  Még Sabacért kaptam. Azért, mert szerelmi bánatomban le 

akartam magamat gyilkoltatni. Az öngyilkosság nem sikerült, 
kitüntetést kaptam... Kitüntetést? Az volt számomra az igazi 
kitüntetés, amikor az orosz fronton a tábori posta meghozta Teri 
levelét. Rózsaszínű levél volt, megismertem a keze írását, meg 
aztán ott állt a boríték hátulján szép kerek betűkkel: feladó Virág 
Teréz. Nyolcoldalas levelet írt, hogy bocsássák meg, így meg úgy, 
ő csak engem szeret. Elküldte a fényképét meg ezt az őszirózsát. 
Itt hordom azóta a szívem felett. Kell-e ennél jobb fájdalomcsil
lapító? He? Mert jegyezd meg, öregem, mit se ér a kitüntetés, ha 
nincs, aki bámulja otthon.

Leó elmosolyodott:
-  No és hogy állunk most azzal a bizonyos kurázsival?
-  A kurázsival? ... Hát barátom, amióta ezt a levelet megkap

tam, bizony néha inamba szállt a bátorság. Azóta se jelentkeztem 
önkéntes portyázásokra. Dugtam a fejemet a föld alá, mint a 
vakondok. Azért mégis pont a fejemre lőtte be magát az an
tant . ..

-  Persze megírtad Terinek, hogy megsebesültél, és nemsokára 
viszonlátod...

-  Csak annyit írtam neki egy tábori lapon, hogy kint vagyok az 
összes tüzekből, és egy nagy szívet rajzoltam rá piros ceruzával.

-  Jól bírtad a strapát? — faggatta tovább Leó.
-  A strapát?... Ide figyelj... vén harctéri róka mondja ezt 

neked: nincs a teremtésben élőlény, amely annyit elbírna, mint az 
ember. Az állat régen megvesz, megdöglik, amikor a baka még 
bírja. Az ember aránylag a halált is könnyen bírja. Néha meg 
keresi a halált, amit az állat sohasem tesz.

-  Nem tudok kibékülni a halál gondolatával -  mondta Leó 
borzongva.

-  Nem csodálom: még a szemtelen légy is félti az életét.
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Figyeli az ütésre kész kezedet, és a villámgyors lecsapás elől 
megszökik, menti az életét. Igaz, mit szólsz a gitáromhoz? Egy 
galíciai majorban rekviráltam. Majd az életembe került.

Kis szünet után nevetve jegyezte meg, bepólyázott fejét tapo
gatva:

-  Még szerencse, hogy a fejemen sérültem meg és nem a 
kezemen. így legalább tudok beszélni...

Esetlen, nehéz járású szanitéc jött be a terembe, és jelentette 
Stein hadnagynak, hogy a mai felülvizsgálat elmarad. A főtörzs
orvos feleségét valami baleset érte. Azt mondják, hogy kiesett a 
második emeleti ablakból... vagy talán kiugrott, és összetörte 
magát.

Leó megkönnyebbülten sóhajtott fel:
-  Ezzel is nyertem néhány napot.
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NYOLCADIK FEJEZET

A PORVÁROSI FÖLDBANK VEZÉRKARA

A Fő utcai nagy pénzintézet, a Földbank és Takarék pompás 
palotájában serényen folyt a háborús munka. Lényegében véve, a 
dolog a felére csökkent, az idegesség azonban a vezértől a kifutó 
szolgáig napról napra nőtt.

A hadba vonult tisztviselők helyét többnyire csinos, jó megje
lenésű, jó összeköttetésekkel rendelkező fiatal hölgyekkel töltöt
ték be, akik nagy ambícióval dolgoztak. Nagy volt a sürgés-forgás 
az üvegtetejű, kissé színpadias márványcsarnokban. Ijedt arcú, 
tanácstalan üzletfelek ezer kérdéssel ostromolták a hivatalnoko
kat. A háborús moratórium alatt rengeteg pénz halmozódott fel a 
Földbankban. A júliusi pánik után a bank felmondta a kölcsönöket.

A ragyogó márványpultok mögött zárt páholyokban szorgos
kodtak a hivatalnokok: a múlt évi restanciával bajlódtak, statisz
tikával és folyószámla-kivonatokkal bíbelődtek.

A kis, testes Hevér igazgató, a bank agilis „resszort-embere“, 
a hivatalos órák alatt rendszerint a fővárosi lapok haditudósítá
sait tanulmányozta, és csak akkor robogott át a színen, ha jobb 
régi üzletfelek jelentek meg a bankban. Nagy aktacsomókat 
lobogtatva száguldott át a bank síkos márványkockáin, és har
sány hangon dirigált balra-jobbra:

-  A zárlati ívek készen vannak már?
Majd visszamenőben:
-  Kész a postarevízió?
Áldori doktor az értékpapírosztályon dolgozott, és a feleknek 

—, akik előszeretettel keresték fel őt előzékeny modora és kép
zettsége miatt — szívesen szolgált tanácsaival.

Hevér igazgató is gyakran kérte ki a meggondolt, jó eszű 
Áldori véleményét szakkérdésekben:

-  Igen... igen... — ismételgette ilyenkor —, én is így gondol
tam ... egy véleményen vagyunk...
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Egy napon Hevér igazgató dühösen csapta az újságot Áldori 
íróasztalára:

-  Hallatlan! -  és szemüvegét a homlokára tolta fel. -  Olvas
ta? Már vagy egy hete harcolunk ezért a rongyos háromszázas 
magaslatért, és nem vagyunk képesek elfoglalni. Rémes... Ha 
nincs elég katona, küldjenek oda még két divíziót. Van elég 
emberünk. Abszurdum, micsoda hadvezetés... Már harmadik 
hónapja folyik a háború...  Ha ilyen csigalassúsággal megy min
den, akkor kétszer is lehullanak a fák levelei, mire megkötik a 
békét...

Áldori elmosolyodott:
-  Vilmos császár bizonyára az örökzöld fenyő tűleveleire gon

dolt . ..
-  Abszurdum... — pattogott tovább a kis igazgató nekihe- 

vülve. -  Kénytelen leszek berendezkedni egy téli háborúra.
-  Hogy érti ezt, igazgató úr?
-  Úgy, hogy ellátom magam alaposan tüzelőanyaggal. Bevá

sárolok néhány vagon fát és szenet, úgyis nagyon felfelé mennek 
az árak. Majd még fagyoskodni fogok a télen... Mi vagyok én? 
Frontkatona?... Egy jó városi bundát csináltatok. Az idén le
mondott a családom a külföldi nyaralásról. Ez a háború teljesen 
kizökkenti az embert megszokott életmódjából...

Dühösen rohant el, vagy fél tucat helyre telefonált, sokat 
szaladgált, rendelkezett, veszekedett, gorombáskodott, majd új
ból Áldori íróasztala mellett állott meg:

-  Felvet bennünket a pénz — panaszkodott —, a kamatlábat 
egy percenttel le fogjuk szállítani. Az igazgatóság összeül ugyan 
hetenként, de az üléseken csupa életképtelen, halva született 
ötlet merül fel. Olyan emberek fordulnak hozzánk kölcsönökért, 
akiket azelőtt hírből sem ismertünk. Csupa nímand...

-  Ezek az új emberek a háború újszülöttjei: a hadiszállítók. 
Ez a spekuláció, igazgató úr. Az emberek vesznek, eladnak, az 
árak emelkednek, és minden a háború telhetetlen torkában tűnik 
el. Az egyik ember a fronton vérzik vagy kolerában pusztul el az 
árok szélén... A másik vígan spekulál, szállít a hadseregnek, éli 
világát, vagyont gyűjt itthon.

-  Ebből nekünk semmi hasznunk sincs.

60



Áldori kissé elpirult:
-  Úgy látszik, a háború nagyszerű pénzszerzési alkalom, és 

nem is olyan borzalmas azok számára, akik a hinterlandban, jó 
mélyen az ország belsejében élnek.

Hevér igazgató szórakozottan törölte zsebkendőjével szem
üvegét, és kidülledt, üveges szemeivel maga elé nézett.

-  Volna egy tiszteletteljes propozícióm -  folytatta Áldori 
megfontoltan -, ha meg méltóztatik hallgatni.

-  Halljuk!
-  Egy ötlet...
-  Na, csak ki vele.
-  A moratóriumra való tekintettel — magyarázta Áldori - ,  a 

bank egyelőre megszüntette a kölcsönök kiutalását. A banküze
mekben torlódás állott be, egyre szaporodik a holt tőke... Arra 
gondoltam, hogy tekintettel a megváltozott viszonyokra, a bank 
is változtassa meg eddigi üzletpolitikáját, és ne percentre, hanem 
részesedésre dolgozzék.

-  Részesedésre? — bámult az igazgató szúrós szemeivel Áldo- 
rira.

-  Igen: részesedésre. Vállalkozó, gyáros, hadseregszállító 
akad százával is, aki kölcsönért fordul hozzánk. Adjunk ezeknek 
kölcsönöket — negyvenszázalékos részesedésre...

-  És gondolja, hogy ez a, hogy is mondjam csak... ez az üzlet 
nem ütközik a bank régi hagyományaiba? A tisztességbe?

Áldori néhány gépelt ívet húzott ki a zsebéből:
-  A háború alaposan megváltoztatta a tisztességről való fogal

mainkat ... írásban is átadhatom propozíciómat. Itt már nevek, 
gyárak is szerepelnek. Méltóztassék talán áttanulmányozni. Mi
nimum negyvenszázalékos üzletek... persze, kellő garanciákkal.

Az igazgató meredten bámult az iratcsomóra:
-  Ember!... maga mond valamit... -  és kövér izzadságcsep- 

pek jelentek meg a homlokán.
-  Az ötlet kitűnő -  szólt rövid meggondolás után az igazgató 

—, meg kell beszélni az ügyet a vezérrel.
És apró lépteivel elsietett.
Egyenesen a vezérigazgató szobájának tartott. Útközben még 

rászólt az egyik atlétatermetű bankfiúra:

61



-  Cserreghy ú r ... kérem a zárlati íveket!...
Áldori zavartan, kipirulva, égő fülekkel rendezgette holmijait 

az íróasztalon.
Berkó Eta, osztályának legszebb gépírókisasszonya lépett 

hozzá. Valami kötvényt mutatott neki, és felvilágosítást kért.
A fiatal lány, nagyszerű termetével, a szomszéd íróasztal mel

lett dolgozott már néhány hete, de eddig még nem sikerült izzó, 
fekete szemével Áldori pillantásába kapcsolódnia. Annál inkább 
figyelte Berkó Eta minden mozdulatát a bank férfi személyzete: 
ringó járása, tökéletes, feszülő mellének egyenletes hullámzása 
néha pillanatra megállította a munkát. A férfiak azon vitatkoz
tak: mikor kívánatosabb, ha jön, vagy ha megy. A nők lesújtó 
véleménnyel csak annyit mondtak róla, buja teremtés.

És ott állt az iratokkal zsúfolt íróasztal mellett.
Áldori fel se nézett reá, szórakozott tekintetét a lány formás 

kezén felejtette.
-  Valami nagyon fontos tárgyalása lehetett Hevér igazgató 

úrral — mondta Eta kihívóan...
-  Á, korántsem ...
-  Mert a kis öreg nagyon izgatottan sietett tovább.
Áldori cigarettára gyújtott.
Eta bosszúsan harapott vérpiros ajkába:
-  Nagyon szép ez a nyakkendője, nekem tetszik, bizonyára 

ú j... csak nincsen szépen megkötve. Majd egyszer megkötöm a 
nyakkendőjét...

Áldori felnézett a leányra, és e pillanatban veszedelmesen 
szépnek találta. Önkénytelenül is a nyakkendőjéhez kapott:

-  Igen? — szólt rekedten. — És kitől tanulta a nyakkendőkö
tést?

-  A bátyámtól. Én varrtam neki mindig a nyakkendőket, de 
szegény most a fronton van. Géppuskás... Ugye, ez nem olyan 
veszélyes beosztás?...  Azt írja, neki nem kell rohamra menni... 
Jaj, de jó volna rágyújtani egy cigire... Csak nem merek, mert 
kiröpítenek a bankból a próbaidő alatt...

-  Maga cigarettázik, kedves? ... Izé, mindig elfelejtem a ke
resztnevét ... megbocsát...

-  E t a . . .
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-  Igen...  E ta ... Nem valami szép név. Maga sokkal szebb, 
mint a neve.

-  Na, csak hogy észrevette... Arra még nem felelt, hogy 
mikor köthetem csokorra a nyakkendőjét az én ízlésem sze
rint ... No?

-  Parancsol?
-  Nos, nem felel?
-  Majd egyszer... -  nyögte ki zavartan Áldori.
-  Most...
-  Most menjen, Etus... mindenki bennünket figyel...
-  Úgy, úgy, csak ügyeljen a jó hírnévre, doktor ú r ... -  

csicsergett a lány.
Lesújtó pillantást vetett Áldorira, és sértődötten távozott.
Áldori magára maradt gondolataival... Egy pillanatig még 

vérében vibrált a pompás női test meleg varázsa, orrcimpáival az 
íróasztal fölött úszó különleges illat után kapkodott, de a következő 
másodpercben újból üzleti tervei foglalkoztatták. A vezérigaz
gató szobája felé figyelt fel. Alapjában véve már régóta unta a 
sablonos bankmunkát, minden idegszálával fölfelé törekedett, 
elérhetetlen magasságba: a vezér mellé... Bizalmi állás... a 
titkárság... Ez volt álmainak álma. Füzy Béla, a volt titkár, 
elesett az első ütközetben... Halála után érkezett meg a fölmen
tése a hadügyminisztériumból... A helye betöltetlen. Füzy Béla 
véres sátorlapba csomagolva fekszik mélyen a sáros galíciai föld 
alatt... Még pár nappal a halála előtt terveket szőtt... talán egy 
perccel a halála előtt még felkacagott a boldogságtól, és most 
semmivé vált... Mereven fekszik a föld alatt, mint egy fadarab, 
és éhes bogarak esnek mosolygós szemeinek... És Áldori Emil 
doktor itt ül az íróasztala mellett..., é l... lélegzik... cigarettáját 
szívja, és a hősi halált halt kartárs megüresedett helyére pályá
zik...

. .. Kiválóan alkalmasnak találta a háborús időket karrierje 
megalapozására. Minden követ megmozgatott, hogy a bankve
zérkar közelébe juthasson. A mozgósítás után felkereste a fővá
rosban élő bankigazgató nagybácsiját, és megkérte, hogy interve
niáljon érdekében a vezérnél, régi jó barátjánál...

És minden úgy késik...
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Egy kis noteszt vett ki a zsebéből, abban lapozgatott. 
Magánüzleteit tanulmányozta... Megtakarított tőkéjével titok
ban Kávé Mátyás szövetüzleteit pénzelte. Az üzleti könyvét 
állandóan a zsebében hordta. Nagy megelégedettséggel állapí
totta meg, hogy tőkéje rövid idő alatt megkétszereződött.

A bankszolga lépett melléje, és csendesen súgta a fülébe:
-  Doktor ú r ...  a vezér kéreti...
Egy perc múlva már a vezér magas színe előtt állt Áldori.
Az ablak mellett kényelmes, vörös bőrkarosszékben ült mo

solygós, megelégedett arccal Hevér igazgató.
A vezérigazgató hatalmas termetű, fiatalos, beretvált arcú, 

fehér hajú, bizonytalan korú ember, levelet tartott kezében.
-  Foglaljon helyet, Áldori — kezdte fátyolozott hangján. -  A 

véletlen néha figyelemre méltó dolgokat produkál. Ma kaptam 
kézhez a bácsija, az én kedves barátom ajánló levelét, és éppen 
az imént adott Hevér igazgató úr kitűnő információt az Ön 
képességeiről... A megüresedett titkári állásra választásom az 
Ön személyére esett.

Hevér igazgató sugárzó arccal bólogatott a fejével:
-  És titkár csak az lehet, aki közel áll a vezér szívéhez...
Jóízűt kacagott megjegyzésén.
Áldori vére az arcába szökött. A fülei parázsként izzottak... 

Szédülésfélét érzett, szinte táncolt előtte a cifra faragású íróasztal 
Álmai valóra váltak...

A vezér ünnepélyesen folytatta:
-  Azt hiszem, Áldori úrban minden kellék megvan, hogy 

megajándékozzam bizalmammal. Jó nevelésű úriember, intelli
gens, szakképzett...

-  . ..  aki, ha kell, hallgatni is tud ... -  folytatta Hevér igaz
gató.

-  Mi bankvezérek értékeljük csak a mélyen hallgatni tudó 
titkár működését, ebben az állásban kell igazán alkalmazni a 
közmondást: „Hallgatni arany“ ...

Hevér igazgató diszkrét mosolyt simított el kövér ujjaival.
-  Köszönöm, titkár úr! — mondta a vezér. Felállt, és hatalmas, 

vörös szőrökkel borított kezét Áldori felé nyújtotta.
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Azon a napon végződött Przemysl első véres ostroma, amikor 
a vezérigazgató pazar szobájában, párnás ajtók mögött, diszkrét 
tárgyalások folytak...

Kis dohányzósztalka körül, kényelmes, mély karosszékekben 
ültek az urak: Parlaghy János kormánypárti országgyűlési képvi
selő, doktor Decker bankügyész, Hevér bankigazgató. Az ülésen 
a vezérigazgató elnökölt. Áldori titkár külön kis asztal mellett 
ült, előtte okmányok, könyvek, jegyzetek.

Illatos füstfelhő kavargott a fejük felett, a díszes irodahelyiség 
művészi fafaragványai között.

Parlaghy képviselő úr megigazította apró, bedagadt szemén a 
monoklit, és kövérségtől fulladó hangján mondta:

-  Halljuk, uraim, a propozíciót.
A fejét hátrahajtotta, amennyire a nyakán ülő mély zsír

barázda engedte, és jobb tenyerét füléhez illesztette.
A kiszáradt, ráncos képű Decker doktor csontos ujjaival 

megigazította csiptetőjét, és orrhangján valóságos előadást tar
tott.

A kezében tartott aktákból ismertette a Földbank tárgyalásait 
a bencés rend ötezer holdas szlavóniai birtokának egy tagban 
való eladásának ügyében. Az ügyész részletesen ismertette az 
eladó rend indokait: az óriási földek nagyrészt műveletlenek 
maradtak, a háborúba vonult földműveseket nem pótolják a 
hadifoglyok, akik eddig is nagy károkat okoztak. Á megijedt 
szerzetesek a birtokot sürgősen értékesíteni akarják. Az eladás
hoz szükséges egyházi engedély másolatát a perjel megküldötte, 
a hozzájárulást Gaspari bíboros írta alá. Bemutatta az ügyész a 
nagybirtok kataszteri iratait, térképeit, kimutatásait. Külön terv
rajzok vannak az erdőségekről, vadászterületekről. A bécsi pápai 
nuncius engedélye is megvan, azonkívül a perjel megszerezte az 
udvar beleegyezését is. Most már csak az illetékes magyar minisz
tériumnál kell megsürgetni az ügyet.

A vezérigazgató előkelő gesztussal fordult a képviselő felé:
-  Hát igen, kérlek alássan...  ennek az ügynek a szondírozá- 

sára téged szemeltelek ki, kedves Jánosom...
Parlaghy képviselő gallérja a tarkójába fúródott. Csak ennyit 

tudott mondani:
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-  Értem.
Az ügyész vette át a szót:
-  A bank egyelőre kettőszázezer koronát irányzott elő a szon- 

dírozás költségeire, a szükséges előmunkálatokra.
A vezér mosolygott:
-  A diplomáciai kiadásokra...
-  Magyarul: vesztegetésekre — szólalt meg Hevér igazgató.
-  És kérlek szépen, mennyi időre volna szükséged? — kér

dezte a vezér kissé türelmetlenül. -  Mert itt prompt 
beavatkozásra van szükségünk a konkurrens pénzcsoport tárgya
lásai miatt. Szóval, az ügy sürgős... Nos, mennyi időre van 
szükséged a rapid szondírozáshoz?

Parlaghy képviselő úr zsebkendőjével törölte izzadságtól cse
pegő homlokát.

-  Ha megengeded, kérlek alássan -  nyögte szaggatottan - ,  
nyolc napon belül nyilatkozom az ügy érdemére vonatkozólag. 
Háború van, kérlek alázattal...  azt hiszem, három hónap alatt 
nyélbe ütöm az egészet. Előbb informálódnom kell.

A vezér izgatottan ugrott fel:
-  Sok!... Nagyon sok!... -  kiáltotta.
Fel és alá sétált a süppedő szőnyegeken. Nehéz léptei alatt 

panaszosan csikorgott a padló. Újból leült az íróasztalához, rá
gyújtott egy vastag gyűrűs szivarra, pecsétgyűrűs, vaskos kisujjá- 
val idegesen dobolt a szék karfáján.

-  Ennyi idő alatt -  folytatta kitörését — a konkurrens Balog- 
-Spitz-csoport elüt bennünket a vételtől, és a csatát elvesztettük. 
Akár el se kezdjük...

Hevér igazgató helyeslően bólintott a fejével. A bankügyész 
sűrűn szippantott cigarettájából, apró, szúrós szemeit a képvise
lőre szegezte.

A képviselő megmaradt előbbi álláspontja mellett. Hivatko
zott a háborúra, a gomba módra szaporodó kijárások szigorú 
ellenőrzésére, a szenzációkra éhes lapokra... Szóval, az ügy 
kényes, kesztyűs kézzel kell kezelni. A nagybirtokok eladása 
különben is meg van most nehezítve... A kormány mai politi
kája a többtermelés...
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Újabb heves vita indult meg, amely azonban a képviselő 
álláspontjának győzelmével végződött.

A tárgyalások véget értek.
A vezér és Áldori maradtak a szobában.
A titkár iratait rendezte, jegyezgetett a kisasztal mellett.
Hosszú szünet után a vezérigazgató szólalt meg:
-  Nehéz ember ez a Parlaghy... Mint az ólom... Játssza az 

óvatost, hogy többet kereshessen... Ez az ember meg akar 
bennünket kopasztani... Nem gondolja, Áldori?...

Áldori a vezér elé lépett.
-  Méltóztassék meghallgatni, vezérigazgató ú r ...
A vezér meglepetten nézett a titkárjára:
-  Van valami észrevétele?
Áldori könnyed meghajlással válaszolt:
-  Igenis...
-  A birtokvételre vonatkozólag?...
-  A szóban forgó ügyet már hetek óta tanulmányozom...
-  No és ... és?...
-  ... é s ... ha meg méltóztatik engedni... már pozitív eredmé

nyekkel is szolgálhatok...
A vezér szája nyitva maradt:
-  á . . .
-  Vezérigazgató úr, én magamra vállalom az engedély kiesz

közlését ... Az előirányzott összeg felét megtakarítjuk, és egy 
héten belül garantálom az eredményt.

Azután halkan, szerényen, mintha holmi bagatell ügyről volna 
szó, beszámolt kitűnő minisztériumi összeköttetéseiről. Az ál
lamtitkár referense igen jó barátja, évtársa volt az egyetemen, 
évekig együtt laktak. És már fel is mutatta a táviratot, amit éppen 
ma kapott...

A vezérigazgató zöldre vált szederjes arca felragyogott. Újból 
felébredt benne az éhes üzletember. Az imént még veszni látta 
pompás haditervét, és a szégyenteljes visszavonulást latolgatta. 
Most újból eleven, beszédes lett, mint a diák a sikeres, nehéz 
vizsga után.

Megállapodtak, hogy Áldori még az éjjel a fővárosba utazik, és 
egyelőre százezer koronát visz magával költségekre.
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Erősen megrázta Áldori vállát, és szinte a fülébe ordította:
-  Ember!...  Ha ez a vétel sikerül...
Karosszékbe vágta magát, de a következő pillanatban újból 

felugrott:
-  Ha ez sikerül, Áldori barátom... maga kész ember...
Megrázta a kezét:
-  Sok szerencsét.
Áldori mélyen meghajtotta magát.
Hazasietett.
Lázasan csomagolt.
Kávé Mátyásné jött be a szobájába. Tiszta törülközőt hozott 

be. Mosolygós arccal kérdezte, hogy van-e valami kívánsága 
Áldori úrnak...

Áldori boldog mosollyal válaszolt:
-  Köszönöm... Nem kérek semmit...  azonban sajnálattal 

kell közölnöm a nagyságos asszonnyal, hogy a lakást november 
elsejére felmondom.
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KILENCEDIK FEJEZET

GRÁNÁTBIZTOS FEDEZÉK

A helyőrségi kórház vacsorakiosztása után az unalom dene
vérszárnya terpeszkedett az ódon, kopott kőfalak között.

Szanitécek zörögtek az elmosott edényekkel, azután a hullaház 
közelében a fűbe heveredve századszor forgatták a rekedt gra
mofonon a repedt lemezeket. Néhány új beteg, pipás, könnyű 
sebesült ülte körül a rikácsoló masinát.

Az udvar túlsó sarkában, az elmeosztály lépcsőjén esténként 
felsírt az okarina mélabús hangja. A konyha mosogató szolgálói 
szaporán végezték dolgukat, a kimenőjükre gondoltak. A terme
tes öreg szakácsnő külön főztjét megosztotta a fiatal szanitéc 
altiszt udvarlójával.

A tiszti pavilon hetes számú szobájában a tespedt unalommal 
befurakodott az őszi alkony.

Nagy István hadnagy szobájában valamennyien az ágyban 
feküdtek, bámulták a füstös mennyezetet, élvezték a kórház 
nyugalmát.

A tüdőlövéses latintanár nagyot nyújtózott:
-  Uraim -  mondotta - ,  mégiscsak ammondó vagyok, hogy a 

világháborúban ez a szoba a legbiztosabb fedezék.
Stein hadnagy Nagy István ágya szélén ült és sóhajtozott. A 

holnapra halasztott felülvizsgálat nyugtalanította.
Szüleire gondolt. Ájtatos hangulat lepte meg. A nyitott ablak 

felé fordult, és gyermekkorában tanult imákat mormolt.
Szorult helyzetében gyakran fordult Istenhez. Vallásos anyja 

mindig arra tanította, hogy Isten megsegíti azt, aki a bajban 
hozzá fordul, és aki hisz benne. Azokra a jámbor hősi halottakra 
emlékezett, akik imakönyvvel, olvasóval a kezükben estek el, és 
azokra az istenkáromlókra, akik a legnagyobb ütközetekből is ép 
bőrrel kerültek ki. „Isten — akinek újabb megnyilatkozására 
kétezer éve hiába vár az emberiség — megnyilatkozás helyett
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háborúval sújtott le a bűnös emberekre. . / 4 „Nincs Isten... 
Nincs Isten44 — tolakodott fel benne az érzés. „Mert ha volna, 
megakadályozta volna ezt a nagy vérengzést. Hiszen hatalma 
mérhetetlen.. .44 Összerázkódott. Nyakát vállai közé húzta, sze
mét lehunyta: félt, hogy Isten nyomban agyonsújtja felvillanó 
bűnös gondolatáért... „Isten segíts!44 -  sóhajtotta... Aztán 
Amálkára gondolt. Képzeletében megszépülve, fehér babos ru
hában állott előtte. Mosolygott rá. Amálka képe hirtelen eltűnt, 
távoli ágyúszót hallott... Jajgató sebesülteket, feltépett mellka
sokat látott, vért, sok vért...

Szíve hevesebben vert.
Újból megjelent előtte az a kép, amit álmában Sabacon látott: 

az útszéli feszületet egy gránát telitalálat lerombolta. A Megváltó 
alakja sértetlenül maradt meg, a magas kőalapzaton széttárt 
karokkal állt a levegőben.

-  Isten segíts... -  sóhajtotta Stein hadnagy.
Nagy István felrezzent szendergéséből:
-  Mi az, testvér, te sóhajtozol? Félre bánat, félre bú ...
Elővette a gitárját. Felhangolta.
Mereven fekvő tiszttársai megmozdultak.
-  Uraim -  kiáltotta Nagy István - ,  nem ér ez a rongy élet egy 

fabatkát sem muzsika nélkül... Hallgassák meg egy szerelmes 
hadnagy bús szerelmi dalát. Az orosz fronton tanultam.

És énekelni kezdett kellemes baritonján:

Férfira hogyha rátör a bánat,
Átadja magát a búsulásnak:
Kesereg nyíltan és szilajul,
Felsír a nóta, zokog a húr. ..
Kicsap a pezsgő gyöngyöző habja,
Rózsaszín mámor ráül az agyra,
Enyhül a bánat, gombház a lány —
Ki búsul egyért, hisz szép valahány.

Nőnek a lelke akárhogy fájjon,
Nem keres írt rá künn a világon:
Profán szemeknek nem adja át,
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A z ő mérhetlen nagy bánatát...
Jár panasz nélkül, álcázott arccal,
Vergődő szívvel, mosolygó ajkkal;
S jöhet elébe más, száz délcegebb -  
Mit ér, ha nem Ő, ha nem az az egy...

Pengette gitárját, újból és újból eljátszotta a bűvös melódiát. 
Gulyás hadapród, a Krisztus-arcú szakállas munkásbiztosító tit
kár türelmetlenül fészkelődött ágyában és nagyokat nyögött. A 
gipszkötés nyomta dagadt lábát. Leó készségesen ugrott hozzá és 
megigazította fekhelyét.

-  Hej, Poldi... Poldi... — nyögte a hadapród.
-  Ez a szerencsétlen rokkantaszpiránt mindig Berchtoldot 

emlegeti -  kacagott Nagy István. -  Talán rendes, becsületes 
nevén emlegetnéd a gróf urat...

-  Azt is megtanultam — hangzott a válasz teljes nevén 
Leopold gráf Berchtold von und zu Ungarschitz, Fratting und 
Pullitz, Minister des Aussern ...

Hangos kacagás töltötte be a termet. Még a komoly, mereven 
fekvő, kevés szavú, szomorú feldkurát is elmosolyodott.

-  Hát aztán mért haragszol, testvér, a külügyminiszterre? -  
kötődött Nagy István tovább.

-  Hogy miért? Mert az ő kopasz fejének köszönhetem ezt a 
gipszkötést is, meg a műlábat, ha levágják a lábamat. Mert úgy 
látom, arra is sor kerül.

-  Ostoba beszéd...
-  Ismerek makacs orvosokat, akik inkább pusztulni hagyják a 

betegeiket, mintsem saját régi gyógymódjukról lemondjanak, és 
új módszerhez nyúljanak. A régi diplomata recept: a háború. A 
glasszékesztyűs diplomaták új, békés gyógymódról hallani se 
akarnak, inkább pusztuljon el az emberiség. A gróf úr sütötte ki a 
háborút, hallani se akart a békés orvoslásról, és most mi esszük 
meg a sültjét. H ej...  de elhúzza a Poldi diplomáciai kocabandája 
a mi nótánkat...

Megszólalt a feldkurát is:
-  De hát mit csináljon Berchtold gróf, ha ellenségeink ránk 

kényszerítették a háborút?
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-  Mit csináljon a Poldi? — ordította a hadapród vérbe futott 
szemmel. -  Menjen ki saját jachtjával az Adria kellős közepére, 
és szégyenében süllyedjen el, mint egy tengeralattjáró.

FELDKURÁT: De hiszen ez egy régóta kitörésre váró vé
delmi háború...

A HAD APRÓD: A hivatásos katona és diplomata keresi az 
alkalmat, hogy védje hazáját. Ha másként nem megy, hát megtá- 
madtatja a határokat, hogy azután védhesse. Minden nemzet 
háborúja védelmi. Ha mást nem, az állam tekintélyét védik...

FELDKURÁT: A háborút Isten küldte.
A HAD APRÓD: Furcsa, hogy most mindenki Istenre hivat

kozik. Az osztrákok éppúgy, mint a németek, franciák, angolok 
meg a magyarok. Az orosz papok is Isten segítségéért könyörög
nek . .. A sikeres ütközeteket Isten nevében vívják meg a hadse
regek, a gránát, a srapnel, a repülőbomba Isten nevében pusztítja 
a jó keresztény hívőket.

FELDKURÁT: Istentelen beszéd ez. Sajnos, a katonáink a 
fronton keveset törődnek a jó Istennel...

A HAD APRÓD: Hát az Isten törődik velük?
FELDKURÁT: Pogány beszéd... Eretnek beszél így...
A HAD APRÓD: A győztes csatákat hálaadó istentiszteletek 

követik a vérgőzös harctereken. A papokon kívül Istenre hivat
koznak az uralkodók és a hadvezérek is, mintha minden nemzet
nek megvolna a maga szabadalmazott Istene. A hinterlandban, a 
mögöttes országrészekben a papok felsőbb parancsra megfeled
keznek az ötödik parancsolatról, és a szószékről hirdetik a nép
nek, hogy -  ölj!

FELDKURÁT: A papokat és templomokat tartsuk tisztelet
ben ...

A HADAPRÓD: Úgy van. Nagyon helyesen jegyezte meg 
tisztelendő atyám: tartsuk tiszteletben a templomokat. De akkor 
gondoskodjék a hadvezetőségünk arról, hogy a fronton a kato
nák az ellenség felszentelt templomait is tiszteletben tartsák... A 
nyugati fronton a gránátok halommá lőtték a székesegyháza
kat... Katonáink a front mögött meggyalázzák az orosz és a 
galíciai rutén templomokat: lovakat, kolerás betegeket tartanak
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bennük. Bakákat kvártélyoznak be Isten házába, akik az oltár 
mögé rándítanak.

FELDKURÁT: A háború egyéb szörnyűségei között ezt is 
megbocsátja Isten...

A HAD APRÓD: És a sok átkot meg áldást?
FELDKURÁT: Mi megáldjuk a népünk fegyverét, és átkoz

zuk az ellenségét. Ez épp oly természetes, mint az, hogy a háború 
a jóságos Isten büntetése.

A HAD APRÓD: Ha Isten büntetése, akkor miért kívánják 
Istentől a germánok, hogy csak a konkurrens Angliát büntesse 
meg? Gott strafe England!... Miért csak a jámbor, derék, becsü
letes, istenhivő angol népet büntesse Isten? Miért ne sújtsa 
egyformán Isten haragja a háborúzó népeket? A németeket 
éppen olyan mértékben, mint, mondjuk, bennünket, magyaro
kat?...

A tábori lelkész türelmét vesztve ugrott ki ágyából. Gyorsan 
magára kapta egyenruháját, felhúzta a csizmáját, és kisietett a 
szobából. Dühösen vágta be az ajtót maga után, csak úgy porzott 
a vakolat.

Nagy István rosszallóan szólott át a kadétnak:
-  Ne piszkáld folyton a pátert. Most megsértődött. Szegény 

nem tehet semmiről. Ó védi a hivatását. Arról prédikál, amit 
előírnak neki.

-  Amúgy is gyengék az idegei — vélte Leó. -  Még az enyém
nél is gyengébbek. Idegsokkal került ide a frontról.

A karlövéses, hosszú zászlós is megszólalt:
-  Azért akad a tábori lelkészek között bátor, fanatikus ember 

is. A mi feldkurátunk az első ütközetben feszülettel a kezében 
vezette rohamra a katonákat...  Ott is maradt szegény.

-  A mi papunk — mondta a hadapród — az ellenkezője volt 
ennek az idegsokkos feldkurátnak. A front mögött lovagolt egész 
nap, mint egy huszárőrmester, sokat ivott, és naponta kijárt az 
első vonalba: céllövészeti gyakorlatokat folytatott az ellenséges 
koponyákon. Örült, ha lepuffanthatott egy muszkát a drót előtt.

A latintanár csendesen jegyezte meg:
-  Lódítás az egész...
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NAGY ISTVÁN: Még szerencse, hogy ezt a lódítást nem 
hallotta a mi páterünk.

A HAD APRÓD: Nagyobb szerencse, hogy nem hallgatta ki 
épületes elmélkedéseimet a szomszéd szobában lakó reumás 
őrnagy. A levitézlett pléhgalléros, a kormányozható hadireumás 
reglamalovag még azt mondaná rám, hogy cucilista forradalmár 
vagyok. Mert uraim, beszélni sohasem volt szabad arról, ami a 
hatalom urainak nem tetsző...

-  Bizonyos mértékben minden frontkatona forradalmár -  
vélte a latintanár. -  Tebelőled is a fiókforradalmár beszél...

-  Belőlem az emberbarát beszél... Idefigyelj... Egy, egyet
len magyar parasztnak az életét többre becsülöm, mint az egész 
összetákolt Monarchia sokat emlegetett presztízsét, az összes 
diplomata grófokkal együtt.

-  Üres beszéd...
-  Úgy van: üres, hiábavaló beszéd. Hiába minden. A világ 

szédítő iramban halad előre, csak az állam és a diplomácia marad 
benne a régi...

-  A világháború útja a világ újjászületéséhez vezet — vélte 
szerényen Stein hadnagy.

Emelt hangon, szinte ordítva válaszolt a szakállas hadapród:
-  Ha majd eltűnnek a világról az uniformisok, akkor kezdünk 

beszélni a világ újjászületéséről!...
A latintanár:
-  Bízzuk az egészet a diplomatákra. Ez az ő reszortjuk. Még

iscsak az ő szavuk dönt.
Gulyás hadapródot újból elöntötte a vér:
-  A diplomaták szava? Hát van az ő szavuknak sava-borsa, 

veleje, értelme? Ezek csak szavak, cifra szavak, amiket a ma- 
gunkfajta közönséges ember meg se é r t... Külön szótár kell a 
megértésükhöz...

-  Ott kezdődik a baj, hogy nincs egyéni szabadság — véleke
dett a zászlós.

A hadapród keserűen tört ki:
-  Milyen szép szó: egyéni szabadság. Ez az, ami — nincs. Mint 

ahogy senki se kérdezte, hogy akarok-e a világra jönni, éppúgy 
nem kérdezték, hogy akarok-e háborúba menni... Vergődtünk a
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békében, vergődünk a háborúban. A véletlen szeszély sodor 
bennünket, mint ahogy az utcákon a szél kavargatja összevissza a 
szemetet...

Vakula Mihály népfölkelő, a feldkurát tisztiszolgája jött be a 
kórterembe. Kopasz, őszbe csavarodott fején csurgóra állt a 
katonasapka. Hatalmas, vöröses bajusza a szájába lógott. Apró, 
mélyen ülő szemei alig látszottak ki a bozontos szemöldökök alól.

Vakula felcsavarta a villanyt, és a tisztelendő úr ágyát igaz
gatta.

A segédorvos is bejött a kórterembe. Gulyás kadét morfiumot 
kért az éjszakára. Szidta azt a fogorvost, aki a front mögött az 
első kötést alkalmazta nyílt csonttörésére.

-  Persze — panaszkodott — a híres sebészek az ország belsejé
ben grasszálnak, és a frontokon fogorvosok, belgyógyászok és 
urológusok operálnak... Vágjátok le kérlek, a lábamat, akkor 
legalább megszabadulok a fájdalomtól.

Az orvos meglazította a kötést, injekciót adott, és megnyug
tatta a lázongó kadétot.

-  Ugyan kérlek, doktorkám — kérdezte nagy hirtelen a sza
kállas kadét - ,  az egylábú ember gyereke is egy lábbal jön a 
világra?...

Vakula Mihály elvégezte a dolgát, és ki akart somfordálni a 
szobából.

A hosszú, karlövéses zászlós ráordított:
-  Halt!
Vakula vigyázzállásba feszült.
A zászlós folytatta:
-  Infanteriszt Vakula, meséld el itt az uraknak, amit ma 

délután nekem is elmondottál a kertben... Hogyan került a 
kórházba a tisztelendő úr?

Vakula félve pislogott jobbra-balra sunyi szemeivel.
-  Anc, cvaj, forverc — parancsnokolt a zászlós könyörtelenül.
Vakula vékony, nyöszörgős kappanhangján megszólalt:
-  Hát az úgy vót, kérem, hogy éppen rezorvába vótunk, oszt 

az első batalónnak tábori misét tartott a főtisztelendő úr, az 
őrnagy úr parancsára.
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-  Tovább! — vezényelt a zászlós szigorúan.
-  A mise után a tisztelendő úr szentbeszédet mondott, oszt 

bátorságra buzdította a bakákat. Nagyon szépen beszélt, ami 
igaz, az igaz. Azt mondta, hogy valóságos körösztény ember nem 
fél, rábízza a lelkit a magasságos jó Istenre, de nem fél...

-  Aztán? — mondta a zászlós, és mosolyával küzdött.
-  Hát eccer csak gyütt egy büdös nagy hóbicgránát, úgy bal 

kézrül, flankébul, mintha csak komendóra gyütt vóna. A tiszte
lendő úr fehér lett, mint ez a lepedő itt, de csak tovább beszélt, 
hogy aszongya, a kitartás meg a bátorság a legszebb körösztény 
erénység. Aztán a muszka odasózott még egy gránátot, úgy húsz 
lépésre tülünk a fa tüvibe. Az őrnagy úr nagyon rágta a bajuszát 
és káromkodott, hogy aszongya, krucimfikszi.

-  Halljuk tovább. Csak úgy, ahogy nekem mesélted.
Vakula belemelegedett:
-  Hát aztán gyütt a harmadik hóbicgránát is. A tisztelendő úr 

nem szót többet egy szót se, indibalancba vette a valagát, és 
igenyesen a trén felé szalatt a nagy küves úton. Az őrnagy úr meg 
utána. Én meg leghátul loholtam a misecsengettyűvel. Féltem, 
hogy baja esik a gazdámnak, mert az oroszok mindig hosszabbat 
lűttek utána. Az őrnagy úr a nagy szaladásban elvesztette az 
aranyfogait, oszt rajtam követőte. Rám parancsolt, hogy keres
sem meg. Kerestem is, de nem tanátam, mert éppen vékonyboru
lás vót. A tisztelendő úr az ijedtségtű gyomorideget, szívideget 
meg sokideget kapott.

-  Talán idegsokkot?
-  A zt... azt instálom, ászlós ú r ...
Kacagás kísérte Vakula Mihály minden szavát.
Az ajtó hirtelen kinyílt, és a feldkurát lépett a szobába.
A segédorvos elrohant. A tisztek elnémultak. Vakula Mihály 

tisztelgés nélkül osont ki a szobából.
A tábori lelkész elpirult, zavartan ült le ágya szélére, és ima

könyvében lapozgatott.
A tanár kiadta a jelszót:
-  Csend, uraim. Alvás! Jojcakát!
Nagy István még egyszer megigazította a párnáját és félrecsú

szott kötéseit, azután nagyot sóhajtott:

76



-  Hej, Kupinovo, hej, Kupinovo... Hej, tetves Galícia...
A szakállas kadét fájdalmas nyögéssel kontrázott:
-  Hej, Poldi... Poldi...
A zászlós lecsavarta a villanyt.
Elcsendesedtek. Egyenletes lélegzetük ütemére halk lépteivel 

közeledett az álom...
A latintanár szólalt meg:
-  Pista, alszol?
-  Nem.
-  Békekötés után még majd akad valaki, aki mindezt ösz- 

szeírja...
-  Bolond ember lesz az.
-  Lesz, aki olvassa...
-  Az is bolond lesz... -  dünnyögte, és már ő is aludt.
Újból elcsendesedtek.
Mindenki elaludt, csak Stein hadnagy forgolódott álmatlanul 

az ócska, recsegő bőrdíványon.
Arca alá gyűrte a kórházszagú kemény párnát, lehunyta sze

meit, és Amálkára gondolt.
Az őszi eső egyhangú kopogása altatta el.



TIZEDIK FEJEZET

A KIS KÁDER

-  Strunz alezredes úrra hiába vársz, kérlek, ma már nem jön 
be az irodába.

-  Kirukkolt talán?
-  Igen, kirukkolt a hízott disznókkal. Seftel az öreg: Bécsbe 

szállítja a kövér disznóit. Ezennel tudomásul veszem a jelentke
zésedet. Berukkoltál a pótkeret zászlóaljhoz.

-  És hol találom a zászlóaljparancsnokot?
-  Falta kapitányt? A zászlóaljnál, a kaszárnyában. Falta kapi

tány vezeti a kiképzést, és meg is marad kiképző tisztnek — 
végelgyengülésig, vagy legalábbis a háború végelgyengüléséig.

-  Megoperáltatta már az aranyereit?
-  Még nem. Jobb időkre, illetve rosszabb időkre halasztotta. 

Ennek a bivalyerős kapitánynak rengeteg rezerva betegsége van. 
Képzeld: egy egész orvosi könyvtárat rendezett be, tanulmá
nyozza a betegségek tüneteit... Ismered Faltát?

-  Igen.
-  Ha hosszú életű akarsz lenni a kádernél, akkor ügyelj a 

gyengéjére. Azt tudod, hogy őrült magyarfaló? Nehogy valahogy 
elszóld magad előtte, vigyázz a nyelvedre. Szerinte a világ leg
rosszabb katonája a magyar... Azután ne akarj okosabb lenni 
nálánál. Hagyj mindent rá, még a legnagyobb butaságot is. Tudni
való, hogy a jó Isten mindent tud, de Falta kapitány mindent 
jobban tud...

-  Köszönöm...
-  Még egyet... A legnagyobb gyöngéje a nő. Ennél a kérdés

nél azután igazán nem ismer pardont.
-  Szóval, nagy úr.
-  Még annál is nagyobb... élet és halál fölött rendelkezik: ő 

osztja be a menetszázadokat és irányítja a marsot a frontra. 
Szevasz...
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A párbeszéd Strunz alezredes irodájában folyt le a káderiroda 
fiatal, új adjutánsa és Stein Leó hadnagy között.

Leó pár pillanatig a kopott kincstári íróasztal előtt állott, és az 
irományok között fekvő kórházi bizonyítványára bámult. Ott 
állott nagy betűkkel: Stein Leó hadnagy -  harctéri szolgálatra 
alkalmas. Azután egy nagy, vérpiros pecsét következett, amely 
talán az életét pecsételte meg. Szemei előtt táncoltak a betűk: 
„Kriegsdiensttauglich“ -  és a piros pecsét nagy, fájó vérfolttá 
folyt össze a sárga papiroson.

Szédülten fordult ki az irodából, és alig köszöntötte a folyosó 
padján várakozó Kávé Mátyást. Zavarában megbotlott a kardjá
ban. Bukdácsolva ment le a kitaposott lépcsőkön.

Azt se tudta, hogy került ki az utcára...
Képzeletben már a frontra robogó katonavonaton ü lt... Vo

natzakatolást hallott. A feje zúgott, zakatolt, mint a robogó vonat 
kereke.

Eddig sikerült épkézláb megúsznia a háborút. Százezreket élt 
tú l... Kezdődik a második felvonás. Mi vár rá ezután? Ezredtár
sai, akik háromhónapi frontszolgálat után betegen vagy sebesül
ten kerültek haza, hangos szóval verték mellüket, hogy ők már 
eleget szenvedtek a hazáért, vegyék ki a szenvedésből a részüket 
a mögöttes országrész drukkerjei is ... És milyen gyorsan repül
nek a napok... A háború meg egyre veszettebbül tombol.

Nekivágott a kaszárnya felé vezető poros Széles utcának.
Egy kis kerülővel a Petőfi utcai jól ismert sárga ház felé tartott.
Amálka a nyitott ablaknál állott, a törlőrongyot rázta s kikö

nyökölt. Dús, szőke haját piros babos kendő fogta össze.
-  Isten hozta, hadnagy ú r ... -  köszöntötte pirulva. -  Mikor 

jött?
Leó a tenyerén érezte a lány erős, kidolgozott kezét:
-  Az éjjel, Amálka... Az éjjel érkeztem meg.
-  Használt-e az imádságom?
-  A háború végén majd kitudódik.
Bement a házba. A kitakarított, hűvös előszobában foglaltak 

helyet.
Leó elpanaszolta a sorsát: a bizottság egészségesnek találta. 

Meg se vizsgálták, csak rámondták: egészséges, harctéri szolgálat
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ra alkalmas. Amikor ez ellen tiltakozott, egy főtörzsorvos alapo
san megvizsgálta, de a döntésen nem változtatott... Most már 
csak egy dolog segítene rajta, ha megkötnék a fegyerszünetet, 
mire kiér a frontra.

Leó szerelmesen nézett a lány sugárzó arcába:
-  Gondolt rám néha, Amálka?
-  Igen... néha... hiszen megígértem.
-  És.. . és most kérdezzen engem.
-  És hadnagy úr gondolt rám?
-  Ne így mondja: hadnagy ú r ...
-  Hát hogy?
-  A nevemen szólítson.
-  Az nem megy... én csak hadnagy úrnak tudom szólítani... 

Nos, gondolt rám?
-  Mindig magára gondoltam, aranyos...
-  Csakugyan? -  pirult a lány.
-  Nagyon... nagyon sokat. Egyetlen vigaszom volt...
Kávé Mátyásné feje jelent meg a félig kinyitott ajtórésben.

Széles mosollyal üdvözölte Leót. Aranyfogai sárgán villogtak ki 
szélesre húzott, duzzadt ajkai közül:

-  Isten hozta, hadnagy ú r ... Meddig marad itthon, hadnagy 
úr? -  kérdezte mézédes hangon.

-  Azt csak a háborús Úristen tudná megmondani.
-  Az utolsó menetzászlóalj tegnap ment el -  szólt közbe nagy 

szakértelemmel Amálka. -  Tehát csak egy hónap múlva mehet a 
harctérre...

-  Biztos?
-  Biztos. Már kiszámítottam.
Stein hadnagy nagyot sóhajtott:
-  Az angyalok beszélnek magából, drága...
Az anya mentegetőzött: hiányosan van felöltözködve, sok a 

dolga.
-  Legyen szerencsénk, hadnagy ú r ... -  kiáltotta, és behúzta 

maga után a konyhába vezető ajtót.
Néhány udvarias bók, jelentős pillantás, sokatmondó hallgatás 

után a lány szólalt meg:
-  Most mi lesz magával?
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-  Annak csak Falta kapitány a megmondhatója.
A leány elsápadt, majd vérvörös lett.
Leó megfogta a kezét. Percekig ültek némán egymás mellett.
-  Mennem kell.
Búcsúzáskor Amálka halkan mondta maga elé:
-  A viszontlátásra, hadnagy ú r ...
A kapuig kísérte. Sokáig nézett a távozó után.
Stein hadnagyot gépiesen vitték a lábai. Akár behunyt szem

mel is odatalált volna, olyan jól ismert már minden követ, útszéli 
karót, gödröt. A sarkon még egy pillantást vetett a sárga házra. 
Tekintete a piros babos, szőke fejet kereste. Valahogy úgy 
érezte, hogy elérhetetlen távolságban van tőle a lány. Nagy űr 
tátong közöttük, amit háborús gondok, vergődések, az életért 
való küzdelmek töltenek meg...

