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Első szökésem a szülői házból
1905.
Tizenhárom esztendős voltam, a lo

sonci gimnázium harmadik1 osztályának ta
nulója.

•
Pajtásaim az! uccán hajkurászva tom

bol jiák a szünidő örömeit, én pedig oda;- 
benn, a sötétre függönyözött szobában, fa- 
karmód hétrét görnyedve, falom a betűket. 
Nem kell a játék, nem izük az étel, csak 
a könyv, Weme Gyula fantasztikus inasai, 
Stanley afrikai utazásai. Vörösre erőltetett 
szemeimmel 'betegesen habzsolom a betű
ket. Megfogott a kalandozás vágya, nem 
tudok szabadulni tőle. Nem kell a társa
ság, terhemre vannak az eniberek. Külön 
világot élek, szenvedő sóvárgását a ka
landvágyásnak.

Sietnem kell az olvasással, mert ka
landos könyvet csak szünidőben tűr meg 
az apám a háznál. Nem mintha iskolai elő
menetelemet féltené tőlük. A tanulással 
nincs semmi baj. A számtan kissé gyengén 
megy, de földrajzból, természetrajzból a 
legjobbak közé tartozom és például A f
rikát úgy ismerem, hogy jobban talán még 
a tanárom sem. Éppen ebből származott a



nagy baj. Földlr a jzítanárom egyben a gim
názium könyvtárénak is a vezetője, én pe
dig a legjobb földrajzista segédkezem neki. 
A könyvek között szabadon válogathatok! 
és ha évközben szép útleírásra akadtam* 
bizony titokban még a latin óra alatt is ol
vasgattam. A tanárok észrevették, meg
mondták az apámnak. A dolog vége az lett, 
hogy kitiltottak a könyvtárból és az iskola 
év alatt odahaza sem szabad olvasnom.

Érzem, hogy ezt a tilalmat el nemi bí
rom. A szünidő végefelé jiár, reszketés fog 
el, ha rágondolok, hogyirhárom hét múlva 
búcsúznom kell a Grand kapitány gyerme
keitől, vagy a Kétévi vakációtól. Mindenki 
jól bánik velem, rajongásig szeretem én is 
a szüléimét, mi az oka, hogy még sem talá
lom a helyemet, mi az, ami szüntelenül hí
vogat el hazulról, neki a világnak, Afriká
nak?

Nem a gyerekes viásottság küzdött ben
nem a jóneveléssel, hanem az örök bolyon
gás varázsos fátuma most ömlött el a lel- 
kemen és nem hagy el a sirig. A bolyon
gás ösztöne vele születik az emberrel, mint 
a zenei hallás vagy a rajzolás készsége. A 
hires földrajzkutatókat nemcsak a dics- 
vágy, vagy a hiúság serkenti. Talán őseink 
ezer esztendős nomád ösztöne lázad fel 
bennünk kései utódokban és üz, kerget tizen 
három esztendős diákésszel, deresedő fejjel, 
rogyadozó inakkal végig, a sirig...

Elhatároztam, hogy útnak indulok. A 
gondolat lassan ért meg bennem és meg|- 
váltó, langyos zsongásával fokozatosan ur
na lett rajtam. Gyötrő lelki gátlásaim el
ültek, titokban készülődöm a nagy útra. Az~ 
itthoniaknak nem fogy csodlájuk, hogy jő



kedélyem visszatért, csak az éccakjáim kir 
nosak még. Esténként sokáig elkerül azi á- 
lom, sokszor feltör belőlem a hangos zoko
gás. Látom édesanyám kisírt szemeit, a 
nagy szomorúságot, ami majd megüli a csa
ládot, ha esténként hasztalan várnak haza.

Ez a lelkitusa nem tartott sokáig, vala
mi fölényes beletörődés váltotta fel. Érzem, 
hogy ennek igy kell lennie és láhrándképeim 
ködfátyolában vigasztaló pompájában fel
tűnik vágyakozásom célja: Afrika y

Az útitervvel hamarosan elkészültem. 
Losonc, Beograd, Szófia, Konstantinápoly, 
Kis Ázsia lesznek a fontosabb állomások, 
azután a Szuez-csatomán át Egyiptom, on
nan pedig a Nilus folyása mentén Afrika 
belseje. Három korona az egész vagyonom, 
de hiszen a világutazók mind üres zsebbel 
indulnak el.

Nyomasztóan meleg, augusztus eleji haj
nalra ébredtem. Apám a vasúton éjszakai 
szolgálaton van még, a többiek alszanak. 
Most indulok útnak. Rendes uccai ruhámj- 
jban úgy lépek ki a kiskapun, mintha rö
vid sétára indulnék, vagy kiáílanék a ház 
elé nézelődni. Különös, hogy semmi elfo
gódottságot nem érzek, mintha magam sem 
venném komolyan a dolgot. A vasútállo
más épületét messze elkerülöm, nehogy meg 
lásson az apám, a város végén térek rá a 
vasúti sínekre. Tervem az, hogy a sínek 
mentén teszem meg az utat, igy legalább 
nem tévedek el.

Rettentő erővel tűz a nap, a kavicsom 
pályatest ontja magából a forróságot. Dél
felé megpihenek egy kissé és ahogy fel a- 
karok kelni, meglepődéssel veszem észre, 
hogy lábaim megmerevedtek. A pályatest



mellett kanyargó keskeny gyalogösvény szün 
telen figyelésre késztet, nehezebb itt a 
gyaloglás mint a losonci jardján, vagy az or
szágúton.

Lassan leszáll az est, egy vonat már 
sápadt lámpafényt sugározva jön szemibe 
velem. A homályban alig látom már az utat, 
bele-belebotlom a pályatest kavicsos olda~ 
Iáiba, nagyon fáradtának érzem magam. Szo
katlan a végtelen rétek esti zsongása, a 
cikázva repülő éjjeli madarak huhogása, kü
lönös szorongó érzés vesz rajtam erőt. Oda
haza tegnap este ilyenkor már megvetette 
ágyamat az anyám.

A sötétből vasúti őrhjálz aptró lámpájér 
nak fénye csillog felém. A harcsabajszu vas 
úti őr ott ül a kis sárgaház előtt a pádon, 
Érzem, hogy tovább nem birom a gyalog
lást, megváltásként hallik a szava:

— Hova ballag az ifiur?
— Afrikjába — buggyan ki belőlem a~ 

karatlanul is gondolataim örök témája.
— No-no, de taláncsak nem az estha

rang előtt akar odaérni? — évődik velem 
a jóságos öreg.

Fiáradtan lerogyok mellé a padra, már 
hoZza is  a frissen fejt tejet, nagykaréj hó
fehér kenyeret. Megtudja, hogy vasutasnak 
vagyok a fia, meginvitál éccakára. Az őr
ház mellett lugasféle építmény áll, oda te
rítette le báránybőrrel bélelt kék vasutasí- 
bundáját, azután mellém keveredett ő is. A 
család odabent alszik a házban.

Halálosan fáradtnak érzem magam, még 
sem tudok elaludni. Az éccaka csak a fel
nőtt bűnösöknek segítőtársa, a megtévedtt 
gyermeklélekben az est sötétsége, a bün- 
biánat felkeltésének az útja. Fojtogat a bá-



lánybőrbunda átható sziaga, az otthoniak 
jutnak eszembe, megbántani, hogy elindul
tam. Alz otthoni szokásos esti imádságot 
háromszor is elmondom, végre kergetőznj 
kezdőnek szemeim előtt a csillagok, gyötrő, 
kínos félálomba kábulok. Ijesztő álmok kí
noznak, amelyekbe kegyetlenül beleszövő- 
dlik a mellettünk elhaladó vonatok robogá- 
sa. Ilyenkor rémülten riadok fel, a vasúti 
őr sejtelmes szörnynek látszik, amint me
reven ott áll a jelzőtábla mellett, lámpájá
val, vörös ¡zászlójával.

Végre derengeni kezd a hajnal, minél 
nagyobb a világosság, annál kisebb a fé
lelmem. Megköszönöm az éccakai szállást 
és folytatom az utat, de nem vissza, ha
nem a sínek mellett tovább előre, — Afrika 
felé.

A második napi is eltelt, lassan egészen 
belejövök a gyaloglásba. A vasúti őrnek, 
akihez éccakára betérek elmondom, hogy 
vasutasnak vagyok a fia, egy kis szünidei 
gyaloglásra indultam Szuboticára a roko
naimhoz. Elhitte. Amit mondtam szóról- 
szóra igaz is, csak éppen nem szándékof 
Zom befejezni utamat a szuboticai rokonok
nál. Utravaló elemózsiát is kaptam, jó lesz 
ebédre.

Vügan telik a harmadik1 napi, itt van mjájr 
az őrház, ahova éccakára betérek. Gyü
mölcsfák lombosodnak körülötte, de szo
katlan dolog; férfiak hangos beszéde hal
latszik a lugas felől, önkéntelenül óvato
sabban lépkedlek, hirtelen eláll a lélekize- 
tem: a piádon kakastollas csendőrök ülnek, 
beszélgetnek a vasúti őrrel.

ösztönösen megérzem, hogy rám vár
nak, pillanatok alatt átlátom a helyzetet.



Szüleim bejelentették a rendőrségen, hogy! 
megszöktem, a vasúti őrök elmondták az 
apámnak, hogy náluk aludtam, erre a vas
úti vágányra küldték a kakastollasokat, 
hogy elfogjanak. Érzem, hogy lábaim resz
ketnek, iszonyúan félek. Liátom magamat 
a losonci uccán, mögöttem a két csendőr.

Hirtelen elhatározással a sinek mellett 
húzódó lárokba ugrok, azután négykézláb 
kúszom a nagy fűben az őrhjáizzal szembe- 
esö oldalon. A csendőrök nem vesznek ész
re, hallom, amint nyugodtan tovább beszél
getnek.

A vasúti őrhjáZakat ezentúl tehát ke
rülnöm kell. Az éccakiát egy csőszkunyhó
ban töltöm, a bepálinkázott öreg szolőke- 
rülő örült, hogy akadt valaki, akivel elbe
szélgethetett. Elhatároztam, hogy kerülni 
fogom az emberlakta tájakat, de úgy lá
tom a tanyai népieket nem értesítették a sZör 
késemről, legalább is nem viselkednek 
úgy, mintha gyanúsnak találnának. Talán 
sejtik, hogy nem egyenes utón járok, de 
nem sokat törődinek vele, nyilván kerülni 
akarják, hogy dolguk akadjon a hatósá
gokkal, ha bejelentenek.

A szüntelen bujdosás, fogyatékos táp
lálkozás, szakadatlan gyaloglás nagyon meg 
viselt. A cipőm talpa merő rongy, nadrágo
mon is több szakadjás látszik. Több mint 
két hete gyaloglog miár, testileg, lelkileg 
teljesen kimerültem. Kisszállás környékén 
támolygok az országúton, parasztkocsi jön 
velem szemben, módosnak látszó gazda ül 
a bakon, mellette a felesége. Amikor mel
lém érnek, a gazda a mellényzsebébe nyúl, 
azután csillogó tizfillérest hajit felém a 
porba. Koldusfiunak nézett.



Ez a jelenet rendkívül lehangolt, be
látom, hogy az utat nem folytathatom. Ma
radiék pénzemből futja még vasúti jegyre 
Szuboticáig. Ott megszállok a nagybátyái- 
méknjál és bocsánatkérő levelet menesztek 
haza.

A rokonokat egyáltalán nem lepte meg 
az) érkezésem, vártak rám. A vasúti őrök 
részletesen elmondták az apámnak, hogy 
Saubotioára igyekszem. Nagy bátyámékhoz 
naponta érkezett levél vagy távirat hazul
ról, hogy megjöttem-e miár.

Kéthetes bujdosás, koplalás és nyo- 
morgiás után meleg ételt adtak elém, meg
fürdettek, tiszta lágyba fektettek. Másnap 
dlélben ébredek üditő, mély »álomból, ágyam 
mellett ott fül aizi apám. Első tekintetem a 
könnyel telt, szomorú pillantásiával talál
kozott. Nem tudok szólni, sirás csuklik fel
felé a torkomon. Hosszú percekig hallgat 
az apám is. Csak néz rám fájdalmas, tá
volba merengő tekintettel, könnyei lassan 
peregnek arcáról.

Szülői ösztöne ugylátszik megsúgta ne
ki, hogy nincs ok az örömre. Megtért fiát 
újból el fogja veszteni s mire hazatér a nagy 
útról, nem várja már a fájdalmas, aggódó, 
apai tekintet...

*
Apám visszahozott Losoncra, itt min

denki tud a szökésemről, otthon mégsem 
esik soha szó róla. De érzem, hogy a csa
lád minden tagjának lelke mélyén ott él a 
slzomoruság. Szegény apám, ugylátszik ö- 
rökre elfelejtett mosolyogni. Kellemetlen ér
zés lépten-nyomon érezni a lelkiismeretfur- 
dalást. A nagy hibát, amit elkövettem jóvá



kell tennem, igyekezni fogok kedvében jár
ni azi tthoniaknak.

Megkezdődö tt az iskolaév, komoly igye
kezettel láttam hozzá a tanuláshoz. Kalan
dos terveimet azért nem adtam fel, de az 
első kísérlet tapasztalatai után most már 
tudom, hogy utamat jobban és komolyab
ban kell előkészítenem. Megfogadtam, hogy 
odahaza nem olvasok kalandos könyveket 
és fogadalmamat állom is. A tanárok is 
meg vannak velem elégedve, évvégi bizo
nyítványom sokkal jobb a tavalyinál.

Szünidőre nagybátyámék jöttek el hoz
zánk látogatóba Szuboticáról. Egy este szó- 
kássízierint, kinn tülünk a lugasban, az öre
gek csendesen borozgatnak. Egyszerre fe
lém fordul a nagybátyám:

— Tudod-e, hogy ma egy esztendeje ér
keztél meg hozzánk Szuboticára?

Kínos csönd támad, egy esztendő óta 
először említi ezt a dolgot valaki a családi
ban. De nagybátyám tovább feszegeti az 
ügyet:

— Nézd!, mostmár igazán megmondha
tod, hogy tulajdonképpen hova is akartál 
eljutni?

— Afrikjába — válaszol hirtelen he
lyettem, az apám.

— Afrikába? Hát aztán minek?
— Meglátogatni a rokonait — hang

zik apám válasza.
— Hát vannak ott rokonai?
— Igen, a — majmok, — zárta le a pár 

beszédet az apám és a feltörő általános 
nevetésbe, az ő kacagása is beleesendő!.

Egy esztendő óta, most láttam először 
mosolyogni...



NyolceszfendOre újból világgá 
bujdosom

/

Az uj iskolaév már Noviszádbn köszönt 
mm, apámat idehelyezték át Losoncról. Az 
utazással járó izgalmak, az uj arcok, uj 
környezet felszaggatták bennem a bolyon, 
gás lappangó, de soha ki nem alvó szenve
délyét. Nem találom a helyemet. Az uj lakó
hely, a megváltozott életviszonyok nem elé
gítenek ki. Többre vágyom, végtelen sza
badságra, kalandokra, uj impressziókra.

Újra megfeküdte lelkemet a türelmetlen 
ség, egyelőre azizal elégítem ki, hogy készü
lődöm a nagy útra. De mostmiár komolyaiba 
bán, megfontoltan, az első ut tapasztalatain 
okulva. Hallatlan kitartással kupiorgatom a 
pénzt. A tízóraira, vagy cukorra kapott 
krajcárok a könyvszekrényem rejtett zugá
ba vándorolnak, nyalánkság csak akkor ké
nül a számba, ha odahaza, vagy másutt meg
kínálnak vele. Tankönyveimre a nevemet 
csak ceruzával jegyzem rá, hogy jövőre an
nál jobban eladhassam. Azelőtt a történelem 
könyv valamennyi képeslapjára bajuszít, 
vagy szakiállt rajzoltam, természetrajzkönyr 
vemben tanáraimat ültettem sajátkezű áb
rázolással a szamár, vagy az öszvér hátá
ra.



Kétesztendeje miár, hogy Novisizádra 
jöttünk, tizenhatesztendős múltam, mindent 
előkészítettem a nagy útra. A oosnyák ru
ha is meg van már, abban indulok el, mert 
Bosznián keresztül akarok eljutni az Adriá
hoz!.

Meleg, de nem tűrhetetlen az! ^augusztus, 
1909. augusztusa. Megírom a búcsúlevelet, 
rövid, kemény mondatokban, nincs értelme 
az elérzékenyülésnek. Hasztalan mindlen ér. 
Jziem, nincs a viliágon hatalom, ami vissza
tarthatna.

Apiám íróasztalának fiókjába csúszta
tom a levelet, ott biztosan megtalálja. Ki
nyitom az ajtaját, keményfedelű kis könyv 
hever a legtetején, benne pénz, gondosan 
egymásra rakva a tiz és huszkoronások. 
Megtorpanok... fejemben biziseregni kezd a 
vér, apiró szúrásokat érzek, úgy tombol ben;- 
nem. Soha senkitől nem loptam életemben, 
de ebből a pténziből valamit mégis magam
mal viszek...

Nehezen ment. Tizenöt tizkoroniást ki
vettem a könyvből, az ebédnél percenként a 
Zsebemhez kapok, rettegek, hogy észreve
szik. Délután visszacsempésztem a pénzt, 
az éccaka nem jött lálom a szememre. Er1- 
kölcsi igazolást kell keresnem a lopásra, 
hogy megnyugtassam a lelkiismeretemet. 
Megtaláltam. Ha elmegyek örökre — töp
rengek magamban —, többé nem kerülök 
pénzébe az apámnak, a százötven koronát, 
fiúi juss gyanánt viszem magammal.

A búcsúlevél borítékára ráírom: „A 150 
koronát én vittem el, nemsokára kamatostól 
visszaküldöm édesaptámnak, kérem ne ha
ragudjon“ . A levelet a kis könyvbe csúsz
tatom, a tizenöt tizkoronás bankó helyére...



Bosnyák ruhám nem tiint fel senkinek, 
amikor a petro vara dini ¡állomáson b eszáll* 
tam a vonatba. Zemunban kényelmesen le
ballagok a hajóállomásra, több magamfajta 
utas akad*, akik különböző okokból hajó 
helyett csónakon óhajtanak átjutni a beo- 
gradi piartra. Megvárjuk azi esti szürküle
tet, kissé felgyalogolunk! a part mentén, si
mán jutottunk át a Dunán, nem messze Beo
grad) alatt.

Az első határon tehát már túljutottam. 
Érdekesek a beogradi uccák, nem kell fél
nem attól, hogy bosnyák ruhámban feltű
nők, különben is most már túl a határon 
aligha keresnek. Nyugodtan kiballagok az 
állomásra, hogy a menetrendét áttanulmá
nyozzam. Kényelmesen lézengek az állomá
son, megszámlálom a pénzem, a százötven 
korona meg van még hiánytalanul.

Hirtelen egy negyven év körüli férfi 
szegődik mellém. — „Hova utazik“ — kér
dezi tört magyarsággal. Zavartan dadogok^ 
most jut eszembe, hogy nem készültem fel 
a válasszal, erre a legegyszerűbb kérdésre 
sem. Hamarosan kitűnik, hogy ismeretlen 
sorstársamat a bolyongók szektájának ösz
tönös világszolidáritása sodorta mellém.

El is mondja, a tekintetemből olvasta 
ki, hogy én is a világvándorok közé tarto
zom. Ezt csinálja ő is vagy húsz esztendeje, 
amióta hazájából, Csehországból elbujdo- 
sott. Cseppet sem titkolja, hogy most kész
pénzre váltja a huszesztendős tapasztalatot, 
amit szakadatlan bolyongásai során szerv
izett. Állandóan a keleti országok hajó vagy 
vasútállomásait járja. Első szempillantásra 
megismeri ki a kivándorló, esetleg rendőri.



körözés elöl „pucoló“ , az ilyeneket azután 
olcsó pénzért, értékes tanáccsal látja el.

— Maga magyar — állapítja meg, — 
látom a tartásáról, elszökött hazulról, hogy 
világot lásson. Útlevele nincs, pénzé azon
ban van valamennyi, mert nagyon tapogatja 
a zsebét. Hát én tiz koronáért pontosan el
mondom magának, hogy Európa bármelyik 
országába hogyan juthat el „feketén“ , vagy
is útlevél nélkül. ’

Az üzlet létrejött. A ropogó tizkóroinást 
csendesen zsebre vágta, azután kis papirsze- 
letet vesz elő és felírja: Szófia, innen, to
vább Szilisztriába. A hajóállomástól lefelé 
pontosan kétszáz lépésre lakik a csempész, 
az átviszi csónakon Giurgiuba. Romániából 
hajón kell továbbutazni Egyiptomba, az út
levelet Konstanzában kapja meg, ha a ki
kötőben megkeresi azt a címet, amit itt ro
mánul felírok.

Barátságos kézfogás, kirobog a vonat 
a beográdi állomásról. Érdekes a bulgár fő
város, d!e kevés az idő, a vonat már megy 
is tovább Szilisztria felé. Az öreg csempész 
a Duna mellett barátsággal fogad1, mintha 
régi ismerősök lennénk. Ugylátszik ő is 
ösztönösen ismeri meg az embereit.

Az alku rövid és egyszerű:
— Este kilenckor indulunk, mindössze 

húsz lévát fizet, mert többen lesznek á 
csónakban.

A halászkunyhóban gyülekezik a tár
saság. Kívülem egy katonaszökevény van 
itt, búcsút láván venni a bolgár mundértól. 
Nem egyedül szökik, felesége és két csöpp 
gyermeke is vele vannak. Hamarosan össze
barátkozunk. Húsz méterre alattunk elvo-



nul a fináncok ladikja, no most gyorsan be 
a csónakba. '

Különös érzés éjszaka, apró csónakban 
szökni a vizen át. Szorongásfélét érzek, ta
lán mert olyan Idnos a csönd. Az öreg ha
lász nesztelenül evez, lapátja csobbanás nél
kül merül a vizbe, a katona is jól kezeli a 
kormányt. Csak az asszonynak vacog a 
foga, amint fázósan magához szorítja a két 
kis csöppséget. A csempész fekete kutyája 
idegesen kapkodja fejét a csónak orrában. 
Szinte a viz fölé hajol, szaglász. Úgy rémlik, 
mintha a vízből bukna fel valami sötét ször
nyeteg.

Hirtelen ijesztő sistergés rémit el, a pár 
ti bozot ágai közé siklott a csónak. A kutya 
nem ugrik ki, jöbbra-balra kapkodja a fe
jét, idégesen tekintget hátra a gazdájára, si- 
násszerrüen, halkan vonit. A csempész a szá
jához emeli az ujját, jelzi, maradjunk ves'zJ- 
teg, a román határjárőr közeledik.

Halotti csönd’, egyszerre sivitó gyerek- 
sirás fojtja belénk a lélekzetet. A szökevény 
kisébbik gyereke felébredt, ahogy a csónak 
megállt ,nem tudja hol van, fázik is, ezért 
sir. Az anyja rémülten tapasztja tenyerét 
a parányi szájra hasztalan, a gyerek még- 
jobban nekibusul a sírásnak, panaszos siki- 
tása százszoros erővel hallik a csöndben.

A csempész káromkodást morzsol a fo
gai között, azután idegesen int, hogy száll
junk ki gyorsan. Egy pillanat és üresi csó
nakját őrült sebességgel tereli vissza a túl
só part felé.

A gyereksirás ragadós, alig kapaszko
dunk fel a partra, az asszony nagyobbik fia( 
is rákezd a sírásra. Alig száz méterrel tő
lünk, öblös kutyaugatás rá a válasz. A bol



gár katona ugylátszik tudja miről van szó- 
Elkapja a gyerekeket az asszonytól, majd 
öles ugrásokkal futni kezd a messziről hu
nyorító lámpák felé. Az asszony utána. Ta
nácstalanul tekintgetek ijedten jóbbra-balra* 
dühös csaholással hatalmas fehér dög törtet 
felém, a román vámőrök kutyája. Látom* 
hogy most már nem menekülhetek, legalább 
fedezem a bolgár család szökését. Lehajo
lok a földre, mintha követ keresnék, a ku
tya nem tágit, csak ugat rettenetes üvöltö 
csaholással. Futni próbálok, elibem ugrik* 
hallom, ahogy a fogai összecsapódnak.

Hirtelen jobbról is, balról is szurony 
villan meg a holdfényben, katonásan egy
forma rövid' kiáltások hallatszanak felém a 
szuronyok felől, tudóm mit akarnak: feltar
tom a kezemet. Puskájukat lövésre készen 
tartva román fináncok lépnek hozzám. Nem 
gorombáskodnak, ugylátszik nem újság ne
kik a dolog, csak közrefognak, intenek* 
hogy gyerünk és szép csendesen megindu
lunk a városszéli házak felé. A nagy fehér 
kutya mutatja az utat, csendesen morog* 
ugylátszik, meg van elégedVe a munkájá
val.

A város szélén ,az első uccasomál, ta- 
nyaszerü fehér házcsoportnál állunk meg- 
Kihallgatás ,vagy eféle ceremónia nincs. Az 
egyik finánc valami sötét pajtafélébe tessé
kel, azután szó nélkül rámzárja az ajtót.

Amennyire a sápadt holdfénynél meg
állapíthatom, közönséges kukoricagóréba ju 
tottam. Olyasféle, mint nálunk a Bácskában, 
csak nem áll olyan magasan a földtől. Kö- 
hicsélek ,tapogatok a sötétben, senki sent 
válaszol. Ugylátszik egyedül vagyok.



Szemeim mindjobban megszokják a fél 
homályt, néha a hold! is teljes fényéiben, 
kibukkan a felhők mögül, megkönnyíti a tjái_ 
jékozódlást. A kukoricagóré léceinek nyi
tásán kilesek az udvarba. Az ajtó inánytáf 
bán mintegy 20—30 lépésre fehérük a hájzi, 
ide mentek !be a fináncok. Egyik ablaka erre 
nyílik, nincs függöny rajta, látom lámpia ég 
benne. Amennyire a piariányi ablakon belát
hatok, a fináncok lefekvéshez készülődnek, 
nyujtózkodásszerü széles mozdulatokat tesz 
nek, mintha levetnék1 Zubbonyukat. A tég- 
laalakü góré egyik hosszanti oldala az uc- 
qára szolgál, alig négy-öt lépésre párhu- 
ziamosan vele fut a kerítés. A szemibeeső ol- 
dlal lécei közül az udvarra nyílik a kilátás, 
A fináncok ugylátszik sarokházban lakL 
nak. A tágas udvart köröskörül eléggé ma* 
gas léckerítés veszi körül, a túlsó oldalon 
nagy kapu, mellette kutyaól. Az utálatos 
fehér dög, a tulajdonképpeni elfogom, ott 
hasal előtte, valami csontot rágcsálhat. Nyíl 
ván vacsorázik a jólvégzett munka után.

Innen valahogy meg kellene szökni. A  
kihallgatást a fináncok ugylátszik reggel
re halasztották, márpedig ha kihallgatásra 
kerülök egészen bizonyos, hogy rövid idő
re lecsuknak, azután pedig hazatoloncolnak. 
Még nagyobb baj, hogy ^bizonyára elkoA* 
hozzák a pénzemet is.

A kis ablakban hirtelen kialszik a 
fény, udabenn ugylátszik nyugovóra tértek'. 
Óvatosan körüljárom jó néhányszor a bör
tönömet, azután haditanácsot tartok önr 
magammal. Az udvar felé nem menekülhet
ték, mert az utálatos fehér kutya rámvetti 
magát, tőle pedig menekülni nem lehet. Az 
egyetlen lehetőség, az uccábanyiló keritésh



hez eljutni és azon |á|t az uccára. Külön|-kü- 
lön próbálgatom a léceket, hátha leválik 
köziülük1 az egyik. Jól oda vannak szegezj- 
ve. Hosslziu keresés után végre találok 
gyet, amelyikből kiesett a csomó és az igy 
támadt lyuk mellett alig egy-két centiméte
res farész tartja össze. Mutatóujjammal át
kapcsolom a vékony réteget — engedi Gyenf* 
ge recesenés hallatszik, mégis keresztülfut 
rajtam a hideg, hátha meghallja a kutya. 
Ugylátszik a rágcsálás nagyon lefoglalja 
semmi mozgást nem észlelek az udvar fe
lől.

A kettétört léc alsó felét óvatosan fe- 
slziteni kezdem. Kissé csikorog a szög, de 
azért szépen enged1 mind a kettő. A lécda
rabot azután ¡kidugom a nyíláson, vízszin
tes irányba hozom, nekifektetem egyik vé
gét belül, a másikat kivül és lassú nyomás
sal feszíteni kezdem a második lécet. Nehê  
iZen megy a munka, izzadság gyöngyözik a 
homlokomon, pedig meglehetősen hűvös az 
éccaka. Végre kis roppanást érzek, a szög 
elvált a tartógerendától. Ezt a lécet nem 
töröm el, csak félrehajlitom.

A nyílás nem valami nagy, pedig ke
resztül kell bújjak rajta mindenképpen. E- 
lősziör jobbkaromat nyújtom ki rajta, az- 
után a fejemet is keresztülpréselem, db to
vább sehogy sem megy a dolog. Visszabu*- 
jok. Levetem a kabátomat, mellényemet, a 
nyíláson át óvatosan kidobom az udvarra, 
Mostmjár nagyneheZen sikerül a dolog, a 
keresztgerendába kapaszkodva leereszke
dem az udvarra. Vizenyős, gazzal benőtt, 
süppedő a talaj, ide ugylátszik sohsem jut 
el a napsugár. Erős harmat ereszkedik, a



hidegtől, vagy a félelemtől vacog a fogam 
öltözködés [köziben.

Most a kerítés következik. Jó másfélh 
méter magas, széles deszkákból rótták 
össze, parányi nyilas sincs rajta sehol.. Át 
kell mászni rajta, más mód nincsen. Ajz: e- 
gyik cölöpöt ölelem át a felső végén, az
után aránylag könnyen felhuzódszkodom. A 
cölöp felső végével csaknem egy magassági
ban harámtléc húzódik, ehez szögezték kiviil 
ről a lécéket. No erre felkaptaszkodni nem 
nehéz mesterség. El is érem az egyik lát
támmal, ráneheZedek, hogy felsegitsemi ma. 
gam. Ebben a pillanatban cipőm a harma
tos lécről lecsúszik, mindkét térdem ha
talmas dübörgéssel a deszkákba ütődik.

Elvesztem a lélekjelenlétem, Szinte két- 
ségbesetten kapálódlzom. Cipőim csak úgy 
{dobolnak a deszkákon, ahogy kapaszkodóik 
felfelé rémült kapkodással. Az1 udvar túlsó 
végéből öblös ugatással rohan a kerítés fe
lé a fehér kutya. Először röfögő vakkan- 
tással a góré tíilsó oldalának1 rohan, mint
ha át akarna ugrani rajta. Rájön, hogy meg 
kell kerülnie a piajtát, nyöszörgőén vonit, 
mintha fájlalná az időveszteséget. Most 
tűnt ki, hogy jól választottam meg a szö
kés útját. Mire a kutya a kerítéshez ért, 
már túljutottam, úgy estem át rajta mint a 
zsák, nem volt időm leereszkedni.

Megkönnyebbülten lélekzettem fel, kö
rülnézek, szinte élvezek (benne, hogy a ku
tyát alig néhány centimétemyire mellettem, 
a kerítés másik1 oldalán szinte a gtuta ke
rülgeti. Nyiyákol, harapdiálja a deszkát oly 
dühös ugatással, hogyha most megcsípne^ 
menten széttéptne. Nem fog széttépni. Teljes 
erőnkből futni kezdek1 a viskószerü házakat



övezö sövénykeritések mellett végig az uc
cán. Nyomomban mindenütt a kutyák örült 
ugatása tör ki, erre nem számítottam. A 
kutylák között ugylátszik titkos megállaz 
jpiodjás van, segítik egymást az ugatásban. 
Néhány piercen belül valóságos üvöltő kó
rus ordít bele a derengő hajnalba, a har
madik ucciából is idehalük a vékonyabb-vas- 
tagabb kutyaugatás.

Meglassítom a futást, lábujjhegyen i- 
gyekszem elosonni a házak mellett. Haszta
lan. Mindlen udvarnak meg van a maga ku
tyája, amikor közel érek az egyikhez, egé
szen különös vonitásszerü ugatásba kezd,, 
dé ha továbbjutottam tőle, megint a régi 
hangnembe csap át.

Mindössze három-négyszáz métert fut
hattam eddig, hirtelen lövés dördül el mö
göttem. A fináncok észrevették, hogy meg
szöktem. Mostmiár nem törődöm a kutyáké 
kai teljes erővel futok tovább, db hirtelen 
megtorpanok. Alig kétszláz lépésre előttem** 
két alak tűnik fel, valami villaféle van a ken 
Zükben. Az éjjeli őrök lehetnek, jönnek a lö-r 
vés irányában. Nincs más választásom, át
préselem magam az egyik hjáz sövénykeritéf  ̂
sén, beugróm az udvarba. Barna pulikutyá- 
féle csimpaszkodik (belém, rugdosom, szin
te sikit az üvöltése. Végigrohanok az udb 
varon, azután egy másik ház udvarán, majd 
egy sZükebb uccán. Hátam mögött, az őrök 
felől zavaros kiáltozások hallatszanak, meg 
valami trombitaszó-féle, amilyennel nálunk: 
reggelenként a disznókat szokták kicsalof-i 
gatni a házakból.

Átrohanok azl uccán, ¡be egy házba, to~ 
vább az udvaron, de csak találomra, mert 
a félelemtől gondolkodni sem tudok. Hirte—



len nedves levelek csapódnak atzt arcomba, 
kukoricásba jutottam. Nem birom már a fu
tást, térdleim megbicsaklanak, néhány perei
re meg kell állnom. Az ucca felől végig kiál
tozások hallatszanak, de meglehetősen tá
volról, ugylátszik elvesztették a nyomomat. 
Lépésben megyek tovább, az) eszeveszett ro
hanás teljesen kimerített.

A kukoricások egész sora következik 
egymás mellett, óriási területen. A lárma 
már teljesen elült, a nap is kisütött, visiẑ  
szatért a nyugodtsiágom. A kukoricást mintf* 
ha a menekülők szlámára teremtették volna, 
csak egy a baj, hogy nagyon nehéz benne 
az előrejutás. Hol jobbra, hol balra bicsakf- 
lik az ember bokája, azonkívül nagyon nej
hez benne a tájékozódás. Szerencsére az 
uccák felől valamiféle lárma mindig hallat
szik napközben és minthogy a lárma állan
dóan gyengül, ebből tudom, hogy jó irány
ban haladok, távolodom a finiánclaktanyától.

Deleidre (áll a nap, megpihenek egy ki
csit. A sövénykeritéseken való bujkálás meg 
látszik a ruhámon, de azért nagy óbb szaj-í 
kadást nem látok rajta. Semmit el nem vé
szit ettem, a pénzem is meg van, mostmjá  ̂
valami táplálékot kellene keríteni, mert ék
telenül szomjas és éhes vagyok. Máfrpedlig 
ugylájtszik ma erre nem dolgoznak, valami 
ünnepféle lehet. Kétórás pihenés teljesen 
rendbehoizlott, a reggeli kalandot szinte máír 
elfeledtem, mostmiár a táplálkozás és az 
éccakai szállás problémája foglalkoztat.

A kukoricások szinte beláthatatlan tö
mege következik megint. Alig akad köztük 
^gy-egy parápyi mesgye, mintha napijárás- 
ra minden föld egy ember birtoka volna*



Alkonyodik májr, amikor végre legelői éle 
síkságra bukkanok. Elóg nagy terület, gé
mes kút is látszik rajta, mellette kisebb 
slzénaboglya, dó ember sehol egy lélek.

Kilépek a kukoricásból, szinte szokat
lan, hogy nem kell karjaimmal elhjáritgatni 
a széles leveleket, egyenes, vsjima főlpön) 
lépkedlek. Rohanni szeretnék, a kút úgy 
vonz magához, mintha mágnes volna. Minél 
közelebb érek hozzá, annál jobban kánoz a 
szomjúság. A vödör félig van vízzel, talán 
tegnap óta poshad benne, mégsincs erőm tt
ját meríteni, vad! mohósjággal iszom, szinte 
elakad1 belé a lélekizetem. Friss vizet húzok, 
megmosakszom, leheverediek a kút mellé és 
szinte észre sem vettem, fütyörészni kez^ 
dlek.

A megivott hatalmas víztömeg ideig)-1 
órjáig megtöltötte a gyomromat, de mostmár 
érzem, hogy nagyon éhes vagyok. Pedig itt 
a közelben aligha akadok valami tanyára. 
Tekintetem a szénakazalra esik. Tetejét le- 
hordta a szél, vagy elvitte valaki, szinte fél
oldalt billent. Felmegyek rá körülnézek, hát,, 
ha füstöt látok valahol, vagy emberlakta 
tájat.

A széna szinte mágiához ölel pompás il
latával, süppedő, puha ágyat kinál. Tanyát 
nem látni a közelben, különben is lilás sö
tétség! ereszkedik mjár a vidékre, nem ér
demes továbbmenni. De még ha akarnék 
sem tudnék. Láthatatlan kezekkel ölel ma
gjához a széna, nem lehet ellenállni, boldo
gító, mély álomba bódulok.

Nem tudóm meddig aludtam, mert áb 
mom olyan mély volt és kábult, hogy nyu
godtan elvihettek volna a szénakazallal e



gyütt, (bajosan ébredtem volna fel. Talán to
vábbtartott volna, de kutyaugatásra reb
bennek fel szemeim. A fináncokkal, meg a 
fehér kutyával történt eset óta, ugylátslzíkl 
eízientul a kutyaugatás lesz a legjobb éb
resztő órám. Két csöpp pulikutya ugránr 
dazik a kazal tövében, nyilván alulról is meg 
érezték az emberszagot. Nem haragos az 
ugatásuk, inkiább amolyan köszöntés féle* 
mégis ijedten kástzlálódok ki a széna kö
ziül.

AiZ este még kihaltnak látszó legelő 
benépesedett. Kisebb-nagyobb tarka foltok! 
hullámzianak rajta, legelésző birkanyájak. A 
két kutya, amint észrevette mozgolódásomat 
megelégedett csaholásba kezd, látszik raj
tuk örülnek, hogy nem tévedtek, mégis csak 
ember bujkál a szénakazal tetején. Az e- 
gyik elszalad, közibe-közbe hátrafordul, úgy 
mutatja gazdiájának a nagy felfedezést, a 
miásik kitart a kazal alján. A bojtár is fel- 
eihelődik heveréséből, rákurjant a kutyák)-* 
ra, egyszeriben csönd támad.

Leereszkedem a kazal tetejéről, tisztes- 
ségtudóan köszöntöm az első élőlényt, alki 
napok óta először, ugylátszik békés szán
dékkal közelit felém. Kissé nehezen indul 
a társalgás a nyelvi különbség miatt, de 
szerencsére megvannak a nemzetközi egyez
ményes jelek annak kifejezésére, hogy va
laki enni szeretne. A bojtár magas jegep 
nyecsoport felé mutat, hogy csak menjek1 el 
oda, ott lehet ételt szerezni.

Karámok húzódnak meg a jegenyék tö
vében, a középen csőszkunyhó, előtte bog
rácsban gulyást fö'Z egy asszony. Rettentően 
megrémül, amikor meglát, majd felborítja



az ételt. Ijedtsége önbizalmat önt belém. Edé
dig én féltem másoktól, ime akad valaki, 
aki még tőlem is fél. Élőszóval nem igen tu
dom megnyugtatni, hát üres tenyeremet bil
legetem előtte jobbra-balra, mint a lakodal
mas nyoszolyólány a tánc köziben, hogy ne 
féljen, jószándékkal jövök. De az asszony 
egyre hátrál a kunyhó felé, hirtelen beugrik! 
az ajtón, rácsapja a fából készült pirimitiv 
tzjárat.

A párolgó gulyás illata tantaluszi kíno
kat támaszt bennem, de mégis győzött a lo
vagiasság. Átlátom a fonák helyzetet, fia
talember magános nővel szemben, mit gon
dolhatna a férj, ha úgy hirtelen betoppanna. 
Fájdalmas lemondással fordulok el a bog
rácsgulyástól, elindulok felkutatni a férjet, 
Szerencsére nem kell messzire mennem. A 
közeli kút körül delel a nyáj, a bojtár úgy 
látszik sejt valamit, mert errefelé balllag 
kampós botjával, két pulikutyájával.

Férfiak között könnyebb szót érteni, 
mégha különböző nyelven folyik is a társa|L 
gás. Nagyobb nyomaték kedvéért egy kék- 
hasu tizkoronáiS bankót kotorászok elő, a 
bojtárnak tátva maradt a szája, amikor meg
látta. Süvegét is lekapta a fejéről, hasára 
szorította, mint az ájtatos emberek a tem
plomban. Egyszeriben megértette, hogy mi
ről van szó, ugrándozva tessékel a kunyhó 
felé. A két kutya ijedten sunyit, ennyire alá
zatosnak ugylátszik sosem látták még a 
gazdájukat.

Az asszonyon is látszik, hogy nem tud
ja mire vélni a helyzetet, de mostmjájr nem 
ijedlezik annyira. A férj odalép hozzá, valaH 
mit súg a fülébe, az asszony elsikoltja maiT



g|át, ijedtében hányja magára a keresztet 
Most rajtam van a sora a meglepődésnek. 
Hát ezieket mi lelte? Nézegetem magamat, 
semmi rémiületeset nem találok a külsőmön. 
Vagy összetévesztenek valakivel a bojtárék, 
vagy soha életükben nem láttak eddig nadl- 
nágos embert.

Hamarosan előkerülnek a fatányérok, 
bein vitáinak a kunyhóba, bár részemről in
kább künn étkeznék, a szobában terjengő 
faggyuszag miatt. Lassúnak találom a tála
lást, pedig mindössze abból áll, hogy a bog
rácsot az asszony az asztal közepére teszi. 
Kin álnak-e vagy sem nem tudom, csak fa
lom az ételt dülledt szemekkel, vadul, ná|- 
gatlanul habzsolom magamba a husdlarabor 
kát. A darabos kukoricakenyér pompjás cse
megének tűnik, azi asszony alig győzi szedni.

A bogrács kiürült, akkor veszem észre, 
hogy a vendéglátó házaspárnak egyetlen fa
lat sem jutott a húsból. Mosolyogva intenek, 
hogy nincs semmi baj, aZ asszony a kunyhó 
mellett lásott gödörből köpüszerü faalkoti- 
mjányt hoz fel, túrót kanyarit ki belőle. Ed
dig se hallottam, se láttam, most figyelek 
fel r|á először, hogy házigazdáim élénken be
szélgetnek egymással, miközben lopva fe
lém pislantanak. Beszédükben ismételten e- 
lőfordul a Pantelimon szó. Valahányszor ki
ejtik ezt a dallamosan hangzó, előttem ismiej- 
retlen nevet, mindannyiszor jelentőségtelje
sen riámtekintenek.

Végre beteltem az evéssel, illenék, hogy 
megmagyarázzam) a helyzetet. Dadogok vala_ 
¡mit, de vendéglátóim alig engednek szóhoz 
jutni. Mosolyogva legyintenek felém, mintha 
mondanák: „Ugyan hagyja kérem, mi úgyis



tudunk mindent !“ Nem értem a helyzetet* 
d!e felhagyok a meddő kísérletezéssel. Erre 
a hjáiziur kezd bőbeszédű előadásba és elber 
sszélése nyomján lassan derengeni kezd ben
nem a| való tényállás.

Latin tudásomat sohasem méltányolták 
az iskoláiban kellően a tanárok, most mégis 
kisül, hogy sokat megértek abból, amit ez 
aizl átszellemült (birkapásztor itt elmond. Panh 
teldmon, akinek a nevét szinte láliitattal ejti 
ki, nem mjás mint ennek a vidéknek rette
gett rablóvezére. Amolyan Rózsa Sándor 
féle lehet, mert ga!zld|ám „domnule“ jelzővel 
tiszteli meg a nevét, ami pedig bajosan Jár*- 
na ki olyan betyárnak, aki a szegény népet 
is bántja. Az elbeszélésből kiveszem azt is> 
hogy Pantelimonnák pénze van, azonkívül 
szép, úri ruhában jár és sók olyan tagja 
van a bandájának, mint például ... — és a 
h|áziur itt sokatmondóan rám mutatott.

Szlóval ezek a jámbor emberek rablói
nak néztnek. Az első pillanatban nem bájolt 
el a különös megtiszteltetés, de lassanként 
rájövök, hogy lényegében mindegy, sőt ha 
hirtelen megtudnák, hogy csalódták román, 
tdkus elképzelésükben, talán még levernék 
rajtam a kitűnő gulyást, meg a kukoricái- 
kenyeret.

Alkalmazkodom a körülményekhez, sô  
kát jelentő, kétértelmű mosollyal könyvelem 
el a gazda célzásait. Mindjobban összebarát}- 
kozunk, a gazda nyájasságából megáll apá
tom, hogy a komában van érzés az alkal
mazkodás iránt. Jóban kíván lenni a rab
lókkal, mert tudja, hogy igy sohasem lesz 
hija a birkáknak. Megtudom azt is, hogy az 
óriási terület, amelyet átbujdostam, egy



gazdlag bankár tulajdona, aki komiszul bá
nik a bojtárokkal, a bérükből vonja le a 
birka lánát, ha elvésiz a nyájból.

Dühös haraggal segítek csepülni a banr 
kárt, eizlzel mégjobban megnyertem házigaz
dáim szimpátiáját. Közben azonban átvil
lan bennem a gondolat, hogyha a bojtár any- 
nyira dicséri Pantelimont, gazd)ája a bankár 
aligha kedveli a szegényéket gyiájnolitó rab
lóvezért. Mármost, ha a bankár véletlenül 
megtudja, hogy, itt vagyok, nyilván rámusizit- 
ja a cendőröket, ami pedig egyáltalán nem 
kívánatos eshetőség.