A kaszárnya simára taposott udvarában csoportonként gya
korlatoztak az újoncok. Altisztek vesződtek az esetlen, lompos 
újoncokkal, a tisztek távolabb, apró csoportokban beszélgettek.

Az újonckiképzés parancsnokát, Falta kapitányt, az ezred 
műhelyében találta meg.

A tágas teremben katonasapkás asztalosok dolgoztak. A kapi
tány részére készült egy keményfa, kétágyas hálószoba. Az 
ingujjra vetkőzött kapitány fogai között hosszú virzsíniát rágott. 
A munkásokkal dolgozott. Lenszőke haja csapzottan lógott az 
arcába. Erős karját dús, szürke szőrzet borította.

Lilapiros arcát, szürke szemét a belépő Leó felé fordította:
-  Á .. .  szapperlot! Az én útitársam, Leutnant Stein — kiál

totta, és megrázta a hadnagy kezét.
Stein hadnagy zavartan jelentette, hogy egészségesen beruk

kolt a pótkeret-zászlóaljhoz.
A kapitány hatalmas tenyerével megcsapkodta a hadnagy lá

nyos arcát, megrázta a vállát. Fehér fogai kivillogtak napsütötte 
arcából:

-  Klasszikái! Már vártalak! Az első századhoz osztottalak be 
mint századparancsnokot.

Leó némán meghajtotta magát.
A kapitány tovább vezényelt:
-  Bei Gott!...  Szükségem van egy ilyen kitűnő tisztre. A
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kiképzésnél nem szeretem a hencegő fronttiszteket, akik folyton 
az orrom alá tartják, hogy a fronton ezt így csinálták, azt meg 
amúgy. Én diszciplint és ordnungot akarok, nem pedig szauba- 
gázsvircsaftot.

Ordítva tette hozzá:
-  Diszciplín kell ide! Megtanítani a kutya civil bagázst a 

katonai fegyelemre. Verstandevu?
-  Igenis, kapitány úr, értem...
-  Különben kitűnő protektorod van, kamerád, egy kislány... 

egy Petőfi utcai szőke baba... egy tündér... Nagyon megkért, 
hogy vegyelek pártfogásomba, ha berukkolsz... Na, kitalálod-e, 
hogy ki az?

Leó fülig elpirult. Idegesen nyúlt izzadó orrán ülő szemüvegé
hez:

-  Amálka? ...
-  Úgy van, Amálka.
-  Ismeri a kapitány úr?
-  Hogy ismerem-e? Az utóbbi időben mindennapos vendég 

vagyok náluk. Nagyon összebarátkoztam az apjával. Ügyes em
ber ... mindenre használható, mindenre vállalkozik. A harctéren 
rekvirált két lovamat adta el jó áron. Nekem nagyon tetszik a 
lánya...

-  És mi van a vasúti ismerőssel, kapitány úr? Emlékszik, 
amikor együtt utaztunk? A szépasszony...

-  J a ... az a szőke asszony? ... Smárn! Egyhónapi ismeretség 
után dobtam. A férje féltékenykedni kezdett. Egy ilyen utazó férj 
csak addig tetszik nekem, amíg úton van. De undorító, amikor 
itthon ül. Az asszony mindig értesített, ha elutazott a férje. Ez így 
ment egy hónapig. Azután -  röhögni fogsz -  egy hét alatt két 
ízben is előfordult, hogy az ura — otthon maradt, én meg éjjel 
kopogtattam az asszony ablakán. Hát kérlek, az a hülye férj jött 
az ablakhoz a kopogtatásra. Kellemetlen szituésn... Botrány... 
Szépen visszavonultam... Egy hadiözvegyre csoportosítottam át 
összes erőimet. Nanu! Nem szeretem a botrányos szerelmeket.

Falta kapitány jóindulatáról biztosította Leót, és megígérte, 
hogy addig nem osztja be a menetszázadba, amíg egy felesleges 
tisztje is lesz a zászlóaljnál. Végigvezette a műhelyen a hadna
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gyot, és nagy szakértelemmel magyarázta az egyes bútordarabok 
rendeltetését, megmutatta a hálószoba terveit.

-  Ezek az asztalosok a zászlóaljnál vannak beosztva? -  kér
dezte Leó.

-  Nem. A kórház standjában vezeti őket Bichler ezredorvos. 
Ismered? Nagyon nett ember, reaktivált ezredorvos. Stramm 
katona.

A műhely asztalosai, szám szerint hárman, képzett, önálló 
műbútor-asztalosok voltak, akik miután az ezredorvos dolgozó- 
szobájával elkészültek, a kapitány hálószobáján dolgoztak.

-  Ha ezzel kész lesznek -  lelkesedett a kapitány Strunz 
alezredes ebédlőjére kerül a sor. Das geht ja wie geschmiert...

Stein hadnagy elragadtatással nyilatkozott a művészi bútorok
ról.

A kapitány széles jókedvében kiáltotta:
-  No alsztern... Most gyere velem az irodába, bemutatlak az 

uraknak. Felveszünk a standba.
És kiugrott az ajtón, mint valami rakoncátlan suhanc. Stein 

hadnagy hátraszólt a munkavezetőnek:
-  Hogy megy a munka, öreg?
-  Megy, megy... hadnagy úr, csak kevés a fizetés, meg aztán 

itt az anyagot is a munkás adja.
-  De megéri... -  vágta rá egy fiatal, borotvált arcú legény.
-  így valahogy csak megússzuk a frontot... -  tette hozzá a 

harmadik.
Stein hadnagy a kapitány után sietett, aki egy bárgyú újoncot 

pofozott, és éktelenül káromkodott:
-  Majd megtanítom menetelni ezeket a trotlikat... Beléjük 

fogom verni a marseincet. Himmelarsch und Zwirn!... Malefic- 
trotl...

Stein hadnagy félve gondolt arra, hogy ez a hatalmas császári 
és királyi százados, akitől élete függ, most riválisa le tt... Nagyon 
melegen érdeklődik Amálka után. Mindennapos vendég. Talán 
már meg is csókolta a leányt ez az erőszakos ember? Vajon 
hogyan vélekedik felőle Amálka? Az anyja bizonyára boldog, 
hogy egy aktív kapitány foglalkozik a lányával. Az apával, a 
mindenre kapható spekulánssal is összeszűrték a levet... Közös
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üzleti érdek fogja őket össze... Mit tegyen? Mondjon le a 
lányról, akivel lélekben összeforrt, vagy tartson ki és vállalja 
inkább a harctéri kiküldetést?...  És Amálka?...

\  kapitány karon fogta a szédülten támolygó hadnagyot, és a 
zászlóalj irodájába vezette.

Az irodában találták Havelka kapitányt és Frisch főhadnagyot. 
A jzomszédos helyiségben néhány altiszt és egy őrmester dolgo
zott nagy könyvek fölött.

Havelka kapitány, aki a háború kitörése óta a kaszárnyában 
teljesített szolgálatot -  mint a géppuskás osztag kiképzője - , 
felháborodva fordult Falta kapitányhoz:

-  Kérlek szépen, Falta, ez így nem mehet tovább...
-  Szapperlot! Mi az? Valami baj van?
-  Ezt nem tűröm tovább. Beadvánnyal fogok a hadseregfőpa

rancsnoksághoz fordulni! Disznóság, ami itt a hinterlandban 
folyik. Skandál! Zum kotzen! Ezek a disznó frontkutyák haza
jönnek az ország belsejébe, és telecsaholják a civil bagázst min
denféle hajmeresztő, kitalált dolgokkal. A civilek meg vicaverza, 
demoralizálják a frontkatonákat, és dekkolásra biztatják őket.

Frisch főhadnagy, a zászlóalj adjutánsa szólt közbe:
-  Igen, valósággal rimánkodnak a katonáknak, hogy vigyázza

nak bőrükre, ne menjenek rohamra.
-  Aztán, kérlek alássan -  vette át a szót Havelka kapitány - , 

egy sebesült zászlós azt a rémhírt terjeszti itthon, hogy a huszon- 
nyolcas cseh ezred megadta magát, és zenekarral együtt átmasí
rozott az oroszokhoz. Hallatlan! Haditörvényszék elé kell állítani 
a hamis hírek terjesztőit.

Falta kapitány a fejét rázta:
-  A Monarchia legstrammabb ezrede...  Az én ezredem... 

Unglaublich!
Havelka tovább folytatta:
-  Be kellene szüntetni a hinterlandba szóló szabadságoláso

kat. A sebesülteket és betegeket a hadtáp körzetében kellene 
visszatartani, szabadságolás csak közvetlenül a front mögött 
volna engedélyezhető. Még a halottakat is a front mögött kellene 
eltemettetni...

-  . .. és a rémhírek terjesztőit szigorúan megbüntetni -  tette
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hozzá a főhadnagy. -  A legenyhébb büntetés: a menetszázadba 
való beosztás. Vissza kell őket küldeni a frontra...

-  Aztán még valamit -  mondta Havelka felháborodással. -  
Ezek a tartalékos tisztek nagyon ambicionálják a kitüntetése
ket ... Nem értem, minek ezeknek a dekoráció? Elveszik az 
aktívok elől a kitüntetéseket. Ha rajtam múlna, én kitüntetést 
csakis aktív tiszteknek adnék, akiknek a katonai karrierje ezt 
megkívánja. De minek a civil bagázsnak katonai kitüntetés? 
Gélt?

-  Ganz meine Ansicht... Egy smarn kell nekik, nem kitünte
tés! -  szólt elgondolkozva Falta kapitány, mialatt cigarettára 
gyújtott.

Az egyik ordonánc frissen csapolt sört hozott fel a kantinból.
Falta kapitány csatakiáltással fogadta:
-  Hurrá!...  Klasszikáner ez a kantinos! -  és kihörpintette a 

frissen habzó sört.
Nagyokat ittak.
Az ital a főhadnagyot is jókedvre hangolta. Csendesen dúdolta 

maga elé:

Die Russen und die Serben 
Die hauen wir zu Scherben. ..

-  Kár, hogy nem vagy aktív! -  fordult Falta kapitány Stein 
hadnagy felé. -  Aktiváltasd magad.

Udvarias mosollyal válaszolta Stein hadnagy:
-  Már .foglalkoztam a kérdéssel... Nem is volna rossz... 

legalább végleg a front mögé kerülnék...
Koccintottak, és a porvárosi szépasszonyokról beszéltek.

Falta kapitány a zászlóalj sárga, homokfutó kocsijába tessé
kelte Leót:

-  Tudod, hová viszlek? Megyünk a hadikórházba. Bemutatlak 
Bichler ezredorvosnak.

A katonakocsis nagyot vágott a lovak közé. A pihent, rekvirált 
urasági trapperek szinte repültek a könnyű kocsival.

-  Majd megismered az ezredorvost... Nagyon ajánlatos jó
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bán lenni vele. Békében a magamfajta kombattáns rá se nézett az 
ezredorvosra, most valósággal udvarolok neki, mint egy meny
asszonynak. Mit lehessen tudni? Te is rászorulhatsz még. Nem 
igaz?

-  Igazán hálás vagyok, kapitány ú r ... -  rebegte Leó megha- 
tottan. -  Nem is tudom, mivel hálálhatom meg...

-  Mivel? H e ... h e ...
-  Igazán...
-  Hogy mivel? Hát Amálkával... Beszélj vele alkalomadtán 

az érdekemben. Beszéld rá, hogy ne legyen olyan durcás. Tudod: 
annyi nő van itt a városban... csak ki kell nyújtanom a kezem 
értük... és nem tudom, mi ütött belém, megbolondultam... 
Bukom erre a lányra.

A kocsi a kórház előtt állt meg.
A békebeli középiskolából átalakított hadikórház zsúfolva volt 

betegekkel, sebesültekkel.
A kapitány az ezredorvos emeleti irodája felé tartott.
A lépcsőházzal szemben az ajtó előtt szuronyos, öreg népfel

kelő állott őrt. Hosszú szuronya, lötyögő sötétkék formaruhája, 
ócska fegyvere furcsán festett a kis emberkén.

Az őr minden erejét összeszedve, katonásan tisztelgett.
A kapitány éles tenorja végigsivított a visszhangos folyosókon:
-  Hát te mi a fenét csinálsz itt? És hogy tisztelegsz a kapitány 

úrnak. Úgy állsz, mint egy kicsavart mosogatórongy. Hogy áll a 
fejeden a császár és király nevével ellátott sapka? Talán részeg 
vagy?...

És lovaglópálcájával leverte az őr gyúródott sapkáját.
Az öreg népfelkelő a sapkája után nyúlt, de a következő 

pillanatban csizmás lábával a fenekébe rúgott a kapitány:
-  Vigyázzállásban állj a kapitány előtt!
Az őr kiegyenesedett, erőtlen karja kinyúlt a fegyverszíjon.
-  Micsoda őrség ez itt?
-  Kapitány úrnak alázatosan jelentem, hadifoglyot őrizünk.
-  Hadifoglyot?
-  Igenis... egy heptikás szerb hadifoglyot, hogy meg ne szök

jön.
-  Kinek a parancsára?
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-  A nagyságos alezredes úr parancsára.
A kapitány belökte az ajtót.
Rettenetes bűz ütötte meg az orrát. Hullaszag. A kis szoba 

egyetlen ágyán mereven, beesett szemekkel feküdt egy csont
vázzá sorvadt szerb katona. A halott viaszsárga arca, sötét szem
gödrei, kiálló arccsontjai fölött furcsán festett a bő katonasapka. 
Beszáradt, vértelen szája körül mosoly ült, a sárga fogak kivigyo
rogtak a szájnyílásból.

-  Hiszen ez már halott... -  szólt borzongva a kapitány, és 
zsebkendőjét az orra alá tartotta.

Németül kiáltotta Stein Leó felé:
-  A halottat őrzik, hogy meg ne szökjék! Szakrament!... Hol 

a kórházparancsnok?
Leó sápadtan állt az ajtó küszöbén:
-  Talán már az éjszaka folyamán meghalt...
A szomszéd legénységi kórteremből — amelynek ajtaján nagy 

betűkkel állott „tanári szoba“ -  sebesült bakák vidám nótázása 
hangzott át:

Bal válláról a jobb vállára
Hej de -  jobb válláról a bal vállára,
Sej, haj —
De göndörödik a ha ja. . .

Falta kapitány tovább dühöngött:
-  Szaubagázs! Schweinerei!...  Hol az ezredorvos?
Bichler ezredorvost a kórházirodában találták meg. Nagy

örömmel üdvözölte a kapitányt.
A cvikkeres, elhízott, kissé kopaszodó ezredorvos az iroda 

kopott bőrdíványán ült, önkéntes vöröskeresztes ápolónők kö
zött, és kacagva mesélte el: hogyan járt az egyik fővárosi sebész
tanár ismerőse.

A híres sebész nagy operációt végzett hadikórházában, Salvá- 
tor főherceg, a Vöröskereszt legfőbb parancsnoka jelenlétében. 
A műszert adogató ápolónő is főhercegnő volt.

Az operatőr-tanár műtét közben büszkén magyarázott a főher
cegnek: hangsúlyozta, hogy eddig hasonló operációt a világ
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egyetlen sebésze se végzett. A műtét alatt a narkotizáló orvos a 
tanár fülébe súgta, hogy a páciens meghalt, azonban a sebész nem 
zavartatta magát ilyen csekélységekkel, és a hullán fejezte be a 
műtétet. A műtét kitűnően sikerült, a véres lepedőkkel leterített 
halottat sietve vitték ki a műtőből. A főherceg részéről gratulá
ció, elismerés, kitüntetés a bravúros operációért, az „életmenté
sért “ ...

Kacagás töltötte be a cigarettafüstben úszó szobát.
A kórház fiatal, magas, kopaszodó gyógyszerésze likőröket 

szolgált fel.
Bichler ezredorvos ismerte Falta kapitány gyengéjét: neki 

külön „toroköblítő“ felírású halálfejes, erős konyakot hozatott.
A kapitány némán ült. Szórakozottan, elborult arccal gondolt a 

szerb katonára. Szivarja végét teljesen szétrágta, ajkait harap- 
dálta. Szóvá akarta tenni a szerb katona esetét...

Az ezredorvos magas termetű, erős mellű, nagy darab nőt 
állított eléje:

-  Schwester Mária. Az új ápolónő. A legújabb szerzemény.
A bemutatkozás után hozzátette:
-  Amint látod, a megfelelő előnyökkel és hátrányokkal... -  

és nagyot csapott az ápolónő hátulsó felére.
A kapitány arca felderült, haragja hirtelen elült. Az orrát 

csavaró hullaszag most émelyítő parfümillattal vegyült el.
Schwester Máriát az ablakmélyedésbe vonta, ott beszélgettek

-  meghitten.
A kapitány az ápolónő csípőjén tartott terepszemlét. Nagyokat 

ivott. Bécsi dalt dúdolt:

MizzerI, MizzerI, sei doch netter. ..

Az ezredorvos szorgalmasan koccintott Leóval és a vöröske
resztes ápolónőkkel. Keservesen panaszkodott: annyi a dolga, 
hogy már idegekkel nem győzi...  Szívesebben menne ki a front
r a ... Felváltva ölelgette az ápolónőket.

A kórházi látogatás eredménye kielégítő volt. Leó összebarát
kozott a rettegett Bichler ezredorvossal, Falta kapitány megkapta 
az asztalosok kórházi szabadságának írásos meghosszabbítását. A
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búcsúzáskor a kapitány pontos találkát beszélt meg másnapra 
Schwester Máriával.

Az ezredorvos büszkén szorongatta Falta kapitány szőrös ke
zét, és biztosította, hogy bármikor szívesen rendelkezésére áll.

Az ápolónők marasztalták a tiszteket.
Falta kapitány hódolatteljesen csókolt sorra kezet:
-  Hölgyeim -  kiáltotta harsány hangon - ,  tiszti becsületsza

vamra jelentem ki, hogy a háborúban igazán csak a kórházi falak 
között érzem magam jól. Egy ilyen kitűnő társaságban akár egy 
hétéves háborút is végigküzdenék...

Az ezredorvos széles mosollyal jegyezte meg:
-  Strunz alezredes már harminc éve háborúskodik... éppen 

annyi ideje nős...

Strunz alezredest a veteményeskertben találták, amikor Falta 
kapitány sárga kocsija a rekvirált kertvárosi lakás elé gördült.

Az ingujjra gyürekezett alezredes papucsban állt a kert köze
pén. A fején régi, törődött, fekete tisztisapka, orra végén ócska 
félrecsúszott csiptető ült.

Az alezredes kezében egy tyúkot szorongatott. Előtte vagy egy 
tucat ingujjra vetkőzött katona állott glédában.

Az alezredes mutatóujjával a tyúk hátulsó részébe nyúlt, és 
tojás után kutatott.

A mellette álló altiszt két, tojásvizitre váró tyúkot szorongatott 
a kezében.

-  Bestiák! Verflüchte Bestien! -  rikácsolta teli torokkal az 
alezredes. — A tyúkokban megvan a tojás, de mire kitojják — 
nincs tojás!

Azután a következő tyúkba nyúlt az ujjával, nagy szakértelem
mel vizsgálta a szárnyaival csapkodó jószágot.

Újabb fejcsóválás, újabb szidalmazás.
-  Magát teszem felelőssé az ellopott tojásokért — ordította az 

altiszt fülébe. — Himmeldonnerwetter...
Az altiszt remegő kezében tartotta* az utolsó vizsgálatra váró 

tyúkot, és izgatottan jelentette, hogy nézete szerint az éhes bakák 
isszák ki a'frissen tojt tojásokat. A motozásoknál sohasem sike
rült neki a tojástolvajt elcsípni.

89



Magából kikelve kiabált tovább az alezredes:
-  Ha még egy tojás hiányzik, raportra stimmelem az egész 

tolvajbandát, kiköttetem a bestiákat, és azután kiküldőm őket a 
harctérre. Haditörvényszék elé állítom a gazembereket.

Amikor a közeledő Falta kapitányt és Stein hadnagyot meg
látta, kissé lecsillapodott:

-  Abtreten! — vezényelte az altisztnek.
Siránkozó hangon fordult a kapitányhoz: a bakák tönkreteszik, 

lopnak, mint a szarkák, a baromfitelepre ráfizet. ..  koldussá 
teszik.

Akkor csillapodott le, amikor Falta kapitány jelentette, hogy a 
műbútor-asztalosok pár nap múlva hozzáfognak az alezredes 
ebédlőjének készítéséhez, és ami a fő, a bútor nem kerül egy 
krajcárba se ...

-  Sehr brav... sehr nett... — szorongatta a vén alezredes a 
kapitány kezét.

Végigkalauzolta a vendégeit a baromfitól nyüzsgő udvaron, 
ami állatkertnek is beillett volna. Büszkén mutogatta kacsáit és 
tömött libáit, amiket a bécsi piacra szánt. Panaszkodott a 
pulykákra: húsz darab elpusztult... nagyon kényes portéka, de 
így is megmaradt vagy ötven. Pedig könyvekből tanulmányozta a 
pulykatenyésztés művészetét. Leginkább a kacsáit kedveli, mert 
a kacsa nem kényes szárnyas, mindent megeszik. Két hatalmas 
ólban hízott disznók röfögtek. A disznóhizlalást gazdasági iskolát 
végzett póttartalékosok látták el. A katonák a város összes 
katonai intézményéből az alezredes farmjába hordták a moslé
kot. Kukorica is volt bőven: ilyesmivel a berukkolt földművesek 
hozzátartozói kedveskedtek az alezredes úrnak.

Az udvar egyik sarkában ügyes kezű, katonasapkás bognárok 
dolgoztak egy parádés hintón. Ez a hintó is az alezredes úr 
számára készült.

Falta kapitány egyik csodálkozásból a másikba esett, és elra
gadtatásának gyakran adott kifejezést:

-  Kolosszál! Piramidál!
Az alezredesné őnagysága is lejött a kertbe. Lehetetlenül 

kivágott, csipkés estélyi ruhából átalakított piros pongyola volt 
rajta. Mélyen ülő szemeit sötét árnyék szegélyezte vagy ötven
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évgyűrűvel. Erős, kék erekkel hálózott kezében cigaretta füstölt. 
Csuklóján nehéz karkötők csörömpöltek, mint gonosztevőkön a 
bilincs. Erős termete, katonás járása alatt szinte rengett a föld.

Mély, rekedt hangján üdvözölte a tiszteket, és szokásához 
híven a fiatalabb évjáratot tüntette ki bizalmával: Stein hadna
gyot vette pártfogásába. Az alezredes fájdalmas arccal, mély 
megbotránkozással panaszkodott a kapitánynak: a tiszti menázsi- 
ban hallatlan tékozlás folyik az ecettel és fogpiszkálókkal... Ez 
már igazán tűrhetetlen... Az alezredesné a télikertbe vitte Stein 
hadnagyot, és nagy lelkesedéssel mutogatta saját kezűleg ápolt 
virágait, délszaki növényeit. Bőbeszédű előadást tartott a fekete
kávé és a törökkávé szakszerű készítéséről. Az előadás persze 
azzal végződött, hogy a Monarchiában csak Strunz alezredesné 
házában lehet igazi, ízletes feketét inni. Szimpátiája jeléül mind
járt meg is kínálta Leót feketével. A harmadik feketekávé után 
olvadozva biztosította a hadnagyot jóindulatú pártfogásáról, mire 
Leó két hatalmas csókot cuppantott ékszerekkel dúsan megra
kott kezére.

Az alezredesné is tele volt panasszal. Könnyes szemekkel sírta 
el, hogy boldog békeidőben a mostari garnizonban érte férjét a 
nyugdíjaztatás, és még ma se bocsátja meg a doktoroknak, hogy 
gyengeelméjűséggel küldték szegényt nyugalomba. Persze a há
borúban újból elővették a derék Strunz alezredest, de az ezredesi 
kinevezése egyre késik. Pedig ez volna az alezredesné egyik 
legfőbb óhajtása: az ezredesi előléptetés. A másik legfőbb óhaj
tása: a gyermek... Imádja a gyermeket, sokat bánkódott amiatt, 
hogy házasságuk gyermektelen maradt. Még ma sem mondott le 
arról, hogy gyermeke legyen...

Stein hadnagy mohón leste az alezredesné minden szavát. 
Udvariasan jelentette ki, hogy az alezredesné társasága nagy 
nyereség számára. Magában ünnepélyes fogadalmat tett, hogy a 
jó protekcióért még a legmesszebbmenő áldozatokra is kész.

Őnagysága ebédre is meghívta a vendégeit.
Ebéd után az alezredesné leült ódon zongorája mellé, leját

szott néhány akkordot, régi dalt, rekedt, vastag hangján énekelt 
is. Lapról a világért sem volt hajlandó játszani, mert a szemüveg 
nagyon öregítette.

91



Az egyik tiszti szolga jelentette, hogy Kávé Mátyás úr várako
zik az alezredes úrra. Az alezredes azonnal dolgozószobájába 
vonult vissza, és zárt ajtók mögött tárgyalt új vendégével. A fiatal 
tisztek őnagyságát szórakoztatták. Falta kapitány sikamlós vicce
ket mesélt, amiket az alezredesné hálás kacajjal fogadott.

A tisztek Kávé Mátyással együtt távoztak el az alezredeséktől. 
A kövér Kávé urat egyesült erővel segítették fel a kocsira.

Útközben Falta kapitány elragadtatással nyilatkozott Kávé 
Mátyás úr bájos leánykájáról, Amálkáról, és örömének adott 
kifejezést, hogy egy ilyen derék úri családdal megismerkedhetett.

Jókedvében nagyot ütött Kávé Mátyás széles hátára:
-  Hogy mennek az üzletek, Kávé úr?
-  Nagyon rosszul...
-  Maga öreg fallota!... Ha sokáig tart a háború, ágynak fog 

dőlni...
-  Miért? -  kérdezte Kávé Mátyás ijedten.
-  Mert betegre keresi magát! — kacagott a kapitány.
Kávé úr keserűen mosolygott:
-  Ugyan kérem, vitéz kapitány uram, mi az a kis szegény

ség. . . becsületemre mondom, én egy szegény ember vagyok.

Másnap, csatakos, szeles őszi nap reggelén kirukkolt a zász
lóalj.

Az első századot Stein Leó hadnagy vezette kivont karddal.
A katonák vidám, pattogó dalokat énekeltek. A legtöbbje unta 

az unalmas gyakorlatozásokat, csuklógyakorlatokat, és égett a 
vágytól, hogy a frontra kerüljön, ahol nincs szekatúra, és ahol a 
tisztek is nyájasabb hangon beszélnek a legénységgel. A gyakor
lótéren a tisztek rohamozásra tanították a legénységet, és szalmá
val kitömött zsákok ellen ütemre gyakoroltatták a szuronyvívást.

A „standbeli“ Hanák Ferinek, Stein hadnagy tisztiszolgájának 
egy cseppet se voltak ínyére ezek a regruta kirukkolások. Hanák 
vagy két hónapot töltött otthon falujában, és a szabadságidő alatt 
valóságos pocakot eresztett. Aggasztotta Ferit az a székében 
suttogott új rendelet, hogy kicserélik a hinterlandban szolgáló 
fiatal tisztiszolgákat öreg népfölkelőkkel.

Feri panaszkodott a gazdájának:
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-  Attól félek, hogy nagyon sokáig tart ez a háború, és leválta
nak, kivágnak a frontra, pedig még békeidőben megfogadtam az 
asszonynak, hogy legalább száznégy évig fogok élni...

-  Még te sírsz? -  felelte a gazdája. -  Hiszen jobb állásod van 
mellettem, mint egy brigadérosnak...

-  De bizony — méltatlankodott Feri — a sógoromnak ennél is 
jobb helye van: pacalmosó a divíziónál.

Százszor ismételtették el a tisztek a legénységgel ugyanazt a 
gyakorlatot, ha nem ment egyszerre. Ezt már így kívánta Falta 
kapitány. Mintha az ellenség hasába is kommandóra, egyszerre 
lehetne a szuronyt beledöfni.

A bakatársaság visszafelé már vígabban lépkedett.
Kedveskedni akartak a kapitánynak, aki szerette az ütemes 

bakanótákat. Meg aztán az utcán bámuló asszonynépségnek is 
meg kell mutatni, hogy van még bakavirtus.

A csapat élén lépkedő káplár úr rázendített a nótára, a többi 
meg utána dalolta:

Recece, nem vagyok én kapitány 
Recece, nem járok én paripán,
Porvárosi baka vagyok én 
Recece hej —
Gyalog masírozok én.

Menet közben egy sebesült szakaszvezető büszkén mondta a 
hadnagy úrnak:

-  Jó gyerekek ezek... Bolond, poros fülű bakák... A fronton 
is így doppelrájenben mennek a másvilágra... nótázva...

Aztán új nótába kezdett. A taktust hozzá a vállaival adta:

Fekete falunak fehér tornya látszik,
Hej de az én babám más legénnyel já tszik...

A városi tornyok egyre tisztábban látszottak.
A menetelő zászlóalj élén Falta kapitány lovagolt büszkén, 

villogó kardjával nagyokat suhintott a levegőbe, mintha képzelt 
ellenséggel harcolt volna. Közvetlen a ló nyomában lépkedett
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gyalogosan, kivont karddal Stein Leó hadnagy. Az erős, megter
mett Stein hadnagy mellett, a vékony dongájú, beteges Lőwy 
zászlós bukdácsolt a sárban. A zászlós mellén két vitézségi érem 
csörgött minden lépésnél, az ezüst kacagó csengése Leó szívéig 
hatolt.

Oh, hogy irigyelte ezt a horpadt arcú, vézna zászlóst a két 
gyönyörű kitüntetésért. A vékony nyápic gyerekember szakaszá
val egy egész orosz századot fogott el. Ez a hitvány legényke 
orosz óriásokat fegyverezett le és hurcolt fogságba... És ő ... 
Stein Leó... ezzel a nagy, elhízott testével...  A bátorság, úgy 
látszik, nincs arányban a test fejlettségével...

Fájó szívvel sandított a zászlós kitüntetéseire... Ő is szeretett 
volna legalább egy tiszti kitüntetést a vitézség piros szalagján. 
Ezért az életét tette kockára a zászlós. Egyszer már meg is 
sebesült. És most újból a menetbe osztotta Falta kapitány... Egy 
hónap múlva előléptetik, megkapja a harmadik kitüntetését, 
talán egy gyönyörű vaskeresztet...

„Kitüntetés? Mit szólna Amálka az én kitüntetésemhez?... 
Az ember a testi épségét, az életét teszi kockára..

Most, amikor minden olyan szerencsésen összevágott: Falta 
kapitánynál az ügye rendben van, ismeretséget kötött a teljha
talmú ezredorvossal, mellé állt az alezredesné, most... éppen 
most tolakodik fel a furcsa gondolat: „Ki kell menned a frontra, 
kitüntetést kell szerezned. Elég volt a dekkolásból, a lógásból.“

Signum laudis... a legfelsőbb elismerés...
A tiszti becsület is megkívánja, hogy végre kivegye a részét a 

harctéri szolgálatból. Még egyetlenegy ütközetben sem volt. El
végre az is megeshetik, hogy szerencsés karlövéssel tér vissza a 
hinterlandba. Nem kell mindjárt a halálra gondolni. Ez a vézna 
zászlós se pusztult el. Azután a szüleivel se kell törődnie... 
eleinte aggódnának érte, később büszkén mutogatnák 
ismerőseiknek a fiuk, hős fiuk fényképét a kitüntetéssel.

-  Ki kell menni a harctérre -  ismételgette magában Stein 
hadnagy.

Erősen fogadkozott, hogy önként jelentkezik a frontra, és 
beosztását kéri a legközelebbi menetszázadba.

Félhangosan mondta maga elé, szinte önmagát biztatta:
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-  Igen, igen... elég volt a lógásból. Önként jelentkezem a 
harctéri szolgálatra...

Verejtékező orra előtt lépkedő vasderes kapitányló hatalmas 
gombócokat potyogtatott Stein hadnagy lába elé, mint előre is jól 
megérdemelt babért...
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TIZENEGYEDIK FEJEZET

„BOCSÁNAT, HOGY -  TALÁLKOZTUNK6‘

A vacsora elkészült, a vendégek körülülték a díszesen terített 
asztalt, csak Áldori doktorra kellett még várakozniuk.

Kilencre járt az idő. Már csak az illem kedvéért is megvárják, 
hiszen még tegnap is egészen bizonyosra ígérte Kávé Mátyásné 
őnagyságának, hogy eljön a karácsony másnapi vacsorára.

A vendégek mézes pálinkát ittak, és hevesen vitatkoztak, hogy 
vajon a magyar huszár vagy a pikás kozák a jobb lovas.

Künn az előszoba ajtaján valaki csengetett.
Kávéné kigyulladt, pipacspiros arccal szökött az előszobába, és 

legédesebb mosolyával nyitott ajtót:
-  Áldori doktor... -  rebegte maga elé.
A küszöb üres volt... Vakítóan csillámlott az udvarban a 

frissen esett hó. Az ebédlő felől a vendégek hangos vitatkozása 
hangzott.

Könnyű selyemruhájában a nagykapuhoz futott. A kapu tárva- 
nyitva, sehol egy teremtett lélek.

Kávé úr fekete szalonruhájában, főj tógatós magas kaucsukgal- 
lérjában a felesége után sietett:

-  Teca?
-  Mit akarsz?
-  Megjött Áldori úr?
-  A fenét. Valami utcai kölyök csengetett be.
-  A vendégek türelmetlenkednek... nem várhatunk tovább 

Áldorira.
-  Majd tálalunk. Csavard le a villanyt.
-  Hadd égjenek, nem kerül pénzünkbe, benne van a drót.
-  Nem értem, hol késik ez az Áldori. De hát ilyen elfoglalt 

ember... majd egy helyet üresen hagyunk a számára.
Kávéék vadonatúj, modern stílusú ebédlője ezúttal szűknek 

bizonyult. A terebélyes bútordarabok megtöltötték a kis szobát.
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A vendégek a kihúzott asztal körül szorongtak. Az új ebédlőhöz 
olcsón jutott Kávé úr: a bútorkereskedő hadiözvegye értéken 
alul kótyavetyélte el a drága műbútorokat. Az asztalfő mellett ült 
a tűzoltóparancsnok, a megcsontosodott agglegény.

-  Hagy szóljon a vacsora! — harsogta érces baritonján.
Elővette egyenruhájába tűzött trombitáját és belefújt.
Révész fogtechnikusnak fejébe szállt az erős ital:
-  Helyeslés az egész vonalon! Éhes a banda!
A fogtechnikus -  akit a társaság a rövidség kévéért doktorura- 

zott — élénk érdeklődéssel foglalkozott Czirok Dani lókereskedő 
egyetlen leányával, Matildkával.

Czirok Dani, az ünneplő ruhába öltözött lókupec, üzlettársa, 
Kávé Mátyás mellett ült, és szorgalmasan koccintgatott: „Isten 
tartson. . . “ Sűrűn töltött, jól bírta az italt. A közismert lócsiszár, 
Czirok Dani, csúfnevén Csicsi vagy Kehes Csicsi, arról volt híres, 
hogy még az öreg kehes lovat is el tudta adni a vásáron.

Czirok Matild szemérmesen hallgatta a „doktor úr“ bókjait. A 
nagy darab lány rózsaszínű, csipkés ruhában ült, szorosan Révész 
mellett. Elhízott teste puha volt, mint a frissen gyúrt tészta, 
duzzadt, fagyott, szederjes kezei hidegek, mint a kocsonya.

Révész úr földöntúli szerelemről beszélt, ócsárolta a zörgős 
csontú, sovány lányokat, és dicsérte Matildka ízléses ruháját. A 
lány szórakozottan mosolygott, álmos volt, mint az édes tej, 
amely hirtelen megalszik. A „doktor úr“ kézzel-lábbal beszélt, 
magyarázott a szerelmi házasságok előnyeiről. Fél szemmel a 
leányszoba felé pislogott, ahol Falta kapitány ült Amálkával 
meghitt kettesben.

A középső szobában régi divatú kereveten hárman ültek egy 
kis asztal mellett: Stein Leó és Nagy István hadnagyok, közöttük 
Hidra Kálmán, akit a társaság „mérnök úr“-nak szólított.

Nagy István széles jókedvében nagyokat ivott. A szabadságos 
hadnagy homlokát rózsaszínű tapaszok borították. Színültig töl
tötte poharát:

-  Az itthon maradottak, a civilek egészségére, mérnök úr!
-  A vitéz katonák egészségére, hadnagy úr.
-  Szervusz.
-  Szervusz.
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Tisztában volt azzal, hogy a „mérnök44 csak ipariskolát végzett 
technikus, és sohasem látta belülről a műegyetemet, de hát 
háború van, üsse a kő, legyen meg neki is az öröme:

-  Szervusz, mérnök úr! -  ismételte, és nagyot ütött a vézna, 
beretválatlan arcú emberke hátába.

Stein hadnagy nem ivott. Kedvetlenül, szórakozottan ült a 
kerevet szélén, ajkait harapdálta, a leányszoba felé figyelt, ahol 
Falta kapitány szórakozott. Szorongó szívvel gondolt tervére: ma 
megkéri a leány kezét, ha addig él is ... azután önként jelentkezik 
frontszolgálatra.

A kis szoba tükrében látta, hogy Falta kapitány a lány fölé 
hajol és „kézzelfoghatóan44 magyaráz. Hol Amálka karcsú nyaka, 
kigöndörített haja körül babrált kezével, hol meg a karját marko- 
lászta. A ragyogó karácsonyfa alatt ültek. A lány sötétkék 
selyemruhája ezer fényben ragyogott... Keveset beszélt, ölbe 
tett kezekkel, fáradt arccal hallgatta a kapitányt, aki időnként 
harsány kacagásban tört ki.

Leó csak fél füllel hallotta Nagy István bőbeszédű előadását:
-  Azért, kedves mérnök úr -  szólt, miután újabb cigarettára 

gyújtott —, a halálban sem vagyunk egyformák. Most hallom, 
hogy hazajöttem a spitályból, hogy a gazdag Rennerék egyetlen 
fiát, a szépséges huszár hadnagyot, nem engedte ki a mamája a 
harctérre. így értsd, kérlek, ahogy mondom, szó szerint: nem 
engedte ki a mamája a frontra. Hogyne... majd a dúsgazdag 
Rennerné beleegyezik abba, hogy az ő egyetlen fiacskáját nyo
morékká lőjék vagy megöljék a harctéren... Automobilistát 
csinált a fiából. Haha! A drága fiú még drágább autóján száguld a 
hadtáp területén ide-oda, parancsokat visz, vezérkari tiszteket 
fuvaroz a parancsnoksághoz... Ordonánctiszt, fuvaros. Úgy hal
lom, hogy a Renner mama egy vadonatúj autót ajándékozott 
feljebbvalójának azon a címen, hogy vigyáz a fia életére. Ez aztán 
az életveszélyes szolgálat? Mi? Ha kell, három autót is ajándékoz 
a Renner mama a hadseregnek.

A „mérnök úr44 elpirult. Régi alkalmazottja volt a Renner-féle 
harisnya- és szövöttárugyárnak.

Méltatlankodott:
-  Azért engedd meg, hadnagy úr, a front mögött az autózás is
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veszélyes lehet. Rosszak az utak... aztán gyakran olvasunk az 
újságokban autószerencsétlenségekről.
' Keserűen válaszolt a hadnagy:

-  Igazad van, testvér... Veszélyes és felelősségteljes dolog. 
Mert ha hibás vezetés miatt mások vesztét, halálát okozza, még 
felelősségre is vonják. Megbüntetik. Lecsukják az ügyetlen autó
vezetőt. Pláne, ha egy generális nyakát töri ki.

-  Úgy van!
-  És éppen ebben különbözik a hadvezetőségtől. A hibás 

hadvezetés tízezrek életébe kerül, de a hibás vezetőt büntetésből 
legfeljebb -  nyugdíjazzák, legrosszabb esetben előléptetik...

A háziasszony vacsorára invitálta a vendégeket.
Nagy István megrögzött harctéri szokása szerint szórakozottan 

dobta el égő cigarettacsutkáját az új perzsaszőnyegre.
Kávé né ijedten sikongatott:
-  Jaj, a perzsiai pokrócom!... Kiégeti az új pokrócomat.
A hadnagy nem jött zavarba: egy jól irányzott hegyes köpéssel 

eloltotta a cigaretta parazsát, azután talpával illendően szétdör
zsölte az egész masszát.

-  Pardon, nagyságos asszonyom -  mondotta —, a szokás 
hatalma... És mialatt az asszonynak segített a szőnyeg tisztításá
ban, csendesen motyogta:

-  Bocsánat, hogy találkoztunk...
Kávéné állandó mosolyával terelte.a vendégeket az ebédlőbe.
Olvadozva szólt be a leányszobába:
-  Kapitány uram, szüntesse be az ostromot, a vacsora idejére 

elrendelem a fegyverszünetet.
-  Á, a menázs -  kiáltotta a kapitány. -  Mindig gyenge oldalam 

volt a jól adjusztált menázs.
Majd Amálkához fordult:
-  Engedje meg, bájos kisasszony, hogy bal oldala mellé ülhes

sek.
-  Miért éppen a bal oldalamon?
-  Ezzel is közelebb akarok férkőzni kőkemény szívéhez.
Nagy István menet közben megfogta a mérnök karját:
-  Láttam a fronton ennél még veszélyesebb posztot is -  mon

dotta, és szigorúan nézett a mérnök arcába. -  Mit tudtok ti,
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szegény civilek? A divíziónknál egy mágnás, huszár főhadnagy 
fia, egyebet se tesz, mint a feketekávét szervírozza a tábornoká
nak. A generális szenvedélyes feketéző, minden órában megiszik 
egy feketét. Ha nem kapja meg a porcióját, azonnal elalszik. A 
huszárfőhadnagynak egyéb dolga sincs, mint a pontos feketeada
golást betartani. Ez aztán az életveszélyes harctéri beosztás, mi?

A vendégek lassanként elhelyezkedtek az asztal körül.
-  Nem várjuk Áldori urat -  csicsergett a háziasszony - , aki 

későn jön, éhen marad. Bizonyára nagyon el van foglalva ez a 
drága ember... Az egész bankot ő dirigálja... Rengeteget keres. 
Azt mondják, nagyon gazdag. Nagyon okos ember a mi Áldori 
doktor barátunk.

-  Zseniális ember -  tette hozzá Révész úr.
-  Bankzseni -  javította ki Stein hadnagy.
A kis, gömbölyű Cziroknét, a lókereskedő felcicomázott fele

ségét alig lehetett elhúzni a kályha mellől. A kövér asszonyság 
reumás hátát melengette. A háta télen-nyáron fázott.

Falta kapitány Leó fülébe súgta:
-  Te Stein... a sok romlott nő után úgy érzem magamat e 

mellett az üde, tiszta lány mellett, mint mikor az ember a 
hullakamra bűze után friss levegőre ju t...

Leó felelet helyett keserű mosolyra húzta száját. Bólongatott. 
Idegesen kapott a szemüvegéhez. Valami szorongó, gyötrő fáj
dalmat érzett a mellében. Szeretett volna valami nagy goromba
sággal válaszolni...

Kávé Mátyásné nagy buzgalmát végre siker koronázta, a ven
dégek elhelyezkedtek az asztal körül.

Az asztalfőn, a háziasszony jobbján Falta kapitány ült, balján 
meg a tűzoltóparancsnok. Amálka a kapitány és Stein hadnagy 
közé került. A tűzoltóparancsnok mellett Czirok Matild, majd 
Révész, utána a kihízott Czirok Daniné következett. Az asztal 
túlsó végén, az „alsóház“ elnöki helyén Kávé Mátyás ült Nagy 
István és Hidra Kálmán szomszédságában. A társaságot Czirok 
Dani, a sántikáló lócsiszár és Jandek droguista, a házigazda távoli 
rokona egészítették ki.

Czirok úr „dufla“ óralánccal ékesített hasa alig fért el a szűk
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helyen. Jó előre nyakába gyűrte a nagy asztalkendőt, keveset 
beszélt, sokat evett és még többet ivott.

Jandek droguistasegéd szótlan, gyér hajú, harminc év körüli, 
nőtlen, koravén fiatalember. Kidülledt szemekkel, szótlanul ült 
az asztal mellett. Sovány, csontos csuklóján női karkötőt viselt. 
Még senki sem látta nevetni. A mellényzsebei tele voltak orvos
ságokkal, titokban különböző labdacsokat szedett.

Az ételeket a család kiöltözött öreg mosónője, a Rozi néni 
hordta körül a bejárónő segítségével.

Az italokat a pattanásos arcú kamasz fiú, Kávé Elemér szol
gálta fel, ugyanő kezelte a pohárszékre állított gramofont is. A 
háziasszony kifogyhatatlan volt szíves kínálgatásaival, tessékelé- 
seivel:

-  Kapitány ú r ... Még egy szármát.
-  Főparancsnok úr, szereti a pulykafehérjét? Ez itten nagyon 

jó falat.
Alig evett valamit: éber, apró szemei a vendégek tányérján 

jártak, senkit se hagyott pihenni, az üres tányérok felé uszította 
az éthordókat a piros paprikással, sültekkel, a friss kolbászfélék
kel.

Kávé úr a túloldalon az italokat dirigálta. Olcsó, savanyú 
borral kínálta a vendégeket, takarékoskodott a drága szódavízzel 
is.

A tűzoltóparancsnok a háziasszony felé kacsintott:
-  Pompás ez a paprikás. Ilyen jót még nem ettem.
-  Repete! -  kiáltotta a mázsás lókupec, és negyedszer rakta 

tele tányérját.
Falta kapitány szorgalmasan küldte lefelé a falatokat, keveset 

beszélt, és csak a kilencedik fánknál szólalt meg:
-  Igazán kolosszális egy vacsora! Piramidál!
Idegesen nézett karórájára, és szidta az alezredest, aki ma 

éjjelre garnizonszolgálatra osztotta be. Prepotensnek nevezte az 
alezredest.

Kávéné őnagysága elragadó mosollyal érdeklődött a kapitány
nál, hogy vajon ez a cím több-e, mint méltóságos?

Leó szórakozottan ült Amálka mellett. Nagyon keveset evett.
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A szemben ülő lókupec álián végigcsorgott a bíbor lé. Teli 
szájjal kérdezte Stein hadnagytól:

-  A hadnagy úr nem eszik? Talán tartja a vallását? Pedig ilyen 
finom disznóságokért érdemes bűnbe esni... Aztán alig iszik. 
Nagyon vizezi a bort... A hadnagy úr még a vizet is vízzel 
issza...

-  Miért nem eszik? -  kérdezte a piruló Leótól Amálka. -  
Egyre csak turkál a tányérjában.

-  A kapitány vette el az étvágyamat...
-  Majd én meghozom.
-  Négyszemközt akarok beszélni magával vacsora után.
Amálka biztató pillantást vetett Leóra.
-  A kapitány éjfél előtt elmegy... Ki nem állhatom ... Tola

kodó.
Leó hálásan szorította meg a leány kezét az asztal alatt.
Révész fogtechnikus a Kárpátok nagy téli csatáiról beszélt, 

majd az orosz hullahegyekkel borzongatta meg hallgatói idegszá
lait, végül az őszi kolera és vérhasjárvány lefolyását részletezte. 
Elbeszélései nyomán mintha fokozódott volna a vendégek étvá
gya.

-  Csapataink végső győzelmére igyunk! -  vezényelte Kávé 
Mátyás.

-  Éljen! -  harsogták a vendégek.
-  Nagy osztrák-magyar győzelemről írnak megint a kará

csonyi lapok -  jegyezte meg Révész.
Jandek droguista is megszólalt:
-  Igen... a szent estén is véres harcokat vívtak a Kárpátokban 

a honvédek...
-  A haza védelme nem ismer ünnepet. Az első a hazafiúi 

kötelesség, azután jön az ünnep.
-  Úgy van! — zúgták rá a vendégek.
-  Én nem értem — pislogott álmosan vaksi szemével Kávé úr 

—, igazán nem értem ... Csapataink folyton győznek és egyre 
hátrálnak. Még néhány győzelem, és a muszka cár Bécsben fog 
csájázni.

Nagy István sokat evett a jófajta sültekből, mákos gubából
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meg a fánkból. Annyira bezabált, hogy felfúvódva, üveges sze
mekkel, szótlanul bámulta a szoba falát.

A házigazda telt pohárral lépett hozzá:
-  Isten éltesse a hadnagy urat a neve napján!
Nagy István meglepetten válaszolt:
-  Bocsánat, Kávé bácsi, de én nőtlen ember vagyok, és a 

névnapomat István király napján tartom.
-  Márna István napja van.
-  De ez a vértanú Szent István napja, vagyis a nős Istvánok 

nevenapja.
Amálka szólt közbe:
-  Isten éltesse a vértanú hadnagy urat!
Éljeneztek. A hadnagy dülöngve állott fel, poharát magasra 

emelte:
-  Isten tartsa a civileket!... Bocsánat, hogy találkoztunk.
Czirok Dani kótyagos fejjel fordult a házigazda felé:
-  Savanyú ez a lőre, olyan, mint az ecet... Ez a bor sohase 

válhatott volna a Megváltó vérévé.
-  Fukar a háziúr -  folytatta tovább nagyokat pislogva Czirok 

Dani. -  Pedig tehetné... Nagyon megszedte m agát... Ötven 
lánc földet vásárolt a mozgósítás óta.

Nagy István magasra emelte poharát:
-  Öcskös... Hogy is hívnak, na? Elemér... Ide egy kis vak

szeszt ebbe a borba -  és szódavízzel hígította a savanyú lőrét.
Nem bírta jól a bort. Már alig tudott gondolkozni... Valami 

félelmetes rosszullét fogta el:
. -  Rossz a gyomrom, Kávé bátyám... A sok randa civil fekszi 

meg a gyomromat, Kávé bátyám.
A mázsás lókupec vastag ujjaival odvas fogai között vájkált. A 

felesége addig integetett neki, amíg rájött az illetlenségre, és 
illemtudóan a villája hegyével piszkálta tovább a fogait.

A háziasszony a bóbiskoló tűzoltóparancsnokhoz fordult:
-  Mért nem nősül meg, Benedek? ...
A tűzoltóparancsnok felállott, kihúzta magát, kipödörte festett 

Vilmos-bajuszát, kezet csókolt őnagyságának, és méltatlankodva 
válaszolta:

-  Hát mindig csak én nősüljek? ...
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Révész úr a haditechnika szédületes fejlődéséről beszélt.
Nagy István mámoros fejjel kapta el a technika szót:
-  Igen, a technika... technikus uram, nagyot haladt. Már 

feltalálták a drót nélküli telegráfot, most jó volna, ha feltalálnák 
a drót nélküli drótakadályt, vagy legalábbis a szeg nélküli szeges
drótot ...

Falta kapitány felállott, és hódolattal csókolta meg a házi
asszony ecetszagú, kidolgozott kezét:

-  Amálka ma szép, mint Diana...
A boldog mama legszebb mosolyával válaszolta:
-  És olyan jó és mindenre használható is, mint a Diana 

sósborszesz...
Az alsó asztalnál Kávé Mátyás vitte a szót. Lelkesen töltögetett 

hitvány borából, és még lelkesebben beszélt a háborúról. Szerinte 
a háború szükséges rossz, amire szüksége volt az emberiségnek. 
A háború az emberiség megtisztulása, a tömegszenvedélyek leve
zetése.

Nagyokat pislogott apró, véres, hályogos szemével. Rekedt 
hangon ordította:

-  Ki kell tartani az utolsó emberig, az utolsó csepp vérig, a 
végső győzelemig! Igaz-e, doktor úr?

Révész kétségbeesett erőlködéssel emelgette ólmos szempil
láit:

-  Igaza van, Kávé bácsi! A háború csak előreviszi az emberi
ség szekerét. Ez fölér a nagy emberpusztítással...

Nagy István undorral legyintett kezével:
-  Csak az a baj, hogy a háború az emberiség jobbik felét 

pusztítja el, a rosszak megmaradnak.
Csengettek.
Kávé né rohant ki elsőnek:
-  Ez Áldori doktor! -  sikongott izgatottan.
Levéllel tért vissza az előszobából. Áldori kimentette magát, 

nagy elfoglaltságára hivatkozott. Jó mulatást kívánt.
-  Milyen kár... -  sóhajtott a háziasszony.
-  Nagyon kár... -  siránkozott Matildka.
-  Ebből az Áldoriból még nagy ember lesz -  mondta Kávé
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Mátyás. -  Nagyon ügyes a szakmájában. A sárból is aranyat 
gyúr...

-  Hallom, hogy nősül -  jegyezte meg Czirokné.
-  Igen -  tette hozzá a leánya - , egy rém csúnya, de rém gazdag 

lányt vesz el feleségül.
-  Teheti -  vélte Czirok úr - , vezérigazgató-helyettes. Ő diri

gálja a Földbankot.
A ház úrnője felhúzta az orrát, a mosoly eltűnt arcáról:
-  Áldori nagyon beképzelt, mióta felvitte az Isten a dolgát és 

megtollasodott. Háromszobás legénylakást rendezett be magá
nak a főtér legszebb házában, új bútorokkal, perzsiai pokrócok
kal. Azóta felénk se néz... Derogál neki a szegény, polgári 
család...

-  Szegény? -  röhögött Czirok Dani. -  Már hogy szegény? 
Szívesen vállalnám a Kávé család szegénységét. Ha sokáig tart a 
háború, akkor az államkincstár Kávé úrhoz fog fordulni kölcsö
nért ...

Nagyot kacagott a különös ötleten. Nagy baj volna, ha az 
államkincstár Kávé Mátyáshoz fordulna kölcsönért.

A tűzoltóparancsnok minden negyedórában felköszöntőt mon
dott Ferenc József és Vilmos császárokra. Éjfél felé már alig 
mozgott a nyelve: az asztal alá itta magát, s a puha szőnyegen 
elpihent.

Egyesült erővel vitték ki a konyhába, és a cselédágyra fektet
ték.

A tűzoltóparancsnok egy ideig még mormogta:
-  Mindig csak... én nősüljek...  -  és aztán üdítő álomba 

merült.
Már Falta kapitány is eltávozott.
Kávéné és Amálka a kapuig kísérték.
Amikor a sötét utca elnyelte a kapitány daliás alakját, izgatot

tan fordult az anya a lányához:
-  Kedves voltál a kapitány úrhoz? Figyelmeztetlek, hogy há

ború után a legjobb parti a tényleges tiszt. Figyelmeztetlek, hogy 
Stein hadnagy nem neked való parti. ..  Figyelmeztetlek, hogy 
hagyjál fel a vele való kacérkodással. Egész éjjel csak rád bámult 
az az ember, mint borjú az új kapura.
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-  Márpedig nekem Stein hadnagy tetszik.
-  Mondhatom, furcsa gusztusod van, Amál, és kutyatermésze

ted ...
-  Az én természetem...
-  Majd megváltoztatom ...
-  Megváltoztatni épp oly lehetetlen, mint újra születni.
Otthagyta anyját az előszobában, és Stein hadnaggyal a leány

szobába vonultak.
-  Végre! -  sóhajtotta Leó, és görcsöses ragadta meg a lány 

csuklóját.
-  Eresszen e l... fá j...
-  Nagyon sokat szenvedek maga miatt.
-  Szegény hadnagy ú r ...
-  Tehetetlen vagyok... a riválisom a parancsnokom.
-  Ne vegye komolyan.
-  Ha megtudná... úgy kivágna a frontra...
-  Nem tudja meg.
-  Amálka drága... nézze, én egész józan vagyok... Színjó

zan ... Itt ma mindenki részeg, csak én vagyok józan... Beval
lom ... nagyon szerelmes vagyok magába... Amálka... Álmaim 
álma... A kezét kérem.

-  Tessék... Itt van mind a kettő.
-  ... Csókolom azokat a drága, formás ujjait... Nem így...
-  Hanem? ...
-  Legyen a feleségem, Amálka...
Nagy István jött be a szobába.
Utána dülöngve fordult be a lókupec.
-  Leókám -  dadogott Nagy István - , gyerünk haza... Nem 

bírom a civileket. Kavarog a gyomrom, mintha csupa romlott 
civildögöt nyeltem volna...  Friss levegő kell...

-  Előbb megisszuk a Szent János áldását -  vigyorgott a lóku
pec, és karjánál fogva visszavitte a hadnagyot az ebédlőbe.

Újra ittak. A hadnagy tovább siránkozott:
-  Csak azt sajnálom, hogy a szép, fiatal, egészséges legényeket 

viszik frontra... A jövő reménységét viszik a vágóhídra. Miért 
nem az öregeket, a magtalan férjeket, a kiélt agglegényeket, a
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sántákat, a púposokat... Ki sajnálná a púpos embert, ha a 
repülőbomba a púpján pukkadna szét? ...

Elemér a gramofon mellett aludt el, Jandek droguista sápad
tan, kidülledt szemekkel, sűrűn járt ki az udvarba, a friss leve
gőre, egyre nyelte a labdacsokat.

Révész „csakazértis“ kitartóan udvarolt a Czirok lánynak, 
nagy, vörös, puffadt kezeit sűrűn csókolgatta.

Czirokné a kályha mellett a háziasszonnyal bújt össze: panasz
kodott a divatra, a sok szövetet kívánó harangszoknyákra. Talán 
éppen azért divat a bő, gloknis szoknya, mert nincs szövet. A 
szőrme is méregdrága, de még pénzért sem kapható.

Nagy István kardjával nagyot ütött az asztalra. A poharak 
táncolva csörömpöltek:

-  Igyunk, uraim -  harsogta - , a hősi halottak lelki nyugal
mára ...

Behúzta Leót az ebédlőbe, és erőnek erejével itatta:
-  Testvér, igyál... az ész pihen, ha berúg az ember... Szopjad 

le magadat, és mindjárt megpihen az eszed, takarodik a gond... 
Nézze, Amálka... ez a fiú szerelmes magába... Mondja neki, 
hogy „igen“ ... legyen a felesége ... Ásó-kapa...

Amálka arcán könnyek peregtek végig. Erőtlenül sóhajtotta:
-  Pista... én nem megyek férjhez soha...

Nagy István és Stein Leó egymásba kapaszkodva botorkáltak a 
csendes, téli éjszakában.

A telihold hideg fényében tündököltek az utcák, ezüstös fény
ben úsztak a kisvárosi álmos házak.

A szórványos gázlámpák szabályos raj vonalban lobogtak: pis
lákoló szemüket fürge lábú rudas emberek zárták le.

A kihalt utca holdfényes oldalán sötét árnyak bandukoltak 
hazafelé. Távolból vidám mulatók hangos éneke hallatszott.

Nagy Istvánt a csípős decemberi hideg kijózanította. Szétter
pesztett lábait megvetette a magas hóban, két kezével kardjára 
támaszkodott. A holdba bámult:

-  Látod, Leókám, ezt a ragyogó teliholdat bámulják most az 
én bakáim is a Kárpátokban. A hold tükrében látom fáradt,
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becsületes, kormos arcukat. Az én bakáim a föld alól a holdra 
bámészkodnak és hazagondolnak. Áldozatra szánt türelmes pa
rasztjaim, drága véreim... Nekik az a sors jutott, hogy a föld alá 
fúrják magukat, mint a férgek. Az egyik féreg a tormába mászik, 
neki az erős torma ízlik, a másiknak az édes répa jut, a harmadik
nak a nyirkos föld. A magyar parasztok most a földbe fúrják 
magukat... Ott van a helyük, ott pusztulnak el.

Megragadta Stein hadnagy kezét, és akadozva folytatta:
-  Nem bírom ezt az életet it t . .. Nem bírom a civilszagot, a 

lógós aktívokat, nem bírom a beszédüket, a leheletüket... 
Nem... nem, hiába... Holnap jelentkezem a menetszázadba.

-  Megőrültél... Megártott az ital.
-  Holnapután éjjel indul a negyedik mars a frontra. Pozderka 

főhadnagy beteget jelentett, átveszem a századát. Nem bírom 
tovább. Valami itt belül hív... szólít a becsületes emberek 
közé... Ne vedd rossz néven... A gyomrom nem bírja ezeket a 
bujkáló, dekkoló hinterlandtöltelékeket.

-  És a menyasszonyod?
-  Teri?... Hát igen... Teri... Majd meglesz valahogy... 

Értsd meg: nem bírom tovább ezeket a hullaspekuláns gazembe
reket ...

-  Hiszen a sebed se gyógyult még be.
-  Ebcsont.
-  Féltelek... Vigyázz magadra... Nem mindig papsajt.
-  Ne félts. Csalánba nem üt a ménkű.
-  Rossz dolog a halál.
-  Ennél is rosszabb: az élet itthon, rohadt emberek között...
A városháza előtt elváltak.
Alig tett pár lépést Nagy István a Fő utca felé, amikor Strunz 

alezredesbe botlott, aki éjjeli ellenőrző körúton volt.
Az alezredes megállította a hadnagyot, és lehordta helytelen 

tisztelgése miatt. Hosszú előadást tartott a köpeny és kard előírá
sos viseléséről. A köpeny gallérját nem szabad felhajtani, tilos a 
kardot kézben hordani.

-  Az ilyen fegyelmezetlen viselkedés talán megengedhető a 
fronton — kiáltotta az alezredes egyre növekvő izgalommal, 
reszketéssel —, de semmiképpen se tűrhető a hinterlandban...
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Az én garnizonomban még megvan a katonai diszciplín. Mi még 
megőrizzük itt a hadsereg tiszta erkölcseit és fegyelmezettségét.

Nagy István mosolyogva hallgatta a leckéztetést.
Strunz alezredest a hadnagy közönye végképp kihozta a sodrá

ból:
-  A legközelebbi menettel ki fogom magát küldeni a harctér

re! Én stramm katonákat akarok magam körül látni... Ich werde 
schon losschlagen! Ki fogom dobni a harctérre ... Verstanden? -  
Megértett?

Nagy István tisztelgés helyett megemelte sapkáját, és csak 
ennyit tudott válaszolni az alezredesnek:

-  Alezredes ú r ...  bocsánat, hogy találkoztunk...
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TIZENKETTEDIK FEJEZET

ÉGI KITÜNTETÉS

Karácsony után, éppen aprószentek napján temették el Bakai 
Antalnét.

Bakai honvéd azon az éjszakán a Kárpátok egyik állásában 
figyelt az orosz drótsövény felé, amikor a felesége a tizenkettedik 
gyermekét hozta a világra. Bakainé, a kidolgozott, karikás 
szemű, csontos asszony, ahogy megszülte a fiúgyereket, 
megkönnyebbülten sóhajtott fel. Azután vizet kért. Mire a város 
bábája odanyújtotta neki a vizet, már halott volt az asszony. 
Szederjes-foltos arcán kiült a hideg verejték, üveges szemeivel 
mereven bámult az ég felé.

Kora délután már tele volt Bakaiék udvara fekete kendős, 
kisírt szemű asszonyokkal. Nagyrészt külvárosi asszonyok verőd
tek össze a gyászházban. A szegényes ravatal körül tizenkét 
gyerek sírt. A legnagyobb lány alig volt tizennyolc éves. Az 
újszülött is teli torokkal visított, bizonyára éhes volt.

Az asszonyok a szoba bejárata előtt, a nyitott eresz alatt bújtak 
össze, sűrűn emelgették zsebkendőjüket a szemükhöz:

-  Az ura az első naptól a fronton van... -  mondta az egyik 
fekete kendős asszony. -  Tizenkét gyerekes családapa...

-  Hogy erre nincs törvény?... Az ilyen embernek is ki kell 
menni a tűzvonalba -  vélte Polyvásné.

A kövér Kecskésné helyeslően bólintott:
-  Úgy, úgy, ezeket kellene felmenteni, nem pedig a gazdag 

ember kölykeit...
-  Mi lesz az árvákkal?
-  Mi lesz az apjukkal?
-  Még csak kenyér sincs a házban. Úgy hozták össze a szom

szédok az ennivalót.
-  Mondta szegény Bakainénak az orvos, hogy elég lesz a gyerek

ből, de az asszony egyre csak azt hajtogatta, amit az Isten ad ...
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-  Hát ezt adta...
A temetésen megjelentek a végszomszédok is: özvegy Virág 

Jánosné a leányával, Terivel. Pedig Nagy István megtiltotta 
menyasszonyának, hogy temetésre menjen, úgyis el volt kese
redve a lány, hogy nem kapott hetek óta értesítést a frontról 
András bátyjától.

A sudár termetű lány barna télikabátban állott a ravatal mel
lett. Tejfehér arca a fekete kendő alatt még sápadtabbnak tűnt 
fel. Szőke hajtincse annyira elütött szomorú, fekete szemeitől.

A temetési szertartást az öreg, szelíd képű plébános végezte.
Elcsukló hangon beszélt:
-  Ne sírjatok, gyerekek... A jó Isten akarata teljesedett 

b e ... Apátok a fronton harcol hazája, testvérei becsületéért, 
édesanyátok az anyaság frontján küzdött gyermekeiért, és hősi 
halált halt. Ne sírjatok, gyerekek... Apátok a harctéren kapott 
vitézségi érmet, anyátok, aki éppoly hős volt, és halálával kistest
vérkét adott nektek, jutalmul Istentől kap égi kitüntetést, égi 
koronát... Ez lesz az ő megérdemelt égi kitüntetése... Hős 
anyátok az égből vigyáz apátok életére...

Az apró gyerekek derült arccal, bizakodva néztek a jóságos 
pap kék szemeibe.

A kántor vékony torokhangján búcsúztatóba kezdett:

Sírjatok és zokogjatok,
Sírás illeti az anyát,
Aki itt a földön hagyott 
Tizenkét kis árvát. ..

Az asszonyok hangosan zokogtak, nem maradt szem szárazon.
A temetés után a jó szomszédok összehoztak az árváknak egy 

kis harapnivalót, és rövidesen osztozkodtak az apró gyerekeken. 
Mindössze a három legnagyobb maradt otthon, a többit maguk
kal vitték a jó emberek. Az újszülött árvát Virág Teri vitte 
magával a nagykendő alatt. Úgy vitte, mintha valami drága 
kincset talált volna a kis, elhagyott Retek utcában.

Özvegy édesanyja az örökbe fogadott árva csecsemővel jót 
akart tenni Isten előtt: életet akart menteni katonafia életéért...
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Virág Jánosné már vagy négy hete álmatlanul töltötte az 
éjszakákat, nyugtalanságban a nappalokat. Legényfiától, 
Andrástól várt szívszorongva értesítést...  Már vagy egy hónapja 
semmi hír felőle...  András a háború első önkéntese volt. A szép 
szál legényt a második menettel vitték ki a harctérre, azóta az 
első vonalban küzdött.

Egy darabig szorgalmasan küldözgette a rózsaszínű tábori 
lapokat, legutóbbi lapján azt írta anyjának, hogy ne lepődjenek 
meg, ha hosszú ideig nem kapnak tőle értesítést. Azóta elakadtak 
a levelek.

Szegény özvegyasszony nap nap után az utcán várta a rezesor
rú, részeges levélhordót:

-  Ma sincs levél, Tóni bácsi?
-  Ha nem írnak -  tréfálkozott kellemetlen rekedt hangján a 

levélhordó.
Az özvegy járt a káderirodában, kórházakban, kijárt az állo

másra is, hátha megtud valamit a fia felől. Mindennapos vendég 
volt Strunz alezredes irodájában, de senki se tudott Andrásról. 
Az alezredes eleinte vigasztalta a kisírt szemű asszonyt, később 
türelmetlenül szólt rá, hogy adja meg a címét, majd értesítik, ha 
valami hír érkezik.

-  Hja, önöknek, anyáknak, meg kell hozniuk az áldozatot, 
mint ahogy én is -  a reaktivált alezredes -  rengeteg munkámmal 
meghozom az áldozatot szeretett Monarchiánkért. ..  Amint 
látja, asszonyom, egészségemet, idegeimet áldozom fel. Nemde?

Az özvegy reményt vesztve tért haza.
A kapuban a levélhordó várta. Égy kis piros pecsétes csomagot 

nyújtott át Virágnénak:
-  No ugye, hogy hozok én postát, ha küldenek... Hanem 

most kérek egy kis szíverősítőt, mert nagyon átfáztam... -  és a 
didergő levélhordó fagyott markába fújt.

Virágné remegő kezekkel, izgatottan tépte fel a csomagot a 
konyhában. András fia ismert holmijai hullottak ki az asztalra: az 
ezüstóra, pecsétgyűrű, notesz, fényképek, hazai levelek...  A cso
mag alján véres vitézségi érem lapult. Levél is volt a csomagban.

Az asszony görcsös ujjai között szorongatta a levelet, és hang
talanul rogyott a konyha kövezetére...
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Teri a levélhordó segítségével fektette ágyba ájult anyját. Alig 
bírták kihámozni ujjai közül a pecsétes írást.

A levélben az ezred segédtisztje részvéttel értesíti az anyát, 
hogy fia, Virág András önkéntes káplár, Oroszlengyelországban 
hősi halált halt.Opocno mellett, az erdő szélén temették el közös 
sírban.

Teri görcsös zokogással borult anyjára. A levélhordó ijedten 
futott ki a házból, és fellármázta a szomszédokat.

Hamarosan megtelt a szoba könnyes szemű, vigasztaló asszo
nyokkal.

Ecetes vízzel dörzsölték a halotthalvány asszonyt, vizes ruhát 
raktak a szíve tájékára, rézelejével mosták a halántékát. Az egyik 
Terit vigasztalta, a másik a teli torokkal síró csecsemőt csitítgatta.

Az özvegy asszony tízéves fia, Józsi, ezalatt gondtalanul játszott 
pajtásaival a hólepte, tágas udvarban. Fakardokkal, hólabdákkal 
csatároztak: Háborúsdit játszottak. A nagy sírásra Józsi is be
ment a szobába, és ijedtre vált arccal állott meg az ágy előtt.

A kövér Kecskésné gömbölyű ujjaival megsimogatta a kisfiú 
szőke fejét:

-  Elvesztetted a bátyádat... Andris meghalt...
Józsi szipogott, csuklott, könnytelen szemét dörzsölte...
Virágné felnyitotta szemeit. Éktelen sikításba kezdett:
-  Elvették a fiamat...  Az én szép, derék fiamat!...  Nincs 

többé...
A haját tépte. Az asszonyok fogták le görcsbe merevedett 

kezeit.
-  Andris!...  Andris...  -  jajveszékelt - , égi kitüntetést... égi 

koronát kapott ő is ...
-  Ne sírjon, mama — szólalt meg a kisfiú, és kitört belőle is a 

sírás.
Egyik sovány, fekete ruhás asszony hosszú, cifra gyertyát 

gyújtott, és hangosan imádkozott.
Teri egész testében remegett, arcát a párnába temette. Szünte

lenül sírt. Józsi egy darabig anyja mellett szipogott, aztán barátai 
füttyjelére kisompolygott a szobából.

Vörös szemekkel állott a kis szomszédfiúk gyűrűjében. Elpi- 
tyeredett...
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-  Mit bőgsz? -  kérdezte a legnagyobb kamasz.
-  A bátyám... Az Andris...
-  Megvert?
-  Nem... Meghalt.
-  A harctéren?
-  Ott.
-  Miért picsogsz? Az én apám is meghalt Szerbiában... én 

nem sírtam. Már van másik apám...
-  Háborúban -  szólalt meg egy szeplős kisfiú -  minden katona 

meghal. Csak a vezérek nem halnak meg.
-  Azok hátul vannak, odáig nem visz az ágyú.
-  A bátyádnak hosszú kardja volt?
-  Nem. Rövid.
-  Akkor közönséges volt, nem tiszt.
-  De a Pista bácsi, az tiszt. Hadnagy.
-  Rokon?
-  Nem.
-  Hát?
-  A Teri szeretője.
-  Megcsókolta már?
-  Igen. Teri lesz a Pista bácsi felesége.
-  Neked van már szeretőd?
-  Nincs.
Egymásra bámultak.
A vörös hajú, pettyes arcú kamasz ajkát biggyesztette:
-  A Pista bácsi is meghal.
-  A Pista bácsi nem hal meg.
-  Meghal. Minden katona meghal, aki nem vezér. A tanító 

bácsi is meghalt.
Meghegyezték a szuronyokat, és macskákra vadásztak. A fo

goly macskának előbb kiszúrták a szemeit, azután a padláson 
felakasztották. Hógolyókkal ostromolták a várat, és kardokkal 
püfölték egymást. A nagy gyerekzsivaj felverte az egész környé
ket.

Korán esteledett.
A gyerekek elszéledtek, hazamásztak a kerítésen.
A kis Virág Józsi fáradtan, vörösre fagyott kezekkel, vérpiros
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arccal sompolygott vissza a szobába. A kis homályos szoba 
ecetszagtól pállott. Nehéz, nedves ruhaszag terjengett minden
felé. Virágné ágyát körülállták az asszonyok. A vaskályhában 
kialudt a tűz.

A fiúcska szepegve botorkált az anyja ágya felé, és siránkozó 
hangon mondta:

-  Anyám... éhes vagyok.
Nem kapott választ.
A keze ügyébe került a vitézségi érem. Nézte, forgatta, megló- 

bálta a levegőben, aztán a kabátjára tűzte, és a tükör elé állt. Egy 
ideig eljátszott, nézelődött, azután Teri mellé furakodott, meg
rázta a karját, és követelő hangon mondta:

-  Éhes vagyok!...

Jókedvűen állított be Nagy István a kis házba.
A kiskaput nyitva találta, a fekete, lompos Úrfi kutya a sötét

ben is megismerte a hadnagyot, nem ugatta meg, vígan ugrándoz
va szagolta körül.

Józsi a konyha kövezetén színes golyókkal szórakozott. Ami
kor meglátta a nagy robajjal benyitó tisztet, felugrott és elébe 
kiáltotta:
. -  Ne menjen be, Pista bácsi, a szobába, nagyon sírnak, inkább
játsszon velem.

-  Sírnak? Ki sír?
-  A mama meg a Teri... Meghalt a csatában az Andris... Itt 

van az érme. Nézze, Pista bácsi, most az enyém...
... Öreg este lett.
A vendégek már mind elszéledtek.
A hadnagy és menyasszonya egymás mellett ültek a díványon, 

és a petróleumlámpás sárga fényébe bámultak. Az özvegy a 
kimerültségtől mély álomba merült. Józsi a konyha ágyán aludt el.

Hangtalan csend ült a kis szobán.
Nagy István az ezred pecsétes levele után nyúlt. A betűk 

összefolytak szemei előtt. A halál hűvös leheletét érezte ki a 
hideg sorok közül.

A maga sorsára gondolt.
Milyen olcsó az emberi élet...
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Keze ökölbe szorult.
Sokáig ültek egymás mellett szótlanul a fehér fejű szegekkel 

kivert, régimódi kanapén. A szép, szőke lány arcát elrútította a 
sok sírás. Nagy, sötét szemei véresek és dagadtak voltak, sápadt 
arcát vörös foltok éktelenítették el.

-  Elvesztette anyád a kenyérkeresőt -  sóhajtotta István.
A lány mereven bámult a padlóra, és nedves zsebkendője 

szélét rágta.
-  Szegény András... -  szólalt meg újból a fiú. -  Mi lesz 

anyáddal?
-  Dolgozni fogunk, István.
-  Hármatokért.
-  Négyen vagyunk... -  és bevezette a fiút a másik szobába, 

ahol a sírástól kimerült csecsemő mélyen aludt.
Elmondta a délutáni szomorú temetés történetét.
-  A mi gyerekünk lesz ez a kis hadiárva.
-  Igen... a mienk.
Nagy István hirtelen megragadta a lány kezét:
-  Teri!... Szeretsz?
-  Szeretlek...
-  Az enyém vagy...
-  A tied...
-  Holnap éjjel... igen, holnap éjjel megyek vissza a front

r a . ..
A lány halk sikolyt hallatott. Görcsösen kapaszkodott a fiú 

karjába.
Meghatottan folytatta a hadnagy:
-  Ne kérdezd, miért, ne kérdezd, hogyan... Megyek vissza... 

vissza a harctérre... Ennek így kellett lenni... Hívnak a Kárpá
tok ...  Hívnak a bakáim...

Kis szünet után:
-  Holnap megesküszünk... így határoztam...
-  Megesküszünk...
-  Az iratok rendben vannak... Holnap a feleségem leszel.
A leány lehunyt szemekkel, aléltan hallgatta a fiút.
-  így akarom...
Kérdőleg tekintett a lányra.
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Némán bólintott a lány, záporozó könnyei a fiú napbarnított 
kezére peregtek.

Ez a menetzászlóalj is éjjel indult.
Hideg, havas, szeles idő volt.
Dugott kis utcákon keresztül, zeneszó nélkül meneteltek a 

századok.
A zászlóaljat Falta kapitány vezette az állomásig. A kapitány 

büszkén ült kihizlalt, kerek hátú vasderesén. A katonavonat 
szerelvénye a teherpályaudvaron vesztegelt. Alig néhányan kí
sérték el idáig a katonákat.

A bevagonírozás megkezdődött. Falta kapitány mellett tevé
kenykedtek: Havelka százados és Frisch főhadnagy is. Strunz 
alezredes megfázására való hivatkozással otthon maradt, és csak 
a délutáni parancsosztásnál beszélt a legényeknek a katonai 
fegyelemről.

Falta kapitány átadta a bataillon parancsnokságát Halmay 
tartalékos főhadnagynak, kezet fogott a fiatalabb tisztekkel, 
majd Nagy István hadnagyhoz lépett, megrázta a kezét, és azt 
monda neki:

-  Leutnant Nagy! Te valóban mordszkerl vagy... A harctéren 
tanítsd meg a legénységet, hogyan kell meghalni...

Nagyot kacagott.
Havelka kapitány karon fogta Faltát:
-  Alsó loss! Gyerünk.
Frisch főhadnagy is hozzájuk csatlakozott. Az Arany kosba 

siettek, ahol az este mutatkozott be az új bécsi női zenekar.
Nagy Istvánné a másodosztályú vasúti kocsi előtt állt. Szegé

nyes, barna télikabátjában fázósan tipegett a fagyos hóban. Mel
lette lehorgasztott fővel gubbasztott Stein hadnagy. Szótlanul állt 
az asszony mellett, a kardjára támaszkodott, és a tréfálkozó 
bakákat bámulta.

Nagy István a vállára tette nehéz kezét, és elérzékenyülve 
mondta:

-  Leó... Rád bízom Terit... Vigyázz az asszonyra.
Leó némán, elérzékenyülten állott előtte.
Nagy hadnagy folytatta:
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-  Vigyázz a feleségemre ... Ha valami baj esik velem...
Nagyokat nyelt, azután így szólt:
-  A fizetésemet a kezeidhez kapod, juttasd el hozzá.
Könnyek fátyolozták Stein hadnagy szemét:
-  Meglesz... Pista.
Nagy István:
-  Csak tartsál ki a hinterlandban... A háborút nem neked 

találták k i...
-  Pista!
-  Majd csak eljön az az idő, amikor levedled az egyenruhát, az 

egyenruhának nevezett kényszerzubbonyodat, és újból visszake
rülsz a te igazi helyedre, a bankba, az íróasztalod mellé. Isten 
áldjon meg...

-  Isten veled...
Stein hadnagy megölelte Nagy Istvánt, fagyott könnyek pereg

tek le lányos arcán. A szeles Jeney zászlós sodorta magával Leót 
a személykocsik felé ...

Nagy István magához ölelte a feleségét:
-  Drága... drága asszonykám. Boldogan megyek vissza a 

frontra bajtársaimhoz, mert tudom, hogy az enyém vagy, én kicsi 
feleségem... Az enyém... Részeg vagyok a boldogságtól. A 
valóság álomnak, az álom valóságnak tűnik.

A búcsúzás nem tartott sokáig.
A vonat nagy zökkenésekkel indult meg...
Nagy István az ablakon keresztül nyúlt ki, és görcsösen szoron

gatta felesége kezét.
Az asszony kinyújtott karral kísérte az induló vonatot.
-  Isten veled, Pistám...
-  Isten veled, kis feleségem...
-  Imádkozom érted...
-  Hát olyan bűnös vagyok?
-  Nem vagy bűnös! -  zokogott a fiatalasszony.
-  Akkor imádkozzál a bűnösökért... azokért, akik itthon 

maradtak...
A katonavonat kigördült a pályaudvarról...
Fájdalmas kendőlobogtatás kísérte a mozgó vonatot, amíg a 

lámpák fényét, mindent elnyelt a csípős, fojtós alföldi köd...
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TIZENHARMADIK FEJEZET

TAVASZ: 1915

Áldori Emil doktor, a Földbank vezérigazgató-helyettese ké
sőn ébredt fel.

Álmosan gondolt az elmúlt éjjel eseményeire: hadikölcsön- 
propaganda, tárgyalások a Danubius bőrgyár igazgatójával, ká
véház, estély a kaszinóban...

Becsengette az inasát.
A fiatal inas széles, ezüsttálcán hozta be a reggelit és a friss 

hírlapokat.
-  Nem keresett senki, Gyula?
-  Az a magas, fekete hajú nagysága volt itt tegnap este meg 

ma reggel. Az igazgató úrral akart beszélni.
-  No és?
-  Azt mondtam neki, nincs itthon az igazgató úr, nem tudom, 

hova ment.
Áldori elfogyasztotta bő reggelijét, azután átment dolgozószo

bájába, és régi szokásához híven, színes zászlócskákkal tűzdelte 
ki a front legújabb állását. A stratégiai hadműveletnél Gyula 
segédkezett; ő adogatta a zászlócskákat, amelyek a májusi gorli- 
cei áttörés óta nagyon sokszor változtatták helyüket.

Áldori a telitűzdelt falitérkép előtt szinte hangosan gondolko
dott:

-  No, hála Istennek, csak hogy a jobb szárny is megmozdult 
Mackensen és Ferdinánd főherceg után... Böhm-Ermolli és 
Boroevics hadseregei is előrenyomulnak észak felé ... Már elér
ték a San folyót. így n i... Zászlót kapnak: Drohobic, Stary- 
Sambor, Chirow és Jaroslau. így n i... Ez megvan. A németek 
nyomják a gombot Varsó és Ivangorod felé...

Rövid szemle után teletűzdelte a Gallipoli-félsziget déli részét, 
a Dardanellák bejáratát. Új neveket tanult meg: Jeni-Sahir, Kum 
Kaleh, Séd il Bar. Kemál pasának félholdas zászlói szembenéztek
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Hamilton tábornok angol zászlóival. A nyugati fronton alig moz
dultak előre a kis papírzászlók Soisson és Pont á Mousson 
mellett...

Áldori vezérigazgató-helyettes aznap kissé későn érkezett a 
bankba.

A felek már türelmetlenül várták. Hevér igazgató messziről 
üdvözölte:

-  Tudja, mi az újság, Áldori? A vezér udvari tanácsos lett, 
méltóságos úr.

Áldori elpirult.
A kis, kövér igazgató a fülébe súgta.
-  Gratulálok magának ehhez a kitüntetéshez, kedves Ál

dori . .. Ezt magának köszönheti az öreg...
Áldori boldogan fogadta a gratulációkat a vezér helyett, aki ez 

idő szerint a fővárosban tartózkodott. Tudta, hogy a vezérigaz
gató kitüntetése a sikerült hadikölcsönjegyzésekkel volt össze
függésben. Ügyessége folytán a délvidék összes bankjai közül a 
Földbank jegyezte a legtöbb hadikölcsönt. A vezér maga félmil
liónyit jegyzett, de Áldori tanácsára -  mire az udvari tanácsosság 
megjött -  már túl is adott a kötvényeken. Maga Áldori -  bár nagy 
vagyont szerzett a földparcellázásokon és különböző szállítási 
üzleteken -  nem vett hadikölcsönt, hanem minden pénzén bank- 
részvényeket vásárolt. Nagy agitációt fejtett ki a hadikölcsön- 
jegyzés körül, de a kötvényeket a bank üzletfeleivel jegyeztette.

Áldori egyre több és több Földbank-részvényt vásárolt, és 
leendő apósa is a hozomány egy részét Földbank-részvényekben 
deponálta. Apósa, a gazdag Rosenberg Márkus, a Földbank 
részvényeinek egyharmad részét helyezte letétbe, ami házasság- 
kötés után megy át Áldori vezérigazgató-helyettes tulajdonába. 
Rosenberg Márkus, a közismert gyáros, földbirtokos és többszö
rös háztulajdonos, egyetlen leányát, Margitot szánta a ragyogó 
jövő előtt álló bankembernek. Áldori házasságát ügyvédek intéz
ték. Eleinte súlyos felekezeti kérdések tornyosultak a megyére 
szóló házasság elé -  mivelhogy a vallásos szülők nem akarták 
kitért emberhez adni egyetlen lányukat - , később az ügyvédek, 
papok, rokonok és főleg a leány erélyes közbelépése elhárította 
az utolsó akadályokat is.
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A bank igazgatóságának váróterme tömve volt türelmesen 
váró felekkel. A Földbank formaruháját viselő szolga a jelentke
zés sorrendjében bocsátotta be az igazgató úrhoz a várakozókat.

Elsőnek egy magas, szálfaegyenes, idősebb földbirtokos jutott 
be a vezér szobájába. Katonás rövidséggel közölte, hogy hosszas 
fáradozások után sikerült minden vagyonát pénzzé tenni: az 
utolsó fillérjén is hadikölcsönkötvényeket akar vásárolni.

-  Tudom, hogy mi a kötelességem -  mondotta keményen -, 
eladtam minden ingatlanomat, az egész vagyonomat hadiköl- 
csönbe akarom fektetni. A négyszázezer korona értékű állampapír 
kamataiból akarok a háború után élni...

Áldori igazgató melegen gratulált:
-  Okosan tette, uram, nézetem szerint vagyonáért az állam 

felel... és kell-e ennél jobb garancia?
-  Tudom, hogy mi a kötelességem... -  ismételte katonás 

meghajlással az elegáns öregúr.
Utána a szolgabírák és a jegyzők megbízottait fogadta a 

vezérigazgató helyettese. Áldori utalta ki a hadikölcsönjegyzések 
után járó félszázalékos jutalékot.

-  Munkájuk eredményével nagyon meg vagyunk elégedve -  
szólt mosolyogva Áldori - , az urak a hazafias cselekedeten kívül 
még keresnek is ... Aztán őszintén szólva a bank is keres...

Hangsúlyozta, hogy a jegyzők és szolgabírák az összegyűjtött 
hadikölcsönök jegyzése után azonnal felvehetik előre a jutalékot.

Azután még hozzátette:
-  Az urak meg lehetnek elégedve a mellékkeresettel. Azt 

hiszem, felesleges önöket biztatni: egy kis enyhe nyomás csak 
használ az ügynek. A mi népünk szinte elvárja a pressziót, 
különben nem is jegyez... Ha muszáj, hát muszáj...

Módos, csizmás parasztgazdát bocsátott be a szolga.
A deresedő, kurta lábú gazda terebélyes hasán vastag ezüst 

óralánc fityegett.
A mellénye belső zsebéből hatalmas pénztárcát vett elő, és az 

íróasztalra olvasott le száz darab ropogós ezrest:
-  Ehun a p íz ... A kőcsönpíz, akit a jegyző úr követöl raj

tam ...
Áldori megdicsérte:
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-  Nagyon szép magától, bácsikám... Hazafiúi kötelesség...
-  Ezt mondta a jegyző úr is, no meg egyebet is, ha nem teszem 

le a pízt. Hogy aszongya, baj lesz, nem mentik föl a fiamat...
-  Hát tessék csak a pénztárnál lefizetni, azután majd meg

kapja a kötvényeket.
-  Kötvíny? Minek az? Nekem az nem köll -  vágta ki büszkén 

a paraszt. -  Tudom én, hogy a háborúhoz píz k ő ... Ezt a pízt 
nem várom én mán vissza...

Hiába volt minden magyarázás, a köpcös parasztgazda hallani 
sem akart a kötvények átvételéről.

A várakozó felek között türelmesen ült Kávé Mátyás is. Élénk 
eszmecserét folytatott a mellette ülő öreg kereskedővel.

Áldori fáradhatatlanul dolgozott. Tanácsokat osztott, fontos 
ügyekben döntött, meghallgatta a panaszos feleket, sérelmeket 
intézett el. Tárgyalt Hevér és Schmidt igazgatókkal, sürgős ok
mányokat írt alá, leveleket diktált Berkó Eta gépírókisasszony
nak, telefonbeszélgetést folytatott a fővárosban tartózkodó 
vezérigazgatóval.

Délre járt az idő, amikor Áldori igazgató egyik bizalmi embe
rére, Kertész úrra került a sor, aki sikerült búzaspekulációjának 
eredményét jelentette, és tekintélyes összeget fizetett Áldori 
kezeihez.

Kis, borzas hajú újságíró tolakodott előre.
Mint a Porvárosi Közlöny közgazdasági rovatának vezetője 

mutatkozott be. Kabátja zsebéből egy csomó kutyanyelvet koto
rászott elő. Nagyobb cikket írt a Földbank eredményes munkájá
ról és Áldori doktor, helyettes vezérigazgató felfelé ívelő karrier
jéről. Külön interjút akart csinálni Áldorival, kérte az életrajzi 
adatokat.

Áldori cigarettával kínálta meg az újságírót:
-  És mennyit kér a szerkesztő úr ezért a cikkért?
-  Pardon... cikksorozatért. Ez igen nagy reklám volna a 

Földbanknak és Áldori igazgató úrnak ... Kérem, a primadonnák 
is az újságíróknak köszönhetik karrierjüket.

-  Nos... Száz korona elég?
-  Ó, kérem, igazgató ú r ...
-  Tehát százötven. Rendben van. Kerek százötven, kedves
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szerkesztő uram -  szólt Áldori, mialatt az óráját nézte - ,  
méltóztassék. Nagyon szívesen fizetek azért, hogy ne írjon rólam 
semmit... Ezt a kéziratot is csak hagyja itt szépen.

A szerkesztő szórakozottan tapogatta felöltője zsebeit.
-  Parancsol talán egy szivart, szerkesztő úr?
-  Ó, kérem...
-  Van még valami kívánsága?
-  Igen... ha meg méltóztatik hallgatni. Egy üzlet, ha megen

gedi, kedves direktor uram. Egy.album szerkesztésén dolgozom. 
A díszalbum címe: „Hősök és hősi halottak arcképcsarnoka44. 
Ebbe az albumba kerülnek a kitüntetett hősök és hősi halottak. 
A fényképklisé megváltása kétszáz korona, méltatás soronként 
két korona. Részletfizetésre szállítjuk az albumot, az első kötetre 
már gyűjtöm az előfizetőket. Parancsoljon, itt van a megrendelőív.

Áldori sietve írta alá az elébe tett ívet.
-  Igazgató úr, úgy látom, s ie t... Az idő pénz. Alázatos szol

gája, kedves direktor uram ...
-  A viszontlátásra, szerkesztő úr.
Áldori a belépő zömök, kerekre hízott úriember felé fordult:
-  Parancsoljon velem, kedves Kávé úr.
Kávé Mátyás mosolygós, vaksi szemeivel hunyorítva lépkedett 

a süppedő szőnyegen.
-  Mivel lehetek szolgálatára, Kávé úr? — türelmetlenkedett 

Áldori. -  Parancsoljon velem ...
-  Dehogyis parancsolok, igazgató úr — válaszolta alázatosan 

Kávé úr. -  Kérni jöttem... Igen... Könyörögni...
-  Üzlet?
-  Ördöge van, eltalálta.
-  Hadiszállítás?
Kávé úr a fejével igent intett.
-  Pénzre van szüksége?
-  Pénzre? Van nekem elég pénzem.
-  Jó üzlet?
-  Kitűnő. Háromszor dobtak ki, könyörgöm, a katonai főin- 

tendatúráról, és csak negyedszeri rohamra adták meg magukat, 
amikor bemondtam, hogy egy komoly pénzcsoport, a Földbank 
és Áldori igazgató állnak a hátam megett.
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Áldori arca rákpiros lett. Szinte a fülébe ordította:
-  És ezt az én megkérdezésem nélkül tette?
-  Bocsánat...
-  Rosszul tette!...
-  Tudom, könyörgöm, hogy rosszul tettem, de nem tehettem 

másként. Az a katonai intendáns bankgaranciát követelt.
-  Nagyon rosszul tette, Kávé úr.
-  Utólagosan kérem bocsánatát és becses aláírását. Egy egé

szen kis aláírást erre a kis papirosra. Csak nem hagyom kisiklani 
a kezeimből ezt a jó üzletet, könyörgöm. Nagy keresetről van itt 
szó, könyörgöm.

Áldori izgatottan járt fel s alá a szobában.
-  És micsoda üzletről van szó? — kérdezte ingerülten. -  

Biztosan valami ostoba, rossz üzlet.
-  Kávé Mátyás és rossz üzlet, könyörgöm... Hát így ismer 

engem az igazgató úr?
-  Nos, rukkoljon ki! Miféle új svindlit gondolt ki már megint?
-  Rum.
-  Micsoda?
-  Rumszállítás. A legjobb üzlet. Milliós üzlet. A milliós had

sereg nyeli a rumot, mi pedig a milliókat.
-  És ki fogja szállítani ezt a rengeteg mennyiségű rumot?
-  Ki?... Pardon egy pillanatra...
Kitárta az ajtót, és a következő pillanatban öregedő, szakállas, 

ijedt arcú emberke lépett be a szobába.
-  Gottlieb úr.
-  Nagyon örülök a szerencsének — rebegte az emberke.
Áldori bizalmatlanul kérdezte:
-  No és maga is olyan jó üzletnek tartja a rumszállítást, 

Gottlieb úr?
A kis öreg megsimogatta őszbe vegyült szakállát:
-  Mi az, hogy jó üzlet? Kitűnő! Van olyan jó, mint a muníció, 

én mondom. A rum, kérem, felmelegíti a szegény katonákat, 
nyáron stimmungot csinál a sturmhoz. Enélkül nincs rohamo
zás ... Ha enni nem is kapnak a bakák, de a rumot kifaszolják. 
Tíz vagon rumra van máris kötésem.

-  És lehet ezen keresni?
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-  Hát az attól függ...
-  Mitől?
-  Attól függ, hogy mennyi benne a szesz és mennyi a víz. 

Szóval: mit oder ohne. Hogy az intendatúra kiegyezik-e velünk 
vagy nem. Mert ha kiegyezik, akkor nem méri a fokokat, és 
akkor lehet keresni a rumon bisz gromoboj...

Áldori igazgató szórakozottan vizsgálgatta a kis emberke rán
cos arcát.

-  Tetszik érteni? -  folytatta Gottlieb úr. -  Ellenőrzéssel vagy 
anélkül.

Rövid tárgyalás után megegyeztek. Áldori aláírta az írást, 
azután részesedési szerződést kötöttek.

-  Milliós üzlet, debizisten — állapította meg Kávé úr nagy 
szakértelemmel.

Gottlieb úr megelégedetten dörzsölte kezeit:
-  Nagyon finom úr az igazgató, igazi úriember.
-  Meghiszem azt — dicsekedett Kávé - ,  régi jó barátok 

vagyunk, igaz-e, doktor úr?
-  Nohát Isten önökkel, uraim -  tessékelte ki üzletfelét Áldori 

—, sok szerencsét az új üzlethez.
Már az ajtóban voltak, amikor Gottlieb úr visszafordult:
-  Igaz... gratulálok a partihoz... nagyszerű parti... az a 

gazdag Rosenberg lány. Nekem az anyja második unokatestvé
rem, de nem érintkezünk azóta, amióta nagyon megszedték 
magukat. Ez a Márkusz megkétszerezte a vagyonát a háború 
alatt. Nagyon gazdag... Psz... Valami butaságon vesztünk 
össze, és tavaly jóm kipur előtt... Az igazgató úr tudja, mi az a 
jóm kipur...

Erélyesen szólt közbe Kávé Mátyás:
-  Az igazgató úr nem zsidó!
-  Pardon... nem tudtam... nem tudtam... -  hebegte a kis 

öreg, és Kávé úr után sietett.
Hivatalnokok, szolgák jöttek Áldorihoz aláírásért, és azután 

továbbrohantak. Áldori nagy ambícióval dolgozott, telefonált, 
rendelkezett a vezérigazgató helyett.

Stein hadnagy ugrott be a szobába porosán, izzadtan, tábori
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egyenruhában. A nyakában térképtartó, látcső, oldalán hatalmas 
revolvertáska.

-  Búcsúzni jöttem -  szólt, és kimerültén dobta magát a 
kényelmes bőrkarosszékbe.

-  Megőrültél, Leókám? — nevetett Áldori, és cigarettával 
kínálta meg a hadnagyot. — Ma jubilálunk, ez a huszonötödik 
búcsúzásod.

-  De ezúttal, sajnos, komoly.
-  No? ...
-  Falta.
-  Ne mondd.
-  Falta kapitány. Ez a hiéna. Megtudta, hogy Amálkával 

titokban eljegyeztük egymást, és bosszúból beosztott a marsba. 
Ki akarja törni a nyakamat. Úgy látszik, ebben a piszkos ügyben 
a leendő anyósomnak is benne van a keze.

-  Nos és mi lesz most veled? -  kérdezte Áldori, mialatt enyhe 
ásítását leplezte ujjai mögött.

-  Mi lesz? Az, hogy kárba veszett minden eddigi erőfeszíté
sem, mégiscsak kivágnak a frontra. Úgy látszik, csak most indult 
meg az igazi háború.

-  Mindegy, no, Leókám, azért mégiscsak nyertél eddig vagy 
tíz hónapot. És mi lesz a menyasszonyoddal?

-  Amálka kitart mellettem. Nagyon megértjük egymást. Itt 
van a legújabb arcképe...

-  Igazán csinos. Valóban jó ízlésed van -  mosolygott Áldori, 
és kissé felélénkült. -  Öregem, tudod, hogy az apja nagyon 
megszedte magát? Kávé Mátyás ma dúsgazdag ember...

-  Nekem a lány tetszik, nem a hozománya. Hidd e l...
-  Ha parancsolod, szívesen hiszem. No és a szülők?
-  Kézzel-lábbal kapálóznak a házasság ellen... Tudod, ez a 

kellemetlen vallási kérdés. Bigott katolikusok... Ja igen, Falta 
kapitány komiszkodni kezdett velem, azután a lány kiadta az 
útját. Most persze rajtam áll bosszút ez a dekkoló hiéna. Én 
megyek, de őt is alaposan bemártom a szószba... Amálka szülei 
valami magas állású, gazdag, diplomás emberhez akarják adni a 
lányukat. Persze, amíg az öreg, prominclit árult az állomáson, 
megtiszteltetésnek vették, hogy foglalkozom a lányukkal, most
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meg, izé... kinéznek. Azért persze titokban találkozunk Amál- 
kával. No, Isten veled, Emilkém... Igaz, gratulálok az eljegyzé
sedhez.

-  Köszönöm ... Ég veled Leókám... Aztán vigyázz a bőröd
re ...

Áldori a késő délutáni órákig dolgozott, csaknem egyhuzam
ban.

Estefelé becsöngette a bankszolgát:
-  Kérem az Eta kisasszonyt.
Néhány perc múlva megjelent az ajtó küszöbén Berkó Eta.
-  Eta, kérem — fordult hozzá Áldori —, ma ne menjen haza a 

hivatalos órák után. Dolgozni fogunk.
-  Kérem ... -  mondta meglepetten a lány, és sarkon fordult.
A Földbank utcai ajtaját lezárták, a tisztviselők valamennyien

eltávoztak, a szolga behozta az igazgatóhoz a mellékkijárat kul
csát.

-  Maga is hazamehet -  szólt Áldori. -  A kulcsot majd 
leadom a házmesternek.

Berkó Eta kopogás nélkül jött be Áldori szobájába. Frissen 
rizsporozott arca tüneményesen szép volt.

Áldori föl se nézett a lányra:
-  Leveleket fogok diktálni.
-  Gépbe?
-  Igen, egyenesen gépbe.
A lány sudár termete megnyúlt, csípői szinte vonaglottak, 

amint ringó lépteivel az ablak felé ment.
-  Ha megengedi — szólt a lány —, kinyitom az ablakot.
-  Kérem.
-  Milyen pompás ez a tavasz... Kilencszáztizenöt tavasza... 

Csuda jó levegő... — és teli tüdővel szívta a beáramló balzsamos, 
langyos, lázt hozó levegőt.

Áldori az: íróasztal előtt állt, és az iratok között turkált.
A lány is az íróasztalhoz lépett, és egy keretben álló fényképet 

vett a kezébe:
-  A menyasszonya?
-  Mit?!... Ja igen...  igen...
-  A menyasszonya...

127



-  Kezdhetjük...
A lány kicsinylően biggyesztette az ajkát.
-  Ne vegye rossz néven, igazgató úr, de nem az én ízlésem. Túl 

sovány, gyenge teremtés, és kissé hosszú az orra. A frizurája se 
divatos, már nem divat ez a magas sopp.