Tapintatosan felvetem a kérdést, hogy 
hát merre is van itt a legközelebbi vasút
állomás. A pásztor lemondóan legyint, ami 
azt jelenti, hogy bizony nagyon messze. 
Márpedig énnekem innen tisztulnom kell. 
Mutatom a gazdának, hogy talán lehetne 
kocsit (slzierezni, a pénz nem számit és —1 
jólnevelt Rablóhoz illően — megmutatom 
pénztárcámban a hazulról hozott tizkoroná- 
sokat.

Felcsillan a szeme a bojtárának, már ci- 
helődlk is, int, hogy jöjjek vele. Elbúcsú
zom a háziasszonytól, illően akarom fizet
ni aZ ebéd áriát, versengve szabadkoznak 
mind1 a ketten. Egyetlen fillért sem fogadnak 
el.

Holdtvilágos azi éccaka, a puszta csend
jében kellemes sétának tetszik a gyaloglás. 
Pedig már több mint két órája, hogy eb  
indultunk. Végre nagyobbfajta tanyáhozl é- 
rtünk, a pásztor bizalmasan int, hogy maradi- 
jak idekünn, amíg ő eljár az' ügyemben. Tiz 
perc sem telt bele, mozgolódást látok a házi 
köriül. Ajtócsikorgás hallik, a pásztor in-



tervenciója ugylátszik sikerrel járt. Egy- 
fogatu könnyű parasztszekér gördül ki a 
tanya udvarán, a pásztor ül rajta egymagái
ban. Int, hogy szálljak fel és dlöeögve meg;- 
indülunk.

Kellemes a kocsikázás a holdvilágos 
éccákálban, a pásztor jól ismeri a járást, élő
lénnyel nem találkoztunk. Útközben barát
ságosan elbeszélgetünk. Elmondom, hogy! 
Bukarestbe szeretnék eljutni, a pásztor meg 
értőn tudomásulveszi. Mondja, hogy a jegy 
váltást csak bíztam rá, majd bizalmasan 
közli, hogy a vonatban már ne féljek, ott 
már nem igen járnak csendőrök.

Pitymallik, amire messziről kis vasút
állomás sápadt lámpafénye csillog felénk. 
Magános állomás, amolyan megálló-féle, mi
után falut nem látok a közleiben. Mintegy 
kétszáz méterre az épülettől megállítja a 
kocsit a pásztor, várjam be, Ő majd elmegy 
jegyet váltani. A valutával bajok vannak, 
mert csak magyar pénzem van, de a pász
tor kisegít. Derékővéből bőrziacskót koto
rász elő, mutatja, hogy 6 majd hitelez ne
kem. Alig »telik bele tíz perc miár jön is, 
kezében a Bukarestbe szóló jeggyel. Monj- 
dlogatja, hogy még vagy három órát kell vá
rakoznom, csak akkor menjek be az állomás 
ra, hamár látom közeledni a vonatot.

Most a nagy anyagi elszámolás követ
kezik. Az ellátásért, fuvarért semmit sem a- 
kar elfogadni, csak nagy erőlködéssel si
kerül rákénysZeritenem egy tizkoronást. Ál_ 
landóan azt hajtogatja, hogy! majd meghálál“ 
lom én ezt neki, egyre a nevét emlegeti, 
hogy mondjam meg Pantelimonnak. Meg
ígértem neki, miért ne hagyjam meg primj-



tiv ábrándozásában. Meleg kézszoritással, 
érzékenyen bucsuzunk, fellép a kocsira, 
csöndesen poroszlkál visszafelé.

Befut a vonat, simán megy a besizállás, 
jól esik elmerengni a rohanó tájakon. Kér 
vés aizl utas, kényelmesen elnyujtózomJ a pa„ 
dlon, meghányomí-vetemi további utiprogra- 
momat. Bukarestben sízéjjelnézek, azután 
folytatom alzl utat Konstanzába, onnan pe
dig tovább a tengeren Afrika felé. Jó alvás* 
esik az átvirrasztott éccakák után, nem 
riaszt fel a félelem, vagy a kutyaugatás.

f m f w



ifocsiskenuéren 
Dnkareslben, Konsfanzában
Alkonyodik, amikor a vonat befut a 

bukaresti állomásra. Meglep a romján fővá
ros élénksége, szépsége. Legjobban a szebb
nél-sziébb fogatok keltik fel érdeklődésemet. 
A bársony szőrű, pompás orosz trapperek, 
dús sörényükkel, földig érő farkukkal pa
rádésan táncolnak a könnyű urikocsik e- 
lőtt, gumipatkóikkal alig csapnak zajt, a 
tükörsima kövezeten. Orákhosszat őgyeL 
gek a rendkívül elegáns korzón, megbámu
lom a világvárosi kirakatokat, tarka-barka 
egyenruhákat.

Éjfélre jár az idő, betérek egy jobbfaji- 
ta szállodába. Bejelentőlapot nem kell ki
állítani, megnyugtató érzés. Hogy nagyóbb 
bizalmat keltsek magam iránt, a portásnál 
beváltok lejre néhány tiízkoronást. A szál
lodás udvariasan érdeklődik állampolgársá
gom iránt, gyanútlanul közlöm vele, hogy 
Magyarországból jövök. Azután felballagok 
a szobámba. Hazulról való eltávozásom óta 
most alszom először paplanos ágyban, szin
te furcsának tűnik, annyira elszoktam tőle.

Kopogtatásra ébredek, nyolcat mutat aiz 
órám. Detektív áll az ajtó előtt, udvariasan 
felszólít, hogy kövessem a szigurancára. Az



*első pillanatban a fehérkutyás fináncok jut
nak az eszembe, de hamarosan megyigasZ- 
talódlom: szökevénnyel aligha bánna ilyen 
udvariasan a detektiv. Nyilván a tegnap)“ 
-esti pénzbe váltásból származik a baj.

A prefektura épületében nyilván a de- 
tektivfőnök elé vittek, mert domnule „séfé
nek titulálják az alantasok. Goromba kiné
zésű ember, első dolga az volt, hogy elvette 
a pénzemet. Szörnyen megnehezteltem ez
ért, mostmár egészen mindegy, hogy mi tör
ténik. A nevemet kérdi, azután még néhány 
adatot, közönyösen mindenre igennel fele
lek. Csak amikor jegyzőkönyvbe diktálja az 
adatokat alZ Írnoknak, akkor hallom, hogy 
valami „deziertőr“-félét emleget. Szóval ka
tonaszökevény gyanánt kezelnek, ami nemi 
is olyan rossz megoldás, mert az idegenj 
katonaszökevényeket a legtöbb állam meg
tűri a területén.

Több kérdésre feleltem még anélkül, 
hogy tudtam volna, mire kivánnak1 tőlem fel
világosítást. A kihallgatás végén a séf mint“ 
ha barátságosabban viselkedett -volna, de 
a pénzemet nem adta vissza. Intett az egyik 
dletektivnek, hogy vezessen, indulunk kife
lé, no — gondolom — most visznek a du
tyiba.

Legnagyobb meglepetésemre alZ uccára 
dirigálnak, nem értem a helyzetet. Szeré
nyen érdeklődöm kísérőmnél, hogy tulaj
donképpen hová is igyekszünk? Azt feleli, 
hogy a séf lakására. Mostmeg már egyálta
lán nem tudom hányadán állok. Csak bal
lagok mellette, ha a pénzemet elvitték! — 
gondolom — majdcsak gondoskodnak rólam1.

A további töprengésre nem futja az idő 
Jbol, villaszerű, csinos épületbe terel be a



kísérőm. Magasterm etü, fess asszony nyit 
ajtót, a détektiv kezetcsókol neki, oldalba* 
bök, hogy én is hasonlóképpen cselekedjem.. 
Önagysága németül is beszél, egészen ér*- 
dlekés, eddig ismeretlen dolgokat mond el 
a saját multamlból. Tőle tudom meg pél
dául, hogy jól értek a lovakhoz, igy bizo
nyára hibátlanul töltöm majd be a kocsis 
tisztséget, ami a jövőben rám vár. A férje 
már megtelefonálta neki, hogy uj kocsist 
fogadott fel, egy magyarországi katönaszö. 
kevényt, aki kihallgatásakor jegyzőkönyv^ 
be mondta, hogy érti ezt a mesterséget.

Mármost mitévő legyek? Bevalljárni,
hogy hintalovon kiviül, soha életemben más 
lovon nem ültem és gyeplő csak' akkor volt 
a kezemben, ha Losoncon a fiakeros néha 
megengedte, hogy hajtsam a lovat, de a gyep 
löt tulajdonképpen akkor is ő fogta mögöt
tem. önagy sága észrevette, hogy megszep
pentem, mosolyogva legyint, hogy sose fél
jek, majd ő megtanít arra, amire sziükséh 
gém lestzL

Meg is tanított. Érdekesebb asszonyt, 
talpraesettebb nőt, keveset láttam életem
ben. Parancsolásra, dirigálásra született, ha 
férfi lenne, nyilván már tábornoki rangot vi
selne. De nem veti meg a munkát maga sem.. 
Kivezet az istállóba, bemutat a két lónak, 
azután megveregeti a vállukat, közibük ál
lít, azt hittem, hogy most kezet kell fog|- 
nőm a kissé tüzesvérü két almásszlürkével. 
Szorongó aggódással figyelem folyton ta~ 
pogó lábukat, minden pillanatban azt hi
szem, no most lépnek a lábamra.

önagy sága elneveti magát, azután szal
macsomót kap a kezébe, összecsavarja, ket
tőbe hajtja és a markomba nyomja. Tanács



talanul ¡állok kezemben a különös boxkesz- 
tyükkel, de urnöm is hasonlóképpen fegy
verkezik fel. Azután neki dől az egyik ló
nak, mint a részeg) ember, mikor a falra 
akar felmászni és szinte tüneményes gyor
sasággal csutakolni kezdi az állatot. Int, 
hogy csináljam ugyanezt a másik lávaL 
Már-miár összerogyok a fáradtságtól, önagy- 
sága még mindig frissen, szuszogiás nélkül 
gyúrja a másik lovat.

Azután a befogás következett, majd az 
itatás, abrakolás és sorjában végig vala
mennyi tennivaló, ami az istállóban előfor
dulhat. Majd a kertet mutatja meg, ame
lyet reggel és este meg kell öntözni. Azf- 
után a szénapadlást, pincét, szóval az öszh 
szes mellékhelyiségeket. Megmagyarázta, 
hogy a belső lakásban semmi dolgom, csu
pán az istállóban, kertben, a padláson és a 
pincében.

Csak egy valakit nem mutatott meg: 
Dórát, a szobaleányt. Pedig Dóráról az el
ső pillanatban megállapítottam, hogy érde
kesebb mint a két almássztürke együttvéve* 
a szénapadlás, vagy a pince és a kert. Tii- 
zenhat-tizennyolc esztendős, koromfekete 
csinos leány. Mostmár sejtem, miért nincs 
nekem semmi keresnivalóm a villában. Dó
ra meglehetős fölényesen bánik velem, úgy 
tesz mintha észre sem venne. Rendben van, 
én sem veszek róla tudomást.

önagy sága az istállót jelölte ki lakóhe
lyem gyanánt, ami nem lep meg, elvégre a 
kocsisnak a lovak mellett a helye. Lelkiis
meretesen elvóglzem a lovak körül a tenni
valókat, nyugovóra térek. Mondhatom bor- 
tzialmas éccakám volt. Minduntalan ágyu- 
dörgésre riadok fel, legalább is úgy hallat-

&



sízik a lovak patájának diobogása. Néha be- 
lenyeritenek az éccakába, azt hiszem, hogy 
ezer sip sikong a fülembe. Azután meg min. 
den különösebb ok nélkül megrázk ódnak, 
csak úgy reng belé az egész istálló.

Reggel korán ébredlek, de a háiziasszony 
mór a verandán rendezkedik, Dóra pedig 
nótáizíva subickolja a cipőket. Éppen itatom 
a lovakat, amikor kinyílik azi istálló ajtaja 
és belép rajta Dóra. Fölényesen tekintek rá, 
ime mégis ő jött először hozzám- Elmondja, 
hogy a gazda hivat, jöjjek fel a verandára.

A séf fogad és a felesége, azonkívül egy 
ismeretlen apró ember. Őnagysága viszi a 
szót, nyilván, mert ő beszél németül, de kü
lönben is ugylátom, hogy ebben a háziban 
kívüle mást nem igen illet meg a szólás jo 
ga. Elmondja, hogy abból a pénzből, amit 
a kihallgatáskor nálam találtak, ruhákat ko
szit számomra az ismeretlen íds emberke, 
aki itt a szabóipart képviseli. A fennmaradó 
pénzt, majd időnként utalják ki számomra, 
ha szükségét látják. A családi megbeszélés 
ezzel be is fejeződött.

Lassan beleélem magamat uj mestersé
gembe .Meghozták az uj ruhákat, két öl
töny rendes uccait és egy cifra livrét, ami 
parádéskocsis minőségemet hivatott külső
leg is kifejezésre juttatni. Hogy mennyire a 
ruha teszi az embert, azt rövidesen megál
lapítottam, mégpedig Dóra viselkedésén. 
Mostmár természetesen (állandóan uj ruhá
ban járok, elvégre az én pénzem bánja, azzal 
pedig azt tehetek, ami jólesik.

Dórával már gyakrabban elbeszélgetünk 
Reggel, amikor a gazdák még alszanak, né. 
ha akad egy-egy ráérő félóra, sőt úgy ve
szem észre, hogy több is, mert titokban



mind1 a ketten korábban kelünk, hogy to
vább beszélgethessünk. Néha gyalogsétára 
indül a séf és a felesége, ezek uj alkalmaz}- 
tatásom legkellemesebb órái. Elmondjuk é- 
letünk viszontagságos történetét. Dóráié 
meglehetősen egyhangú, mert tizenhat esz
tendőn át az egyik! környező faluban telt 
el, amíg el nem szegődött a séfhez. Az én 
kalandos pályafutásom láthatóan imponál 
neki, különösen az, hogy urisorJból csöp|- 
pentem a kocsis mesterségbe.

Harmadik hónapja már, hogy itt va
gyok, szinte elrepült az idő. Úgy látom gaz
dáim megkedveltek, különösen Dóra és az 
ő szimpátiája még a gazdámékénál is jobban 
esik. Ha elmennek hazulról — ami sajnos 
nagyon ritkán fordul elő, — kiülünk kettes
ben a verandára, elbeszélgetünk, elnótázunk. 
Ma is vizitbe készülnek a gazdjáék, Dórának 
megígértem, hogy megtanítom csárdást tán
colni.

Hálás tanítványnak bizonyul. Először 
az ő nemzeti táncát lejtjük el, azután elmah 
gyaráiziom neki a csárdás alapelveit. Elől- 
ször megmutatom a lépéseket, utánam csi
nálja, most pedig én majd fütyülök és két. 
tesben táncolunk.

Pompásan megy a dolog. Hegyes füttyé 
szóval éppen gyorscsárdásba akarok át
csapni, hirtelen megüvegesednek Dóra sze
mei, arcából elszáll a vér, szinte összeesik 
karjaim között. Szemei mereven tapadnak 
a bejárat felé, ijedten fordulok meg: — kSr 
vémeredten ott áll a séf és a felesége. A 
nagy nótázásbán nem halottuk meg, hogy 
nyílik a kapu, most pedig vége mindenh 
nek, ilyen súlyos fegyelemsértést a mi kar- 
dlos háziasszonyunk el nem tűr a házánáL



Egyetlen határozlott, d!e annál beszéde
sebb mozdulattal leparancsol az istállóba,, 
a sírástól szepegö Dórát pedig a belső' szo
bába. Nem is beszéltem többé a kedves csár 
diás-partneremmel. Az' istálló áblakán kém
lel odtem a villa felé, estefelé láttam, a mii- 
íkor kis batyujával szemeit törölgetve el. 
Imént a Dóra. No lassan én is csomagolhatok 
— gondolom —, de lesziáll az est, nem tör
tént semmi.

Reggel egy utálatos k'övér, vén noszJe- 
mély jelent meg a verandlán Dóra helyett. 
Nem bántott, mégis haragszom rá, mert ér- 
zlem, hogy aki helyett őt idehozták, az e- 
gyetlen sziemély volt akihez vonzódtam» és 
ő is jó siziwel volt hozzám. Az éccaka többh 
szőr felriadtam, mindig ő jutott az eszemr 
be. A két almás szürke is sokát nyugtalanf- 
kodlott az éccaka, megérezték, hogy pajtá
sukkal valami baj történt.

Nagyon megszerettem ezt a két állatot. 
Sosem hittem volna, hogy a lóban annyi ősz 
tönös jóság lakozik. Szinte olvastunk egy
más tekintetéből, annyira összebarátkoz
tunk a két almás szürkével. Ha valami bajuk 
volt észrevettem szemükben a szomorúságot, 
néha meg, ha mindhárman jókedvben vol
tunk, határozottan nevetett ez a két ked
ves állat. Lehet, hogy kimosolyognak érte, 
de amíg élek el nem vitatja tőlem senki> 
hogy őszintébb, igazabb ragaszkodást, mint 
amilyennel ez a két ló volt hozzám, keresve 
is ritkáin találtam az életben az emberek 
között.

És most mégis el kell hagyjam Őket, 
mert tovább ebben a házban nem maradok. 
Elvégre nem követtem el bűnt, hogy aka
ratom ellenére ide kényszerítsenek. Ruhát



unat a magam pénzén vették* az ellátásért 
[becsülettel megdolgoztam, sőt ezért a mun
káért mindén rendes helyen még fizetség is 
járna. Doráholz a legtisztább ártatlan ba
rátság fűzött, nagyon jól tudták ezt a gaZ_ 
dámék is, mégis kitették a háziból egy olyan 
ártatlan szórakozásért, amelynél sokkalta 
rosszabbat is elkövetnek másutt az alkal
mazottak, mégsem rúgják ki őket.

Reggel már be is jelentettem a séf fe
leségének, hogy 'beszélni szeretnék az urá
val. Azt mondta, hogy majd ebéd után fel
mehetek. Tényleg le is jött az uj szoba
lány és pökhendi fölényeskedéssel közölte, 
hogy hivat a séf.

Ott ülnek a verandán játszik rajtuk, 
kíváncsian várják, hogy mi fog történni. 
Illedelmesen elmondom, hogy köszönöm az 
eddigi jóságukat, de mostmár elmegyek, mi. 
után levelet kaptam hazulról, amelyben hív
nak és meggondoltam a dolgot, visszame
gyek Magyarországba. A katonasággal vala
hogy majdcsak rendeztem az ügyet, külön
ben is apámnak megígérték, hogy nem bün
tetnék meg szigorúan. Kérem, hogy adja ki 
a megmaradt pénzemet, azonkívül a három- 
hónapi szolgálatért is valamit, ha érdemes
nek tart rá

Éktelen dühbe gurult a séf. Már a mon
dókéin elején láttam, hogy arca mindjobban 
kipirul, idegesen rágta a szivarját, őnagyi- 
sága pedig halomra való kenyérgalacsint 
gyúrt össze az ebéd1 maradványaiból. Ami
kor elhallgattam a séf öklével retteneteset 
csapott azJ asztalra, felesége pedig sikoltozj- 
va felugrott az asztaltól és szaladgált leföl 
u verandán, mint a ketrecbe zárt oroszlán.



Jobbnak láttam, ha magjukra hagyom 
okét. Bementem alzi istállóiba, előkészítettem 
a kis batyumat és könnyes szemmel elbú
csúztam a két almás szürkétől. Átöleltem a 
nyakukat, megcsókoltam értelmes, okos po
fájukat. Csak pislogtak nagy, bánatos slzle- 
miűkkel, nem tudták mire vélni a dolgot.

Alig negyedóra telt el a gazdáimmal 
lefolyt beszélgetés óta, két detektív nyitja 
rám a!zi istálló ajtaját. Ismerem őket, hi
szen a három hónap alatt bejáratos voltam 
a rendőrségre, hol a séf küldött oda vala>~ 
miért, hol pedig a felesége. A két detektív 
úgy viselkedik, mintha sosem láttuk volna> 
egymást. A kövér, undok uj szobalány ott 
áll mellettük, kaján mosollyal várja aiz) e- 
seményeket.

A detektívek intenek, hogy gyerünk. 
A szigurancára visznek, ott pedig se szó, 
se beszéd', egyszerűen belöknek a koterbe, 
rámlzárják az ajtót A fogda telve csavar
gókkal, betörőkkel, akiket az utóbbi napok 
során összefogdostak. Vigyorogva üdvözöl, 
nék, mintha régi ismerősök volnánk, pedig 
tudomásom szerint most találkoztunk elő
ször az életben.

Lekuporodom a priccsre, türelmesen 
várok, hogy majdcsak történik valami. Közj- 
blen uj vendlégek érkeznek, a régebbieket 
meg egymásután viszik kihallgatásra. Meg
állapítom a ¡beérkezés sorrendjét és várom, 
hogy a nevemet szólítsák, mert most már 
csak azok vannak itt, akiket utánam hoztak 
be. Jön is a foglár, de nem engem szélit, 
hanem az utánam következőt.

Kezd a dolog nem tetszeni, itt valami 
késziül ellenem. Lassanként leszáll az est, 
a kihallgatásokat befejezték, mostmjár csald



uj vendegeik jönnek, Rettenetes bűz terjengj 
a közös cellában. Az alviás teljes leheteti-' 
lenség, az ucoán elfogott részeg csavargóik, 
alkoholos ólmukban keresztül-kasul hány- 
kolódlnák a priccsen, alig győzöm lökdösni 
magamtól sáiros cipőikét, rámtehénkedő nyá_ 
las, bűzös ábrázatukat.

Reggel folytatódik a kihallgatás, dé 
engem csak nem szólítanak. Nyílik az ajtó, 
a rendőr elé ugróm és követelem, hogy ve
gyen a séf elé. Gúnyosan elneveti magát, 
azután visszalök a zárkába a többiek kö
zé. Szóval itt akarnak tartani, csakhogy 
én nem hagyom magam.

Ceruzát, papirt veszek elő, lehasalok 
a priccsre és röviden összefoglalva leiromi 
a szökésem történetét. Szóról-szóra úgy, 
amint valóban történt, nem teszek hozzá, 
nem veszek el belőle semmit. A bukaresti 
magyar konzulnak címezem az irást, megh 
kérem segítsen rajtam, haza akarok menni 
a szüléimhez, megbántam, hogy könnyel̂  
miien elhagytam őket.

Másfél nap alatt kitapasztaltam, hogjyt 
a részeg emberek szabadulnak innen legj- 
hamarébb. Behozzák őket tökrészegen, az 
után kijózanodnak, másnap reggel pedig 
kiszabadulnak. Mostmár csak olyat kell ta
lálnom köztük, akire rábízhatom a levél 
továbbítását. Nem kell soká várnom, ugyr 
látszik kedvemre jár a szerencse. Este 8 
óra tájt fiatal legény bukik be az ajtón, ar1- 
ca majd kicsattan a vörösségtől, látszik 
rajta, hogy nem megrögzött alkoholista, 
csák kivételesen nézett ma mélyebben a po 
hár fenekére.

Rögtön ráismerek1, láboráns az egyik 
gyógyszertárban. Falubélije Dórának, va



sárnap délutánonként többször elbeszélget
tünk hármasban, ha szabadok voltunk. Meg 
ismert ő is, dle még jobban megijedt, szint
té látszik rajta miként józanodik ki ro
hamosan a nagy félelemtől. Megnyugtat
tam, ne ijedezzen, én miár tapasztalt benn
lakó vagyok itt, különösebb baja nem e- 
sik itten, holnap reggel hazaengedik.

Leültettem magam mellé és lassan ped|" 
izeni kezdem előtte a levélügyet. Eleinte ide
genkedik, de megnyugtatom, h o g y  semmi 
mást nem kell tennie, minthogy a levelet 
bedobja a postaszekrénybe, soha az élet
ben nem tudlja meg senki, hogy ki adta fel 
a levelet. Különben is ismer, azután meg 
csak nem tételezi fel rólam, hogy Dóra föl
diét, valami rosszba keverem bele.

Végre megígérte, hogy elintézi az ü- 
gyet. A levelet összehajtottuk, azután a 
laboráns a harisnyájába dugta a talpa alá. 
Kissé megnyugodtam, sőt néhány órát a- 
ludltam is a nagy kimerültségben. Reggelt, 
re a barátom teljesen kijózanodott, de a- 
mikor megpillantott, láttam rajta, megbán
ta, hogy elvállalta a levél továbbítását. Tat 
Ián vissza is adta volna, de nem volt ide
je levetni a cipőjét, jött a foglár és vitte 
kihallgatásra.

Nem is jött vissza többet, azóta se 
láttam. Bíztam benne, hogy ha nem csíp
ték el nála a levelet, megteszi amire kér
tem. Legfeljebb aggályai támadnak és 
Dórához fordul tanácsért. Márpedig Dóra 
csak biztatni fogja, ha máskép nem, ői 
maga dobja be a levelet.

Ujafcb két nap múlt el, már-már fogyó
ban a reménységem. Ebédután egy óra táj
ban, megjelenik az ajtóban a foglár, a ne



vemet kiáltja. Fellélegzem, ordítva jelent
kezem és rohanok hozzá, nehogy meggon
dolja magát. Nem gorombáskodik velem, 
nem is gúnyolódik, ballag mögöttem szót- 
lan, szinte udvariasan.

A séf szobájába vezet, ott ül a gazj- 
dám, kívüle még egy jólöltözött ismeretlen 
ur van a szobáiban. A séf arca tűzpiros, a 
szájaszélit harapellálja,, jól tudom mit je
lent, éktelenül haragszik. Nem nehéz ki|- 
sütni, hogy haragja csak ellenem irányul
hat, csodálom, hogy mégis szinte szelíden 
szól hozzám, db látom rajta, hogy nehezé
re esik a finomkodás.

Elmondja, hogy a magyar konzulátus 
interveniált az érdlékemben, nyugta elle
nében vegyem át a ruháimat és a még nála 
maradt pénzemet, azután pedig huszonj- 
négy órán beliül el kell hagynom Románia 
területét. A nyugtát aláírtam én is, meg az 
idlegen ur is, akiről már sejtettem, hogy: a 
konzulátus valamelyik tisztviselője.

A séf udvariasan kézét fog az idbgen 
urral, engem elfelejt üdvözölni, bevallom; 
őszintén, nem haragszom érte. Már me
gyünk is kifelé az épületiből, olyan szapo
rán lépkedek, hogy az ur alig tud a nyo
momba érni. Nagyot lélegzem az uccán, 
azután zavartan köszönésfélét rebegek, a- 
miért kiszabadítottak.

A konzulátusra visz az utunk, újból 
jegyzőkönyvbe diktálom életem történetét. 
Az egyik magasrangu tisztviselő jóságos 
szavakkal szól hozzám, olyan jól esik 
hosszú idők után először őszinte, atyai in
telmeket hallani. Meg is fogadom magamé
ban, hogy követni fogom a tanácsát, hálás 
szavakkal köszönöm meg jóságukat.



A magasrángu tisztviselő ezután kö
zölte velem, hogy* a konzulátus gondosko
dik hazajutásomról. A magyar határig szö- 
ló jegy megváltására pénzt utaltak ki, a- 
zonkivül egy iratot, amelynek felmutatás
sá ellenéiben ingyen utazhatom a magyar 
vasutakon hazáig. Megköszöntem a jósár 
gukat, indulni akartam, amikor a magasabb 
rangú tisztviselő megkérdezte, hogy meny
nyi pénzem van. Hirtelenében jómagam se 
tudtam, mire egy csomó bankjegyet vett 
ki a tárcájából és a markomba nyomta. — 
Jó lesz zsebpénznek — mondta — s ezzel 
barátságosan útnak indított.

Az uccára érve gyanakvással tékintge. 
getek körül, nem leselkednék-e rám a séf 
emberei. Nem észlelek semmi gyanúsat, nyu_ 
godtan megindulok a vasútállomás felé. A 
nagy emberforgatagban csöndes Zugot vá
lasztok ki az étteremben, hogy miegszámlá-lf 
jam a pénzemet. Előszedem a tárcámat, a- 
hogy forgatgatom, gyűrött papirszelet hul
lik ki belőle. Nézegetem, — nini: a beograj- 
di állomás cseh világjiárönak útiterve, ame
lyen Egyiptomba jutásom útvonalát irta le.

Már érzem, hogy hasztalan a konzul jó 
sága, atyai intelmei, eddigi bolyongásom 
minden viszontagsága, a Magyarországra 
szóló vasúti szabadjegyet én már aligha 
veszem igénybe. Elvonul előttem az otthon 
képe, mennyire öriilnénék az elveszett fiú
nak, ha váratlanul betoppanna. Felébredi 
bennem a honvágy, a konzulátuson tett igéu 
retem. Hiába mindén. Érzem, ha visszatér
nék a szülloi házhoz előbb-utóbb újra el
hagynám. Nem lesz nyugta testemnek, lel
kemnek addig, amig álmodozásaim örök vá
gyát, Afrikát meg nem látom.



A (bensőmben lefolyt lelki tusa nagyon 
lehangol. Óraikon iát ülök fásultan magam) 
elé meredő tekintettel a pádon, köziben az 
utasok egész légiója vonul el előttem, a!aö 
induló és érkező vonatok felé. Most megint 
jön a portás, ‘beszállásra csönget. A nevek 
hosszú listáján, amit éneklő hangon felso
rol, az egyik állomás neve belém marko(L 
Hasztalan mindlen. Álomszerű, tétova lép
tekkel megyek a jegypénztárhoz és megvál
tom a jegyet — Konstansába...

Konstansába, mert a cseh1 világjáró kis 
céduláján az áll, hogy ott szerezhetők hajór 
jegyet Egyiptom felé.

Beszállok a vonatba, miár nem érzem a 
lelki nyomást, ami a váróteremben annyi
ra gyötört. Fiatal vagyok és erős, csak nem 
fordulhatok vissza a félúton, mikor oly kö
zel vagyok végsői célom eléréséhez.

Konstansa a kelet népeinek találkozó^ 
helye. Romián város, de román szót alig 
hall benne az ember. A legtöbben görögül 
beszélnek1, de a törökök is jelentős számmal 
vannak képviselve, a romáin lakosság szá
ma elenyészőén csekély. Engem azonban1 
nem a nyelvi problémák érdekelnek, hanem 
az okmánybeszerző társaság, amelynek cí
mét tanácsadóm feljegyezte.

Nem volt nehéz rátalálnom, a világjáró 
cseh bajtárs becsülettel rászolgált a tiz 
koronára. Aláírása itt ugylátszik jócsengé- 
sü, mert a partmenti kikötőuszályon, ahoj 
érdeklődtem, nagyon szivélyesen fogadtak. 
Elmondották, hogy alkalmaztatásomnak sem 
mi akadálya nincsen. Matrózul alkalmaznak 
az Egyiptom felé legközelebb induló egyik
hajón, hajóskönyvet is kiállítanak a neveny'



re és mindez összesen csupán kétszáz lej
be kerül.

Tiátva maradit a szóm. A konzul aján
dékával együtt mindössze száz le je m  van, 
hogy fizessék ebből kétszázat a hajósköny- 
vért. Alkudozni kezdek, de erre egyszeri
ben elpárolgott protektoraim ajkáról a szí
vélyes mosoly.

— Nincs elég pénze, hát szerezzen — 
mondották a világ legtermészetesebb hang
ján. Azzal máris faképnél hagytak és más 
dologról kezdtek beszélgetni egymás kö
zött, mintha ott sem volnék1.

Goromba emberek ezek a hajósok — 
villant át agyamon, miközben szomorúan 
ballagok a part felé. Hát honnan szerezzek 
pénzt, ha nincs? Lassanként mégis deren
geni kezd bennem, hogyhát valahonnan még 
is elől kellene teremteni azt a száz lejt. Séf- 
tára indulok a kikötői körül, hátha valami
lyen mentőötletem támad'. Az egyik1 keskeny 
uccáíbian társzekerek állanak egy lisztesbolt 
előtt. Ingujjra vetkőzött munkások lisztes- 
Zsákokat cipelnek a kocsikra, csakúgy fo
lyik róluk az izzadtság.

A berakást egy hivatalnokféle fiatal
ember irányítja, találomra megszólítom:

— Nem kaphatnék alkalmazást ennél 
a vállalatnál?

— De igen — válaszol meglepői gyorj- 
sasággal. Negyven lej havi fizetést kap és 
teljes ellátást. Azonnal beléphet.

Kissé meglepett a munkavezető nagy 
készsége, de gondolkodás nélkül elfogadj 
tam az ajánlatát. Igaz, hogy három hónna
pig kell itt zsákot hordanom, amig össze
gyűjtöm a száz lejt, de legalább közel ler



szék a kikötőhöz és megszokom a hajósok 
sajátos, rideg modorát.

Harmadik hete hordom' a zsákot sza
kadatlanul, valóságos liszt szakértőinek ér
zem magam. Húsz lépésről meg tudom mon,- 
dani a színéről, hogy melyik liszt milyen 
fajta, sőt 'behunyt szemmel a lisztek puha
ságából is kezdlem már kiismerni magam a 
különféle őrleményék változataiban. Csak 
egy dolog nem tetszik. Úgy váltakoznak 
itt a munkások, hogy szinte csodálatos. 
Csaknem hetenként, teljesen kicserélődik a 
személyzet. Reggel még rendesen munkába 
állanak az emberek, kimennek a városba és 
többé nem jönnek vissza. Gyanúsnak1 talá
lom az ügyet, érdeklődni próbálok, de most 
veszem észre, hogy tulajdonképpen én va
gyok a legrégibb munkás, pedig mindöszj-* 
sze háromhete léptem be, kitől kérjek ta
nácsot? A főnökök és a hivatalnokok olyan 
gorombák, hogy hozzájuk1 ilyesféle felvilá'r 
gositásért semmiképpen sem fordulhatok.

Vasárnap délután felmentem a hajóra, 
ahol annakidején kétszáz lejért kilátásba," 
helyezték a matróz állást. Elmondtam, hogy 
immár három hete szorgalmasan dolgozom, 
lisztet hordok, már avanzsáltam is, nem 
kell zsákokat cipelnem, hanem a kocsis 
mellett ülök és az irodában kiállitott lista 
szerint szétvitetem a monkjásokkal a lisz
tet a városban. De mondják meg, mi az oka 
annak, hogy az én vállalatomnál nem ma
radinak meg a munkások?

Nagyot nevették a matrózok és azt 
mondták, hogy zöldhasu vagyok, még so
kat kell tanulnom. A vállalat, amelynél dől- 
gozom egyáltalán nem fizeti a munkásait. 
Egy hónapra veszi fel az embereit, lakást



ad nékik, azonkívül enni, de a kialkudott 
bért nem kapja meg senki. Aiz alkalmazot
tak várnak egyidleig a pénzre, amikor lát
ják, hogy hasztalan, meglopják a vállalatot 
ott ahol tudják és ha megunják a dolgot* 
vagy jobb elhelyezkedést találnak, egysze
rűen meglépnek. A gazda nem keresi őket, 
mert nem fizet rá az üzletre. A munkások 
annyit nem tudnak ellopni, amennyi bér 
járna nekik.

Az én helyzetemet mindazonáltal nem 
látják reménytelennek. Minthogy a liszlt- 
szsállitmányokat én irányítom, tisztára tő
lem függ, hogy oda vitetem-e a zsákokat, 
ahová az irodában kiállított lista előírja. 
Várjam meg iá, hónap végét és ha a vállalat 
nem fizeti ki a béremet, a legközelebbi liszt 
szállítmányt adjam el készpénzért annak, ki_ 
nek jólesik. Felhozhatom például az uszály
ra is, ők a napi árnál valamivel olcsóbban 
megveszik készpénzért, azután küldjem 
vissza a kocsit üresen és többé ne menjek 
a munkahelyemre. Attól nem kell félnem!, 
hogy a vállalat feljelentést tesz ellenem, 
lám ők sem félnek attól, hogy máshova cim1̂ 
zett lisztet vásjárolnák. Megtették ezt más
szor is, nagyon jól ismerik a cégemet.

A váratlan információ nagyon lehan
golt. Nem ízlik az étel, elkerül az álomj. 
Lassanként rájövök, hogy a kikötőknek és 
általában a nemzetközi forgalmú tenger
partnak egészen különös erkölcsei vannakL 
A tenger korlátlan szabadsága ugylátszák 
átragad az emberekre is, de mégsem hihe- 
tem, hogy egy ilyen nagyobbfajta vállalat, 
mint például az enyém, ennyire erkölcstelen 
alapokra fektesse a létjogosultságlát.



Megvártam az utolsó hétét, hátha még 
sem igaz az, amit a hajósok elmeséltek. Béri 
a körülmények egyáltalán nem vigasztalók. 
A munkások éppúgy szökdüsnek mint azl
előtt, mostmár lassan kezdem megérteni, 
miért oly gorombák velünk szemben a fő
nökök és a hivatalnokok. Észrevettem! azt 
is, hogy mostmár nem rakatnak annyi zsá
kot a kocsimra mint azelőtt, talán csak nem 
sejtik, hogy titokban miféle tervekkel fog
lalkozom?

Eltelt a negyedük hét is, elhatároztam, 
hogy kenyértörésre viszem a dolgot. Beállil, 
tottam az irodába és bejelentettem a fő
nöknek, hogy kérem a negyven lej kiuta
lását, ami a hivatalnokkal kötött megájh 
iapodlás szerint, eddigi szolgálatomért jár. 
Nagyot nézett a főnök, azután a világ leg
természetesebb hangján a következőket mon 
dlotta:

— Nincs tudomásom róla, hogy magát 
nálunk fizetéssel alkalmazták volna. Az a 
hivatalnok, akire ön hivatkozik már nincs 
a cégnél, különben sem jogosítottuk fel arra 
hogy alkalmazottakat vegyen fel. Az első 
hónap nálunk egyébként is próbaidő, dol
gozzon csak nyugodtan tovább, később e- 
setleg lehet szó valami fizetésről is.

Elöntött a düh, keményen vissza akar
tam vágni, de hirtelen eszembe jutott a ha, 
jósok figyelmeztetése. Szó nélkül méghajol_ 
tam és távoztam.

Néhány napig nem küldenek ki a vá
rosba, ugylátszik sejtenek valamit. A rak
tárban nyugodtan végzem a dolgom, nem 
vehetnek észre rajtam semmi gyanúsat. Né
gy edlnapra újból listát nyom a kezembe az



egyfik hivatalnok, tíz Zsák lisztet kell szétp 
hordánom a városban.

Már elkészültem a haditerwel. Fej- 
iilök a kocsis mellé és a széllitniányt hidegi, 
vérrel a tengerpartra irányítom. A kocsis 
és a két zsákhozdó munkás iriitsem sejtenek, 
azt hiszik, hogy az irás tényleg a kikötőibe 
utalja az árut. A hajósok mosolyogva üd*vör 
zölnek, a viselkedésükben elismerésfélét vé
lek felfedezni, mintha imponálna nekik a 
dolog. Amig a zsiákokat lerakják, elintézf- 
zük az anyagiakat.

Azt ajánlom nekik, hogy az összeget 
tartsák meg és irják a javamra, a további 
keresetemből majd kiegészítem kétszáz lej
re, amennyi a hajóskönyv megszerzéséhez 
szükséges. Kinevetnek. Azt mondják, csakL 
tartsam meg a pénzt, ne bízzak meg senkSp 
ben, még bennük sem.

A zsákhordó munkások és a kocsis észt
re sem vették, hogy a nagy forgatagban fa
képnél hagytam őket. Ha a zsákokat lerak, 
ták, bizonyára várnak majd rám* egyideig, 
azután visszatérnek a raktárba jelentik az 
esetet, ott pedig talán már néhány óra mulr 
va uj alkalmazottat vesznek fel, akinek szin 
tén negyven lej havi fizetést — Ígérnek.

De azért a lelkiismeretem sehogy sem 
akar megnyugodni. Idegesen járom az uc- 
cákat, ijedten tekintgetek jobbra-balra, min
denkiben detektívet látok, a sarki rendőröp 
ket messze elkerülöm. Az sem nyugtat megr 
hogy az elmaradt bérem több volt, mint a- 
mennyiért a lisztet eladtam. Úgy látszik ne*" 
hezen szokom meg az itteni erkölcsöket.

Azt sem tüdőm mitévő legyek. Szállo
dába nem mehetek, ha kerestet a eég, a szál
lodában nyomban ifámtalálnak. A bukaresti



szálloda jelenet óta különben sem bízom a 
hotelekben. Hirtelen mentőötletem támadt. 
Legjobb lesz, ha valabol alkalmazásba ál- 
lók, magánházban eldolgozgatom, ott nem 
talál meg senki sem. Több munkaközvetí
tő irodáit ismerek! a városban, megkísérlem, 
hátha el tudnak helyezni.

Könnyen ment a dolog. Máit az ajtó 
előtt az uocán pénzt vettem a kezembe és 
amikor a ravaszképii ügynökhöz léptem, 
mindlen bevezetés nélkül először a pénzt 
nyomtam a markába. Jelentőségteljesen pis
logott félárbóca eresztett szemüvege möj~ 
gül, azután intett ,hogy várjak, amíg kissé 
megtisztul az üzlet a sok jelentkezőtől.

Udvariasan aziránt érdeklődik, hogy 
milyen szakmában kivánok elhelyezkedni? 
Találomra kibököm, hogy kocsis szeretnék 
lenni, minthogy az utóbbi időben tényleg 
ezt a szakmát gyakoroltam. Néhányat lapoz 
a jegyzetei között, azután odlainti a sZolh 
gát és megmondja neki a címet, hogy hova 
vezessen. Aggályaim támadnak, hogy talán 
csak nem a lisztes céghez akar beprotezsálS 
ni, de hamarosan megnyugtat, hogy egy or
vosnak van szüksége kocsisra.

Az öreg doktor bácsival hamarosan meg 
egyeztünk. Amikor megtudta, hogy magyar 
vagyok szinte megörült. A kocsis szakmád 
bán úgy látszik errefelé nagy a magya
rok becsülete. A bér iránt nem is igen ér
deklődtem, örülök, hogy sikerült elhelyez
kednem, a gazdám sem firtatta az anyagi 
feltételekét.

Meglehetősen lestrapált magános kan
ca került a kezem alá. Csaknem reggeltől- 
estig járjuk a város külső perifériáit, a gaZ-



dlánJk! a munkjásbiztositó orvosa, a külső vá
rosrész a rajonja. Asszony nincs a háznál, 
csupán egy fogatlan vén boszorkány, aki a 
mindenes szerepét tölti be. Egész nap kia
bál, csak nem tudom kire, úgy látszik önj- 
3ii agával veszekszik.

Gazdáim páciensei között feltűnően 
sok a cigjány. Leginkább lókupecek! vagy 
hasonló más könnyebb foglalkozásúak, 
de láltalában magasabb társadalmi ní
vót képviselnek, mint a mi cigánya
ink odahaza. Nem különülnek el annyira a 
többi polgároktól, mint például a magyar- 
országi cigányok, mindennapos dolog, hogy 
cigány férfinak polgári családból szármá
zó nő a felesége. Valahogy asszimilálódtak 
a polgárokhoz, vagy talán a polgárok hoz
zájuk.

Erkölcsi világnézetüket azonban és fel_ 
fogásukat az enyém-tied szempontjából, az 
elpolgáriasodás sem változtatta meg. Kö" 
zel egy hónapja már, hogy itt vagyok, jól 
tudják, hogy kocsis minőségben, mégis unos 
untalan üzletet akarnak velem kötni az or
vos lovára és kocsijára. Hasztalan mja- 
gyarázgatom nékik, hogy a fogat nem az e- 
nyém, egyre azt hajtogatják, hogy azért el
adhatom és ravaszul mosolyognak1 hözízá.

A gazdámmal valahogy megvolnánk, 
csak a béremről nemi akar hallani ő sem. 
Már pedig igy holtomiglan kocsiskodhatom 
itt, a matrózkönyvhöz szükséges kétszáz 
lejt soha össze nem gyűjtöm. A doktor most 
két hétre Bukarestbe készül, várhatok, a- 
mig onnan visszajön.

Kiviszem a vasútra, vissza jövet megál
lók az állomás melletti kocsma előtt, beté



rek egy kis pihenőre, futja az időmből. Egy 
ezerre csak, mintha a földből nőttek volna 
ki, megjelennek a kocsmáiban cigány isme- 
időseim, letelepszenek az asztalom köré. 
Eleinte közömbös dolgokról beszélgetünk, 
egyszerre az egyik felveti a kérdést, hogy- 
hiát eladó-e a ló, meg a kocsi?

Nem lep meg az ajánlat, megszoktam 
már, csakúgy félvállról odavetem, hogy két 
száz lej az ára. Sokallják. Annyit nem ad
nak érte, de száz lejért megköthetjük az 
üzletet. Csak most eszmélek rá, hogy tu
lajdonképpen mit cselekszem. A cigányok 
észreveszik, hogy ingadozom, egyikük a 
zsebébe nyúl, hatalmas bőrtárcát húz elő. 
Szétteríti az asztalon, csakúgy dagad ben
ne a sok bankó. i

Érzem, hogy a pénz látása elrabolta jó. 
zan gondolkodásomat. Villámgyorsan ciká
zik át az agyamon, hogy a doktor két hé
tig távol lesz, addig miár Afrika felé jár
hatok, ha megszerzőm a hajóskönyvet. A 
cigány gyűlöletes kéjelgéssel turkál a báni. 
kök között, egy csomót kihúz a tárcából és 
egyenként leszámolja elém.

Nem tudók szabadulni a pénz varázsá
tól, pedig érzem rettenetes erkölcsi súlyát 
annak, amit cselekszem. Hirtelen felugróm 
az asztaltól. Nem alkuszom, vagy megadják 
a kétszáz lejt, vagy megyek haza. Retten 
is ugranak utánam, visszanyomnak a szék
re, ne idegeskedjem, hiszen velük lehet be
szélni. Itt a száz lej, már kiszámolták azt 
tegyem zsebre, no és most beszéljünk a 
továbbiakról.