Izzó fekete szemeivel kutatóan nézett hol Áldorira, hol pedig a 
képre. Erős melle sűrűbben emelkedett, finom szabású hosszú 
ujjai a kép keretén játszottak.

-  A magamfajta szegény lányak nincs ilyen szerencséje — 
mondta maga elé.

-  Hát kezdhetjük! — vezényelt Áldori a munka lázas öntudat
lanságában. -  Kész van?...

Berkó Eta lehunyta árnyékos szemeit, és fájdalmasan sóhaj
totta:

-  Igen.
Áldori cigarettára gyújtott, fel és alá rohant a szobában, kezé

ben apró jegyzeteket tartott. Leveleket diktált, hideg üzleti leve
leket. A lány formás ujjai villámgyorsan táncoltak a billentyű
kön. Gépiesen ismételgette a végszavakat.

A lázas munka röpke szüneteiben a lány fájdalmas pillantások
kal kereste Áldori aktákba merülő tekintetét.

Áldorit a munka láza égette.
Gondosan kiberetvált, kék arcán lázrózsák nyíltak. Kis, fekete, 

nyírott bajuszát rágcsálta:
-  No folytassuk... írja, Eta kisasszony...
»Danubius Bőrgyár R. T. Igen tisztelt Rosner igazgató urukkal 
folytatott mai tárgyalásunk eredményeképpen létrejött megál
lapodásunkat igazolva, a megbeszélt á méta szállításokhoz 
igényelt folyószámlahiteit elvben hajlandók vagyunk rendelke
zésükre bocsájtani a következő feltételek mellett.« Kettőspont. 
Eta nem ismételte az utolsó szavakat. Gépe egyre lassúdó 

tempóban kopogott. Kezeit az ölébe bocsájtotta le, feje előrebu
kott.

-  No mi az? Hol hagytuk el? Hol hagytuk el? — heveskedett 
Áldori. -  Kettőspont... Kettőspont!...  Mi az, Eta, kifáradt?... 
Talán rosszul van?

128



-  Nem bírom tovább... nem bírom.
-  Talán beteg?
-  Nem tudom... talán a tavasz...
-  Az arca lángol.
-  Lázam van. Fogja meg a kezemet.
Áldori megfogta a lány kezét:
-  Jéghidegek...
A lány felállott, Áldori mellé lépett. Elszántan lihegte:
-  Engedje meg, hogy megcsókoljam...
Áldori meglepett mosollyal kérdezte:
-  Jól értettem?...
-  Jó l... Igazgató úr, engedje meg, hogy megcsókoljam.
-  Tessék! — szólt Áldori derülten, és a lány felé nyújtotta az 

arcát.
A lány hirtelen csókot nyomott az arcára.
Áldori átkarolta a lány derekát. Testén érezte az izzó, vonagló, 

kemény, buja testet.
A lányt reszketés rázta.
-  No, kisbaba...  Azért nem kell úgy remegni... A csók 

visszajár.
És megcsókolta a lány arcát.
Eta ki akarta szabadítani magát az ölelésből.
-  Most már nem eresztem e l... A száját akarom -  szólt 

Áldori rekedten —, a száját akarom, a nedves, vérpiros cseresz
nyeszáját ...

-  Nem... Nem... -  tiltakozott erőtlenül a lány.
-  Ezeket a drága, ragyogó ajkakat akarom...
A lány védekezett, kisiklott Áldori szorításából. Az íróasztal 

felé kígyózott...
A női arckép nagy csattanással esett le a földre.
Áldori lángvörös arccal ugrott a menekülő lány után...
-  Az ajtó!... — sikongott a lány.
De ezt már nem hallotta Áldori, mert vadul karjaiba fogta a 

lány zilált fejét, és hosszú csókkal zárta le a tiltakozó ajkakat...
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TIZENNEGYEDIK FEJEZET

A NAGYSÁGOS ÚR ÜZLETEI

Porváros aszfaltján komoran kopogtak a falábak, egyre több és 
több rokkant vánszorgott az utcán. A járókelők szívesen álltak 
szóba velük, egyik-másik kinyitotta erszényét, és alamizsnát 
adott nekik. A hivatásos koldusok is kihasználták a háborús 
konjunktúrát: békebeli, amputált, katonasapkás nyomorultak 
avult érmeket tűztek mellükre, és csonka végtagjukkal kéregettek.

A gorlicei áttörés se hozott döntést: a vég nélkülinek látszó 
háború tovább tombolt.

Mintha két különböző Isten intézte volna az idők múlását. A 
háború Istene a frontokon kíméletlen lassúsággal borította fekete 
takaróját a vég nélküli véres napokra, az ország belsejében 
szédítő gyorsasággal múltak a napok. A háború üzérei, élősködői 
számára rövidek voltak a nappalok.

Kávé Mátyás újonnan vásárolt emeletes palotájában serényen 
folyt a munka. Valóságos irodát rendezett be, íróasztalokkal, 
írógépekkel. Vagyoni gyarapodásával arányosan terebélyesedtek 
összeköttetései is. A városban mindenki tudta, hogy katona
ügyekben a Matyi bácsi tud legeredményesebben eljárni. Matyi 
bácsit keresték fel a hadiözvegyek, ha elmaradt segélyekhez 
akartak jutni, hozzá fordultak a kétségbeesett anyák, ha fiaikat ki 
akarták szabadítani a katonaságtól, vele tárgyaltak az asszonyok, 
ha férjeik szabadságolását akarták kieszközöltetni. Általános volt 
a vélemény, hogy Kávé Mátyás többet ér, mint a legjobb ügyvéd.

A városban széltében-hosszában beszélték, hogy Kávé bácsi, 
csúfnevén Mötyök Matyi, jó pénzért még a halálból is kiszaba
dítja a katonaköteles legényeket. A módos szállási parasztok 
tudták a pontos összeget, amit Mötyök bácsi kezéhez kellett 
négyszemközt lefizetni, ha katonaszabadításról van szó. A váro
siak azt is tudták, hogy Mötyök Matyi a sorozó Bloch törzsorvos 
feleségével paklizik össze.
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És Mötyök Matyi sohase szégyellte magát, ha pénzről volt szó. 
Tekintélyes összegekkel vágta meg a parasztgazdákat, és alapo
san rájuk ijesztett: „Úgy üljenek kendtek a szájukra, hogy min
den eleresztett szó egyévi börtönbe kerül.“

A kitűnő üzleti szimattal megáldott Kávé Mátyás a kispénzű 
polgárokat se utasította vissza a sorozások előtt:

-  Nem akarok ellenséget szerezni -  mondogatta.
Módszere igen egyszerű volt. Sorozás előtt jelentéktelen össze

get vett fel minden nála jelentkező regruta után. A neveket szép 
sorjában listába írta, és azzal a kötelező ígérettel küldötte el a 
feleket, hogy akit bevesznek, annak a pénze visszajár.

A sorozásoknál különös furfanggal dolgozott. Egy lépést se 
tett a kispénzű újoncok érdekében. Munkája csak annyiból állt, 
hogy pontosan megjelent a sorozásokon, és piros ceruzájával 
megjelölte azokat, akiket véletlenül alkalmatlanoknak talált a 
sorozó Bloch törzsorvos. Ezeknek a pénzét megtartotta, a többiét
-  ígéretéhez képest — visszaadta: „Nem sikerült a közbenjárás.44

Nagy előlegeket vett fel a frontról való szabadságolás kijárá
sáért is, és ha hónapok múltán a katona valóban szabadságot 
kapott és hazajött, a pénzt megtartotta magának. Kávé Mátyás 
zsebében maradt az előleg abban az esetben is, ha a „szabadsá- 
gos44 katona időközben elesett vagy fogságba került. A menetszá
zadba beosztott katona kiszabadítását rendszerint a manipuláns- 
sal összejátszva intézte el. Sürgős esetben lápiszoldatot csepegte
tett a katona szemébe, és a gyulladt szemű „trachomás44 újonc 
itthon maradt.

Egyik legjobb felhajtója Czirok Dani lócsiszár, a „kehes44 
Csicsi volt, aki gyakran kereste fel irodájában, hogy megtárgyalja 
vele a „helyzetet44.

A fájós lábú, sántikáló Czirok Dani ezen a délután is pontosan 
megjelent az irodában.

Beszámolt a nap eseményeiről, azután zsebre vágta zsíros 
noteszét:

-  Márna jó fogásom volt, Mötyök... -  szólt elégedetten a 
lókupec, és leharapta a szivarja végét.

-  Ugyan mi?
-  A Guncsi lócenzár a Hatrongyos soron felhajtott húsz darab
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öreg lovat. Egyik öregebb volt, mint a másik. A legfiatalabb is 
húszesztendős volt.

-  N o ...
-  Aztán kivittem a Bogyó bácsit, aki úgy megfiatalította a 

lovakat, hogy még hatévesnek se mondanád a legöregebbet. 
Bogyó bácsi egykettőre lereszelte a hosszú fogakat, kivéste, 
kifűrészelte a fogak közepét, és valami fekete port hintett rájuk.

-  Eladtad a lovakat?
-  El én -  vigyorgott Czirok Dani. -  El én, debizisten! A 

németek vették meg a lovakat. A vásáron rágott, fehér gyömbért 
dugtam a lovak hátuljába. Barátom... olyan fürgék lettek egy
szeribe, akár a csikók. Jó vásárt csináltak a germán tisztek...

Nagyot nevetett. Hiányos fogai kivillantak vastag ajkai közül.
-  Nagy kópé vagy te, Csicsi.
-  A te iskoládba jártam. Mötyök. Igaz! — kapott észbe a 

lókupec. -  Hát te egyáltalán nem akarsz hadikölcsönt venni?
-  Hogyne vennék. Tegnap is vettem a Bózsótól.
-  Ne mondd...
-  Bózsót internálással kínálták meg, ha nem vesz hadiköl

csönt. Hát aztán vett, de mindjárt el is adta nekem veszteségre.
-  És te?
-  Én meg márna haszonra adtam tovább. Erre a kis emeletes 

viskóra volt tartozásom, azzal fizettem ki.
-  Szóval neked mindenre jut pénz. Földre, szőlőre, házra, 

csak hadikölcsönre nincs.
Kávé úr tömött bajuszát csipkedte:
-  Most egy új üzleten töröm a fejemet... Koporsógyárat és 

temetkezési vállalatot nyitok. Sok a halott, sok a temetés. A 
paraszt megad minden pénzt a szép, díszes temetésért. Azt 
mondja: erre csak egyszer van kiadása.

-  Eddig az életre spekuláltál, most meg a halálra.
-  Csakis.
-  No, csak vigyázz, Matyi, a körmödre, rá ne koppintson 

valaki.
-  Ne féltsél te engemet, Dani.
-  Sok az ellenséged, Matyi.
-  Kinek mi gondja rá, Csicsi.
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-  Csak azért mondom, hogy jó lesz vigyázni, Mötyök...
-  Mire vigyázzak?
-  Nono... csak úgy mondom... mert azt talán tudod, hogy a 

Bloch törzsorvost márna lecsukták. Meg két másik civil orvost is 
melléje kaszliztak katonaszabadításért...

-  Mit beszélsz?
-  No csak, no ...  lassan a testtel...  Erről nem írnak az újsá

gok ...  Láttam, amikor vitték ükét fiákeren.
Kávé úr a verítékét törölgette:
-  Most mi lesz, mit gondolsz?...
-  Ebbű még baj lehet.
Az ajtó hirtelen felpattant.
Pulykapiros arccal rontott be Kávé Mátyásné a szobába:
-  Mit műveltél már megint, te szerencsétlen?...
A két férfi ijedten nézett össze.
-  Mi lel, Teca!...  -  kérdezte Kávé úr bizonytalanul.
Az asszony a kezeit csapkodta:
-  Képzelje, Dani... ez az ember mindenféle égett rongyot 

vásárolt össze. Most hordják be stráfkocsin az udvarba, világ 
csúfjára... A szomszédok röhögnek rajtunk...

Kávé Mátyás megkönnyebbülten csitítgatta:
-  Csak lassan, asszony...
-  Megbolondultál?... Tisztára megkótyagosodott ez az em

ber.
Czirok Dani kinézett az ablakon:
-  Miféle portéka ez, Matyi?...
Kávé úr kelletlenül magyarázkodott:
A napokban tűz ütött ki a pályaudvaron, és egy vagon finom 

ruhaszövet is lángot fogott. Ezt a vagon égett szövetet vásárolta 
össze. A tűz a drága szövetek egy részében tett kárt, a nagyobb 
részt a tűzifecskendők mocskolták össze. Árverésen, potom áron 
vette meg a vagon lucskos szövetet. Most beraktározza az istál
lóba.

És fürgén emelte fel elhízott testét, kisietett a szobából.
Az asszony villámló tekintetével követte a szuszogó embert:
-  Hát most szóljon valamit, Dani -  folytatta tovább siránko

zását. -  Megáll az ember esze... Ezer szerencséje, hogy elpusz
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tult szemem elől, különben hozzávágtam volna ezeket a kulcso
kat.

-  Én csak ammondó vagyok, nagyságám, hogy Matyi mindig 
tudja, hogy mit csinál.

Az asszony a karosszékbe roskadt:
-  Hát még maga is védi ezt a hibás eszű embert?
-  Nem védem, de ami igaz, az igaz. Mind a ketten szegényen 

kezdtük, de most már van mit tejbe aprítani, Istennek hála. Ne 
felejtse el, nagyságám, hogy Kávé Mátyás a mozgósításkor még 
csokoládét árult az állomáson, és tőlem kért kölcsön egy koronát 
kenyérre. És márna? Kávé Mátyás a város egyik leggazdagabb 
polgára. Mert esze volt, megszedte magát. A vagyonnal jön a 
tekintély. Honnan álmodtam volna én is a háború előtt fogorvos 
kérőről? Még egy iparos is jó lett volna a lányomnak. Most meg 
már úgy van, hogy maholnap Révész doktor, a fogtechnikus, 
eljegyzi Matildkámat... Azért mondom, ne bántsa az urát, Matyi 
érti a csíziót.

-  Érti a fészkes fenét. Maga is másképpen beszélne, ha látná 
azokat az összeégett, locspocs, csuromvizes szöveteket. Ilyet csak 
bolond művel. Mocskos szövetekkel rakja tele a palotánkat. 
Inkább új tojilettükröt vett volna.

-  Ő tudja, hogy mit csinál.
-  Ha tudná — indulatoskodott tovább az asszony —, akkor 

nem hagyna mindent rá a lányára... Amálka így... Amálka 
úgy... Finom lelkű, jól művelt úrilányt akar belőle csinálni, és 
mindent ráhagy. Egy húron pendülnek. Ez a lány tisztára az apja 
pereputtyára üt, nincs benne semmi a Tyukodi család véréből. 
Konok, keményfejű, mint az apja...

-  Ugyan...
-  Képzelje, neki nem kell se a Falta kapitány, se a diplomás 

ember... a földbirtokos neki paraszt... Neki Stein hadnagy 
kell... De majd a fronton elmuzsikálják a hadnagy úr nótáját.

-  Benn van a menetben?
-  Már benne van. Falta kapitány gondoskodott róla. Amikor 

az a drága Falta kapitány meghallotta, hogy Amálka és Leó 
titokban jegyet váltottak, olyan dühös lett, hogy alig tudtam 
lecsillapítani.
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-  És Matyi?
-  Matyi egyre csak a vállát vonja, és azon van, hogy az ő lánya 

ahhoz megy, akihez akar. Ebbe nem szabad beleszólni. Hát most 
mit szól ehhez?

-  Azt, hogy a lóhoz még valahogy értek, de a szívbeli ügyek
hez csak annyit konyítok, mint hajdú a harangöntéshez.

Az asszony dühösen lóbálta kulcsait a levegőben:
-  Aztán itt van a hadikölcsönjegyzés. Mindenki azt mondja: a 

legjobb üzlet. Minden rendes, okos ember jegyez hadikölcsönt, 
csak ez a hóbortos ember nem akar vásárolni, hiába rágom a 
fülét. Nem akar gondoskodni a családja jövőjéről... Meg fogom 
vizsgáltatni az elméjét, úgy éljek. Nem vásárol hadikölcsönt, 
mocskos, égett szövetet vesz. Kell ennél több? Estére áthívatom 
a szomszéd Olovszky patikus urat, hogy vizsgálja meg az uram 
elméjét.

-  És mért éppen Olovszky patikust, mért nem hívat orvost?
-  Mert Olovszky gyógyszerész többet tud, mint egy orvos...
Amálka érkezett haza.
Czirok Dani lesietett az udvarba, és szemügyre vette a rakásra 

dobált szöveteket.
Amálka egyenesen a szobájába ment, ahol egy székre rogyott, 

és a nyitott ablak felé meresztette szemét. Nagy, virágos kalapot 
viselt, testéhez egyszerű kék szövetruha simult, szoknyája a 
bokáig ért. Fáradt, rosszkedvű volt.

Kávéné robbant be a leányszobába. Szótlanul rakosgatott, 
limlomokat forgatott meg a kezében, azután a lány sápadt arcát 
vizsgálta.

Amálka fáradt, kesztyűs keze a szék karfáján pihent.
-  Már megint azzal az ... izével szórakoztál? -  tört ki az 

anyjából.
A lány lehorgasztott fejjel, szótlanul ült. Anyja idegesen for

gatta a kulcsokat:
-  Az egész város rólad beszél. A Csomóné a szemembe 

mondta, hogy valahol a város végén látott téged a pápaszemes 
tiszttel. Amál!... Nem ismerek rád ... Szép hozományod van, és 
egy ilyen senkivel szűröd össze a levet. Nem sül ki a szemed?

A lány lassú, fáradt mozdulattal húzta le kesztyűjét.
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-  Találkoztál vele ma is? — kérdezte kissé békülékeny hangon 
az anya.

Amál válasz helyett lehunyta árnyékos szemét.
-  Vele voltál? Mi az, megnémultál?
Semmi válasz.
-  Felelj, mert megfojtalak! — sikongott az anya.
A lány felállt, fátyolos hangon szólalt meg:
-  Stein hadnagy elutazott...
-  Hová?
-  A frontra.
-  Mikor?
-  Ma délután.
-  Hála Istennek! — sóhajtott Kávéné megkönnyebbülten. — 

Kő esett le a szívemről.
Megsimogatta a lány arcát, és megcsókolta:
-  Fáj, ugye? Tudom... Majd meggyógyít egy jó házasság, 

szöszikém... Ne félj, kigyógyulsz ebből a betegségből egyket
tőre ... Itt van a Szenti fiú. Gazdag és diplomája is van. Aztán 
nagyon ajánlják a Bodor Barnát is...

Mialatt beszélt, nyakán vörös csík jelent meg, amely lassan 
felhúzódott telt, mosolygós arcára.

Amálka sápadt arcán a félelem kifejezése ült. Az ágyra dobta 
széles karimájú szalmakalapját. Vértelen ajkait harapdálta, ujjait 
tördelte.

Kávéné asszony folytatta a leckét:
-  Igaz, hogy a Bodor Barna apja egyszerű paraszt, de Porvá

rosban a paraszt az úr, az úr meg paraszt. Az apám is paraszt, 
korcos gatyában járó mezítlábos paraszt volt, apád szülei is azok 
voltak, de az unokájuk már nagyságos asszony lesz. A Bodor 
család nagyon rátarti: nem fogad be akárkit a famíliába.

Kövér könnycseppek záporoztak Amálka arcára.
-  Tudom én, te kis hamis, hogy mi a bajod... Szerelmes vagy, 

leánykám. Szerelmes... No jól van, no, én is szerelmes voltam 
valamikor Pozder Nándor honvédkapitányba... Istenem, hány
szor muzsikáltatott az ablakom alatt, és mégis a Kávé Mátyás 
felesége lettem. És nem haltam bele. Háromszor mentem vele 
tönkre, dolgoztam, mint egy szolgáló, eladtam a jegygyűrűmet,
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rézkarikát viseltein az ujjamon, fekete volt tőle az ujjam... 
Most, nézd, milyen vastag a karikagyűrűm, a szekrényem tele van 
gyémántokkal, szebbnél szebb ékszerekkel... Jó, jó, én tudom 
azt, hogy a Bodor Barna iszik, meg azt is mondják róla, hogy 
romlott, de az apád se volt különb. A fiatalember mentői na
gyobb szoknyavadász, annál kapósabb. A legényektől nem köve
telik meg, hogy tiszta legyen, csak a lányoktól.

Amálka testén rángás futott keresztül:
-  Anyám...
-  No ugye, igazat adsz az anyádnak!...
A lány keményen nézett az anyja szemébe, és szinte sikoltotta:
-  Anyám, én nem vagyok tiszta...
-  Amál!
-  É n ... én nem vagyok már lány...

A fehér leányszoba csipkés ablakfüggönyei alatt, kisírt szem
mel, szótlanul ült egymás mellett anya és leánya.

Az ablak alatt az udvarban Kávé Mátyás alkudozott, veszeke
dett a napszámosaival. A kialkudott napszámból vont le néhány 
fillért, ezért volt a hangos szóváltás.

A munkások átkozódtak.
Utolsónak maradt az öreg Maczkó bácsi, aki Kávé Mátyás 

szőlőjét gondozta. Valamikor még Kávé Félix szőlőjében volt 
budár az öreg.

Maczkó bácsi görnyedt alakját lassú, csoszogó léptekkel von
szolta kifelé a napszámosok után:

-  Isten áldjon, Matyi.
-  Várjon kend! — szólt rá a házigazda.
-  No, mi kő, Matyi?
Kávé úr zavartan köhécselt:
-  Azt tudja ke, hogy a felsőbuckai szőlőt is megvettem a 

Nagyhegyesitől. ..
-  Tudom. A Tecáéval együtt most tíz lánc és négy kapa 

szőlőtök van, Matyi.
-  Annyi, Maczkó bácsi. És kedet akarom oda tenni budárnak, 

mert ke az apámat is szolgálta. Mert tudom, hogy ke nem lop,
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meg vigyáz a csőszre is. Nem mondja, hogy előbb a madár, aztán 
a budár és csak azután a gazda. Igaz-e?

-  Mire mondod ezt, Matyi?
-  Hát arra mondom, hogy budárnak tenném meg kedet, de 

csak egy föltétel mellett...
-  Ne te n e ...
-  Ha ezután nem hív engem Matyinak, hanem nagyságos 

úrnak, a feleségemnek meg nem Teca a neve, hanem nagyságos 
asszony.

-  H m ... -  mormogta az öreg, és a fejét csóválta.
-  Persze, ke nem olvas újságot. Tegnap is benne volt a nevem, 

mivelhogy az önkéntes tűzoltók tiszteletbeli elnöknek választot
tak meg.

Az öreg előszedte a pipáját, és lassan megtömködte fekete, 
bütykös ujjaival.

Kávé Mátyás vaksi szemét hunyorgatta:
-  Mondom, csak úgy adhatok kenyeret... Az én címem nagy

ságos, a Tecáé nagyságos asszony...
-  Hasztalan... — bökte ki az öreg, mialatt kénes masinájával 

pipára gyújtott - ,  hasztalan beszéd...
-  Gondolja meg, öreg, kenyér nélkül marad...
-  Nem tehetem, Matyi... Nem mondhatom a fűzfára, hogy 

nyárfa, az akácra meg hogy bükk... Te is csak az maradsz, 
aminek születtél... Isten áldjon meg, Matyi...

Hegyeset köpött, és lassan kicsoszogott az udvarból.

138



TIZENÖTÖDIK FEJEZET

KIS EMBEREK -  NAGY GONDOK

Bichler ezredorvos hadikórházában a déli harangszó hívta 
egybe a porvárosi társaság színe-javát.

Az ebédkiosztás divatos társadalmi esemény lett, amelyre a 
hölgyek a legújabb kreációk szerint öltözködtek. A társaságbeli 
urak és hölgyek néha el se fértek a konyha melletti társalgóban, 
kiszorultak a folyosókra, sőt az udvarra is.

A déli órákban megjelent a Vöröskereszt helyi képviselője, a 
kifent bajuszú, brillantinszagú Méltóságos úr, teljes vezérkarával. 
A jótékony Jó Szív nőegylet a híres tréfamester, Gálics Titusz 
építészmérnök személyes vezetésével vonult ki. Az elaggott höl
gyek és aggszüzek alapszabályszerű jelszava volt: „mindig a 
mások pénzével gyakorold a jótékonyságot44... A tálalóban az 
ügyeletes gazdasszony, a szép Rudingerné, a gazdag fűszer
nagykereskedő felesége sürgött-forgott. A katonai kombattáns 
elemet a kórház katonai parancsnoka, egy reaktivált, lehetetlenül 
kiszáradt, egészségügyi kapitány képviselte. A kapitány mellén 
emlékérmek, jubileumi „plecsnik44 csillogtak. A kezében szoron
gatta állandóan a sajtóiroda időszaki termékét, a FürKaiser und 
Reich című folyóiratot. Egyébként ő verte az egészségügyi kato
nákba a szubordinációt. Strunz alezredesné őnagysága volt ál
landó partnere, aki minden egyes találkozásnál elsírta a kapitány
nak, hogy férje ezredesi kinevezése egyre késik.

Az önkéntes vöröskeresztes ápolónők inkább csak reprezenta
tív és dekoratív célokat szolgáltak: a tiszt urakat szórakoztatták. 
Ismert kórházi szabály volt, hogy a kötényre felvarrí vöröskereszt 
nagysága fordított arányban áll a végzett napi munkával... Vezé
rük, a színházi szubrett ritkán jelent rfieg a kórházban, de ha 
mutatkozott, rendszerint magával hozta a fényképészt is, aki 
különböző pózokban fotografálta le a helyi és fővárosi lapok 
számára. A fényképeken a primadonna hol egy sebesült katona
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fejét kötözte, hol a műtőben segédkezett. Szenzációs volt az a 
felvétel, amely a művésznőt abban a pillanatban örökítette meg, 
amikor — erre a célra készült kosztümben — a kórterem padlóját 
súrolta.

A fürge kezű, robusztus, szúrós szemű öreg szakácsnő tálalt, és 
valósággal idegrohamot kapott, ha valamelyik úrhölgy a tűzhely 
közelébe merészkedett. Ilyenkor összevissza csapkodott óriási 
merítőkanalával, és a forró katlanok gőzével védekezett a „se- 
gédkezés“ ellen, aminthogy teljesen magának tartotta fenn a 
legénységi koszt kiosztását is. így hát a jótékony hölgyek kizáró
lag a tisztek ebédkiosztása körül szorgoskodtak. Gondosan bon
togatták a szeretetadomány befőttesüvegeket, és jó nagy adagok
kal kedveskedtek nekik.

Rappaportné őnagysága felgyűrűzött ujjával szervírozta a be
főtteket, és a tisztiszolga lelkére kötötte:

-  De aztán megmondja a főhadnagy úrnak, hogy ezt a Rappa
portné küldi...

A vizsla szemű szakácsnő az effajta figyelmeztetésekre fülsike
títő kanálcsapkodással válaszolt.

A tálalóasztalnál nagy, nyitott könyv állott, amelybe a kór
házi írnok rendszerint egy hétre előre írta be: „A mai ebéd úgy 
minőségileg, mint mennyiségileg kitűnő“. Ezt a könyvet naponta 
aláírta az ezredorvos és a vöröskeresztes megbízott. A Jó Szív 
nőegylet titkára, Gálics Titusz egy ízben két, előre kitöltött oldalt 
ragasztott össze, amit az aláírók nem vettek észre, és már a 
következő hónapra véleményezték előre a koszt minőségét és 
mennyiségét.

A tálalónak nevezett legénységi ebédlőben csevegtek, szóra
koztak a vendégek.

Az egyik hölgycsoport közepén állott a pipaszár lábú Méltósá- 
gos. Illatos egyiptomi cigarettát tartott csontos, kiszáradt, pecsét- 
gyűrűs ujjai között.

Ajakról ajakra, mint valami áhítatos fohász úszott a mézédes 
szó:

-  Méltóságos...
A hölgyek kéjes mámorral ismételgették:
-  A h ... a Méltóságos...
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Az ezredorvos a tálaló intim sarkában szórakoztatta az ügyele
tes gazdasszonyt, a szép Rudingernét, a városi közvélemény 
legszebb asszonyát. A magas termetű, erős asszonyban megvolt 
mindaz, ami férfiak számára kívánatos. A féltékeny ápolónők 
arról suttogtak, hogy a szép Rudingerné válik az urától, Bichler 
ezredorvos kedvéért...

A szakácsnő már kiosztotta nagy merítőkanalával a legénységi 
babfőzeléket, amikor megérkezett a kórházi Nagy Sebész. A 
magas, elegáns, kecskeszakállas úr divatos redingote-ot viselt. 
Pepita nadrágját széles, fekete generáliscsík díszítette. Senkivel 
se fogott kezet, agyonkefélt, vörös kezei uralkodói gesztussal 
üdvözölték a társaságot.

Az egyik termetes jótékony hölgy nagy csomagot rakott le az 
asztalra. A hölgy fülei alatt a dúsan kifodrozott hajtincsek bokrá
ban óriási fülönfüggők hintáztak minden mozdulatnál, mint egy 
antik óra díszes ingája. Árnyékolt szemeit körülhordozta a te
remben:

-  Hölgyeim és uraim!... Szeretetadományt hoztam a vitéz 
katonák részére.

A szép Rudingerné éppen ledobta magáról a vöröskeresztes 
köpenyt. Ragyogó pezsgőszínű, bokáig érő selyemruhában ri- 
szálta érett csípőit.

-  J é ... Milyen gyönyörű képek... J é ... Nagy örömük lesz a 
katonáknak, ugyebár, Méltóságos uram?...

A megszólított kezébe vett egy képeslapot, és mély meghajlás
sal válaszolta:

-  Minden bizonnyal, nagyságos asszonyom.
-  Milyen gyönyörű libeszgábe — sikongott Strunz alezredesné 

—, az agg király imádkozik fegyvereink győzelméért... A tisztek 
között majd én osztom ki a lapokat...

A szép Rudingerné szőke haját igazgatta:
-  Valóban gyönyörű... „A király imádkozik". A napokban 

láttam egy képeslapot, a trónörökös három árváját. Ez volt 
aláírva: „Három árva sír magában. . Ugyan mit csinálhatnak a 
trónörökös szegény árvái?

A szakácsnő éles füleivel elkapta az utolsó szavakat. Merítőka
nalával akkorát csapott az üst oldalába, hogy mennydörgésnek is
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beillett volna. Csípőire tette kezeit, és rikácsoló hangon patto
gott:

-  Nem halnak éhen, nagyságám. Ne féljen, nagyságám, nem 
halnak éhen, van azoknak mit a tejbe aprítani... Inkább azt 
kérdezze, hogy mi lesz a szomszédom a Bakai honvéd tizenkét 
árvájával, mert hogy szegény, idős apjuk elesett a Kárpátok
ban ...

A hölgyek oda se figyeltek a hóbortos szakácsnéra. Hozzá 
voltak szokva effajta gorombaságokhoz. A Nagy Sebészt hallgat
ták, aki Gálics Titusz mérnöknek mesélt érdekesebb sebészi 
eseteket:

-  Sajnos, kedves Titusz barátom — mondotta, és vastag ujjai
val ápolt szakállán babrált —, a legszebb sebészi munkám fuccsba 
ment. Pechem volt. Képzeld csak...  a legszebb operációm visz- 
szaadott az életnek egy szerencsétlen honvédet. Nagyon kompli
kált eset volt. A legény meggyógyult, kiküldték a frontra, és az 
első ütközetben elesett, mielőtt még bemutathattam volna az 
Orvosegyesületnek. Feltűnő pech ... Mi? Kár volt a munkáért...

Gálics Titusz a szemüvegét törölgette:
-  És ma nem volt valami érdekes műtéted?
-  Nem... Néhány sablonos amputáció, veseextirpáció... El

lenben ma két váratlan halálesetem volt.
-  Nem gondolod — folytatta a mérnök —, hogy ti sebészek 

nagy fórban vagytok a műépítészekkel szemben?... Mármint a 
munkátokat illetőleg.

-  Hogy érted ezt, Titusz?
A mérnök ravaszul mosolygott:
-  Az építész munkája látható, a föld fölött van, és mindenki 

kritizálja... A sebészek munkája nem látható, senki se kritizálja, 
mert a föld alá kerül...

A Nagy Sebész elpirult, nagyokat nyelt, és sürgős elfoglaltság
ra hivatkozva, otthagyta a társaságot...

Bichler ezredorvos halkan magyarázott valamit a szép Rudin- 
gernének. Szanitéc altiszt lépett eléje, keményen tisztelgett, és 
jelentette:

-  Ezredorvos úrnak alázatosan jelentem, sebesült tisztet hoz
tak a mentők.

142



Az ezredorvos felugrott, összecsapta muzsikáló sarkantyúit, és 
forró kézcsókot cuppantott a szép Rudingerné ápolt, vakítóan 
fehér kezére.

Rudingerné a legszebb mosolyát ajándékozta a kopasz ezred- 
orvosnak:

-  Első a kötelesség, ezredorvos ú r ...
A felvételi iroda előtt magas, erőteljes tiszt támaszkodott 

mankóira. Mögötte széles vállú, szörnyen megrakodott tiszti
szolga állott.

Bichler doktor rövidlátó szemeivel hunyorgott.
-  Á ... Leutnant Stein!... -  kiáltotta meglepetten.
Stein hadnagy néma bólintással üdvözölte a kórházparancsno

kot.
Az ezredorvos a hadnagy jobbjába karolt:
-  Kedves hadnagyom... Hát így kell téged viszontlátnom... 

Mi történt veled, az Istenért? Két mankón vonszolod magadat...
Hangosan vezényelt, rendelkezett. Kiáltására összeszaladtak a 

folyosón lézengő betegápolók.
-  A háromas szobában van még hely?...
A folyosó ablakmélyedésében kis, kopasz, szemüveges, 

vékonydongájú öreg emberke várakozott.
-  Jó napot, Samu bácsi... -  köszöntötte az ezredorvos. -  

Azonnal jövök, Samu bácsi...  Szíveskedjék addig az irodámba 
fáradni. Cugszfürer! Vezesse fel az öreg urat az irodámba... -  és 
kulcsokat nyomott az altiszt kezébe.

Stein hadnagy mankói segítségével, ügyetlen mozdulatokkal 
követte az ezredorvost a neki szánt szobába.

-  Ebédet a hadnagy úrnak! — harsogta az ezredorvos.
Hanák Feri a rengeteg holmit az ágy alá gyömöszölte, óvatos 

mozdulatokkal levetkőztette és ágyba fektette gazdáját, különös 
gonddal emelgette a fájós jobb lábát.

Stein Leó fejbiccentéssel köszöntötte szobatársait: egy láblö- 
véses zászlóst, bunyevác óriás ezredtársát és a sápadt arcú, beteg 
segédorvost, aki ebédjét fogyasztotta. A bunyevác zászlós előtt 
az éjjeliszekrényen kétliteres borosüveg piroslott.

Az ezredorvos Stein hadnagy ágyára ült:
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-  Hanem most aztán mesélj el mindent részletesen, fiam, 
hiszen két hónap telt el azóta, hogy kidobtak a frontra...

-  Önként jelentkeztem... -  nyögte Leó.
-  Igen, igen... tudom... Lövés?
-  Nem.
-  Törés?
-  Nem...
-  Hát akkor mi a fene?
-  Magam se tudom...
A hadnagy előszedte írásait:
-  Itt vannak a wieni helyőrségi kórház dokumentumai. Ott 

ápoltak két hónapig.
Az ezredorvos figyelemre se méltatta az írásokat. Türelmetle

nül legyintett:
-  Luft az egész... Csak mesélj el mindent, kedves Kriegska- 

merad.
Leó körülnézett.
A bunyevác óriás nagyot húzott a borosüvegből, a segédorvos 

álmosan könyökölt vastag könyve fölé.
Stein hadnagy nehézkesen ült fel ágyában, fájdalmas lábát 

takargatta:
-  Úgy történt, kérlek alázatosan, ezredorvos uram -  kezdte 

elbeszélését - ,  hogy önként jelentkeztem harctéri szolgálatra. 
Kitüntetést akartam szerezni... Vagy húsz kilométernyire a front 
mögött vagoníroztak ki bennünket. Persze, mint századparancs
nok lóra ültem, minthogy jár nekem a hátasló. Életemben először 
ültem lovon. Valami vadállatot adtak alám, akkor láttam elő
ször ... Ijedős volt a bestia. Alig lovagoltam néhány lépést a 
századom élén, amikor egy teherautó jött velem szemben... A 
büdös gebe megbokrosodott, és hatalmas ugrással átugrotta ve
lem az országút árkát. A fenevad a mély árokba dobott. Eszmé
letlen állapotban vittek a közeli tábori kórházba. Azóta se tudok 
a lábamra állni... Nyomorék lettem. Az első kórházvonattal a 
hinterlandba vittek, az orvosok azt hitték, hogy combnyaktörést 
szenvedtem. Csak a wieni helyőrségi kórházban derült ki, több
szörös röntgenvizsgálat után, hogy hála Istennek, nincs törés. Az 
orvosok se tudtak biztos diagnózist csinálni. Nyomorék va-
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gyök... Rokkant vagyok. A jó Isten a megmondhatója, hogy 
mikor lesz megint rendben a lábam...

És Stein Leó szemeit könnyek fátyolozták.
Az ezredorvos áttanulmányozta az iratcsomót, azután a jobb 

keze hüvelyk- és mutatóujjával néhányszor végignyomkodta a 
hadnagy fájós combját. A fejét csóválta:

-  H m ... Nem közönséges eset. A combcsont kerek szalagjá
ban van a hiba...

-  Igen... igen... a ligamentum teres szakadása -  tette hozzá 
Leó. -  Heinz tanár vizsgált és azt mondta...

Az ezredorvos szája szélét harapdálta, ami nála a mély gondol
kodás jele volt:

-  Ganz W urst!... Hogy mit mondott a tanár... az nekem 
Wurst!... Aszpirin és jódtinktúra ki fog gyógyítani.

A folyosón fájdalmas bőgés visszhangzott. Stein hadnagy ösz- 
szerezzent. Ismerősnek tetszett a hang. Kérdőleg bámult az 
ezredorvosra.

Bichler doktor felállott:
-  Tudod, ki bőg itt? ... A szomszéd szobában fekszik Falta 

kapitány.
-  Falta?
-  Igen... Itt mindjárt a melletted levő szobában. Az ágyát 

csak ez a vékony fal választja el a te fekhelyedtől. Névre szóló 
parancs vezényelte ki a harctérre. Szólóban kellett volna kiutaz
nia a frontra, ő azonban a harctér helyett a műtőasztalra fe
küdt ... Tegnap operáltuk ki az aranyeres csomóit. Azóta éjjel
nappal bőg, mint egy elválasztott bivalyborjú. Érzékeny, mint 
egy aggszűz...

Az ezredorvos kiment a szobából.
A bunyevác zászlós a kétliteres üveg utolsó cseppjét szopta ki. 

Unottan szólalt meg:
-  Azért ne búsulj, testvér, még ki veheted a részedet a front

szolgálatból . ..
Bichler ezredorvos az irodába sietett, ahol a vézna, kopottas 

ruhájú Samu bácsi várta.
Mogorván szólt az öregre:
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-  Már százszor megmondtam, hogy ne háborgasson, ta ta ... 
Ezer dolgom van.

-  No hallod, fiam...
-  Nem érek rá családi dolgokkal foglalkozni.
Szerteszét dobálta az íróasztalán az aktákat. Kissé barátságo

sabb hangon kérdezte:
-  Mennyi pénz kell?
Az öreg keserűen mosolygott:
-  Nem pénzért jöttem, fiam... A nagy ünnepek jönnek, 

szeretném, ha az őszi ünnepeket a családoddal töltenéd...
Bichler ezredorvos néhány gyűrött papírpénzt dobott az asztal

ra:
-  Hagyjon békében, ta ta ... Nincs nekem arra időm...
A gyűrött arcú kis öreg megcsóválta a fejét:
-  Szégyelled a családodat, fiam... Azért ne haragudjál rám, 

Ede.
-  Nem haragszom, hanem én elsősorban katona vagyok, és 

kérem, hogy maga se feledkezzék meg a katonai rendről.
Kopogtattak.
Az ezredorvos az ajtóhoz ugrott:
-  Á . .. A nagyságos asszony. Parancsoljon.
Karon fogta apját, és erélyes mozdulatokkal tette ki az ajtón:
-  Isten vele, Samu bácsi... A viszontlátásra, Samu bácsi...
Azután hódolatteljesen csókolt kezet a szép Rudingernének:
-  Méltóztassék parancsolni, aranyos nagyságos asszonyom...

A délutáni órákban a látogatási idő alatt a földszinti tiszti 
különszobák ajtajai előtt két piros stráfos tisztiszolga állott őrt. 
Az egyik ajtófélfát Hanák Feri őrizte, a másikat pedig a hosszú, 
lompos Lukács, Falta kapitány legénye támasztotta.

Mind a kettő szigorú parancsot kapott, hogy Amálka kisasz- 
szonyt, mihelyt megjelenik a folyosón, azonnal kísérje be a gazdá
jához. Lukácsnak berukkolás terhe mellett hagyta meg a kapi
tány: életével játszik, ha „elpasszolja“ a kisasszonyt.

Lukács, az esetlen parasztlegény, hatalmas tenyerei között 
dohánylevelet morzsolt:

-  Te is azt a frajlakisasszonyt lesed?
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-  Csakis -  felelte kurtán Feri, és rágyújtott gazdája finom 
cigarettájára.

Schwester Mária jött feléjük.
Lukács a foga közt mormogta:
-  Ez a kapitány vigasztalója...
Falta kapitány bőgése reszkettette meg a levegőt.
-  Eszi a magáét... -  sandított az ajtó felé Lukács.
Schwester Mária izgatottan nyitott a kapitány szobájába, pár

perc múlva kisírt szemekkel távozott:
A kapitány ajtaján nehéz tárgy csattant.
-  Ez nekem szól... — sandított Lukács az ajtó felé.
Zsebre vágta dohányát, nagyot rántott a zubbonyán, és benyi

tott a szobába. Ordítozás, csapkodás hallatszott ki a folyosóra...
... Az ajtó előtt őrködő Hanák Feri nagyot kurjantott. Amálka 

karcsú alakja tűnt fel a folyosó végén, fekete mintás 
selyemköpenyben, piros virággal díszített fekete csipkekalappal. 
Izgatottan tekintett körül:

-  Stein hadnagy...
Feri készségesen ugrott elébe:
-  Erre, erre, kisasszonykám... -  és már be is tessékelte a 

lányt a hadnagy szobájába.
Az ajtót gondosan becsukta, és újból nekitámaszkodott az 

ajtófélfának. Mire Lukács elfoglalta őrhelyét, Feri már bodor 
füstfelhőket eregetett a „dritte szorté“-bol.

Stein hadnagy kipirult arccal csókolgatta Amálka kezeit. (A 
szobatársak bajtársi kötelességből a kertben tartózkodtak.)

A szerelmesek csóktól kigyulladt arccal bámultak egymásra.
Amálka szólalt meg:
-  Hát így kellett magát viszontlátni...
-  Angyal...
A lány kibomlott szőke hajfürtjeit rendezgette:
-  Rossz előérzetem volt...
Mohón kérdezte Leó:
-  Amálka... rendben van minden? ...
A lány tagadólag intett.
Leó izgatottan ragadta meg a kezét:
-  Rendben van?
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-  Semmi sincs rendben.
-  Semmi újság?
-  Nincs semmi -  sóhajtotta a lány.
-  És annak most több, mint két hónapja...
A lány az ágy szélére ült, és szomorúan nézett a hadnagyra. 
Leó felkönyökölt:
-  Még csak nem is mutatkozott?
Újabb tagadó fejcsóválás volt a felelet.
-  A mama tudja?
-  Mindent tud, kivéve ezt az egyet.
-  Most mit csinálunk?...
Némán bámultak egymásra. Siket csend ült a szobában.
Falta kapitány bömbölése recsegett végig a folyosókon. 
Reménykedve szólalt meg a hadnagy:
-  Ismerek egy orvost. Menj fel hozzá. Egykettőre elintézi a 

dolgot... Ügyes ember. Egy jó ismerősöm is fenn járt nála a 
barátnőjével. Tíz perc alatt kész az egész... Talán még annyi 
ideig se ta rt... És nem fáj semmit...

A lány az ajkába harapott:
-  Én már döntöttem: nem megyek sehová... Lesz, ahogy 

lesz...  Nagyon sok álmatlan éjszakámba került ez a döntés. 
Anyám hallani se akar a házasságról...

-  Félek a botránytól...  -  remegett Leó.
-  Ez a botrány fog bennünket összetartani...
A fiú homlokán kövér izzadságcseppek gyöngyöztek ki:
-  Szülni akarsz? -  nyögte ki nagy nehezen.
Feri halkan kopogtatott. Amálka ijedten ugrott fel az ágyról.
-  Az öreg nagyságos úr -  jelentette a tisztiszolga.
Az öreg Stein jött ünneplő fekete ruhában.
Sovány, szőrös arca sárga volt, szemei vörösek, arcvonásai 

dúltak. Bizonytalan léptekkel közeledett a fia ágyához. Pár pilla
natig némán, mereven nézett a fiúra, azután zokogva borult az 
ágyra:

-  Fiam!...  Drága fiam...
-  Apám...
Szaggatott zokogással tört ki az apából:
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-  A mama... ma délben... amikor megtudta, hogy két man
kóval bénán hoztak haza...

Leó arca a falnál is fehérebbre vált.
Amálka az ablakmélyedésbe húzódott.
Az öreg Steint fojtogatta a sírás:
-  Rosszul le tt...
-  A mama!...
-  Mire az orvos...  megjött... -  zokogott az öreg — szegény 

mama halott volt...

Másnap délután a folyosón ácsorgó Lukács mellé egy mélyen 
lefátyolozott, kövér hölgy lépett, és Falta kapitány után érdeklő
dött.

Kávé Mátyásné volt, talpig feketében. Kis, kerek kalapjáról 
fekete fátyol hullott alá.

Lukács kopogás nélkül ugrott be a szobába:
-  Kapitány úrnak alázatosan jelentem, alighanem az a bizo

nyos van it t ...
-  Herein! -  örvendezett a kapitány.
Falta kapitány a hasán feküdt. Erős sakálfogaival a párnahuza

tot valósággal szétmarcangolta. Éles tenorját elvesztette, a két 
napi bőgésbe teljesen berekedt. Felsőtestét rövidujjú, hálószö
vésű ing borította. Hátsó fele a takaró alatt várszerűen dudoro- 
dott ki. Nyilvánvalóan a test súlypontjára alkalmazott, kupakban 
végződő jégtömlő alkotta a vár kiemelkedő tornyát. Az atléta 
termetű kapitány szőrös baljával az ágyba kapaszkodott, jobbjá
ban gumivégű vastag botot szorongatott, ütésre készen.

Kávéné őnagysága szégyenkezve lépett az ágyhoz, szemérme
sen emelte fel fátyolát, és sóhajtva mondta:

-  Szegény kapitány ú r ... megszenved a hazáért...
-  Á ... a nagyságos asszony... kompliment... Azt hittem...
A kapitány gavalléros mozdulattal kínált helyet vendégének, a

vigyázatlan mozgás újabb fájdalomba, újabb rekedt bőgésbe 
került. Hosszas vergődés után végre őnagysága segítségével ol
dalt helyezkedett el, arcát a szétmarcangolt párnán pihentette 
meg:

-  Nagyon kedves a nagyságos asszonytól, hogy meglátoga
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to tt... Hol maradt Amálka?... Azt tudja, hogy a szomszéd 
szobában ez az átkozott dekkoló, a Stein hadnagy fekszik? Re
mélem, nem fogja Amálka meglátogatni?

Az asszony némán nézett a kapitányra.
Mosolygós arcát a fájdalom eltorzította.
A kapitány vizes, apró szemeivel nagyokat pislogott:
-  Csak nincs semmi baj?.. .*
Az asszonyból kirobbant a sírás.
A kapitány felnyögött:
-  Amálka?
-  Az uram... — zokogta az asszony.
-  Mi történt?
Az asszony megtörten suttogta:
-  Letartóztatták az uramat...
-  Mikor?
-  Tegnap délután... Én mindig mondtam neki: vigyázz, Ma

tyi, megjárod... Czirok Dani is figyelmeztette... Megjósoltam 
előre, hogy ez lesz a vége. Jó orrom volt, előre megszagoltam. 
Nagyon esperált vagyok. Oda van a családom remunéja.

A kapitány vörös arca zöldessárga színben játszott:
-  Szapperlot... Nagyon kellemetlen... Remélem, lesz annyi 

esze, hogy hallgat.
-  Először azt hittük, hogy a zsír miatt van az egész.
-  Micsoda zsír miatt?
-  Ja, a kapitány úr nem tudja?,
-  Nem tudom ...
-  Köztünk maradjon a szó... A Matyi egy vagon zsírt kétszer 

egymás után adott el a hadseregnek... De nem erről volt szó... 
Erre hál’ Istennek nem jöttek rá ...

-  Hát akkor?
-  Katonaszabadítás miatt...
-  Verfluchte Geschichte!
-  Tegnap délután pesti detektívek jöttek hozzánk, és házkuta

tást tartottak. Szerencsére csak az irodahelyiséget kutatták át. 
Amálka a varrónőnél já rt... Most is ott van, azért nem hoztam 
magammal. A detektívek felforgattak mindent, valami írásokat

150



kerestek. Aztán magukkal vitték az uramat... Rémes... a 
szomszédok az ablakfüggönyök mögött lestek...

Falta kapitány hatalmas testén nagyot rántott. A hirtelen 
mozdulatot fájdalmas, rekedt bőgés követte.

Az asszony megvárta, amíg a beteg elcsendesedik, azután így 
folytatta:

-  Azt már tudtuk, hogy a pesti rendőrtanácsos hetek óta 
nyomoz, és egy csomó embert tartóztatott le, köztük három 
orvost. Az uramat két ízben hallgatta ki, de a kihallgatások után 
szabadon bocsájtotta. Becsületszavát adta, hogy nem esik bántó- 
dása, ha mindent elmond, amit a katonaszabadításokról tud. Az 
uram tagadott, egyre azt hajtogatta, hogy semmi köze sincs az 
egészhez...

-  Szapperlot... Szakrament... -  nyögte a kapitány.
-  Tegnap, amikor letartóztatták és vitték a lépcsőn lefelé, a 

fülembe súgta a Matyi: „Teca... ha este nyolcig nem jövök haza, 
akkor ott fogtak... Segíts!“ Csak ennyit mondott... Hiába vár
tam egész éjjel, nem jött. Most magához fordulok, drága kapi
tány úr, segítsen rajtunk, ha Istent ismer... Adjon tanácsot, mit 
csináljak?

Falta kapitány kínosan vergődött ágyában. Névjegyet húzott 
elő noteszéből, és néhány kusza sort írt rá ceruzával.

-  Ezzel a névjeggyel forduljon Strunz alezredes úrhoz, asszo
nyom.

-  Ki az? -  kérdezte esdeklő arccal Kávé Mátyásné.
-  A káderkommandáns.
-  Ismeri az uramat?
-  Jobban, mint kellene... Ez.az egyetlen ember, aki segíthet 

az urán... No alsztern...
-  És hol van az irodája?
-  A lakásán keresse fel. A kertvárosban lakik, bal kézről a 

második utca, piros tornyos villában.
Az asszony könnyes szemeit törölgette:
-  Nagyon köszönöm, kapitány ú r ... -  és megragadta a kapi

tány szőrös kezét. -  Mivel hálálhatom meg a szívességét?
A kapitány borostás arcát örömpír öntötte el:
-  Hozza ide Amálkát, látni akarom... És akadályozza meg,
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hogy Amálka meglátogassa ezt a dekkolót itt mellettem... Ezt 
a ... Ha meggyógyulok, úgyis elvikszelem, mint egy kutyát, aztán 
ganc vurst, hogy mi lesz velem...

Kétségbeesett düh rázta a kapitányt. Ki akart ugrani az ágy
ból...

A meggondolatlan mozdulatra a takaró a földre esett. A vitéz 
kapitány még fájdalmában sem feledkezett meg az illemről: 
hatalmas tenyerét fuldokló bőgés kíséretében tapasztotta a meg
operált, kényes felületre.
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TIZENHATODIK FEJEZET

CSAK EGY ÉJSZAKÁRA.

Áldori igazgató inasa hatalmas rózsacsokorral kopogtatott be a 
vezérigazgató szobájába.

Berkó Eta nyitott ajtót:
-  Gyönyörű csokor...  Kifizette, Gyula?
-  Igenis, kézit csókolom.
A lány izgalomtól ragyogó arcát az illatozó rózsák közé te

mette. Teli tüdővel szívta a friss virágillatot.
-  Csodaszép virág...
-  Csukott autón hoztam, kézit csókolom, különben megfa

gyott volna ebben a kutya hidegben.
-  Hideg van?
-  Nagyon fogja. Süt a nap, de foga van. Még az öregapám se 

emlékszik ilyen hideg januárra, mint ez a tizenhatos évi. Kézit 
csókolom, kisasszony.

Hevér igazgató perdült be a szobába. Pirosló, náthás orrát a 
virágok közé dugta, feje a lány rugalmas mellét érintette:

-  Á ... születésnapi csokor. Valóban pompás.
Az íróasztal mellé lépett:
-  Ez itt a személyzet ajándéka, ugyebár?
-  Igen.
Az íróasztalon aranyozott oroszlán állott, a győzelem szimbó

luma. Márványtalapzaton terpeszkedő oroszlán, hatalmas man
csai alatt a szövetségesek zászlói...

-  Nagyon hatásos, szép ajándék — bólongatott Hevér igazgató 
de Áldori meg is érdemli. Kellemes meglepetés...

Eta egy ív papirost vizsgálgatott:
-  Úgy látom, senki sem vonta ki magát az adakozásból, még a 

szolgák is hozzájárultak...
-  És a virág?
-  A magam pénzéből hozattam.
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-  Milyen kár, hogy az olaszok megüzenték a háborút, most 
olasz virággal kedveskedhetett volna... Hja, ez a háború...

A lány a virágvázát az aranyozott oroszlán mellé tette.
Hevér a zsebéhez kapott:
-  Igaz, n i... majd elfelejtettem. Táviratot kaptunk, Áldori a 

tíz harmincas gyorssal érkezik.
-  Egy óra múlva.
-  Két delegátussal érkezik. Az Országos Földbank két fiatal 

igazgatóját hozza magával a szokásos januári mérleg- és leltár
vizsgálathoz.

-  Jöhetnek, rendben van minden -  legyintett a lány.
Hevér igazgató pár pillanatig a lányon legeltette tekintetét,

még egyszer belefúrta náthás orrát a virágok közé, azután szó 
nélkül kirohant a szobából, keresztülszáguldott a bank márvány
csarnokán, mint a túlontúl elfoglalt ember.

Berkó Eta magára maradt. Szórakozottan rendezgette az 
íróasztalon heverő okmányokat, azután nagyot nyújtózott, és 
elővette kis zsebtükrét: arcát rizsporos szarvasbőrrel törölgette.

A lány már több mint fél éve dolgozott Áldori igazgató mellett. 
Személyi titkárnője, gyors- és gépírónője, magánlevelezője, 
üzleti védelmezője, besúgója, angyala, ördöge, mindenese, szóval
-  a szeretője volt... A szelíd galamb, a simulékony macska és a 
ragadozó párduc vérének keveréke volt ez a lány.

Szerette Áldorit, első, igaz szerelmét, ragaszkodott hozzá mind 
a tíz körmével, de ugyanazokkal a rózsás, formás körmökkel 
védelmére is kelt szerelmének. Reggeltől estig dolgozott, kör- 
mölt, kopogott, tárgyalt, veszekedett -  mindezt Áldoriért. Külö
nösen az igazgató magánüzleteinél volt kíméletlen az adósokkal 
szemben: egy fillérrel se lehetett megrövidíteni gazdáját. Áldori 
is szerette a lányt — amennyire a férfiak szeretni tudnak —, de 
nem volt hű hozzá. Elhalmozta minden földi jóval, de nagy 
vagyonából más nőcskéket is boldogított a lány tudtán kívül. Eta 
háromszobás lakást kapott tőle, ahol öreg, özvegy édesanyjával 
élt meglehetős visszavonultan. Anyja szigorú elvekkel megáldott 
asszony volt, aki a lányáért élt, és kedvéért mindenben megnyu
godott. A lányos anya és az anyás lány egyformán hangoztatta:
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-  Nem akarom, hogy irigyeljenek, de nem szeretném, ha 
sajnálnának az emberek...

Eta nagyon jól és ízlésesen öltözködött. Szabad idejét otthon 
töltötte, szenvedélyes regényolvasó volt, néha reggelig olvasott. 
Ha néhanapján moziba vagy színházba ment, anyján kívül régi, 
kitartó hódolója, Raskó Sándor doktor, a bank egyik tisztviselője 
kísérte, mint az árnyék. A bank tisztviselői rajongtak érte, boldog 
volt az, akit bizalmával tüntetett ki. A nők nagyon tartózkodóan, 
felhúzott orral kezelték őt, és titkon számítgatták: miből telik 
Etának elegáns nyestbundára, selyemruhákra...

A tisztviselők közül Raskó volt a legszívósabb udvarlója. Ami
kor a lány a levelezési osztályon dolgozott, Raskó átlag heten
ként kétszer kérte meg a kezét. Eta kikacagta az ambiciózus 
fiatalembert:

-  Ugyan mit akar, Sándor? Hiszen a fizetéséből maga is csak 
szűkén él. Talán azt akarja, hogy a felesége tovább dolgozzék a 
bankban?... Nem mondom: ha karriert csinálna és legalább 
cégjegyzőségig vinné fel...

-  Karriert csak szépasszony oldala mellett csinálhat az ember
— mondogatta Raskó szerelmesen —, az ilyen szép feleség már 
karriert jelentene...

Raskó pályafutását csakis Áldori egyengethette, mert a vezér 
egyre hosszabb időket töltött a fővárosban. Nyílt titok volt, hogy 
a vezér rövidesen lemond vezérigazgatói állásáról, és pozícióját 
egy pesti előkelő bank ügyvezetői állásával cseréli fel. Helyettese, 
Áldori doktor, nagynevű elődjének szellemében dolgozott: 
„Minden jó üzlet az enyém, minden rossz üzlet, ráfizetés a 
banké.“ A bank részvényeinek fele már Áldori birtokában volt, 
most már csak a részvénytöbbség megszerzésén fáradozott.

Minden simán ment, csak éppen Áldori családi élete okozott 
zökkenéseket. Áldori fiatal felesége féltékeny volt az urára. 
Garmadával kapta a névtelen leveleket, amelyekben ismeretlen 
jóakarók figyelmeztették férje és a „vámpir“ Berkó Eta szerelmi 
viszonyára. Áldori természetesen mindent tagadott, visszautasí
totta az alaptalan gyanúsításokat, és Berkó Etáról mint a nélkü
lözhetetlen munkaerő mintaképéről beszélt az asszonynak.

A jó férj gondoskodott a felesége szórakoztatásáról. Minthogy
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sokat utazott, és nappalait a munkának, a vagyonszerzésnek 
szentelte, az asszonyka mellé a bank egyik csinos, jó táncos 
atlétáját, Cserreghyt rendelte ki. Mindössze egy hónap múlt el 
azóta, hogy Áldori minden tekintélyének latbavetésével -  mint 
nélkülözhetetlent -  a katonai szolgálat alól felmentette a fiatal 
tisztviselőt. Ugyanakkor a bank többcsaládos tisztviselőjének 
könyörgő feleségét ezzel a kijelentéssel utasította vissza: „Nem 
tehetek semmit a férje érdekében, nem vagyok katonaszaba
dító/ 4 A nőtlen, léha Cserreghy érdekében még katona- 
szabadításra is vállalkozott.

A felmentett Cserreghy háromféle tisztséget töltött be, bank- 
tisztviselői állásán kívül: ő könyvelte el Áldori igazgató privát 
üzleteit, szórakoztatta Áldoriné őnagyságát, és végül a vezérigaz
gató helyettesének titkos szerelmi fölhajtója volt.

A csendes, halk szavú, jó modorú Áldori, amióta nagy va
gyonba cseppent, vad szenvedéllyel vetette magát a nők után. 
Mintha az eddigi évek visszavonultsága, önmegtartóztatása állt 
volna rajta bosszút. Lehetséges, hogy a háború tébolyodott, 
bomlott erkölcsei sodorták őt is a futó kalandok felé. Jelszava ez 
volt: „Csak egy éjszakára.“ Gavallérosan fizetett, nem volt híve a 
bonyolult, unalmas, hosszú lejáratú szerelmeknek. A szerelem
ben a változatosságot kereste. Feleségét nem szerette. Berkó Eta 
odaadása csak férfiúi hiúságát elégítette ki, munkába fulladt 
életébe nem hozott elég szenzációt.

A jóképű, kitűnő megjelenésű Cserreghy felismerte Áldori 
nők után vágyó olthatatlan szenvedélyét, és valóságos szerelmi 
szállítója lett, ami a háborús, dús választékot tekintve nem is 
ütközött nehézségekbe. Az igazgató Cserreghyben találta meg a 
könnyelmű felhajtót, aki egyben lefoglalta a feleségét, udvarolt 
neki, nyáron teniszezett, korzózott, télen korcsolyázott vele, 
elkísérte színházba, moziba, szórakoztatta, amíg férje üzleti és 
szerelmi ügyeit bonyolította le ...

. .. Berkó Eta a kis titkári szobában csinosítgatta magát, fénye
sítette körmeit, hosszú, fekete hajfonatát rendezgette, amikor 
kopogtattak ajtaján.

Kávé Mátyás dugta be apadt, fakó arcát:
-  Hallom, Áldori igazgató úr elutazott, könyörgöm.
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-  Egy óra múlva itt lesz. Parancsol?
Kávé úr vaksi szemével hunyorgatott, az ablakon át beáramló 

fény bántotta szemét:
-  Egy kis pénzt hoztam az igazgató úrnak... Itt van az elszá

molás. Becsületszavamra ráfizetek erre a rumüzletre, de hát az 
igazgató urat nem akarom megrövidíteni...

Nagy rakás papírpénzt tett az asztalra különböző irományok
kal.

Eta részvéttel tekintett a megöregedett, lesoványodott ember
re.

-  Mennyi ideig is tartott... izé... az az incidens, Kávé bácsi?
-  Micsoda, könyörgöm?
-  Hát az a szabadságvesztés.
-  Három hónapig, könyörgöm. Beleőszültem ebbe az igazság

talan hajszába... Csak rendőrrel ne legyen dolga a tisztességes 
szegény embernek. Azóta kitör a frász, ha rendőrkapitányt látok 
az utcán.

Leült az íróasztal mellett a székre. Végigsimította rövidre 
nyírott, ősz haját:

-  Három hónapig még a napsugarat sem láttam, könyörgöm. 
Úgy bántak velem, mint egy közönséges gonosztevővel. Rab- 
kosztot ettem, debizisten. A családom ugyan beküldött naponta 
ebédet, de a börtönőrök zabálták meg. Egy hónapig még alsóru
hát sem váltottam. Havonta egyszer jutott sor a kihallgatásomra. 
Persze tagadtam. Tagadtam, hogy valaha is eljártam volna kato
nai ügyben, tagadtam, hogy lett volna egyetlen katona ismerősöm 
is, tagadtam, hogy élek, tagadtam, hogy írni tudok, mindent 
tagadtam... Tagadtam, tagadtam. Szászor megesküdtem a fele
ségem életére...  Szembesítettek velem embereket. Tagadtam. A 
szemembe mondták a vádakat. Azt mondta a tanácsos úr: „Hát 
akkor miért állítják ezek a becsületes polgárok, hogy megsarcolta 
őket, hogy pénzt fogadott el katonaszabadításért?“ Azt feleltem: 
„Azt ők tudják, kérdezze tőlük a tanácsos úr.“ Szembesítették 
velem Bloch törzsorvost, tagadtam. Soha még színét sem láttam. 
Ellenem vallott az őrmester. Tagadtam. Ha a nyakamat szorította 
volna a hóhér kötele, akkor is tagadtam volna az utolsó lehelete
mig. De meg is lett, könyörgöm, a foganatja: szabadon bocsájtot-
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tak. Aki vallott és könnyített a lelkiösmeretén, az benn maradt. 
A törzsorvost is ott fogták. Az utolsó héten behoztak a cellámba 
egy feleséggyilkost. Féltékenységből legyilkolta a feleségét. Ez 
bevallott mindent. Azt mondta: „Sorozás előtt állok, ha lecsuk
nak, nem kell kimenni a harctérre/ 4 Ez a gyilkos végig fogja ülni 
a fegyházban a világháborút...

Berkó Eta körmeit fényesítette:
-  És most mik a tervei, kedves Kávé bácsi?
-  Hogy mik? — és itt nagyot lélegzett Kávé Mátyás. — Hát 

semmi szín alatt se fogok többet az ármádiával foglalkozni... Én 
egy szolid, becsületes kereskedő vagyok, nem pedig hitvány 
katonaszabadító. Most másban sántikálok... Társas üzletről van 
szó. Annyit szaladgáltam ebben a farkasordító hidegben, hogy 
majd lefagytak a lábaim. Áldori úrral akartam megcsinálni az 
üzletet, de talán jobb volna, ha kettesben csinálnánk, Eta kisasz- 
szony, mivelhogy magácskának nagyon szerencsés a keze ... Csó
kolom azokat a gyönyörű kacsóit...

-  Miről van szó, Kávé bácsi?
-  Nagy üzlet, szép kisasszonykám, gyönyörűségem. Én adnám 

hozzá az észt, maga meg a pénzt. Mert azt tudom, hogy abból van 
elég magácskának, ne is tagadja. Kávé Mátyás a vak szemével is 
többet lát, mint másik ember négy szemmel... Arról van szó, 
könyörgöm, hogy a sógorom révén megvan az összeköttetésem a 
Haditerményhez. Mert most minden a Haditermény részvénytár
saság. Korlátlan mennyiségben kapok kukoricát disznóhizlalás
hoz, maximált áron. A kisasszony tudja, mi az, amikor az állam 
maximál, meg amikor a baka rekvirál. Hát ez ugyanaz. A kisasz- 
szony pénzén megvenném olcsón a sovány disznókat, és a Hadi
termény kukoricáján felhizlalt kövér hízókat jó pénzért eladnám 
az -  államnak. Dufla pénzt keresünk hat hónap alatt. Üres 
hizlalda van a város végén dögével. Dufla pénzt keresünk, úgy 
éljek...

Eta szórakozottan kérdezte:
-  Engem is be akar csapni, Kávé bácsi?
-  Isten ments, kisasszonykám. Én tiszta bort mérek. Eddig is 

becsülettel kerestem meg a szegénységemet.
-  És ki adja ki a kukoricát?
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-  Ki? Hát a sógorom, a Vince. Békében vaskereskedősegéd 
volt, most meg mint nélkülözhetetlen gabonabevásárlót, a Hadi
termény gabonaszakértőjét felmentették a katonáskodás alól. 
Próbált szegény már mindent: ügynökösködött a háború „Arany- 
könyviével, gyártott csiszolópapírt meg zseblámpaelemet, szál
lított a hadseregnek tojásos konyakot, de azt mondja, ez a 
legjobb, a Haditermény. Ez biztos

-  Mit csinál, Kávé bácsi, azzal a sok pénzzel?
-  Ja kisasszonykám, a jó Isten pénze is kevés ebben a nagy 

drágas;K San... Aztán szeretem a csintalan csinos nőket...
Eta türelmetlenül állott fel, arany karórájára nézett:
-  Majd meggondolom az ajánlatát, és referálok az igazgató 

úrnak az elszámolásról. Most megbocsájt...
Kávé úr kétségbeesetten kapkodott kezével:
-  Jaj, kedves kisasszonykám, a java rész még hátravan, kö

nyörgöm. Én csak úgy lötyögök összevissza, és elfelejtem a 
legfontosabbat. Ejnye, ejnye, no már.

-  Csak gyorsan ki vele...
-  Becsületemre, majd elfelejtettem, pedig ezért jöttem ma- 

gácskához, könyörgöm... A kis családomnak akarok nagyobb 
összeget átutalni Bécsbe a bank útján. A lányom szanatóriumban 
van. Ott van vele az anyja is. Az ismerősök úgy tudják, hogy 
vakbél, magának megsúgom, hogy Bécsben szülte meg Amálka a 
kislányát. Maga az egyetlen, aki tudja. De hát megbízom a 
kisasszonykában, mert mindig jó szívvel volt hozzám. Szóval a 
rokonok úgy tudják, hogy vakbél. Ennél maradunk. Pedig hát 
milyen gyönyörű aranyszőke haja van annak a vakbélnek... 
Gyönyörű kis baba. Amikor az anyjukom a lánya után utazott, 
egyre azt hajtogatta, hogy tulajdon két kezével fogja megfojtani 
a fattyút... Most meg magánkívül van örömében, és nem adná az 
unokáját, a kis szöszikét a világ minden kincséért se ... Hát ilyen 
bolondok az asszonyfélék. Már meg körösztölték az unokámat. A 
Zita nevet kapta. Itt a fotográfiája...

Áldori érkezett meg a budapesti delegáltakkal. Elegáns fekete 
városi bundát viselt, dús szőrmegallérral. Hevér igazgató vezeté
sével valóságos udvar fogadta őket, a vendégeket bevezették az 
igazgatóság helyiségébe, ahol Berkó Eta üdvözölte az Országos
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Földbank fiatal igazgatóit. Berkó Eta elemében volt: kiteljese
dett szépségével, lekötelező kedvességével valósággal elbűvölte a 
fővárosi urakat.

Mialatt a delegáltak Berkó Etával szórakoztak, Áldori munká
hoz látott. A bankszolgával hazaküldte az aranyozott oroszlánt, a 
virágcsokrot Eta szobájába vitette. Felhívta a feleségét telefonon, 
és bejelentette ebédre két vendégét.

Szakavatott kezekkel bontogatta a kétnapi távolléte alatt érke
zett leveleket, néhány sürgős okmányt írt alá, amikor Cserreghy 
kopogtatott be alázatosan:

-  No, mi újság, Cserreghy? -  kiáltotta a belépő elé.
Cserreghy mélyen meghajtotta magát, könnyed tánclépésekkel

az íróasztal elé lendült, és széles mosollyal felelte:
-  Semmi különös... minden a legnagyobb rendben van.
-  Köszönöm -  szólt a direktor, és kezét puhán Cserreghy felé 

nyújtotta.
A bankfiú magasba lendült könyökkel, repülő mozdulattal 

kapott a kéz után:
-  Tegnapelőtt korcsolyázás a tó tükörsima jegén, tegnap szán

kózás, tánc, színház. Páholy.
-  A számláját majd adja be. És mi van Etával?
-  A lehető legjobb információ..
-  Nem úgy értem... A feleségem... izé... nem beszélt Etá

ról?
Cserreghy fülei lángban égtek. Egyik lábáról a másikra táncolt:
-  Áh, igen, igen, értem. E, sajnos, őnagysága mindent tud. 

Még annál is többet. Úgy látszik, kitűnően van informálva. 
Feltűnő dolog, kérem szépen, igazgató úr, hogy a hölgyek valami 
egészen különleges érzékszervvel mindent megéreznek...

-  Csak nem járt el a szája?
-  Ó kérem, a világért sem... Inkább leharapnám a tulajdon 

fejemet...  Ellenben...
-  Ellenben?
-  Őnagysága kizárólag Etára gyanakszik, és ezzel kapcsolat

ban, hogy úgy mondjam, bizonyos válást emlegetett, ha szabadna 
szerényen megjegyeznem...

Áldori öklével az asztalra csapott:
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-  És erre mondja maga szerencsétlen, hogy rendben van?
Cserreghy széles vigyorral hajolt meg, mint a színész a felvonás

után:
-  Őnagysága féltékenysége már nem újság...
-  Köszönöm... Elmehet.
A fiatalember már az ajtókilincsre tette a kezét, amikor az 

igazgató utána szólt:
-  Ma délután maga fog elmenni a Haditermény bevásárlóinak 

gyűlésére, és körömszakadtáig védi az érdekeinket... Etát nem 
küldhetem éhes férfiak közé...

Cserreghy elgondolkozva állt meg az ajtó előtt.
-  Van még valami közölnivalója? -  kérdezte Áldori indulato

san.
Cserreghy duzzadt ajkai széles mosolyra húzódtak, apró sze

mei szinte eltűntek:
-  Egy kis aranyhalacska akadt a hálómba...
Az igazgató érdeklődéssel ráncolta össze homlokát.
-  Holnap este hétre rendeltem a lakásomra -  folytatta a fiú -  

a csinos, szőke, kék szemű hadiszalmát. Várni fogja az igazgató 
urat...

Áldori elmosolyodott. Cserreghy felbátorodva referált tovább:
-  Pihent erő ... Egyik régi felhajtásom gyümölcse. Nagyon 

kellemesek a kilátások, igazgató ú r ... Kitűnő együttes...
-  Ebben az együttesben — kacagott Áldori — persze én csak a 

második hegedűt játszom... maga a prímhegedűs... Mi?... Kis 
hamis...

-  Isten ments... -  tiltakozott az atléta —, ilyesmire gondolni 
se mernék. A szőke asszonyka valódi háborús, téli primőr, aki 
egy kevés vigasztalásra és anyagi támogatásra szorul... És ez 
utóbbi nálam kizárt jogeset. Én, a magam részéről, kizárólag 
azokat a hölgyeket pártfogolom, akik viszont engem pártfogol
nak ...  Ezt pedig, ugyebár, nemde, csakis a magasabb korosztály
tól remélhetem. Tehát holnap este hétkor, igazgató úr.

Cserreghy csoszogó tánclépésekkel távozott.
Áldori szórakozottan gyújtott szivarra. A hamutartó mellett 

állott a felesége mélyen dekoltált arcképe. A képről gúnyosan
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mosolygott rá az asszony... Áldori összerezzent. Az ablak felé 
fordította el a képet.

Tétova ujjai egy vékony könyvecskén akadtak meg. Verseskö
tet volt, Gyóni Géza przemysli versei. Berkó Eta minden újabb, 
érdekes könyvet megvásárolt az igazgató számára.

Áldori csak úgy találomra nyitotta fel a könyvet.
Ezt olvasta:

Csak egy éjszakára küldjétek el őket:
A  hitetleneket s az üzérkedőket.
Csak egy éjszakára:
Mikor a pokolnak égő torka tárul,
S vér csurog a földön, vér csurog a fáról,
Mikor a rongy sátor nyöszörög a szélben 
S haló honvéd sóhajt: fiam . ..  feleségem...

Kedvetlenül dobta félre a könyvet...
Berkó Eta pompás alakja jelent meg a küszöbön.
-  Leráztam őket...
-  Elmentek?
-  Kimentek Hevérrel a korzóra, vadászatra.
Áldori mögé lépett, kezeibe fogta a férfi bozontos, ezüst 

szálakkal behintett fejét:
-  Maga rossz em ber... nem is mondja: tetszik-e az aján

dék ... a virágom...
Az igazgató megcsókolta a lány formás kezét:
-  Nagyon szép... Köszönöm...
-  Ez az egész? Meg se csókol? ... Hideg, mint a jégcsap. Most 

nem a feleségével beszél... Egy csókot kérek... tudja, olyat...
-  Nincs csókolózó kedvem...
-  Kedvetlennek látszik... Valami bántja?...
-  Eltaláltad: nagyon sok a gondom...
-  Azért vagyok itt, hogy lecsókoljam a gondokat -  hízelgett a 

lány. -  Segíthetek?...
Áldori felállott. Magához vonta a lány buja, erős testét. A 

melle hullámzását érezte... Erősen a szemébe nézett:
-  Segíthetsz... csakis te segíthetsz, senki más...
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Eta szemei kerekre nyílottak. Vérpiros ajkai megrengtek:
-  Baj van?
-  Baj van. Azt tudod, hogy a Földbank részvényeinek a fele a 

birtokomban van. Egyharmadát hozományul kaptam, a többit 
szerencsés spekulációkkal kerestem meg. Ez év végéig a kezem
ben lesz a részvénytöbbség, beteljesedik álmaim álma: vezérigaz
gató leszek... A fele úton tartok. Minden erőmmel, minden 
idegszálammal fölfelé törtetek. És most valaki az utamba állt...

-  Ki állott az útjába, kedves?...
Az igazgató az ajkait harapdálta:
-  A tulajdon feleségem... Elválással fenyeget. Már több 

ízben hangoztatta előttem, hogy válik. Szálka van ennek az 
asszonynak a szemében, és ezt a szálkát kell valahogy eltávolíta- 
nom...

-  És az a szálka?
-  Te vagy, szívem... Órák hosszat magyaráztam neki, hogy te 

vagy a jobb kezem, bizalmasom, titkárnőm, illegitim üzleteim 
palástolója, védelmezőm... Hajthatatlan maradt: a fejedet kö
veteli . .. Ezt a szép, drága, okos fejet...

A lány a karosszék karfájára hullott. Sápadtan, lehunyt sze
mekkel figyelt a férfi minden szavára...

Áldori cigarettára gyújtott:
-  Ez az asszony megérzett mindent. Hónapok óta megmondta 

pontosan, mikor találkoztunk. Ha ideges, izgága, türelmetlen 
voltam, a fejemhez vágta: „Ma bizonyára nem csókolta meg a 
szeretőjét/ 4 És csodálatosképpen: mindig igaza volt. Persze kéz- 
zel-lábbal tiltakoztam az „alaptalan44 gyanúsítások ellen, jelene
teket rendeztem, műkitörésekkel és műfelháborodásokkal... 
Nem használt semmi... Terminust adott: kilencszáztizenhat ja
nuár tizenhat. Ha nem bocsájtalak el a bank kötelékéből, haza
megy a szüleihez, benyújtja a válópert, és visszaköveteli a hozo
mányt ...

A lány zsebkendőjét rágta:
-  Értem...
-  És azután kezdhetek mindent elölről...
-  Értem...
-  A lejtőn nehéz a megállás.
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A férfi megcsókolta a lány ragyogó, fekete haját:
-  Drága, okos teremtésem...
-  És most mi a szándéka -  kérdezte tétován a lány, és szája 

körül apró rángások cikáztak.
Áldori tenyerei közé fogta a lány fejét:
-  Férjhez fogsz menni...
Eta ingerülten ugrott fel. Elszántan sikoltotta:
-  Soha!... Soha!...
Néhány lépést tett előre, és a bőr karosszékbe zuhant. Görcsös 

zokogás rázta egész testét:
-  Soha!... Soha!... -  fuldokolta.
A férfi szánakozó mosollyal simogatta a lány zilált haját. 

Keserű szájjal szólalt meg:
-  Nem akarlak elveszíteni... szépséges királynőm... nem 

akarlak lerázni... A helyedet megtartod a szívemben...
A lány felemelte kisírt szemeit:
-  Szabadulni akar tőlem... Áruba akar bocsájtani... -  szi

pogta.
-  Szó sincs róla, csacsikám... A világ száját akarom be

fogni . .. A feleségemet akarom elnémítani... És ez az ára.
-  Én adjam meg az árát?...
-  Fel kell áldoznod magadat, ha szeretsz, vagy valaha is 

szerettél. Értsd meg, a karrieremről van szó... Enélkül kettésza
kad minden... Értsd meg! Egyelőre arról van szó, hogy sürgősen 
publikáljuk eljegyzésedet...  A többi nem sürgős... De az 
eljegyzési hír közlése égetően sürgős... A körmömre ég ... Nézz 
a szemembe. A megmentésemről van szó. Érts meg...

A lány kissé megnyugodott. Felcsukolva kérdezte:
-  És ki az, akit kiszemelt?... Ki legyen a vőlegény?...
Áldori izgatottan köhécselt. Nagy nehezen bökte ki:
-  Raskó Sándor doktor...
A lány nagyot kacagott:
-  Raskó?...  Ez a majom?...
A férfi komoly maradt:
-  Majomnak elég majom, elismerem, de magad is tudod, 

ambiciózus majom, aki mindent utánam akar csinálni... Szorgal-
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más ember, a végletekig stréber, diszkrét, éles eszű, mindenre 
kapható fiatalember, aki ezenkívül gyógyíthatatlan szerelmes...

-  Raskó... mindent tud ...
-  Annál jobb. Ez is amellett szól, hogy igazi, hamisítatlan 

férjanyag, akit a felesége az orránál fogva vezethet... Mindent 
tud, de semmiről se vesz tudomást... Született férj... aki nem 
vesz tudomást a felesége hűtlenségéről... Az eljegyzési hír meg
jelenésekor cégjegyzőt csinálok belőle, az esküvő után igazga
tóvá fog avanzsálni... Az én kis Tusikám megért engem, és 
minden áldozatot meghoz a karrierem... a karrierem...

Nem folytathatta tovább...
A lány a nyakába ugrott, összevissza csókolta a férfit, ott, ahol 

érte. Lehunyt árnyékos szemeiből záporoztak a könnyek...
A férfi a fojtogató ölelésből csak annyit tudott kinyögni:
-  Az ajtó ...

Néhány nap múlva a lapok rövid eljegyzési hírt hoztak: 
ELJEGYZÉS. Berkó Etát eljegyezte dr. Raskó Sándor, a 

Földbank és Takarék R. T. cégjegyzője. (Minden külön értesítés 
helyett.)
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TIZENHETEDIK FEJEZET

TAVASZ: 1916

Újból kitavaszodott.
A szokatlanul hosszú, kíméletlen második háborús fagyot is 

elkergette a mosolygós, meleg napsütés.
A második tavasz vízben úszó, várszerű lövészárkokban érte a 

katonákat, és csak annyira különbözött az előbbitől, hogy a 
fronttemetőkben megszaporodtak a fakeresztek, a mögöttes or
szágrészekben a lógós katonák és gyászruhás nők. Az élelmiszer- 
üzletek előtt ácsorgó polgárok kígyóvonala is hosszabb lett.

A katonai gyakorlótérhez kivezető út mély, fénylő sárlekvár
ban úszott. Lomha, lógós fejű, kiéhezett lovak jóízű cuppogással 
dagasztották a mély sarat. Az út mentén ereszig sáros, befröcs
költ ablakú házacskák szomorkodtak. A sárban menetelő, po
csolyakerülő bakákra senki se volt kíváncsi, a sártól megvakult 
ablakok mögött nem jelentek meg a jól ismert, rózsás arcú 
leányfejek.

Az újonckiképzést Frisch kapitány vezette, ő lépett Falta 
kapitány örökébe. Az ezred legfiatalabb kapitánya még nem volt 
a fronton, idegességével, türelmetlen vadságával még Falta kapi
tányon is túltett. Fő jelszava a szubordináció volt, örökösen azon 
rágódott, hogy a felelősség milyen nagy teherrel nehezedik vál- 
laira.

Frisch kapitány undorodott a szépen dekorált fronttisztektől, 
közöttük is első helyen Nagy István főhadnagyot gyűlölte, aki -  
miután az összes csapattiszti kitüntetést megszerezte, és soronkí- 
vül főhadnaggyá lépett elő — háromhavi kiképző beosztást ka
pott á kádernél.

Nagy főhadnagy, a kapitányra való tekintettel, nem viselte 
kitüntetéseit, mellét mindössze egy apró, piros szalagokból álló 
csík díszítette. A kiképző tisztek között volt Jeney hadnagy is, aki 
úgyszólván naponta vívott közelharcot Frisch kapitánnyal. Leg
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utóbb is raportra idézte a hadnagyot a sapkáján viselt harci 
jelvények viselése miatt. A kínos raporton néhányszor Jeney 
hadnagy fülébe ordította ezt a gyönyörű szót, hogy „szubordiná- 
ciónszferleccung“. Haditörvényszékkel, degradálással fenyegette 
a hadnagyot, a másnapi kirukkolásnál azonban megint csak ott 
sorakoztak a kis betyár sapkán a „harctéri emlékek44.

Nagy István -  a felesége kedvéért -  közönyösen, némán tűrte 
a kapitány basáskodását, lenyelte magyargyalázó kifakadásait. 
Megígérte az asszonynak, hogy az ezredparancsnoktól kapott 
három hónapot mindenképpen kihúzza a kiképzésnél.

A legénység tűzbe ment Nagy főhadnagyért, de gyűlölte Frisch 
kapitányt, akiről a saját pucerje állapította meg, hogy nemcsak 
magyargyűlölő lelke, hanem a gatyája is — fekete-sárga. Nem 
szívesen beszélt magyarul a morva tiszt, a szerelmi ügyei lebo
nyolításánál azonban kikapcsolta a nemzetiségi problémákat. 
Hanák Feri kileste a pucér segítségével, hogy minden hetipiackor 
délben egy idősebb, nagyon kicsinált, ráncos képű, kifehérített 
asszony látogatja meg a fiatal kapitány urat.

Hanák Ferit éppen abban az időben rukkoltatták be a század
hoz, amikor Nagy István hazaérkezett. A főhadnagynak kapóra 
jött Feri, a kitűnő és kipróbált legény, és „kiváltotta44 a menet
századból. Hanák Feri volt Nagy István negyedik pucerje, kettő 
megsebesült, egyet kolerával vittek a kórházba.

-  Engem nem fog a főhadnagy úr „elhasználni44 — dicsekedett 
Feri - ,  a Hanákokat elkerüli a golyó... Sabacon is ... (Itt aztán 
hosszú elbeszélésbe fogott, de nem akadt, aki végighallgatta 
volna a — lódításokat.)

Hétfői napon történt, éppen március közepén, Frisch kapitány 
a sártól ragadó gyakorlótéren csuklógyakorlatokkal és díszmene
telésekkel egybekötött tisztelgési gyakorlatokkal gyilkolta a fá
radt legénységet. Kéjes szenvedéllyel gázoltatta embereit a leg
mélyebb pocsolyákba.

A délig tartó, kifullasztó gyakorlatozások után a kapitány a 
századok élére ugratott lovával.

Pocsétás, gidres-gödrös utakon meneteltek a város felé.
Szótlanul, lehorgasztott fővel kocogtak utána a bakák, akiknek
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nagyobb része már hónapokat töltött a lövészárkokban. Nagy 
István az oszlop közepén, a gyalogjárdán kísérte a csapatot.

Félúton voltak már, amikor a kapitány csak úgy félvállról 
hátraszólt:

-  Nótázni!...
Gyűlölte a magyar katonát, disznó Kossuth-kutyáknak becézte 

őket, de a bakanótákat szívesen hallgatta.
Mindenki lógatta az orrát, senkinek se volt nótázó kedve. A 

kulacsok, bajonettek és ásók panaszosan kalimpáltak.
-  Az a baj -  mormogta Király cugszfürer úr - ,  hogy az ilyen 

levitézlett kapitány a libalegelőn henceg, de nem merészkedik ki 
a harctérre, különben hátulról kapná az ülepébe a legénység 
üdvözletét... Azt se mondaná, hogy pardony... A bősz iste
n it...

Pár száz lépést tettek a katonák a város felé, a déli harangszót 
elébük hozta a langyos szél. Cifra káromkodásokkal, kanyargós 
libasorokban kerülték a sarat. A sártól dagadt bakancsokat fá
radtan, lomhán emelgették a legények.

Frisch kapitány ingerülten, pulykapirosra vált arccal fordította 
vissza a lovát:

-  Nótázni! -  vezényelt keményen, és dühösen vágta sarkan
tyúját a kincstári ló szügyébe.

A katonák némán, dacosan, fogcsikorgatva bandukoltak to
vább, még a kulacsok és oldalfegyverek panaszos jaja is halkabbá 
vált.

A vezénylő kapitány megállította lovát:
-  Disznó bagázs!... Lesz-e nóta?... — ordította szokatlanul 

jó magyar kiejtéssel.
Morgás, sunyi pillantások, kókadt fejek némasága volt a hang

talan válasz.
A tisztek sápadtan néztek egymásra, majd a nótás legényekre.
-  Futólépés! -  kommandírozott élesen a kapitány.
A fegyverek lekerültek a görnyedt vállakról, és lomhán kocogó 

futólépéssel haladt előre az oszlop.
-  Halt!... -  hangzott pár száz lépés után a vezényszó. -  

Lépésben tovább.
Kisvártatva:
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-  Lesz-e nóta... ferfluhte s z a u k e r l e k i á l t o t t a  rekedten, 
és újból az élre vágtatott sárga lován.

Izzadt, sáros, marcona arcok néztek farkasszemet a kapitány
nyal.

Jeney hadnagy Nagy István mellé furakodott, könyökével 
megbökte a főhadnagyot:

-  Hogy dögölne meg a hiéna, pont a neve napján...
A főhadnagy a fogát csikorgatta:
-  A fronton lógassa a gatyamadzagját, ne it t ...
A kapitány toporzékolt a dühtől. Egész testében remegve 

harsogta:
-  Nieder!
Kardjával hadonászott:
-  Auf!...
A bakák engedelmesen hasaltak a ragadós sárba, és a vezény

szóra nagy csörömpöléssel ugrottak fel.
Habzó szájjal vezényelt tovább a felbőszült kapitány.
Vagy tízszer egymás után hasaltatta a pocsolyába a legénységet. 

A járókelők megbámulták a feketére mázolt katonákat.
A ló feje fölött megvillant a kard:
-  Hátra arc!... Irány a gyakorlótér!... Majd megtanítom én 

szubordinációra ezt a szocialista bandát...
Megindult a menet visszafelé.
Király cugszfürer kérdő pillantást vetett Nagy főhadnagy felé.
A főhadnagy odaszólt a bakáknak:
-  Fiúk! Ne bolondozzatok, ne menjünk vissza a libalege

lőre ... Nyissátok ki a prófuntmagazintokat... Nótázzatok!
A bakák kihúzták magukat, és a szakaszvezető után énekelték:

Sugármagas a jegenye teteje,
Elesett a legényeknek eleje...

Frisch kapitány elégedetten dugta hüvelyébe szalonkardját, 
cigarettára gyújtott, és gúnyosan szólt:

-  Főhadnagy úr! Átadom a kommandót! Berukkolni...
Megsarkantyúzta lovát, a város felé vágtatott.
A főhadnagy pihenőt adott a legénységnek. Alaposan megtisz

tálkodtak.
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Balog káplár odaszólt harcsabajuszú szomszédjának:
-  Emlékszel, testvér, a kolerára... amikor a fórsriftos vizet 

ittuk?...
-  N o...
-  Hát ez még annál is rosszabb... Hogy enne meg valakit a 

fene.
Megindult a menet. A széles úton már vígan énekelték a 

bakák:

Kérdi tőlem a kapitány
Rongyos baka mitől sáros a csizmád?...

A városig ki sem fogytak a nótákból. Kitartóan fújták:

Recece, nem vagyok én kapitány,
Recece, nem járok én paripán 
Porvárosi baka vagyok én 
Recece, gyalog masírozok én . ..

Régen nótáztak már ilyen féktelen jókedvvel a fiúk.
A menet élén kivont karddal lépkedett Nagy István, mellette 

bokázott a tagbaszakadt Jeney hadnagy.
-  Sehogy se tetszik ez nekem -  lihegte a hadnagy.
-  Fogd a szád, ne papolj...
-  így van ez, Pistikám, ha a dekkoló hinterland-hiéna ébreszti 

a legénységben a harci kedvet...
-  Majd másként beszél a fronton...
-  Csak az a baj, hogy az ilyet nem viszik k i...
-  Mindenkire sor kerül.
Szótlanul haladtak egymás mellett. A bakanóta a fülükben 

csengett:

Rá jen rá jen doppelrájen rekszum...
Direkció az a magas templom.
Lesz még nekem direkció más is:
A hazai vasútállomás is.
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Jeney hadnagy újból kifakadt:
-  Pedig milyen birkatürelmük van ezeknek a fiúknak... Fé

lek, hogy véget ér egyszer a türelmük...
Búsan felelt a főhadnagy:
-  Kibagóznak velők itt is, kint is, játszanak velők, mint a 

sakkfigurákkal... Kiütik a parasztokat, azután megy tovább a 
játék a mattolásig...

Jeney dühösen hadonászott a kardjával:
-  Kipusztítják az emberek színe-javát...  aztán majd'a béke

kötés után azokat, akik véletlenül megmaradtak magnak, a ka
szárnya udvarán glédába állítják, és egy exhumált alezredes sorra 
lelövöldözi őket... Hogy utolsó szálig mindenkit kipusztítsa
nak ...

-  A kölcsön visszajár, testvér -  szólt Nagy főhadnagy —, a 
kegyetlenkedés átragad a legénységre... és ők vannak többség
ben ...

-  így hinti el a forradalom magvát...
-  Érdemeket akar szerezni a hinterlandban.
-  Gyáva!
-  Ne mondd, hogy gyáva... A gépek háborújában nincs gyáva 

és vitéz tiszt. Az a vitéz, akinek van annyi lelkiereje, hogy 
elleplezze félémét a legénység előtt. A kapitány félelme, frontret
tegése a kegyetlenkedésben nyilvánul... Ez az egész...

-  Igen...  és ezzel a bánásmóddal, ilyen emberek vezénylete 
alatt küldik a szegény mártírokat a halálba...

A főhadnagy kivont kardjával nagyot sújtott egy bokorra:
-  Testvér...  Ebben a nagy háborúban csak hősi halottak 

vannak, nincsenek mártírok... Az lesz a világ utolsó háborúja, 
amelynek halottait hivatalosan mártíroknak ismerik e l...

Észre sem vették, a kaszárnya kapuja elé értek.
A bejárat előtt állott Frisch kapitány, füstölgő cigarettájával 

kezében.
A katonák díszmenetben vonultak el a kapitány előtt. Sáros 

bakancsaikat dühösen verték a kövezethez, szemökben a gyűlölet 
tüze égett...

Tisztálkodás után kiosztották a legénységi menázsit.
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Király szakaszvezető pipára gyújtott, és leheveredett a szal
mazsákjára, példáját követte a szobájában elhelyezett többi 
harctéri róka is.

Menázsi után szóba került a jótékony hölgyek régi ígérete: a 
szeretetadomány dohány. A cugszfürer úr az ágya elé kommandí- 
rozta poros fülű pucerjét, és mint mindennap, most is föltette 
neki a kérdést:

-  Regruta, mi van a szeretetadomány dohánnyal, akit a nacs- 
cságák megígértek?... Nézzél ki a kapuba, hogy hozzák-e 
m ár...

A fiatal újonc vigyázzállásba feszülve, nap nap után jelentette:
-  Cugszfirer úrnak alázatosan jelentem, a dohány útban 

van... tizenhét csuhás barát biciklin hozza... már a deszkási 
csőszháznál vannak, mindjárt megérkeznek...

-  Abtreten -  legyintett nagy komolyan a firer úr. -  Ha 
meggyün a dohány, avizád meg.

Komolyan játszották meg a kis jelenetet, a szobalakók már el 
se mosolyodtak: régen lemondottak az ígért libeszgábe dohány
ról, hiszen pár héttel ezelőtt dohány helyett rovarport küldtek a 
jótékony hölgyek.

Király szakaszvezető nagyot nyújtózott, csak úgy reccsent a 
rozoga vaságy:

-  Ne féljetek, ez a Frisch kapitány is megkapja tőlem az 
üdvözletei hátulról, csak kigyöjjön a harctérre...  aztán margé- 
rozhat az öreg Isten előtt...

Káplár úr Balog a pipáját tömögette:
-  Az effajta pusztítja legjobban a bakát. Ez meg a Falta 

kapitány. Csakis... Amikor a Rohatynnál jó be voltunk ásva, 
oszt úgy éltünk, mint Marci Hevesen, ittuk a jó ferbindungot, az 
alezredes úr is bevette a kaját meg a p iát... oszt rezesek húzták a 
fülébe... Egyszerre csak megparancsolta az öreg, hogy sturmó- 
juk meg az oroszok körüldrótozott magaslatát... Fényes nappal, 
ágyú nélkül... Hát el is foglaltuk nagy kínnal...  akkó vesztettem 
el a tajték makrapipámat, meg az ezred a fele legénységet... 
Estére meg azt telefonálták a divíziótól: herstelt az egész. Vissza
kozz! Tévedés, aszonták... A Zeke főhadnagy úr fel akarta 
jelenteni az alezredes urat, de a Szepessy zászlós úr leintette,
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hogy aszongya: „nem hinném, hogy a följelentés a halottak javát 
szolgálná". Oszt így abbamaradt az egész... Másnap -  ha száz 
évig is élek, nem felejtem el -  egy katicabogár röpült a kezem 
fejére... Hej, hogy őriztem az ártatlan bogárkát, mert hogy 
láttam, nagyon reszket a kis életéért...

Mély, rekedt hang szólalt meg a sarokból. Az öreg Szurok 
bácsi dörmögte:

-  A baka életére nem vigyáz senki se ... No de lesz még 
kutyára dér.

Király szakaszvezető nagy füstfelhőt pöfékelt:
-  Kuss!... Akkó beszélj, öreg, ha kérdeznek. Ebbe a szószba 

én is benne vótam... A lénungot a manikuláncs az ütközet előtt 
íratta alá, és csak az ütközet után fizette ki a betyár annak, aki 
megmaradt...

-  A menázzsal is baj vót -  hozakodott elő a drótbajuszú 
csontos arcú Salga tizedes.

-  Meg avva is -  fontoskodott a firer úr, miután hegyeset 
köpött a sarokba. — Eleinte a tiszt urakkal ültük körül a 
gulyáságyúkat, és egyazon menázsit pofáztuk... Akkor még 
nagyokat mulattunk a vicemanikuláncsokon, akik az ezred zász
laja helyett a mozgókonyhákra esküdtek... Olyan jól ment a 
sorunk, hogy a magamfajta altiszt ganézás után papír helyett kis 
sárga tollú kacsákkal tisztálkodott. Tizenötben a ganém még 
selymes volt...

-  Mert megsimogattad... -  vágott közbe a káplár röhögve -  
csípjen meg a libalélek...

-  Hanem aztán tizenhatban -  folytatta tovább a szakaszve
zető szemhunyorítás nélkül -  a tiszt urak külön, parádés, szállo
dai kosztot kaptak, a legénységnek pedig jut, ami jut.

Balog káplár kiverte a pipáját:
-  Igazság jár beléd, testvér... A tiszt urak vállalták a finom, 

jó kosztot meg a sok zöldségféle italt, de ha benne vótak a 
szószban, csak hozzánk gyüttek... Ezt a kisezüstöt is annak 
köszönhetem, hogy a kákabélű Puhacsek tényleges főhadnagy úr 
átadta nekem a félszázad kommendót, de a finom ebédet ő maga 
ette meg... Éppen az ebédjét ette a főhadnagy úr, amikó gyütt az 
ordonánc, és átadta az alezredes úr parancsát, hogy előre kell
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menni a századdal hírszerzőnek, és ha törik, ha szakad, muszkát 
kő fogni. Nagyon be vót gyulladva a főhadnagy. Ott álltam 
mellette. Aszongya: „káplár Balog, átadom magának a félszázad 
parancsnokságot... Két cuggal előre megy, végrehajtja az alez
redes úr parancsát, én még itt maradok a falu végén két cuggal 
rezorvába... Meg vagyok értve?...“ Oszt bekapta a tányér 
lekváros palacsintát, én meg éhomra nekivágtam az orosznak. 
Fogtunk is muszkát, ezért kaptam a kisezüstöt. Puhacsek főhad
nagy úr meg olyan cifra jelentést küldött az ezredirodába, hogy 
ütet is beadták kitüntetésre... Három napot kapott az ezred 
tetvészkedésre, mert már akkora tetvek sürögtek-forogtak a 
cugomban, mint a szilvamag. Ha letettem a földre az ignem, hát 
megmozdult. Egyszer három rőfnyire cipelték odább az igémét a 
tetvek... Alaposan ki voltunk csípve...

A káplár pipára akart gyújtani, de mert látta, hogy az öreg 
bakák sorra elszunnyadtak, maga is a fal felé fordult...

-  így vót ez ... szent igaz... -  mormogta maga elé, mialatt 
komótosan elnyújtózott a szalmazsákon...

A szomszéd szobából áthallatszott a délvidéki sváb fiúk méla
bús éneke:

Schön ist die Jugend,
Sie kommt nicht mehr,
Sie kommt, sie kommt nicht mehr,
Sie ist beim Militár 
Schön ist die Ju -  u -  gend 
Sie kommt nicht m ehr...

Falta kapitány kórházi szobájában a kapitányon kívül még két 
tiszt ült a kerek, fonott asztal körül: Jakobovics doktor segédor
vos, a kórház régi betege, és Stein hadnagy. Meghitt hármasban a 
a mindennapi kártyapartit bonyolították le.

Bichler ezredorvos békítette ki a riválisokat, a kórház két 
legrégibb lakóját. Az ezredorvos nyomatékkai hangoztatta, hogy 
„kriegskamerádok“ nem élhetnek egymás mellett ellenséges vi
szonyban. Abba az időbe esett Kávé Amálka súlyos külföldi
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,,vakbéloperációja“ is. A közeledés azzal kezdődött, hogy Falta 
kapitány levélben érdeklődött a szomszéd szobában lakó Stein 
hadnagynál Amálka hogyléte felől. Az ezredorvost is száz kér
déssel ostromolta: veszélyes-e egy ilyen vakbélműtét, mennyi 
ideig tart a gyógyulás, és milyen nagy a heg...