Kezembe nyomták a bankókat, íme 
mostmár több nem is kell, a meglevő pén.



zemmel együtt máris kifizethetem a matrózr 
igazolványt. Nem vagyok ura a gondblár 
taimnak. A cigányok1 a ló pohos lábát becs. 
mérlik, én pedig gondolatiban m(ár az; af
rikai partok felé vitorlázom. Nem is tudom 
pontosan mit ¡beszélnek. Csak látom, hogy 
a cigány leolvas elém még egy csomó bankr 
jegyet, a markomiba nyomja, a tenyerembe 
csap, a kővetkező pillanatban magami ma
radtam az asztal mellett. Kocsi robog e l 
az ablak alatt, a cigányok hajtják a »doktor 
lovát.

Lassan ráeszmélek a dolgokra, újból, 
meglep a félelem ugyanúgy, mint a tíz Zsák 
liszt eladása után. Szinte menekülök kifelé 
a kocsmáiból, utam egyenesen a kikötőbe 
vezet. A hajósok mosolyogva nézik, resz
kető kezekkel hogyan számlálom le a két
száz lejt. Tudhatják, hogy nem egyenes u- 
ton jutottam a pénzhez, mégis megveregeti, 
váltamat a főnöklük:

— No ugye megmondtam, hogy sZerezL 
nie kell pénzt annak, akinek nincs?

A hajóspapirok kiállítása meglepő gyor
san történik, az iroda ugylátszik kitünően 
meg van szervezve. Még a nevem sem ér
dekli őket. Negyedóra sem telik el, mar
komba nyomják a pecsétekkel ellátott szfcu 
bályszerü igazolványt, amelyből megtudom,, 
hogy román állampolgár vagyok, a hajós- 
inas tudományokban jártas, a konyha kö
rüli teendőktől kezdve az áxbóckezelésig.

Ezzel azonban még nem merőit ki tel
jesen az igazolvány-gyár gondoskodása. Rö
vid! elméleti oktatás következik, ugylátszik 
nem akarnak szégyent vallani velem. El
mondják, hogy Romjániának négy luxus..



személyszállító hajója van, amelyek Kons. 
tanza-Konstantjnápoly, azután a Pyreuson 
iát Alexandiriáig közlekedjék. Közülük be
fogadóképesség szempontjából a harmadik 
helyen ¡áll a Prinoepessa Maria, amely ma 
éjfélkor fut ki a konstansai kikötőből és 
amelynek becses személyem néhjány óra múl 
va az alkalmazottja lesz.

EzZel be is fejeződött a kiképzés, de 
ikorlájntsem az irodla rólam1 való gondoskoj- 
dása. Az okmjájnyhamisitó társaság ugylát* 
szik sokat adl a renoméjára. Küldöncöt ad
nak mellém aZzal, hogy majd felvezet a 
Prinoepessa Maria fedélzetére. Megköszö
nöm a szívességükét és magamban meg|ájllaL 
pjitom, hogy ezekben a hajósokban mégis van 
valami az úgynevezett zsivány becsületből.

Órájáénak tűnik a fehérre festett Prin- 
cepessa Maria. Sorrendben a harmadiknak 
minősítették az elméleti oktatás sorjain, hát 
akkor mekkora lehet a többi? Ilyen nagy 
hajón életemben sem jártam. Egyenesen a 
kapitány elé vezetnék. Egyáltalán nem lepő
dik meg, hogy uj alkalmazott érkezett a 
hajóra.

Erős a gyanúm, hogy nagyon jó viszony, 
bán lehet az okmjánykjáUitó közkereseti tár 
sasággal. Szót sem szól hozzám, előveszi a 
hajó* személyzet lajstromát, hajóskönyvem
ből beléjegytzi a nevemet és a könyvben fel, 
tűntetett adataimat. Azután int aZ egyik 
matróznak, hogy vezessen el. Útközben sze 
rényen érdéklődöm, hogy tulajdonképpen 
mi is a beosztásom. A válasz egyszerű és 
világos:

— A konyhába nyert beosztást, fcrum;- 
plit fog pucolni.



Elég könnyű feladét óllapitom meg 
magamban. Sose hittem volna, hogy ilyen 
egyszerű dolog hejutni a tengerészbransba* 

A konyhában ujabb meglepetés ér. A 
szakács mosolyogva üdvözöl, azután kije
lenti, hogy nyugodtan elmehetek sétálni a 
hajón, mert krumplipucolóra pillanatnyilag 
nincs szüksége. Magam is belátom, hogy 
igaza van, kis székeken ülve egyimásmellett 
vagy hat kukta hámozza a krumplit, akko
ra burgonya-hegy emelkedik előttük, ami 
egy regimentnek is elég volna egynapi 
kosztra.

Engedelmeskedem főnököm piarancs|á_ 
nak, tájékozódó körútra indulok a hajón. 
Érdeklődéssel szemlélem a hatalmas kémé
nyeket, árbocokat, a szalon pompás beren
dezését, a hatalmas gépházat. Seiiki sem tö_ 
rődik velem. A matrózok sürögnek-forog- 
nak, mindenki igyekszik elvégezni a mun
káját az indulás előtt.

Esteledik már és megállapítom, hogy 
több mint három órája bolyongok a hajón. 
Napközben alig ettem valamit* gyomrom is 
jelzi, hogy jó volna visszatérni a konyhába* 

Igen ám, de hogy találom meg a kony_ 
hát? A hajón végig mindén fehérre van me
szelve, a kabinajtók egyformák, mint a to
jás. Találomra vagy ötbe benyitottam eddigr 
mindenütt legorombitottak. Az elsőben egy 
hajóstiszt lakott, majdhogy ki nem rúgott, 
a másikban egy gépész vetette le éppen 
szénporos ruháját, a harmadikban meg fia- 
tál házaspár rendezte a csomagjait.

Nem marad más hátra, megkérdem az 
egyik matrózt, mondja meg merre van itt 
a konyha, ódé szeretnék eljutni, mert oda.



szól a beosztásom. Elneveti magát, azután 
karonfog és levezet a konyhába. Itt ujabb 
kacagás fogad!, de legnagyobb meglepeté
semre a szakács sem haragszik, sót ételt 
rak elém, mégpedig elsőrangú menüt, ami
ben hosszú ideje nem volt részem.

Hatalmas étvággyal eszem, a többiek 
egyáltalán nem veszik zokon, sőt ujabb é- 
teleket raknak elém, mintha örülnének azon, 
hogy éhes emberre akadtak az élelmiszer 
bőségének hivatott csarnokában. Rogyásig 
telefaltam magam, mostmár — úgy vélem — 
illenék valamit dolgozni is. A szakács mo
solyogva legyint, sose erőltessem magamat, 
menjek aludni, a kukta majd megmutatja, 
hol hajtsam álomra a fejemet. A hajó orrá
ba vezetnek, rendes priccsek sorakoznak 
egymás mellett, az ablakok nyitva, pompás 
alvás esik majd itt a nyilt tenger szabad 
levegőjén.

Arra ébredek, hogy lágyan ringatózik 
a hajó. Kissé szokatlan az ügy, nemcsoda, 
életemben most utazom először tengeren. 
Különös, hogy nem tudok elaludni, pedig 
meglehetősen fáradtnak érzem magam, sőt 
mintha kevés volna a levegő, pedig az ab
lakok tárva nyitva. Valamiféle, eddig is
meretlen kábitó érzés a fedélzetre hajt, a- 
lig hogy felérek körtáncban forognak fö
löttem az égbolt csillagai és gyötrő kinofc- 
kal megválók a pompás vacsorától, amit pe
dig néhány órlának előtte olyan jószivvel 
raktak elém a konyhában.

Kissé enyhül a szenvedésem, most lá
tom, hogy köröttem egész sor bajtárs haj
lik át a korláton a viz fölé, mintha valami 
értékes tárgyat a tengerbe ejtettek volna.



Egynémelyüké akkoriét sóhajt bele az éoca- 
káíbia, mintha tündérszép nimfa libbenne 
el ölelésre tért karjai elöl a habokban. A 
fájdalom enyhül, ha megosztásra talál, las
sanként ráeszmélek, hogy itt nyilván tenj- 
geri betegségről van szó.

Közben a hajó vad táncolásba kezd, 
pedig viharnak nyoma sem látszik a csilla
gos égbolton. A matrózok szokatlanul siüj- 
rögnek-forognak, úgy látszik mégis közele
dik valami. A hullámok néha már a fedél
zetig felcsapnak, mindenki a kabinjába me
nekül. Félelemszerü szorongást érzek, igyek 
szem eljutni a konyhába, ott legalább töb
ben leszünk.

Elámulok a csodálkozástól, a konyhá
ban vig kártyaparti folyik. Cseppet sem,1 
lepődnek meg, hogy halálsápadt ábrázattal 
szinte 'beesem az ajtón. Citromot nyomnak 
a számba és megnyugtatnak, sose búsuljak, 
a tengeri betegség egyéni dolog, sokan egy
általán nem érzik, másokat viszont meg
gyötör, hasztalan járják' évtizedek óta a 
tengert.

Úgy látom, hogy jómagam az utóbbiak 
kategóriájába tartozom. Hasztalan minden 
kísérletezés, rajtam nem segít a rum, a cit
rom, vagy a koplalás. Gyötrelmes áldozato
mat a tengernek naponta meghozom, sőt 
— sajnos — néha többször a nap felkelte 
és lenyugvása között.

Kalandós álmaimban nagy szerepet ját
szott az első tengeri ut és a gyötrő tengeri 
betegség miatt ime, mégsem tudom kellői
képpen kiélvezni. Állandó kábultsiágban bo
lyongok a hajón, szerencse, hogy a sza
kács egyáltalán nem reflektál a szolgála



tómra, mintha csak tudhái, hogy nem a ten
geri betegséggel komplikált hajósszolgálar 
toi választottam életem végcéljául.

Unom már a tengeren utazjást, a sablo
nos élet, a végeláthatatlan víztömeg nyup 
gödit kéksége, nem az én esetem. Valóságos 
megváltás számomra, hogy a matrózok las
san a kikötéshez készülödinek. ök  nem na
gyon örülnek, hogy vége a tétlenségnek, a 
napokon át tartó szakadatlan kártyapar
tiknak.
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Konstantinápoly a gyönyörök €s 
gyötrelmek városa

Gyönyörű csillagos éccaklájban horgonyt 
vet a hajó. Csak a napkeltét várjuk — vi
lágosítanak fel a matrózok — és befutunk 
Konstantinápoly kikötőjébe. A Boszporusz 
bejárata előtt állunk, a közeli kikötés ö- 
röme elűzi álmomat. Örömömbe kinZó két
ségbeesés vegyül: hogy szabadbiok meg a 
hajóról, hiszen személyzetéhez tartozom? 
Mindenféle fantasztikus terv kering az a- 
gyamban, miár-már arra gondolok, hogy be
ugróm a tengerbe és úszva igyekszem par
tot érni. A tervet kivihetetlennek tartom, 
hiszen a fedélzet telve utasokkal, észrep 
vennék az esetet, nagy zavar támadna, az
után meg nem volna illő, igy viszonozni a 
kapitány és a szakácsok irántam tanúsított 
jóindulatát.

Végre dereng a hajnal, harsány vezény
szavak hallatszanak az indulásra. A látha
táron feltűnnek Konstantinápoly karcsú mi
naretjei, alig bírok magammal, szinte rö
pülni szeretnék. Már idehallik a kikötő 
nyüzsgő zsivaja, ködös összevisszaságban, 
emberek, lovak sziluettjét látom.

A Princepessa Maria gyönyörű manöv- 
rirozással befut a kikötőbe. Az utasok bob- 
dog zsibongással törtetnek kifelé, vérzik a



szivein, elárvultnak érzem magam, h o g y  
nem mehetek veliik. Megszökni mostmái- 
teljes lehetetlenség. Török fináncok vizs
gálják át az utasok útlevelét, a kapitány 
és a hajó egész tisztikara a parancsnoki hí
don áll, figyeli a kiszállást.

Végre kiürül a hajó, könnyek ülnek a 
szememben, bánatosan ballagok a konyha 
felé. A hajón végig mindenütt általános 
tisztálkodás folyik. Ezúttal azonban nem a 
hajót takarítják, hanem kivételesen önma
gukat cicomázzák a matrózok, szakácsok, 
hajóslegények, sőt a tisztek is. Uj remény
ségem támad, hátha kimenőt kapok és igy 
megszökhetem ebből a ragyogóan fehér 
börtönből. Állandó mentsváram a konyha, 
most is vigasszal Szolgál. Szerény érdeklő
désemre a szakács megnyugtat, hogy a ha
jón mindenki kap kimenőt, kivéve azokat, 
akik őrszolgálatot teljesítenek.

A szokásos déli kihallgatásra ezúttal 
magam is hivatalos vágyók, hajóskarriérem 
óta először. Rettenetes félelem fog el. Gyöt
rő töprengéssel kutatom, hol követtem el 
szabálytalanságot, amiért most kell meg
lakoljak, amikor már oly közel állok a sza
baduláshoz. Kétségbeesetten rohanok pát- 
rónusomhoz a szakácshoz. Hamiskásan mo
solyog, azután lelkemre köti, hogy jól szed!, 
jem össze a sütnivalómat, mert a kihallga
táson nagy meglepetés vár rám.

Előáll a kihallgatás, jómagam a legvé
gén állok, mint rangban legfiatalabb. A tisz
tek is itt vannak kivételnélkül, a kihallga
tást ma a kapitány tartja. Hosszabb be;- 
stzédbe kezd, elismerését fejezi ki a tisz
teknek és legénységnek a fegyelmezettségért 
és rendért, amit az utazás alatt tanúsítót-



tákL Amikor befejezte a beszédet, a má
sodkapitány látnyujtja neki a parancsklöny;- 
vet. A kapitány odalép szemben a jobí>- 
szélen (állóhoz és meghallgatja kívánságát, 
a másodkapitány j egyzi a dolgokat.

Rettenetesen izgulok, a kapitány ke
cses oldallépésekkel lassan-lassan felém kö
zeledik. Ha megfeszitenek sem jut eszembe 
az a név, ami a hajóskönyvemben szerepel, 
márpedig igy holtbiztos, hogy lecsuknak, 
hiszen még jelentkezni sem tudiok.

Végre elém |áll a kapitány. A szivem a 
torkomban lüktet, szólni próbálok, die hang 
nem jön ki a torkomon. A másodkapitány 
a parancsnok felé hajol, valamit súg a fülé
be. A kapitány egyet lapoz a könyvben, 
azután anélkül, hogy a jelentkezésemet be
várná, olvasni kezdi Mondókája rövidr, die 
velős, kurjantani szeretnék örömömben, a- 
mikör hallom, hogy a parancsnokság ké
pességeimet nem tartja elegendőinek, ezért 
a szolgálatból elbocsát és elrendeli azon
nali kihajózásomat.

A kihallgatás lelépi, máig sem tudom, 
hogy jutottam el a fekvőhelyemhez. Pilla
natok alatt becsomagolok, boldog tándépí- 
tekkel megyek búcsúzni a szakácstól. A 
ravasz vén róka mosolyogva veregeti a vól- 
lamat:

— No ugye megmondtam, hogy nagy 
meglepetés éri a mai kihallgatáson.

Nem bocsát el Üres kézzel. Sebtében 
papirbacsomagnl, v agy két napra való élel
met, azután kemény kézfogással búcsúzik:

— Maga még sokat fog szenvedni az 
életben, mert nyugtalan a vére, de erről 
nem tehet akarva sem. Kívánom, hogy több 
boldogsága legyen, mint szenvedése.



Hálás szavakkal köszönöm meg a jósá
gát, pirospozsgás kerek arcán boldog mo
soly jelenik meg, igaz szívből fakadt, ől- 
szinte meghatódó ttságomon. Az irodáiban je  
lentkezem, okmányaim már készen állnak!,, 
alig néhány percig) tart a lejelentkezés.

Kilépek a partra, meg kell álljak, szin
te belémszoritja a lelket a rámizuduló ezer 
impresszió. Konstantinápoly kikötője, feledi 
hetetlen élmény. Csak állok egy helyben,... 
hónom alatt a kis batyuval, köröttem bá
beli zűrzavar, a színék káprázatos tobzódá
sa ruháiban, emberben, épületben. Az 
emberek hadbnásZnak, kiáltoznak szüntelen 
minden ok nélkül, mintha csak összebeszél
tek volna, hogy megbolonditják az idegent, 
aki véletlenül közibük kerül. Szavukat nem; 
értem ugyan, dle igy is megállapitom, hogy 
legalább négy különféle nyelv szavai röpL 
ködnek köröttem a levegőiben.

A felémáradó érthetetlen hangorkán, az 
emberek, állatok zűrzavaros tömkelegé nyo. 
masztóan hat rám, Gyengéinek érzem ma
gam ebben aZ óriási tülekedésben, elindulás 
som óta most érzem elösZör, mintha csök
kenne az önbizalmam. Mihez fogjak ebben 
az idegen világban, hisZen megértetni sem 
tudom magam?

Tétova léptékkel megindulok a város 
felé, mint az alvajáró. Bambán szemlélem az 
uccák sajátos zsongását, a tenger végtelen 
nyugalma után, nem tudja megemészteni az 
agyam a hirtelen xámnehezíedo impressziók 
óriási tömegét. Néha mégis megfog egy-egy 
jelenet, megállók, úgy bámulom.

Horihorgas legény rudat cipel a vállán, , 
három-négy levágott bárány csüng rajta fej
jel lefelé. A siheder hangosan kinálgatja a



portékáját, meglebegteti a bárányokat a já
rókelők előtt. Többen alkuba bocsátkoznak 
vele, végre az egyikkel létrejön az felet. 
A rúd1 szabadonálló végét a vevő1 a saját vál
lára fekteti, az adiásvevés lebonyolitás-ának 
ez az első aktusa. A legény most hatalmas 
görbe kést húz elő derékövéből és gyakor
lott vágással hosszában kettészeli a bárányt. 
A vevő fizet, azután a félbárány árviánma,- 
radt mellső és hátsó lábát egybefogja és 
megy tovább. A legény is folytatja útját, a 
kettészelt bárány vére fekete vonalban csu
rog végig mögötte az ucoán.

Itt-ott ismerős hangok röptpennek felérni. 
„Gesztene“ kiáltja a gesztenyesiitő, amott 
meg „bárán-bárán“ kurjongatja egy rudat 
billegető, másik mozgó-mészárszék. Gyak
ran hallom a „paripa“ sziót is. Nagyot dob
ban a szivem, vágyódással kutatok a hang 
irányában, talán magyarra akadlok, de az
után szomorúan állapítom meg, hogy a tö
rök és magyar nyelv hasonló hangzású és je
lentőségű szavainak játéka tréfálkozik ve
lem.

Fáradt vagyok, egy közepes kinézésű 
szállodába térde! be. A portás románul is 
beszél, németül is, könnyen szót értünk egy 
mással. Most látom csak, hogy a hajósiga,- 
zolványnak nagy hasznát veszem. A portás 
hétrét görnyed az udvariasságtól nyilván azt 
hiszi, hogy sokhetes tengeri útról visszatérő 
matrózzal van dolga, aki várvavárja az al
kalmat, hogy megtakarított pénzét elkelt
hesse.

A szállodás — sajnos — súlyos tévedés
ben leledzik, mert anyagi helyzetem egyál
talán nem rózsás. Alig várom, hogy a szo
bámba érjek, komolyan át kell gondoljam jö-



vendlő terveimet, különös tekintettel zilált 
anyagi viszonyaimra, ötször is megszámlál
tam a pénzemet, összevissza forgattam a Zse 
beimet és a végén fanyar ábrázattal állapí
tom meg a szomorú valósságot: Egész vagyo. 
nőm mindössze kilencven lej. Márpedig ki
lencven lejből nemsokáig uraskodhatom, eb
ben a meglehetősen drága városban.

Kényelmes, puha ágyba jutottam, az el- 
alvás mégis nehezen megy. Az aránylag rö
vid hajókjáziás alatt annyira tengerész lettem, 
hogy immár szokatlan a Szilárd talaj, szinte 

• hiányzik a hajó ringása. Alvás köziben ugy- 
látszik mégis vissza polgária sodtam a szá
razföldi életbe, mert kilencre járt az idő, 
amjikor felébredtem. Álmom mély volt és íii- 
ditő, hiszen még detektiv€k sem zavarták 
a nyugalmamat.

Az ucca nyüzsgő zsivaja talán még a 
tegnapinál is nagyobb. Lassanként rájövök, 
hogy a legkülönbözőbb fajtájú és nemzetisé, 
gü embereknek ez a hihetetlenül vad és szi. 
vós tülekedése nem megszokottság, vagy 
kedvtelés, hanem rettenetes harc a megélhe
tésért. Konkurenciától felajzott pióca küz
delem a mindennapi kenyérért. Fogyatékos 
nyelvtudásommal, tapasztalatlan gyerek
eszemmel, hogy vegyem fel a harcot, ebben 
a sűrített élethalál küzdfelemjben?

Újra elfog aZ elhagyatottság érzése, fé
lénken szorongatom Zsebemben a pénzemet- 
Az első utam a pénzbeváltőhoz vezet, nem 
kell soká kutatnom utána. A világ mindlen 
pénzegysége érvényes itten, a pénzbeváltók 
pultja valóságos valuta-kiáUitás. PénZbevál- 
tó pedig annyi van, hogy Dunát lehetne re. 
keszteni velük. A kikötő környékén kilomé
teres körzetben kis asztalok állanak az uc-



oán, mindienik mögött sunyi álbírázatu görög 
kufár görnyedi Általában a kikötő fcörnyléj- 
két, dle a város egész kereskedői negyedét 
szinte ellepik a görögök, sáskamódl megf* 
szállták Konstantinápolyt.

Kereskbdlői-erkölcseik pedig, talán még 
a sáskajárásnál is veszedelmesebbek. Tjej- 
kintetukböl annyi ravaszság és agyafúrtság 
lövell felém, hogy szinte félek szöbáállni ver 
lük. Pedig meg kell tennem, merít a lejnek 
aJAgJha vehetem használt. Mégis megpróbálom 
Az egyik gesztenyesiiitÖ elé állok, rjámlutaj. 
tok a csomóba halmozott gesztenyére és (át
nyújtok neki egy cüarabi kétfejest. Nem leplőf- 
dik meg. A zsebkendőmet teleönti geszte
nyével, azután egész csomó különféle ezüst 
és vaspénZt adl vissza. Azt hittem téved, db 
int, hogy csak fogadjam el, mert itt a bánh 
kö kivételével mindbnféle ércpénzzel vásá
rolhatok.

Lekuporodom az egyik épülőfélben le
vő ház lépcsőjére és tanulmányozni kezb 
dlem a gesztenyéstől kapott valutákat. A, 
huszfcopekos orosz ezfüst a legesdllogóib}> 
köztük, nagysága megfelel az osztr|ák-mla- 
gyar egykoronásnak. Azután egy francia 
ötven centjmesre bukkanok, ez már jóval 
kisebb a kopeknél. A lencsénél alig na
gyobb ismeretlen ezustpénzt is  találok, a,- 
zonkáviil egy nagy bronzérmét, a felírásáról 
látom, hogy orosz. Legkevesebb a bizalmiam 
a lencsnagyságu eztustpéniz iránt, elhatáro
zom, hogy a legközelebbi alkalommal tulh 
adbk rajta mielőtt elveszteném*.

Az alkalom a pénzköltésre itt is meg(tew 
hetesen gyakori. Cukorkaárus haladt el meg
lettem, nagyhangosan kfeálja a portékáját. 
Megállitom, egy diarab törökimézet válasZj-



tok ki és kissé drukkolva átnyújtom neki 
a lencsét. Kecsesen bólogat, azután marékra 
való vaspénzt ad vissza belőle, görög lepj* 
tát.

Mostmár érdekel a sokfajtáju ércpénzr 
nek ez az érdekes játéka, különben is meg 
kell ismerkednem a valutákkal, nehogy lép- 
ten-nyomon becsapjanak. Meg-megállok a 
pénzzel borított asztalkák előtt, a sunyiképp 
görögök a román szót is értik, sőt akad op 
lyan is, aki németül válaszol az érdeklődé
semre. Valóságos valuta-tudósok. Egy lé- 
lékzetre elhadarják a Mária Terézia tallér, 
a régi lengyel forint, a kinai, vagy brazíliai 
czustpénzek legkülönbözőbb címletének át
számított értékét, nem is szólva a középj- 
európai, vagy a keleti pénzegységekrőL El
lenőrizni nem tudom őket, de nyilván iga
zat mondanak, mert több asztalnál egyenlő 
összegű ellenértéket mondottak ugyanarra 
a valutáira. Legcsekélyebbre éppen saját 
pénzüket a görög valutát értékelik, a cuk
rostól kapott leptákon alig tudtam tuladnL

Szinte kábul a fejem, a sok beszédtől, 
kifáraszt a kikötő emberforgataga, befelé 
igyekszem a városba. A helyzet nagyjában 
itt is ugyanaz. Az iparos és kereskedő-élet 
a szabad ég alatt zajlik. A cipész háromH 
lábú székén görnyedve az uccán öltögeti a  
szurkos fonalat, a rézműves kongó kalap 
pécsütésekkel a szabadban egyengeti a rézi- 
üst horpadásait. A munka illő fütty, vagyr 
nótaszóval folyik, az ember alig érti a sa
ját szavát.

Második napja járom Konstantinápoly 
ucoáit, de törökkel alig találkoztam. A ki
kötő környékét a görögök teljesen ellepték* 
a törökök nyilván nem nagyon kiváncsiaki a

&



¡betolakodott kellemetlen idegenekre. Tőrök 
nőt edldig egyetlen egyet sem láttam, pedig 
hamár itt vagyok illik, hogy megtapasztal
jam érdlekes viseletűket.

Pera és Galata, a két modem városrész 
rengeteg érdekes látnivalóval szolgál. A 
zsibongás itt már nem olyan tűrhetetlen, sót 
fekete ruhába öltözött fátyolos nővel is ta. 
lálkóztam, az elsővel partralépésemi óta. So
kat nem láttam belőle, mert félrefordjitott 
fejjel úgy haladlt el mellettem, mintha har 
ragban volnánk. t

Órákon át elbámészkodom- a konstans- 
nápolyiak érdekes közlekedési módszerén. 
Fiákért, vagy más szállító alkalmatosságot 
alig látni, akinek sietős a dolga, nyerges ló
ra ül, amelyek csapatostul állanak az ut
casarkon, akár mifelénk a konflisok. A hár 
tasló mellett ott áll a gazdája és „paripa“ 
néven ajánlja a fuvart annak, akiről úgy 
látja, hogy sietve igyekszik céljához jutat 
Az utas felöl a lóra, a ló gazdája pedig 
gyalog lohol utána, hogy az utazás végén át
vegye a fuvardijat és a lovat.

Nem könnyű kenyérkereset annyi (bizo
nyos, annál kevésbé, mert amint látom tré„ 
fás fiatalemberek gyakran visszaélnek a ló 
gazdájának nehéz helyzetével. Két fiatalem
ber szállt nyeregbe az egyik sarkon, meg
indultak egymás mellett, a két konflis sza
porán ballagott utánuk. Egyszerre a gyer
kőcök ügetésbe, majd vágtába csaptak át, 
a két török alig bírta a futást a nyomukban. 
A sarkon négy-öt fiatalember hahotázva rö
hög, amikor a lovasok visszaérnek és a kiét 
török fuvaros halálrafáradtan átveszi a lo
vakat. A társaság tagjai külön borravalót 
adnak nekik, de a két konflis sírásra gör-



felülő mosolyán meglátszik, hogy fáj nékik a 
megalázó tréfa.

A szállodáiban naponta fizetni kiéli a 
szoba bérét, pénzem kétségbeejtő gyorsaság
gal apadt A hajóról magammal hozott étel 
néhány nap alatt elfogyott, pedig ugyanb 
esak takarékoskodtam vele. Főtt ételt most 
már napjában legfeljebb egyszer eszem, leg
inkább gesztenyén élek, mert olcsó és ha
mar jóllakat.

Kétségbeesett erőfeszítéssel igyekszem 
munkát szerezni, hasztalan. Eleinte azt hit
tem, hogy a sok hajó valamelyikén m aj^ 
csak alkalmazást találok, hiszen naponta ór 
riási szállítmányokat raknak ki a partra. 
Csakhogy a kirakásra ezren és ezren vára. 
koznak tagbaszakadt, erős, gyakorlott mun
kások és még ők is örülnek, ha munkát kap|- 
nak.

Kétségbeejt a szívtelen ridlegség, amelyh 
lyel napról-napra mindenünnen elutasítanak. 
Valahányszor hajót látok közeledni a part 
felé, erőm minden megfeszítésével rohanok 
n kikötőhelyhez. Éhségtől elgyötört ember
roncsok nyomnak hátra a várakozók töme
gében, hogy ők jussanak előbb a jelentkezés 
kor. A kikötés után egy, vagy két hajós
tiszt jelenik meg a parton, hogy felfogadja 
a munkásokat. Deresed© fejű emberek ösz- 
szetett kézzel reszketnek előttük, jajveszé- 
kelnek úgy kérik őket adjanak munkát, mert 
éhenhal a családjuk.

A tiszteket hidegen hagyja a nyomorult 
emberek esdieklése. Úgy mustrálnak végig 
bennünket, mint a lovakat a vásáron. Nem 
használ a könyörgés, a gyermeke pusztulá
sán sikongó családapa riadt esdeklése, egy
kedvűen legyintenek, hogy mehet és a kő-



vetkező jelentkező gorombán félrelöki a 
végső reményében csalódott szerencsétlent. 
Nékem is ez a sorsom hetek óta minden nap. 
Borzadok, ha eszembejut, hogy az éhhaljál 
vér rám, ha hamarosan nem kapok munkát 
Könyörűletre itt nem számíthatok, a kenyér
ért folyó embertelen élethalál küzdelemben.

A szállodából elköltöztem, mert már 
kenyérre is alig futja a pénzemből. Nem 
messze a kikötőtől kisebb híd köti össze* 
a két városrészt. Tövében hatalmas palota 
épül, a Wiener Bankverein székháza. En
nek a pincéjét szemeltem' ki lakóhelyem gya 
nánt. Nem lakom egyedül. Éccakára szinte 
szorongásig megtelnek az épület jövendő* 
péncélkamréi, földalatti folyosói. Magam
fajta munkanélküliek, hatóság elől bujkáló^ 
sötéttekintetü bűnözők keresik fel néhány 
órés alvásra. Az éjjeli őrök megtűrnek ben* 
műnket, csak az emeletre nem mehet fel 
senki, mert ott már az ácsok dolgoznak» 
könnyen tűz támadhat.

Az éccakék a bukaresti fogdában el
töltött napokra emlékeztetnek. Mennyire két 
ségbeejtőnek láttam akkor a helyzetemet, 
pedig százszorta jobb volt, mint a mostani. 
Hiszen ott pontosan behozták az ebédét és 
a vacsorát, itt pedig ebben a pillanatban! 
nem tudom, hogy mit eszem holnap, mert. 
a pénzem az utolsó vasig elfogyott. Mellet
tem száraz, fekete kenyeret rágcsál egy zül
lött tekintetű csavargó. Kértem, adjon be
lőle egy darabot, kinevetett.

ösztönösen minduntalan a hajók felé 
üz valami, noha érzem, hogy semmi remé
nyem sem lehet munkához jutni. Eszembe, 
jut, hogy a Princepessa Maria konyhájában 
milyen bőségben volt élelem, elhatároztam,..



hogy minden körülmények között be kell 
jutnom egy hajóra. Csakhogy a hajóhídon 
{mindenütt szuronyos őr óll> idegent fel nemi 
engedhet. Sorba elutasítanak az őrök. Né
melyik gorombán rámmordul, a másik sze- 
lidebben, de határozottan int, hogy távoz
tam, a legtöbbről látom, hogy nem érti mi 
a kívánságom.

Az egyik német hajón végre mégis né
hány falat ételhez jutottam. Az Őrnek el
mondtam, hogy nem tudok munkához jutni, 
napok óta nem ettem, engedje meg, hogy 
bemehessek a konyháiba, legalább valami ma 
radékhoz jussak. Láttam rajta, hogy átérzi 
a  szenvedésemet. A hajóra fel nem enged
het, de várjam meg, amíg leváltják, majd 
hoz valamit számomra maradék kenyeréből.

És mostmár napok óta a német hajóra 
járok fel — koldulni. Valahányszor meg
kapom a néhány falat félig száraz kenyeret, 
rettenetes szégyent érzek és elhatározom, 
hogy többé nem jövök fel, mégha éhenha- 
lok, akkor sem.

Elhatározásomat azonban csak addig ál
lom, amig újra megéhezem. Ami erőt a félig 
száraz kenyér, vagy a tengerészek kétszer
sült je ad hamarosan ledolgozom, a munkár 
-ért folytatott meddő rohanásban. Rettene
tes undor fog el esténként, amikor a pin
céében, az egésznapi sikertelen rohanás után 
-ujabb harcot kell folytatnom a hulladékkal 
borított fekvőhelyért.

A pincelakók száma napról-napra nö
vekszik. Nem respektálják a régebbi la
kókat, aki koraibban érkezik jobb helyet 
talál. Naponta előfordul, hogy az éccaka ér
kező, bűzös csavargó a sötétben belefurja 
magát két alvó ember közé, vagy egyszie^



rtüen keresztbefekszik rajtuk. Tegnapelőtt 
nem messze tőlem óriási ordítást hallottam!, 
majd! (borzalmas hőrgést. Reggel, hatalmas 
szúrt sebbel a hátán egy öreg csavargó 
fekikllt a földön holtan. Valamelyik hara
gosa szúrhatta le, vagy talán szomszédja, 
akit álmáiból riasztott fel a később betolako 
dott öreg koldus. Azóta nem merek vissza
menni a pincébe, az egyik éjjeli őrnek segi- 
tek, ő  pedig viszonzásul megengedi, hogy 
a földszint folyosóján húzódjam meg az e- 
gyik sarokban.

Bizalmasan elmondja, hogy ez nem az 
első gyilkosság a pincében. Gyakran hali 
borzalmas haliálkíáltásokat alulról, de nem 
avatkozik a dologba, mert ha bejelenti a  
rendőrségnek, egészen bizonyos, hogy egy 
reggel Őt is holtan találják az épület vala
melyik zugában. A holttestek másnap estig 
nyomtalanul eltűnnek a pincéből, az a gya
núja, hogy néhány hét múlva, ha megkezdik 
a páncélkamrák beágyazását, borzalmas le
letekre bukkannak majd a pincében dolgo
zó földmunkások.

Reggel óta kerülgetem a német hajót,, 
szörnyű lelki fájdalmat okoz, hogy egészsé
ges, fiatalember létemre, a koldulásig kell 
aláizkodtnom. Bizony nem ilyennek képzel
tem a kalandos, világjáró életet akkor, ami
kor hazulról elindultam. Szegény édesanyám 
ha tudná, hogy a fia koldulással kikönyör- 
gött száraz kenyéren tengődik...

A német hajó egyébként talán már ma 
elhagyja a kikötőt. Az egyik matróz elmon
dotta, hogy Ők tulajdonképpen hadihajót 
szállítottak Törökországba, mert a nagyobb 
hadihajók kivételnélkül Németországból ke
ltűinek ide. Hogy a törökök mit fizetnek a



hajókért azt ő természetesen nemi tudja* de 
annyi bizonyos* hogy hazulról német név
vel és német zászló alatt indulnak el ezek 
a hajókL Konstantinápolyiban azután átfes
tik őket, török névre keresztelik és beso
rozzák a török hadiflottába* a régi legény
ség pedig a kisérőhajón visszatér Németor
szágba.

Vájjon mi vár rám* ha elmennek a né
metek, hol koldulom össze a néhány darab 
száraz kenyeret, ami eddig tartotta bennem 
az életet? Pedig a hajón nagy a sürgés-fór 4 
gás, a zászlókat is kicserélték már, ami a 
közeli indulás jele. Délre jár az idő1, ma még 
egyetlen falatot sem ettem* félre kell ten
nem a szégyenkezést, utoljára legalább né
hány falat kenyeret kérek tőlük és megkö
szönöm a szívességüket. Hogy azután mi 
lesz, magam sem tudom.

Éppen indulni akarok a hajó felé, hir
telen pirosfezes, bugyogós, töröltruhába öl
tözött 30—35 év körüli férfi áll elibém. Már 
az imént észrevettem, hogy kitartóan figyel, 
de nem hederitettem rá* nincs kitő1! félnem, 
vagy veszíteni valóm. Most, hogy szemtől- 
szembe állok vele, az első pillantásra meg
állapítom, hogy nem török, hanem görög. 
Lépten-nyomon látni itt török ruhába öltö
zött görögöket, nyilván igy akarják félre
vezetni a tapasztalatlan üzletfeleket. Ez a 
trükk azonban csak idegenek előtt vezet 
sikerre, mert a törökök és a helyzettel né
miképp ismerős külföldiek nyomban iájön
nek a csalafintaságra.

Erről a törökruhás görögről is az első 
pillantásra leri fajtája kisázsiai ágának 
minden jellegzetes ismertetőjele. Mélyen fű
lő szeme, szúró, sunyi tekintete és főleg so



ványsága árulja el benne messziről a gö
rögöt. Kövér görögöt életemben sem láttam, 
ugylátszik a szakadatlan töprengés a mi- 
néljobb üzletkötésen, kiveszi a zsírjukat. 
A törökök között elég gyakori a kövérkés 
jóltáplált férfi, igaz, hogy kényelmes élet
módjuk meglehetősen predesztinálja őket a 
hízásra.

Ennék a görögnek, aki itt áll előttem és 
tört török beszéddel igyekszik megértetni 
magát, jellegzetes soványságában is, szo
katlanul lányosak a vonásai. Alig néhány 
szót értek a 'beszédéből, észreveszi, mire 
görögre fordítja a szót és amikor igy még 
kevésbé boldogul, a románba csap át. Ér
deklődik a sorsom iránt és szinte meglep 
milyen szánalommal hallgatja, hogy bizony 
állás nélkül vagyok és ma még egyetlen 
falatot sem ettem.

Beszélgetés közben észreveszem, hogy 
néha különös fény csillan meg a szemében. 
Nyilván a mélységes szánalom — gondolom 
magamban — hiszen a sorsom éppen eléggé 
méltó a sajnálkozásra. Fel is ajánlja, hogy 
majd! megvendégel ebédre, legalább ez egy
szer meleg ételhez jutok és kedlvemre jól
lakom. Alig öt percnyire innen van egy ki
sebbfajta vendléglő, menjünk oda.

Boldogan ballagok utána, közben azon 
töprengek, hogy a törökök is, jómagam is, 
igazságtalanok vagyunk a görögökkel szenti
ben. A törökök ki nem állhatják őket fukar 
ságukért és kétszínűségükért és eddig ma
gam is azt gondoltam, hogy igazuk van. Úgy 
látszik azonban mégis akad1 köztük kivétel, 
lám ez a törökruhás görög is milyen jfo 
szándékkal van irántam.



Pompás ételt raknak elém» törőkmód 
elkészített piláfot, rizses juh húst, hozzá 
nagy lepény, ami a törököknél a kenyeret 
helyettesíti. Hetek óta nem ettem főtt ételt, 
habzsolva falom a frissenfőtt, párolgó ele
delt. A görög alig néhány falatot eszik, azt 
mondja nem éhes, szinte kéjes gyönyörűség 
gél szemléli, miként tömöm magamba az 
óriás falatokat. Köziben, bizalmatlan kiné
zésű fiatal görög lép az asztalhoz. Vendég
látómmal néhány szót sugdosnak görögül, 
-azután a fiatalember elmegy.

Ebédközben elmondja a görög, hogy ci
pészmesterséget folytat, nem messze innen 
"van az üzlete. Ha futja az időmiből tekint
sem meg a műhelyét, ott majd megkínál fe
ketével. Elfogadom a meghívást, egyéb dol
gom sajnos úgysem igen van, azután meg a 
nehéz ételre tényleg jól fog esni egy csésze 
forró fekete, hamár hirtelen ilyen nagy u- 
Tasségba csöppentem.

Barakszerü faépületnél állapodunk meg. 
Üvegajtó nyílik az ucciara, azonkívül két kis 
ablak, ez a görög cipészüzlete. Mellette desz 
Icafallal elválasztott kisebb helyiség a mü- 
íiely, egyben a görög lakosztálya. Nyomban 
lángralobbantja a kávéfőzőt, közben be
szélgetünk. Leül mellém a priccsre és az
iránt érdeklődik, hogy hol lakom. Amikor 
megmondom, hogy bizony hetek óta egy é- 
pülő ház pincéjében, majd folyosóján hú
zom meg magamat éccakára, szánakozó sza 
vakat mormol, majd tenyerével végigtsimitja 
az arcomat.

Az együttérzésnek ez a szokatlan meg- 
myilviánulása kissé meglep, eddig sosem lát
tam, hogy férfiak egymást simogassák. Köz
ben felforrt a 'kávé,a: görög csészékbe önti,



elfogyasztjuk. Azután hirtelen felajánlja, 
hogy jöjjek hozzá lakni, a lakása ugyan nem  
nagy, de majdcsak megférünk valahogy, sőt 
lehetséges, hogy valahol állást is szerez a 
számomra.

Meg akarom köszönni a jóságát, dle hir
telen különös borzadást érzek, mert a gö
rög újból simogatni kezd, sőt ölelget is. Fel
ugróm, eddig ismeretlen, ösztönös félelem 
fog el. Borzadok ettől a kiülönöstekintetüi 
emíbertől, a szeméből sötét sugjár lövell, me
nekülnöm kell tőle. Gyors köszönésfélét mon 
dbk, máris indulok az ajtó felé. Hasztalan 
próbálgatom a kilincset, az ajtó nem nyílik, 
valaki bezárta. Határozottan tudom, hogy 
utolsónak én léptem be az üzletbe, kulcsot 
sem Iáitok a zárban, tehát az ajtót csak ki- 
vülről Zárhatták ble.

Kétségbeesett félelem vesz erőt rajtam,, 
itt valami szörnyül csapdáiba jutottam. Át
villan az agyamon, hogy a csunyatekintetí» 
fiatalember is benne van a dologban, aki az 
ebédnél néhány szót sugdosott a göröggel. 
Visszafordulok, hogy felvilágosítást kérjek 
a házigazdától, de a borzalmas rémület el
vette a szavamat. A görög mindkét tenyere 
telve pénzzel, nyújtogatja felém. Arca tűz
piros, szeméből állati fény sugárzik, szinte 
extázisbán beszél görögül, gyűlöletesen é- 
melyitő, suttogó hangon.

Nem értem, hogy mit mond, de érzem, 
hogy mindenre elszánt, beteg emberrel ke
rültem össze. Iszonyodfva tolom el magam
tól, mire a görög rettenetes haragra bobban. 
Beugrik a műhelybe, vastag kötelet hoz elő, 
ramveti magát, meg akar kötözni. Tulajdon
képpen csak most eszmélek rá a fenyegető



veszély nagyságára, az életösztön erőt önt 
belém.

Rettenetes birkózás kezdődik. A sovány 
görögben rendkívül nagy az erő, állati szen
vedélye csak fokozza. Karjai vasgyürü gya
nánt szorítják át a mellemet, érzem, hogy 
fogytán az erőin, a hiányos táplálkozástól 
legyengült szervezetem nem sokáig birja az 
egyenetlen harcot. Végső kétségbeesésem
ben, mindén erőmmel beleharapok a görög: 
karjába. Érzem, hogy fogaim a ruháján ke
resztül a húsába mélyednek, fájdalmas szi- 
szegéssel elordltja magát, pillanatra meg* 
gyengül a szorítása.

Kitépem magam a karjából, a műhely
be hátrálok. Megbotlom egy háromlábú ci
pész-székben, lábánál fogva felkapom és 
teljes erővel a görög felé hajítom. Az ütés* 
a fején érte, hangos jajkiáltással elterül a 
földön. Fellélegzem, átlépek rajta és az uc- 
cai ajtó felé rohanok. Mielőtt elérném kinyi- 
iik és a vendéglőben látott sunyiképü fia
tal görög lép bie rajta. Nyilván őrt állott az 
ajtó előtt, meghallotta a görög ordítását és 
most segítségére siet.

Vadul rámveti magát, a kezébén levő* 
ajtókulccsal rettenetes ütéseket mér a fe
jemre, alig tudok védekezni a fáradtságtól. 
Közben az idősebb görög is feltápászkodik, 
lerántja a priccsről a takarót és rámbori- 
tani igyekszik. Szerencse, hogy a takaró 
idéoda rángatása zavarja a két görög látá* 
sát, a nékem szánt ütéseik néha őket érik.

Egy pillanatra sikerül kiszakítanom ma
gamat közülük, végső erőfeszítéssel felka
pom a háromlábú széket és teljes erővel az 
ablakba vágom. Az ablaküvegek óriási csö
römpöléssel hullanak az uccára, a szék len-



díLlete a vékony ablakrámákat is kiszakí
totta. A következő pillanatban kívülről be
rúgják az ajtót, tagbaszakadt, óriástermetü 
matróz ront be rajta. Ugylátszik nem új
donság neki a dolog, nyomban felismeri a 
helyzetet.

Rettenetes ökölcsapásokat zúdít a két 
görögre, ütései pörölyként hullanak jobbra- 
balra. Mindössze néhány pillanat müve az e- 
gész és a két görög elnyúlik a földön, mint
ha elszállt volna belőlük az élet. A matróz 
szónélkül kézenfog és kivezet az uccára. 
Hatalmas néptömeg szorong a ház előtt, az 
ablakcsörömpölésre futottak össze. Ta
nácstalanul állok, csaknem összeesek a fá
radtságtól és az átélt izgalmaktóL

Lassanként magomhoz térek, meg aka
rom köszönni a matróznak, hog^ megmen
tette az életemet. Séholsem látom, ug(ylát
szik elvegyült a bámész tömeg között. Nagy 
sietve két rendőr közeledik, megkönnyeb
bülten lélekzem fel, végfre hatósági oltalom 
alá kerülök. A rendőrök legfnagyobb meg
lepetésemre nekem esnek, rámorditanak, az
után egyik jobbról, másik balról megragad
ja a karomat és elindulnak velem a komiszá- 
riátus felé. Mostmár sejtem, miért távozott 
el oly gyorsan a megmentőm.