Stein hadnagy különben -  különös véletlen folytán -  Bichler 
ezredorvos bizalmasa lett. Egyik téli este Stein Leó unalmában a 
folyosón csoszogott, két mankójára támaszkodva, amikor vélet
lenül az ezredorvos szobájába nyitott be. A késő délutáni órában 
keskeny fénysáv szűrődött ki a küszöb felől, és a hadnagy rövid 
kopogás után megnyomta a kilincset. Az ajtó kitárult, Leó majd 
hanyatt vágódott a szörnyű látványtól... Az ezredorvos a hiá
nyosan öltözött Rudingernét szorongatta az ölében. Stein had
nagy ingben és gatyában, mint valami hívatlan kísértet, megkö
vültén állott a küszöbön... Rudingerné nagyot sikoltott, és egy 
ugrással az ajtószárny mögé bújt, a vérpiros arcú ezredorvos 
orráról leugrott a cvikker. Stein hadnagy megfeledkezve magá
ról, egy kézre kapta mankóit, bakkecskeszerű ugrással a kilincs
nél termett, és diszkréten behúzta maga előtt az ajtót. Amikor az 
orra előtt élesen csattant a zár, megdöbbenéssel konstatálta, hogy 
az ugrás mankó nélkül kitűnően sikerült...

Ezen időtől kezdve Bichler ezredorvos különös kegyben része
sítette Leót, végleg kibékítette a kapitánnyal, és a garnizon 
felsőbb orvosi bizottságánál mindkettőjüket iszapfüredi kúrára 
ajánlotta.

Falta kapitányt az aranyér-operáció után egy időre szabadsá
golták, azonban rövidesen visszakerült a kórházba: régi, kadét
korabeli csúzos fájdalmai újultak ki.

A két tiszt napról napra türelmetlenül várta az iszapfüredi 
írásokat.

Amálka nemrég érkezett haza Bécsből. Kissé meghízott, telt- 
sége azonban csak előnyére vált. ízléses bécsi ruháiban gyakran 
látogatta meg rokkant vőlegényét, azonban a szomszédos Falta 
kapitány éber szemekkel őrködött, hogy csak ritkán maradhassa
nak kettesben.

Amálka kisleányát, a kis Zitát a bécsi irgalmas nővérek gon
dozták. A nagyszülők szorgalmasan küldözgették a havi járandó-
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Ságokat, és gyakran kísérték Bécsbe Amálkát. A megbékélt 
Kávéné asszony hallani sem akart a házasságkötésről, egyre azt 
hangoztatta lánya előtt: „Nyomorék koldushoz nem adlak.“

A hadikórházi „őslakók“ együttesét Jakobovics doktor egészí
tette ki. Az epés, rosszmájú szerb orvos gyomorhuruttal jött be a 
kórházba, és mint az ezredorvos asszisztense ragadt ott.

A harcias, vérmes Falta kapitány a háború harmadik esztende
jében minden erejével kerülte az összeütközést a Monarchia 
ellenségeivel, ellenben kíméletlen irtóháborút viselt a zsidók 
ellen. Stein Leóval fegyverszünetet kötött. Ünnepélyes nyilatko
zatot tett, hogy a zsidók között is akadhat tisztességes ember. 
Egyébként így vigasztalta Leót:

-  Rád nem mondaná senki se, hogy zsidó vagy... Különben is 
az én legjobb barátom, Oberleutnant Stein a világ legnagyobb 
antiszemitája, és Stein a neve...

Falta kapitány botjára támaszkodva csaknem mindennap besé
tált a városba. Sűrűn járt fel Kávé Mátyásékhoz, mindennapos 
vendég volt az Aranykosban, ahol a tényleges tisztekkel külön 
társaságban ült. A tartalékos tisztek asztalán a tükör alatt ez a 
felírás állott: „Csak frontot járt tisztek számára44...

Izgatottan várta a kapitány az ezredorvost. Az asztal közepére 
dobta a kártyákat:

-  Elég!...  ma nincs türelmen a játékhoz... Nálad hány óra 
van, doktor?

-  Fél négy múlt öt perccel, ha jól jár az órám.
-  Köszönöm.
Hosszú virzsíniára gyújtott, azután felállott, és vastag botjára 

támaszkodva az ablakhoz bicegett.
Hetipiac volt. A parasztkocsik elé fogott kiéhezett gebéket 

asszonyok hajtották rendetlen összevisszaságban. Az egyetlen 
villamoskocsi éktelen csengetéssel jutott előre.

Leó mankói segítségével lassan feltápászkodott, és a kanapéig 
csoszogott, ahol nyögdécselve heveredett le.

Jakobovics segédorvos az újságok tanulmányozásába merült. 
Hosszú hallgatás után szólalt meg:

-  Hallatlan!... Ez a Vilmos császár már megint nyilatkozott. 
Azt mondta egy újságírónak, hogy a népek nélkülözéséből a
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császár is kiveszi a maga részét: esténként sült krumplit vacsorá
zik. Itt van a fényképe a krumplikkal...

Falta kapitány meg se fordult:
-  Kolosszál. ..  Ein strammer Bursch ...
Leó a szoba mennyezetére bámult.
A segédorvos hátradőlt, és a székét himbálta:
-  A mai lapok már megint hazudnak... Azt írják, hogy az 

olaszok különbékét akarnak, és Oroszországban olyan nagy az 
éhínség, hogy a lakosság emberhússal táplálkozik...

-  Szép kis vigasztalás... -  jegyezte meg Leó.
-  Amikor rosszul áll a szénánk — tette hozzá Falta kapitány 

- ,  mindent az ellenségre fogunk. A mostani állóharc a központi 
hatalmakat éhezteti ki. Nichts zu machen...

-  Úgy van... -  lelkesedett Jakobovics doktor — még egy téli 
hadjárat, és készen vagyunk... Olaszország már kiheverte az 
első vérveszteséget. Angliában és a gyarmatokon most kezdik a 
kényszersorozásokat. A világháborút csak elveszíthetjük...

Stein hadnagy fölkacagott:
-  Zöldeket beszélsz... látszik, hogy nem vagy kombattáns. 

Nem veszíthetjük el a háborút, hiszen csapataink mindenütt 
ellenséges földön állnak, és diadalmasan tartják kezükben a 
megszállott területeket.

Gúnyos mosollyal legyintett a sápadt, pattanásos képű segéd
orvos:

-  Ez mind nem fontos. Az antant érdeke az állóharc, a kiéhez- 
tetés. A gyomor, az idegállapot dönt majd a végén... Hiszen 
csapataink az orosz fronton olyan lövészárkokat ástak ki, hogy a 
tisztek akár családostól is beköltözhetnének. Nemsokára kiviszik 
az asszonyt, a gyerekeket a csinosan bútorozott fedezékekbe, és a 
drótakadályokon szárítják a pelenkákat. Megépítik a tiszti teme
tőben a gránátmentes családi sírboltokat is. Ha sokáig tart a 
háború, akkor anyagmegtakarítás címén közös drótakadályt épí
tenek az ellenfelek...  Ha így megy tovább, akkor még tizen
nyolcban is rókalyukakban fognak gubbasztani a békés polgárok.

-  Ugyan kérlek -  szólt közbe nevetve Stein hadnagy - ,  
addigra kierőszakoljuk a döntést... Barátom: győzni fogunk! 
Nem megyünk bele még egy téli hadjáratba.
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Falta kapitány türelmetlenül dobolt az ablakon:
-  Hány óra van, kérlek alássan?
-  Négy óra lesz tíz perc múlva...
-  Szapperlot... Hol késik ez a Bichler? Három órára mondta, 

hogy visszajön az iratokkal.
-  Ne türelmetlenkedjél, kapitány uram -  csillapította Stein 

hadnagy.
-  Te könnyen beszélsz... Egész biztosan megkapod Iszapfü- 

redet... De én ... Pedig becsületemre, fogalmad sincs, hogy mit 
szenvedek a reumámmal... már kadétiskolás koromban...

Az ajtó nagy robajjal pattant fel, és az ezredorvos rontott be 
magasra tartott iratokkal:

-  Gratulálok! Itt vannak az iratok... Tessék! Holnap utaztok 
mind a ketten Iszapfüredre. Két-két hónapot engedélyezett a 
komisszió. Valóságos haupttreffer...

A tisztek kitörő örömmel szorongatták az ezredorvos kezét, 
azután mohón estek az okmányok tanulmányozásának.

Bichler doktor a verítékét törölte:
-  Azért nekem is mázlim van... Megszabadulok két súlyos, 

gyógyíthatatlan betegtől...
Nagyot kacagott, és kifordult az ajtón.
Falta kapitány nagyot ugrott örömében:
-  Lukács!... Lukács!... Csomagolni... -  és a berohanó 

tisztiszolga kezébe nyomta, a háború kitörése óta először, a 
borravaló cigarettát.

Lelkesen ölelgette Stein hadnagyot:
-  Drága kamerád... holnap ilyenkor már schön rasiert, schön 

frisiert, nett adjustiert útban leszünk Iszapfüred felé... Ugye 
mindig mondtam, hogy jó viszonyban kell lenni az ezredorvos- 
sal?... Szapperlot... das geht ja wie geschmiert...

Felöltözött, felkötötte kardját, és hónapok óta ezúttal először, 
bot nélkül ment ki a korzóra.
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TIZENNYOLCADIK FEJEZET

ISZAPFÜRED

Az utazás egészen simán ment. Falta kapitánynak holmi jelen
téktelen afférje támadt a civilekkel, de hát ez igazán szóra sem 
érdemes. Az ilyesmi nem tartozott a ritkaságok közé, az ideges
ségtől vibráló háborús években.

A másodosztályú fülkék zsúfolásig megteltek. Stein hadnagy 
nehézkesen kapaszkodott fel a vasúti kocsi folyosójára. Mankó
jára támaszkodott, és a tömött, fülledt fülkébe bámult. Falta 
kapitány hosszú virzsíniára gyújtott, és beretvaéles, kellemetlen 
hangján kritizálgatta a civileket:

-  Jó életük van ezeknek a krüpliknek... Hűm ... Nem gondo
lod, hadnagy?...

Az utasok a fülük mellett engedték el a megjegyzést.
Rövid szünet után a virzsínia kellemetlen füstjét pöfékelte a 

fülkébe a kapitány:
-  Ez mégiscsak skandalum, hogy a civil bagázsban annyi 

tisztesség sincs, hogy egy rokkant tisztnek helyet adjanak...
Tanácstalanul bámultak egymásra az utasok. Egy sovány úr 

ijedten ugrott fel.
Falta kapitány türelmetlenül csapkodta lovaglópálcájával a 

csizmáját.
Éktelenül szidta a civileket, a spekulánsokat és a zsidókat.
Az utasok sorra szállingóztak ki a fülkéből, utolsónak egy 

kövér, szuszogós öregúr maradt, akinek a fülébe ordította a 
kapitány:

-  Arrogáns fickó!
A kiürített fülkében kellemesen telt el az utazás. A vonat a 

kacskaringós hegyi utakon lassan döcögött, helyenként sokat várt 
a katonatranszportok miatt, éjfélre azonban berobogott a híres 
Iszapfüredre.

A világhírű Iszapfüred békeidőben a csúzosok és reumások
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búcsújáró helye volt. A háború alatt elmaradt nemzetközi publi
kuma, a szállodákat a hadsereg betegei töltötték meg.

Az újonnan érkező vendégeket az állomás katonai kirendelt
sége helyezte el a különféle szállodákban. Leó már az állomáson 
szívélyes búcsút vett a kapitánytól, aki a fürdő gyógyszállójában 
az aktív tisztek között kapott helyet. Stein hadnagy a Therma 
szálló batárjába kapaszkodott fel, és jóval éjfél után érkezett új 
otthonába. A szálloda öreg, szakállas, álmos portása fogadta, és 
egy földszintes kétágyas szobában helyezte el. Az öreg, hajlott 
hátú portás nyitott ajtót. Felcsavarta a villanyt, a tágas szoba 
vetett ágyára mutatott, az ajtó mellé helyezte Leó utazóbőrönd
jét, azután csoszogó lépésekkel távozott.

Leó szobatársa a falnak fordulva, mélyen aludt. Az ágyból 
hosszú, szőrös láb lógott ki, a paplan fölött rőfnyi fekete szakáll 
hullámzott minden légvételnél. Szétnézett a szobában. A két 
ágyon és a hozzá tartozó ruhaszekrényeken kívül mindössze csak 
egy asztal, régi divatú tükrös márványmosdó és néhány szék 
állott a szobában. A székeken az alvó tiszt holmijai hevertek 
költői rendetlenségben: a csukaszürke hadnagyi zubbony, zsíros 
nadrág, szennyes ing. A szoba közepén egy árva harisnya szuny- 
nyadt. Az asztalon ételmaradékok, teáscsésze, kenyérmorzsa, 
zsebkés, rövid angolpipa, vágott dohány és sok, sok hamu, el
használt gyufaszál. Az éjjeliszekrényen könyvek, az ágy előtti 
szőnyeg helyett újságpapirosok hevertek szanaszét.

A nyitott ablakredőnyök között hűvös tavaszi szél furakodott a 
nehéz levegőjű szobába.

Leó az ágy szélére ült, és lomha mozdulatokkal vetkőzött...
A fekete szakáll megmozdult, és ismerős, nagy, meleg szempár 

nézett farkasszemet a jövevénnyel. A Krisztus-arcú, bozontos 
hajú tiszt felkönyökölt az ágyán, és felordított:

-  Szervusz, Stein! Hogy kerülsz te ide?...
Gulyás hadnagy volt, a pesti helyőrségi kórház volt ápoltja, a 

láblövéses, gipszvályús tiszt.
Mielőtt Leó szóhoz juthatott volna, rákiátott:
-  Hiszen csak nemrég mesélte valaki, hogy a nyakadat törted 

a fronton.

180



Először Stein hadnagy felelt a kérdések özönére, azután Gu
lyás hadnagyból dőlt a szó:

-  Ott hagytuk el a lábtörésnél és a gipszvályúnál. .. Bizony, 
egy hónap múlva mégiscsak levágták a lábamat azok a mészáro
sok ...  Ehun e ...

Ledobta a takaróját, és a bal combjából megmaradt kis csonk
jával tornázott a levegőben:

-  Ez maradt meg. Ez a darab hús. Hehehe...
Nagyot kacagott. Éles hangja a velőkig hatott. Leó ijedten 

nézte a kis vaskos hústömeg ficánkolását:
-  Rémes -  nyögte sápadtan, és teste libabőrös lett, idegei 

rángatóztak.
A hadnagy kacaja visszhangzott a szobában:
-  Nem is olyan rémes, mintha a fejemet vágták volna le ... 

Hehehe. Ott van a sarokban a műláb, nagyszerű találmány. 
Ajándékba kaptam. Csak az az egy baja van, hogy nem tudok 
vele járni. Gyere ide, komám, az ágyam szélére, majd referálok 
az itteni viszonyokról.

Stein Leó testét izzadság verte ki. Szemüvegén keresztül ré
mült, merev pillantásokat vetett a meztelen, folyton mozgó fehér 
izomtömegre. Reszkető kezekkel takarta be a szakállas hadna
gyot, széket vont az ágy fejéhez, leült, és tétován sütötte le 
szemeit.

-  Jó helyre kerültél, testvér -  kiáltotta lelkesen Gulyás had- 
nagy. — Itt nem érezzük, hogy háború van. A jó békevilágban 
Iszapfüred a reumások és köszvényesek Mekkája volt, most a 
dekkoló tisztek — főleg törzstisztek -  menedékhelye.

Kis noteszt vett ki az éjjeliszekrény fiókjából:
-  Érdekel a létszám? Itt van. A mai állomány: kétszázhuszon

hét aktív tiszt, ötvenhárom tartalékos...
-  És legénységi?
-  Legénységi?... Minek az? A legénységi állománybelit nem 

kell előkelő fürdőhelyre küldeni, jó annak a lábadozó és az 
aszpirin is ... No ne félj, azért van legénységi is mutatóban... 
Igen: huszonkét darab. A milliós hadseregből huszonkettő... 
Hát ez már így van, kérlek alássan... De hát gyerünk tovább... 
A nős tisztek takarékossági okokból magukkal hozták az asszo
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nyokat is ... A nőtlenek is ... Barátom, annyi itt az asszony, mint 
valami női fürdőhelyen. Itt fájt nekem először az amputálás, 
amikor a nők rám se néztek. Az istenfáját...

Cigarettára gyújtott, és így folytatta:
-  Egyet jegyezz meg jól: a tisztek között egyetlenegy sincs a 

hadtápból, nagyítóüveggel se találnál egyet se a bécsi cs. kir. 
sajtóirodából, a hadügyminisztériumból, szóval valamilyen élet- 
biztosító helyről. De még a hadosztály-parancsnokságokról sincs 
reumás tiszt. Itt csak olyan tisztek vannak, akiknek a beosztásuk 
a harctérre szólt, az első vonalba. Más szóval: Iszapfüreden nincs 
egyetlen lőtávolon kívüli tiszt se. Senki se olyan bolond, hogy 
néhány hónapos iszapfüredi kúráért otthagyja kitűnő beosztását.

Leó figyelmesen hallgatta szobatársát. Nyakába csorgó veríté
két törölte. Halkan szólalt meg:

-  És ha szabadna kérdeznem, micsoda bajjal kezelnek téged 
az orvosok?

-  Kezelnek? Hehehe. Jó vicc!... Kezelnek. Fiam, itt nincs 
kezelés, csak lógás és meghosszabbítás.

-  Nem értem.
-  Mindenki önmagát kezeli, nincs itt ellenőrzés, az orvosok 

csak arra valók, hogy meghosszabbítsák a lejárt tartózkodási 
időt. Egyébként izé... hogy is mondjam csak, én is reumás 
fájdalmak miatt vagyok itt. A betegségem pontos hadidiagnózisa 
ez: neuralgia, neuraszténia, szimulancia.

Harsogó nevetéssel kísérte minden szavát:
Leó elmosolyodott:
-  Érdekes...
-  Mennyit kaptál?
-  Két hónapot.
-  Ohne vagy mit. Protekcióval vagy anélkül.
Stein hadnagy fülig pirult:
-  Egy kis protekcióval...
-  Fél évet kihúzhatsz. Ha orvosi vizitre mégysz, ne panaszkod

jál, hanem dicsekedjél, hogy állapotod hétről hétre javul. Ha 
sokat panaszkodol, kivágnak innen. A törzstisztek egy évet is 
kihúznak itt. A major Klimek is vagy fél éve hordja magasan a 
hüvelykujját...
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-  Mi van vele?
-  Senki se tudja. Azt hiszem, az ezredorvos sincs vele tisztá

ban. Az őrnagy bal kezének hüvelykujján kesztyűujjat visel, és 
állandóan égnek tartott hüvelykujjal járkál körül a fürdőhelyen.

A szomszéd szoba ajtaja nagy robajjal csapódott. Nehéz tár
gyak hullottak a padlóra.

-  A ha... a szomszédom, Petrovics hadnagy jött haza... 
Ezredtársad. Ismered?

-  Ismerem.
-  Aktív tiszt, de jó fiú. Utálja a káundkát, harctériszonyban 

szenved, szereti az italt, a nőket, az életet.
Gulyás hadnagy átkopogtatott a falon.
Petrovics hadnagy hatalmas dörejjel válaszolt.
-  Mindjárt itt lesz. Pompás fickó. Szenvedélyes mesélő, külö

nösen, ha egy kis pia van benne. Majd leadja betegségének 
történetét.

Petrovics hadnagy szájában füstölgő cigarettával, kezében ko
nyakos üveggel jelent meg a küszöbön:

-  Mi az, vendéged van? Hisz ez a Stein hadnagy, a sabaci hős. 
Szervi tóre!

Megölelte Stein hadnagyot. Zsebeiből pálinkáspoharakat sze
dett elő, és konyakkal kínálta meg tiszttársait:

-  Prószit!
Az új vendég Gulyás hadnagy ágyára rogyott:
-  Rém fáradt vagyok, bogami. Hét óra óta szakadatlanul 

táncoltam a kúrszalonban... Rosszabb ez, mint egy manőver.
Leó mankóira mutatott.
-  Pardon, micsoda furkósbotok ezek itt? Csak nem lövés?
Gulyás hadnagy megnyugtatta Petrovicsot: mindössze egy kis

isiászról van szó.
-  Akkor prószit! -  lelkesedett Petrovics. -  így már igen, 

brate ... Iszapfüred társadalma bojkottálja a lőtt sebeket...
Petrovics nagyokat hörpintett a konyakból. Lábait tapogatta.
-  A sok ugrálástól megfájdultak a lábaim, bogami, még majd 

csakugyan reumás leszek a végén... Holnap iszappakolást ve
szek... Prószit!... Tánc után még elmentem a vízpartra tyú- 
kászni...
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-  Jó fiú ez a Petrovics hadnagy -  vágott közbe Gulyás, csak 
egy baja van: éjszakánként rájön a bitangolás, a szerelmeske
dés ...

-  Olyan betegség ez — mondta Petrovics lehorgasztott fejjel 
- ,  mint a fogfájás: éjjel jön rá az emberre.

-  Úrinő? -  kérdezte villogó szemmel Gulyás.
-  Áhh! Nem kell nekem úrinő, sok baj van velük, és nagyon 

követelőzők. Én már csak kitartok a közszeretetnek örvendő 
ápolónők mellett.

Petrovics hadnagy nehéz feje a mellére bicsaklott.
Gulyás elérkezettnek látta az időt, hogy kivegye Petrovicsból 

isiászos betegségének történetét.:
-  Petrovics! Hogy is volt azzal az isiásszal? Olyan régen 

hallottam, hogy már el is felejtettem... Azután Stein hadnagy 
még nem hallotta.

Petrovics hadnagy ügyetlen mozdulatokkal gyújtott cigaret
tára. Fakó, kiélt, koravén arca kigyulladt:

-  Hogy volt? Hát az nagyon érdekes eset volt, bogami. Nem 
közönséges eset. Úgy volt, kérlek alássan, hogy már nagyon 
meguntam a háborút. Egy csepp hajlandóságom se volt, hogy 
gyilkoljam az oroszt, pláne, hogy meghaljak, amikor oly szép az 
élet, és otthon az a bizonyos kislány vár...  Egy angriffnál ájultan 
estem össze. Mozdulatlanul feküdtem a földön, körülöttem go
lyók fütyürésztek, bakák csörtettek előre-hátra, belém botlottak 
a rohamozok...

-  Jöttek a dögészek... -  segített Gulyás.
-  Csekáj! Ott még nem tartunk. Ne vágj a szavamba, egészen 

összezavarom, mint a kadétiskolában a matematikát... Hol is 
tartok?

-  Beléd botlottak a rohamozok... Azt hitték, hogy halott 
vagy.

-  Igen... Mozdulatlanul feküdtem, de észen voltam. Minden
re emlékszem, ami körülöttem történt. Kiáltani akartam, de egy 
hangot se tudtam kinyögni... Egy pillanatra az a gondolat villant 
az agyamba, hogy — megnémultam. Lehunytam a szememet, és 
abban a szent tudatban hevertem a sáros szántóföldön, hogy 
néma vagyok. Jó sokáig feküdtem ott, amikor rám akadtak a
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szanitécek. Az egyik az arcomba hajolt és ezt mondta: „A 
hadnagy úr alulról szagolja eztán az ibolyát.“ A másik így szólt: 
„Biztos?44 „Meghalt44 -  mondta az első szanitéc, és lekapcsolta a 
mellemről a kézi villanylámpásomat, a fütyülőmet, elszedte a 
pénztárcámat, és leoldotta a szíjon lógó, drága látcsövemet... 
Mindezt némán tűrtem... Nem szólhattam, hiszen megnémul- 
tam. Ott hagytak. Gondoltam: most már néma maradok, ha 
törik, ha szakad...

-  No és?
-  Szakadt. Az eső szakadt. Elnémult ajkamra szakadt az eső. 

Most is el vagyok ázva, de akkor meg pláne úgy eláztam, mint egy 
özvegy ürge. A kitartó galíciai eső egyre tartott... Eszembe 
jutott az bizonyos kislány... Nemsokára viszontlátom... Már 
rámesteledett, amikor szerencsémre néhány elsvengolt baka rám 
talált és hátra vitt. így kerültem némán a hinterlandba. Ott 
próbáltam ki újból a hangomat. A némaságból később isiász lett, 
mert az jobb. Harmadik hónapja gyógyítgatom a némaságból 
átvarázsolt isiászomat addig, amig a repülőbizottság ki nem repít 
innen újból a frontra.

Petrovics hadnagy imbolyogva állt fel, hóna alá csapta az üres 
konyakosüveget, és álmosan köszönt el. A szomszéd szobából 
csakhamar káromkodás, dörömbölés és csapkodás hangzott át.

Amikor már mind a ketten ágyban voltak, és vastag sötétség 
borult a szobára, Gulyás hadnagy átszólt Leónak:

-  Ahogy Petrovicsot ismerem, elevenen kerül ki a világhábo
rúból. Keresd a társaságát... Tanulhatsz tőle...

A Kúrszalon kávéház teraszán találkozott a nagy hangverseny 
előtt Iszapfüred egész tisztikara. Mindenki ott szorongott az 
asztalok körül. A kávéházban a Monarchia minden nemzetisége, 
minden fegyverneme képviselve volt.

Az iszapfüredi gyógyszalon nagytermében egy fővárosi mű
vésztársaság rendezett hangversenyt a háború özvegyeinek és 
árváinak segélyezésére.

Gulyás hadnagy Stein Leó kedvéért felcsatolta műlábát, és két 
bot segítségével vonszolta nehéz, csikorgó művégtagját a kávéház 
tarka kövezetén. Egy kis kerek asztalka mellé ültek.
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Körülöttük mindenütt németül beszélgettek. A Krisztus-arcú 
hadnagy hirtelen elordította magát:

-  Itt van!... Itt van...
-  Ki van itt? -  kérdezte fojtott hangon Leó.
A fülébe súgta Gulyás:
-  Itt ül a harmadik asztalnál major Klimek, aki a kesztyűbe 

húzott hüvelykujját az égnek tartja...
Leó szemügyre vette az őrnagyot. A császárszakállas, sovány, 

rezes orrú, szigorú tekintetű őrnagy mereven ült a székén, bal 
keze hüvelykujját fölfelé tartotta.

-  Mi baja van az őrnagy úrnak?
-  Nem tudom. Senki se tudja.
-  Különben milyen ember?
-  Nagyon tartalmatlan: reggelig is elbeszél — önmagáról. 

Csak a hüvelykujjáról nem beszél soha...
-  Ki ez az óriás?
-  Hayek kapitány. A Monarchia legjobb céllövője. Még nem 

volt kint a harctéren...
-  És ez a monoklis majom?
-  Ez Oberleutnant von Zakrijehiewitz, aki amíg a fronton 

volt, szenvedélyesen járt ki a nyugodt stellungba, és céllövészeti 
gyakorlatokat végzett az orosz koponyákon.

-  Szóval betyár fiú...
-  Csak úgy passzióból lövöldözött, amíg az orosz tüzérség is 

megszólalt, és néhány nehéz gránátcsomagot küldött a különben 
csendes frontszakaszra. Mire a gránátok megérkeztek, von Zak
rijehiewitz főhadnagy már elpárolgott autójával. Eredmény: né
hány ártatlan halott a saját embereinkből...

-  Rengeteg törzstisztek látok...
-  Ez azért van, mert a törzstisztek udvariasak, és a zászlóalj- 

parancsnokságokról is lemondanak a fiatalabb évjáratok javára. 
Itt ülnek a szomszéd asztalnál, a piros ernyő alatt: Jörg Fridolin 
és Karabacsek őrnagyok, Hift és Kudjela kapitányok, Pehán 
főhadnaggyal.

-  Ezek is betegek?
-  Igen... A betegségük neve: frontitisz, ami krónikus neural- 

gia-neuraszténia-szimulanciával komplikálódott...
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-  Csendesebben... — csitította Leó.
-  Ugyan kérlek, nem ijedek meg tőlük... Én már befejeztem 

a háborút, engem már nem vezényelhetnek ki a frontra...
Falta kapitány magas alakja tűnt fel a terasz lépcsőin.
-  Újabb aktív cuvaksz... Ismered, Leó?
-  Ismerem. Nagyon stramm fiú.
-  Miféle náció?
-  Cseh.
-  Mi baja van?
-  Ugyanaz, mint a többinek...
Leó érdeklődéssel nézett körül:
-  És ki az a hosszú, sápadt arcú főhadnagy?
-  Az egy dúsgazdag bácskai földbirtokos fia. Tartalékos tiszt. 

A háború első évében egy főtörzsorvos kimondta rá a szenten
ciát: szervi szívbajban szenved és -  menthetetlen. Tartósan 
szabadságolták. A fiatalember néhány hónap alatt bánatában 
elverte anyai örökségét. Ha már gyógyíthatatlan bajban szenved, 
legalább szépen élje le a hátralevő idejét. Mire az apai jussának is 
a nyakára hágott, egy másik főtörzsorvos egészségesnek találta a 
fiút. Úgy látszik, a bor és a tamburások kigyógyították szívbajá
ból. Ki akarták küldeni a frontra... Most a „reumáját44 gyógyít- 
gatja, és várja a béke kitörését...

Borzas hajú hadapródjelölt lépett az asztalukhoz. Katonás 
feszességgel mutatkozott be Stein hadnagynak:

-  Kadétaszpiránt Lebovics.
-  A költő! -  kiáltotta jókedvűen Gulyás. — Lebovics, a költő. 

Az ezredorvos írnoka. Arról híres, hogy „forradalmi44 verset írt a 
lapjának, mire berukkoltatták. Igaz-e, Lebovics? Azóta se írt 
verset, hanem szorgalmasan iszapolja végtagjait*, és innen küld 
hetenként egyszer háborús, uszító cikket lapjának, a Kis Piszkos 
Újságnak.

-  Pardon... kétszer hetenként...
-  Egyetlen betegsége, hogy fél a lövészároktól.
-  Nem félnék... csak ne lőnének...
-  Bravó... ezért a kijelentésedért medáliát kapsz a hadiékít

ményekkel és a revolverekkel...
A szomszéd asztalnál a tisztek a fronteseményeket tárgyalták.
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Kudjela kapitány az egyik bécsi esti lap legújabb jelentéseit 
olvasta fel: egy német tengeralattjáró elsüllyesztette a legna
gyobb angol csapatszállító hajót. A zsúfolt ellenséges hajó negy
ven másodperc alatt süllyedt el.

-  Hurrá! — kiáltotta Karabacsek őrnagy.
-  Rekord — állapította meg Kudjela.
-  Pincér!... Még egy konyakot! Erre iszunk egyet!...  -  

lelkesedett Pehán főhadnagy.
Csengetyűszó jelezte a hangverseny kezdetét. A terasz lassan

ként kiürült.
A hangverseny kitűnően sikerült. Egetverő tapsokat kapott a 

kitűnő szubrett, aki nagy tetszéssel énekelte el a legújabb pesti 
kuplékat.

A hangversenyt reggelig tartó tánc követte. Kézről kézre adták 
a tisztek az ünnepelt primadonnát. Major Klimek is pompásan 
mulatott, tánc közben is égnek tartotta bőrkesztyűbe burkolt, 
titokzatos hüvelykujját.

Éjfél után Falta kapitány átizzadt zubbonyában keringőzött 
egy termetes, erős mellű, szőke hölggyel. Tánc közben odaszólt a 
terem közepén ácsorgó Leónak:

-  Szevasz! Das ist ganz was andreász... jetzt wird mula- 
tiert...

A tisztek még ki sem aludták a sikerült báli éjszaka mámorát, 
amikor riadóként terjedt el a rémhír: jön a repülőbizottság.

Iszapfüreden mindenki csak erről beszélt:
-  Jönnek a repülők.
Ha ijedtségmérővel mérhették volna az ijedtséget, a mérőgép 

pánikot mutatott volna. Páni félelem szállta meg az érdekelteket
-  őrnagyig fölfelé, a tisztiszolgákig lefelé. De nagy volt az 
ijedtség az érdekelt tisztihölgyikék között is. A tisztek nagyobb 
csoportokban tanácskoztak, suttogtak, a tisztiszolgák lógó orral 
csomagoltak, az érdekelt hölgyek pedig egyenesen zokogtak.

Csak a legénységi állományúak voltak nyugodtak. Mi történ
hetik szegényekkel? Legfeljebb kivezénylik őket a frontra.

A rettegett repülőbizottság érkezését hét lakat alatt őrizték, 
mégis kipattant a titok az egyik telefonos kisasszony révén. A
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Pehán főhadnagynál érdekelt telefonos hölgy árulta el a titkot. 
Úgy történt az eset, hogy amint inkognitóban megérkezett a 
repülőbizottság, von Köllermann reaktivált gyalogsági tábornok 
vezetése alatt, a szigorú generális elrendelte, hogy be kell szün
tetni az interurbán telefonbeszélgetéseket további intézkedésig. 
A postán nagy volt a konsternáció. Ilyesmi még nem fordult elő 
Iszapfüreden.

A postafőnök gondterhes arccal mondta alantasainak:
-  Bizonyára valami fontos stratégiai ok miatt tiltotta le a 

generális az egész vonalon a telefonbeszélgetéseket.
Rövid pár óra leforgása alatt megoldódott a rejtély. A generá

lis személyesen hívta fel utolsó működésének színhelyét, és az 
állomásparancsnoknak szigorúan meghagyta, hogy azonnal ku
tassa fel: hol hagyta el az — öntöltőtollát. Az állomásparancsno
kot személy szerint tette felelőssé az öntöltőtollért. Elrendelte a 
generális, hogy külön futárral juttassa minél előbb kezeihez az 
elvesztett tárgyat.

A telefonos rejtély tehát megoldódott, de nyílt, fájdalmas 
kérdés maradt a délutáni orvosi vizit, a bizottság rostáló mun
kája.

A repülőbizottság működése azzal kezdődött, hogy von Köl
lermann tábornok maga elé idézte Iszapfüred legfőbb orvosi 
parancsnokát: Hitschmann Hugó ezredorvost, és a sárga földig 
leszidta a magas tiszti létszám miatt.

Az ezredorvos zavarában bizonyos orvosi szempontokat emle
getett.

A generális éles hangon torkolta le:
-  Itt nem az orvosi szempontok, hanem a katonai szükségle

tek döntenek. A frontnak kiegészítésre, a hazának bátor 
katonákra van szüksége. A fronton nagy a tiszthiány...

Ennél a pontnál az ezredorvos újból kifejezte aggályait.
A generális dühösen intette le az ezredorvost:
-  Háború van, és a skrupulusait tegye el békés időkre, külön

ben magát is kivezénylem az olasz frontra...
A párbeszéd négyszemközt hangzott el, pár perc múlva azon

ban Iszapfüreden szájról szájra adták a generális felháborodásá
ról szóló rémhíreket.
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A törzstisztek úgy döntöttek, hogy először a legénységi állo
mányú ápoltak vonulnak a repülőbizottság elé, azután a tartalé
kos tisztek és csak a végén kerüljön a sor az aktív tisztekre, 
legvégén a törzstisztekre.

Aznap délután a tisztek elhordták Iszapfüred múzeumának 
összes mankóit. Csak kölcsönbe vették a mankókat — elismer
vény ellenében -  a bizottság működésének idejére.

Az „orvosi vizsgálatot44 a generális úr személyesen végezte. 
Egy szempillantás alatt készen volt a fellebbezhetetlen diagnózis. 
Az eredmény meglepetéssel végződött: Iszapfüredről kivágták az 
összes legénységi állományú betegeket, és a tartalékos tiszteket 
Gulyás és Stein hadnagyok kivételével. Harmadiknak maradt 
velük Lebovics hadapródjelölt, aki a zöld asztalnál, a generális 
mellett a listákat vezette, és akiről — megfeledkeztek. A kétszáz
huszonhét tényleges tiszt közül hetet vonultattak be a káderhez, a 
többi további ápolás alatt maradt.

A beavatottak azt rebesgették, hogy az aktívoknak az volt a 
szerencséjük, hogy a futár pont akkor robogott be az elveszett 
öntöltőtollal, amikor rájuk került a sor. A tartalékosok persze 
esküdöztek, hogy ezt az aktív tisztek rendezték ilyen ügyesen. 
Annyi bizonyos, hogy von Köllermann generálisnak feltűnő jó 
kedve kerekedett, amikor viszontlátta az öntöltőtollát. Ez az 
utóbbi körülmény leszögezése azonban már mit sem változtatott 
az eredményen.

A repülőbizottság munkáját mindössze két, jelentéktelen inci
dens zavarta meg. Gulyás hadnagy a tartalékosok között utolsó
nak lépett elő műlábával. Bot nélkül járt, lehetőleg leplezni 
akarta rokkantságát. Krisztus-szakállát gondosan kifésülte, bo
zontos bajuszát kifente, és keményen vágta össze bokáit a gene
rális előtt.

-  Mi a baja? -  kérdezte szigorúan a pocakos generális.
-  A lábam! — jelentette keményen Gulyás hadnagy.
-  Megsebesült a lábán? -  kérdezte gúnyosan a tábornok.
-  A grá... a grá... — dadogta keservesen a hadnagy.
-  A gránát? — segítette von Köllermann.
-  A grámofon esett a lábomra -  nyögte ki halálos komolyság

gal a hadnagy.
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Megsimogatta szakállát, és odébbállott.
A másik incidens inkább ,,házi“ jellegű volt.
Amikor major Klimekre került a sor, az öreg császárszakállas 

törzstiszt ijedtében a padló felé fordította kesztyűujjba dugott 
hüvelykjét, ami különösen az ezredorvost hozta zavarba, de 
Lebovics írnok is megdöbbent a szokatlan látványtól.

A kedvező eredményt kitörő lelkesedéssel fogadták a tisztile
gények és a tisztihölgyikék. De az öröm hullámai eljutottak a 
tiszti étkezde konyhájába is. A szakács örömében aznap este 
ünnepi vacsorát rendezett a „győztes" tisztek részére. Az étlapon 
többek között ezek az ételek szerepeltek: véreshurka, rohampás
tétom, csokoládétorpedó és jegesgránát. Másnap a kikölcsön
zött mankók visszakerültek a fürdőhely múzeumába. Stein had
nagy is -  javult állapotára való tekintettel -  megvált hűséges 
mankóitól.

Aznap Stein hadnagy váratlan vendéget kapott: Amálka ko
pogtatott be hozzá. Bécsbe utazott kislánya látogatására, és egy 
kis kerülővel ellátogatott Iszapfüredre is.

Leó magánkívül volt örömében. Szökkenő lépésekkel, mint 
egy bakkecske ugrott Amálka nyakába:

-  Isten hozta, drága!
Amálka tágra nyílt szemekkel bámult a fiúra:
-  Magával, úgy látszik, csodát művelt az iszap...
A hadnagy széles mosollyal válaszolt:
-  Maga gyógyított ki, drága... Ha látom, még a járás is 

könnyebben esik...
Annyira megfeledkezett bajáról, hogy esténként bot nélkül, 

karöltve sétált Amálkával a fürdő kavicsos sétányain. A kavicsok 
ropogása újból és újból eszébe juttatta a múlt kellemetlen hábo
rús emlékeit... A sabaci menekülést... a Száva-parti vasúti 
állomást, a helyőrségi kórház kertjét... a sebesült Nagy Istvánt.

-  Igaz! -  kapott észbe Leó. -  Éppen ma érkezett egy tábori 
lap Nagy István főhadnagytól, amelyen csak néhány ceruzával 
írott kusza szó áll: ,,Bruszilov offenzíva... Pergőtűz, 1916. június 
6. Még élek“ ...

Amálka nagyot sóhajtott:
-  Szegény Pista... Az Isten majd hazasegíti... A felesége
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nagy nélkülözések között él, gyakran kerestem fel, és élelmisze
rekkel segítettem.

-  Angyal...
Falta kapitányt nem értesítették Amálka megérkezéséről. A 

lány a fürdőhely szélén, kis parasztházban vett ki szobát néhány 
napra. Leó egész nap nála tartózkodott, együtt turbékoltak, és 
csak alkonyaikor indultak vég nélküli sétákra a park elhagyott, 
rosszul világított sétányain.

Szerelmesen bújtak össze. Boldogan jártak az öreg, lombos 
platánfák alatt.

A jövőről beszélgettek, a kis Zita jövőjéről, a békekötésről, 
ami már nem késhet sokáig.

Leó édes izgalommal csókolta a lány fülébe:
-  Békekötés után megesküszünk.
-  Igen... -  rebegte boldogan a lány.
-  Nevet adunk a gyermekünknek.
-  Kedves — áradozott Amálka.
Kanyargós ösvényre tévedtek. Távolból pislákoló lámpások 

világították meg az arcukat. Megállottak. Leó magához vonta 
Amálka kezeit:

-  Nagyon, nagyon szeretlek... Még soha senkit nem szeret
tem így. Nem is tudtam, hogy mi az igazi szerelem.

A lány remegő testével közelebb simult a fiúhoz.
Leó izgatottan suttogta:
-  Igen, halálosan szerelmes vagyok beléd.
-  Kedves — lihegte a lány.
-  Minden gondolatom a tied...
-  Szívem...
-  Valami úgy bánt...
-  Mi bántja, kedves?
-  Egy vallomással tartozom...
A fiú küzdött önmagával. Nagyokat nyelt.
-  Mi az a vallomás?...
Leó testét elöntötte a meleg, azután hideg veríték ütött ki 

rajta.
-  No? -  biztatta a lány.
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-  Nem tudok hazudni. Az igazán szerelmes ember nem tud 
hazudni.

-  És a vallomás?...
A fiú teste görcsösen vonaglott. Tekintetével a lány villogó 

szemeit kereste. Pár pillanatig tartó vergődés után hirtelen magá
hoz szorította a lányt, és vadul lihegte:

-  Szeretlek... szeretlek...

A harmadik napot a negyedik önfeledt nappal toldották meg. 
Amálka elutazott.

Csüggedten, lehorgasztott fővel bandukolt az állomásról haza
felé Leó.

Fojtós, forró nyári est volt.
Gulyás hadnagy az ágyán hevert, csonka lábával tornászott, 

recsegő kacajjal kísérte komikus mozdulatait.
Leó kimerültén rogyott ágyára.
-  Mi az, testvér, tán beteg vagy? -  rivallt rá Gulyás. -  Ha 

beteg vagy, eridj kórházba...
Stein hadnagy nagyokat sóhajtott.
-  Mi bajod van? -  ordított rá szobatársa.
Leó kezével legyintett.
-  Talán elutazott? — vallatta tovább Gulyás.
Szomorú igent intett Leó.
-  H ja!... a szerelem gyógyíthatatlan betegség.
-  Elutazott... — mondta maga elé Stein hadnagy.
-  K ár... úgy vettem észre, hogy a hölgytársaság jobb orvos

ság isiász ellen, mint az iszap...
-  Nem tudtam megvallani neki, pedig a nyelvemen volt...
-  Mit? te szerencsétlen flótás...
-  Nem volt hozzá lelkierőm...
-  Meg vagy te őrülve? ... Beteg ember vagy... Lelkibeteg.
Leó Gulyás hadnagy ágya szélére ült, és megragadta a kezét:
-  Könnyíteni akartam a lelkiismeretemen, meg akartam val

lani neki mindent, de nem volt bátorságom, nem volt erőm, 
féltem, hogy kiábrándul, féltem, hogy faképnél hagy, megvet... 
Neked megvallom...

-  Mi az istencsudát? ...
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-  . .. megvallom, hogy soha semmi komoly bajom sem volt... 
Becsaptam az orvosokat, mindenkit becsaptam. Én egy közönsé
ges szimuláns vagyok... Alávaló szimuláns...

Lélegzete elakadt, eltorzult arccal bukott Gulyás hadnagy 
csonka lábára.

Sírógörcs rázta erőteljes testét.
Valami különös, fuldokló hangon zokogott.
Gulyás hadnagy ajkán fagyott a mosoly. Szánalommal nézte a 

vonagló testet. Halkan szólalt meg:
-  Látod ezt a húscsonkot itt? Én nem voltam szimuláns. Ez a 

jutalmam. A menyasszonyom elfordult tőlem, mindenki undorral 
néz rám. Ez a jutalmam... Testvér... Nem érdemes, nem érde
mes becsületesnek lenni. Igazad van: nem érdemes...

Leó görcsösen kapaszkodott az ágyba, sírógörcse a fuldoklásig 
fokozódott.

Gulyás hadnagy sírásra torzult arccal, félelmetes kacajba tört
ki.

Teli tüdővel üvöltötte Leó fülébe:
-  Ember!... Hát nem érted a szót? Nem érdemes... Nem 

érdemes!...
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T I Z E N K I L E N C E D I K  F E J E Z E T

.. ÉS JÖNNEK-MENNEK A 
HALÁLVONATOK“

A városháza lábánál — mint valami óriási méhkas előtt — 
ácsorogtak a „köpködő börze“ törzsvendégei. Ünneplőbe öltö
zött, csizmás parasztok, pantallós alkuszok beszélgetése egyetlen, 
zsibbadt zümmögésbe olvadt.

Hetipiackor embererdő nő itt ki az aszfaltból: mindenki a 
maga megszokott helyén áll. A kis villamoskocsi csengetésére 
lomhán mozdulnak a sínekről a csizmás lábak. Egylovas pa
rasztszekerek, rozzant fiákerek tévelyegnek a feketéllő, mozdu
latlan tömegben. A csizmás lábak között, a fal tövében részeg 
napszámosok horkolnak.

Bunyevácok, magyarok tárgyalnak itt, jól megértik egymást, 
különösen, ha üzletről van szó.

A háromszáz láncos Jásó bácsi a hangadó. Ha valami nagyot 
mond, pár hét múlva a szállásokon is beszélnek róla.

Jásó bácsi mondta pünkösd napján:
-  Azért van a nagy nyomor és szegénység, mert elvitték a 

templomokból a harangokat.
A köpködő börze előkelősége a Nagy kávéház csupasz asztalai 

körül sütkérezik.
... Nagyboldogasszony napján, rekkenő hőségben lószenzálók 

ültek az egyik sarokasztalnál. A nagyhangú pipás Gilice vitte a 
szót:

-  Azért én csak ammondó vagyok, hogy Mötyök Matyinak 
nagyobb a szerencséje, mint az esze.

-  Van annak magáhó valója...  -  dünnyögött Rostás Rókus -  
ne féltsd te az ű eszméletét...

-  Csakis! — vélte az öreg Csomó bácsi, és nagyot köpött.
Gilice néhány szál dohányt kotorászott elő, és rágyújtott ki

csiny hadipipájára:
-  Lutri az egész. Szerencsés kucséber... Ez a Kávé Matyi
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tizenötben megvett egy vagon égett lucskos szövetet. A kutyának 
se kellett. Mötyök Matyi kifizette az egészet a mellényzsebéből. 
Mindenki azt mondta rá, hogy hibás eszű. Még a tulajdon fele
sége is. Vakuljak meg, ha nem igaz: húsz koronát nem adtam 
volna az egész vacakért. Az árverési hiénák kiröhögték. Most, 
két év után nem röhög senki. Matyi zöldre festette a szöveteket, 
és az egészet eladta a hadseregnek. Amikor már mindenki csa
lánszövetet árult, Matyi a legfinomabb gyapjúszöveteket kínálta. 
A pénzen sarokházat vett a posta mellett...

Rostás Rókus a pipája szárával igazgatta a tömött bajuszát:
-  Esze van.
-  Ha sokáig tart a háború, még majd a városházát is meg

veszi . .. Azt mondják: zsákban őrzi az aranypénzt.
-  Nagyon gazdag...
-  Ha vesszük, márna Kávé Mátyás a város leggazdagabb pol

gára — szólt közbe Csomó bácsi.
Gilice apró szemei villámokat szórtak a bozontos szemöldökök 

mögül.
-  Piszkos ez a vagyon... — mondta, és kiköpött. — Egyenes 

úton egy fityinget se S2erzett.
-  Engedelmet instálok — ellenkezett Rostás bácsi —, a háború 

után senki se kéri számon a vagyon tisztaságát. A bankó is 
piszkos, meg büdös is, de mindenki elszíveli a szagát... Az onoka 
már nem kérdezi, hunnan a vagyon.

-  Lehet...
-  Hallom: iszik.
-  Azóta iszik, mióta Elemér fiát kivitték a frontra. Bánatában 

iszik.
Az asztal körül egyre nőtt az embergyűrű. A kíváncsi fejek 

szaporodtak. Kávé Mátyás sorsa mindenkit érdekelt. Sok hara
gosa, irigye akadt a vállalkozók között, mert a pálinkával tartott 
munkások szívesebben mentek hozzá dolgozni kisebb napszá
mért is.

Tizenhét elején már minden nagyobb üzem Kávé Mátyás, ,,a 
főnök úr“ kezében volt. A háború alatt leállított gyárakat hús
konzervüzemekké alakította át. Virágzó húskonzerv- és zsírfel
dolgozó telepén nagyrészt orosz hadifoglyokkal dolgoztatott. Sa
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ját hizlaldáiban, vágóhídjain az olcsó munkások százait foglal
koztatta. A hadseregszállító hús- és zsírüzem felmentett, rosszul 
fizetett hivatalnokokkal dolgozott. A növekvő drágaságban senki 
sem mert fizetésemelést kérni, mert a ,,főnök úr44 az ilyen magá
ról megfeledkezett hivatalnokot azonnal letorkolta:

-  Mi az, Sznopcsek úr, fizetésemelést akar? Hát még mit 
nem? Örüljön, hogy é l... Még magának kellene nekem fizetni a 
fölmentéséért...

Kávé Mátyás, a legendás vagyonú, tekintélyes polgár a városi 
képviselő-testület tagja, a Polgári Kör és Dalárda elnöke és az 
Önkéntes Tűzoltók tiszteletbeli elnöke volt.

Minden rendben ment, csak éppen a fia miatt emésztette 
bánat.

Elemér fiát, a család büszkeségét a tizennyolc évesekkel soroz
ták be. A vézna Elemér a háborús évek alatt nagy, csontos 
legénnyé serdült. Két fejjel volt nagyobb apjánál. A fiú leghőbb 
vágya volt: a háború befejezése előtt kikerülni az olasz frontra.

Kávé Mátyás így vigasztalgatta magát:
-  Csak menjen... Mire kiér a frontra, véget ér a háború ...
A jómódba csöppent fiú két kézzel szórta apja összekuporga-

tott pénzét. Eleinte a hadiözvegyek után bomlott, később, apja 
nagy bánatára, az egyik éjjeli mulató hölgyébe gabalyodott. 
Rövid ismeretség után „kiváltotta41 a nőt a mulatóból, felöltöz
tette, és lakást bérelt számára. Erősen fogadkozott, hogy felesé
gül veszi a nálánál jóval idősebb, hervadt nőt. A házasságkötés 
előtt az olasz front legveszedelmesebb pontjára vezényelték ki, 
ahol a rohamosztagban kapott beosztást.

A boldogtalan apa bánatában ivott.
Esténként ott ült Czirok Dani Vörös Pulyka kocsmájában, a 

borosüvegek köze állította a fia rohamsisakos arcképét, és ivott. 
Boldog-boldogtalannak fizetett. Benedek bácsi, a tűzoltó- 
parancsnok, állandó kísérője és ivópartnere volt. Benedek 
bácsit Kávéné bízta meg azzal, hogy „vigyázzon44 az urára. Törzs
asztalánál ültek a Régi Fiatalemberek dalárdájának tagjai is, 
csupa rezes arcú, javakorabeli italos ember.

A hadüzenet harmadik évfordulóján együtt ült a társaság a 
Vörös Pulykában.
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Kávé Mátyás az első liter bor után tört és zúzott: ordítva 
követelte a háború azonnali befejezését.

-  Elég volt a háborúból! -  kiáltotta izgatottan. -  Elég volt 
m ár... Elég!

Czirok Dani fogta le a dühöngő embert.
-  Inkább a pénzemet vitték volna el a fiam helyétt -  bömbölt 

tovább Kávé úr, és vaksi szemeivel sűrűn hunyorított. -  Mért 
nem mozgósították az aranyaimat? Mért nem vették el a vagyo
nomat? Ahhoz nem szabad hozzányúlni, ugye? A fiamat... 
egyetlen fiamat vitték e l...

Benedek bácsi a füléhez hajolt:
-  Csöndesebben, Matyi... Más is hallja... Még bajod esik...
-  Nem félek én senkitől — recsegte magánkívül Kávé Mátyás.

-  Nem fogom be a számat... Tartóztassanak le ... Itt vagyok...
Öklével ütötte mellét, azután egy hajtásra itta ki a borát. Apró 

szemei bedagadtak.
Kissé lecsendesedve mondta:
-  Három hónapig voltam fogságban...
-  Orosz fogságban? — szúrta közbe az egyik ismeretlen arcú 

vendég.
-  Matyi bácsi nem volt a fronton -  magyarázta a mázsás 

Czirok Dani.
Kávé Mátyás keserűen mosolygott:
-  Hát front nélkül nem is ülhet az ember fogságban?... 

Mondom: három hónapot ültem ártatlanul... de három évig 
ülnék, ha megválthatnám a fiamat.

Benedek bácsi vigasztalta a lázongót:
-  Annak örülj, hogy téged nem soroztak b e ... Mit szóljon a 

Kucsera Félix? Az öreg Kucsera is berukkolt, és most a fiú tanítja 
az apját -  járni...

Nagyot nevettek.
Czirok Dani, a sántikáló kocsmáros szorgalmasan töltött:
-  Isten tartson, Matyi... Tiszta bor ez, saját borom.
A tűzoltóparancsnok dülöngélve állt fel, és magasba emelte a 

virágos boroskancsót:
-  Ide nézzen a puszták homokja -  kiáltotta - ,  és ha nem tud 

inni, majd megtaníton én!...
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Szájához emelte a literes kancsót, és egy hajtásra ürítette ki.
Kávé Mátyás a második liter bor után ellágyult. Vaksi szemé

ből patakzottak a könnyek. Siratta a fiát, siratta Ferenc Józsefet, 
aki ha élne, bizonyára véget vetne ennek az oktalan vérengzés
nek. A vendégek együtt sírtak vele. Addig siránkoztak, amíg meg 
nem jelent Kávé Mátyásné homokfutója, és haza nem szállította 
a részeg embert.

Heteken keresztül minden este megjelent az asszony a kocsma 
előtt. Utóbb már beletörődött az ura korhelykedésébe, és sorsára 
bízta:

-  Igyék, ha jólesik neki.
Kávé Mátyásné látogatásainak elmaradása pontosan esett 

egybe első udvarlójának felbukkanásával. A „szőke zászlós" 
tizennyolc esztendővel volt fiatalabb az asszonynál, ami nem lett 
volna baj, ha az asszony nem akarta volna magát egyszerre húsz 
évvel megfiatalítani. A zászlós kedvéért egész nap csinosította 
magát, nagyon sok pénzt költött kendőző szerekre. Állandóan 
fekete kalapot viselt, ami egészen jól illett festett, lenszőke 
hajához. A háborús jótékonyságból is kivette a részét: gyűjtött a 
népkonyhák, a háború özvegyei és árvái javára, de minden 
esetben súlyt helyezett arra, hogy nevét kiírják az újságok. A 
Gyermekvédő Liga porvárosi fiókja alelnöknőnek választotta 
meg.

Senki se ismert a fukar, krajcároskodó asszonyra. Valósággal 
szórta a pénzt. Tönkrement előkelőségektől briliánsokat, szőr
mebundákat, perzsaszőnyegeket vásárolt össze. Megvette az 
éhező zeneszerző zongoráját, és a szőke zászlós kedvéért zongo
rázni is tanult. Ragyogó gyűrűkkel telerakott ujjaival órák hosz- 
szat kalimpált a zongora billentyűin. Néhány hét alatt betanulta a 
zászlós kedvenc nótáját, és egész nap azt nyaggatta.

Két kézzel szórta a pénzt haszontalan holmikra, de a kofákkal 
pár fillérért órák hosszat alkudozott. Kéjesen borzongott, ha 
néhány koronát lealkudhatott a cselédek és napszámosok béré
ből.

Ügyet se vetett a károsultak éktelen szitkozódásaira:
-  Hát csak húzza le a ténsasszony azt a pár garast, legalább 

megmarad — orvosságra...
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A kofák irtóztak az „édesszavú ténsasszony44 vásárlásaitól. A 
rossznyelvű asszonyok azt mondták rá: ,,Kell a pénz a fiatal 
szeretőjének.44

A megkótyagosodott asszony agarat vásárolt, és sétáira a fiatal 
tiszteken kívül az agarat is magával vitte. Az utcán pajzánul 
kacagott, kacérkodott, erős bájaival ugrándozott, mint valami 
bakfis.

A tréfás Gálics Titusz hangos megjegyzést tett a korzón a 
gyerekarcú udvarlókra:

-  Kávéné a hivatásának é l ... hiszen ő a Gyermekvédő Liga 
alelnöknője...

Amálka teljesen visszavonultan élt a kis Zitával, az „örökbe 
fogadott hadiárvával44. Az utcán alig mutatkozott. A tékozló 
anya a lánya riválisa lett, egyre inkább eltávolodtak egymástól. A 
feszült viszony csak elmérgesedett, amikor egy ízben Amálka 
kezébe került a fiatal szőke zászlós ömlengő szerelmes levele.

Kávéné fölényeskedett:
-  Egy kis szórakozás az egész... Ártatlan szórakozás... Meg

halnék az unalomtól, ha ez se volna...
Amálka elnéző mosollyal vette tudomásul anyja védekezését. 

Magában örült a dolgok fordulatán, hiszen nagy vallomás előtt 
állott: titokban polgári házasságot kötött Stein Leóval. Leó két
heti szabadságát arra használták fel, hogy polgármesteri diszpen- 
zációval házasságra léptek. A házasságkötés azon az emlékezetes 
napon történt, amikor a lapok nagy betűkkel hozták a hírt: 
Amerika megüzente a háborút.

Amálka élénk levelezésben állott férjével. Minden szabad 
idejét a levélírás kötötte le. Leó a front mögött a hadtápon kapott 
„életbiztosító44 beosztást. Századparancsnok volt „a kis hinter
land44 területén, pár száz kilométernyire a front mögött. Nagyon 
jól ment a sora, csak éppen azon siránkozott, hogy kihízott 
egyenruhájából, és a háború befejezése előtt kénytelen lesz új 
egyenruhát csináltatni.

Teri gyakori vendég volt Amálkánál. Bár súlyos nélkülözések 
között élt családjával, alig tellett a mindennapi megélhetésre, 
sohasem panaszkodott. Kidolgozott, ápolatlan kezei, lesoványo
dott teste, sápadt arca mindent elárult. Egyik napról a másikra
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tengődtek. A kis Retek utcai házra kölcsönöket vettek fel, a tiszti 
fizetés kevésnek bizonyult a tűrhetetlen drágaságban. Amálka 
segítette, amennyire szűkös zsebpénzéből tellett.

Az utóbbi hetekben Teri nagyon nyugtalan volt: két hónapja 
nem kapott férjétől levelet.

Vég nélküli őszi eső permetezett, csatakosak voltak az utcák.
Teri kisírt szemekkel kopogtatott be Amálkához. Vékony 

cipője teljesen átázott.
Amálka izgatottan fogadta:
-  Semmi hír? ...
-  Semmi.
-  Egy sor írás se?
-  Semmi.
-  Hallatlan.
-  Nincs otthon maradásom... Az anyám egész nap sír. Álmá

ban megjelent a halál, és magával vitte az ágy lepedőit. Azt 
mondta a mama: ez nagyon rosszat jelent. A lepedőben halva 
látta Pistát...

-  Ugyan kérlek — mosolygott Amálka - ,  az álomnak épp az 
ellenkezője válik valóra.

-  A kis, örökbe fogadott Bakai Berci egyre faggat: mikor jön 
már haza az édes tata?

-  Várj csak — kapott észbe Amálka —, majd kártyát vetek...
Kártyacsomagot tett elébe:
-  Emeljél háromszor, bal kézzel, a szíved felé ... így n i... Ez 

a zöfd király az urad, a Pista... a piros alsó te vagy, Terikém... 
Feltűnő közel állsz az uradhoz... Az uniformisos úr feje fölé 
esett a makk kilences...

-  Mit jelent az? — kérdezte lázasan Teri.
-  Valami baleset érte ...
-  Miből olvasod ki?
-  Jobbról a tök nyolcas, balról a zöld hetes... Ez a két kártya 

egymás szomszédságában...
-  Nos? ...
-  Kellemetlen meglepetés... Hála Istennek, a halál elkerülte 

a zöld királyt...
Háromszor is kirakta a kártyákat:
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-  Hiába... kellemetlen meglepetés... Baleset, bánat, egyre 
csak bánat. Halál nem áll...

Türelmetlenül söpörte össze a kártyákat:
-  Eh, bolondság. Szóra sem érdemes. Mikor kaptál utoljára 

levelet Pistától?
-  Két hónappal ezelőtt. Itt van az utolsó tréfálkozó levele. 

Kínzó fogfájásról panaszkodik. Ezt írja: „A hangulat jó, a levegő 
még jobb, és sajnos, nagy étvágyat csinál. A legénység kitart: 
győzni fogunk!... Különös életet élek... Este, ha lefekszem -  
felöltözöm. Revolvertáska, kézigránát lóg az oldalamon... Reg
gelre virradóra — levetkőzöm. Kiábrándulnál, ha látnád a fehér
neműmet. A felső szennyes ing alatt még szennyesebb inget 
hordok: a néma tetvek melegágyát. Az a szerencsém, hogy a 
ruhatetű néma és nem hangos, mint a tücsök. A lábbeligarnitú
rám is cifra. Rongyos harisnyáim köré a napilapok haditudósítá
sait csavarom, nagyon jó szolgálatot tesznek a nedvesség ellen. 
Az alsó alsónadrágom csupa rongy, azonban a rongyos felső 
alsónadrágom helyenként befödi az alsó alsónadrág folytonossági 
hiányait. A zászlósom is dupla gatyát hordott, amíg az átkozott 
Dörrgemüzétől rá nem jött a mars-mars. Egy ízben nagy sietsé
gében megfeledkezett a második, vagyis az alsó alsónadrágjáról, 
és megtörtént, illetve beletörtént a katasztrófa. Telitalálat volt. 
Az eset után a zászlóst tüzérségi megfigyelőnek léptettem elő. A 
Dörrgemüzét a század kutyájának adtuk, de szegény pára 
másnapra beledöglött. Szegény Digó kutya most már nem ugatja 
meg a szárított halat. Egyébként tombol az egészség: én és 
gitárom még épek vagyunk egy darabban. Csak ez az átkozott 
fogfájás ne kínozna..

Amálka mosolyára könnyfátyol borult:
-  Nem féltem Pistát... Ha az Úristennek csak egy angyala is 

van, őrködik fölötte...
Hangja melegen csengett, szinte simogatta Terit.
-  Igen — sóhajtotta Teri —, csak még egyszer viszontlátnám. 

Nem engedném többé vissza. Elég volt... Menjenek ki azok a 
harctérre, akik még nem voltak kinn.

-  Igazad van — tűnődött Amálka —, még sokan, nagyon sokan 
vannak, akiknek sikerült megmenekülniük a pokolból...
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-  Bocsáss meg, drágám...
-  Tudom... a dekkolók között van Leó is meg egy csomó 

ezredtársa... Falta kapitány és társai... akiknek ez a hivatásuk.
-  Bocsáss meg...
-  Igazad van... A jó bolondoknak a pokol jut osztályrészül, a 

körmönfont lógósoknak a — földi mennyország...
-  De Leó...
-  . .. Leó a fronton belebotlana az első eltévedt golyóba. Az az 

érzésem, hogy nem térne haza elevenen... Ezt ő is megérezte ... 
Az ilyesmit megérzi az ember...

. .. Az utca felől éktelen lárma hangzott fel. Kávé Mátyást 
hozták haza fiákeren.

Czirok Dani támogatta a részeg, összetört, jajveszékelő, ősz 
hajú embert, aki a kocsmáros széles mellén zokogott, és elcsukló 
hangon követelte a fiát és a háború azonnali befejezését.

A Földbank és Takarék rt. vezérszobájának díszes ajtaján kis 
névjegy szerénykedett. Ez a két szó állott rajta: Áldori vezérigaz
gató.

A választás egyhangú volt.
A bank részvénytöbbsége Áldori kezében volt. Mire elérkezett 

a választás napja, az igazgatósági tagok akár a tűzbe mentek 
volna Áldoriért. Valamennyi meghitt embere volt a vezérigaz
gató-jelöltnek, vakon bíztak Áldoriban, a nagy bankzseniben.

A választás után Porváros egész társadalma ünnepelte Áldorit, 
és szerencsekívánataival halmozta el az új, fiatal vezért. A ka
szinó társasvacsorát rendezett ügyvezető elnökének tiszteletére, 
a vacsorán számos felköszöntő hangzott el. A Porvárosi Közlöny 
vezető cikkben emlékezett meg a nagy eseményről, a „bankme- 
teor“ fölfelé ívelő, ragyogó pályafutásáról. A lap hozta Áldori 
fényképét is. Az Országos Földbank igazgatósága táviratilag 
üdvözölte az érdekközös porvárosi Földbank új vezérigazgatóját. 
A kereskedők egyesületének népes küldöttsége feltétlen bizal
máról biztosította Áldorit.

A vezérigazgató-választás után rövidesen összeült a végrehajtó 
bizottság öt tagja, Áldori elnöklése alatt, hogy megbeszélje a 
bank új irányelveit. A végrehajtó bizottság tagjait Áldori válo
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gatta össze. Többségben voltak a dzsentrik, akik a bankügyekhez 
vajmi keveset értettek, és financiális dolgok helyett szívesebben 
beszélgettek vadászatról, lóversenyről és a -  nőkről. Az első 
végrehajtó bizottsági ülésen az elnöklő Áldori indítványára egy
hangú, helyeslő fejbólintással igazgatónak választották meg Ras
kó Sándor doktort. A választás váratlanul érte a bank tisztvise
lőit, hiszen Raskó három másik idősebb cégjegyzőt előzött meg.

Áldori rövid, keresetlen szavakkal méltatta Raskó érdemeit:
-  Energikus, gerinces ember, szakmájában tekintély. Megvan 

benne a bankember következetessége: ha kell, előzékeny, udva
rias, vajszívű, ha kell, a kegyetlenségig kíméletlen, kőszívű.

Ugyanezen az ülésen jelentette be Áldori -  általános helyeslés 
és udvarias fejbólintgatás mellett hogy a vezérigazgató mellett 
titkári állásra Cserreghy Lászlót jelölte.

Néhány hét múltán Raskó Sándor doktor, a Földbank és 
Takarék igazgatója, oltárhoz vezette Berkó Etát.

Az esketési szertartást az öreg plébános, a menyasszony anyjá
nak távoli rokona végezte. A plébános megható beszéde után a 
Lohengrin nászindulója dobogtatta meg a felzaklatott szíveket. A 
virágdíszes, kivilágított öreg templom előkelő közönsége mele
gen gratulált a szép menyasszonynak és a boldog vőlegénynek. A 
díszes esküvőn megjelent Áldori vezérigazgatóval a Földbank 
teljes tisztviselőkara. Az új párt ajándékokkal halmozták el az 
ismerősök. A Földbank igazgatósága gyönyörű, habos kőrisfa 
hálószobát adott nászajándékul. A hálószobát még a háború első 
esztendejében zálogosította el a hősi halált halt hírneves 
műbútorasztalos özvegye.

... Raskó Sándor igazgató felesége volt a város legszebb asszo
nya. Ezt még a Földbank epés tisztviselőnői is elismerték. ízlése
sen öltözködött, a bizonytalan háborús divatba belevitte egyéni 
ízlését, találékonyságát is. Mindenütt ragyogott, mindenkit elbű
völt kiteljesedett asszonyi szépségével. A korzón csak férfitársa
ságban mutatkozott. Kerülte a nőket. Valóságos nőgyűlölő volt. 
Főleg jómódú öreg urak társaságában látták a mindig túlzottan 
jókedvű, hangos, eleven asszonykát. Kéthónapos asszony korá
ban sokat beszéltek a társaságban Raskóné botrányos viselkedé
séről. A kaszinó estélyén történt, hogy Eta túlságosan sokat
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fogyasztott a pezsgőből. Féktelen jókedvében az asztal tetején 
táncolt, térden felül mutogatta selyemharisnyás, formás lábait, 
majd Áldori vezérigazgató nyakába ugrott, és hisztériás zokogás
sal összevissza csókolta.

A bank üzeme nem érezte meg a „nélkülözhetetlen" Berkó 
Eta távozását. Ment minden tovább a régi kerékvágásban. Ese
ménytelenül peregtek a napok, mindössze annyi történt, hogy 
Áldori újabb három, családos tisztviselőt helyezett a rettegett 
„nélkülözhető" listára.

Hevér igazgató is a régi ökörcsapásban haladt. Szorgalmasan 
futkosott fel és alá apró lábaival, homlokára tolt szemüvegével, 
és valahányszor jobb üzletfél jelent meg a márványpultok előtt, 
hangosan szólt a legközelebbi tisztviselőhöz:

-  Jovánovics ú r ... kérem a zárlati íveket...
Egy ideig Hevér igazgató tűzdelte ki a vezérigazgató hadszín- 

téri térképén a kis zászlócskákat, a hivatalos Höfer jelentések 
alapján, később erre is ráunt, és az elárvult zászlócskák szomo
rúan lógtak le a mögöttes országrészek mezőiből...

Hadikölcsönjegyzés. És újból hadikölcsönjegyzés. Ebben me
rült ki a bank tisztviselőinek munkája. A katonák hadikölcsön
jegyzés cím alatt szabadságot kaptak a fronton. Aki gazdagabb 
volt, és nagyobb összeget jegyzett, hosszabb szabadságot kapott. 
A szegény embernek nem jutott ki a drága hadikölcsön szabad
ságból.

-  Sok a dolog, kevés a haszon — bosszankodott Hevér igaz
gató.

Gyakran kötődött a hölgy tisztviselőkkel:
-  Le kell építeni néhány női munkaerőt — fontoskodott. -  

Takarékoskodni kell...
Üres óráiban a szép Ida kisasszonyt korholta pontatlansága 

miatt.
-  Ida kisasszony... -  mondta Hevér, összeráncolt homlokkal

-  tegnap nem volt benn a bankban, és ma reggel hat és fél percet 
késett.

A szép Ida kisasszony fülig elpirult, és tegnapi mulasztását 
múló természetű bajával igyekezett igazolni.

Hevér igazgató valósággal felfúvódott a dühtől.
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-  A bankban katonás fegyelmet követelek, Ida kisasszony — 
bömbölte izgatottan. -  A jövőben úgy intézze, hogy ez a múló 
természetű rosszullét mindig vasárnapra essék...

És tovasiklott a síkos márványkockákon, de mert Áldori jött 
vele szemben, futtában odaszólt az egyik vézna, szemüveges 
tisztviselőnek:

-  Halász ú r ... kész a postarevízió?
Áldori vezérigazgató feltűnő hosszú ideig tárgyalt a Haditer

mény megbízottjával.
A „Haditermény bácsi44, a pocakos, tönkrement földbirtokos 

külön osztályon, külön tisztviselőkkel dolgozott a bankban. A 
Haditermény bácsi vásárolt, a bank fizetett, korlátlan összegeket 
kölcsönzött ki az államkincstárnak. A bank régi emberei jól 
tudták, hogy az államon a Haditermény bácsi keres, a vezérigaz
gató keres, csak a bank nem keres...

Acél úr, a bank tar fejű, kövér pénztárosa összesúgott Hertzka 
cégjegyzővel:

-  Nagyon jóban van a vezér a haditerményessel -  állapította 
meg a pocakos pénztáros.

-  Szimpatizál vele.
-  Mit gondol, Hertzka úr, mennyit fizet rá a Haditerményre a 

vezér?
-  Nekem legyen mondva az a ráfizetés — nevetett titokzato

san Hertzka.
-  Hallotta a vezér legújabb üzletét?
-  No?
-  Dörrgemüze.
-  Hát az mi?
-  A katonák réme. Szárított főzelék.
-  Szárított „papírtalpú bakancs44? ...
-  A legújabb panama. A Dörrgemüzében mindent talál a 

baka, csak főzelékfélét nem. Van benne: falevél, lóhere, krumpli
héj, faág, kavics, babérlevél, szemét, penész, kukac... szóval egy 
jó bolt.

-  Képzelem, mit lehet ezen keresni...
A csapóajtó kinyílott, és Strunz alezredes csoszogott be a
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bankba. „Rugalmas" lépteit tükörfényes nadrágjának harmoni
kajátéka kísérte. Egyenesen a pénztárfülke felé tartott:

A pénztáros hangosan üdvözölte:
-  Á h ... az alezredes ú r ... Régen volt már szerencsénk.
Az ezredes nagyot sóhajtott:
-  Rosszak a viszonyok... Szörnyű a drágaság... Nagy a sze

génység.
Régi bizalmasaihoz fordult: megtakarított pénzecskéjét akarja 

a bankban gyümölcsöztetni. A háború után — mint nyugalmazott 
ezredes -  pénzének kamataiból akar élni.

-  Hol késik az ezredesi kinevezés? -  eszmélt fel gúnyos 
mosollyal Hertzka.

Strunz alezredes fájdalmas arccal panaszolta el, hogy csak 
abban az esetben kapja meg az ezredesi kinevezését, ha önként 
jelentkezik harctéri szolgálatra, és frontezrednél tünteti ki magát. 
Vére a fejébe szökött. Apró szemei eltűntek a vizenyős szemhé
jak alatt.

-  Felülről kaptam a parancsot... -  nyögte titokzatosan.
-  Nos, alezredes ú r?...
-  Mit csináljak? A feleségem sem hagy békében...
-  Tehát a legokosabb...
-  A legokosabb — sziszegte fájdalmasan az alezredes — Mául 

haltén und weiterdienen... Hát nem igaz?
Acél úr helyeslően bólintott:
-  Tökéletesen igaza van, alezredes úr.
Hertzka meglökte könyökével Acélt:
-  Apropos... — mondta ártatlan arccal -  mit szól az alezre

des úr, mint katonai szakértő, az amerikai hadüzenethez? ... Még 
ez kellett nekünk... Most már igazán készen vagyunk ...

Az alezredes megigazította csiptetőjét, és fontoskodva vála
szolt:

-  Smarn! Nagy smarn... Most nem a hadüzenet a fontos, 
hanem más kellene ide: losschlagen... Ehhez pedig rendes had
sereg kell, ami fölött Amerika nem rendelkezik. Mire ők beavat
koznak a világháborúba, a németek már kicsikarták a döntést a 
nyugati harctéren... Losschlagen! Ehhez csak a németek érte
nek ... Kaiser Wilhelm ...
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Az alezredest elkapta a hév. Arca kipirult, felfúvódott, magas 
homloka vörös foltokban égett.

-  Losschlagen! Losschlagen! -  kiáltotta harsányan, és karjai
val a levegőben hadonászott.

A száguldozó Hevér igazgató megállott előtte:
-  Miről van szó, alezredes ú r? ...
A kiabálásra Raskó doktor is előbújt:
-  Mi az, mi az?
Dekker bankügyész kíváncsian lépett a csoporthoz:
-  Miről van szó? -  kérdezte, és sovány, kiszáradt nyakát 

nyújtogatta.
A bank néhány üzletfele is hozzájuk csatlakozott.
A dzsentriskedő sváb földbirtokos érdeklődéssel kérdezte:
-  Wie meint dér Herr Oberstleutnant?
Az érdeklődés központjában állott a felhevült Strunz alezre

des. Kopasz fején három hosszú hajszál ágaskodott a magasba.
-  Halljuk az alezredes úr katonai szakvéleményét! — pislogott 

Hertzka zavartan.
Az alezredes nagy, tarka zsebkendővel simította le gyöngyöző 

homlokát:
-  Az urak egy császári és királyi törzstiszt véleményét akarják 

hallani az amerikai hadüzenetről... Nos hát: Amerika katonai 
szempontból annyi, mint nulla... Amerika ist gleich null...  Egy 
nagy semmi. Ez olyan igaz, mint hogy Kari Strunz a nevem...

Gyűrött köpönyegű, lompos bakák verődtek össze Bichler 
ezredorvos hadikórháza előtt.

Szívbajos katona fetrengett a sáros aszfalton. Katonák, rok
kantak állották körül a görcsökben vergődő közlegényt.

Az egyik baka lélekszakadva rohant a kórházba orvosi segítsé
gért.

-  A fejére vigyázz... — intézkedett a tizedes.
-  Fogják le a kezét -  vélekedett a félkezű rokkant katona —, 

összeveri magát.
A szívgörcsös katona nagyokat rúgott, ökölbe szorított kezével 

jobbra-balra sújtott.
-  Kicsoda ez? -  kérdezte ijedten az egyik girhes baka.
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-  Nem ismered? -  csodálkozott a másik. -  A Hering Jós
k a ... Mindig a kórházak körül jön rá a szívgörcs.

-  Fogd b e ... — szólt közbe egy ragyás arcú baka. -  Be van 
osztva a marsba.

Hirtelen elhallgattak. Jakobovics doktor jelent meg a kórház 
kapujában:

-  Hozzák be a beteget.
Mire a szenitécek előkerültek a hordággyal, a szívbajos katona

-  eltűnt.
Keresték... Nincs sehol... Mintha a föld nyelte volna el. A 

„szívbajos44 Hering Jóska kereste legbuzgóbban a beteget. Sáros 
hátát a ragyás arcú fedezte.

-  Úgy látszik, meglógott — motyogta Hering maga elé.
A szanitécek káromkodtak, Jakobovics doktor dühösen for

dult vissza...
A kórház mellékutcájában a ragyás arcú rátámadt a „szívba

jos44 Hering Jóskára:
-  Hát téged mi lelt? Miért gyulladtál be?
-  Megláttam a kapuban az orvost...
-  No oszt?
-  Ez már kétszer rúgott ki a kórházból... Megismertem. 

Gyerünk a másik kórház elé, ott talán több szerencsém lesz...
Bichler ezredorvos már várta Jakobovicsot a felvételi szobá

ban:
-  No, mi van az epilepsziással?
-  Ellógott — bosszankodott a segédorvos.
-  Szóval szimuláns...
-  Meggondolta magát, és odébb lépett.
Az ezredorvos nagyot kacagott:
-  A tályogosok közé kellett volna fektetni... Igaz? Van-e 

újabb tályogbeteg, kedves kartárs úr?
Jakobovics segédorvos fülig pirult:
-  A leleplezés óta egyetlenegy megbetegedés sem történt...
-  Hja, barátom, a háborúban a katonaorvos elsősorban jó 

detektív legyen, és csak azután orvos.
A „tályogbetegséget44 néhány hónappal ezelőtt észlelte először 

Jakobovics doktor. A furcsa járványos betegség a közlegények
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között terjedt el. A katonák végtagjain csúnyán gennyesedő, 
üszkös tályogokat fedezett fel, amelyek igen lassan gyógyultak. A 
segédorvos nagy ambícióval tanulmányozta az új „járványos 
tályogkórt", és anyagot gyűjtött, hogy majd a nyilvánosság elé 
lép az újonnan felfedezett betegséggel. Szabályos kortörténete
ket, lázgörbéket, fényképfelvételeket készített a ritka esetekről, 
amíg Bichler ezredorvos váratlanul fel nem fedezte, hogy a 
tályogképződés -  mesterségesen előidézett tályog, az öncsonkí
tás egyik új módja. Az egyik szanitéc altiszt találmánya volt az 
egész. Jó pénzért petróleumot fecskendezett a katonák bőre alá, 
ez okozta a tályogot. Ugyanez a szanitéc terjesztette a nemi 
betegségeket is: megfelelő honoráriumért nemi betegséggel ol
totta be a bakákat.

Jakobovics segédorvos csillogó szemekkel magyarázta:
-  Ez a természetes életösztön. Nem is csodálom. A bakaság 

megunta már a háborút, nem kér a frontból a hősi halálból. Elég 
volt. Különösen az olasz fronttól fáznak, mert onnan nehéz a 
lógás. Az egyik gyógyuló gyomorbetegemet rajtacsíptem, hogy 
dohánylevelet zabái... A lábadozóban fix összegért árulják a 
trahomát, a kaszárnyák körül vrácsás asszonyok gyökereket kí
nálnak a bakáknak, amik véressé teszik a vizeletet. Az öregasszo
nyok néhány prófuntért megvrácsázzák a katonákat, porcukrot 
hintenek a szemükbe, és ráimádkoznak a betegekre. A lábadozó 
megfigyelője tele van „elmebajos" szimulánsokkal.

-  Rossz vége lesz ennek -  tűnődött az ezredorvos.
-  A frontokon nyomorékká lőtt katonák harcolnak, a hinter- 

land meg tele van bikaerős dekkolókkal, protekciós fölmentett 
atlétákkal... Most már a hinterland dekkolói is egyre fogynak. 
Minden héten letartóztatnak egyet...

-  Már megint?
-  A lábadozó parancsnokát, a főhadnagyot tartóztatták le 

tegnap. Pénzért árulta a szabadságolást. Kéthónapi szabadságot 
adott egy pár lóért. Akkor fogták le, amikor már jól megszedte 
magát. így van ez ...

-  Büntetésből majd kiküldik a frontra.
-  Ma meg a helyettesét, a hadnagyot is lefülelték.
-  Őt is kivezénylik a lövészárokba.
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-  Azt hiszem, szívesebben ülnék le a büntetést.
-  Bajok vannak...
-  Senki se akar kimenni a harctérre... Pedig a háborút csak 

olyan katonákkal lehet megnyerni, mint amilyen a Nagy István 
főhadnagy...

-  Mi van vele?
-  Bezárkózott a szobájába, nem fogad látogatókat. Egyre 

azon könyörög, hogy a felesége előtt titkoljunk el mindent.
-  Csúnya sérülése van...
-  Nagyon csúnya. Ilyet csak az olasz fronton szerezhet az 

ember... A gránátszilánk a jobb alsó állkapcsát roncsolta szét. A 
jobb szemére megvakult...

-  Megmondtad neki?
-  Még nem. Erre ráérünk. Különben magától is rájön. A sebe 

már besarjadzott, nagy lyuk tátong a helyén. Rettenetes ember. 
Az fáj neki, hogy ott kellett hagynia a frontot. Beteg ember...

-  Fejbeteg... No gyerünk, látogassuk meg.
Szótlanul mentek fel a lépcsőn az első emeletre. A lépcsőház

ban az ezredorvos hirtelen megállott.
-  Hallom, hogy nagyon csinos a felesége -  mondta, és levegő 

után kapkodott.
-  Lehet — hagyta rá a segédorvos.
A folyosó végén benyitottak a kórterembe.
Nagy István az ágya szélén ült. Előttem ceruzával írott kottalap 

feküdt. Ölében gitárját ölelte. Eltorzult arcfelét a belépők felé 
fordította.

Jobb szemét keskeny, fekete kötés fedte. Az arcon üreg táton
gott, amelynek fenekén fehér fogak vicsorogtak elő. Az arcseb 
már begyógyult, a heg különös mosolyra húzta a szájzugot. Az 
üreges arcfél beszédnél sípoló hangokat hallatott.

A főhadnagy jókedvűen üdvözölte az orvosokat. Az ezredor
vos részvéttel vegyes borzongással vizsgálgatta az üreget:

-  Gránát?
-  Kézigránát. Megrohamoztuk a taliánokat. Néhányat ki

emeltem az árokból, amikor egy olasz tiszt közibénk dobta a 
kézigránátját.

Az ezredorvos duzzadt ajkai megremegtek:
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-  Borzasztó.
Jakobovics doktor sápadt arccal kérdezte:
-  Mikor sebesültél meg?
-  Ma két hónapja, hajnali háromkor, a Piave mellett. Az 

egész dologban csak az a borzasztó, hogy az antant a fejemre van 
belőve... Harmadszor sebesültem meg a fejemen... De sze
rencse ...

-  ... hogy élve maradtál...
-  ... szerencse, hogy a gránát gyökerestől vágta ki a fájós 

fogamat, minden előzetes érzéstelenítés nélkül. Csak arra emlék
szem, hogy Feri, a kis, tömzsi tisztiszolgám a hátára vett, mint a 
zsákot, és hátravonszolt. A kórházi ágyon mellém került az az 
olasz hadnagy is, aki megsebesített... Megismertem. Szólni nem 
tudtam, mert tele volt vérrel a szám, hát csak úgy odagondoltam 
neki: „Bocsánat, hogy találkoztunk44... Hat hét alatt teljesen 
begyógyultak a sebszélek, csak éppen ez a rezerva szájnyílás 
maradt meg, ez az egérlyuk... Kiment a pofám a divatból. Most 
ezen a pótszájon keresztül táplálkozom, és a szájamat kizárólag 
beszéd- és értelemgyakorlatokra használom... Igaz, hogy a fél 
szememet is elvesztettem, de egy szemmel is eleget lát az ember 
ebből a csúnya világból.

Nyögdécselő kacajban tört ki. Egészséges arcfelét az orvosok 
felé fordította, a vigyorgó „halálfejet44 köpönyege felgyűrt gal
lérja mögé rejtette.

Bichler doktor szemüvegét törülgette, kidülledt szemével a 
levegőbe bámult. A segédorvos néma meghatottsággal meredt 
Nagy István csillogó kitüntetéseire.

A főhadnagy álla fáradtan bukott a mellére:
-  Sokan haraptak a fűbe a Piave mellett — mondta keserűen.

-  A legjobb katonáimat vesztettem el. Roham előtt magamhoz 
szólítottam a századom legöregebb népfölkelőjét, a Szenei bácsit, 
és hátraküldtem egy levéllel. A hat gyermekére gondoltam... Az 
öreg Szenei rám nézett sávos szemeivel... tekintetében a hála 
örömkönnye ragyogott. A fél századom odaveszett, de Szenei 
bácsi megmaradt, s azóta tán a levelem is megérkezett.

Bichler doktor zavartan köhécselt.
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-  Majd kérlek alássan... kíméletesen értesíteni fogom a fele
ségedet — mondta és menni készült.

-  Uramisten!... -  tiltakozott a főhadnagy -  csak ezt n e ... 
Ettől a találkozástól nagyon félek...

Az ütött-kopott gitár a földre zuhant. Egyik húrja éles csatta- 
nással pattant meg.

-  Rossz je l... -  mondta a főhadnagy.
-  A gitár is veled volt a fronton? -  kérdezte erőltetett 

mosollyal a segédorvos.
-  Velem... Hazahoztam a hű barátot... A hasát feltépte 

ugyan a gránátszilánk, de most annál panaszosabban szól. Az én 
hangomnak úgyis örökre fuccs.

Gyengéden simogatta meg gitárját.
A segédorvos kezébe vette a hangjegylapot:
-  Vers...
-  A lövészárokban született. Muzsikát csináltam hozzá...
És gitárkísérettel, különös sípoló hangon tagolta:

Jönnek, mennek a halálvonatok,
Bennük katonák, halállovagok...
Toprongyos, álmos, sápadt magyarok,
Meghalni repülő, gyászos, bús rabok.
És nem jön és nem jön sehol a hajó,
Halk muzsikával álomba ringató,
Mindent feledtető, mindent begyógyító 
Megváltó, megváltó életriadó!...

Az ajtó lassan kitárult...
A küszöbön lehorgasztott fővel, ijedt szemekkel állott Hanák 

Feri tisztiszolga, mellette feketébe öltözött, halálsápadt fiatalasz - 
szony...

Nagy István felesége.

Az irodában Bichler ezredorvos kopasz fejét törölgette:
-  Hiába... Ezen is túl kellett esni...
-  Nem kérek az effajta jelenetekből -  borzongott a segédor

vos. — Rémes volt.
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-  Szegény asszony.
-  Szegény ember... Kárt érte ... Jóképű fiú volt...
-  Föl se veszi. Pedig az életben nehéz lesz neki az elhelyezke

dés ezzel a halálarccal.
Az ezredorvos a műtőkéssel kettévágott egy cigarettát.
-  Szép asszony — mondta, és rövidlátó szemeivel a 

segédorvosra pislogott. — H ja ... h ja ... Úgy látszik, a tisztiszolga 
volt az áruló.

Gondosan rágyújtott a féltve őrzött fél cigarettára, és a fotel 
karjára ült:

-  Ma délután helyettesíteni fogsz a lábadozóban. A kis 
Keménynével van randevúm.

-  És a szép Rudingerné?
-  Dobtam. Illetve kölcsönösen dobtuk egymást. Nevetni* 

fogsz. Az utódom: Falta kapitány, a hinterlandi győző. A szép
asszonyok legyőzője.

-  Hogyhogy?
-  Előbb velem csalta az urát, azután Faltával csalt meg mind

kettőnket .. Képzeld: a saját, külön, bérelt találkahelyemen csíp
tem rajta Faltával. Fájó szívvel, de lemondtam róla. Szerencsére, 
időközben megérett a másik szerelmem, és ma délután ötkor a 
kis Keményné érett gyümölcsként hullik az ölembe...

A szanitéc altiszt kopogtatott be. írást hozott.
-  Mi az? — kérdezte az ezredorvos, és rövidlátó szemeivel 

bújta az írást. -  Puff neki... Ma délután boncolás lesz. Apropos, 
ismered a Krisztus-arcú Gulyás hadnagyot? Az éjjel az Aranykos 
Szállodában főbe lőtte magát. Féllábú volt szegény... És pont 
ötre tették a boncolást. H m ... Pech. No nem baj.. .Legfeljebb 
majd vár a szép Keményné egy keveset.

Előkotorta a cigaretta másik felét és rágyújtott.
Ásítva mondta:
-  Hja, barátom ... ez a háború ...
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HUSZADIK FEJEZET

FEKETE FELHŐK.

A hadtáp tiszti menázsijában dúsan terített patkó alakú, fehér 
asztal mellett ültek a tisztek.

Az asztalfőn a potrohos, lila arcú, pamacs bajuszú Pupovac 
Dominik ezredes-hadbíró terpeszkedett kényelmes karosszéké
ben. Jobbról-balról rang szerint ültek a tisztek. A hadbíróság és a 
hadtápzászlóalj közös étkezdéjében a tálalás sorrendje is rang 
szerint történt.

Az újonc tiszt: Stein Leó hadnagy, az asztal végére került. 
Mellette üres szék állott.

Az ezredes vitte a szót. A többiek némán ültek, összeráncolt 
homlokkal figyeltek, és időnként helyeslően bólingattak.

Buzek őrnagy, a hadtápzászlóalj parancsnoka -  hosszú, szá
raz, csontos arcú tiszt - ,  szorgalmasan töltögetett a fekete gyo
morlikőrből.

-  A háborút máris megnyertük — mondotta a potrohos ezre
des, és kihörpintette poharát. — Megnyertük. Ez fakt. Legalábbis 
nem veszíthetjük el. A hinterland koszos civilei miatt ugyan néha 
recseg a Monarchia kipróbált gépezete, de bajtól nem kell tarta
nunk ...

-  Ganz meine Ansicht! -  bólongatott Buzek őrnagy.
-  No alsztern... -  dörmögte az ezredes, és kényelmesen dőlt 

hátra karosszékében. -  A Monarchia különféle néptörzsei jól 
megállották a helyüket, még a magyarok is. Nézetem szerint az 
osztrák-német harcosokon kívül a lengyelek voltak a legjobb 
katonák.

A kijelentést Rybicka kapitány ragyogó arccal fogadta:
-  Úgy van... Úgy van... Ganz richtig...
Buzek őrnagy újból töltött a gyomorkeserűből.
Az ezredes rekedt hangján folytatta:
-  Az osztrák vezérkar kolosszális munkát lejsztolt, jól meg
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állta a kraftpróbát, a tisztikar is feladata magaslatán állott. Csak 
tisztelet illeti meg őket... Különösen az osztrák aktív tisztek 
teljesítménye volt emberfeletti, fenomenális...

A tisztek lelkesen tapsoltak.
Magas, monoklis hadnagy lépett az ezredes mellé; és kimen

tette késését. Azután az üres széken foglalt helyet, és bemutatko
zott Leónak:

-  Leutnant von Halle ...
Leó zavartan motyogta:
-  Leutnant von Porváros.
A monoklis hadnagy Leó fülébe súgta:
-  Már megint az öreg „stábsztrotli44 viszi a verzérszólamot?
Nagy vita indult meg az orosz forradalomról.
Az ezredes szerint a véres bolseviki polgárháború a német 

vezérkar legügyesebb sakkhúzása volt.
-  Milyen szerencse, hogy ezt a nagyapám, az ulánus ezredes 

nem érte meg... — horkant fel Leutnant von Halle.
Az asztalbontás után a törzstisztek a tarokkasztalhoz ültek, a 

fiatalabbak kisebb csoportokban fogyasztották a híg árpakávét.
Leutnant von Halle sivár harctéri élményeivel szórakoztatta 

Leót, és gyakran ismételgette: „Ha ezt a nagyapám, az ulánus 
ezredes megérte volna.“ Miután Leó teljesen elzárkózott harctéri 
élményeinek elbeszélésétől, Leutnant von Halle faképnél hagyta, 
és az ezredes háta mögé ült kibicelni.

Hatalmas termetű, elhízott tréntiszt, Alt hadnagy telepedett 
Leó mellé:

-  Szervitóre... Te újonc vagy az etapban?
Leó igenlően bólintott.
-  Bizonyára családod is van? -  faggatta a tréntiszt.
-  Igen... kislányom ... — és elővette családi fényképét.
-  No, akkor jó helyre kerültél. Ezt jól kihúztad. Itt el vagy 

temetve. Csak a repülőbizottságok kellemetlenkednek...
Tétován, aggódó arccal ismételte Leó:
-  A repülőbizottság? ...
-  Váratlanul toppan be. Hogy mikor, az kiszámíthatatlan. Ide 

a legkeményebb, szőrös szívű repülőbizottságokat küldik, mert 
itt a hadtápon vannak a legelszántabb „frontharcosok44. Mármint
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akik a front ellen harcolnak. A dekkoló tisztek körmönfont, 
mondhatnám tudományos módszerekkel dolgoznak. Egyik 
főhadnagyunk jól bevált módszere az, hogy a repülőbizottság elől 
a járványkórház feketehimlős betegei közé fekszik be. Vannak 
olyanok, akiket már háromszor is berukkoltattak a frontezredek- 
hez, és mégis ittragadtak. A fene tudja, hogy csinálják, de így 
van, tréntiszti becsületszavamra mondom ...

-  Nehéz a szolgálat?
-  Áhh ... a tiszteknek semmi dolguk sincs. A hadtápszolgálat- 

nak csak egy átka van: rémesen elhízik az ember. Kérlek alássan, 
az utolsó két évben harmincöt kilót híztam. Külön derékszíjakat 
kellett magamnak csináltatnom... Egyébként szénát, zabot szál
lítok a hadseregnek, de már rühellem az egész mókát.

Kihörpintette a feketekávéját, és bizalmasan súgta Leó fülébe:
-  Nem mondom, szépen kerestem. Nem tagadom. Minek is 

tagadjam. Nem igaz? A háborúnak úgyis már a vége felé járunk. 
Különösen a nagy visszavonulásoknál kerestem. Nekem sikerült. 
Szép vagyonom van. Házam, birtokom, de meg is dolgoztam érte. 
A mozgósításkor egy büdös vasam se volt. Most már azután 
élvezni is szeretném munkám gyümölcsét.

Leó szórakozottan nézett csillogó szemüvegén keresztül a 
trénhadnagyra:

-  Elhiszem, kérlek.
-  Hidd el, öregem — folytatta a hadnagy lelkesen hogy 

ezerszer több hasznot hoztam a hazának, mint az a vitézségi 
érmes katona, akit az ellenséges buta golyó leterített. Mert nem a 
rohamozás fontos a háborúban, hanem az élelmezés. Gélt? De 
ezt kevesen tudják... Azért a béke áldásait majd mégis a trén- 
tisztek aratják le: miénk lesz az élet, a vagyon, az asszony. A hősi 
halottak meg szép emlékoszlopot kapnak. Gélt?

A hadbírák csoportjára mutatott:
-  Ezek az uniformisos urak itt nem kívánják a háború befeje

zését. Nekik nem sürgős. Nézd, milyen gondtalanul isznak. A 
legfőbb gondjuk: az ital, a kártya és a nő. Jobban élnek, mint a 
háború előtt. Havonként leszállítanak néhány halálos ítéletet, 
lepuffantanak egypár szerencsétlen civilt, és várják felülről a -  
kitüntetést. A harcterekről szökdösnek a katonák, inognak a
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frontok, és ők kémkedési és hazaárulási perekben ítélkeznek 
most is, akárcsak tizennégyben. Tegnap egy fiatal rutén legényt 
akasztottak. Ráfogták, hogy kém. A hadbíróság csak tizennyolc 
éven felüli bűnösökre mondhatja ki a halálos ítéletet. A legény 
tizenhat évesnek mondotta magát. Úgy segítettek a dolgon, hogy 
az ezredorvos bizonyítványt adott, hogy a vádlottnak már kinőt
tek a bölcsességfogai. A bizonyítványt csatolták az ítélethez, és 
standere-pityere felhúzták az ipsét. Az ítélet persze már a tárgya
lás előtt készen volt, de ki mer az ezredesnek ellentmondani? Az 
ezredes ítél, a hadbíróság többi tagja kussol. Pont. Pár hónappal 
ezelőtt egy szökevény bakát lőttek főbe tévedésből, a Kreisge- 
richt udvarában. Tévesen értelmezték a parancsot. Mire rájöttek 
a tévedésre, már késő volt.

Leó kipirult arccal hallgatta a tréntiszt előadását. Bizonytalan 
hangon kérdezte:

-  Izé ... sok a katonaszökevény?
-  A fogdák tele vannak szökött katonákkal...
-  És az a nagy barakktábor?
-  Ott volt orosz hadifoglyokat őriznek. Egészségügyi megfi

gyelés címén bolseviki agitátorok, vörös katonák után kutatnak. 
Leigazoltatás után kétheti szabadságot kapnak a hadifoglyok, és 
újból kiküldik őket a frontra.

-  Mi a véleményed Buzek őrnagyról, a zászlóaljparancsno
komról? — kérdezte Leó kábultan, és megtörölte szemüvegét.

-  Major Buzek különös figura. Óvatosan kezeld őt. Soha egy 
szóval se említsd előtte a frontot. Mindenről beszélhetsz, csak a 
háborút ne juttasd az eszébe. Nagy nőbolond. Jaj annak a 
tisztjének, akit nővel lát, azonnal bajmegállapításra küldi, „kon- 
statirung“-ra, ami egyenlő a lövészárokkal. Különben te nős 
ember vagy, téged nem érdekelnek ezek a dolgok... Etappen- 
puff meg efféle ...

-  Kérlek — hazudta Leó —, nagyon szívesen hallgatlak.
Leutnant Alt sört hozatott.
-  Hát kérlek alássan -  újságolta tovább - ,  a hadtápbetyárok 

öröme a császári és királyi Etappenpuff. Az ilyesmire nagy 
gondot fordít a hadvezetőség. Az Etappenpuff abban különbözik 
a Feldpufftól, hogy míg az utóbbi hölgyszemélyzete a különböző
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frontszakaszokon fejt ki élénk tevékenységet, addig a hadtáppuff 
személyzete kizárólag a hátsóbb régiókban teljesít önfeláldozó 
szolgálatot. Persze aki erősen ölel, gyengén fizet, és vicaverza.

-  Úgy látom -  szerénykedett Leó - ,  hogy a nős tisztek 
családostól élnek it t ...

-  Jól láttad. A Stationskommando engedélyével elhozathatod 
a feleségedet. Az öreg alezredes szívesen ad engedélyt, szereti a 
szép asszonyokat. ValaHányszor nőszemélyt lát, jóízűen csám
csog ...

A hadtápszolgálat első hat hónapja zavartalanul telt el. Leó 
édes semmittevéssel töltötte napjait. Bogarakat, lepkéket gyűj
tött, és szorgalmasan — hízott. Az újságokban csak a békekötés
ről szóló híradások után böngészett. A betűk összefolytak szemei 
előtt, sohasem tudta, hogy mit olvas. Képzeletben otthon járt 
kislánykájánál, Amálkánál, akinek szorgalmasan küldözgette a 
megnyugtató leveleket.

Parancsnoka, Buzek őrnagy a Kriegsgráber Abteilungba -  a 
hadisírokat gondozó osztagba -  vezényelte. Századparancsnok 
volt. Hadtápszázadjában a Monarchia „megbízhatatlan" elemei 
voltak képviselve. Az osztag emberei felkutatták a régi csatatere
ket, kiásták a hevenyészve ásott sírokból a hősi halottakat, és a 
tetemeket a díszes Hősök Temetőjébe földelték el. Leó egész 
életében rettegett a halottaktól, undorodott a hullaszagtól, most 
beletörődött a sorsába, és térképpel a kezében, messziről ellen
őrizte a munkát.