A rendőrfőnök előtt elmondom az ese
temet, d!e legynagyobb megdöbbenésemre a 
végén ő is rámripákodlk, hogy igazoljam ma 
gjam- Előveszem hajóspapirjaimat, ami lát
hatóan imponál neki, de azért hallani sem 
akar arról, hogy a két görögöt is felelősségi
re vonja. Nyomtatott papírlapot ad a kezem
be, amelyen egymásután fel van tüntetve a 
Konstantinápolyban székelő külföldi kon
zulátusok cime.



Lehanyatlom a padira, rendkívül elke
serít az igazságszolgáltatásnak ez a külö
nös módja. Újból rettenetes kiábrándulást 
érzek, akár a bukaresti fogjdában. Eszembe 
jut a hetek óta tartó éhezés, a pincében el
töltött gfyötrelmes éccakják, üdítő menekvés 
gyanánt feltűnik előttem, az otthon képe. 
Bágfy adtan rámutatok az osztrák—magyar 
konzulátus címére.

Semmi kihall^atási jegyzőkönyv, vaglyv 
más eféle formalitás. A komeszár Int a rendi- 
őrnek, már is vezet kifelé az uccára. Alig 
haladónk néhány száz lépést, a rendőr megj- 
áll eg(y ház előtt, a kapun látom az osztráké 
magyar konzulátus feliratát. Kísérőm se szót 
se beszéd!, egyszerűen faképnél hagy, las
san megindulok felfelé a lépcsőn.

Meglehetősen egyszerű irodába nyitóid 
bie, belekezdek a mondókámba. A hivatal
nok leint, hogy várjak, mert a konzulátu
son csak ©¿y hivatalnok tud magyarul, de 
az most éppen nincs itt. Végire megérkezik, 
de a beszélgetés mégis németül folyik, mert 
a hivatalnok magyar beszédét bizony alig
értem, nyilván ő sem az enyémet.

Amikor elmondtam életem történetét, a 
hivatalnok néhány korholó szóval illetett^ 
de azért kijelentette, hogy a konzulátus 
gondoskodni fog rólam. Jegyzőkönyvet irat 
nek velem alá, majd rövid tanácskozást tar
tanak, amelynek végén egy tizkoronás ara
nyat utalnak ki a számomra első segély gya
nánt. Közük velem továbbá, hogfy a Fiume 
felé közlekedő legközelebbi osztrák-magyar 
hajó indulásáig a konzulátus gondoskodik. 
számomra lakásról és ellátásról. Időközbeni 
talán módjukban lesz ruházkodási viszonyai
mon is segíteni, mert bizony öltözékem &



legutóbbi héték viszontagságai és a görö
glökkel folytatott kézitusa után szánalmas 
képet nyújt. A további intézkedésig naponta 
jelentkezzem a konzulátuson a délutáni 6- 
rjálldban.

Szolgát adinak mellémi, aki elegáns szál
lodáiba vezet, a Hotel du Orientbe. Megtu- 
dbm, hogy a szálló osztrák ember tulajdo
na, aki ízlésesen berendezett szobát utalt 
ki számomra. A szállóban fürdő is van, el
ső utam odavezet. Határtalan gyönyörrel él
vezem a meleg vizet, úgy érzem megtisztu
lok ibenne a sok szennytől és borzalomtól, 
ami ebben a városban reám tapadt. Az ágy 
is leírhatatlan boldogságot nyújt, aki soha
sem aludlt csupasz kövön hideg éccakában, 
nem is tudja elképzelni mit jelent a kényel
mes, puha égy.

Az elegáns étteremben türtőztetni kell 
magamat az evésben, nehogy feltűnést kelt
sek mohó falasommal. A konzulátus ugy- 
látszik jó márka itt, mert az igazgató és a 
pincérek feltűnő udvariasan bánnak ve
lem. Tizennyolc órát aludtam egyfolytában, 
jóval elmúlt dél, amikor felébredtem.

A konzulátusra sietek, hogy jelentkez
zem. Itt ujaibb meglepetés ér. A hivatalnok! 
közli velem, hogy a konzulátus személyzete 
gyűjtést indított a javamra. Máris összead
tak annyi pénzt, hogy egy öltözet ruhát és 
három rend fehérneműt vásárolhatok be
lőle. Biztonság okáért, már hozattak is né
hány kész öltönyt, azonkívül fehérneműt, 
nyomban felpróhálhatom. Kimondhatatlanul 
jól esik a szives gondoskodás, nem győzök 
.hálálkodni a jóságukon.

Vadonatúj ruhában, elegánsan jelentem 
~meg a szállodában, a személyzet alig ismert



Hám. A jómódba könnyen belészokik az 
emlber, szinte magiától értetődőnek találom 
az elegáns szállodai életet, eszembe se jut, 
bogy alig három napnak előtte, a Wiener 
Bankverein épülő palotájának folyosóján 
hajtottam nyugovóra a fejemet.

Vacsora után nem; akaródzott felmenni 
a szobámba, elhatároztam, hogy zenét hall
gatok néhány ónán át. A kávéház a konstan
tinápolyi németek! és osztrákok találkozó
helye, de hirtelen magyar szó lüti meg a fü
lemet, az egyik közeli asztal mellől. Három 
fiatalember beszélget magyarul, gondolko
dás nélkül asztalukhoz lépek, bemutatko
zom. Kedvesen fogadnak és elmesélik, hogy 
Konstantinápolyban szép számmal laknak 
magyarok, csodálják, hogy meglepődöm e- 
zen a hiren. Különös helyeken járhattam — 
mondják —, ha ennyi idő alatt egyetlen ma
gyarral sem találkoztam, ők egyébként egy 
magyar export kereskedelmi vállalat tiszt
viselői, tulajdonképpen átutazóban vannak 
Alexandria felé. Mesélik, hogy ott sokkal 
könnyebbek a megélhetési viszonyok, kel
lemesebb az élet, mint Konstantinápolyban.

A beszélgetés során érzem, hogy már 
megint ébredezik bennem a kalandvágy- S 
csakúgy találomra közbevetem, nem vinné
nek-e el magukkal? Kijelentik, hogy ennek 
semmi különösebb akadálya nincsen, egy
szerűen úgy fogok szerepelni, mint az ő 
«céglük alkalmazottja, nem lesz semmi akadá
lya az utazásnak, csak holnap délelőtt ki
lencre jelenjek meg a kikötőiben, mert ak
kor indulnak.

A legöregebb közülük előkapja az 6- 
láját és felveti az indítványt, játsszunk egy 
rövid kártyapartit. Felszólítanak, hogy éli-



jak be közibük partnernek. Szabadkozom), 
hogy életemben sem kártyáztam, csupán hu- 
szonegyest karácsonyonként, dle akkor is 
<£óra. Megnyugtatnak, hogy a játék csu
pán kétfilléres alapon megy és kedvemért 
a ramsli kelyett hajlandók ők is huszon-t 
egyest játszani

Úgy érzem, az ajánlatot nem illik visz- 
szautasitani, hivatom a fizetőt és beváltom 
a konzulátuson kapott csillogó, tizkoronás 
aranyat. A játék tényleg kétfilléres alapon 
indult, de egyre jobban belemelegszünk a 
•dologba. Szinte megszeppenek, amikor lá
tom, hogy a nagyobb kasszáknál tizfilléres, 
huszfilléres, sőt koronás tétek is szerepel
nek. Hihetetlen szerencsével játszom, nem 
táltakozhatom a magas tétek ellen, mert azt 
hinnék, hogy a nyereségemet féltem.

Minél jobban belemerülünk a játékba, 
annál inkább eltűnik a baráti hangulat, ami 
találkozásunk után köztünk kifejlődött. A  
partnereim idegesen, sőt időnként gorom
bán viselkednek egymással szemben és ve
lem is, néha úgy érzem, hogy szinte gyüK 
lölnek azért, mert nyerek. Pedig nem tehe
tek róla. Néha hetesre bankot ütök, hogy 
valamit visszaadjak a pénzből, tizenötre meg 
állok, mégis én nyerem a játszmát.

Éjfél jóval elmúlt, a pincérek jelzik, 
hogy záróra van. Úgy érzem, hogy ellensé
gekként búcsúztak el partnereim az utála
tos kártya miatt, pedig milyen szívélyes jó
barátságban kezdtük meg a játékot. A dél
előtti elutazás szóba sem kerül, hidegen 
búcsúznak el tőlem. A szobámban megszá
molom a pénzemet, huszonkét koronát nyer
tem.



Nem tudlak örülni a pénznek, pedig u- 
gyancsak rám fér. Sokiáig töprengek azon, 
hogy a kártyajáték sohasem szórakozás, még 
ha dióra megy is, mert lényege a mások meg 
károsítása. Szinte sajnálom a három fiatal
embert, bizonyára hiányozni fog nekik a 
huszonkét korona. Igaz, hogy nékem viszont 
nagyon jól jött és mindjobban felkelti az 
önbizalmamat, jövendő vándorlásaim sike
rében.

Tizenegyre jár az idő, amikor felébre
dek. Rohanok a kikötőibe, az Alexandria felé 
induló gőzös már délelőtt kilenckor kifu
tott. A tervem tehát meghiúsult a kártyâ  
miatt, mert ha korábban fekszem le, kilenc
re kényelmesen itt lehettem volna. Elballa
gok a konzulátusra, ott azt mondják, hogy 
hat-nyolc napon bélül aligha indul hajó Kö- 
zépeurópa felé. Csak éldegéljek nyugodtan, 
a konzulátus állja az Ígéretét, gondoskodik 
lakásomról és ellátásomról.

Az időmből futja bőségesen, hatalmas 
sétákkal űzöm el az unalmat. Nem mesZ- 
sze a szállodámtól tükörabtlakos kávéháíz- 
félét fedeztem fel, kisebbfajta varietének 
gondolom. Az esti előadást úgysem igen 
nézhetem meg, mert nem futja anyagi erőm
ből, hát majd betérek délután egy feketére. 
A kora délutáni idő ellenére, a kávéháZ 
csaknem zsúfolásig telve, a törököknek sok 
a ráérő idejük. Csinos hölgyek is ülnek az 
asztalok mellett félig törökös toalettben, de 

‘látom rajtuk, hogy nem vérbeli törökök, 
nincs fátyol az arcukon.

Viccelődnek, tréfálkoznak a szomszédos 
asztalnál ülő fiatalemberekkel. Érdekes a 
törökök mozdulatai. Tenyerükkel elháritóan 
integetnek aíz  egyik fiatalember felé. Nálunk



odahaza, ez azt jelenti, hogy „menjen ké
rem“, itt pont az ellenkezőjét. A fiatalem- 
¡ber odamegy az asztalukhoz, azután a tár
saság nagyot nevet, bizonyára jó viccet 
mondtak egymásnak. Beszélgetés közben 
jobbra-balra ringatják a fejüket, ami ná
lunk tiltakozást, vagy tagadást jelent, a tö
rököknél ellenben beleegyező bólintgatás.

Érdekéi ez a sajiáitos beszélgetés, azon
kívül — mit tagadjam — nagyon csinos az 
a két liány, aki a harmadik asztalinál ül. A 
mellettük levő asztalhoz telepszem, mert — 
mondom a pincérnek — nagyon erős a lég- 
huzat ott ahol ültem, a bejárat mellett. A 
két hölgy ugylátszik nem veszi éslzlre a s tra 
tégiai mozdulatot, szörnyen el vannak mé- 
lyedive, egy fényképben gyönyörködnek. Fe
léjük sandítok látom, hogy három-négyesz- 
tendős kisleánykát ábrázol a képi.

Az egyik meg is csókolja, majd csillogó 
szemekkel mutatja a másiknak. AmaZ a 
kezébe veszi, nézi, majd hirtelen Összecsap
ja a tenyerét és felkiált, hallga csak... ma
gyarul:

— Jaj, de aranyos!
Nem akarok hinni a füleimnek, majd 

leszédülök a székről a meglepetésemben. 
Márpedig ezek magyarul beszélnek, hiszen 
az, aki az imént a képet megcsókolta, most 
szinte extázisbán meséli, hogy a kislány 
állandóan várja haza Pestre az anyukáját 
és mennyire örült a török papucsnak, amit 
a legutóbb Konstantinápolyból kapott.

Ügy érzem, hogy mostmár itt nem köte
lez az udvariassiág, odalépek az asztaluk
hoz, magyarul üdvözlöm őket. Majd a nya
kamba ugranak örömükben, a fiatalembe
rek a többi asztalnál nem tudják mire vél



ni a dolgot. Azután megindul a vegnélküji 
beszélgetés, összevissza kapkodunk mind' a 
hárman, túl akarjuk egymást licitálni a be
szédben.

Megtudom tőlük, hogy artistanők, hó
napok óta turnéznak a Balkánon. Az e- 
gyik férjes asszony, az ura akrobata, dlé 
leesett a trapézről, károm hétig feküdt a 
kórházban, most Budapesten van a kislá
nyuknál. Ő küldte azt a fényképet, amit az 
imént olyan szeretettel nézegettek. A má
sik fiatal táncosnő, kéthónapija, hogy el
jött hazulról, de már nagyon vágyik visz* 
sza. A Karcsi is egyremiásra firtatja a le
veleiben, hogy mikor jön már haza?.

Örömtelt beszélgetésben csevegünk az 
otthonról, messzi idegekbe szakadt károm1 
lárvák, őket a megélhetés komoly gondjai 
sodorták ilyen távolra, engem lebirhatatlan 
vágyakozása a bolyongásnak, őket talán 
pem várja hiába az aranyos kislány, vágyj 
a Karcsi, de engem vájjon mikor juttat ha
za lehiggadt vérem józan intelme?...

Rövid sétára indulunk kifelé a város
ból, vig beszélgetéssel. A ligetbe ériünk, le- 
heveredünk a fűbe és fölcsendülnek a bá
natos otthoni nóták. A sétálgató törököjk 
meg-megállnak, látszik rajtuk nem tudják1 
mire vélni, hogy három ember énekel és 
köziben folyton a szemeit törölgeti. Észtre 
sem vettük, hogy beesteledett, sietni kelj: 
vissza a városba, nemsokára szétnyílik a 
üiggöny, cdfraruhlába öltözött két artistanő 
produkálja majd magát rajta, akik ma dél
után lélekben jaj, de messze jártak.

A konzulátuson közlik velem, hogy ha 
nem akarom bevárni a Fiúméba induló köz
vetlen hajót, úgy már holnap elutazhatom,



mert indul egy gőzös. Kissé hosszadalmas 
lesz ugyan az ut, mert a Graf Palatzky e- 
lSbb Alexandrának tart és onnan megy to
vább Trieszt felé. Triesztig természetesen, 
a hajón kell maradnom, útközben nem sziájll 
hatok ki sehol, mert ha a száirazföldíön baj 
érne, vagy netán lemaradínék, abból nagyf 
kellemetlensége támadna a konzulátusnak.

Elfogadóm az ajánlatot, hálásan meg
köszönöm iaz irántam tanúsított jóságukat, 
ki is állítják a marsrutát azzal, hogy még 
ma jelentkezzem a hajón. A hajóstisztek szí
vesen fogadnak, kabint utalnak ki számom 
ra, még elmehetek sétálni, de holnap dél
előtt nyolcra pontosan itt legyek. *

Mégegy utolsó sétára indulok Konstant! 
nápoly uccáin. Borzadva kerülöm el a W ie
ner Bankverein épülő palotáját, gyotrel- 
mes éccakjáim keserüemlékü tanyáját. U- 
tam a török negyedbe vezet, a fátyolos 
asszonyok a falfelé fordulnak előlem, le
kuporodnak, tenyerükbe rejtik az arcukat. 
Nem haragszom érte, ebben a városban sok 
mindlen elfordult tőlem, nem sajnjálom itt
hagyni.

Néma töprengésem nem is ezt a várost 
illeti, hanem, hogy jóltevőim szívességét 
megint rut háládatlansággal fogom viszo
nozni. Mert már most esküdni mernék rá, 
hogy a Gráf Paletzky nélkülem fog befut
ni a trieszti kikötőbe. Hasztalan keresnek 
majd a kiszállásnál, mennyi kellemetlensé
ge lesz miattam a konzulátusnak, amely 
pedig milyen szépen gondoskodott rólam,

A lelkiismeret szavának elfojtására 
könnyen talál módot, a fanatikus lélek. A 
sors kedvezését látom abban, hogy a hajó 
útja Alexandria felé vezet, ahol könnyül a



megélhetés és ahol miár rég ott lennék!* ha 
a kártya miatt el nem maradok a három hi
vatalnoktól. Azután meg a konzulátusnak  ̂
tulajdonképpen nem is lehet különösebb! 
b>aja* ha lemaradok a hajóról. Hiszen ut-< 
közben szerencsétlenség is érhetne* mond- 
juk beleesik valaki a tengerbe* azért csak 
nem vonhatják felelősségre a konzulátust?

De azért sehogy sem tudom elűzni ma
gamtól az önvádat* féléccakán át ébren vir
rasztók a kabinban. A kora reggel miár a 
fedélzeten talál, örömmel látom, miiként 
húzzák fel a horgonyt* óriási sistergéssel 
miként indulnak a gépek. Lassan ködfáp 
tyol borul Konstantinápoly minaretjeire* ö- 
römteli, megfcönnyebfült lélekkel távolo
déin tőle* pedig mennyi reménnyel, mennyi 
vágyódással jöttem ide.



ClsO rövid látogatásom Afrika 
földjen

A hajó jóval nagyobb a Princepessa Ma 
fiánál, amely Konstansából Konstantinápoly 
ba szállított. Emeletnyi orrán naphosszat 
elheverem, nézem a delfinek! játékát. Vi
dáman ficánkolnak a hajó körül sereges-* 
tol, vagy versenyt futnak vele, bukdácsoló 
rohanással. Néha felbuknak a habokból, vé
giül mégis belefáradnak a küzdelembe, me
rész kanyarulattal oldalra húznak.

Közel négjy napi a tengeri ut Aljexan* 
diájáig, mentol inkább közeledünk feléje, an
nál biztosabban érzem, hogy onnan tovább 
nem megyek. A matrózok mondják, hogy 
a hajó ott tényleg kiköt, mostmjár csak 
kiszállás módját kell kieszelnem. Óvatosan 
aziránt érdeklődöm, vájjon lesz-e néhány 
óra időnk, hogy széjjelnézhessfünk Alexan
driában? A válasz nem valami biztató. A 
hajót csak igazolvánnyal lehet elhagyni, 
•mert a kikötőben az angolok az urak! és 
rettenetes fegyelmet tartanak. Igaz, hogy 
a matrózok, ha éppen sürgős a dolog, mjás 
módját is ismerik a kiszállásnak, de ez! 
kissé veszedelmes dolog és csak gyakor
lott tengerészek kockáztathatják meg.

Arról van szó, hogy a hajó sodronykö
telein kell eljutni a partra éccaka, amikor



az őrszem nem veszi észre az embert. Neím1 
csekély feladat még tengerészek számára 
sem, hiszen éppen elég távolságot kell meg
tenni kötélen lógva ég és viz között.

A kilátás nem valami megnyugtató, még 
is elhatározom, hogy megpróbálom, ha más 
képp nem megy a dolog. Lassanként ké7 
szülődnek a kikötésre, szorongó szívvel 
mustrálom a tekercsbe hengergetett, kar- 
vastagságu drótköteleket. Jobbról is, bal
ról is szirénábügás hallik, közeledjünk a 
kikötőhöz.

Angol hadihajó-óriás mellett siklik ej 
a gőzösünk. Rendkívül impozáns látvány a 
hatalmas páncélos cirkáló, puszta látása is 
szinte félelmet kelt az emberben. Minde
nütt a legpiedjánsabb rend és tisztaság, a 
mi tisztjeink is idegesek, mintha félnének 
a szigortól, ami ebben a kikötőben lépten- 
nyomon megnyilvánul.

Nyilsebes motorcsónak száguld a ha
jónk mellé, angol tengerészek ülnek ben
ne. Szigorúan hivatalos szertartással üd- 
vözljik a Gráf Paletzky kapitányát, azután 
klözlik, hogy hajónk melyik kirakodóhelyre 
fusson be. Már indulnak is vissza. Maga
tartásuk szigorúan hivatalos, sőt megle
hetősen hideg. Semmi kollegiális mosoly, 
vagy kedvesség. Itt ugylátszik nem nagyon 
kedvelik az osztrák-magyar hajókat, vagy 
talán nem is tudnak szívélyesek lenni ezek 
a száraz angolok?

Hajónk lassít, méltóságteljesen biesétáj 
a rakódóhelyre. Izgalommal figyelem a le- 
rögzités munkálatait, terepszemlét tartok a 
kijutás irányában. Érdeklődöm, hogy med
dig maradunk itt, senki sem tudja, vagjyí 
talán nem akarja tudni. Kikötés után »a;



szokásos kihallgatás, napiparancs felolva- 
siás. Ezúttal nem veszek részt a kihallga
táson, csak settenkedem a tisztek körtük 
hjátha meghallok valamit.

Megkezdődik a kirakás, nyomban 
megállapítom* hogy ma nem készülnek el 
vele. Az éccaklát egészen bizonyos* hogy 
itt töltjük, lassan felkészülök a szökésre. 
Ugyljátom kedvemre jár a szerencse* a hát
só drótkötelet egy hatalmas ponton tartja* 
alig 15—20 métert kell majdl végigtornjász- 
nom rajta a levegőben. Úgy veszem észre* 
hogy néhány matróz és hajósinas rosszban 
séntikál, ők is állandóan a kötél körtül 
settenkednek. Nem merek szólni nekik az 
ügyről* hjátha elárulnak, vagy rámijesztenek 
nehogy tapasztalatlanságommal elrontsam a 
vállalkozásuk sikerét.

A szabadnapos tisztek csaknem vala
mennyien elhagyták1 a hajót, az altisztek* 
sőt a matrózok1 közül is csak azok vannak 
itt* akik szolgálatot teljesítenek. Szerencse 
hogy csomagom nincs* könnyen feltűnne* ha 
batyuval a kezemben sétálgatnék a hajó 
farán.

Leszáll az est* sietni kell, mert a hold 
éjféltájban feljön. Két óránál is hosszabb 
idieje hasalok miár nem messze a dróttartó 
baktól* nem mozdulhatok, mert állandóan 
gyanús árnyak mozgolódnak körülötte. Tiz 
'órát mutat az órám* amikor négykézláb* 
kúszva két alak közeledik a drót felé. Az} 
őrszem aligha szórakozik ilyenkor tornával* 
különben is pontosan tiz órakor orváltást 
tartanak a hajón. Ezek csak matrózok le
hetnek, akik hozzám hasonlóan a drótkö
tél segítségével kívánnak partra jutni.



Nem tévedtem. Macskaügyességgel, nesz 
telemül lógaszkodnak r|á a kötélre, azután 
pedig akrobata rutinnal kapkodják sza
porán kezüket egymás elé. Tüneményes gyor 
sasággal csúsznak a part felé a lejtős drót
kötélen, úgy tetsizik, mintha valaki a part 
felől húzná a drótot- Látszik, hogy nagy) 
gyakorlatuk van az ilyesmiben, dfe mostmár 
rajtam a sor, mert a leváltott őr néhánjy! 
percen belül ideér első sétája során.

Kissé reszketek, amikor görcsösen ka
paszkodva a drótba, leereszkedem a hajó- 
TÓl. Súlyom alatt a kötél meghajlik, majd 
elkiiáltottam magam ijedtemben. Visszamen
nék miár, de nem lehet. A kötél a part felé 
lqjt, nincs bennem annyi erő, hogy újra, 
fel tudnám magam tornászni a hajóra. Most 
jveszem észre, hogy a konzulátus jó koszt
ján mennyire meghíztam, nem merem meg- 
klodkjáztatni kezemmel az első oldallépést, 
attól félek, hogy félkézZel nem tudom fenn
tartani magam a dróton.

Kiáltani kellene segítségért, de ebből 
JbbrZasztó baj származna. Lábaim megmere
vednek az ijedtségtől, úgy érzem, hogy ci
pőmmel máris a vizben vagyok, pedig eme
let magasságban lógaszkodom fölötte. Min
den erőmet összeszedem, néhjány centimé
terrel sikerült oldalt jutnom. A kötél ret
tenetesen vágja a tenyeremet, mintha izzó 
drótból volna. Apró szálak állhatnak ki be
lőle, mert minden uj fogásnál érzem, hogy 
a húsomba hatol valami. Különösen a jobb 
tenyerem fáj, mert arra lejt a kötél, test
súlyom nyomása alatt begylürődik a hús a 
tenyeremen a drót sodronymenetei közé.

Lassanként mégis közeledem a ponton 
ielé, de aligha birom ki odáig. Három négy



fogás után megállók és elhatározom, hogy 
elengedjem a kötelet, úszva igyekszem pat
tot érni. Ámde a hajó és a ponton között 
nagyon erős a viz Járása, könnyen alásodor, 
azonkívül a loccsanást meghallanák, meg a 
dlrót is nagyot rándulna, ha hirtelen meg- 
szabadulna súlyától.

Mentő ötletem támad. Fogást cserélek, 
megfordulok, most már a balkezem van 
elől, arra nehezedik a dolog nehezebb1 ré
sze, mert a jobbkezemet már nem érzem a 
fájdalomtól. Valamivel tényleg jobban megy 
az ügy, de alig haladok négy-öt métert, ki
fárad a balkezem is. Tenyeremből vércsöp- 
pek hullanak a homlokomra az iZzadtsiág- 
gal keveredő vér a szemembe csorog, nem 
törölhetem le, őrjítően kellemetlen érzés.

Végre úgy érzem, hogy lassan felfelé 
feszül a drót, közeledem a másik végéhez. 
A továbbjutás igy nehezebb, de erőt ad a 
a tudat, hogy már csak néhány méter és el
érem a pontont.

Féljájultan rogyok le a deszkára, ne
gyedóra is eltelik, amig magamhoz térek. 
Innen már nem nehéz a kijutás, a pontont 
senki sem őrizi, a vékony deszkán baj nél
kül sétálok végig, fellélekizem, szárazföl
dét érizek a lábam alatt.

A parton az éccakai órák ellenére is e- 
lég nagy a forgalom, nem messze lámpa
fény mellett most is árut hordanak ki a 
munkások az egyik hajóról. Óriás raktár
ba hordják a zsákokat, megbújok az egyik 
szögletben, bevárom a reggelt. Tenyerem 
rettenetesen sajog, végig felvérezte a drót, 
borzasztó fáradtnak érzem magam, egészen 
jó alvás esik a zsákokon, nem zavar a mun
kások zajongása.



Nappali világosságira ébredlek, a mun
kások még mindig szakadatlanul hordják 
a zsákokat, észrevétlenül kisompolygok! a 
raktárból. Első pillanatban azt hiszem,, 
högy Konstantinápolyiban vagyok, annyi a 
hasonlatosság a két kikötő között. De a 
lakosság itt már egészen más. Túlnyomó
részt arabok, barnaképü, szép férfiak és 
hasonlóképpen bamaképíü, de sokkal csi
nosabb nők. Nem félnek az idegenektől, 
mint a fátyolos török asszonyok, sőt ellen
kezőleg. Ez a csinos arab nő például itt mel 
lettem nem várta meg, hogy megszólítsa a 
hórihorgas orosz matróz, hanem bájos mo
sollyal ő szegődött melléje. Nagy alkudo
zásba kezdenek, annyit értek belőle, hogy 
anyagiakról folyik a beszéd.

A tengerpartról hiányzik a kétségbe
esett munkakeresők ezernyi tömege. Ugy- 
látszik igazat meséltek a magyar hivatal
nokok, itt könnyen munkához jut az ember, 
ha dolgozni akar. Márpedig én akarok, mi
után meglevő néhány koronámhoz, csak a 
legvégső esetibén nyúlok, jó  iskola volt a 
konstantinápolyi éhezés és a kolduló sé
táik a német hajóra.

A parton sok néger matróz dolgozik, 
a szemükből annyi őszinte jóság sugárzik 
felém, amennyit kikötői tapasztalataim so
rán együttvéve sem találtam eddig a fe
hér emberek között. Ők végzik a legnehe
zebb munkát, szenet hordanak egy óriási 
angol kereskedelmi hajóra. Köszöntöm az 
egyikét, kedvesen válaszol, de nem értem 
a szavát. Románul szólok hoZzá, majd tö
rökül, csak mosolyog és int, hogy nem ér
ti mit mondók. Hirtelen mégis észbékap,



jelzi, hogy csak várjak itt a parton, amíg 
visszajön.

Kettesben térnek vissza, a másik né
ger legnagyobb meglepetésemre németül 
köszönt. Valami munkavezetőféle lehet, 
mert nem szénporos a ruhája, bár a szén
por a többin sem igen látszik, minthogy 
némelyüknek köziülük még a szénnél is’ fe
ketébb a bőre. Elmondom neki, hogy mun
kát szeretnék vállalni, idegen vagyok és 
elhagyatott. Látom, hogy igaz részvéttel 
hallgat. Számkivetett emberről van szó, te
hát sorstársról, mert hiszen a négereknek 
is hasonló a sorsa.

Mosolyogva a tenyerembe csap és mond! 
ja, hogy csak jöjjek fel vele a hajóra ott 
fogok dolgozni, mert a szénhordást az' én 
gyenge szervezetem el nem birja. A hajó 
orrán ragyogó góliátbetükkel díszeleg a 
felirat: „City of Calcutta“. A néger el
mondja, hogy Indiából jött a hajó, Barce
lonába igyekszik, most szenet vesz fel, jó 
¡néhány napig akad1 itt munka a számomra.

Nagy érdeklődéssel nézem a szén bera
kását. A szenet tutajforma lapos hajón a 
gőzös oldalához vontatják. Itt kapákkal, 
tengerifülből font kosarakba rakják1, majd 
beöntik a hajó oldalán levő hatalmas nyi
tásba, amely tágas vascsatornában folytató
dik és a hajó szénraktárába, az úgyneve
zett szut-ba vezet.

Munkahelyem gyanánt a szénlevezeto 
csatornát jelölte meg a néger a hajó bel
sejében. Mindössze annyi a feladatom, 
hogy vigyázzak ne akadjon el a szén a csö
vön való lefolyás köziben. Ez azonban igen 
ritkán fordul elő, ha néha véletlenül ösz- 
szecsomósodlik a beöntésnél.



Igazién nem nehéz munka, bőségesen 
futja az időmből, hogy széjjelnézzek a ha
jó belsejében. Az első tekintetre megájlaj- 
ptitom, hogy óriási a fegyelem, a tisztaság 
és a rendi. A személyzet egytől-egyig hin
du. Rendes matrózruhját viselnék, csak a 
fejükön van turbán.

Csodlálatos, hogy milyen óriási tömeg 
szén fór bele egy ilyen hajóba. Igaz, hogy! 
a szénraktár méretei is szokatlanul na
gyok, db miért kell ezer tonna, ha a gőzös 
csak Barcelonáig szándékozik eljutni? A 
néger megnyugtat, sose csodálkozzam, ha 
kevesebb szén kellene a hajóra, kevesebb 
volna a mi keresetünk is. Különben is a 
matrózoktól úgy hallja, hogy a hajó csak 
néhány napot tölt Barcelonában, mert on
nan hosszabb keletafrikai útra indul.

A néger munkavezetőt egyébként na
gyon megszerettem. Ugyanabban a barak- 
blan lakom, amelyben ő, gyakran átlátoga
tok hozzá esténként, órák hosszat élbe-" 
szélgetünk. Elmondom neki jövendő célo
mat. Egyideig még itt akarok dolgozni, 
hogy valami pénzt keressek, azután pedig 
a Nilus mentén Afrika belsejébe igyekszem 
eljutni.

— No akkor száizesztendleig dolgozhat 
— mosolyog kedvesen a néger. — 'Afriká
nak ezen a részén az angolok olyan szigo
rú fegyelmet tartanak1, hogy európai ember 
a Nilus mentén munkát seholsem kaphat. 
Afrika keleti partvidékén egészen más a 
helyzet. Ha például — mondja hamiskás 
mosollyal — ezen a hajón eljutna oda, a 
spanyol vagy francia gyarmatokon köny- 
nyen elhelyezkedhetnék.



A néger felvilágositása komoly gondbl- 
kodlásra késztet. Nincs okom rá, hogy ké
telkedjem a szaviájbían. Annyi keresetlen ő- 
szinteség és jóság sugárzik! a szeméből, 
hogy példaképnek lehetne |állitani az iskola- 
könyvekbe. Nyilván azért nem Tbürik meg 
őket magluk között a „kulturált“ fehér em
berek.

Merész elhatározással felvetem előtte 
a kérdést, mit szólna hoZzá, ha elbújnék a 
City of Calcuttán? Nem lepődik meg az 
indítványon. Csupán arra kér, hogy amig 
az ő alkalmazásában állok, ne kísérletez
zem ilyesmivel. Ha komolyan elhatározom 
magamat a dologra, a murika befejezése e- 
lőtti nap kérjem elbocsátásomat, azután azt 
tehetek, ami jólesik, neki az [ügyből kelle
metlensége nem származhat.

Mostanában órákhosszat otthagyom a 
széncsusztató csövet, terepszemlét folyta
tok a hajó belsejében. Megállapítom, hogy 
ebben az óriási szénraktárban akár száz 
ember is elrejtőzködhetik, lehetetlenség, 
hogy a hajóról bárki is észrevehetné őket. 
A  sötétség kissé kellemetlen ugyan, való
sággal ijesztő az óriási széntömeg, ami itt 
felhalmozódik. Több hatalmas szellőztető 
cső vezet le a fedélzetről, de azért nagy 
általánosságban komor sötétség honol, a 
feketeségnek ebben a nagy birodáImában. 
A járáskelés nemi nehéz, keskeny vaslép
csők vezetnek a hajó oldalán, sőt a szel
lőztető csöveken is fel a fedélzetre, egy 
ember kényelmesen felmászhat rajtuk.

Elhatároztam, hogy belopódzom a ha
jóra, a négerrel őszintén közöltem a szán
dékomat. Azt tanácsolja, hogy minél több 
élelmet és ivóvizet tartalékoljak jóelőre,



mert az ut Barcelonáig egy hétnél is to
vább eltarthat, márpedig nem tanácsolja, 
hogy útközben feÍme részkedjem a fedél
zetre. Albban lállapodtunk meg, hogy a szén 
behajózásának befejezése előtt azi utolsó 
nap reggel kiléptek a munkából. A munkave 
zető a hajón bejelenti ugyan a kilépésemet, 
de ez csak formalitás, délután újból nyu
godtan megjelenhetek a hajón, senki sem 
fogja tudni, hogy éppen én vagyok az1, akit 
délelőtt kijelentett. v

Naponta kisebb-nagyobb csomagokkal 
jelenek meg a hajón, nem tűnik fel, mert 
az ebédet eddig is magammal vittem. Az 
egyik szellőztető nyilás közelében valósá
gos miniatűr élelmiszerkamrát rendiezekbe, 
azonkívül több üvegben friss vizet. Azt is 
kikémleltem miár, hogy a szellőztető cső 
felső nyilasától nem messze a fedélzeten 
hatalmas tyúkketrec áll, mellette csappá! 
felszerelt hatalmas víztartály, bizonyára é- 
desviz van benne, ebből itatják a libákat 
és a csirkéket. Ha elfogy a vizem, végső 
szükségben még mindig felmászhatok a 
szellőztetőcsövön egy kis vilzért, a libák 
remélhetőleg nem neheztelnek meg érte. A 
ketrec mellett Zsákokat látok, füge, vagy 
datolya lehet bennük, ez sem megvetendő 
lehetőség.

Este a néger szónélkül kifizette a bé
remet, ebből tudtam! meg, hogy a szénbe
hajózás holnapi befejeződik. Megköszöntem 
a szivességét, szinte érzékeny volt a bu- 
csuzásunk, de azért reggel pontosan meg
jelentem a hajón, legalább egynapi ingyen 
munkával meghálálom a jószágát.

A behajózás már a kora délutáni órák
ban befejeződött, a hajón nagy sürgés-for



gással készülődnek az indulásra. Senki sem 
vehette észre, hogy a széntartályban ott 
maradit a csővezető annál kevésbé, mert a 
négér munkavezető nyilván bejelentette* 
hogy munkásai köziül senkisem hiányzik, a- 
mjiben végeredményében igaza is volt.

Kissé bántó a sötétség, úgy érzem, 
mintha megvakultam volna. A nagy csöndé 
sem valami barátságos, ijedten rebbenek 
fel, ha körülöttem itt-ott megcsúszik a szén. 
Odakinn éccaka lehet, mert a szellőztető- 
csövön parányi világosság sem áramlik ide. 
Kényelmes ágyat kaparok magamnak a 
szénben és elalszom. Nem tudom meddig 
tartott az álmom, arra ébredek, hogy im- 
bolyog a hajó, tehált elindultunk.

Telnek-mulnak az órák, kissé unalmas 
itt egyediül a sötétben. A séta nem kelle
mes a süppedő szénben, a vaslétrakon való 
kapaszkodás mégkevésbé. Most látom csak 
mennyire elszoktam az egyedlülléttőL Azon
kívül bevallom, kissé mintha félnék is e- 
gyedül ebben a rengeteg feketeségben. Mi
lyen jó volna egy Ids sétát tenni a fedél
zeten. A néger ugyan óva intett ettől a me
rész vállalkozástól, de vájjon mi bajom 
származhatnék abból, ha észreveszik, hogy 
itt vagyok. Elvégre a tengerbe nem dob
hatnak, a hajó pedig útközben aligha köt 
ki. Legfeljebb bezárnak, vagy beutalnak a 
konyhába, ebben a mesteségben pedig már 
kiismerem magam.

Elhatároztam, hogy éccaka felmászom 
a fedélzetre. Rövidke pcróbautat is végez
tem már a szellőztető cső vaslétráján. Kis
sé szüköcskén férek ugyan el benne, dle az
ért megjárja. A szelelőcső torka mindin
kább elsötétül, odafenn ugylátszik alko-



nyúl. Megvárom amig teljesen sötét lesz, 
lassan kúszni kezdtek felfelé a lépcsőkön.

Közel a nyiltás széléhez megcsapi a friss 
tengeri levegő, szinte felüdülokL A fedél
zeten néma csönd, csak a gépek moraja 
hallik. Kidugom a fejem a nyíláson, néhány 
percig kémlelődiöm, szinte kapkodva szí
vom magamba a friss levegőt. Négykézláb 
először a esirfeeketrechez kúszom, tényleg 
édesvíz jön a víztartály csapjából. Most a 
legközelebbi zsák jön sorra, nagy megle
pődéssel látom, hogy lyukas, a nyílás kö
rül néhány füge hever elszórtan a földön. 
Vájjon ki dézsmálhatta meg előttem, a pom 
pás csemegét?

Telerakom a zsebleimet, de hirtelen ki
bukkan a hold a felhők köziül, jó lesz viszl- 
sízahuzódni. Sehogy sem akaródzik vissza
menni a sötét mélységbe, de nem szabad 
megkockáztatni, hogy észrevegyenek, el
végre holnap is lesz éccaka, eljöhetek ide 
megint.

A  fügétől duzzadó Zsebek kissé akadá
lyozzák a visszajutást, de azért csekély e- 
rőlködéssel belepiréselem magam a szellőz
tető csőbe. Néhány mélyet léleklzem még 
a friss levegőiből, majd lassan megindulok 
lefelé a létrán. Alighogy eltűnik a felülről 
beszűrődő halvány világosság, hirtelen ptu- 
há anyagba ütközik a Lábom.

Eláll a szivem verése, mi lehet itt alat
tam a csőben. Még a fél utat sem tettem 
Ifiéig; aühylra már ismerem a járást, távol
létem alatt fölülről, vagy alulról valami be
lekerült a csőbe. Rettenetes izgalom fog 
el? Mitévő legyek? Vissza nem mehetek, 
a hold fényénél bármelyik pillanatban észre 
vehet az őrszem. Hallgatózom. Semmi nesz,



csak' a szivem kalapál, szinte hallom a ve
rését.

Talán tévedtem az imént, óvatosan még 
egy fokot lépek lefelé. Ugyanabba az aka
dályba ütközik a lábam, de most mái- mo
zog is, kiiszik visszafelé, érzem', hogy haj
lik a létra. Szerencse, hogy sziik a csői 
nyilasa, máskülönben lezuhantam volna, 
annyira megrémültem. A létra tovább mo
zog ütemesen, tisztán érzem, hogy valaki 
kúszik rajta lefelé fokról-fokra.

Hirtelen megszűnik a mozgás, a követ
kező pillanatban, éles lámlpafény csillan 
meg alattam, mintegy Öt-hat méterre. Vala
ki zseblámpával világit, végem van, észre
vették, hogy itt vagyok. Kiáltani akarok, 
néhogy esetleg r|ám lőjjön, dle ébben a pil
lanatban kialszik a lájnpafény.

— Halló... halló... hallatszik alulról fé
lig suttogva, de mintha nevetne az, aki on
nan lentről beszél. Ismeretlen nyelven mond) 
is néhány szót, nem értem, hogy mit, dle 
a hanglejtéséből határozottan kiveszem, 
hogy nevet. Nem értem a helyzetet, mi ne- 
vetnjivalót talál rajtam ez az őr, az állapo
tom egyáltalán nem mondható nevetséges
nek.

Halló... halló... rebegtem vissza bátor
talanul, mire újból felcsillan alulról a ké
zilámpa fénye. Mostmár bátrabban odapil
lantok, barnaképű fiatalember integlet élén
ken felém, majd! szétpukkan a nevetéstől 
Ez a szegény ember megbolondlult, — éjl- 
lapitom meg magamban, bár az arckifeje- 
Zése egészen normálisnak látszik. Egyre 
integet, hogy csak jöjjek, hanglejtéséből er- 
zem, hogy valami bátoritásfélét mondogat, 
dé hogy mit, azt nem értem.



Szepegve kúszom tovább lefelé a lép
csőn, minden pillanatban várom, hogy el
kapja a lábamat. Végre leérek és a kézilám 
pa fényénél látom, hogy magamkorabejlii 
legény ül az éléskamrám mellett, vigyorog
va Ibdllegeti felém a lámpát, tréfás kivilár 
gitást rendez üdvözlésemre. Csak! most lá
tom, hogy nem tengerész, hanem civil, san
da gyanú kezd ébredezni bennem: ez is 
potyautas, áfcjár jómagam.

Nem tévedtem. Igaz, hogy jóidőbe telt, 
amíg meggyőződtem erről, mert utitársam- 
mal nagyon nehezen értjük! meg egymást. 
Nem» mintha nézeteltérések volnának köz
tünk, hanem kizárólag nyélvi nehézségek 
miatt. A barátom ugyanis spanyol és más 
nyelvet nemi beszél, márpedig én életem
ben most beszélek először spanyollal szem
től szénibe.

Illetve beszélnék, mert a társalgás egy
előre inkább csak mutogatásból áll. Még
is miegtudom hamarosan, hogy kodégájm 
már napok óta figyel a széntartály mélyé
ből. Eleinte azt hitte, hogy a személyzet-* 
hez tartozom és azért hurcolkodttam a sáen- 
tartályba, hogy léprecsaljam az esetleges 
potyautasokat. Moccanni sem mert addig, 
amíg észre nem vette, hogy felkusztam a 
szelelőcsövön. Ekkor már láttav hogy tilos 
utakon járok, egyébként nem választottam 
volna ézt a kényélmetlen módját a levegő
zésnek.

Azért akart utánam jönni, hogy esetleg 
tájékoztasson a fedélzeten, mert ő ott már 
kitünően ismeri a helyzetet. Hiszen még 
Port Saidban „szállt“ hajóra, most csak 
azt szeretné tudni, hogy tulajdonképpen hói
vá is megyünk. Elmondom, hogy Barceloná-



!ba, erre a nyakaimba ugrik és Összevissza 
boxol, hasztalan esititgatom, hogy „Ne 
veszkődj, te őn&lt spanyol“.

Mellesleg szólva pompás legény az úti- 
társam  ̂ így kettesben, akár hónapokig is 
ellennék a szénben. Elmondja, hogy a £ü- 
gészsáíkot odafent ő nyitotta fel, de ez még 
semmi, nézzem majd1 meg, hogy mi min
dent szállít ö onnan felülről. Másnap este 
tényleg útnak indulunk, kirándulásra a sze- 
lelőcsövön. Jómagam a nyilasnál állok meg, 
a spanyol pedig macskaügyességgel kimá
szik a fedélzetre. Nem tudok hova lenni a 
csodálkozástól, frissen stílt hússal a mar
kiálban tér vissza. Elmondja, hogy éccakán- 
ként be szokott lopózni a konyhába és Iti- 
szédegeti a takaréktüzhelybol á vacsoráról 
megmaradt húsokat. A konyhában ilyenkor 
senki sem tartózkodik, a szakács a kabin
jában alszik.

Kedélyesen múltak a napók, spanyol ba 
iiátom ma rendkívül idegesen viselkedik. Es
tefelé elámiulok a csodálkozástól. Úti társam 
nagyot húz a vizesüvegfből, de ahelyett, 
hogy lenyelné a kortyot, szájából vissza
engedi a markába, ahogy tőlem látta na
ponta. Mosdik a spanyol, mia valami rend- 
kivtüli esemény készül!

Meg is kérdem-, hogy mi leli, örömmel 
újságolja, hogy az éjjel, legkésőbb azonban 
holnap délelőtt Barcelonába kell érjen 9 
hajó. A barátom jól számított. Kívülről szi
rénabugások zaja hallik le. hozzánk1, kikötő 
közelében vagyunk. A spanyol napok óta 
kapaeitál, hogy szálljak ki Barcelonában, 
ő majd gondomat viseli, később is útnak in
dulhatok Afrika felé, hiszen Barcelonából 
hetenként több hajó indái arrafelé.



Mi tagadás, kissé már unom ezt a vég
telen feketeséget, semmi kedvem sincs he
teket eltölteni itt egyediül. Elfogadom a 
spanyol ajánlatát, ugrál öröméiben.

A hajó hirtelen megáll, különös érzés 
az állandó imbolygás után. Mjár mennék is 
kifelé, de az egyébként szeleburdi spanyol 
leint. Azt mondja várjunk még néhány érá
ig, amig odafönn megkezdődik a kirakodás, 
neki már tapasztalatai vannak az ilyesmi
ben. Olomlassusággal múlik az idő, a két 
óra többnék tűnik, mint a nyolcnapos ten
geri ut.