A hősök temetőjében tízezer apró léc jelezte a névtelen hősi 
halottak sírdombjait.

A temető közepén hatalmas emlékmű készült, a járványkórház 
szobrászának tervei alapján. Az emlékmű termésköveit a kórház 
lábadozó betegei hordták össze hosszú hónapok során.

Leó fázósan ült a tömegsírok között.
Unalmában az agyagos földet turkálta botja hegyével, szabá

lyos mértani ábrákat rajzolt maga köré.
Kövér nyakát vállai közé húzta.
„Eddig sikerült — gondolta összeráncolt homlokkal. -  Tizen

nyolcat írunk m ár... Negyvennyolc hónapot húztam ki szeren
csésen ... Most már talán... talán... sikerül..
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Nagyot sóhajtott. Teli tüdővel szívta a friss levegőt. Érezte 
szíve dobbanását.

„Ez az élet: a lélegzet, a szív dobbanása. És látok ... Látom a 
fehér felhőt, a fekete földet, az erdők zöldjét. Hallok ... Hallom 
a madárcsicsergést, a távoli vonat füttyét. Milyen édes, felemelő 
érzés. Élek... a világháború ötödik esztendejében..

Kezeit összekulcsolta a térde felett:
„Bocsássatok meg, ti drága halottak... Bocsáss meg, te isme

retlen hősi halott, aki talán éppen helyettem haltál m eg.. .“
Feje zakatolt. Mintha a fejfák helyén ezer ököl emelkedett 

volna k i...
Leó káprázó szemei előtt vöröslő vércseppek harmatoztak.
Izgatottan ugrott fel.
A sovány, beteges, borostás arcú szobrász lopózott nesztelenül 

a háta mögé. Megérintette a vállát.
Leó összerezzent.
-  No mi az, tán megijedtél? -  nevetett a szobrász. -  Azt 

hitted, hogy valamelyik halott katona jött érted?
-  Megyünk? -  kérdezte Leó kábultan.
-  Megyünk. Ma nem dolgozom. Este a frontszínház társulata 

vendégszerepei a kaszinóban... Ezt megnézzük. Na gyerünk.
Nagy kerülővel értek a városba.
Szótlanul lépkedtek egymás mellett. Útjuk a kerületi börtön 

előtt vezetett el. A rács mögül sápadt arcok meredtek rájuk. Leó 
lesütött szemekkel lépdelt a kemény kövezeten. Léptei nyomán 
érthetően kopogták ki a gránitkockák: „Itt a helyed... itt a 
helyed..

Leó a gyepes útra kanyarodott.
A börtönépület előtt a fegyveres őr keményen tisztelgett.
A szobrász szánakozva mondta:
-  Szegény ő r ... Fegyverrel a kezében őrzi a rabokat, pedig ő 

maga is csak rab ...
A kaszinó épülete elé értek. Leó öreg tisztiszolgája lelkendez

ve szaladt gazdája után, és szinte fuldokolva jelentette:
-  Hadnagy ú r ... hadnagy úr, megjött a nagysága...

Amálka teljes három hónapot töltött a hadtápterületen. De- 
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rűs, boldog három hónapot. Jelenléte letörölte férje homlokáról 
a súlyos gondokat.

A „schöne Ungarin“ megszelídítette a mogorva Buzek őrna
gyot, és magyarbaráttá tette Pupovac Dominik ezredes-hadbírót. 
A jó hazai, homoki kadarka, a sonka és a kitűnő töltött káposzta 
megpuhította a kőkemény katonaszíveket. Az állomásparancs
nok alezredes nagyokat csámcsogott lelógó, vastag ajkaival, 
valahányszor találkozott a fiatal menyecskével. A szép asszony 
kedvéért néhány szót megtanult magyarul

Egy szép napon betoppant a repülőbizottság. A garnizon tiszt
jei eltűntek, mintha a föld nyelte volna őket el.

Buzek őrnagy a kritikus napokon „szolgálati ügyben" kom- 
mandírozta el Leót valamelyik szomszéd városba.

Hódolatteljesen csókolt kezet Amálkának:
-  Szép asszony, ezt a maga kedvéért rendeztem így...
A hősök temetője is lassanként elkészült. Az emlékoszlopot 

nagy ünnepséggel avatták fel. A sírhantok mögött tízezer fejfa 
meredt ki szabályos sorokban.

Amálka kijárt a temetőbe, friss virágot helyezett az emlékosz
lopra, és buzgón imádkozott.

.. .Gyorsan múltak a napok.
A hadtáptisztek autókirándulásokra vitték Amálkát a szom

szédos hegyekbe, meglátogatták a régi, gránáttölcséres, néma 
csatatereket, és fényképfelvételeket készítettek a szétlőtt lövész
árkokról.

Sikerült lövészárokfelvételt készítettek Leóról, az egyik képes 
újság le is közölte ezzel a címmel: „A halál torkában". Pompásan 
sikerült a Leutnant von Haliéról készített fénykép is, amit a 
hadügyminisztérium Frontzeitungja első díjjal jutalmazott. A 
képen von Halle hadnagy „holtteste" fejjel lefelé lóg a drótaka
dályon.

Mire az előirányzott három hónap letelt, Amálka egészen jól 
beszélt németül, és a törzstisztek is törték a magyar nyelvet. 
Elérkezett az utolsó nap is. Amálka lázas türelmetlenséggel 
csomagolt. Hiába marasztalták, nem volt maradása. A kislánya 
miatt nyugtalankodott.

A tiszti étkezde búcsúvacsorát rendezett Amálka tiszteletére.
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A fülig szerelmes Buzek őrnagy kellemes meglepetést tartogatott 
számára.

Vacsora előtt ünnepélyes beszédet tartott az őrnagy, méltatta 
Stein hadnagy érdemeit, és mellére tűzte a hadtápkitüntetést, a 
koronás arany érdemkeresztet, kitűnő és önfeláldozó szolgálatai
nak elismeréséül. A dekorálás után orrára illesztette csiptetőjét, 
és kellemetlen orrhangján felolvasta a Rendeleti Közlöny leg
újabb számából azt a részletet, amely Stein Leó főhadnagyi 
előléptetését hozta.

A tisztek lelkesen ünnepelték Leót. Az új aranycsillagokat 
azon nyomban felvarrta a felesége.

Leó fásultan bámulta felesége fürge, illatos ujjait.
-  Hát nem örülsz? — súgta a fülébe az asszonyka.
-  Nem -  mondta Leó fojtott hangon.
-  Nagyon rosszkedvűnek látszol...
-  Elszomorít — vallotta —, hogy most megint sokáig, nagyon 

sokáig nem foglak látni...
Az ünnepélyes alkalommal Pupovac Dominik ezredes megen

gedte, hogy a menázsmájer bontson néhány üveggel a fegyver- 
szünetre tartogatott tartalék pezsgőből. Az ezredes pezsgővel kö
szöntötte fel a „schöne Ungarin“-t, és többek közt kijelentette, 
hogy a magyarokat mindig nagyra becsülte, és a magyar katonák 
jól verekedtek a becsület mezején.

Vacsora után az alkalmi zenekar andalító valcerjére táncra 
perdülek a tisztek. Mindenki Amálkával akart táncolni. Az öreg 
ezredes megtáncoltatta pocakját, sőt Buzek őrnagy is kipróbálta 
köszvényes lábait.

Von Halle hadnagy csárdást táncolt Amálkával. Széles jóked
vében nagyokat kurjantott:

-  Áh, ha ezt a nagyapám, az ulánus ezredes megérte volna...
Hajnalig tartott a tánc.
A tiszti étkezdéből egyenesen az állomásra kísérték ki a virá

gokkal elhalmozott fiatalasszonyt. Érzékeny búcsú után nagy 
késéssel végre elindult a vonatja.

A kora reggeli órákban nagy meglepetés érte a tiszteket: híre 
futott, hogy váratlanul megérkezett a király.

Károly király szárnysegéde magához kérette a csámcsogó alez
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redest, és bejelentette, hogy Őfelsége egy óra múlva tiszti szemlét 
óhajt tartani.

A törzstisztek a váratlan izgalomtól azonnal ágynak estek. Az 
alezredest kirázta a hideg, ágyában szünet nélkül csámcsogott és 
félrebeszélt. Az őrnagyot köszvényes fájdalmaival a kórházba 
vitték.

Mindenki elveszítette a fejét, csak a tisztiszolgák őrizték meg 
nyugalmukat: buzgón kefélték az egyenruhákat, fényesítették a 
cipőket és a szolgálati emlékérmeket.

Kínos kapkodások után végre felsorakoztak a mámoros tisztek 
a térparancsnokság épülete előtt.

A király rövid beszédet tartott. Hangsúlyozta, hogy válságos 
időket élünk, kevés a fronttiszt, a hazának tisztekre van szüksége.

Feszes vigyázzállásban, bizakodóan hallgatták a hadtáptisztek 
a felséges szózatot, nagy lett azonban a megrökönyödés, amikor a 
király a jobb szárnyon álló Dubsky főhadnagy elé lépett, és ezt a 
félre nem érthető kérdést szegezte mellének:

-  Főhadnagy úr! Akar-e a frontra menni?
A válasz csak ez lehetett:
-  Igenis, Felség.
A szárnysegéd azonnal feljegyezte a főhadnagy nevét
Sorra következtek a többiek. Egyikük se mert más választ 

adni, mint:
-  Igenis, Felség.
Leó bizakodóan állott a sorban. Az új kitüntetésében volt 

minden bizalma. Kifeszítette a mellét, és kigyúlt arccal várta a 
királyt.

Megállott előtte is a király, arcán futó mosoly jelent meg.
-  Akar-e a frontra menni? — kérdezte fáradtan.
-  Igenis, Felség... -  jelentette Stein főhadnagy alig hallha

tóan.
A szárnysegéd az ő nevét is feljegyezte.
A sikerült szemle után a király buzdító beszédet intézett a 

tisztekhez, kitartásra szólította fel őket, azután elrobogott udvari 
autóján.

Az „önként jelentkező" tiszteket egy hét múlva búcsúztatták a 
menázsiban.

223



A búcsúvacsora után a fiatal tisztek szomorúan tárgyalták a 
küszöbönálló eseményeket.

Azon a napon érkezett az első hivatalos hír a bolgár front 
összeomlásáról.

Tízen ültek az asztal körül. A lengyel Dubsky főhadnagy, a 
rangidős tiszt elnökölt. Leó búsan, lehorgasztott fővel ült közöt
tük, lélekben már az olasz front vadregényes vidékein kalando
zott.

-  Uraim! — kiáltotta Dubsky főhadnagy. — Az a véleményem, 
hogy a legmagasabb beavatkozás, a királyi szózat, hogy úgy 
mondjam -  elkésett... A központi hatalmak elkészültek erejük
kel. A bolgárok otthagyták a lövészárkokat... Itt már a mi 
beavatkozásunk se segíthet.

A pattanásos arcú Iszákovics hadnagy széles tenyerét dús 
fekete fürtjeibe ásta.

-  Készen vagyunk — mondta gúnyos mosollyal. — Itt már 
Vilmos császár újabb Kraftausdruckja sem segíthet. Pontos érte
süléseim vannak, hogy Franchet d’Esperey hadserege a Duna 
felé nyomul...

Butean főhadnagy kipirult arccal folytatta:
-  ... és ezzel Mackensen romániai hadseregének a háta mögé 

kerül...
-  Úgy van -  lelkesedett Zdarek, az alacsony homlokú len

szőke cseh népfelkelő zászlós, és újságlapokat lobogtatott. -  A 
nyugati fronton invalid, idegileg összeroppant német katonák 
állnak szemben a friss, amerikai, milliós hadsereggel. A Marne 
menti és a Champagne körüli harcokban az amerikaiak győztek. 
Ludendorff az osztrákoktól kért segítséget.

Leó bátortalanul szólt közbe:
-  Az olasz frontot magyar katonák tartják...
Zdarek zászlós nagyot kacagott:
-  Most már megbíznak a magyar katonákban és vezérekben. 

Eddig csak a cseh vezérkarban volt bizalmuk.
-  Megindult a bomlás -  mondta maga elé Dubsky főhadnagy, 

és magához intette a katonapincéreket.
(A tisztiszolgák szokatlan buzgósággal hordták körül a fekete

kávékat és az italokat, közben minden szóra figyeltek.)
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A főhadnagy rájuk ordított:
-  Kutyamosók! Abtreten!
Iszákovics hadnagy vaskos levelet húzott ki a zsebéből:
-  Az olasz fronton is megindult a bomlás — mondta felhúzott 

szemöldökkel. -  A Zsárkó öcsém ezt írja az Isonzo-frontról: 
„Az élelmezés hiányos. Sokat nélkülözünk. Már a lóhússal is 
takarékoskodnak. Úgy segítünk a dolgon, hogy lelökünk a mély
ségbe egy málháslovat, és a »szerencsétlenül járt« párát felfaljuk. 
A legénység szörnyen lerongyolódott. Amelyik katonának még 
megvannak az ingfoszlányai, annak nincs nadrágja. Minden har
madik embernek van meg a köpönyege, az is rongyos. A szétmál- 
lott bakancsokból kikandikálnak a meztelen lábujjak. A szöké
sek napirenden vannak... Nem tudom, meddig tart még?“

-  Igen... meddig bírjuk? -  tűnődött Butean főhadnagy.
-  A háborút elveszítettük -  állapította meg Dubsky.
-  A háborút nem a közkatonák veszítették el -  tört ki Leó

ból.
Az eszmecserének a zenekar megjelenése vetett véget. Harcias 

induló ütemére csapatostól rohantak be a tisztek kétségbeesett, 
zokogó hölgyismerősei...

Hajnalban indult a tíz tagból álló, szomorú tiszti transzport. Az 
összmonarchia tíz nemzetségének képviselői. Dubsky főhadnagy 
volt a parancsnok. A menetlevél szerint utazásuk végcélja az 
olasz Pordenone volt. Itt kellett jelentkezniök a további paran
csokért.

A fele úton katonavonathoz csatolták a tisztek személykocsi
ját. Szuronyos őrök, altisztek volt orosz hadifoglyokat, többszö
rös katonaszökevényeket szállítottak lezárt marhakocsikban a 
frontra.

Az osztrák határon túl kiéhezett civilek, asszonyok, gyerme
kek ácsorogtak az állomásokon, és kenyeret koldultak a katonák
tól. Öreg emberek dohányért könyörögtek.

A tiszti transzportból már csak heten maradtak. A Butean- 
Zdarek-Iszákovics trió a határ közelében meglógott. Dubsky 
főhadnagy aggódó arccal húzta ki a szökevények neveit a listából, 
hangsúlyozta a vállaira nehezedő felelősséget. Az olasz határnál a
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transzport száma háromra olvadt, Pordenonéban csak a parancs
nok Dubsky és Stein főhadnagy szállt ki a vonatból. Látszat 
szerint nekik kellett volna átvenni az orosz hadifoglyok szállítmá
nyát is, azonban a kinyitott marhakocsik üresen tátongtak a 
pályatesten, a bakák felszedték a vagon padlóit, és útközben 
elszökdöstek.

Pordenone állomásán hemzsegett a fegyveres, lerongyolt köz
katona. Tisztet nem láttak sehol.

Az állomásparancsnokság ajtaját is zárva találták, az üvegen 
belül kis tábla szomorkodott: „azonnal jövök“.

-  Itt várj meg — ötlött Dubsky fejébe a gondolat —, azonnal 
jövök...

Leó fáradtan rogyott le egy padra, maga mellé tette hátizsákját 
és elszunnyadt.

Falta kapitány tisztiszolgája ébresztgette:
-  Főhadnagy úr!... Főhadnagy úr!...
Leó fázósan dörzsölte bedagadt szemét:
-  Te vagy az, Lukács?
A felpakolt tisztiszolga megrázta telt hátizsákját, és tisztelgés 

helyett a kezét nyújtotta Leónak.
-  Alig ismertem meg a főhadnagy urat.
-  Hol van a gazdád? — kérdezte Leó.
-  Hát hol lenne másutt, mint a spitájban.
-  Beteg?
-  Megsebesült -  örvendezett Lukács.
-  Hol fekszik a kapitány?
Lukács a füle tövét vakarta:
-  A fene is jobban tudja. Nem messze ide ... Viktorfalván...
-  Vittorióban?
-  Ott, ott, instálom.
-  Beszélj, mi történt a kapitány úrral?
A legény elmesélte, hogy Falta kapitány nyolc nappal ezelőtt 

sebesült meg. A „könnyűszolgálatos“ kapitány az olasz hadtá
pon, a tábori csendőrségnél teljesített szolgálatot. A beosztás 
veszélymentesnek mutatkozott. A kapitány bosnyákokból álló 
különítménye a front mögött összegyűjtötte és újból az állásba 
kísérte vissza a katonaszökevényeket. Egy héttel ezelőtt a félel
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metes Falta-különítmény valóságos csatát vívott a lógósokkal, és 
a parázs ütközet alkalmával az egyik golyó a megoperált arany
eres területbe fúródott. A golyót hátulról kapta a kapitány. A 
sérülés olyan súlyos volt, hogy azonnali műtét vált szükségessé. 
Az operáció megfosztotta a szerencsétlen kapitányt férfiúi jelle
gétől.

Lukács a markába röhögött:
-  Legalább nem legyeskedik eztán a kapitány úr a fehérnép 

körül...
Leó az ajkába harapott:
-  Hát te hová tartasz így felpakolászva?
-  Hová? -  vigyorgott Lukács. -  Ahova a többi.
-  Haza?
-  Hát. Otthagytam a gazdámat... Megyünk haza, főhadnagy 

ú r ... Vár rám az őszi szántás.
Lukács nagyot rántott hátizsákján:
-  Jó lesz, ha letakarja az új aranycsillagokat — mondta fölé

nyesen —, mert még meggyűlik a baja. No, Isten áldja meg, 
főhadnagy ú r ...

Leó borzongva rázkódott össze. Ideges mozdulatokkal gyűrte 
fel vadonatúj köpönyege gallérját.

Vállára vetette hátizsákját, körüljárta az állomás épületét, 
azután nekivágott a város felé vezető széles útnak.

Nagy, díszes park pálmái között vezetett az út a város felé. 
Bágyadt fényű őszi nap aranyozta be a park sárguló leveleit és a 
sétányok szélén szomorkodó márványszobrokat.

A pompás Via Dantén katonákkal telt teherautók, üres trén- 
kocsik, vöröskeresztes gépkocsik száguldoztak.

Az oszlopos, ódon városháza elé ért.
Négy óra volt.
A városháza tetején két bronzóriás kalapáccsal ütötte ki az 

időt. A bronzemberek valamikor ezüstcsengésű harangra ütöt
tek, most rekedt vaslemezre hullottak alá a roppant kalapácsok. 
A városháza előtti téren éhes bakák tolongtak a mozgókonyha 
körül. Feketekávét osztottak ki a szakácsok. Az egyik katonának 
cafatos, összeégett köpeny lógott a válláról, a másiknak olasz
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katonasapka volt a fején, és tépett blúzából kibámultak meztelen 
könyökei.

Az út közepén hiányosan öltözött, fegyveres bakák rongyos 
bakancsokban rohantak az állomás felé.

A városháza főbejárata előtt a lépcsőkön egy idősebb szem
üveges törzstiszt állott, és nádpálcájával hadonászott. Fiatal, 
sápadt arcú zászlós állott a háta mögött.

Bámészkodó bakák állották körül a törzstisztet, akiben Leó -  
nagy meglepetésére — Strunz alezredesre ismert.

Az alezredes a magasba lendítette karjait:
-  Ide... ide, katonák!...  -  kiáltotta rekedt hangján. -  An- 

treten!
„Hát mégiscsak kijött a frontra az alezredes -  gondolta Leó 

—, meg akarja szolgálni az ezredesi nyugdíjat."
-  Mit akar ez a vén trotyogós? — mormogta az egyik szakállas 

baka, és száraz kenyeret aprított a feketekávéjába.
Trénkocsisok és lóápolók csődültek össze a nagy kiabálásra.
-  Fiúk! Katonák! — hörögte rekedten az alezredes. — ... Az 

olasz front összeomlott... tartsatok ki a végső győzelemig... 
Forduljatok vissza, és mutassátok meg az ellenségnek, hogy van 
még a császári és királyi hadseregben diszciplin...  Nem tűröm a 
civil bagázs fegyelmezetlenségét!. ..  Szubordináció! Donnerwet- 
te r ...

A tömegből öbös hang vágta feléje:
-  Kuss!
Az alezredes arcát elfutotta a vér. Csíptetője leesett az orráról. 

Emelt hangon bömbölte:
-  ScheiskerI!...  Szaubagázs!... Én Strunz Kari császári és 

királyi alezredes...
Tovább nem folytathatta. A tömegből egy széles vállú, napbar

nított, hatalmas termetű közlegény vált ki, az alezredes mellé 
lépett, és öklével az arcába sújtott.

Az alezredes megtántorodott.
A tömeg ijedten rebbent szét, csak a sápadt arcú zászlós tartott 

ki az alezredes mellett.
Leó izgatottan rohant tovább, mintha kergette volna valaki.
A Garibaldi útra, az istállóvá alakított új színház épülete elé
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ért. Parancsnokságot keresett. A térparancsnokság irodái üresen 
tátongtak, fontos akták hevertek a padlón szerteszét. Az írásait 
akarta láttamoztatni. Igazoló írások nélkül mégse mehet haza, 
hiszen felelősségre vonhatják mint katonaszökevényt...

Ezrede ezen a frontszakaszon van... A legokosabb, ha saját 
ezredénél jelentkezik... Mire való a tépelődés, a töprengés? ... 
Előre!

A kihalt villanegyedbe került. Tágra nyílt szemekkel bámulta a 
néptelen, pompás márványpalotákat, az elhanyagolt kerteket, a 
szökőkutakat, szobrokat.

A pálmákkal övezett, festői déli kapunál jutott ki a városból.
Az ágyútűz egyre közelebbről hallatszott.
Leó könnyű, szapora léptekkel indult a front felé. Arca lán

golt, valami érthetetlen, fölemelő érzés űzte, hajtotta előre...
Srapnel robbant a magasban, kis felhőuszály lengett a feje 

fölött.
Gránát tépte fel előtte a rét zöldjét, óriási, fekete földdarabo

kat szántott ki a mélységből. Ijesztő búgással repült lábai elé egy 
hatalmas gránátszilánk...

Leó szemei felragyogtak.
Boldogan állapította meg: nem fé l... Teljesen nyugodt... És 

olyan könnyű... Légiesen könnyű... Mi történt vele?...  Nyoma 
sincs a régi nyugtalanságnak, félelemnek, idegességnek...

Elmosolyodott:
-  Ez hát a bátorság? — lihegte, és fáradt testén átrezdült az 

öröm...
A feje, háta csurom víz volt. Fáradtan ült le az országút 

mentén egy kilométerkőre. Hátizsákját maga mellé tette a földre, 
és verítékét törülgette.

Öreg, pipás katona csoszogott el mellette. Kedélyesen köszönt
rá:

-  Grüss Gott! Géma hám!... -  Rongyos sapkáját megfor
gatta a levegőben, és tovább bokázott tépett bakancsaiban.

A kies völgyben szétlőtt repülőhangárok terpeszkedtek a vidá
man csobogó patak partján.

Leó fázósan húzta össze köpönyegét.
A szíve dobbanását hallgatta...
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Tárcájából gyűrött fényképet kotorászott elő: Amálka és a kis 
Zita fényképét. Sokáig nézte a képet, aztán megcsókolta.

... Vészes fekete felhők úsztak az ellenség felől.
A haragos felhők közül hirtelen olasz repülőgépek bukkantak 

elő.
Az országúton két baka közeledett Leó felé.
-  Caproni!... Caproni!... -  kiáltották a katonák, és lerohan

tak az útról a völgybe. Az áteresztő híd alatt tűntek el.
Leó zsibbadt közönnyel bámulta az olasz repülők bravúros 

keringéseit.
A repülők köröket írtak le az országút fölött, azután hirtelen 

az elhagyott hangárok fölé ereszkedtek, és bombákat dobáltak le. 
Az egyik kis gép villámgyorsan kivált a rajból, siklórepüléssel az 
út fölé került, és a következő pillanatban hatalmas robbanások 
rázták meg a levegőt.

Egymás után két bomba robbant a köves úton.
Leó hangtalanul omlott a földre, karjával átölelte a kilométer

követ, ujjai között a fényképet szorongatta.
A repülőgépek gyors fordulatokkal kerülték meg a várost, az 

állomás épületét bombázták, és a következő pillanatban már el is 
tűntek a fekete felhők között.

A katonák felkapaszkodtak az útra.
A torzonborz, tömzsi, pisze orrú katona felemelte Leó fejét, és 

viaszsárga arcába nézett. A homlok közepén kis nyíláson át vér 
szivárgott.

-  Ez halott, te ... — mondta rekedten.
A másik katona vöröskeresztes karszalagot viselt.
-  Az előbb még itt ült a kövön — mormogta.
-  Halott, ha mondom...
-  Főhadnagy.
-  Finom új ruhája van. Jó szövet. Vigyázz, te, még összevére- 

zed a köpenyét!...
A pisze felnyalábolta a széttépett hátizsákot, és a halott főhad

nagy hóna alá nyúlt:
-  No, segíts már, te málészájú.
Levitték a völgybe, a vízmosásba, a boltíves áteresztő alá.
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Levetkőztették a halottat. Nagyon siettek... A leszedett hol
mikat a hátizsákjukba tömködték.

-  Az ingét is? -  kérdezte a szanitéc.
A pisze orrú válasz helyett leráncigálta a halott ingét, aztán a 

cipőkre, végül a jegygyűrűre került a sor. Mezítelenül feküdt a 
holttest a sárga gyepen. Meredt ujjai görcsösen szorították a 
fényképet.

A pisze előkotorta Leó pénztárcáját, kidobálta az írásokat, és 
mohón számolta a bankjegyeket.

-  Hanem most aztán gyerünk, testvér, lógás... -  biztatta 
társát, és nehézkesen kapaszkodott fel az útra.

-  Mehetünk — dünnyögte maga elé a szanitéc.
Szapora léptekkel rohamoztak a város felé.
A fekete felhők észak felé nyargaltak...
A nyugati égbolt haragosvörös fényben ragyogott.
A nap eltűnt a hegyek mögött, aranyló sugarai megkoronázták 

az égbe nyúló csúcsokat.
Esteledett.

-  Vége -





UTÓSZÓ





MŰNK ARTÚR ÉS A HINTERLAND

Századunk első évtizedének első felében a szabadkai gimná
zium tantermei és a Szabadkán megjelenő lapok szerkesztőségi 
szobái kellően nem méltányolt, ám annál jelentősebb irodalmi 
műhely szerepét játszották. Előbb Kosztolányi Dezső indult 
ezekből, azután Csáth Géza, vele együtt pedig Műnk Artúr és 
Sztrókay Kálmán is. Tizennyolc évesek, és a Szabadkai Közlöny, 
a Bácsmegyei Napló, a Bácskai Hírlap és a Bácsország közli 
írásaikat -  Műnk Artúrtól tárcákat, főképpen pedig röpke dialó
gusokat, párbeszédes humoreszkeket, „irka-firkákatfcfc, ahogy an
nak a füzetnek a fedelére felírta, amelybe ezeket az ifjúkori 
írásait gyűjtötte. Legtöbbje helyzet- és alaktanulmány: az érett
ségizett, majd Pesten az orvostudományokkal ismerkedő fiatal 
író tágra nyílt szemmel figyeli maga körül a világot, és valóságér
zékét finomítja. Különösképpen a humor változatait kedveli, 
hajlama szerint is, mert korán ráébredt, hogy az enyhe derűtől a 
szatirikus oldalvágásokig terjed a „humora44, ha az élet jelensé
geiről kell „ellesett44 jeleneteket megörökítenie, legtöbbször kro- 
kiszerűen, a gyors rajzoló technikai készségével és a pillanaton 
alapuló ihletével. „Földszintibb44 is a képzelete tehát, mint Csáth 
Gézáé például, de nyilván ez tette alkalmassá, hogy 1906-ban, 
amikor a nyári szünetben kedvük teljében lévő fiatal írók elhatá
rozzák a szabadkai társadalom fantasztikus „nagy szatírájának44 a 
megteremtését, éppen ő írja az első folytatásokat. A  repülő 
Vucsidol Műnk Artúr tulajdonában volt példányában a szövegja
vítások éppen úgy ezt bizonyítják, mint a lehetséges szövegkriti
kai megfigyelések. Francziskovics Sztipán alakja szinte bizonyo
san Műnk Artúr szüleménye, Csáth Géza és Havas Emil legfel
jebb statisztáltak megformálásánál.

Valódi írói ambíciók azonban az 1900-as években még nem 
fűtötték, bár a Budapesti Napló is közölte írásait. Előbb az
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egyetemi tanulmányok, később a kenyérkereset reménye vitte az 
irodalomtól messze eső tájakra. Az íráshoz az I. világháború 
idején tér vissza, amikor orvostisztként a Monarchia 65. gyalog
ezredének tábori újságját, a Ludwig Bakát szerkeszti, alkotó 
munkára azonban majd csak orosz fogságának élményei serken
tik, 192 í után, amikor A  nagy káder című művét fogalmazza. 
Sokáig nem is gondol kiadására, s az 1920-as évek irodalmi 
harcaiban sem vesz különösképpen részt. Szívesebben foglalko
zik szakkérdésekkel. Ha támogatnia kell a Bácsmegyei Naplót, az 
Orvosi dolgok című rovatot vezeti. íróvá A nagy káder rendkívüli 
sikere avatja, az egykori nyilatkozatok szerint négy, illetve öt 
kiadása jelent meg a budapesti Pantheon Kiadó gondozásában.

A háborúról szóló irodalom iránt az évtized végén megnőtt 
érdeklődés időszerűsítette az 1921-ben kezdett Munk-szöveget. 
Akkor a Napló csupán néhány érdekes fejezetet közölt, mert a 
szerkesztők úgy ítélték meg, hogy az „akkori viszonyok... nem 
voltak alkalmasak arra, hogy dr. Műnk Arthur emlékiratait egész 
terjedelmében közzétegyék". Közben azonban megjelent Grób 
Imre (a Magyar irodalmi lexikon nem ismeri), majd Markovics 
Rodion könyve, azután ott voltak a nagy nyugat-európai könyv
sikerek Remarque, Renn, Glaeser és Arnold Zweig tollából, elég 
ok volt tehát, hogy a Napló most már felfigyeljen rá, a pesti kiadó 
pedig örömmel kapjon utána. De mikor megjelent 1929 őszén, 
Schöpflin Aladár már az újabb Markovics Rodion-regénnyel, A z  
aranyvonattal együtt méltatja a Nyugaiban. A jugoszláviai ma
gyar sajtó természetesen elsősorban a Szibériai garnizon világá
val veti össze, és elégedetten állapítja meg, hogy állja a versenyt 
az ugyancsak sikerkönyvnek számító Markovics-regénnyel. Pedig 
A nagy káder nem regény, hanem emlékirat, „feljegyzés". Ezt 
hangsúlyozzák az első vélemények még a megjelenés előtt 
(„Műnk Arthur könyve: emlékirat, nem regény, nem riport, 
hanem emlékirat, becsületesen megírt őszinte élmény. Túlzás és 
ferdítés nélkül. Akármennyire csábít a téma, a színtér, a térbeli 
távolság költői túlzásokra, Műnk Arthur mégis a fotográfus 
becsületes hűségével dolgozik. . Bácsmegyei Napló, 1929. má
jus 16.), ezt mondja az író, és erről beszél, ezt méltányolja a 
kritikus is. Schöpflin Aladár például azért dicséri, mert nincsenek
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írói pretenziói, a könyv fő érdemének pedig az „attitűd szerény
ségét" tartja: az író nem a maga írói voltával akar hatni, hanem a 
felsorakoztatott tényekkel. Debreczeni József szerint Műnk „vi
lágos, racionális elme, akinek a négyszáznegyven oldal rengete
gében alig van egy-két sornyi elérzékenyülése, de a szereplők 
szavai és tettei mögül biztosan emeli ki az érték vagy a póz 
frappáns bizonyítékait". Ellenben hiányolja invencióját, realiz
musában és meseszövésében is problémákat talál, kisebb frek
venciájú írónak tartja, mint a többi, akkor emlegetett írót. Mar- 
kovics Rodiont is elébe helyezi, de ugyanakkor azt tartja, hogy 
Műnk műve „szerencsésen egészíti ki a front és a hadifogság 
Markovics és Remarque tervezte borzalmas erejű fotomontá- 
zsát".

A  nagy káder sikere az írót ébresztette fel Műnk Artúrban, s 
most már ambiciózusan valóban regényt készül írni, és 1930 
tavaszán felröppen a hír: Műnk Artúr új regényének a Zöld káder 
lesz a címe, amely a „ Hinterland regénye, a civilek, az alkalmat
lanok és a lógósok háború elleni háborúját festi". A Napló 
azonban csak 1932 novemberében kezdi közölni, könyv alakban 
pedig 1933 tavaszán jelenik meg A  hinterland. A  mögöttes 
országrész háborúja cím alatt a szabadkai Minerva kiadásában, s 
benne hirdeti már, mi több: sajtó alatt levőnek mondja a Bácskai 
lakodalom című új regényét is.

Visszatérni látszik A hinterland tervében A repülő Vucsidol 
világához, amikor Porvárosban játszódó történetét megformálja: 
a „helyi színek" éppen úgy biztos fogódzója, mint a katonaélet 
során gyűjtött tapasztalatai -  konkrétumai nélkül nem is tudott 
volna dolgozni. A kreatív képzelet nem volt sajátja Műnk Artúr
nak, annál erősebb jellemzője volt a látottnak és a tapasztaltnak 
a művészi másolatként való felhasználási készsége, az a kisrea- 
lista ábrázolási mód, amelyet a századforduló hagyományokon 
alapuló magyar prózájától kapott örökül. Nem Kosztolányi 
Dezső vagy Csáth Géza „iránya" volt az övé. Típusokban gon
dolkodó íróra vall regénye. Szenteleky Kornél joggal állapította 
meg kritikájában, hogy Műnk Artúr „olyan nagyszerű típusokat 
mutat be, mintha jellemvígjátékot írna". S nagyon erőteljes 
háborús epizódokat, tehetjük a kritika megállapításához, hogy
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jelezhessük A hinterland két világát, amely egymástól igen élesen 
különbözik. Az egyik a „regényes44 történet, amely kétségtelenül 
Műnk Artúr művének legsebezhetőbb pontja, a másik az alakok 
és helyzetek „valósága44. Ebben a biztos kézzel dolgozó kisrealis- 
tát látjuk, amabban a képzeletszegénységgel küszködő regény
írót.

A regénytörténet már-már semmitmondó, annyira vékony az 
ere a Stein Leó hadnagy és Kávé Amálka szerelme históriájának, 
ideértve e szerelem megvalósulását akadályozó körülményeket 
is. Ennek a történetnek nincs életanyagot szervező, egybefogó 
szerepe, tulajdonképpen nemi is vezérfonala a cselekménynek. A 
két szerelmes szív érzelmes egymásra találása epizódja csak a 
regénynek, mint ahogy minden más esemény is epizód marad, 
meggyőzőbb konfliktus sem képződhetik tehát a szerelmesek és a 
világ között, s ha találunk is konfliktus-csírákat, azokat rendre 
romantikus fényben látjuk, ahogyan Szenteleky Kornél jellem
zése mondja. Mert mi más lehet, mint romantika az I. világhá
ború idején a „titkos, hűséges szerelem, titokban megszült gye
rek, házasság, boldogság s a végén hősi halál44? S mindez inkább 
vígjátéki helyzetekből kibontva! Mert Stein Leó, a Stein Mór 
kereskedőnek banktisztviselő fia puhány, s a maga bevallása 
szerint is gyáva férfi. Hatalmas termet, széles vállak, köpcösödő 
test és nyúlszív -  ez a főhős, aki Sabac alól egy ág ejtette 
karcolással fut haza, hogy azután különös szerencséjére a hábo
rús éveket a „boldog hinterlandban44 vészelje át a véletlenek 
jóvoltából, amelyek mindvégig a kezére játszanak, csak a háború 
utolsó napján fordulnak ellene, és ajándékozzák meg a hősi halál 
kegyelmével. „A véletlen halál egyszerű és döbbenetes pontot 
tesz a történet végére, ezt a befejezést nem lehet kifogásolni, de a 
romantikus beállítás erősen patetikus. Egy gyáva Stein Leó életét 
mégsem lehet a görög hősök mintájára befejezni44 (Szenteleky 
Kornél). Kávé Amálka arcképe sem hibátlan. Kissé bigott lelkü- 
lettel ismerkedhetünk meg: a templom és a takarítás a szenvedé
lye a „karcsú, nyúlánk, átlászóan fehér bőrű, szőke lánynak44, 
akinek „sudár termetén, ringó járásán, karcsú lábain44 megakad a 
Stein hadnagy szeme. De megszüli majd lányfővel a „kis Zitát44, 
titokban házasságot köt Stein Leóval, és kacér fiatalasszonnyá
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alakul át, aki „elnéző mosollyal" szemléli anyjának kezdődő 
szerelmi kalandjait. Nyilván lelki átalakulásról van szó, ami az 
írót nem érdekli különösebben, rajzáról is megfeledkezik, illetve 
az olvasóra bízza, hogy az esetenként közölt tények alapján 
következtessen, és összekösse az epizódok szálait.

Nem így A  hinterland többi alakjával kapcsolatosan! Igaz, az ő 
eseteik is rendre jellemkérdések, statikusak adott mivoltukban, 
de erős koloritjuk a viselkedés jól árnyalt változatait hozza, 
főképpen, hogy az író indulatának mintegy a teljében fordul 
legtöbbjük ellen. Feladta tehát A nagy káder írása közben tanúsí
tott magatartását, nem szemlélő csupán, hanem bíráló is, és teljes 
emberi-írói mivoltával az! Műnk Artúr most a Monarchia hadse
regének a „nagy szatíráját" írja, szelleme ellen vezeti írói táma
dását, olyan módon, ahogyan csak Miroslav Krleza tette. Magyar 
író Műnkön kívül nem nyomta meg ilyen erősen a tollát, ha az I. 
világháborúról szólt, noha olyan meggyőző alkotásokkal vethet
jük össze A hinterlandot, mint amilyen Móricz Zsigmond Sze
gény emberekje vagy Tersánszky Józsi Jenő Viszontlátásra, 
drága... és A margarétás dal című regényei -  ezek is a „hinter- 
landról" szólnak, és a háború rettenetét, az ember testét és 
erkölcsét pusztító erejét ábrázolják. Műnk Artúrt nem a háború, 
hanem a hadsereg viselkedése érdekli, a tisztikaré, amelynek 
mestersége a hadviselés, de mégis a tartalékos tisztekre hárítja a 
frontszolgálatot. Egy ilyen hadsereg nem nyerhet meg háborút, 
mert gyáva és korrupt, nincs tartása, és miközben a zord katonai 
fegyelmet harsogják tisztjei, cinikusan bújnak meg mögötte. 
„Katonás" viselkedésük szemfényvesztés, essék szó hadnagyról 
vagy vezérkari tisztről. A reaktivizált alezredes tyúkokat tojóz, a 
sebésztanár pedig hullán végzi „szenzációs" operációját.

Műnk Artúr mint író az ilyen tisztek megidézésekor van ele
mében. Falta kapitánynak, a „hinterlandi győzőnek" az alakja 
remeklés, a múlt század realistái tudtak ilyen figurát elképzelni. 
Az ezred hírhedett tisztje békében „snájdig és kegyetlen", pár
bajsegéd és kitűnő vívó, már az első ütközet elől aranyerére 
hivatkozva hazamenekül, s „majd a kádernél átveszi a regruták 
kiképzését", és hirdeti tovább a „diszciplín és ordnung" követel
ményét, vívja szerelmi csatáit éveken át, míg végül is „könnyű-
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szolgálatosként" az olasz front mögött a katonaszökevényekre 
vadászó különítmény parancsnoka lesz, és megsebesül -  egy 
golyó a „megoperált aranyeres területbe fúródott", és a férfiassá
gára oly büszke tiszt férfiasságát veszíti el. Akárcsak a többi aktív 
tiszt portréjára, Falta kapitányéra, is a nyers tényeket a dühös 
szatirikus rakja fel. Nem tisztkarikatúrákat készít, csak a gondol
kodásuk és viselkedésük embertelenségéről valló vonásokat erő
síti meg, olyan módon, hogy a rettegett tisztalakok időközönként 
rettegőkké változnak át. Falta kapitány és társai metamorfózisai- 
jellemző és mondanivalót hordozó elemei Műnk Artúr regényé
nek. Annál is inkább, mert a meghunyászkodó, a beteget játszó, 
szimuláns tisztek nagy jelenetei általában operettszerűek, mint az 
Iszapfüred-epizódban is, ahova a regény két mindvégig jelenlevő 
alakja, Falta kapitány és Stein hadnagy a frontszolgálat elől 
menekül, virtuális sebeiket gyógyítandó.

Ez a metamorfózis-élmény a regényt alapvetően határozza 
meg mind mikro-, mind pedig makrorészleteiben, s a nagy eszmei 
metaforája is ezt hirdeti: a „szimpla büntetőexpedícióból" világ
háború lett, és mindaz, ami emberi értéknek számított, átminő
sült, devalválódott, illetve átadta helyét a háború új moráljának, 
ami természetesen cinikus és képmutató amoralizmus. „A há
ború alaposan megváltoztatta a tisztességről való fogalmakat..."
-  mondja a regény Áldorija, aki majd a bankigazgatóságig tor
názza fel magát a háborús években, mert felismeri az új helyzet 
új „propozíciót". Műnk Artúr morális lázadásának célpontjai 
ezek az amorális propozíciók, és nem is leplezi, hogy a frontka
tona lelkületével szemléli a „drága, a gyönyörű Hinterland" 
csúnya emberi színjátékát, és mélyen megveti a Falta kapitányok 
üzelmeit éppen úgy, mint az Áldoriak és Kávé Mátyások „üzle
teit". „Csak egy éjszakára..." -  motoz a szerző tudatában is 
Gyóni Géza verse, amikor a vitézkedőket, az „uzsoragarast 
fogukhoz verőket", az üzérkedőket, a „hosszú csahos nyelvvel 
hazaszeretőket" tipizálja emberi sorsokká mind nagyobb dühvei 
írás közben. Legfeljebb főhőse, Stein hadnagy iránt érez szánal
mat, amikor megajándékozza a lelkiismeret-furdalással, de őt 
sem kiméli meg szatirikus nyilától. A hinterlandi gyakorlótérről a 
kaszárnya felé menetelő század élén gyalogoló hősét a regény
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tizedik fejezetének az utolsó mondataiban például a következő
képpen láttatja: „Verejtékező orra előtt lépkedő vasderes kapi
tányló hatalmas gombócokat potyogtatott Stein hadnagy lába elé, 
mint előre is jól megérdemelt babért..

Nem a frontok, a hinterland a „háború tébolyodott, bomlott 
erkölcsének" a televénye. Ezen virágzik fel Kávé Mátyás üzlete 
és Áldori karrierje. Mind a két hős pályafutását végigkíséri az író, 
s míg frontszolgálatosai rendre eltűnnek az élet színteréről, e 
kettőnek a csillaga magasan ragyog. Kávé Mátyás 1914 nyarán 
csokoládét árult a vonatoknál, különben kis rőfös volt a hatodik 
körben, 1917-ben már „legendás vagyonú, tekintélyes polgár", 
egy primitív nábob, aki vagyonának alapjait a „hősi halottakkal 
való spekulációval" vetette meg, s azután már az „aranyember" 
ő: minden „hadi" vállalkozása sikerül, mintha Műnk Artúr ebbe 
az alakba sűrítette volna a háborúban meggazdagodottak speku
lációi kínálta tapasztalatokat. De ezt tette Áldorival, a „bankme
teor" prototípusával is, akiben megvan a „bankember követke
zetessége: ha kell, előzékeny, udvarias, vajszívű, ha kell, a ke
gyetlenségig kíméletlen, kőszívű." Ő is, akárcsak Kávé Mátyás, 
érti a háború „logikáját", béke idején egyikük sem vitte volna 
sokra. Jellemző, ám művészileg kevésbé sikerült alakjai ők Műnk 
Artúr regényének, mintha sikereik nem jellemükből és helyze
tükből következnének, hanem az író ajándékaként pottyanna 
ölükbe.

A  hinterland olvasói azonban arról is meggyőződhetnek, hogy 
az író igazán elemében akkor van, amikor a frontok világát kell 
ábrázolnia. A sabaci epizód -  a regény valódi nyitó jelenete -  
például „életességével" a regény legjobb részei közül való. Stein 
hadnagy századának átkelése a Száván, a kihalt városban garáz
dálkodó, fosztogató katonák, Stein hadnagy megfutamodása ér
zékletes képekben villan fel. Tud pár mondatban Krleza honvéd
novelláinak epizódjaihoz méltó elégikus képet festeni: „Füzy 
Béla véres sátorlapba csomagolva fekszik mélyen a sáros galíciai 
föld alatt... Mereven fekszik a föld alatt, mint egy fadarab, és 
éhes bogarak esnek mosolygós szemeinek... És Áldori Emil 
doktor itt ül az íróasztala mellett... é l ...  lélegzik... cigarettáját 
szívja, és a hősi halált halt kartárs megüresedett helyére pályá
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zik. . Érti a bakanyelvet, és egy ízben dialektusban mondatja el 
„infanteriszt Vakulával44 a tábori pap kalandját a fronton. Tudott 
kesernyésen szatirikus lenni („Porváros aszfaltján komoran ko
pogtak a falábak, egyre több és több rokkant vánszorgott az 
u tcán ...44), s a gúny élesebb felhangjaitól sem idegenkedett 
(például a Tavasz: 1916 című fejezetben az állóharcról szóló 
véleményben). Stein főhadnagy halálának epizódjában igazi köl
tői erőt mutat: az emberi lélek finomabb rétegei is megmutatkoz
nak. A hinterland egyetlen nagy jelenete a fronton játszódik le, 
nem véletlen tehát, hogy érzés és látvány teljes összhangját éri el 
itt az író.

Tagadhatatlan azonban, hogy A  hinterland irányregény, s 
ezeknek minden hibája is megtalálható benne, az írói erényekkel 
egyetemben. Műnk Artúr az „igazságot" akarta megírni az I. 
világháborúról, annak tudatában hogy „bolond ember44 az, aki 
megírja, s „az is bolond lesz44, aki olvassa! Ez a kitétele azonban 
alighanem a Naplóbán megjelent részletek után került a szö
vegbe. Mert Műnk Artúr és az újság ellen rágalomhadjárat indult 
Porváros-Szabadkán. A Napló 1932. december 25-i számában 
Gerendatöréskor szálkakeresők címmel ugyanis szerkesztőségi 
cikk jelenik meg, s ebből kihámozható, hogy Műnk Artúrról azt 
híresztelték, hogy „Oroszországban népbiztos volt44, bizonygat
ták, hogy A hinterland „tulajdonképpen pamflet, élő, köztünk 
járó, tisztes polgárokat pécéz ki44. Mások „jól megjátszott ma
gyar érzésükben44 érzik magukat megsértve, mert az író a regé
nyében megállapítja, „hogy a háború elején a hadvezetőség 
tudtával vagy tudta nélkül sok ostoba kegyetlenséget követtek 
el44, de akadtak olyanok is, akik „zsidó felekezeti vagy faji 
érzésből44 háborodnak fel Stein hadnagy szerepeltetése miatt. A 
cikkből ítélve heves támadások pergőtüzéről lehetett szó, mert az 
egykori szerkesztőnek, a Szegeden élő Dettre Jánosnak is a 
Napló segítségére kell sietnie ugyancsak Gerendatöréskor szál
kakeresők című, 1933. január 1-én keltezett „levelével44 a lap 
1933. január 8-i számában. Az erős nyomatékok alapján éles 
konfrontációra kell gondolnunk, s ebben Műnk Artúr regénye 
alighanem csak az ürügyet szolgáltatta. Mert a következőket írja 
Dettre János:
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„S milyen kényelmes volna most a te kitűnő cikked nyomán 
vitába szállni azokkal, akik a Napló regényének egyik-másik 
alakját küldik harcba a Napló ellen. Milyen kényelmes lenne 
annak bizonyítása, hogy nem a lapot, de még a regényt sem 
szabad megítélni a regény egyik-másik szereplőjének kijelentései 
vagy cselekedetei alapján. A haladás és a lelkiismeret szabadsága 
ellen mindig ilyen eszközökkel harcoltak. A világirodalomban 
egymás után születnek nagyszabású történelmi regények, az iro
dalomban új történelmi stílus alakul ki valósággal a szemünk 
láttára, s ez az új történelmi regény a történelem kendőzetlen, 
igazi arcát akarja megmutatni, megtisztítva a frázisoktól, a köz
helyekké taposott hazugságoktól, s mindattól a kozmetikai szer
től, amivel egykori uraikat kiszolgáló tudósok vagy írók szépítet
ték meg a valóság arcát. Nincs az a nagyvilági dáma, akin több 
szépítőszer volna, mint a történelem bármelyik hősén. Én nem 
védem a regényt, amit csak darabjában ismerek, de rosszhisze- 
műeknek és kártékonyaknak tartom azokat a szempontokat, 
amelyekkel a regényt s a regényen keresztül a lapot támadják."

Nem véletlen tehát, hogy a könyv megjelenése után Műnk 
Artúr mérsékelt sikerről beszél egyik nyilatkozatában. Egyesek 
szerint drága volt a könyv, mások szerint a regény címével volt 
baj. A kritikákkal viszont lényegében elégedett lehetett. Szente- 
leky Kornél ugyan talált megjegyezni valót, akárcsak másik 
tekintélyes bírálója, Kázmér Ernő is, író voltát azonban nem 
vonták kétségbe, mi több: éppen tőle, ,,Porváros látójától és 
láttatójától" -  miként Kázmér Ernő írta -  várták „azt a regényt, 
amit vajdasági-bácskai mai életünkről hosszú évek óta hiába 
várunk". A Bácskai lakodalom című regényének kellett volna ezt 
a kritikusi elvárást kielégítenie. Meg is hirdette, beszélt is róla, de 
csak 1961-ben jelenhetett meg, posztumusz műként immár. A 
harmincas években novellákat írt, a felszabadulás után pedig 
Köszönöm addig is . .. címmel önéletrajzát jelentette meg 
(1953).

Bori Imre
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