Végre megindul a spanyol, int, hogy 
csak menjek utána. A rendés lépcsőn me
gyünk fel a fedélzetre, nagy lótás-futás van 
idefent. Matrózok, munkások sürögnek-fo- 
rognak, rendezik az árut a kirakásra. Spa
nyol haratom hirtelen odaugrik a zsákot 
emelő egyik munkás mellé, én meg utána. 
A  könnyű fügés zsákot, amit egy ember is 
játszva elbir, hárman kezdjük emelgetni, de 
a munkjás nem ugrik be a trükknek.

— Hát maguk mit akarnak — mordul 
rá spanyol barátomra, aki hirtelen olyan, 
alázatos képet vág, mintha kettőig sem tud
na számolni.

— Munkát szeretnénk vállalni — mond
ja, legalább is ezt az értelmét látom a vá
lasziának.

A másik elneveti magát és olyasfélekép
pen válaszol, hogy az nem megy ám olyan 
könnyen. Már int is a munkavezetőnek és 
gyorsanpergŐ nyelven magyarázza neki, 
hogy miről van szó. A munkavezető meg
lehetősen goromba kinézésű ember, kur
tán bánik el velünk. Munkásra nincs szűk-



sége és csak gyerünk... gyerünk lefelé a 
hajóról, máskülönben rendőrt hív.

összemosolygunk spanyol kollégámmal* 
hiszen mi is éppencsak ezt akarjuk. Bána
tos arccal vesszük tud!om|ásul a felvilágosi- 
tástj máris ballagunk kifelé, senki sem áll
ja utunkat. Partot érve spanyol barátomból 
kitér az orom, sapkáját hajigálja, ugrál, 
mintha megőrült volna. Azután karonfog, 
hogy gyerünk, majd! ő megmutatja nékem! 
Barcelonát.



DolQongások katalán iOlddn
Nagyszerű város, egyik ámulatból a má

sikba esem, a felémtáruló festői látványo
kon. A kikötőben a világ mindlen nyelvén 
pereg a szó, feltűnően sok a német beszéd. 
Barátom menten eligazít, hogy a városban 
sok a német gyáros és iparos, akik külö
nös előszeretettel fogadnak fel német mun
kásokat. Máskülönben itt idegenek számá
ra nagyon nehéz az elhelyezkedés, mert a 
spanyol munkásság szervezett egységet al
kot, nem vesznek be maguk' közé idegen 
netmzetiségüt.

Ez éppen nem a legkedvezőbb kilátás, 
dle a munkáról még ráérünk csevegni, egy
előre előkelő idegennek érzem magam, ki 
akarom tapasztalni ezt az érdekes várost* 
Első pillanatra kissé kellemetlennék talá
lom, hogy az ucca tele van rendőrrel, dé| 
barátom megnyugtat, ne féljek tőlük nem 
bántják azok a magunkfajta békés embe
réket.

Tizes-huszas csoportokban állnak a lo
vasrendőrök festői egyenruhájukban. Pom
pás lovaik fejjel a járdáinak forditva szu
nyókálnak, a kiantárszár hanyagul a nya
kukba dobva. Háromszögletű csákóval a 
fejükön csemoíorök lépkednek el mellettünk, 
amott meg feketeegyenruhás gyalogosrend
őrök, piros paroli díszíti uniformisukat. Ök



is csomóban iáUanaTc, mint mifelénk riacKó- 
készültség esetén. Emitt meg zöldesszürke 
egyenruBjában határőrök menetelnek. Feltű
nő, hogy a lovasrendiőrök, a gyalogosok, a 
csendőrök és a határrendőrök mind1 kedé
lyesen beszélgetnek. Lehetséges, hogy fe- 
lebbvalóik azért állítják őket csomóstól, 
mert tudljiák, hogy a spanyol két percig sem 
lehet meg beszélgetés nélkül.

Rendőr tehát van elég, de a rendnek 
nyomát sem látom, örületes lárma az egész 
vonalon, még a koldusok1 is állandóan be
szélnék, ami nem csekélység:, mert annyi itt 
a koldus, hogy járni is alig lehet tőlük. A z  
ucoát szinte ellepik a sorsjegyárusok, ü- 
völtözve kinálgatják a lutrit, a rendőrök 
rtájuk sem hederitenek. Dehát akkor mi a 
csudának itt ez a sok rendőr?

Spanyol barátom lelkendezve kalauzol 
végiig a nyílegyenes, gyönyörű széles „ram- 
blákon“ és beszél szakadatlanul, mintha 
most akarná bepótolni a széntartályban rá
erőszakolt hallgatást. Néha formálisan be
fogom' a száját, hogy hallgasson már az ég 
szerelmére.

Minden szép, minden jó itt ebben a 
gyönyörű' városban, dehát tulajdonképpen 
hogy is leszünk azzal a megélhetéssel — 
támad fel bennem lassanként az aggoda
lom. Barátom leint, hogy csak bízzam rá a 
dolgot, Barcelonában senki sem hal éhen. 
Máris karonfog és befordul velem, egy ha
talmas palota kapuján. Ragyogóan tiszta 
folyosón át nagy terembe jutunk, hatalmas 
asztalok mellett hosszú sorban emberek ül
nek, jóízűen ebédelnek. Kinézésük nem ép
pen bizalomgerjesztő, de jól öltözött emi- 
bereket is látok köztük.



Letelepszünk az egyik aszltal mellé, 
mér jön is felénk a hófehér ruhába öltö
zött szakiács, hatalmas pumpából levest 
szivattyúz a tányérunkba. A barátom meg
magyarázza, hogy népkonyhában vagyunk, 
amiből sok van Barcelonában. Nem kérde
zik, hogy ki honnan jött, ingyen kap ebé
det mindenki tizenegy órától délután kettő
ig. A vacsora este hétkor kezdődik és ki
lencig tart.

Nagyszerűen megebédeltünk, ez a nép
jóléti intézmény határozottan imponál. A 
barátom megnyugtat, hogy a lakáskérdés 
miatt se aggódjam, olyan tiszta szobában 
fogok aludni, amilyenben mér rég nem volt 
részem. A (baj csak az, hogy korén kell 
nyugovóra térni, legkésőbb este nyolc óráig. 
No ez a legkevesebb — állapítom meg ma
gamban, miár úgyis kábul a fejem a sok 
látnivalótól, főleg pedig a barátom szaka
datlan lefetyelésétől.

Legszívesebben máris nyugovóra tér
nék, de a spanyol unszol, hogy sétáljunk 
még, hisz olyan rég járt Barcelona uccáin. 
Vigasztalom, hogy én még sokkal régebben, 
de nem használ. Karonf og és húz maga után 
mint a nyűgös borjut.

Néhány órát járjuk az ucöákat, estefelé 
a viáros kellő közepén, gyönyörű' palota e- 
lőtt megállít a spanyol. „Bienfaisance“ fel
irat díszeleg a kapu felett, a barátom azt 
mondja, hogy itt utalják ki a lakást.

A bejáratnál rendőr fül és egy civil. 
Mellettük ládákba rakva óriási tömeg fel
szelt kenyér és halomba rakva rengeteg na
rancs. A civil int, hogy álljunk meg, sző 
nélkül egy darab kenyeret és két narancsot 
nyom a markomba. Spanyol barátommal u



gyanezt cselekszi, valóban kedves fogadta* 
tás.

Tágas irodahelyiségbe vezet az utunk, 
rácsos ablakok mellett sok hivatalnok dol
gozik. Itt sem érdeklődnek kilétünk iránt, 
hanem utalványfélét nyomnak a kéziünkbe 
és már mehettünk is. Itt sem kértek tőlünk 
személyazonossági, vagy másfajta igazoló
okmányt. A lakásutalvánnyal, amit kap* 
tünk, a délihez hasonló népkonyhára men
tünk. Ez is gyönyörű palotában székel, de 
a konyhán kiviül hatalmas hálótermek is 
vannak benne.

Az utalvány felmutatása ellenében, elő
ször vacsorát kaptunk. Most már legfőbb 
ideje, hogy lefeküdjünk, alig állok a lába* 
mon a fáradtságtól. Tágas folyosón át ve* 
zet az ut a hálóterembe, kétoldalt szolgák 
állítják meg az embert. Kis szekrények so
rakoznak egymásmelleit, mint a tornater
mek, vagy az evezősházak Öltözőiben. A 
felsőruhát itt le kell vetni, ruhástól nem 
lehet a hálóterembe menni. Azután fürdés 
következik, nagyszerűen temperált, kris
tálytiszta bazénban.

A kissé keményre tömött, de tiszta ágy
ban pompásan aludtam, spanyol barátom 
reggel alig tudott lelket verni belém. Rend
kívül imponál a spanyoloknak' ez a modern 
népjóléti berendezkedése. Szeretnék rész
letes felvilágosítást nyerni róla, de félnó- 
tás spanyol barátom összevissza kotyog, 
nem lehet eligazodni a beszéden. Amikor 
látta, hogy cicerone munkájával egyálta
lán nem vagyok megelégedve, karonfogott 
és elvonszolt a város gyámegyedébe. Majd 
bemutat néhány barcelonai németnek, tő
lük olyan részletes felvilágosítást szerez



hetek, aminőt még a statisztikai hivatal
tól sem.

A déli szünetben az egyik gyár kanton
jában német Üzemvezetővel kerültem össze. 
Igazi német alaposságai, komolyan vála
szol kérdéseimre, nagyon jól esik hallani 
adatokkal támogatott, értékes felvilágositá- 
sait. Spanyolország területén Barcelonában 
kínálkozik a legtöbb munkaalkalom és az 
egész ország úgy van megszervezve, hogy 
a munkakeresők bárhonnan olcsó pénzen, 
sőt teljesen ingyen eljuthassanak idfe, vagy 
innen vissza a falujukba.

A határtól Barcelonáig husz-harminc ki
lométerenként segélybizottság működik a 
községházákon. A munkaklereső elindulási 
helyén úgynevezett segélylapot kap, amely 
nek felmutatása ellenében, a községházái
kon miüködő segélybizottságok naponta fél 
pezetát utalnak ki számára. Ilyenformán 
bárki úgyszólván krajcár költség nélkül el
juthat Barcelonába, ha lábai bírják a gya
loglást.

A segélylapot azonban nemcsak a spa
nyolok kapják meg, hanem az idegén ál
lampolgárok is, minden különösebb felté
tel nélkül. Ennek az intézkedésnek az a- 
lapja nem annyira a külföldiek támogatása, 
mint inkább az, hogy szükség esetén an
nál könnyebben megszabadulhassanak tő
lük. Spanyol munkaadó ugyanis a legrit
kább esetben alkalmaz idegen munkást an
nál kevésbé, mert a jól megszervezett spa
nyol munkások kiintrikálják körükből az 
idegeneket. A külföldi munkakeresők, a- 
kík Barcelonába vetődnek, munka hiján ha
marosan elköltik a pénzükét és talán hó
napokon át Barcelonában kódorognának, ha



a spanyol kormány nem sietne támogatásuk
ra azzal, hogy a segélylapokkal gondosko
dik róluk a határig.

A német munkavezető felvilágosítása u- 
tán nem sok reményem lehet arra, hogy itt 
valamiféle keresethez jussak. Meg is kér
djem, mit tanácsol? Elmondom, hogy nem 
annyira a munkanélküliség, mint inkább a 
kalandvágy sodort ide. Afrikába szeretnék 
eljutni. Már voltam ugyan a földjén Ale
xandriában, de onnan azzal riasztottak el, 
hogy magamfajta nincstelen kalandvágyó 
csupán a keletafrikai gyarmatvidéken ér
vényesülhet.

— Ha maga kalandokra vágyik, lépjen 
be a spanyol, vagy a francia idegenlégióba 
— indítványozza ötleszerüen a német mun
kavezető.

Idegenlégió! Érzem, hogy bizseregni 
kezdi bennem a vér, ejnye, hogy eddig ez 
eszembe sem jutott. Mit bolyongok itt ta
nácstalanul hónapok óta étlen-szomjan nyo
morogva, matrózok, konzulátusok könyör- 
adományán? Egészséges vagyok és vállal- 
kozószellemü, nem hinném, hogy szégyent 
vallana velem az idegenlégió.

Majdhogy nyakába ugrottam a műveze
tőnek, a jó tanácsért. Megkérem, hogy ta
lán tudna információkkal szolgálni az ide
genlégiók életéről is és egyéb körülményei
ről. Közelebbit nem igen mondhat róluk, 
mindössze annyit, hogy a spanyolok és a 
franciák tartanak fenn idegenlégiót. Spa- 
nyol-Marokko, áhol a spanyol idegenlégió 
tanyázik, meglehetősen kulturált vidék, ép
pen ezért kalandvágyók számára nem ép
pen ideális hely. A francia idegenlégió el
lenben egészen mjás. A Kongó vidékén, sőt



Indokínában is vannak különítményeik, itt 
azután tapasztalhatnék kalandlos dolgokat, 
amennyi jólesik.

Hálásan megköszönöm az alapos és ko
moly információt. Úgy érzem, hogy hazul
ról történt elindulásom óta végre határo
zott célkitűzéshez jutottam. Szinte csodá
lom, hogy eddig mindén megállapított cél 
nélkül, ötletszerűen bolyongtam jobbra- 
balra. Magamfajta hebehurgya emberekkel 
hozott össze a sors, lám ez a német rövid 
félórás beszélgetés során valóságos élet
programot adott számomra.

Spanyol barátomnak nem fogy csodája, 
hogy egyszerre mennyire megkomolyodtam. 
Vigasztal, hogy ne búsuljak, atnig öt lá
tom nem lesz semmi baj. Annyi népkony
hát ismer Barcelonában, hogy két hét alatt 
sem járjuk be valamennyit, azután pedig 
újra kezdjük elölről, hónapokig elélhetünk 
gondtalanul.

Lelkusmeretfurdalásaim pedig ne le
gyenek, mert nem én vagyok az egyetlen 
külföldi, aki igénybeveszem a spanyol nép
jóléti intézményeket, ősszel — meséli a 
spanyol — százával jönnek át Franciao- 
szágból a notórius csavargók, hogy Spanyol 
országban átteleljenek. A határon segély
lapot kémek, azután a napi félpezeta se
géllyel kényelmesen sétálgatnak heteken át. 
Ott ugyanis tilos a csavargás és ha rajta 
csípik az embert lecsukják, hacsak nemi 
tud felmutatni legalább nyolc frankot kész 
pénzben. Némelyik gyorslábú vándor na
ponta két segélyhelyet is bejár, kicsit meg
javítja a dátumot a segélylapon és ha jól 
megy a dolog, kétszer is bekasszálja a fél



pezetát. Itt nem olyan szigorúak a hatósá
gok mint Franciaországiban.

Beszélhetsz jó katalán — gondolom — 
magamban — én ugyan nem sok1 sót eszem 
meg a ti népkonyháitokon. Elvégre nem az
ért bujdostam el hazulról, hogy erős, egész
séges fiatalember létemre idegen népekkel 
tarttassam ki magam és elegyem mások e- 
151, a rámnézve megalázó kegyelemkenye
ret. Egyelőre ugyan még nem tudom, hogy 
pillanatnyilag mitévő legyek, de érzem, 
hogy a német művezető által jelzett utón 
kell haladnom.

Spanyol barátom nem sejti, milyen ko
moly elhatározásók fogamzottak meg ben
nem. Szeleburdi felületességgel igyekszik 
Szórakoztatni ez a forróvérű, de alapjában
C rivű barát, sajnos aligha lesz módiom- 

meghálálni szívességét. Gyerekes ö- 
römmel kalauzol napokon át a városban* 
úgy ismerem már Barcelonát, akár a zse
bemet.

Barcelona főterén, a Plaza Catalunán 
francia trikolort lenget a szél. Spanyol ba
rátom felvilágosit, hogy itt székel a bar
celonai francia követség. Átvillan bennem 
a gondolat, hátha itt szerezhetnék valami
féle felvilágosítást az idegenlégióba való 
bejutásról. Kikérem a kollégám tanácsát, 
bfiztatóan hátba vág: — Sose félj, mi bajod 
lehet, legfeljebb kiküldőnek!

Nem küldték ki, hanem udvariasan kö
zölték velem, hogy ebben az ügyben a kö
vetség bjjzony nem sokat tehet. Az idegen
légióba ők senkit fel nemi vehetnek, mert 
a felvétel többféle körülményitől függ, eze
ket pedig kizárólag a Marseillében széke
ld sorozóbizottság hivatott megvizsgálni.



Azt ajánlják, hogy a spanyol segitőszerVe- 
zetefc igénybevételével igyekezzem] eljutni 
Franciaországiba és jelentkezzem valame
lyik határvárosban, ott majd1 eligazítanak.

Barátom a spanyol, egyáltalán nem e- 
sett kétségbe a valójában kedvezőtlen vá
laszon. Azt mondja, hogy a kivándorlásra 
még ráérek, az idegenlégió nem szalad! el. 
Különben is ő  már gondoskodott kereseti 
lehetőségről, csak attól fél, hogy jámbor 
bácskai gyomrom nem bírja el azt a mun
kát, amivel itt meglehetősen jól lehet ke
resni. Megnyugtattam, hogy sose féltsen, 
Konstantinápolyban meglehetősen hozZá- 
edződtem a váratlan fordulatokhoz.

Belesodródunk a népáradatba, amely az 
aréna felé hömpölyög. A bejárat előtt szin
te életveszélyes a tolongás, az emberek ar
cára már most kiiült az izígalom, ami oda
bent a bikaviadal sorfán fékezhetetlen ex
tázisba csapi lá)t. Érthetetlennek, sőt visz- 
szataszitónak találom az ezernyi tömegnek 
ezt a hisztériáját. Barátom] is észreveszi 
megrökönyödésemet és mosolyogva heccel, 
hogy hát miképpen is állunk azzal a kon
stantinápolyi élet-iskolával ?

Nekidurálom magam és biztatom, hogy 
csak gyerünk azzal a keresettel, nem fé
lek én semmitől. Az egyik oszlop mellé 
állít és lelkemre köti, hogy el ne mozdul
jak onnét, amig vissza nem jő.

Szakadatlan hömpölyög a végeláthatat
lan áradat, szinte elkábit a tömeg állandó 
hullámzása. Megállapítom magamban, hogy 
könyveimből téves véleményt alkottam a 
spanyol bika viadalokról. Úgy képzeltem, 
hogy ez a barbár szokás a csőcselék kedv
telése, valami csökevénye a régi középkor



maradványainak, mint például mifelénk a 
¡medlvetáncoltatás.

Mennyire tévedtem. Elegáns dámák, 
pompás fogatokon érkező társadalmi mél
tóságok, éltesebb, magasrangu papok vo
nulnak el előttem. Mindnyájuk arcán ott ég 
a közelgő látvány izgalma, nagyon idegen
nek érzem itt magam az oszlop mellett, a 
„földturó“ Báeskáíból idevetődött, paraszti 
vándor.

Mosolygó ábrázattal jön mór a bará
tom, ha még öt percet késik, aligha talált 
volna rám az oszlop mellett. Lelkendezve 
újságolja, hogy meg van a kereset. Semmit 
más dolgunk nemi lesz, minthogy a bika* 
viadal megkezdése előtt homokkal szórjuk 
be az arénát és az egyes küzdelmek után 
is azt a helyet, amelyet a bika vére elék- 
telenit. Azzal karonfog és már huZ is az 
oldalbejáró felé, amely a személyzet és. 
a matadorok számára szolgál. A munkadij 
fejenként hat pezeta, ami szép pénz, de 
bevallom szívesen lemondanék róla, hanem 
röstellném a gyávaságomat a spanyol előtt.

Homokkal telt zsiákok sorakoznak az 
aréna szélén, felkapok egyet és széthintetm 
a homokot az amugyis homokos arénán. So
kan vagyunk magamfajta homokszórók, a 
munkával egy-kettő elkésziültünk. Hosszabb 
pihenő következik, spanyol barátom meg
invitál, bogy nézzük meg a viadalra előké
szített bikákat.

— Azt már nem — utasitom vissza az 
ajánlatot. — Elvégre szántszándékkal csak 
nem öUdeltetem fel magam a megvadult ál
latokkal. Barátom mosolyog és azt mond
ja sose féljek, ezek a bikák nem öklelnek 
fel bennünket, legfeljebb mi őket.



Ritkán ért az életben akkora csalódás, 
mint itt az arénában, a bikák között. To- 
porzékoló, nekivadült szörnyetegekre szá
mítottam, amelyek alig várják, hogy kitom
bolhassák magukat odakint, ha kell az éle
tük* tárán is. Vérszomjas fenevadak helyett 
kimustrált, keshedt, végelgyengülésben szén 
védő gebék (álldogálnak egymás mellett, 
még kötőféket sem látok rajtuk. Nincs ezek
nek kedvük viaskodni, enni szeretnének sze
gények és csendesen leheveredni a széná
ban.

Meglesett a szivem rajtuk1, alig barom 
palástolni meghatódottságomat. Odamegyek 
az egyikhez, megvakargatom a fületövét, 
bánatos szemével hálásan tekint rejám. Ál
lattani tudományom alapján minden kétsé
get kizáróan megállapítom, hogy tehén is 
akad köztük nemcsak bika. Fásultan né
zik a nagy sürgés-forgást, mert sok ember 
van idebent. Az életbe belefáradt állatok 
nem zavartatják magukat, egyik-másik meg 
roggyan, szeretne leheveredni, de az örök 
nem engedik.

A matadorok is jönnek egymásután, ki- 
ki megnézi a maga bikáját. Nyitott tenye
rüket az állat orra elé tartják, nyilván igy 
akarják kitapasztalni, hogy ijedősek-e. A 
bánatos bikák csak néznek egykedvűen. Sze
retném beléjük szuggerálni, hogy ne maí- 
liáskodjanak, hanem rúgják oldalba a té
ny erezgető matadorokat, mostmég megte
hetnék, azután már úgyis késő lesz.

Szivemből megutáltam a regények és 
színdarabok hires torreádorjait. Az egyik 
mellettem odatartja tenyerét a bikája elé. 
A szegény (állat egyet szimatol az orrával, 
azután — megnyalja a torreádor kezét.



Nem.' tudorni türtőztetni magam, odafor
dulok a matadorhoz:

— És magának van szive, hogy negyed
óra múlva leszúrja ezt a szegény állatot?

Néhlány pillanatig megdöbbenve néz 
rtám a pasas, azután cinikusan elneveti ma
gát:

— Karamlba, szenyor, nyolcsz|á|Z pezetát 
kapok érte!

(Első pillanatra meglep a frappáns vá
lasz, de hamarosan belátom, hogy a mata
dornak igaza van. Nem benne kell keresni 
a hibát, hiszen ő néha talán az életét is koc
káztatja. Vásárra viszi a bőrét, mert meg
fizetnek érte. Ellenben hibás a tízezrekre 
rugó közönség, amely ebben a naivságában 
is vad, kegyetlen szórakozásban kedvét le
li. Forróvérű, szélsőségekre hajló náció, 
sok meggondÍolatlans|ágbla be lehet vinni ő- 
ket.

Az arénában közben felzug az óriási 
tömeg tapsvihara, fergeteges orditozjása. 
Megjelenik a porondon az első bika. Vala
mi fölényes sajnálkozás van a tekintetében, 
ahogy végignéz a vérszomjas, felizgatott tö
megen. Vérmérséklete úgy látszik merőben 
ellentéte a közönség temperamentumának. 
Heccelik vörös Zászlókkal, lökdösik, sZur- 
klálják, oda se hedérit. Néha megrázza a 
fejét, a közönség extázisbán tapsol, a bika 
hirtelen megáll, rájuk mereszti a szemét, 
mintha mondaná: — „Mi lelt benneteket?“

Cifra ruhában, teátriális hajlongással 
tmegjelenik a matador. A közönség a nevét 
(üvölti, a bikát ez sem izgatja. Kínosnak és 
megszégyenitőnek találom az erőlködést, a- 
mellyel ezt a szegény jámbor állatot eről
tetik, hogy izguljon mjár fel legalább any-



nyira, hogy indokolt legyen a ledöfése. Vég 
re nagy nehezen sikerül, a torreádor kife- 
síziti a mellét, győzedelmes mosoly ül ki 
az3 arciára, a közönség Szinte eszétvesztve 
tombol.

A matador visszajön közibénk, nyomiát 
sem látom az arcán, a diadalmas mosoly
nak. Nyugtát kotorász elő a zsebéből, megy 
vele a pénztároshoz, aki olyasfélét mondha
tott neki, hogy majd a végén fizet. Most 
nézze meg a „lelkes“ közönség a hős tor
reádort! Az első pillanatban riadt félelem 
ül ki az arcára, azután meg toporzékolni 
kezld, de úgy, hogy az összes hullajelölt 
Ibdklák leckét vehetnének tőle.

A pénztáros ugylátszik fél a botránytól 
fizet. A matador szinte kap a pénz után, 
a Zsebébe gyüii és már megy is, nem ér- 
dlekli az aréna és az üvöltő közönség. Üz
let ez.... keserű kenyér... állapítom meg ma
gáraiban, semmi mlás. Legyen hát puszta üz
let a számomra is, gyerünk homokot szór
ni a bika vérére...

Hat pezetával a zsebemben, kissé kony- 
nyebben mozgok ebben a milliós vtáTosban. 
Bar|átom a spanyol azt hiszi, hogy mostmár 
lemondok kivándorlási tervemről. Téved. 
Nem- tehetek róla, a bdkaviadlalon valahogy 
kiábrándultam ebből az egyébként áldo
zatkész katalán fajtáiból. Meg is mondom 
barátomnak ne haragudjon, de néhány na
pon belül útnak indlulok, mert nem hágy 
nyugtot vágyódásom az idegen légió után.

Belátja, hogy rajtam már semmi sem 
segit, megígéri, hogy elvezet az irodába, a- 
hol a határig szóló segélylapot kiutalják.



A most épülő Alfonizo XIII. ramíbla pom
pás ucoájján vezet az utun!k> egy mellékuc- 
oába kell beforduljunk, ott van az iroda. A 
sarkon óriási csoportosulás, ordítoznak a% 
emberek össze-vissza, akár a bikaviadalon. 
Az ucoálból 250—300 főnyi tömeg hömpö
lyög a rámlbla felé, kiáltoznak, zászlókat 
lengetnek, mint nálunk odahaza követvá
lasztáskor.

Ijedten kérdem! a barátomat, hogy mi 
történt, nevetve legyint:

— Semmi, forradalmat csinálnak.
A következő pillanatban jobbról is* 

¡balról lovasrendőrök vágtatnak errefelé ki
vont karddal. Se szó, se beszéd, a tömeg 
közé ugratnak, szaporán osztogatják a la
pos vágásokat jóbbra-balra. A csőcselék 
sikongva szalad! szét, tiz perc sem telt be
le, újra a régi, megszokott az ucca képe  ̂
Senki se hinné, hogy negyedórának előtte,, 
itt forradalom volt. Lehet, hogy mostmár a 
harmadik uccában „küzdik le“ a lázadást a 
lovasrendőrök, csendőrök és fináncok. Most
már értem, miért áll itt annyi rendőr az 
uccákon.

A segélyirodáiban szónélkiil kiállították 
a segélylapot. Semmiféle iratot nem kértek* 
csak a nevemet kellett bemondanom, azon 
kiviül, hogy mi az utam végcélja. Negyed 
iv nyomtatott papirt adnak a kezembe, raj
ta a nevem, azonkívül az útirány: Tordlera- 
Gerona—francia határ. Azután az útvonal 
szerint sorrendben valamennyi község neve* 
ahol segélybizottság működik.

Érzékenyen búcsúzom spanyol barátom
tól, ettől a szelebnrdi, de alapjában jószi-



vü, önfeláldozó pajtástól. Elkísér a vá
ros határáig, könny csillog mindkettőnk! 
szemében, amikor összeölelkezünk. Ha nem 
sikerül bejutnom az idegenlégióba — mond 
ja —, jöjjek csak vissza nyugodtan, a nép
konyhák valamelyikén, vagy a bikaviadalo
kon a homokosok köiziött, feltétlen rátalá
lok.



Zelma
Kissé szokatlan, hogy egyediül vagyok, 

magános vándor távol Katalánia széles or- 
szágutján. Nem soká tart az egyedüllét, hi
szen mindössze slzlázhatvan kilométer ide a 
határ. Január hónapját tapossuk, 1911. ja 
nuiárját, jobbról, balról mégis a legpompá
sabb tavasz köszönt felém. Virágzó mandula 
fák pompáznak az országút két oldalán, 3 
végeláthatatlan mező 'burgonyaföldjei is 
világtengerhez hasonlítanak.

Szinte kábító melegen tűz a nap, ná
lunk odahaza ez esőt jelent. Az' égbolton a- 
zonfaan tenyérnyi felhő sem látszik, nem e- 
rőltetem a menetelést, hogy ne érezzem 
annyira a meleget. Mindössze öt órán át 
meneteltem, kisebbfajta községen át vezet 
az utam. Csak úgy találomra megnézem a tee 
gélylapomat, nini, hiszen már itt is vagyok 
az első segítő állomáson. A fél pezetát 
nyomban kifizetik, mondják1, hogy itt meg 
is hálhatok. Egyáltalán nem érzek fáradt
ságot, elhatározom, hogy továbbmegyek a 
legközelebbi faluig.

Továbbra is virágillatos, buja növény
zettel borított mezőn vezet az utam. A vál
tozatosság kedvéért az ut két oldalán na
rancsfák pompáznak, gyönyörű látvány a 
hatalmas, sárga gyümölcs a zöld levelek}



között. A távolban kisebb dombok emel
kednek, sőt mintha erdőhöz közelednék.

Hanem úgy látszik alkonyodik, bár kis
sé korainak találom. Vagy talán nem is az 
esti szürkület, hanem felhő az a hamusziür- 
ke sötétedés, ami hirtelen elfödte a napot? 
Szaporán kilépek, nehogy elérjen az eső, 
Gyenge szél kerekedik, hajtja errefelé a 
lomha, szürke felhőt. Lassan megered az 
eső, alig néhány perc alatt télire változott 
az idő. Az eső nem csapdos, hanem kitar
tóan szemez, mintha sosem akarna elállni.

A hideg miár kellemetlen, lélegzéskor 
piára száll az orromból, mintha cigarettáz
nék. A ruh|ám lassan átázik, a hátamon vé
gig folyik a kellemetlen hideg viz. A cipőm 
is nagyokat cuppan, falunak, vagy tanyának 
se hire, se nyoma. Elérem az erdőt, talán 
itt meghúzhatom magam egy fa alatt. Nem 
használ. A ritkás ágak között vigan csurog 
rám' a viz, az eső úgy nekiindult, mintha 
sosem akarna elállni. Gyerünk csak tovább, 
éccakára itt nemi maradhatok.

Teljesen besötétea'ett, miár az utat is 
alig látom. Lassan ritkulnak az erdő fái, 
az erdő szélén mintha nem volna olyan nagy 
a sötétség. Hirtelen megrezzenek, belém- 
szorul a lélegzet, az erdő fái közül hatal
mas csaholással kutyák rohannak felérni. A 
román fináncok fehér kutyája jut az eszem
be, önkéntelenül futni kezdek, de néhány 
lépés után ráeszmélek, hogy úgy sem hasz
nál, legfeljebb még jobban megvaditja az 
állatokat.

Szerencsére mély férfihang csendül ki 
az erdő fái közül, a kutyák egyszeriben el
hallgatnak. Csak most veszem észre, hogy 
nem messze az úttól az erdő szélén csűr



féle alkotmány feketéink, füst száll fel (bíe- 
lőle. A férfihang visszaparancsolja a ku
tyákat, kénytelen-kelletlen engedelmesked
nek.

Végre tehát emberi hajlékhoz értem, itt 
menedéket kérek, akármi történik is. Óva
tos léptékkel megindulok a csűr felé, a ku
tyák újra dühös ugatásba kezdenek. A fér
fi ismét vis szapar ancs ölj a őket és ug!y hal
lom, mintha kergetné is az utamból a két 
állatot.

Az eső lenyomja a csűrből kiáradó füs
töt, a kavargó fehérségen kivül semmit sem 
látok. Pedig már a fa ropogását is hallom, 
itt valaki tüzet rakott, milyen jó volna mieg- 
szláradni mellette. A szél egy pillanatra el
oszlatja a füstöt, három alakot látok1 üldö
gélni a tűz mellett. A füst most újra meg
szorult a csűrben, veszettül marja a sze
memet, semmit sem látok, pedig már a tűz 
melegét is érzem.

Találomra jó estét köszönök nehogy 
azt higyjék, rossz szándékkal vagyok, meg 
azután ők többen vannak könnyén elláthat
ják a bajomat, ha csak- úgy szó nélkül meg
bolygatom csöndes magányukat.

Viszonozzák a köszönésemet, a hangok
ból úgy veszem ki, hogy nők is ülnek a tűz 
körtűl. Szemeim lassacskán megszokják a 
füstöt, valaki a tűz mellett ráfujt a parázs
ra, egyszeriben liángralobbant a pislákoló 
ilőzse.

Hárman ülnek a tűz mellett egy férfi és 
két nő. Az első szempillantásra megállapi- 
tom, hogy vándorcigányok. Ismerem őket 
jól, a barcelonai népkonyhákon sokszor meg 
csodáltam intelligenciájukat, tisztességtudó, 
becsületes viselkedésüket. Itt is „gitánők“-



nak nevezik őket, de talán csak barna arc
bőrük az, ami hasonlóvá teszi őket a mi 
vándor cigányainkhoz. A barna arcbőr a 
katalánok között is ritkaságnak számit, 
mert Spanyolországnak ezen a részén fehér
bőrű emberek laknak, sőt határozottan sző
ke hajúak is bőségesen találhatók a kata
lánok között

A cigány elnevezést nyilván Európa ke
leti népeitől tanulták el a katalánok. Ha 
tudnák, hogy a vándorcigány kifejezés Eu
rópa miás országaiban bizonyos, nemi ép
pen hízelgő megkülönböztetést is jelent, bi
zonyára más nevet adnának a spanyol ¡or
szágutak bamaképü vándorainak.

Mert az itteni vándorcigányok tulaj
donképpen becsületes, szorgalmas vándor 
iparosok. Rézüstöket, lábasokat javítgat
nak, lovakat nyírnak és többféle egyéb oly 
iparágat űznek, amelynek gyakorlása rit
kaságánál fogva nem adhatna kenyeret a 
falvakban annak, aki kizárólag ezzel fog
lalkozik. Mifelénk! is a drótosok azért kény
telenek vándorolni, mert a lábasok és a 
rézüstök csak nagyon ritkján lyukadnak ki, 
felkopna az álluk, ha egy faluban akarná
nak megélni a lábasok foltozásából.

A spanyolországi vándorcigányok tisz
tességtudó iparosok, errefelé az anyák nem 
ijesztgetik velük rakoncátlankodó gyerme
keiket és bizonyára kinevetnék azt, áfa óva
tosságra intené Őket a cigányokkal szem
ben. Nem sátoros kocsiban vándorolnak e- 
zek itt, hanem Ízlésesen berendezett Zárt 
fakocsikban, akárcsak mifelénk a cirkuszo
sok. Rendes spanyol viseletben járnak, a 
kéregetést például hírből sem ismerik, tisz



tességes munkával keresik! meg a kenyerü
ket.

Szemernyi félelmet sem érzek tehát, 
hogy vándorcigányok közé vetett a sorom, 
sőt bizonyosra veszem, hogy jó szívvel lesz
nek hozzám. A társaság férfi tagja, őszülő 
bácsi, rámtekint, látom rajta, látérzi sanya
rú helyzetemet. Egy kődarabra mutat, fog
laljak helyet. Elfogadom az invitálást, a 
tűz melege kéjes bizsergéssel ömlik el raj
tam. Érzem, illenék megköszönni jóságukat, 
¡ámde spanyol tudományomból nem igen fut
ja. Az öreg észreveszi a zavaromat, meg
kérdi, nem „allemano“ vagyok-e, ami itt 
németet jelent. Magyar|ázgatom, hogy né
met ugyan nem vagyok, dé sajnos katalán 
sem, igy hját ne igen várjanak tőlem ma- 
giasröptü szónoklatot.

Az öreg erre legnagyobb ámulatomba 
tört németséggel szól hozzám. Elmondja, 
hogy fiatalabb korában járt Németország
ban is, ott tanulta ki a mesterségét. No hi
szen akkor rendjén van a dolog — örven
dtek magamban — mostmjár majdcsak meg
érttjük egymiást.

Alighogy belekezdek hálaadó mondókén» 
ba, hirtelen felemelkedik a tűz mellől az e- 
gyik nő, eddig szinte észre sem vettem., 
Odalép az öreghez, majd rám mutat és leg
nagyobb meglepetésemre franciául ezeket 
mondja:

— Nézd1, milyen vizes ez a szegény em
ber, halálra fázik.

Csak most látom, hogy körülöttem va
lóságos tócsa támadt a ruhámról lecsurgó 
vízből. Az öreg is észreveszi, felcihelődík 
és hatalmas husángokat dob a tűmre. V|i- 
gan lobog a láng, de piatrónusom, a fran



diául beszélő leány nem éri be vele. Csak 
hallgatom, hogy állandóan rajtam sajnálko
zik. Az öreg is vele érez biztat, hogy ves
sem le a kabátomat, majd! megszárad a tüiz- 
nél. Szívesen megteszem, szinte könnyeb
ben léleglzem, hogy megszabadultam az át
ázott, ólomnehéz kabáttól.

De a leány csak nem nyugszik. Egyre 
sopánkodik, hogy teljesen átázott ruhiájnn 
reggelig sem szárad meg, milyen borzasztó 
érzés lehet csuromviz öltözetben itt kupo
rogni. Magamban elismerem, hogy igazsá
ga van, d!e — gondolom — talán jobb lesz, 
ha nem árulom el, hogy értem a beszédjét. 
Az öreg megértőén bólogat a szjayára és 
csöndesen válaszol:

— Elhiszem fiacskám, dehát nem mi 
mondtuk neki, hogy menjen ki az esőre.

A leány ugylátszik nem éri be a válasz
szák Felkel, hozzám* lép, megtapogatja az 
ingem szegélyét, aztán meg iszonyodva mu
tatja az öregnek, hogy csurom viz.

Ahogy közelembe ér, a tűz fényénél 
jobban szemiügyre veszem ezt a jólelkü ide
gen leányt, aki annyira szivén viseli a sor
somat. A parázs hirtelen magas lángra lobi
ban, mintha segitségémre jönne, önkéntele
nül apróra hunyorodik a szemem: ejnye, 
de gyönyörű egy teremtés!...

A tűz misztikus félhomályánál, határo- 
ziottan lenyűgöző jelenség. Hollófekete ha
ja göndör hullámokban omlik a vállára, ol
dalról nézve kékesen csillog, akár az acél. 
Nemes ivelésü, magas, hófehér homlokáról 
bogárfekete óriási szemek ragyognak fe
lém. Kissé ferde vágásuak, nyomban meg
állapítom, hogy veszedelmes dolog ennek 
a két szemnek a kereszttűzébe jutni. Kis



sé pisze orr alatt, sötétvörös ajkak mögülj 
apró gyöngyszemekből álló, hófehér fogsor 
villog elő. Termete karcsú, arányosan fej
lett, ilyen szép leánnyal eddig nemi talál
koztam.

Helyzetem egyáltalán nem alkalmas ar
ra, hogy fiatal leányok szépségében gyö
nyörködjem, de ez az angyaliszivü cigány
szépség eddig ismeretlen hatással van rám. 
Valami magasafbbrendü lelki hatással, mert 
hiszen tűrés gyomorral, csuromvizesen, sem
mi kedvem aptró flörtre, vagy holmi kuri- 
Zálgatásra. Csak bámulom bamba megillető- 
déssel, hogy ez a szép barna lány, milyen 
jó szívvel igyekszik sanyarú helyzetemen 
segíteni.

Előttem ismeretlen pergő nyelven ma
gyaráz valamit anyjának, legalább is ugy- 
látom, hogy a leány anyja az idősebb asZ- 
szony, aki eddig csendesen fült a tűz mel
lett, de most a leány szavára érdeklődés
sel fordul felém. Fel is cihelődik, a férfi- 
magyarjázZa, hogy menjek csak a felesége 
után, majd valamiféle ruhát keresnek szá
momra, máskülönben reggelig sem szára- 

'dók meg. Szabadkozom, hogy jólesz nekem 
agy is, sose fáradjanak, de a leány egysze
rűen meg fogja a kezemet és megindul ve
lem* a csűr belsejébe, az asszony a másik 
oldalamon siet és magyarázza, hogy majd 
csak sikerül valamiféle száraz ruhát talál
ni. j

Most veszem észre, hogy nagyobbfajta 
két kocsi áll a csűr belsejében. Alz apró( 
lovacskák is ott legelésznek mellettük a 
sötétben. A leány felugrik az egyik kocsi
ra, néhány pillanat múlva pislákoló gyer
tyaláng lobban fel odabent. Az asszony



biztat, hogy csak menjek utána, majd mu
tatja az utat.

A kocsi belseje, Ízlésesen berendezett 
lakószoba. Két (ágy, székek, asztal, fehér» 
csipkefüggöny az ablakon. Mindfen Gagyog 
a tisztaságtól és a rendtől. Az öregasjzl- 
szony az egyik szekrényből frissenvasalit 
kék munkaruhát szed elő, azután fehérne
műt. Gondos totyogással elibém rakja, 
könnyekig meghat a rég nem érzett anyai 
gondoskodás.

Szabadkozom is, hogy ne fáradjon, 
majdcsak megleszek a magam ruhájában, 
de a jóságos néni nem tágit, csak öltöztzemi 
fel gyorsan és már küldi is a leányt, hogy 
menjen vacsorát főzni. Azzal magamra 
hjágy, megy vissza a tűz mellé. Mégis csak 
jó emberek lehetnek ezek — állapítom meg 
magamban —, mert ennyi bizalommal csak 
olyan emberek lehetnek ismeretlen idegen 
iránt, akik még hisznek az emberi jóság
ban legalább is addig, amig az ellenkezői- 
jéről meg nem győződnek.

Hiszen ha rossz szándékkal jöttem 
volna ide, ebből a szépen berendezett szo
bából szinte észrevétlenül elemelhetnék sok 
értékes dolgot. A szekrények nincsenek be
zárva. A nagy sietségben az egyiknek félig 
nyitvamaradt az ajtaja látom, szépen össze 
hajtogatva sorakoznak benne a habtiszta 
fehérneműk, kék munkjászublbonyok. A 
kocsi belsejét vékony viálaszttófal két rész
re osztja. Az eleje műhelyhez hasonlít, kü
lönféle szerszámok vannak benne sorjába 
rakva. Finomabb mestersége lehet a gaz
dának, mert előttem ismeretlen nikkelszer
számokat látok, de akad néhány kalapács 
is, azonkívül apró üllők egymás mellett. A



kocsi másik része, amelyben tartózkodtam, 
az öregek hálószobája, egyszerűen, dta íz
lésesen berendezett lakosztály. Minthogy 
ez a kocsi kizárólag az öregek1 lakosztál-1 
lya lehet, valószínű, hogy a leány a másik1 
kocsiban lakik. Bizonyára hasonlóan Ízlé
ses és tiszta annak is a berendezése?

Fejedelmi gyönyörűség keményre va
salt, hófehér, száraz ruhát ölteni a telje
sen átázott, gőzölgő, ronggyágyötört ruha
darabok helyett. Facipőt is raktak élibém, 
amolyan szelidebb kiadású klumpafélét, azt 
is felveszem, hogy teljes legyen a boldlogsjá- 
gom. Az öreg kék munkásruhája egészem 
jól rémülik, kissé kényelmes ugyan, no de 
most nem divatbemutatóra készülök!.

Összenyaljábolom a vizes ruhámat, visiz- 
szatérek a tűzhöz. Nagy sütés-főzés folyik 
itten. A leány nagy lábosban apró tengeri 
halakat süt ki zsiiban, pompás szag terjeng, 
most veszem észre, hogy alaposan mleg|-'( 
éheztem. Az öregek segítenek sízéttereget- 
ni a ruháimat, azután letelepszünk a tülZI 
mellé. Most érzem igazán, miként ömlik el 
a kellemes, bájgyasiztó bizsergés a tagjai
mon, de belül is rég tapasztalt melegséget 
érzek a szivem körfül, a családi élet köny- 
nyelmiüen otthagyott, de nehezen plótolha- 
tó melegét.

Lassanként megindul a beszélgetés az 
öreggel. Elmondja, hogy tulajdonképpen a 
lónyirás a szakmája, mostanában télviz ide
jén nem nagy a forgalom éppen ezért, la
katos, rézműves és más hasonló munkát is 
elvállal. Három villamos nyírógépe van, ta
lán láttam is, a nikkel szerszámokat a ko
csiban. A szakma szerényen jövedelmez), de 
meg lehet belőle élni tisztességesen.



Ugylátszik elkészült a vacsora, mert az 
öreg néni kis asztalkát helyez el a tűz kjöi- 
riül, azután egyforma, renidles porcellán tá
nyérokat, evőeszközt, mintha, valami ün
nepi vacsorára készülődnénk. A leány mjár 
hozza is a frissen sült, sercegő ételt, a ku
tyák négy-öt lépésre tőlünk tisztességtu-« 
dóan hegyezik a fülüket, mostmjár nem ha
ragszanak reám, nyilván érzik, hogy nem 
vagyok hálátlan barát.

A vacsora és a társalgás kissé vonta
tottan kezdődik, különös elfogódottságot 
érzek, hosszú idő óta először családi kör
ben, fehér asztal mellett. Vendéglátóim ész
reveszik zavaromat, biztatnak, hogy csak 
egyem jóétvággyal, szívesen adják. Kezem- 
beveszem az evőeszközt, meglepődéssel lá
tom, hogy művészi kiállítású szili ezüst, raj
ta a toledoi védjegy. Az öreg cigány mo
solyogva mutatja, hogy az asztalnemű a 
leányé. Hatalmas adagot raknak a tányé
romra, azután bort töltenek a poharamba 
fonott üvegből, tüzes spanyol bort, ami itt 
olyan olcsó, hogy csaknem ingyen adják.

A hangulat lassan felmelegszik, belejö
vök az evésbe, a többiek is jóétvággyal fo 
gyasztják a frissensült, Ízletes eledelt. A- 
mig az asszony és a leány az asztal körüj. 
foglalatoskodnak, németül beszélgetek az 
öreggel. Elmondja, hogy a leány nem az övé 
felesége nővérének a leánya, szülei korén 
elhaltak, rájuk bízták, hogy viseljék gond
ját. Örökséget is hagytak rá, az egyik ko
csit teljes berendezéssel, kovács és laka- 
tosmühellyel, mert a leány apja is vándor
cigány volt. Megkérdem, hogy tulajdonkép
pen mi is a neve az árvának, mert edldig 
csak leányomnak, vagy kisleányomnak szó



látottak. Az öreg mosolyogva mondja, hogy 
a leányt Zelmának hívják, dle mert nagyon 
szeretik, csaknem állandóan blecézőnéven 
szólítják.

Zelma!...
Tulajdonképpen eléggé gyakori elneve

zés errefelé, mégis úgy érzem, hogy ezt a 
csodaszép, törékeny leányt másképp nem 
is hívhatják. Sokszor1 előfordul, hogy e- 
gyes emberekre határozottan ráillik egy bi
zonyos név. Néha valakinek csald a vezeték
nevét ismerjfiik, a * keresztnevét önmagától! 
eltalálja az ember, annyira hozzáillők egy- 
egy keresztnév, viselőjének az egyéniségé
hez. Nyilván ezért fordul elő, hogy sokan 
nem azt a nevet használják, amelyre tulaj
donképpen keresztelték őíket, mert ösztö
nösen érzik, hogy nemi illik hozzájuk.

Zelma a tűz körül foglalatoskodott, de 
hirtelen felénkfordult, pedig nem hallhatta, 
hogy a nevét emUtjfük. Bánatos fény csillant 
meg a szemében, azután odafutott az öreg
hez, összevissza csókolta. A családi hangu
lat és talán a bor is jókedvre derítette az 
öreget. Valamit súg a leánynak, mire Zelma 
felrohan a kocsiba, néhány perc múlva he
gedűvel a kezében tér vissza.

Az öreg nem nagy művésze a hegedű
nek, lassujárásu ujjai alól mégis fajának 
évszázados keserűségével és szilajságával 
törnek elő a nóták. Szinte mozdulatlanul ül, 
vonóvezetése is alig változik, nótája mégis 
az egyik percben mélabusan sir, a másikban 
Sizilajul pattog. Sok benne a hasonlatosság! 
a magyar nóták csapongó hangulathullám!- 
zásához.

Elmélázva hallgatom, a fehérfKirtü vén 
cigány muzsikáját. Az öreg a hegedű mel



lől szemével int Zelmjának, a leány felegye
nesedik, tenyerével végigsimit a derekán, 
azután néhány kigyószenílen imbolygó lé
pést lép, a cigánynak sajátos, utánozhatat- 
lanul biájos ringásával. Felfigyelek, vájjon1 
mi készül itt?

A hegedtől mélabus, exotikus sírásba 
kezdi, a leány kecsesen hajlong a dal tütemeji 
re. ElőObb lassan, andlalogva, de most a nó
ta szilaj gyorsaságba csap át, a tánc kövej-i 
ti, a végén szinte extázisba lendül. Valóság) 
gal lenyűgöz a lány csodás tánca. Ezt nemi 
lehet eltanulni, la, vérben van, elragadja az 
embert, itt-ott még az öregasszony is bele
kiált néhány ismeretlen szót a melódiába. 
A leány most észbontó forgásba kezd, aprói 
bokái káprázatos gyorsasággal szökdécsel
nek, majd hirtelen lekuporodik a tűz mel
lé, fejét tenyerébe hajtja, kékesen villogó! 
fekete tömegnek látszik, ahogy éjszinjü ha
ja beborítja vállát, derekát.

A látvány valósiággal elbűvöl, ebben a 
pillanatban megértem, hogy a varálzstán- 
cokról szóló legenda nem mese, hanem na
gyon is komoly valósiág. A tánc lehet szó
rakozás, esetleg kenyeret adó hivatás, de 
ahol ennyi lelket és szivet visznek belé  ̂
ott fennsóges és magasabbrendiüi ösztönné 
magasztosul. Mennyi ősi, misztikus vonat
kozás van benne, azonkívül önkéntelen, ter
mészetes, buja érzékisége, a tizenöteszten- 
dős leány szinte tudatalatti nőiességének. 
Micsoda elementáris megnyilatkozása a faj 
jellegzetes sajátosságainak, valóságos rap
szódia. Hol van ettől a mi mesterkélt, eről
tetett tánciskola-ugrándozásunk?

Úgy látom, Zelma szinte magába roskadl- 
tan kuporog a földön, ez m|ár nem tartozik



a tánchoz, nyilván nagyon kimerült. Fáh 
radt sóhajtással feltekint azután, szinte haL 
liálsápadt az arca, csak a szeme alatt Iáit- 
szik csöpp pirosság, az erek átkéklenek a 
bőrén, Fejét fáradtan az a(ssziony vállára, 
hajtja, az öregek részvéttel teljes szeretet
tel simogatják hullámzó hajfürtjeit.

Az öreg hegedűs nagyon szorgalmasan 
töltögeti a poharakat, lassacskán érzem 
tmjár a bor hatását. Nemcsoda rég elszoktam 
az ivástól. De nem akarom! kedvét szegni 
az öregnek, koccintásra emelem a poha
ramat, Zelma hirtelen odaszól franciául az 
¡öregasszonynak:

— Nézd, milyen fehér a keze!...
— Elég í>aj az — válaszolom franciául, 

miunkátlanságomra célozva, dle a francia 
szóval elárultam, hogy megértettem mind
azt, amit a leány edldig a nénikéjének mon
dott.

Zelma fülig pirult, az asszony öléibe 
rejtette az arcát. Biztatgatom, hogy sose 
szégyelje magát, hiszen semmi rosszat sem 
¡mondott eddig rjám. Különben sem volt 
szándékom, hogy kihallgassam titkait, csu
pán eddig nem volt mire válaszoljak fran
ciául. De mostmár mondja el, hogy hol ta
nult meg franciául. A leány hirtelen elér- 
Zékenyiül jÖrzem, szomorú emlékeket boly
gattam meg benne ezzel a kérdéssel.

Az öreg siet válaszolni, elmondja, hogy 
Zelma gyerekkorában Franciaországban élt, 
azelőtt együttvándorolt a két család, gyak
ran megfordultak francia földön. Szülei kó
rján elhaltak, a leány náluk maradt, de m|ár 
nem sokáig lesz köztük, mert rövidesen! 
¡Eérjhezmegy. Az öreg felhajtotta a bort, lát
szott rajta, hogy most az ital hatása alatt



hosszú elbeszélésbe keZd, de a leány szin
te könyörögje a szavába vág:

— Hűvös van, éjfélre jjár az idő, ideje 
"volna lefeküdni.

Sizierettem volna meghallgatni ennek a 
szép leánynak élete történetét, de hirtelen 
elszorult a szivem: a család1 nyugovóra ké
szül, indulnom kell tovább. Most eszmélek! 
ná, hogy a néhány óra alatt, szinte megfe
ledkeztem arról, hogy tulajdonképpen ván
dorlegény vagyok, semmi keresnivalóm itt 
tovább, hiszen csak az eső elől húzódtam 
be a csűr alá. Ejnye, hogy elérzékenyülök, 
íá j itt hagyni ezt a jólelkü, kedves familiát.'

Az imént még vig nótiázást kínos csönd 
váltja fel, szomorú szívvel somfordlálok ki
teregetett ruháim felé, vájjon megszárad
tak-e már? Zelma hirtelen elibém ugrjkL 
Ruhám* még mindig egy viz — mondja — 
Szó sincs róla, hogy reggelnél előbb1 meg- 
száradjon. Az öregek is odaballagnak, ne 
siessek, töltsem itt az éccakát a csűrben^ 
hiszen az eső csak úgy szakad odaktiinn. Az 
öreg amugyis a kocsi előtt a szabadiban al
szik, majd készítenek az iágya mellé számom 
ra is fekvőhelyet.

Bevallom őszintén nem sok fáradozá
sukba került, hogy maradásra bírtak. Oda,- 
künn tényleg vigasztalanul esik az eső, a 
kedves és feledhetetlen családi együttjét) 
után, bizony nem nagyon akarödlzik neki
vágni a barátságtalan, hideg éccakjánaĴ . 
Azután meg —mit tagadjam — érdekel en
nek a leánynak a története. Alig tizenötesz
tendős és máris menyasszony, vájjon ki le
het az a boldog ember, akinek ez a lejány 
a felesége lesz? Holnap, hacsak érkezésem!



lesz r|á, megkérem az Öreglet, mondja el to
vább mindazt, amit Zelma sorsáról tud.

Sehogy sem tudok elaludni. Ugylátszdkl 
elszoktam a szabadiban való alvástól, azl 
eső is  hangosan veri a csiir födelét, mlegi 
azután minduntalan visszatérnek gondola
tomba a ma esti vacsora egyes jelenetei. 
Néha elszendleredem, azonnal Zelma táncolá 
alakját látom, megintcsak felriadok. Most- 
meg gyanús mozgolódást hallok a közel
ben, ijeldten ülök fel, hát az egyik pulii 
sompolyog mellém, ugylátszik megérezte,, 
hogy nem egyedül virraszt. Barátságosa^ 
nyalogatja a kezemet, bánatosan simogat 
tóm: irigyellek pajtás, mert te itt maradsz* 
nékem azonban reggel miár mennem keljl) 
tovább...

Az eglész család már rég talpon volt, a«* 
mikor felébredtem'. Idegeneket is látok a 
csűr ajtajában, valami munkát hoztak aiz 
Öregnek, roggyant kocsikereket javításra^ 
Karton ruhájában Zelma is ott sürög-forog. 
Időközben valaki megszáradt ruháimat ide- 
hordta az ágyam' mellé, éppen ideje, hogy 
átöltözzem, máris túlságosan igénybevet
tem elzeknek az idegen embereknek a jósáj- 
gát.

Az Öreg ugylátszik megkötötte az üz
letét, a törött kereket magaelőtt tolva jön 
a műhely felé. Jó kedvvel köszönt, mente
getőzni akarok a lustaságomért megnyug
tat, sose sajnáljam az átaludt időt, hiszen  ̂
az eső szakadatlanul hull és egészen bi
zonyos, hogy legalább egy hónapig el sem! 
áll, mert errefelé januárban ilyen az időr 
járás.

Kénytelen-kelletlen öltözködni kezdek^ 
az Öreg nekifog a kerék ja vitjásnak. Ugylái-



tóm nincs Ínyéibe a kalapálás, akárcsak ne* 
kém az öltözködés. Itt-ott segjitekl neki,, 
könnyebben megy á munka. Az öregnek kü
lönben sem ez a valódi mestersége, azután! 
meg nemi igen bírja miár a kalapácsot, szí
vesen fogadja, hogy felajánlom a segítsé
gemet.

Köztien odajön az öregasszony is Zel- 
injával, látom, hogy valahova elkészülnek). 
Ajánlkozom, hogy majd elkísérem öklét, hi
szen az én utam is arraveizet. Odalépek aZ 
öreghez, hogy elbúcsúzzam, marasztal, hogy 
ebéd előtt mjár ne induljak el, addig segí
tek neki egy kicsit a kerékjavitásnál. Fele
sége is  mondogatja, hogy sose siessek, az 
esőt délután is utolérhetem, Zelma pedig 
rémülten most veszi észre, hogy a ruhámat 
feltétlen ki kell vasalni, hiszen olyan gyű
rött, hogy szégyen volna elindulni benne. 
Ők majd bemennek a városba főznivalóért, 
mi pedig csak dolgozgassunk a 'kocsik kjöi- 
rül.

Belátom, hogy igazuk van, elvégre mit 
^siessek? Azután az öregnek láthatóan hiány 
zik a segítség a munkánál, legalább ezzel 
némiképpen meghálálhatom a jóságukat. 
Nyomban neki is állunk a munkának. Sjo-i 
sem hittem volna, hogy ennyi érzékem van 
a kovíács és lakatosmesterséghez. Az öreg 
nem győz dicsérni igaz, ugyancsak ügyei 
lek rá, hogy a kedvében járjak.

Munka közben igyekszem Zelmjára te
relni a beszédét, ámi az öreg eglyre csak a 
kerékről motyog, hogy milyen gyorsan ha,- 
lad a munka igy kettesben. Ha minden jól 
megy — hajtogatja egyre — délre el is ké
szülünk vele ,azután majd elbeszélgethetünk 
a jó ¡borocska mellett. Hol leszek én xn|á(r



délután, ébredezik bennem az aggodalom, 
ugylátszik sosem fogom megismerni ennek 
a kedves lánynak a történetét.

Az öregasszony és Zelma megjöttek a 
városból, sietve ebédfőzéshez láttak. Épi- 
pen az utolsó szög vegét csíptük le az örleg 
gél a kerék küllőjéről, amikor jelentették* 
bogy kész az ebédL A z öreg Szinte gyere
kes örömmel gyönyörködik a munkában* 
Körfbe-körbe tologatja miagaelőtt a rozizant 
kereket, szalad1 utána, mint a karikázó is
kolásfiuk. Hiába a bohémvér kiiüt ebből a 
cdgánynépiségbíől, talán még százesztendős 
korban is.

Az ebéd1 nagyszerű hangulatban folyt le. 
Az öreg nem győzi dicsérni a munkámat, las 
sáriként már magam is kezdém elhinni, hogy 
jó lakatos válnék belőlem. Annyi bizonyos, 
hogy a j ólvégzett munka engem is kellemes 
érzéssel tölt el, a szénrakásnál talán neme
sebb munkára is tellik a képességeimből. A 
j ólvégzett munka örömét lerontja a tudat, 
hogy rövidesen indulnom kell innen, elvég
re nem lehetek továbbra is terhére ennék 
a kedves családnak.

Végeztével az ébédriek fel is állok, ki
sebb szónoklatba kezdek. Alig térek 3 
tárgyra, hogy tudniillik búcsúzom, Zelma 
hirtelen a szavamba viág, hogy nem mehe
tek, hiszen a ruhámat ki kell előbb vasal
ni. Most már erélyesebb akarok lenni, — 
semmi értelme sincs a további halogatásnak 
—, hirtelen „kuncsaftok“ jelennék meg a 
csűr ajtajában. A reggeli gazda vezeti Őket, 
megtudták, hogy itt kovácsok dolgoznak, 
volna még néhány hibás kocsikerék, azon- 
kivül rézüst is, ha vállalnánk a javitást.



— Vállaljuk, hogyne vállalnok — adja 
meg a választ többesszámban azi öreg — 
és már görgeti is a kereket a tulajdonosa 
elé, kérdi meg van-e vele elégedve? A gaz- 
dla |á|mul-b(ámul a gyors munkán, az (árát sem 
sokallja, a többiek meg biztatnak, hogy 
ha ilyen gyorsan dolgozunk, lesz itt mun
káink jó néhány napira való. Azzal búcsúz
nak, hogy holnap délelőtt uj, munkát hoz
nak.

Ezek a katalán parasztok már megint 
kizökkentettek a bucsu hangulatából. Tudj5 
Isten nem haragszom érte, csupán azt nem 
tudlom, hogy most mitévő legyek? Zavarom
ból az öreg cigány segit ki. Karonfog leül
tet, azután bőrért küldi Zelmát. Sejtem már, 
miben sántikál az öreg, üzletet szimatol, se
gítség kéne neki a beígért munkához. Né
hány pohár bort csendesen felhörpintünk, 
az öreg különösen igyekszik, nyilván bá
torságot merit.

Azután vontatottan beszélni kezdi, csa
varos észjárással azon kezdi, hogy hát ed
dig el sem mondottam, hogy tulajdonkép
pen mi szándék vezetett erre a tájra? Rö
vidre szabva elmondom, hogy a francia ide
genlégióiba akarok beállni, útban vagyok a 
francia határ felé, segélylapom van Barce
lonából, de eddig még mindössze egy napi 
segélyt vettem fel. Mennyit? — kap a szón 
az öreg. — Fél pezetát, annyi jár minden
kinek naponta.

Nézze — húzódik mellém a székével, — 
azt a fél pezetát megkaphatja bármikor, az
után meg a jó ég tudja, felveszik-e min-* 
gyárt az idegenlégióba. Marseillében százá
val lézengenek olyanok, akik az idegenlé
gióba kívánkoznak, bizony néha jóidéig kell



várakozni, amig a felvételre sor kerül. Kraj
cár nélkül nem igen tanácsos nekivágni a 
dolognak, jobb ha az embernek valami a- 
nyagi kitartása van. Amint hallhattam az 
imént a környékbeliek munkát ígértek, a- 
mit könnyebben elvégezhetünk kettesbem 
Ha kedvem tartja maradjak még velük egy- 
ideig, a munkabéren tisztességesen megosz
tozunk. Ő is jobban jiár, nekemí sem fog ár
tani, ha valamicske pénzzel a Zsebemben 
érem el a francia határt, mert ott bizony 
nincsenek segítő állomások.

Az öreg ajiánlata váratlanul ér, de érde
mesnek találom elgondolkozni rajta. Elvég
re az időmiből tényleg bőségesen futja, egy 
kis pénzimag sem ártana, semmi kédvem eb
ben a hónapos esőben az ország«utakon bo- 
lyongani. Azután meg olyan jól esik a csa
ládi kör, ki tudja mikor lesz benne részem, 
ha beszegődöm az idegenlégióba? Végfül pe
dig itt van Zelma, ez a kedves szép leány, 
ha másért nem, márcsak azért is érdemes 
itt maradni, hogy megismerjem az élete tör
ténetét ennek a bánatosszemü, szép leány
nak.

Megköszönöm az öregnek az ajánlatot 
és inkább csak a forma kedvéért felvetem a 
kérdést, hogyhiát nem bolygatja-e meg az 
ittlétem- a családi élet eddigi rendjét? Az 
öreg megnyugtat, hogy nem- lesz semmi baj. 
Ö csaknem állandóan a szabadban alszik, 
mellette elférek én is, ha pedig szokatlanul 
hidegre fordulna az idő, feleségét áttelepí
ti Zelma kocsijába, mi pedig kényelmesen 
ellakhatunk a másikban.

Szóval felcsaptam vándorcigánynak, mo
solyognom kell, ha rágondolok. Zelma és az 
öregasszony nagy örömmel fogadták az uj



fordulatot főleg Zelrna, aki tapsolt örömé
ben, lassanként kezdek elbizakodni. AZ ö- 
reggel abban állapodtunk meg, hogy reggel 
begyaloglunk a közeli Tordlera városkába, 
a munkához cint és egyéb apróságot kell 
bevásárolni, én pedig elhatároztam, hogy 
Tordlerában felveszem a fél pezetát, amji 
a segélylap szerint jár, a többire nyilván 
úgysem lesz szükségem, megkeresem a ma
gam kezemunkájával.

Délután ujaíbb munkát hoztak a falu
beliek. Nem várnak reggelig — mondták! — 
addig még jobban eláznak az utak, össze
szedtek néhány rézüstöt, lábast, nehogy ki
fogyjunk a munkáiból. Alig távoztak!, neki
láttunk az Öreggel, dongott a kalapács ké
ső estig, a hosszú tétlenség után szinte jól
esik haszinothozó, becsületes muhk|át végez
ni. Estére alaposan kifáradtunk mind a k!et- 
ten, ízlik a vacsora, szinte vágyomi a le
fekvés után, nagyszerűen aludtam reggeliig 
egyfolytában.

Az öreg sátorlapféle vásznat kotorá
szott valahonnan elő, magunkra terítettük 
és elindultunk a városba. Az uccákon az eső 
ellenére nagy a sörgés-forgás, felvilágosi-» 
tanak, hogy ünnep van, bevásárolni még e- 
setleg lehet valamit, de a segélyhelyre hasz
talan megyek, ott ma nem dolgoznak, leg
feljebb, ha a lakásán keresem fel a polgár
mestert, akit szenyor alcado névvel tisztel
nek.

Ha már itt vagyok — gondolom — mi
ért ne keressem fel, ebben az esőben nemi 
nagy élvezet lenne holnap újra bekutyagoj- 
ni ide. Különben is itt lakik a köségház^ 
szomszédságában, kopogtatásomra jósiágos 
arcú, termetes asszony nyit ajtót. Az alcado



nincs idehaza, de várjam meg odabent, majd 
csak megjön, valami d'olga akadt a város
ban. Felesége kedvesen beinvitál a szoba- 
ba, sajnos nem igen tudom megköszönni a 
szívességét.

Látja rajtam, hogy bölcsőmet nem erre
felé ringatták, aziránt érdeklődik, nem va
gyok-e allemano? Német éppen nem vagyok 
■— válaszolom —, de azt a nyelvet jobban ér 
tem a spanyolnál. Látom, hogy nagyon né
zeget, a jóságostekintetü! néniké, azután 
hirtelen könnylbeljábad a szeme. Fényképet 
hoz be a másik szobából, magamkorábelí 
fiatalembert ábrázol. Tört németséggel ma
gyarázza ezután, hogy a kép megboldogult 
fiát ábrázolja. Orvostanhallgató volt Német 
országban, de mestersége közben vérmér
gezést kapott, néhány napon belül bele is 
halt. Egyetlen gyermeke volt, alig két hó
napja, hogy meghalt nem talál vigasztalást* 
ha fiatalembert lát, mindig szegény fia jut 
az eszébe.

Nagyon meghat a kedves és jólelküj 
asszony anyai fájdalma. Vigasztalni igyek
szem, hogy bizony sokszor az élő gyerme
kek is mennyi szomorúságot okoznak a szü
lőknek. Lám én is se szó, se beszéd, ott
hagytam őket azt sem tudják rólam élék-e* 
halok-e, engem is bizonyára éppígy sirat ott
hon az édesanyám.

Vigasztalásomnak nem nagy a foganatja 
a nénike még nagyobb sírásra fakad, mert 
hát — mondogatja — az én esetem az egé
szen más, akár tizesztendőre szívesen meg
válna ő a fiától, csak tudná, hogy életben 
van, dle igy nemsokáig 'bírja már ezt a nagy 
fájdalmat. *



Ki tudlja meddig sirogattunk volna, de 
megjött a senyor alcadlo. Pont az ellenke
zője a feleségének. Apró kis gömbölydlejdl 
emberke, borvinágos orral, maga a megtes
tesült kedély. Talián jó is van ez igy, hogyl 
a nagy szomorúságra hajló asszony melletti 
vidámlelkületü férj igyekszik feledtetni a 
nagy keserűséget, amelyet néha jólesik sir|áis 
ha fojtani, de egészen mégsem ölheti bel^ 
magát az ember.

Az első pillanatban gyanakvással néz 
végig, nyilván nem tetszik neki, hogy meg- 
rikattam a feleségét. Talán azt hiszi, hogy! 
megboldogult fiának voltam a kollégája és 
ha most itt sokat beszélgetek róla, hetek
re elrabolom az anya nyugalmát azzal, hogy* 
újra felajzzom nagy bánatát.

Az asszony hamarosan felvilágositja, 
hogy mijáratban vagyok, egyszeriben felde- 
rül az alcadó arca. Hanglejtéséből kiveszem, 
hogy feleségét vigasztalni igyekszik az én 
sorsommal. Bizonyára azt mondja nejki, 
hogy többé engem* sem lát viszont az édes 
anyám, merthát az idegenlégióból nagyon 
kevesen jönnek vissza. Vigasztalódjék hát, 
hiszen másokat is ér hasonló csapás.

Azután a született optimista leleményes
ségével hirtelen hivatalos mederbe tereli a 
beszédlet. Kéri a segélylapomat és nyomban 
kiutalja a fél pezetát, sőt a magáéból isi 
megtoldotta féllel. Hálás köszönettel indul
ni akarok, de mostmeg az alcado marasztal. 
Ne siessek, majd a felesége megkiniál vaja mi 
féle uzsonnával, egykét pohár jó bor sen  ̂
fog ártani. Erős a gyanúm, hogy az Öreg 
bennem alkalmas partnert sejt az ivásraj, 
vagy legalább is ürügyet arra, hogy néhány* 
pohár bort megihasson a vendég tiszteletére.



Az asszony kész örömest hozza az en
nivalót, könnyes arccal teríti meg az asz
talt, látszik rajta arra gondol, milyen szí
vesen terítene a fiának is, ha élne sze
gény. Az alcado meglehetősen tájékozott a 
a világ soráról, nem vettem ki belőle az első 
szempillantásra. Még Magyarországról is 
tudja, hogy a föld melyik táján fekszik, is
meri hírből a tokaji bort, amit el is vár
tam az öregtől.

Szenyor alcadóval hamarosan elfeledjkez 
nénk a világ ezer bajáról, dle az asszony se- 
hogysem akar megvigasztalód'ni. Sürün e- 
melgeti szeméhez a zsebkendőt, egyszeri*© 
csak felkel, eltűnik a szomszéd szobában. 
Vláirom vissza, de nem jön, illenék már bú
csúzni, kérdem az alcadot, hol van a felesé
ge? Az öreg idegesen ugrik fel, bemegy a 
másik szobiéba, néhány perc múlva titokza
tosan mosolyogva jön vissza. Megnyugtat, 
hogy igyunk még egy pohárral, mingyárt jön 
a háziasszony.

Jön is, vörösre sirt szemmel, nagy cso
magot szorongat a hóna alatt. Sírástól ejL- 
csukló hangon magyarázza, fogadjam el ezt 
a csekély ajándékot, fiának néhány ruhája 
van benne, néki úgysem lesz mjár rá szük
sége. A termetem körülbelül egyforma bol
dogult fiáéval, viseljem egészséggel a ru
hákat. öt pedig megnyugtatja a tudat, hogy 
nem érdemetlent jutalmazott meg vele.

Ennyi jósiágot igazán nem vártam ezek
től a vadidegen emberektől, a meglepetéstől 
hirtelen nem is tudom, hogy köszönjem meg 
az értékes ajándékot. Fel sem ocsúdom nagjyl 
zavaromból hozziámlép az alcado pénzt nyota 
a markomba, egész csomó durot. No ezt tmiár 
igazán nem fogadhatom el, de az öreg erős-



ködük, hogy taláncsak nem utasítom el az ö  
ajándékát, hamar a feleségétől elfogadtam* 
Ne aggódjam rajta, nekik nem hiányzik a 
pénz, bál’ Istennek el vannak látva vele arra 
a néhány évre, amennyi még hátra van az 
éltjükből.

Kikisémék mind a ketten a kapuig, jó 
ságos arcukról leri az öröm, hogy jót te
hettek valakivel. Bármikor erre vet a sor
som, csak látogassak el hozizájuk, mlincligf 
terítve számomra az asztaluk. Az alcadcr 
még utánam kiált, hogyha hosszabb ideig 
tanyázunk a környéken feltétlenül jöjjek bet 
hozzá, egykét pohár borra.

Mérhetetlenül gazdagnak érzem! magam 
hónom alatt a ruhákkal, zsebemben a pénz
zel. Az öreg cigány ott áll a községháza e- 
lőtt, látom rajta szörnyen haragszik, hogy 
ilyen sokáig elmaradtam, őszintén bevallja 
éppen indulni készlülnt hazafelé, szentül hit 
te, hogy megszöktem. Elmondom látogatá
somat az alcadonál, mutatom a rengeteg a- 
jiándékot, elkérem az öregtől a fonott Sö
rösüveget, hogy majd megtöltetem, mert 
hiszen mostmiár pénzem is van bőven.

Vigan poroszkiálunk hazafelé kettesben 
az utón, mostmég az eső sem tűnik olyan 
kiállhatatlannak, mint néhány órának előtte. 
Nem tudom még pontosan, hogy mi van a 
polgármesteréktől kapott csomagban, de fő
leg a fehérneműnek örülök, mert annak még: 
a légionista egyenruha alatt is hasznát ve
hetem.

Zélmiaék már türelmetlenül vártak, nem 
tudták mire vélni hosszas elmaradásunkat, 
Ujabb munkát is hoztak közben, egész ha
lom lyukas fazék, horpadt rézüst, abron
csát vesztett kocsikerék hever egymásra.



hányva a csűrben. Ebéd! után nyomban neki
látunk az öreggel, megy a munka mint a 
karikacsapás, máris kiész kovácsnak érzem 
magamat.

Vacsora után felbontottam az alcadbék- 
tól kapott csomagot. Most látom csak, hogy 
milyen értékes dolgokkal ajándékozott meg 
az a jólelkü asszony. A két öltöny köziül 
az egyik csaknem vadíonat uj, a másik is 
kifogástalan állapotban van, az alsóruhák1 
egytől egyig finom, drága anyagból készül
tek. Az egyik öltönyt fel is próbálom, még 
a szabó is alig találna rajta alakítani valót, 
annyira rám illik. Zelma eleinte tapsolt ö- 
römében, majd hirtelen elkomolyodott. Azt 
mondja, hogy akinek ilyen szép ruhája van, 
az nem érezheti magát jól a vándor cigá
nyok között. Megnyugtatom, hogy a cigá
nyok között is lehet boldog az ember. A 
napokban hallottam például egy fiatal vő
legényről, aki bizonyára senkivel sem cse
rélné el cigánylány-menyasszonyát.

Tréfának szántam ezt a néhány sZót; 
Zelma mégis majdhogy sirva fakadt, any- 
nyira lehangolták a szavaim. Hirtelen el
fordult az asztaltól, tétova léptekkel meg
indult a kocsija felé, ha jól láttam könnyeit 
törölgette útközben. Már másodszor tapasz
talom, hogy vőlegényének említése kellemet
lenül érinti, nem tudom mi lehet az oka?

Szakadatlan munkában telnék a napok, 
ugylátszik eljárt a hírünk, mert messze vi
dékről kocsiszám hordják a munkát a kör
nyékbeliek. Csupán az a kellemetlen, hogy 
az eső sehogysem akar megszűnni, lassan, 
de kitartóan hull, szinte megüli az ember 
kedélyét. Pedig már fogytán a munkához 
szükséges kellék, az öreg el is határozta,



hogy holnap, vasárnap délelőtt bemegy a 
városba, hogy bevásárolja a hiányzó dol
gokat.

A megerőltető munka után határozottan; 
jól esik a vasárnapi pihenő. Az öreg meg
egyezett az egyik munkaadóval, hogy a 
kocsitulajdonos tanyai béres majd bevi
szi Tordera határáig, a tanyája nem messze 
a várostól terül el. Nem nagyon bánom, 
hogy itthonn kell maradnom, kissé kime
rültnek érzem magam, különben sem fé
rünk fel hárman a meglehetősen szükbrics 
kára. Bizonyára akad még rá érkezésem, 
hogy felkeressem az alcadoékat es ujblój 
megköszönjem nekik a sok kedves ajándé
kot, amelyeknek bizony nagy hasznát ve
szem.

Ebéd után magam maradtam a tűz kö
rül, amelyet mjár úgy megszoktam, hogy 
talán nem éreznémi jól magamat nélküle. 
Jól esik igy néha a nagy csöndben elgondol
kodni a sorsomon. Az ilyen magános töp
rengések alatt rendszerint elszomorodom, 
de utána mindig megkönnyebbülésfélét ér
zek. Jól esik az embernek kipanaszolni ma
gát, mégha sajátmaga is az, aki a panaszt 
meghallgatja.

Lélekben messze járok Katalániától, a 
tüzet csakúgy félig öntudatlanul piszkálga
tom. Hirtelen leheletszerű susogást hallok 
a hátam mögött, majd csöpp gyerekkezek 
hátulról befogják a szememet. Ez csak Zel- 
ma lehet — állapítom meg —, gyengéden le
fejtem szemeimről a soyánykás, átlátszókét 
tenyeret.

Tényleg a kis Zelma áll előttem, de Inem 
látszik pajzánkodó kedvében, ahogy a szem- 
fcefogósdiból az ember következtethetné. In



kább szomorú mint vig, eddig nem tapasz
talt komoly elhatározás öl a tekintetében, 
szinte elijedlek tőle, olyan öregnek látszik 
ebben a pillanatban.

— Jaj de megijesztettél — igyekszem 
tréfával jöbbkedvre deríteni. Lemondóan le
gyint, azután széket rak elibémi és leöl köz
vetlen közelembe, szemtől-szembe velem.

— Most néziz a szemembe — mondja — 
nálunk cigányoknál ez igy szokás, ha két 
ember komolyan beszélget egymással.

Hangjából valami különös elszántság 
csendül érzem, hogy ez a tizenöt esztendős 
gjyereklány, most valami nagyon komoly do
logra készül. Vontatottan, halkan beszél, 
szinte (áhitat van a hangjában, mély rész
véttel hallgatom a szavát:

— Régóta akarok már veled beszélni, 
mert jóságot olvasok ki a szemedből. Nem 
vagy közölünk való, hanem tanultabb ember 
messzi idegen országból, jobban át tudod) 
érezni a kis cigánylánynak a fájdalmát. 
Nincs kinek panaszkodjam, az öregek olyan 
jól bánnak velem, nagyon elszomorodnának, 
ha megtudnák, hogy milyen szerencsétlen
nek érzem magam.

Mert a vándlorciglányélet nem az én vi
lágóm. Nem cigányok között nőttem fel, 
mert szegény anyám a téli hónapokra jó - 
lelkü népeknél helyezett el csöpp gyerek
korom óta, nehogy idlőelőtt elvigyen engem 
is a cigánybetegség. Észak-Franciaországi 
bán jártunk akkoriban, apámék egyuttván- 
doroltak nagybátyámékkal. Apámra alig em 
lékszem tulkorián elvitte a tüdővész, sze
gény anyám is állandóan köhögött, amióta 
csak emlékszem iá.



Amig ők az országutakat járták, engem 
iskoláiba küldött az a jóságos asszony, aki
hez az anyáin kiadott. Hogy szerettem a ta
nulást, imádtam a könyveiket. Nyaranta a 
szünidőben az Öregekkel vándoroltam én is, 
dle a îg vártam, hogy ímegkezdodjék az is
kola és újra tanulhassak, olvashassak. Ta
nítóim nagyon szerettek, a legjobb tanulók 
közé tartoztam.

Később már kisebb regényekét kezdtem 
olvasgatni, kimondhatatlan gyönyörűséget 
jelentett számomra a könyv. Persze a szün
időben, amikor az öreggel utaztam, nem ol
vashattam, kinevettek volna érte, regényt- 
olvasó cigánylányt. Ilyenkor szegény anyám 
nak segítettem, mert láttam, hogy egyre 
romlik az egészsége, nem birja már a mun
kát.

Másfél esztendeje, hogy ágynak dőlt az 
anyám*, két hét múlva már el is temettük. 
Mert a cigányért galoppban jön a halál, nem 
ijesztgeti olyan sokáig mint a többi rendes 
embert. Halála előtt anyám megkérte nagy
bátyámat, hogy vállaljanak el lányuknak, a- 
mit szívesen meg is Ígértek, hiszen amúgy* 
sincs gyerekük.

Nagyon sajnáltam csöndésszavu, jólei
kül anyámat, bár tulajdonképpen nem sokat 
voltam vele együtt. Növelte a fájdalmamat 
az a tudat is, hogy Örökre le kell monda
nom az iskoláról, a könyvről. A nagy fáj
dalom lágynak döntött, nagybátyám orvost 
hivatott. Megvizsgált, csóválta a fejét, az
után azt mondta a nagybátyámnak, hogy 
vigyen valamerre délfelé, mert anyámtól én 
is átörököltem a tüdőbajt.

Nem* szomoritott el a hir és ma sem ér
zek bánkódást, ha rágondolok, hogy csak



néhány esztendlo van még; hátra az életem
ből. Sőt néha kérem az Istent, hogyha nnár 
ugyis meg kell halnom vegyen magához mi
előbb, mert iszonyú félelem fog el, ha rá- 
gondlolok, hogy annak az embernek! legyek 
a felesége, akit a számomra kijelöltek. Sze
gény anyám még egészen kislány koromban 
eljegyzett egy Anzelmo nevű cigánygyerek
kel, mert nálunk ez igy szokás. Már rég a 
felesége volnék, dfe valami bicskázás miatt 
lecsukták, most börtönben ül. A bünteté
se azonban nemsokára letelik, borzadtok, ha 
eszembe jut, hogy egyszercsak feltűnik u- 
tálatos, ragyás arca.

Mindezt csupján azért mondom el ne
ked1, mert miár nem bírom tovább magam
ban tartani a keserűséget és nincs senki,, 
akinek kipanaszolhatnám magamat. Arra 
kérlek, hacsak teheted! ne siess itthagyni 
bennünket, hiszen édesanyám halála óta te 
vagy az első, akivel szivem szerint őszin
tén elbeszélgettem.

A kis cigánylány utolsó szavai sírásba 
fulladtak, r|áborult az asztalra és feloldd 
zokogásba Öntötte a keserűséget, ami a 
nagy életvallomás során felgyülemlett a lel
kében.

Lelkem mélyéig meghat ennek a gyereke 
lánynak élettragédiáj a, mélységes szánal
mat érzek iránta. Átérzem a szenvedését, ¿ól 
tudom magamról mit jelent lelki vágyódást 
érezni valami iránt, amit az ember el nem 
érhet, sőt még a lehetősége sincs meg arra, 
hogy elérhesse. Ki tudja, talán én is a ha
lálba menekültem volna, ha bolyongásvá
gyamat ki nem elégitem.

Vigasztalni próbálom a szepegő leányt, 
hogy ne sírjon, majdcsak segítünk valahogy



a dolgon. A ragyiás Anzelmot ha jón, fel is 
ut, le is ut, egyszerűen elzavarjuk, keres
sen más menyasszonyt.

— Látszik, hogy nemi ismered! a mi tör
vényeinket — mondja a leány fanyar mo
sollyal. — Nem lállhatok szoba én más le
génnyel és nem is néz rám más legénjyj, 
mert menyasszony vagyok. Máshoz mint 
Anzelmohoz feleségül nem mehetek, mert 
akkor rettenetes (bosszút áll az elhagyott 
•cigánylegény. Az egész cigánynépség tudja 
már, hogy bennünket egymásnak szántak és 
ha hűtlen lennék Anzelmohoz az életemlble 
kerülne, vagy annak az életébe, akinek a 
szerelméért elhagytam, ezt a ragyásképüi ci
gánylegényt, akit alig ismerék.

Újra feltor belőle a sírás, hirtelen nem 
is tudom, mivél vigasztaljam, mélységes 
részvéttel simogatom fürtös, barna fejét. A 
kinos jelenetnek az öregasszony vet véget, 
a kocsi felől lassan közeledik a tűzhöz. 
Zelma figyelmeztet, hogy a viliágért el ne 
mondjam amit az imént tőle hallottam, az
után mosolyra kényszeríti az arcát, dle az 
^öregasszony ösztönösen észreveszi, hogy itt 
valami szokatlanul komoly dolog történt. 
Faggatja Zelmiát, hogy talán nem érzi jól 
magát, a leány szabadkozik, hogy nincs 
semmi baja, majdl hirtelen felugrik és el
fut a kocsik irányában.

Kellemetlenül érzem magam, mert látom 
hogy az Öregasszony firtatni készül, hogy 
mi történt itt az imént. Szerencsére nagy 
széllel megérkezik a városból az Öreg ci
gány, alig látszik ki a sok csomag közíüjl. 
Lelkendezve meséli, hogy sok mindent vá
sárolt, mostmár vígan folyhat tovább a 
munka, a fonott üveget is megtöltötte a vá-



rosban. A vacsora hangulata meglehetősen: 
hűvös, az öreg is észrevesz valamit, aggód
va kérdi, hogy talán csak nem vesztünk ősz- 
sze, amíg ő a városban járt?

A fonott üvegnek ma nem nagy a kelet
je, mindenki siet lefeküdni, pedig az öreg 
— ugylátomi — ma még hegedülni is hajlan
dó volna. Ugyljátszik válogatott a borok kö
zött, mielőtt az üveget megtöltötte. Nem 
nagyon akaródlzik neki lefeküdni, de gyen
géden figyelmeztetem, hogy holnap sok műn 
ka vár ránk, ideje, hogy lepihenjünk.

Álmatlanul hánykolódom az ágyon, visz- 
sza csengnek fülemben Zelma fájdalmas sza 
vai. Megelevenednek előttem a szerencsét-- 
len leány életének egyes jelenetei. Tudom, 
hogy alig néhány méterre innen a szomszéd* 
kocsiban ő is álmatlanul hánykolódik pár
náin, bizonyára átsirja az éccakát, mint már - 
annyiszor édesanyja halála óta.

Látom gondblatt lan a ragyásképü ci
gányt, amint részegen veri ezt a szegény, 
testében-lelkében beteg leányt, a fejembe, 
szökik a vér. Milyen gyönyörű, törékeny 
teremtés, mennyire boldoggá tudná tenni, 
az életét olyan férfinak, aki megértené és 
megbecsülné. Azzal, hogy életének nagy 
fájdalmát megosztotta velem, tulajdonkép
pen — tudtán kivül — kötelességemmé tet
te, hogy tőlem telhetőén segítségére legyek. 
Dehát, hogy segítsek rajta? Milyen jó vol
na valakitől most tanácsot kérni, de nincs 
senki, hiszen még az öregek előtt sem sza
bad elárulnom, hogy ismerem élete törté
netét. )

Álmatlan, gyötrő éccaka után fáradtan, 
ébiredék, az öreg miár nagyban kalapálja.



az egyik réziüstöt. Sehogy sem izük a mun
ka, egyszerre kicsinyes dolognak találom 
a fazekak foltozását, amikor1 ilyen komoly 
probléma megoldása áll előttem. Munka 
közben állandóan Zelma kocsiját lesem, 
megkönnyebbülten lélekzem fel, amikor fel
tűnik az ajtóban. Úgy veszem észtre kerüli 
a találkozást, pedig ugyérzem, szinte vonz 
felé valami, hogly legalább a tekintetemmel 
bátorítsam.

Ma félannyi munkát sem végeztünk 
mint rendesen, az öregnek nem tetszik az 
ügy. Morog, de szólni nem mer, elvégre 
felesbe megy a munka, magam is vesztek 
vele, ha keveset végzek. Ebéd alatt merész 
elhatározással Zelma mellé ülök, noha ren
desen a két öreg között van a helyem. Az 
étel sem ízlik úgy mint rendlesen, alig szó
lok néhány szót, szinte haragszom az1 öre
gekre, hogy miattuk nem beszélhetek Zel- 
mával. A leány szinte ijedten húzódik tőlem 
látszik rajta megbánta, hogy beavatott a 
titkába, attól fél, hogy végtelenül megszo- 
moritja az öregeket, ha megtudjjfák a dol
got.

Nyugtalanságom délután sem csökkent, 
pedig ujabb munka érkezett, az öreg oda 
van az örömtől. Igyekszem figyelmemet a 
munkára összpontositani, de ugylátszik 
nem nagy sikerrel, mert az öreg egyre fag
gat, hogy tálján nem érzem jól magamat? 
Megnyugtatom, hogy nincs semjmi baj, de 
vannak napok, amikor elfog a honvágy, 
ilyenkor nincs jó kedfve az embernek. Eb
ben megnyugszik az öreg, azt mondja, hg 
sokáig a cigányok között élek majd elszo
kom a honvágytól, mert a cigánynak ott 
.a hazája, ahol a kenyere*



A vacsoránál sem' beszélhettem Zelmá- 
val, láthatóan kerüli, hogy kétte^ben ma
radjunk. Ez a helyzet tarthatatlan, mjár- 
már azon voltami, hogy kipakolok az1 őre* 
gek előtt, de hirtelen eszembe jutott, hogy- 
hát tulajdonképpen semmi megoldást sem 
tudlok ajánlani.

Alig yárom, hogy lefeküdjünk, az éc- 
cakai magány talán szolgál valami taniács- 
csal. Nem tudóm magyarázatát adni, tart
hatatlan türelmetlenségemnek. Mi az oka: 
annak, hogy ha Zelmát nem látom lehan- 
goltsiág vesz rajtam erőt, szinte kiáltani 
szerétnek, hogy hol van és izgatott türel
metlenségem csak akkor sztüínik, ha újra 
közelemben érzem. Ha a ragyás Anzelmora 
gondolok ökölbe szorul a kezem, gondol
kodás nélkül le tudnám lobi, szinte fékez- 
hetetlen dlüh önt el ilyenkor. Pedig még neity 
is ismerem ezt a semmirekellő cigányle
gényt.

Töprengek, hánykolódómi az ágyon, ezt 
már több a részvétnél, amit az ember vala
ki iránt éreizibet. Lebirhatatlan idegességeim 
nek más oka is van. Egyszerre elrendező
dik (bennem a felismerés: szerelmes vagyok 
Zelmálba... (

Igen, ez csak szerelem lehet, mert ilyen 
fennséges érzéssel még soha nem találkoztam! 
az életiben. Családom tagjain kiviül, még 
soha senki iránt sem éreztem azt, hogy 
bármelyik percben fel tudnám áldozni érte 
az életemet. Senki idegent eddig nem érez
tem olyan közelállónak magamhoz, mint ezt 
a szerencsétlen cigányleányt. Szinte őrjöni- 
geni tudnék, ha rágóndólok, hogy egy go
romba csirkefogónak lesz a felesége és ugyr 
érzem nincs olyan hatalom, ami el tudna.



szakítani ettől a csodaszép, bánatos jólel- 
kü leánytól.

Az első pillanatban idegennek taljáltami 
a gondolatot, hogy szerelmes vagyok, dél 
minél jobban beleélem magamat annál in
kább érzem, hogy szinte megnyugtat ez a 
felfedezés. Legalább magyarázatot lelek a 
soha nem érizett lelkiállapotra, ami má
sodik napja teljesen hatalmában tart és 
szinte megfosztott a józan gondolkodástól.

Valószínű, hogy Zelma is jó szívvel van 
hozzám!) máskülönben aligha öntötte volna 
ki előttem« a lelkét. Annyi bizonyos, hogy 
Anzelmonál többre becsiil, ami megköny- 
nyiti a feladatot, hogy ettől az utálatos ci
gánylegénytől megszabaduljunk.

Dehját tulajdonképpen mi módon és mi- 
nő jogon avatkozom én bele ennek a fiatal 
jegyespárnak az életébe? Vállalom-e a fe
lelősséget a következményekért, amelyek 
Zelmára a vőlegény kikosarazásával hárul
nak? Cigánytörvény szerint az elhagyott vő
legény véres «bosszút áll hűtlen menyasszo
nyán, vájjon kockára tehetemj-e Zelma vagy 
az öregek életét azZal, hogy a leány pusz
ta panaszk adása alapján, vad idegen létemre 
megsértem a cigányok ősi hagyományait?

Förgeteges gyorsasággal tombolnak a- 
gyamban a különféle gondolatok, de egyik 
sem alkalmas arra, hogy megnyugtasson. 
Márpedig ezen a leányon segíteni kell, ha 
életembe kerül is. Milyen jó volna most 
kikérni édesanyám tanácsát, ő  bizonyára 
megértené a nagy átalakulást, ami fiának 
lelkében végbement, ösztönös anyai érzé
se bizonyára megsúgná néki, hogy milyen 
tanácsot adjon. Tudom), érzem, ő sem mon
daná azt, hogy engedjem sorsára ezt a ked-



vés, hiányatottsorsu leányt, aki jóságával, 
szépségével úgy belopódzott a szivem ig 
hogy szinte nincs perce a napnak, amikor 
ne gondolnék reá.

Anyám hiányán kesergek magamban, 
hirtelen feltűnik előttem az aleadíoné jósá
gos tekintete. Mostmiár tudom mit kell ten
nem. Ez a mélyenérző, láldottlelkü asszony 
bizonyára megmutatja majd a helyes utat, 
amelyen haladnom kell. Az alcado is vég
telenül jóindulatú embernek látszik, bizo
nyára őszinte, jóindulatú tanáccsal szolgái 
ő is, ha hozzá fordulok.

Alig várom a hajnalt, kedvem volna a- 
zonnal elindulni, hogy felkeressem őket. A 
néhány órát, ami reggelig eltelt, káblult fél- 
lálomban kínlódtam át, minduntalan felriad
tam, nem virrad-e még, nehogy elkéssem! 
az indulást.

Az öregnek leesett az (álla, amikor meg
mondtam, hogy 'bemegyek a városba. Értel
metlen szavakat mormol a fogai közjött, 
nyilván valami testhezálló cigánykjáromko- 
d|ást. Azután sopánkodni kezd1, ő már teg
nap látta rajtam, hogy valami bánt, talán 
csak nem sértett meg valaki a családiból? 
Igyekszem megnyugtatni, hogy délre már 
itt leszek, ne féljen nem szököm meg, hi
szen ruháimat is itt hagyom. Ez némiképp 
megnyugtatta az öreget, alkalmasint az is, 
hogy nem kértem pénzt a részesedésből, 
ami az eddigi közös munka után megillet
ne.

Zelma ugylátszik megérezte, hogy nagy 
problémánk ügyével kapcsolatos az utam. 
Nem sopánkodik, hogy elmegyek, bánatosan 
integet utánam, mintha csak azt mondaná:



adja Isten, hogy jó munkát végezz, bár ke
vés a reménységem utad! sikerében.

Az alcadloné szinte ujjongott örömében, 
amikor beléptem a kapun. Olyan sokszor 
gondolt rám — mondja — férjével csaknem 
naponta beszélgetnek arról, vájjon merre 
járhatok. Könnyek szöknek a szemébe a- 
mikor felismeri rajtam boldogult fia ruhá
ját, de ezúttal nem adja át magát a szomo
rúságnak, inkább örül rajta, hogy milyen 
jó l rám illenek a ruhadarabok.

Elmondom neki, hogy életbevágó, ko
moly ügyben akarom kikérni a tanácsát. 
Tudom, hogy anyai jóindulattal van irá
lyomban, nincs kihez forduljak, hozzá jöt
tem, mint második édesanyámhoz.

Jóságosán biztat, hogy csak mondjak 
el mindent őszintén, azután maga mellé tü|L- 
tet, megfogja a kezemet, bizonyára igy 
hallgatta végig valamikor szegény fiának 
a panaszait is.

Megered belőlem a szó érzem, mint
ádén kimondott betűvel megkönnyebbül a 
lelkem, el is feledkezem róla, hogy német 
beszédemből talán nem is ért meg mindent 
ez a kedves, jólelkfü asszony. Lehet, hogy 
a szavakat nem érti meg teljesen, de ösz
töne megsúgja neki, hogy miről van szó, 
a tekintetéből kiérzem, hogy lelkülete tel
jes megértéssel követi 'beszédem fonalát.

Végére érek meglehetősen hosszú mon- 
dókámnak, úgy érzem a további beszéd' fe
lesleges ez az aranyosszivü asszony telje
sen átérzi lelkem nagy vajúdását.

Gyöngéd, anyai lágysággal végigsimit 
az arcomon, azután mint a jó orvos halkan 
beszélni kezd, minden szava a szivem mé
lyéig hatol:



— Édles fiam, nagyon veszedelmes fel
adatra vállalkozik, könnyen az életébe ke
rtülhet. A cigányoknak ősi szokásaik van
nak, amelyekbe még a hatóságok sem mer
nek beleszólni, idlegen léttére, hogy akar
ja megoldani eztt a lehetetlennek ljátszó pro
blémát? Jól tudtom, meddő próbálkozás vol
na, ha szerelméről le akarnám beszélni, hi
szen az első szerelem az emJbieri élet egyik 
legfönnségesebb megnyilvjánulása.

Éppen ezért olyan megoldást kell ke
resni, ami a körülményekhez képest nem 
jelent nagy megrázkódtatást és önre, vagy; 
Zelmára talán nem jár életveszéllyel. Tu
dók ilyen megoldást, nyíltan meg is mon
dom, remélem nem neheztel meg érte: Mi
előtt Anzelmo a cigányvőlegény kiszalbá  ̂
dulna a börtönből, vegye maga feleségül 
Zelmát törvényesen Isten emjber előtt, eb
ben az esetben a hatóság védelmére is szá
míthat a cigány bosszújával széniben.

Az alcadloné itt elhallgatott, majd ijed
ten szorította meg a kezemet, nyilván érez
te, hogy ereimből elszáll a vér. Néhány pil
lanatra elállt a szivem verése, azután egy
szerre őrülten kalapálni kezdett, kövér iz- 
zadtságcsöppek gyöngyöztek a homloko
mon.

Agyamban feszitő zsibongást érzek. 
Megházasodjam én, a tapasztalatlan gyer
kőc, akinek eddig soha eszembe sem jutott, 
hogy valaha is megnősülhetek. Hiszen éle
temben alig beszéltem leánnyal, mindig ki
nevettem kurizálgató diáktársaimat, több
re becsültem egy Werne könyvet száz uc- 
cai sétánál. 'Emlékszem a magyar nyelvtan 
órán egyszer valaki a könyvből felolvasta 
ezt a szót, hogy „szerelmes“, mire úgy el-



vakkantottam magam, hogy a professzo
réin ki akart zavarni az osztályból. Hiszen 
én legionista akarok lenni, afrikai merész 
kalandokban résztvenrii. Igaz, Zelmiáért min 
den pillanatban feláldoznám az életemet, 
dehiát én még gyerek vagyok a házasság
hoz, mit szólna az édesanyám, ha meg)- 
t(udná?...

Az alcadbné jóságos mosollyal ne^i 
gyötrő lelki tusakodásomat. Szótlanul ül,, 
félig síró, félig nevető1 tekintettel. Tanjácsr 
talanságomlbian szinte kétségbeesett, kö
nyörgő tekintettel fordulok feléje, segit- 
sen rajtam, csakis tőle várhatok megnyug
tató szavakat ijedt töprengésemben. Vég
re megszólal, a végső reménykedés biza
kodásával lesem a szavát:

— Ugye eddig még soha nem is gondolt 
a házasságra, pedig higyje meg nem olyan 
nagy dolog, mint amilyennek az első pil
lanatban látja. Csak meg kell barátkozni 
a gondolattal. Hiszen idővel úgyis eszébe 
jutna a házasság, akár az idegenlégióiban, 
akár másutt, mert a házassjág isteni rendel
tetés és lelkűk mélyén azok1 is érzik a hiá
nyát, akik kifelé talán ellenzik, vagy gú
nyolják. Az ilyenekből legtöbbször a gyá
vaság beszél, mert gyengéknek érziki ma
gukat arra, hogy vállalják a felelősséget 
egy miásik élet irányításáért és jövendő 
sorsáért.

A maga idegenkedését nem a gyávaság 
okózZa hanem az, hogy életében eddjjg so
ha nem gondolt arra, hogy megházasodik. 
Egy-két nap múlva, ha megbarátkozik a 
gondolattal meglátja, eltűnik a félelme. Hi
szen beszédéből kiveszem, hogy Zelmiát igaz 
szívből szereti, az életét is kész volna fel-



áldozni érte, hát akkor az a csekély forma
litás nem lehet akadály, ami a házassággal 
-együtt jár. Más megoldást nem ajánlhatok, 
viszont ha megnősül, feleségével együtt szá
míthat a hatóságok védelmére, mert ön nem 
cigány, azonkívül a törvényes házasság nyu
galmát a hatóságok is kötelesek megvédeni. 
Különben a dolog azt hiszem nem olyan sür
gős, gondolíkozlzék rajta néhány napig.

Az alcadoné szavait alig hallom, mintha 
valahonnan a föld alól jönnének annyira zug 
zakatol még most is a fejem. Tudom, hogy 
igaza van, de lelki (állapotom még távolról 
sem olyan, hogy szavainak értelmét agyve
lőm nyugodtan elraktározhatná. Csak üldö
gélek kábultan, mint akit fejbekólintottak.

Az alcadoné hirtelen felugrik^ azt mond
ja hazahivatja az urát, kérjfük ki az ő véler 
ményét is. Őrömmel veszem az ajánlatot, el
végre az öreg bizonyára tapaszítalt az ilyen 
dolgokban, azután pedig ami tanácsot ő ad, 
az is a tiszta jóindulat őszinte megnyilat
kozása lesz.

Nagy gaudiummal fogad a kedves bá
csi, örömét nyilván fokozza, hogy felesé
gét is mosolyogni látja. A minap látta az 
öreg cigányt a városban, bizonyosra vette, 
hogy vele vagyok, de hasztalan várt. Meg
nyugtattam, hogy akkor az öreg cigány egy 
maga volt benn úgy mint most én. Ne hara
gudjon, hogy hivatalos időben háborga
tom, dle rámnézve nagyon komoly ügyben 
szeretném kikérni a tanácsát.

Az öreg alig figyel a beszédemre, kéri 
a feleségét kínáljon meg valami uzsonnafélé
vel, no és természetesen borral, mert anél
kül az uzsonna fabatkát sem ér. Kezdek 
kétségbeesni, hogy ha igy megy tovább nem



jutok dűlőre az öreggel, megismétlem, hogy 
nagyon komoly rügyben szeretnék vele be
szélgetni. Hirtelen a szavamba vág:

— Tanulja meg, hogy igazán csak a: 
bor mellett lehet beszélgetni, mert az ésfek 
legaljább ötven százalékkal jobban műkö
dik, ha a gazdája egy-két pohár bort ivott.

Nem szádihatok vitába a házigazda fi
lozófiájával, szerencsére már jön is aZ al- 
cadoné, azt mondja, hogy ö majdl megismer
teti az ügyemet az urával. Nyomban bel©“ 
is kezd1 katalán nyelven. Nem igen értem a. 
szavát, de nyilván szerelmem ügyére téphe
tett rá, miért az Öreg kezében ivásközbei* 
hirtelen megállt a pohár. Hamiskásan ka
csint, majd a vállamra csap, mintha mon
daná: Gratulálok, no ezt jól megcsináltad 
te csibész...

Kezdek kétsegbleesni, hogy az öreggel 
nem boldogulok, de hirtelen elkomorul az. 
arca, most nyilván arról folyik a szó, hogy] 
Zelmának már yan egy cigánylegény vőlegé
nye. Ettől kezdve az alcado szinte meglepő 
érdeklődéssel figyeli felesége szavait. Néha. 
aggodalmasan csóválja a fejét, másszor he
lyeslőén bólint látszik rajta, nem tartja tré
fának a dolgot.

Akkor dertül fel kissé újból az arca, a- 
mikor felesége végére ér az elbeszélésnek 
és nyilván a házasságkötés tervét ismertette. 
De a tréfálkozó jókedv ugylátszik végleg 
elhagyta az alcadot. Hosszasan elgondol
kodik, majd felém fordul:

— Az egyedül helyes megoldásnak én 
is a háziasságot látom, bár még igy is na
gyon komoly veszélynek teszi ki magát. A- 
mig Tóidéra közelében tartózkodjak mini- 
denben számíthat a segítségemre, de min



dig legyen elkészülve arra, hogy a cigány- 
legény bosszút fog álla ni, mert ebben a tö
rekvésében az egész cigánynépség támogat
ni fogja. Ha úgy döntött, hogy megházaso- 
dik, a hivatalos formalitásokat én itt elin
tézem, az egyházi esküvő is simán fog men
ni. Mindössze két három nappal előbb je
lentse be a dolgot, a többi már az én dol
gom.

Magam sem tudom, hogy bucsulzltam e] 
az alcadloéktól, mert fejem szinte kjálhujl, 
a kavargó, háborgó érzésektől. Megháza
sodni... megházasodni... hallom szüntelen a 
képlzeletibeli kiáltást, idegennek hallatszik, 
séhogysem tudok megbarátkozni vele. Ha 
meg viszont arra gondolok, hogy Zelmát e] 
kellene hagynom, vagy sorsiára engednem, 
szinte topiorzékolni tudnék dühömben és át
kozom önmagamat, hogy ilyen gondolat még 
csak eszembe is juthat.

De azért valahogy jóttett ez a látoga
tás úgy érzem, mintha felfegyvereztem1 vol
na magam a lelki töprengések ellen. Mesz- 
sziről látom Zelma cifra kendőjét a csiür 
ajtajában, szegény bizonyára aggódva lesi, 
hogy milyen hangulatiban jövök meg.

Mosolyogva üdvözlöm, felcsillan a sze
me. Egymiásmelletti ballagunk befelé nem1 
tudom miért, hirtelen eszembe jut: nini e- 
gész helyes pár lenne belőlünk. Nem mon
dom el neki, hogy mit végeztem csak annyit, 
hogy ne féljen minden tekintetben számít
hat rám. 'Elmondja, hogy az öreg egészen 
oda van, alig dolgozott valamit állandóan 
faggatta őket, hogy mivel bántottak! meg.

Jókedvvel üdvözlöm az öregeket is, el- 
mesélelmi, hogy találkoztam az alcadloval, 
változatlan jóindulattal van irántam. Ebéd



után nyomban munkához láttam, nagysze
rűen megy a dolog, magam sem értem, mi
képpen párolgott el egyszerre a rossz ked
vem, az öreg nem tudja hova legyen örö
méiben, még fütyül is, amit edfdig még so
hasem tapasztaltam nála.

Lefekvés után elejétől-végig újra át
gondolom az alcadóné szavait, de tudj’ Is
ten miért, mostmiár nem látom olyan vigasz
talannak a helyzetet. Inkább fáradtnak ér
zem magam, az álom is kísért, reggelig pom
pásan aludtam.

Délelőtt ujabb munkát hoztak, az öreg 
megkérte a parasztot, hogy a kocsiján egy 
darabon elvihesse a megjavított kocsikere
keket, üstöket a megrendelőknek. Ebéd 
után egész kocsiravaló holmit hordunk ösz- 
sZe, az Öreg kiszámítja, hogy szép pénzt 
kapunk majd érte. Jókedvvel indul útnak, 
Öröm nézni ezt az öregembert, mennyire 
tiszteli a becsületes miunkát és a verejtéke- 
sen megszolgált keresetet.

Igyekszem kedvében jtárni, nagy mun
kába fogok. Az öreg két nap óta bajlódik 
egy nagy rézlülsttel, kikalapálta akurátosan, 
de be is kellene cinezíni, ebbe miár nem mert 
belefogni csak kerülgeti az üstöt jobbról 
is, balról is, hátha magától becineződSk. 
Konstantinápolyi kóborlásaim idején fél
napig is elnéztem, hogy a török rézműve
sek milyen ügyesen végzik ezt a munkát. 
Zelma kocsijában meg is találtam a hozzá
való szerszámokat, most hát megpróbálom 
a dolgot, ha nem sikerűi, egyszerűen hall
gatok róla.

Kis gödröt ástam teleraktam faszénnel, 
tetejébe az üstöt, amelynek belsejét előbb 
sósavval lemostam. Meggyujtom a szenet,



kézi fujtatóval élesztem, az üst lassan iát- 
melegszik. A cint most az üstbe dobom meg 
várom mig elolvad, azután leveszem a tűz
ről az üstöt, ronggyal szétkenem az oldalán 
cint.

A kísérlet pompásan sikerült, még az 
öregasszony is oda van a csodálkozástól, 
szólítja Zelmiát, a leány tapsol örömében 
látszik rajta tiszta szívből örül a munkám] 
sikerének. Felajánlom, hogy majd elmagya
rázom neki, miképpen csináltam a dolgot, 
maradjon itt egy kicsit. Mára elég is lesz 
a munkából, az öreg bizonyára táncolni fog 
örömében, ha meglátja.

Zelmával leülünk a tűz mellé, nagyon 
jól tudja ő is, hogy itt nem a cinezés mes
terségéről lesz most szó. Nincs értelme, 
hogy kerülgessem a dolgot, kertelés nélküL 
felteszem a kérdést:

— Zelma, akarsz-e a feleségem lenni?
Mintha nem értené tiszitán, hogy mit 

mondok. Nagy szemei ijedten kimerednek!, 
fejét kissé félre fordítja, arca viaszsárgává 
válik, ijedten kapok feléje, még leszédül a 
székről. Megvárom, airiig kissé magáhoztér, 
nem engedem szóhozjutni, nehogy kizök
kentsen a programomból, gyors szóval el
mondom beszélgetésemet az alcadoékkal. 
Csak hallgatja távolbamerengő tekintettel, 
arcára lassan a boldogság pirja ül ki, köny- 
nyek csillognak a szemében.

Nem várja meg, hogy befejezzem sza
vaimat, hirtelen mozdulattal a lábaimhoz 
veti magát, megragadja a kezemet és han
gos zokogással csókolgatja. Magamhoz e- 
melem, száz csókkal száritom fel a köny- 
nyeit, karomba zárom, forró öleléssel szo
rítom magamhoz, a menyasszonyomat.



Mert ebben a pillanatban végérvényesen 
kiöntöttem életem jövendő sorsiáról, mostmár 
feleségem lesz Zelma, mégha szjázannyi aka
dály kerül azt utamba.

A kocsi ajtajában rémült arccal megje
lenik az öregasszony. Xátszik rajta végig- 
nélzte a jelenetet, de ugylátszik nemi akarta 
megbántani Zelmát azzal, hogy megzavarja 
a boldogsiágát. Ti ötele ssógemnek érzem, hogy 
magyarázatát adjam szokatlan viselkedér 
semnek. Megkérem üljön le közénk és ele
jétől végig elmondom neki a dolgot. Szinte 
csodálkozom magamon, hogy a házasságról 
milyen könnyed egyszerűséggel beszélek. 
Igaza volt az alcadonénak, nem olyan nagy 
dolog ez, mint amilyennek az ember az első 
pillanatban gondolja.

Az öregasszony szemeit is könny borít
ja el, de örömébe a rémület borzongása ve
gyül. Gyengéd szeretettel simogatja a leányt 
majd hirtelen Összeborulnak és hosszú zo
kogásban oldódik fel a nagy lelki felindu
lás. Nem zavarom "okét, megható a szeretet* 
amellyel az öregasszony ezt a testben, lélek
ben beteg leányt becézgeti. Végre felszá
radnak a könnyek, Zelma arcán boldog ö- 
romi sugárzik, az öregasszonyon látszik, 
hogy valami még nyomja a lelkét. Zelmát a 
kocsihoz küldi, hogy lassacskán készülod-
Í*ön fel a vacsora főzéshez, majd meghatott 
comioly arccal feléim fordul:

— Nem tudóm tisztában van-e azlzal, 
hogy micsoda veszélynek teszi ki magát, ha 
Zelmát feleségül veszi? Látom, hogy szere
tik egymást, életem egyetlen vágyódása* 
hogy Zelmát boldognak lássam. Tudom, 
hogy Anzelmoval boldog soha nem lenne, 
de elfog a rémület, ha rágondblok, milyen

lt



rettenetes bosszút fog ¡állni az elhagyott ci
gánylegény. Tudja meg, hogy életük addig 
nem- lesz biztonsiágban, amig Anzelmotól 
bármilyen módion végleg meg nem szaba
dulnak. Gondolja meg jól, milyen veszély
nek teszi ki magát, minden pillanatban szá
molnia kell azzal, hogy a maga vagy Zelnxa 
életére tör a cigány, ha kiszabadul a bör
tönből. Most még nem késő, jól fontolja 
meg, hogy fehér ember létére kockáztassa-e 
az életét a cigányok rettenetes bosszújáért.

Mosolyogva igyekszem eloszlatni az ö- 
regasszony aggódását. Érzem a lelkem mé
lyén, hogy Zelmáért bármely pillanatban 
kész vagyok feláldozni az életemet. Vála
szom rövid és határozott:

— Amikor világgá bujdostam jól tud
tam, hogy olyan viszonyok közé kerülök, 
ahol az életem szjáz veszélybe kertül. Na
gyon jól ismerem a cigányok ősi törvényét, 
elég erősnek érzem magamat arra, hogy 
megvédjem Zelma életét.

Az öregasszonyt láthatóan meghatották 
a szavaim. Könny csillog a szemében, meg
ígéri, hogy ügyünket támogatni fogja férje 
előtt, akivel — jól tudja — nagyon nehéz 
lesz ebben az ügyben díülőre jutni. Nem, 
mintha talán ellenem volna kifogása, hiszen 
életükben sem hitték, hogy Zelmának ilyen 
vőlegénye akad, hanem mert tudja, hogy 
az öreg minden porcikájában az ősi cigány 
szokások hive, nem ismer tréfát, ha a ci- 
gjánybecsület megvédéséről van szó.

No talán mégsem lesz olyan nehéfc dió 
az öreg — gondolom magamban. — Elvégre 
társak vagyunk és aligha lesz kifogása elle
ne, ha magamfajta munkaerő a családját* 
ba kerül. Igyekszem megnyugtatni az öregr



-asszonyt, hogy férjével én majd elintézem 
a dolgot. Lemondóan legyint, meg se pró
báljam, bízzam csak rájuk, majidl meglátom, 
hogy igy is milyen nehezen fog menni az 
fügy. Maga sem mer vállalkozni rá, hanem 
majd! Zelmiát biziza meg vele, őt nagyon sze
reti a vén cigány.

Valósiággal idegesít az asszonynak ez 
a nagy félelme az Öregtől, akiről edidig nem 
is sejtettem, hogy fajának milyen fanatikus 
rajongója. El is sétálok elibe az ország
úiig, az eső alig szitál, nem árt egy kis 
járás, legalább rendezem a gondolataimat.

Vigan poros'zkál az utón az öreg, legé
ny es Járásáról messziről megállapítom, hogy 
sikerült az inkasszó és lelkiismeretes bor
kóstolót rendezett ezúttal is, mielőtt a hó
na alatt szorongatott fonott üveget meg- 
tölttette. Kalpagját lekapja örömében a- 
hogy megpillant, messziről kiáltja, hogy 
mindenki fizetett és nagyon meg vannak e- 
légedve a munkákkal. A dolog jól indul — 
állapítom meg magamban —, majdl elválik 
megmaradl-e egész estén át az öreg jó ked
ve?

Zelma pompás vacsorát készített, mind!- 
hiába asszonyfajta, jól tudja hol kell kez
deni a dolgot, ha kedvében akar Járni aí 
férfinak. Az Öreg derűsen köszönti a famí
liát, azután a kocsik felé ballag, hogy le
rakja a munkához szükséges apróságokat,, 
amit városban Jártakor bevásárolt. Hár
masban a tüZ körül maradunk várjuk a ha
tást, mit Szól az Öreg, ha meglátja a cin
nel bevont rézustot. i

Eleinte a kocsik körül motoszkál a szer
számok között, majd szokása szerint az 
ócska holmik felé lépeget, hogy kikészítse



a holnapra szóló munkát. Megpillantja az 
üstöt, eleinte meghökkén, mint amikor va
laki váratlanul pénzt talál az uccán. Nemi 
akar hinni a szemének, aztán hirtelen be- 
huZza a nyakát, karját előre nyújtja, mint
ha tapogatózna a sötétben, úgy közeledik 
a rézlüst felé. Most hatalmas ktirjantás ráz
za meg a csűrt, szinte megreszkettünk belé. 
Az öreg megtapogatta az üst belsejét, egy
szeriben felismeri a helyzetet, kitárt karok
kal rohan felém, ölelget jobbra-balra széles 
örömében.

Zelma csillogó szemmel örül az előké
szítő munka nagy sikerének, de az öreg  ̂
asszony mosolyában még mindig kétkedő 
keserűségét látok. A vacsora pompás han
gulatban indul, az Öreget egészen elbűvöl
te a jó bevétel és a cinezett rézüst. A fo
nott üveg is nagy kelendőségnek örvend1, 
ennyire emelkedett hangulat talán még nem 
is volt ebben a családban, amióta itt va  ̂
gyök.

Vacsora után az öregasszony felkel az
zal, hogy valami rendezni valója van a ko
csiban. Tudom, hogy ez a jeladás, felsze- 
delőzködöm én is, hogy majd széjjelnéZeW 
a munkára váró dolgok között. Zelma és 
az öreg kettesben maradtak a tűznél.

Rakosgatom id'eoda a rokkant kereke
ket, csempe lábasokat, közben szorongva 
figyelem, mi történik a tűz körül. Az öre
gek kocsijának ablakán is félrelibbent a 
függöny, onnan meg az öregasszony figyeli 
az eseményekét.

Zelma a földre kuporodik szembén az 
öreggel és lassan elkezdi a möndókáját. A 
szava nem hallatszik idáig, de mozdulatai



ból látom, hogy minden kedvességét fej-4 
használja a siker érdekében. Az öreg elein
te mosolyogva hallgatta, dle lassacskán mind; 
komolyabbá válik! a tekintete, ügy szer re "hör 
gésszerü kiáltás tör fel belőle, szinte nem 
is emberi hang. A következő pillanatban fel
ugrik, megragadja Zelma nyaka köriül a ru
háját, mintha fojtogatná.

iElorditom magamat, ugyanekkor a ko
csiból is sikitásszerü kiáltás hallik, roha
nok a tűz felé, az öregasszony utánam. Ret
tenetes ijedtséggel lefogom az Öreg kezét, 
szinte érzem, hogy csontig hatolnak ujjaim 
a húsába. Láthatóan meglepi a váratlan je
lenet, dle mintha csillapulna, karja fárad-1 
tan emyed el, görnyedten a földéé roskad.

Fergeteges gyorsasjággal megindul az
után a szava. Zelmához beszél cigány szók
kal. Nem értem hogy mit, de érzem, rette
netes látkozódásokat mondhat, a leány meg 
semmisülten zokog a földre kuporodva. Fel
ugróm, hogy erélyesen leintsem az1 öreget, 
¡db az öregasszony ijedten jelzi, hogy a 
világért meg ne szólaljak.

Az öreg torkából szakadatlanul árad a 
szó, sosem hittem volna, hogy a cigánynyelv 
szókincse ilyen gazdag káromkodásokban. 
Csak bámulom, hogy mikor lesz már vége, 
dle az öregasszony egyre integet, hogy ma
radjak veszteg, sőt szinte mosolyog, mint
ha csak mondaná: — Semmi baj, csak hadd 
öntse ki az öreg a mérgét, azután majd mi 
jövünk sorra.

így is történt. Lassanként erőtlenedül«! 
a szavak viharzása, ugylátszik tüdővel sem 
igen bírja miár az Öreg, meg-imegáll, hogy 
lélegzetet vegyen. Hangja mindinkább ve-



sízit erejéből, szinte sajnálom, hiszen miár 
(inkább klönyörög, majdlhogy sírva nemi fa
kad1.

Most az öregasszony lép akcióba. Aj 
csalhatatlan asszonya ösztön megsúgja neki,, 
hol kell kezdeni a dolgot. Rá sem hedérit 
az öregre, Zelmához lép, simogatja a fejét,, 
(babusgatja, vigasztaló szavakat mormol a 
fűjébe. Az öreg!et láthatóan meghatja a je- 
jélenet, Zavartan nézeget jobbra balra, csald 
hogy elkerülje feleségének korholó tekfin-v 
tétét.

Azután megszólal az asszony csöndé-  ̂
sen, dle úgy veszem ki, hogy szavában sze
lőd) Szemrehányással illeti a férjét tulszigoni 
fellépéséért. Az öreg mindjobban elljágyul, 
védlelmi álláspontra helyezkedik, de vála
szaiban még mindig gyakran hallom emleget 
ni AnZelmo nevét. Az asszony mindjobban 
felülkerekedik, az Öreg m|ár csak itt-ott 
szól közbe.

Kissé bosszant, hogy eddig rám se he- 
deritettek, mintha itt sem lennék, pedig va
lamelyes közöm nékem is volna eheZ aZ 
ügyhöz. Most azonban, hogy kissé enyhült 
a vihar úgy látom, mintha olykor-olykort* 
felém* pdllantgatnának hol az Öreg, hol meg 
az asszony. Zelmával már régóta aggódva 
tekmtgetiink egymásra, szeméből mindin
kább bizakodást vélek kiolvasni.

Végre valahára csendles beszélgetéssé" 
szelídül a hangulat, az öreg ember haragja 
végtelen keserűségbe ernyed. Hirtelen fe
lém fordul, inkább Szánalmat, mint hara
got látok tekintetében:

— A cigányoknál férfit nagyobb meg
aláztatás nem érhet, mintha elhagyja a-



menyasszonya. Ezt a sértést májunk! vérrel 
kell megbosszulni és magának, Zelmának, 
vagy Anzelmonak esetleg az életével kell 
fizetni, ha ez megtörténik. Nagyon szeretem 
Zelmlát és látóim boldog lesz a házassága a 
jóravaló, dolgos férj; mellett. De ne higy- 
je, hogy Anzelmo bosszúját elkerülheti és 
ne számítson segítségemre ebben a dolog
ban, mert cigány vérem tiltja, hogy faj
táimnak ősi törvényei ellen cselekedjem.

Határozottan imponál az Öreg őszinte
sége és bár nyilván a saját bőrömre megy, 
becsülöm benne, hogy nem tagadja meg a 
vérét, bér kissé barbár dolognak tartom azt 
a törvényt, amíely véres bosszút diktál o- 
lyan hűtlenségért, amely gyerekkorban rá
erőszakolt, kényszer-h|üiséget tagad meg.

— Jól meggondoltam, hogy mire vállal
kozom, elég erősnek érzem magam, hogy 
helytáll jak Zelmáért és magiamért.

Mindössze ennyit válaszoltam az öreg 
cigánynak, láthatóan imponál neki a do
log. Mostmér egészen beletörődik1 a sorsá
ba, Zelma és az Öregasszony boldogan mo
solyognak. Az öreg mostmár a részletek 
iránt érdeklődik'. Nem igen ismeri ki ma
gét a hivatalos házasság szertartásaiban, 
mert — úgymond — nagyon rég volt, ami
kor őt közelebbről érdjekelte ez a dolog. 
Erős a gyanúm, hogy a törvényes házasság 
problémája talán sohasem okozott különö
sebb fejtörést neki, éppen ezért részlete
sen elmondom, hogy az alcado miként vál
lalta a hivatalos rész elintézését.

Abban állapodunk meg, hogy holnap 
aZ Öreggel bemegyünk a városba, az alca- 
doval megbeszélem az ügyet. Az öreg arra



kér, hogy lehetőleg feltűnés nélkül rendez
zük a dolgot, jól tudom mire gondol. Attól 
fél, hogy valaki a cigányok közül tudomást 
szerez a házasságról és elviszi a hírét, hogy 
Zelma hűtlen lett a vőlegényéhez.

Elalvlás előtt mégegyszer elvonulnak 
gondolataimban a mai események. Szinte 
csodálom, mennyire természetesnek találom 
mostmjár, hogy néhány nap múlva meghálZa- 
sodom. Kissé fáj, hogy le kell mondjak A f
rikáról, aZ idegenlégióról „érzem, hogy el- 
elönt a szomorúság, ha erre gondolok. De 
miár a másik pillanatban megjelenik előttem 
Zelma bánatos tekintete, legyőzi kalandos 
vágyakozásaimat. A szerelem erősebb tizen 
ötesztendős ábrándjaimnál.

A másik nyugtalanító érzés, hogy szin
te állandóan kisért az otthon emléke. Mit 
szólna édesanyám és a család többi tagja, 
ha megtudnák, hogy a nyugtalanvérü, lá
nyoktól irtózó kisfiú, néhány napi múlva 
komoly férj lesz? Ezt a töprengést is le
győzi az a tudat, hogy ha az otthoniak is
mernék Zelmját, pillanatig sem igyekezné
nek lebeszélni a házasság tervéről.

Ábnándjfaimban kirajzolom a jövő ké
pét. Néhány esztendeig eldolgozgatunk itt 
az öreggel, pénzt gyűjtünk össze, azután 
ZeLmjával kettesben egy szép napon bekopog 
tatunk a szülői háízba. Magyarország nincs 
a világ másik végén, egykét nap alatt el
visz bennünket oda a vonat, micsoda öröm 
lesz otthon, ha megtudják, hogy Afrika száz 
halált rejtegető veszedelmei helyett, a bé
kés, nyugodt családi életet választottam. Ez 
zel a gondblattal aludtam el, ¡álmom csendes 
volt és üditő.



Reggelre Zelma kikészítette ünneplő 
ruhjámat, amit az alcadoéktól kaptam. A 
leiány általában csak velem törődik mjár, az 
öregek nem ütköznek meg rajta, ugyljátszik 
természetesnek találják, h*ogy a menyasz- 
szony gondját viselje a vőlegényének. El 
is kísér bennünket az országúiig, csókkial 
bucsu'zunk, az öreg boldog mosollyal örül 
a leány boldogságiának.

Az alcadoné a régi szeretettel fogad, 
azt mondja biztosra vette, hogy néhány nap 
múlva visszajövök, ne is mondjam, úgyis 
tudja, hogy a házasság mellett döntöttem. 
Miáris hivatja a férjét, aZ alcado holdvilág 
képe is ragyog az örömtől. Melegen gratu
lálnak mind a ketten, az alcado harsányan 
kiadja a jelszót: — No, erre aztán már 
igazán inni kell egyet.

Borozgatás közben némi aggódással ér
deklődöm, hogy is lesz az a háziasság, hi
szen semmiféle okmányom nincs? Az al
cado megnyugtat, sose búsuljak. Miár irja 
is a nevemet, születési és egyéb adataimat, 
azután Zelmáét, ezzel be is fejeződött a hi
vatalos aktus. A formalitásban lehet egy 
kis hiba — mondja emelt hangon —, a fo 
az, hogy a házasságukban ne legyen. Szom
bat délelőtt jöjjünk el ide Zelmlával, a köz
ségházán elintézlzük a hivatalos részt, ő köz
ben beszél a lelkésszel, délig az egyházi 
esküvő is meglesz, tanukról majd ő gon
doskodik. Most pedig koccintsunk a fiatal 
pár egészségére.

Ha nem tudnjám, hogy a város első pol
gárával beszélek, szinte kételkedném az al
cado Ígéretének komolyságában. De az al
cadoné is egyre biztat, hogy mindén rend



ben lesz, a menyasszonyomat feltétlen hoz
zam el ide az esklüivő előtt. Mennék! miár, 
de az alcadő egyre csak töltöget. Tréfásan 
mentegetőzöm, hogy mit fog szólni a meny
asszonyom, ha becsipve érek haza. Azlzal 
tromfol le, ha rajta állna, törvényben szab
ná meg, hogy minden vőlegény köteles leg
alább egyszer berúgott állapotban is fel
keresni a menyasszonyát. Sok boldogtala- 
nul végződő házasság nem jött volna létre, 
hogyha tényleg fennállana eZ a törvény.

Lehet, hogy az alcadlonak igaza van, do 
azért nekem mégis mennem klell, egyetmjást 
be akarok vásárolni, mielőtt még találkoz
nék az öreg cigánnyal. Az alcadoné siet se
gítségemre. Figyelmezteti a férjét, mit szólt 
volna ő ha fiatalabb korában erőszakkal 
távoltartották volna a menyasszonyától? Az 
öreg hamiskás mosollyal megjegyzi, hogy 
ő vőlegénykorában sem volt mérgestermé- 
szetü legény, mire az alcadbné mosolyogva 
elkapja a boros üveget és kijelenti, hogy 
ilyen sértés után egyetlen csöpp bort sémi 
hajlandó tölteni az urának. Ezzel a kedves 
jelenettel be is fejeződik a látogatásom, há
lás köszönettel búcsúzom, a szombati vi
szontlátásig.

Még az éjjel elhatároztam, hogy valami 
nászajándékká! lepem meg Zelmát. Jegy
gyűrűre sajnos nem futja anyagi erőmből,, 
de néhány gyönyörű kendőt láttam itt a 
múltkor, azokból választhatok. Halomba rak 
va tornyosodnak a gyönyörübbnél-gyönyö" 
rtübb pompás selyem kendők, amelyet a spa
nyol nők félvállra vetve hordának, a ken
dő alsó vége csaknem a földet éri.

A legfinomabbak között válogatok, va
lósággal tobzódnak előttem a pompás szí-



nek. Kettő különösen megtetszik. Vérvö
rös alapon ez/üsttel hímzett apró rózsák* 
elszórt arany foltokkal, ezüstös rojt apró 
gyöngyökkel, az egyik. Ezt Zelmjának szá
nom. Emezt a feketét meg, az arany ró
zsákkal, arany rojttal az öregasszonynak. 
Őtven pezetát kért a kettőért a kereskedő, 
ami nagy pénz. Nagy alkudozással negyven
re szorítom le az árát ezt is csak úgy, ha 
a vörös kendőhöz illő kinai gyöngysort is 
ráadásul adja.

Nagynehezen megkötjük az üzletet, de 
most még az1 Öregnek is kell valamit venni, 
hogy teljes legyen a boldogság. Napok óta 
emlegeti, hogy látott egy öngyújtót a kira
katban, megvenné, de drágálja. No ennejk 
bizonyára nagyon meg fog örülni. Még egy 
pipát is veszek mellé, negyvennyolc peze
tából futja az egész bevásárlás.

Indulok kifelé a csomaggal, az üzlet 
előtt ott ácsorgott az öreg, nyilván kedvenc 
öngyújtójának a párjában gyönyörködik. Ér
deklődik, hogy ugyan mit vásároltam, el
mondom, hogy valami apróságot Zelmának 
menyasszonyi ajándékul. A csomag kicsiny, 
az öreg nem is sejti, hogy számára is nagy 
meglepetés van benne.

Az eső szüntelen szitál, de azért Zelma 
az országút szélén vár ránk. Most érzem) 
először, milyen öröm ajándékot vinni an
nak, akit az ember szeret. Az ajándékoknak - 
gyermekkoromban érzett örömei elmosód
tak lelkemben, hosszú évek óta nem ajándé
kozott meg senki, nem éreztem én sem, mi
lyen felemelő érzés örömet szerezni másnak. .

A csomagot az öregre bizom, njála nem 
lesz feltűnő, hiszen mindig nyakig felpa



kolva jön meg a városból. Úgy beszéltük) 
meg az utón, hogy az ajándékot a vacsorá
nál adom át. Alig várom az estét. Zelma m|á[T 
az országúton észrevette rajtam, hogy si
keres volt az utam, mégis halálra sápad), 
amikor meghallja, hogy már szombaton meg
tartjuk az esküvőt.

Beszélgetésünk témjája mostmár úgy
szólván kizárólag a közelgő nagy esemény 
köriül forog. Bármi másról kezd! beszélni 
valamelyikünk, a végén minduntalan oda 
lyukad! ki, hogy is lesz az holnapután? A 
munka sem igen izük, de most az Öreg sem 
erőlteti, jól tudja, hogy most már itt ma
radi mellette holta napjiáig a jó munkaerő.

Végre vacsorához terítenek. Az öreggel 
gyanúsan settenkedünk az asztal körül, ha 
Zelmáékat nem foglalná le annyira a maguk 
boldogsága bizonyára észrevennék szokatlan 
viselkedésiünket. A vacsora végefelé a ko
csihoz megyek aZzal, hogy cigarettát hozok. 
Nem figyelnek rám, észre sem veszik, hogy, 
a kezemet hátratartva újból visszalopóztamj 
az asztalhoz. A vörös kendőt hátulról hir-* 
telen Zelma vállára borítottam.

Halk sikoltás, a következő pillanatban 
az örömnek szinte túláradó hulláma lepi el 
Zelmiát. Nevet és sir egyszerre, látszik rajta, 
hogy kevés ilyen öröm érte az életben. Kap
kodva forgatja a kendőt, miagára teríti, !miajd! 
ujra lekapja, a kisgyermek kényességével 
illeged magát benne, majd a nyakamba ug
rik, összevissza csókol. Ez volt az ajándlékl- 
nyujtés legszebb jelenete. Most a gyöngy
sort akasztom a nyakába, ujabb örömiujjon 
gá>s következik, az öregek könnyes szem* 
mel gyönyörködnek Zelma boldogságában.



Az öregasszony nem akar hinni szemé
nek, mikör szétterítem előtte a gyönyöríül 
fekete selyemkendőt. Könnyék ülnek a sze
mében, boldog zavarában csak azt hajto
gatja, hogy neki már meg van az utolsói 
kendője, ki hitte volna, hogy még egy újat 
fog kapni, ami még akkor is uj lesz, mikor 
szemfödő gyanánt majd ráborítják.

Az öreg már kevésbé szentimentális. 
Amikor megpillantja az öngyújtót, akkorát 
kurjant, hogy a két kutya ijedtében vonitani 
kezd. Egyre csak aZon rágódik, hogy is talál
hattam ki ilyen pontosan a szive vágyódá
sát? Nem csökkentem a tekintélyemet, el
hallgattam előtte, hogy napok óta az Ön
gyújtóról ábrándozik. A pipát nyomban fo
gai közé illeszti, pasa módijára kidüllesztí. 
a hasát, Zelmának pedig kiadja a paran* 
csőt, hogy szaporán hozzon dohányt a ko
csiból.

Zelma ösztönösen megérzi, hogy a sok 
ajándékért valami hála is jár, a dohjány  ̂
zacskóval együtt, a hegedűt is elhozlz'a. Az 
öreg mindenek előtt megtörni a pipáját, 
nagykényesen rágyújt az öngyújtóval, az
után a csibukot félárbócra ereszti és rá
zendít a nótára. Vonója ma szapora járású 
a bánatos részek elmaradnak, egyszeriben 
pattogó ütemek csendülnek fel a hegedű
ből.

Zelma csodásán táncol, minden mozdu
latát a testi-lelki boldogság! üde frissesége 
járja át. Uj kendőjét utánozhatatlan bájjal 
lengeti tánc közben, éjfekete szemei állan- 
dóan felém' nevetnek, most csak nekém tán
col. Szinte fáradhatatlan, intek az öregnek, 
hogy elég, Zelma beteg tüdejét nagyon meg^ 
viseli ez a szokatlan erőkifejtés.



Az Öreg jókedvében van, felszólít, hogy 
most táncoljak én egyet, mert a cigányoknál 
úgy szokás, hogy nemcsak a menyasszony 
de a vőlegény is ellejti a táncot. Mentege-* 
tődlzöm, hogy táncolni ugyan nem tudok, 
mert mifelénk a férfiak egymagukban nem 
igen táncolnak, hanem majd elénekelek egy 
nótát ő meg kisérjen a hegediün.

Általános ujjongás üdvözli az indítvá
nyomat, még az Öregasszony is közelebb 
huziza a székét, merthogy még soha életé
ben nem hallott magyar nótát. Zelma hirte
len lábaim' elé a földre kuporodik. Az öreg 

-cigány izgatottságában nagyot szippant a 
pipából, előreszegett nyakkal várja a dal
lamot. Katalánia messzi csalitjában, a ván
dorcigányok tábortüze mellől feltör belő
lem a nóta:

— Csak egy kislány van a világon, 
Ajz is az én drága virágom...

Az öreg cigány hegedűje néha rezdüj 
egyet, d!e azután elhallgat. Csak bámulnak 
meredt szemekkel mind a hárman én meg 
érzem, hogy gyűlnek a könnyek a szemem
be a réghallott nóta dallamjára. A végére é_ 
rek ijedten fordulók el, mégiscsak szégyen, 

Tiogy felnőtt létemre elpityeregjem magam 
itt az idegenek előtt. Pillantásom véletle
nül Zelmára esik, látom sir, könnyei csak
úgy peregnek az arcáról. Az öregasszony 
is szaporán törölgeti a szemét, a vén ci
gány meg szinte szepeg a sírástól. Mit szé
keljem  hát a könnyeimet? MegHkatta a 
nótám a vándorcigányokat, Kataljánia mesz- 
szi országutja mentén...

A késő éccakába nyúlt a nótázásunk, 
ez volt az első igazi, meghitt családi együtt



létünk, ki-ki a maga módiján kesergett, vagy 
vigadott.

Legényéletem utolsó éccakiáján bizony 
keveset aludtam. Elvonultak előttem fiatal 
éveim1, minduntalan megeredtek a köny- 
nyeim, ha eszembejutott édesanyáim és az: 
otthoniak. Egészen bizonyos, hogy az este 
rólam1 beszéltek odahaza, lehetetlenség, hogy 
meg ne érezze a sztülői sziv, milyen nagy 
fordulójához érkezett el az életem...



Clgántjlakodalom
Kissé későn ébredtem, a kis cigánytá- 

bor mindlen zugán meglátszik, hogy nagy 
esemény van készülőben. Minden ragyog a 
tisztaságtól, még a kutyák is vigabban vi- 
háncolnak, mintha éreznék, hogy uj gazdá
juk ma örök1 életére a családhoz1 szegődik. 
Zelmát és az öregasszonyt nem látom, bi
zonyára a kocsiban vannak, hogy Zelmia 
minél csinosabban induljon el a nagy útra. 
Az öreg is ünneplőbe vágta magát, hosszú 
haja szokatlan rendben fénylik, az uj pipá
ból óriási füstkarikákat pöfékel.

Zelma valóban elragadó egyszerű, de 
Ízléses ünneplőjében. Göndör, fekete haja 
sürü hullámokban ömlik a vállára, a nász
ajándékba kiapott piros selyemkendő ünne
pi pirt ad az arcának. Szeme szokatlan láz
ban csillog, tétova tekintettel ijedten néze
get jobbra-balra, mintha attól félne, hogy 
az utolsó pillanatban elrabolja tőle valaki 
a közeli nagy boldogságot.

Az öreg egy közelben lakó földművest 
kért meg, hogy vigyázzon a csűrre, amíg 
oda leszünk. Azután megindul a kisded1 me
net, szótlan ballagunk, mindenki a saját 
gondolataival van elfoglalva. Az időjárás is 
megemberelte magát itt-ott a nap is kibuk
kan a szakadozó felhők mogul, vágyakozó



özemmel tekintek! fel na, vigye el az üze
netemet messze innen az otthoniaknak. Hát
ha ők is a nap sugarában gyönyörködnek, 
hátha találkozik tekintetünk az éltető me
legségnek örök forrásában.

Az alcadoék háza előtt az Öregek le
maradnak. Hasztalan kapacitálom őket nem 
tágítanak. Mi csak menjünk be Zelmával, 
majd megvárnak, nem valók ők ilyen úri 
háziba.

Az alcadbné szinte megdöbben, amikor 
Zelmát megpillantja. Látszik rajta, való- 
siággal lenyűgözi a leány szépsége. A kö
vetkező pillanatban magához öleli, össze
vissza csókolja, könnyek peregnek az ar
cáról, őszinte anyai szívvel örüíl a boldog
ságunknak. Azután egy pillanatra eltűnik! 
a szomszéd szobában, művészi kidolgozású 
gyémántgyűrűt hoz magával, Zelma ujjára 
húzza, fogadja el nászajándékul. Zelma sze
méből sűrűn peregnek a hála könnyei, lát
szik rajta, milyen kevés része volt eddig 
az emberek jóságában.

Az alcadio hivatalos díszbe Öltözve vár 
ránk a községházán. Neki is elakad a sza
va, amikor Zelmát megpillantja. A szája u- 
gyan mozog, mert hogy ne mozogjon ahoz 
nagyobb csudának kellenne történnie, de 
hang nem jön ki a torkán. Végre mégis meg
embereli magát, a hivatalnokokat és a szol
gákat kiparancsolja a szobából. Azután hoz- 
izámi lép, hogy gratuláljon kezetfog, meg
ölel, most Zelmával fog kezet és ni-ni..* 
megcsókolja. Alapos a gyanúm, hogy ez a 
gratuláció, főképpen pedig a csók, nincs 
benne a spanyol esketési szertartásban. 
Nyilván ezért küldte ki a szobából a hiva
talnokokat.



Már hivatja is őket vissza és megkez
dődik a polgiári házasság. Nem sokból álL 
Ajz alcado beszél hivatalosan spanyolul, nem 
nagyon értem, hogy mit. De azért bóloga
tok, mert tudom, hogy rosszat aligha kér
dez tőlem, nyilván azt, hogy szeretem-e 
'Zelmiát és kivánom-e, hogy a feleségem le
gyen. Most az aláírások következnék. Kis
sé remeg a toll a kezemben, az alcadlo mar
káns kezeirása táncot jár előttem a papí
ron, fejembe szökik a vér: a törvény előtt 
immár nős ember vagyok. Nem hiszem, hogy 
Zelma el tudná olvasni a saját aláírását, 
mert vékony gyerekujjai úgy remegnek, 
hogy mindlen pillanatban attól félek elájul 
a nagy izgalomban.

Szerencsére az alcadlo hirtelen befeje
zettnek nyilvánítja a hivatalos aktust. Be
csapja a nagy könyvet, rácsap az ök
lével és miár megint küldi kifelé a hivatal
nokokat. No itt ujabb csókolódizás követ
kezik — ébredezik bennem a félelem —, de 
ezúttal tévedtem. Az alcado vadonatúj bőr- 
tjárcát nyom a markomba, azt mondja ez 
az ő nászajándéka. A tartalmát nem kell 
megőrizzem, legfeljebb a tárcát, mert ő na
gyon jól tudja, hogy magamfajta fiatal férj
nek mire van legjobban sztüksége. Hálásan 
megköszönöm a pénzt, — mit tagadjam — 
¡az alcadlo szebb ajándékot igazán nem ad
hatott volna.

Már megyünk is a templomba, a kis 
felápolna szinültig telve asszonyokkal lá
nyokkal. Az esküvőt ugylátszik itt is szí
vesen végignézik azok, akik boldogan em
lékeznek rá, vagy vágyakoznak utána. A 
jóságos páter szeretettel beszél hoznánk. 
Ha nem is értem minden szavát, hangjából



Mcseng az érző emberi sziv melege. Mö
göttünk az öregek! ¡állanak, azonkívül az! 
alcadlo és a felesége. Elfojtott sírást hal
lok feltörni a hátam mögött. Hirtelen a 
szivembe marköl, megcsuklik a hangom, a 
jóságos páter meglepetten tekint felém1.

Lehet, hogy az! alcadloné sirt, lehet hogy 
senki sem. Én egy fehérhaju öregasszony 
sírását hallottam, a hangját is tisztán meg
ismertem, azért sirtam vele én is, hogy 
osztozzam örömkönnyeiben, vagy tálján 
fájdalmas zokogásában az édes anyámnak...

Indiaiunk kifelé a templomból, sohasem 
látott ismeretlen emberek gratulációit fo
gadjuk. Jól esik ez is, mert látom rajtuk, 
ismeretlenül is őszintén örülnek annak, 
hogy két fiatal szerető sziv egymásé lett.

A templom előtt az álcádéból egyszer
re kitör a szóáradiat, ugylátszik be akarja 
pótolni, hogy a templomban ilyen sokjáig 
-hallgatnia kellett. Miár át is veszi a veze
tést szaporán lépked1 előttiünk, köpcös kis 
alakja a fekete ruhában úgy fest, mint a tam 
burmester a Zenekar előtt. A házuk felé 
tart, mert — mint mondja — ilyen nagy 
eseményre igazán illik egykét pohár bort 
hörpinteni. Az öregek huzódlozínak, de az 
alcadlo nem tagit. A népség csodálkozva 
nézi, hogy cigányok mennek vendégségbe 
az alcadioékhoz.

Odabenn azután kitör az álcádéból a 
vérbeli házigazda. Fütyürész, nótázik, mint 
Jia legalább is a saját esküvőjét ünnepelné. 
AZ alcadéné kedVesen szolgál ki benntün-! 
két Zelma segít neki, szegény bizony cset- 
lik-botlik a drága szőnyegen, meg a síkos 
padlón. A hangulat kitűnő, aZ álcádé való-



siágos néprajzi értekezést folytat az öreg
gel a cigányok életéröl, ősi szokásairól.

A házigazda most hosszú felköszöntőbe 
kezd!, beszéde bővelkedik a derűs fordula
tokban, mélyenérző, jóságos atyai taná
csokban. Csak ámulok, mennyi tudás, mi
lyen nagy szónoki képesség van ebben a 
kedves apró emberkében. Meghatottan kö
szönöm meg a jókívánságait és a határta
lan szeretethet, amelyet feleségével együtt 
irántunk tanusitott. Őszinte szívvel bizto
sítottam felőle, hogy két boldog fiatal lé
lek naponta imájába foglalja a nevükét.

Gyorsan elrepült az idő, lassanként in
dulnunk kell hazafelé. Az alcado most nem 
marasztal, azt mondja, hogy volt ő is fiatat 
férj valaha. Elkísérnek bennünket a község 
¡széléig, messze járunk már, még mindig lá
tom kedvesen integető alakjukat.

Az alkonyi ködbe szürkülő orszjáguton 
messziről két apró fekete pont közeledik 
felénk. Nem tudni, hogy micsodák, de iszo- 
nyu igyekezettel rohannak, mintha a szél 
hozná őket. Már idehallik vakkantásuk,, 
nyöszörgésbe fullad az őrült erőlködéstől^ 
A két kutya jött el elibénk, tárván hagyott 
tanyánk első hírnökei. Pocsékká piszkitják 
a ruhánkat, de nem lehet velük bírni. Nyö
szörögnek, ugatnak, sikitanák a nagy bol
dogságban, a nyakamig felugrálnak. A ko" 
esik őrzésére hátrahagyott szomszéd el
mondja, hogy dél óta nemi birt a kutyák
kal. Állandóan szüköltek, felváltva percen
ként kirohantak az országutra nézni nem. 
jövünk-e már. Amikor nagy nyivákolással 
elibék iramodtak a gazda még egyáltalán 
nem látott bennünket, pedig nagyon jó sze
me van. Az Öreg szeretettel simogatja a ké<£



vés állatokat. Azt mondja nem csoda, most 
történt először, hogy teljesen magukra hagy 
t|ák a kutyákat.

Vacsora közben csöndes beszélgetés fo
lyik, az Öregek nem győzik dicsérni az al- 
cadoék jóságát és az esküvő ünnepélyes 
.külsőségeit. Azután felállanak az öregek, 
Zelma kocsijához vezetnek. Megható jele
net, amikor az öreg néhány egyszerűi szó
val nám'bizza a leányt egy egész életre. Ne 
;feled!jem — mondja —, hogy sok veszély 
vár még rám az eljövendő időkben, de re
méli, hogy a gondviselés a mi oldalunkra 
fog lállani, hiszen olyan becsületesen és o- 
lyan igazán szeretjük egymást. Azután Zel̂  
mától búcsúznak el, az öregasszony per
cekig csókolja karjaiba zárva.

A kocsi belsejét a szerető nő ösztönös 
.megérzése, pompás, meghitt kis fészekké 
alakította át. A képek elrendezése a falon, 
a vakítóan fehér csipkefüggönyök, térítők 
elfeledte tik, hogy tulajdonképpen négy mé
ter hosszú és két méter széles kocsiban va
gyok. A tisztaság elveszi a szegénység nyo
mát, Zelma ragyogó szépsége főúri palotává 
varázsolja a vándorcigányok fakocsiját.

Én kis feleségem, akinek testét, lelkét 
^ezután kímélnem kell a legcsekélyebb meg
próbáltatástól, most alázatos kéréssel for
dul felém. Tudja, hogy nálunk nem szokás, 
.mégis engedjem meg, hogy ma, házasságunk 
első estéjén ő vesse le a cipőmet, mert ezt 
ágy irja elő az ő törvényük. Mosolyogva sza
badkozom, de könyörög, máskülönben nem 
lesz teljes a boldogságunk.

Az asszony! alárendeltséget és áldozat- 
Jkészséget kívánja jelképezni az, akit én 
minden tekintetben felettem állónak érzek.



Szolgálatkészségét mutatja meg irányomba» 
ő, akinek! nyugalmáért és boldogságáért az. 
életemet is bármely pillanatban kész va
gyok feláldozni...

A dtüledező csűrt tüiidérpalotává ma
gasztosát ja szememben a mézleshetek bol
dogsága, a cigányok vándoikocsiját feje
delmi lakosztállyá. Életem legboldogabb nap
jait élem a katalán országút vándlorcigá- 
nyai között. A viskónak is meg van a maga 
boldogsága, néha különb mint a ragyogó 
palotáké. Dárius kincséért el nem cserélném 
ezit a rozoga kocsit, amely napról-napra az 
élet igazi boldogságának ajándékait tárja 
elém'.

Zelma ideális asszonyi értékei csak. 
most bontakoznak ki teljes pompájukban. 
Szinte megalázónak érzem áldozatkészsé
gét, a legnagyobb megerőltetésembe kerül, 
hogy a legcsekélyebb vonatkozásban is meg
előzzem Ösztönös hitvestársi önfeláldozását. 
A mi mézesheteink valóban az édes boldog
ság álomszerűi tündérmeséje, messziről egy
másra talált két szerető lélek földtöntuli 
eggyéolvadása.

Állandó nótaszó veri fel a csűr kör
nyékét, a parasztok nem győzik csodálni, 
hogy milyen gyorsan halad a munka. Eskü
vőnknek hire terjedt a kornyéken, a jóinr- 
dulatu emberek mostmár olyan Szerszámo
kat is javításra hoznak, amelyek még jó* 
néhány évet is kibírtak volna. Zavartalan,, 
harmonikus boldogságunkban az öregek 
is szinte megfiatalodnak, határtalan meg
elégedéssel nézik nevelt lányuk asszonysá
gának gyönyörül elindulását.

Az Öreg gyakran bejár a városba, az al- 
cadoék általa küldik jókívánságaikat a fia-



tál párnak. A vén cigány mdndlen alkalom
mal széles mosollyal tért vissza, ma azonJ 
bán szokatlanul gondfteihes volt az arca, 
amikor megérkezett. Szűkszavú, sietteti a 
vacsorát, látom valami bántja.

Vacsora után rendlsizerint eldiskurálga- 
tunk kettesben, amig az asszonyok a ko
csikban rendlezkednek. Alig várja most, 
hogy magunkra maradjunk, látom rajta, 
hogy komoly mondlanivalója van, töpreng, 
hogy miképpen kezdje el. Bátorítom, hogy, 
mondja el mi bántja, talán valami rosszl 
hirt hallott a városban?

Komor ráncokba bérül a homloké, mel
lém húzódik, slzinte súgva mondja:

— Cigányokkal találkoztam, elmondot
ták, hogy Anzelxno néhány nap múlva ki- 
szabadéi a börtönből. Nekünk innen feltét
len mennünk kiéli, mégpedig minél előbb.

Nohéit ez az a borzasztó fontos esei 
mény? — igyekszem eloszlatni az öreg ag
gódását. Hát történhet olyan dolog a vilá
gon, ami a kettőnk boldogságát megzavar
ná? Létezhet nagyobb erő, mint két ember 
őszinte, igaz, lángoló szerelme?

Az öreget egyáltalán nemi nyugtatják 
meg a szavaim. Szinte ingerülten leint, há
zasságom óta most látom először haragos
nak. Nem is válaszol közvetlenül a szavaim 
ra, hanem szinte önmagával vitázva befe
jezi a beszélgetést:

— Nagyon jól tudóm, mit beszélek. 
Mennünk kell innen, mégpedig már holnap, 
legkésőbb holnapután.

El sem búcsúzik, indlul a kocsija felé. 
Utána iramodóm, hogyhát várjon, megkell 
beszéljük, hogy az asszonyok előtt mivel 
indókoljuk a hirtelen elindulást. Kényte



len-kelletlen visszaül a tűz mellé, határ
talan bánkódás tükröződik az arcáról. Ne 
nagyon firtassam a dolgot, segíteni itt más
képp úgysem lehet csak úgy, ha elmegyünk 
minél előbbi, minél messzebbre.

A legcélszerűbbnek azt tartja, hogy 
hagyjuk itt Spanyolországot. Franciaország
ban sokat jiárt, jól ismeri a viszonyokat, odia 
kell mennünk. Munkaalkalom ott is adó
dik elég, a hatósági ellenőrzés sokkal szi
gorúbb, nagyobb védelmet talál az ember 
a mindlenre elszánt bosszúállókkal sziemr 
ben.

Akármilyen komolyan beszél is az Öreg, 
sehogysem tudlom beleélni magam az aggo
dalmas hangulatba. Nincs értelme, hogy el
lenkezzem vele, elfogadom az indítványát. 
Abban állapodunk meg, hogy a munka itt 
már fogytán, hiszen a szomszédok már* 
csak irántunk érzett szimpátiából hozziájk 
ide az üstöket és lábasokat, mégpedig o- 
lyanokat, amelyek egyáltalán nem szorul
nak ja vitásra.

Zelma kitörő örömímel .fogadja a hirt, 
hogy Franciaországba megyünk. Milyen bol
dog lesz, ha velem együtt bejárhatja azo
kat a tájakat, ahol gyermekéveit töltötte. 
Hirtelen könny csillan meg a szemében, 
megígérte ti velem, hogy felkeressük édes
anyja sirját, imát mondunk el felette, bi
zonyára örülni fog neki a síron túl is. Az 
Öregasszonyt láthatóan lehangolja a hir, ér
zi, hogy a gyors elindulásnak egyéb oka 
is van. 1

Nagyban folyik a készülődés az indu
lásra. A lovacskák boldogan nyerítenek, se
hogysem volt már Ínyükre a többheti éll- 
dogálás. Az Öreg egész nap hordja szét a



befejezett munkát, a parasztok! sízivesen se
gédkeznek neki, látszik rajtuk őszintén saj
nálják, hogy elmegyünk. Zelma a gondos 
feleség fontoskodásával csomagolja össze a 
dolgaimat. Mindent elrendez olyan ügye
sen, hogy útközében se hiányozzék semmi 
a kényelemből.

Nagy reccs enéssel megindulnak a ko" 
esik, az egész család! sir, amikor kifordul 
lünk a düledező csűr rozzant kapuján. Az 
országút kanyarulatán Zelmával búcsút in
tünk visszafelé. Visszatér képzeletembe az 
első este, menekülésem a zivatar elől, éb
redező nagy szerelmem*, esküvőm, földön
túli boldogságom. Az öreg csűr csak ájl, 
bánatosan, düledező roggyant falaival, mint
ha mondaná: — „Nem sokáig birom már, 
összeomlik földöntúli boldogsiágtok mese
beli tündérpalotája “ ...

Elől az Öregek kocsija halad, mögötte 
nyolc-tiz lépésre a miénk. A menetet az 
egyik kutya vezeti, a másik kötelességtu- 
dóan mögöttünk a legvégén ballag. A ko
csikon nem fül senki, a lovak nem tévesztik 
el az utat, csöndes beszélgetéssel közeled 
dünk a város felé.

Zelmával előre sietünk, hogy elbúcsúz
zunk az alcadoéktól. Egyszerűen nem akar
ják elhinni, hogy végérvényesen itt hagy
juk őket. Az alcadoné hangosan zokog, a 
Jóságos bácsinak is igencsak rángatózik az 
ajka, amikor koccintásra emeli a poharát. 
Sebtiben ajánlólevelet állit ki számunkra, 
azt mondja bárhol felmutatjuk mindenütt a 
legmesszebbmenő támogatásra találunk. Ki* 
kisérnek a kapuba, bizony alig győzöm tö- 
«rölgetni könnyeimet, amikor örökre búcsút



veszek ezektől a jóságos melegszívű emr; 
berektől.

Geronában állunk meg egynapos pihe
nőre. Szép, kupolás templomi emelkedik a 
dombtetőn, Zelmával ide jöttünk fel rö
vid fohászkodásra. Az áhitatos csöndben 
bensőséges imával búcsúztunk attól a földi
től, amelyen a sors különös kégyjeime foly
tán egymásra találtunk.

Faluról-falura poroszkálva elértük a 
francia határt. A fogadtatás nem a legszi- 
vélyesebb, túlságosan hivatalos jellegű. 
Francia szót alig hallani, katalánok lakják 
ezt a vidéket, sőt túlnyomórészt Perpignan 
városát is, ahol jelentkeznünk kell. A spa
nyolországi korlátlan szabadság után kissé 
kínosan hat, hogy itt igazolványt kell vál
tanunk. Meglehetősen vastag, könyvszerüJ 
legitimációt állitanák ki rólunk kűlön-tói- 
lön. Az igazolvány első oldalán a fénykép, 
mellette ujjlenyomat. Ebből megállapítom, 
hogy nem kívánatos elem vagyunk Francia,“ 
országban, de nem bánt az ügy, nyilván 
sokan visszaéltek a hatóság jóindulatával.

Az öreg feltűnő készséggel engedelmes
kedik a hivatalos előírásoknak. A hatósá
gi ellenőrzés egyben hatósági védelmet is 
jelent — mondogatja, — különben is jobb, 
ha itt mindent pontosan elintézünk, nehogy 
később kellemetlenségeink legyenek a ható
ságokkal.

Belátom, hogy az öregnek igaza van, 
minduntalan kérik tőlünk az igazolványt az 
országutakon poroszkáló csendőrök. Csak 
nem minden község bejáratánál tábla fi
gyelmezteti az érkezőt, hogy a helység ha
tárában tilos nomád mód táborozni. Elein
te megijesztettek ezek1 a figyelmeztetések^



de az öreg megnyugtatott, hogy nomád tá- 
borozónak csak azt tekintik, aki nemi fi
zeti meg az illetéket azért a területért, a- 
hol ideiglenesen megtelepszik.

Szabályszerűen mindenütt megváltjuk a. 
táborozási engedélyt, a legkisebb faluban 
is annyi a munkánk, hogy alig győzzük. 
Valósággal elárasztanak bennünket a javí
tásra szoruló rézedényekkel, amelyek erre
felé úgy látszik nagyon használatosak. Meg. 
is beszéltük az öreggel, hogy a legközeleb
bi nagyobb helységben hosszabb tartózkoj- 
dási engedélyt váltunk, onnan azután be
járjuk a környéket. így kevesebb a bér, a- 
zonkivül egyhelyben lakunk.

Carcassonét szemeltük ki az első hosZ- 
sZabb tartózkodási helyül. Csinos város, 
azonkívül a hatóságok is meglehetősen jó
indulatnak, szó nélkül megadták a hathó
napra szóló letelepedési engedélyt. Elkerí
tett helyen hatalmas hangárt jelöltek ki 
számunkra, nyáron itt szénát préselnek.

Nagy boldogsággal rendezkedünk be, 
Zelma tapsol örömében, meghallotta, hogy 
mozi, sőt színház is van a városban. Itt is 
valósággal elárasztanak bennünket munka- 
val és kitűnő árakat fizetnek. Szorgalmasan 
kalapálom a rézüstöket, abroncsokat, az~ 
öreg pedig legnagyobb örömére sok mun
kát talál saját szakmájában a lónyirásban is.

Esténként Zelmával boldogan sétálga
tunk a városban, színházba, moziba járunk. 
A keresetből bőségesen futja a szolid szó
rakozásra, sőt Zelma boldogan újságolja, 
hogy már megtakarított pénze is van. Nyu
galmas polgári jólétben telnek a hetek, nem 
bántam meg, hogy az öreg tanácsára átjöt
tünk Franciaországba.



Cigánupárba!
A család! szórakoztatásáról Zelma gon- 

*doskodik. Amint hirét veszi valamiféle lát
ványos eseménynek, gyerekes örömmel új
ságolja, nehogy lemaradjunk róla. Most is 
alig tud1 hova lenni örömében, hogy vásár 
lesz Carcassonnéban. Már ki is tervelte, 
.hogy kettesben végigjárjuk a látványos bó
dékat, megnézzük a bohócokat, felülünk a 
ringlispilre. Megígérem, hogy szórul-szóra 
úgy fogjuk csinálni a dolgot, ahogy ő ej
gondolta.

Hármasban indulunk a vásárra, az öreg 
is velünk tart. Hatalmas tömeg hömpölyög 
a sátrak előtt, Zelma minduntalan lemarad, 
.mert minden apróságon talál valami bámul
ni valót. Trombitaszóval, nagy dirrel-durral 
cirkuszi mutatványokra invitál egy festett
éképp bohóc, hatalmas tömeg gyönyörködik 
a szellemességeiben. Természetesen mi is 
közibük sodródunk, Zelma szinte áhítattal 
lesd a bohóc szavait.

Hirtelen szorongó érzés vesz rajtam 
erőt, érzem, hogy valaki erősen figyel, ön
kéntelenül balra fordül a tekintetem. Nyolc 
tiz lépésre tőlünk, a körbenálló tömíeg szé
lén, utálatos kinézésű cigánylegény, vad 

.gyűlöletet lángoló tekintete fojtja belém a 
lélegzetet. Ragyás arcából gyilkos elszánt"



Stággal lövellnek felém mélyeniilő sunyi sze
med, szinte fizikai fájdalmat érzek. Néhány 
percig farkasszemet nézünk! egymással, az
után a cigány hirtelen mozdulattal megfor
dul, belefurja magát a tömegbe, eltűnik.

Teh)át mégis indokolt volt az öreg fé
lelme, nyomunkra akadt Anzelmo, az elhar 
gyott vőlegény. Semmi kétség benne, hogy 
ő az, gyűlölettől izzó tekintete önmagában 
elárulja, önkéntelenül Zelma karjába ka
paszkodom', érzem, ettől a perctől kezdve 
vége a nyugodt boldoglságomnak. Zelma ész
re sem vette a jelenetet, pajzánul évődik a 
bohóccal, de az öreg cigány arcáról rette
netes ijedtség tükrözik, ugylátszik ő is m(eg 
látta a cigány 1 ege nyt.

Szerencsére megeredt az eső, Zelma lég; 
nagyobb sajnálatára haza kell mennünk. Út
közben százszor is visszafordulok, kémlelőd 
ve tekintek jobbra-balra, nem tör-e ránk 
orvul, valamelyik kapu alól a gyűlöletes 
cigánylegény. Elkerül az álom, nem találom 
a nyugtomat. Nem magamat féltem, hanem 
Zelmát, mert tudom, hogy a cigány bosszú 
nem válogat, márpedig nem élném túl, ha 
Zelmának valami baja esnék.

Az öreg is teljesen kizökkent a rendes 
kerékvágásból, munka közben oda súgja, 
hogy estére beszélni akar velem. Délután el 
ment hazulról, nem mondta meg hová, késő 
este jött meg, már aggódtam, hogy valami 
baj érte. I

Az asszonyok pihenőre tértek, komor 
arccal üldögélünk az öreggel a tűz mellett.- 
Elmondja, hogy egész délután Anzelmo után 
kutatott. Meg is találta a kocsijukat a folyó 
mellett, egy elhagyott tisztáson. Az apjával 
van itt, aki már többször kitagadta, de úgy;



látszik most megint megbocsátott neki. Sem
mi értelme sincs, hogy meneküljünk előle, 
úgyis utánunk jön, minden igyekezettel fel 
kell készülnünk, hogy felvegyük vele a har
cot.

Faggatom az öreget, hogyhát miféle 
harcról van itt szó, nem válaszol. Csak hlüim- 
mög szinte haragosan, azt mondja, hogy 
majd meglátom. Már búcsúzik is, megy a 
kocsija felé.

Az öreg érthetetlen viselkedése mégin- 
kább fokozza nyugtalanságomat. Elhatáro
zom, hogy végére járok a dolognak. Elvégre, 
felelőséget vállaltam Zelina életéért, csak 
nem tűrhetem, hogy a cigány esetleg rajta 
álljon bosszút. Az öreg viselkedésén nem 
tudok eligazodni, szinte azt kell gondolnom, 
hogy ő is Anzelmo pártján |áll. Hát majd vi
lágot derítek én erre az ügyre, holnap fel
keresem Anzelmot.

Szinte kerülöm a találkozást Zelmával 
nehogy megsejtsen valamit a szándékomból. 
Az ebédnél közömbös egykedvűséggel beje
lentem, hogy délután a városba kell men
nem, egyetmást bevásárolni. Tudomásul ve
szik a dolgot, nem először történik, hogy 
valamelyikünk néhány órára elmegy hazul
ról. Az öreg ugyan mintha felfigyelt volna 
egy pillanatra a szavamra, de nyomban utá
na közömbös dolgokról kezd besizélni.

Első utam a fegyverkereskedésbe veze
tett. Revolvert vásárlók, elvégre valamikép
pen védekeznem kell, ha netán rámtámad
nak. A folyó irányába tartok, az öreg azt 
mondta, hogy erre valahol van a kocsijuk. 
Már látom is a tisztás szélén, ketten ülnek 

-előtte a fűben egy idősebb férfi és Anzelmo 
a rücskösképü cigánylégény.



Gyors elhatározással hozzájuk lépek. 
.Az öreg kíváncsian fordul felém, látszik raj 
ta, nem tudja, hogy mi járatban vagyok!. 
Anzelmo nyomban felismert, ijedtem a zse
béhez kap, ugrásra kuporodik össze. Felesle 
gesnek tartom a sok teketóriát, egyenesen 
hozzá fordulok:

— Ugye te vagy Anzelmo, én pedig Zel- 
ma férje, mondd meg mi a szándékod?

A cigányt láthatóan meglepik erélyes 
szavaim, zavartnak látszik. Néhány pillana
tig hallgat, azután szemtelenül kaján arc- 
fintoritással így válaszol:

— Te nem lehetsz a Zelma férje, mert 
Zelma az én menyasszonyom, tudja ezt az 
egész cigánynépség.

Most rajtam a sora a megdöbbenésnek. 
Érzem, hogy, fejembe szökik a vér a ci
gány arcátlanságán. Kissé erélyesebben hang 
zik a válaszom:

— Zelma Isten és ember szerint törvé 
nyes feleségem, nincs jogod rá, hogy meny
asszonyodnak nevezd.

Kajánul felkacag a cigány és pöffesz- 
kedő szemtelenséggel mondja:

— Zelma még mindig engem szeret és 
önszántából vissza fog holzzám jönni.

Ezt már nem tűrhetem. Elborul sze
meim előtt a világ, rettenetes díüh fog el, 
odáugrok a cigányhoz és belérugok. Fel
őrölt dlühében, már ugrik is felém. Kezében 
revolver csillan, én is előkapom a fegyvert. 
Ebben a pillanatban felugrik az idősebb fér
fi, hátulról lefogja Anzelmot, ugyanakkor 
az én kezemet is elkapja valaki. Hátra for
dulok, hát az öreg áll előttem. Ugylátszik 
utánam lopódzott, végignézte a jelenetet és 
szükségét vélte, hogy beavatkozzék.



Különösebb izgalom nem látszik rajta. 
Mindössze annyit mond, hogy itt nem lehet 
lövöldözni, mert a szomszédok idécsődülnek 
és kivétel nélkül mindannyian börtönbe ju
tunk. Ezzel faképnél hagy és Anzelmo ap
jával kezd vitatkozni cigánynyelven. Nem hu 
ragos a szavuk, inkább amolyan tanácsko
zásféle, mintha nem is arról beszélnének, 
ami itt az imént történt. Anzelmo figyeli 
a párbeszédet, néha hozzá is szól, miközben 
gyűlöletes pillantásokat vet felém.

Az öregek úgy látszik megegyeztek* 
mert kezetfognak, mint a lóvásárlásnál a 
kupecek. Anzelmo apja bemegy a kocsiba 
rővidnyelű két spanyol késsel tér vissza. 
Hát ezt mi leli? Az öreg látja csodálkozó 
tekintetemet, hozzámlép, és mindjén különö
sebb izgalom nélkül, szinte gorombán eze
ket mondja.

— Most cigánypárbajt fogsz vivni An- 
zelmóval. i

Cigánypárbajt? — Hát aZ micsoda? —- 
Nincs sok időm a töprengésre, olyanijeler 
net következik most, hogy azt sem tudom 
ébren vagyok-e, vagy álmodom.

A két öreg szertartásosan fontoskodó 
pózba vágja magát, azután mellénk lépnek^ 
Anzelmo apja a fiához, az öreg pedig hoz
zám. Most balkezünknél fogva egymással 
szembeállítanak bennünket. Anzelmo apja 
le oldj a a nadrágszijját, azután a balkezemjeit 
a csuklóban, jó erősen, Anzelmo balkézéi
hez szijjazza.

Nem tehetek róla mosolyognom kell, ez 
a két öreg tisztára megbolondult. Anzelmo 
a cigány nem mosolyog, inkább félelem lát
szik az arcán. Néhány percig állunk egyH 
máshoz kötözve, mint az eladásra szánt bar-



!kák, csak várom, hogy mi fog itt még tör
ténni?

Anzelmo apja most tenyerére fekteti 
a két klést és felajánlja az öregnek* hogy 
válasszon. Nézegetik, forgatják a késeket, 
meghajlítják a pengéket, nem hibás-e az acél 
azután mellénk állnak, mint a mészáros a 
leölésre szánt birka mellé. Meglepődéssel 
látom, hogy a másik' kezükben revolver^ 
szorongatnak, újra elmosolygom magam, mji- 
csoda cirkusz ez itt.

Az öreg most vészes komolyan kijelen
ti, hogy ők ügyelni fognak a küzdelem ren
des lefolyására, ne nagyon ordítozzunk, 
mert a környékiről idecsődülnek az emibef- 
rek. Már nyomja is jobb markomba a kést, 
szorongatja a kezemet, mintha valami drár 
ga ajándékot adna. Anzelmo apja ugyan
így cselekszik' a fiával.

Most valami cigány vezényszót kiabál
nak, azután elugranak mellőlünk, az egyik 
jobbra, a másik balra helyezkedik el, mint 
a párbaj segédlek.

Tanácstalanul állok kezemben a késsel, 
még mindig azt hiszem, hogy itt valami) 
rossz tréfa készül. Anzelmo hirtelen erő-* 
set ránt megszijjazott kezemen, majd orra 
buktam. Most eszmélek rá, hogy tulajdon“1 
fcéppen miről van szó. Hirtelenében úgy 
rémlik, hogy diákkoromban valahol olvas
tam ilyesféle párbajról, de ott nem késre 
ment a viadal, hanem ökölre.

Ennek ugylátszik1 a fele sem tréfa, jo  
lesz vigyázni, bár ellenfelem nagyon gyáva 
legénynek mutatkozik. Egyre csak rángat
ja megszijjazott karomat pniásik kezét a 
késsel, a hátamögé szorítja. Szeméből a- 
lattomos ravaszság sugárzik1, de a szája-



széle remeg annyira fél. Rögtön átlátom a 
taktikáját, a szüntelen rángatással ki akar 
fárasztani.

No abból ugyan nem eszel —• gondolom 
magamban — megfeszítem izmaimat, hogy 
hatalmasat rántsak rajta én is. Kissé hát
radőltem, hogy lendületet vegyek, ebben a 
pillanatban megvillan a kés a cigány jobb 
kezében és mielőtt megakadályozhattam vol 
na belevágja a bal alsó karomba, nem sok
kal a csukló felett.

Fájdalmat nem érzek, inkább az ütés 
erejét, de látom, hogy karomból felszökik 
a vér. Iszonyú düh önt el, nem üres kitaláj- 
lás az, hogy a vér látása megvádijtja azj 
embert. Retteneteset rántok1 a cigányon ér- 
izem, hogy testierőben felette lállok, most 
én kezdek vele keringeni, csetlifc botjük* 
már kiabál is félelmében.

Úgy érzem, hogy a kés csakí akadjájjyoz 
a mozgásban. Szeretnék néhány hatalmas 
pofont lekenni neki, nem is gondolok arra, 
hogy belésztirjam a kést, elvégre nem va
gyok gyilkos. A sunyi cigány azonban ugy- 
látszdk másképp vélekedik. Ahogy jobbra- 
balra rángatom állandóan hadonászik a ké
sével. Észre sem vettem, hogy megsebzett 
a homlokomon, a vér elönti a balszememet.

Mostmár érzem, hogy életveszélyben 
forgok, mert ha a homlokomról lecsüngő 
vér a jobb szememet is elönti elvesztem a 
látásomat, a cigány azt tehet velem, amit 
akar. Görcsösen megszorítom a kést és tel
jes erőmből többször a cigány felé sújtok. 
Nőm tudom megszurtam-e vagy sem, csak 
érzem, hogy egyre nehezebben mozog, el
hagyja miagát, mintha élettelen tömeget rán
gatnék.



Hirtelen összerogy, magával ránt össze 
szijjazott kezemmel. Kénytelen-kelletlen föV 
libe hajolok, mint az orvos a beteg fölé. 
.Sebesülést nem látok rajta lehet, hogy va
lami aljas fortély az elesése, undorral bele
rúgok néhányat.

Cigány nyelven kiabál valamit, mire a 
két öreg nagy fontoskodva közbelép. Ki
bogozzák a szijjat, boldogan lélegzőm fel, 
mjár éppen elég ebből a cigánypárbajbóft. 
Pillantásom aZ Öregre esik, alig ismjerdkl 
/iá. Földöntúli boldogság sugárzik az arqá- 
ról, olyan alázattal tekint fel rám, mint va,- 
íami csodálatos látomásra. AnzeJjmo apja, 
porig lesújtva támogatja fájdalmasan nyö
szörgő fiát, szinte megsemmisült az ábrá- 
zata a vesztett csata miatt.

Az öreg félórának előtte még goromjbásr 
kodott velem, most kezes báránnyá szelft- 
dtiilt. Ugrándozik körülöttem, mintha eszét 
vette volna az öröm. Zsebkendőjével torol, 
geti. a vért a homlokomról, beköti a karói
mat, amelyen meglehetősen mély sebet vá
gott Anzelmo kése.

A cigánylegény fájdalmasan nyöszörög 
a kocsi előtt, ugylátszik megsebesült, mert 
az apja nagy aggodalommal forgolódik kö
rülötte. Nem érzek haragot iránta, inkább 
szánalmat. El is indulok feléje, hogy megb 
nézzem, az Öreg ijedten riánt vissza:

— Nagyon rosszul tetted, hogy megke
gyelmeztél neki. A folyó elvitte volna meszi- 
szire, de igy el kell készülve lennünk u/ 
jabb bosszújára.

Kissé gorombán leintem az Öreget. O- 
szintén szólva, nem hittem, hogy ennyi ker 
gyetlensóg lakozik benne. A párbaj során 
tanúsított magatartását szinte érthetetlent



nek találom. Most itt az alkalom, higgadt- 
tan, db határozottan szemére vetem, hogy 
ő, aki Zelmiát annyira szereti, hogy tudott 
engem ilyen hidegvérrel a cigány kése elé* 
állítani?

Az öreget láthatóan megrendítik szemr 
rehányó szavaim, hiszen eddig sohasemt 
volt köztünk, nézeteltérés. Arcáról leri a 
nagy lelki fájdalom, ahogy hallgatja a pa
naszomat. Nem szól közibe, csak amikor" 
befejeztem a mondókámat. Válasza nem ha
ragos, de határozott:

— Zelmját úgy szeretem mint saját gyér 
mekemet. Téged is szeretlek és becsüllek}, 
de még ha a fiam volnál, akkor is azt mond 
tam volna, hogy állj ki Anzelmo ellen, mert 
a cigánytörvény éppolyan szent, mint a szü
lői szeretet. Most becsülettel megvereked^ 
tél Zelmáért. Győztél, de nagy hibát köt 
vettél él hogy megkegyelmeztél Anzelmof 
nak. Aljas bosszút fog lállni rajtunk, igaz, 
hogy meglakol érte, mert az elvesztett ci
gánypárbaj után mostmár a saját édesapja 
sem fogja a pártját.

Éppen válaszolni akarok az öregnek, 
hogy ne féltsen, ebben a pillanatban óriási 
dörrenés hangzik a kocsi felől. Tüzet lá
tok1 felvillanni, és füstöt, erős ütést érzek 
az oldalamon. Nem tudom mi történt, csak 
zűrzavaros kiabálást hallok innen is — on
nan is. Azután rezegni kezd szemem előtt 
a levegő, mintha millió apró csillag táni- 
colna. Nem érzék1 fájdalmat, hanem szinte 
jóleső, elhágyadást. Ködös messzeségből 
mintha tárt karokkal felém közeledne az> 
öreg, ájultan, a karjaiba dőlök...

Kórházi ágyon ébredek ájulásomból. 
Zelma riadt szemei merednek reám. Szólni



¡szeretnék hozzá, de legyűr az álmosság, a- 
kárhogy erőlködöm is, szemeim újból le- 

. esukódíiak. Pedig öntudatnál vagyok, de 
gondolom jobb lesz aludni még egy keve
set, az alvás most még Zelmánáí is kedl- 
vesebbnek tűnik.

Újból felébredek, a helyzet ugyanaz. 
Nyilván csak néhány percig aludtam, csak 
nzt furcsállom, hogy mostmár lámpa ég a 
szobában. Zelma kétségbeesett, könyörgő 
szemekkel tekint rám. Az álmosság újból 
Msért, de Zelma tekintete mintha birkóz
nék vele. A nevemet is emliti riadt, esdekf- 
lő könyörgéssel. Érzem, hogy szinte vissza
hívnak szavai az ájultságból.

Mostmár beszélni is tudók, csak éppen 
siri, vékony nyöszörgések jönnek a torkom* 
ból, nem ismerek rá a saját hangomra. Zel
ma könnyes szemmel csitit, hogy ne eről
ködjem', most már minden rendben van, rö
videsen meggyógyulok. Még azt sem tu
dom, hogy tulajdonképpen mi a bajom, fél
álomban lassan morfondírozni kezdek ma
gaínban. ""Mozgatni próbálom a kezem fejét 
— sikerűi. 'Most a lábom ujjait billegetem, 
ez is pompásan megy. Nekibátorodoim, no 
most megpróbálok megfordulni az ágyban. 
Rettenetes nyilalást érzek az oldalamban), 
feljajdulok belé. Hirtelen ujabb álmosság 
fog el, elernyedten ájulásba merülök.

Nappali világosság van ismét a szobá
ban, ugylátszik sokáig aludtam. Zelma új
ra itt űl az ágyam mellett, talán« el sem' 
mozdult innen az egész idő alatt. Barátsá“ 
gos kinézésű, fehérköpenyes, ismeretlen fér
fi hajol fölém azt mondja, hogy most miár 
nincs semmi baj, nemsokára akár táncolha
ttok, ha kedvem tartja. Figyelmeztet, hogy



egyelőre ne sokat beszéljek, inkább hállr 
gassam Zelma szavjat.

Alig várom, hogy elmenjen, ZelmáhoZ 
fordulok és kérem, hogy mostmár mondja 
el részletesen mi történt velem? Hajlandó 
elmondani de csak1 úgy, ha nyugodtan vé
gighallgatom és nem izgatom magamat. Meg 
nyugtatom-, hogy csak beszéljen, tudj’ Is
ten, még most sem tudom komolyan venni 
ezt az egész díolgot. Zelmia belekezd1 moiv 
dókájába, érdeklődéssel hallgatom:

A párbaj után, miközben az öreggel a 
cigánytörvényről beszélgettem, a sebesült 
AnZelmo megkérte az apját, hogy segítse 
be a kocsiba. Az Öreg Pedlro teljesítette a 
kívánságot és Anzelmot lefektette az ágy- 
ra. Azután eltávozott, hogy hozzánk jö j
jön, mert hiszen a párbaj már lezajlott, Anh 
zélinot legyőztem, most miár nincs célja a 
toviábbi haragnak, Pedlro felénk tartott, 
hogy érdeklődjék sérülésem felől.

Köziben Anzelmo feltápászkodott az ágy 
ról, előszedte apja ócska vadjászpuskáját 
és a kocsi ajtajából rám- sütötte. A lövés1 
zajára odasiettek a falubeliek, óriási lár
mát csaptak, értesítették a rendőrséget, a- 
bonnan járőrt küldtek ki, hogy Anzelmot 
elfogja. A cigány megfenyegette a rendőroi- 
kiet, hogy lelövi őket, ha közelébe merész
kednék. A rendőrök' természetesen nem* 
ijedtek meg, mire AnZelmo rájuk lőtt és az 
egyik rendőrt súlyosan megsebesítette. Vé
gül mégis elfogták, most a rabkórházban 
fekszik. Az orvosok megállapították, hogy 
néhány kés szúrás érte a hátát, de senki 
sem tudja, hogy ezek a szúrások kitől e- 
redtek. Kihallgatták Pedrot, azonkívül az 
öreget is, de azok semmire sem emlékezp



nek. Csak azt tudják, hogy Anzelmo rám 
lőtt és a legény apja követeli a legjhatáH 
¿rozottabban, hogy emiatt jól büntessék meg 
a fiát. A rendőr sebesülése meglehetősein 
súlyos, már meg is operálták.

Nagy érdeklődéssel hallgatom a törté
net elbeszélését, de kérem Zelmiát mondja 
el most már, hogy tulajdonképpen mi tör
tént velem? Mindössze annyi, hogy a va- 
d|áslzpuska három sörétje az oldalamba fú
ródott. A rendőrökkel együtt a mentőko
csi is megjött, kórházba szállítottak és a- 
zonnal eltávolították1 oldalamból a három1 
sörétet.

Zelma elmondja még, hogy a párbaj 
napján egész délután nyugtalanságot ér
zett. Az öregasszony is különösnek taljálta, 
hogy egyszerre mind a kletten eltávoztunk 
hazulról. Különösen az öreg viselkedése 
volt gyanús, mert amikor megtudta, hogy] 
nem vagyok odahaza, szinte elrohant, azt 
sem mondta, hogy hova. Miután engem kór
házba vittek, az öreg hazasietett és elmond
ta az esetet. Azóta Zelma éjjel-nappal itt 
fül az ágyam mellett, de mostmár nyugod|- 
tabb, mert az orvos kijelentette, hogy rö_ 
videsen felgyógyulok.

Délután az öregek is eljöttek, a vén ci
gány szeme csak úgy ragyog a büszkeségi
től. Örömmel újságolja, hogy végleg meg(- 
szabadultunk AnZelmótól, mert ha fel is 
gyógyul, jó néhány esztendőre lecsukják a 
rendőr lelövése miatt. Az egész cigánynép 
fel van háborodva az aljasságán, az öreg 
Pedíro kijelentette, hogy ezek után hallani 
sem akar többé róla.

Kellemesen múlnak a napok, fájdalmat 
alig érzék. A rendőrség emberei is itt vol



tak!. Elmondtam, hogy az esetről nem dó
kat tudok, Anzelmo námlőtt, orvul nyilván 
azért, mert a menyasszonylát feleségül vet-i 
tem. Anzelmo sebesülései iránt nem érdek
lődtek, én meg nem firtattam a dolgot, bár 
sejtem, hogy dühös vagdalőzlásaim során 
szúrhattam bele késemmel a hátába.

Harmadik! hete, hogy itt vagyok, az or
vos kijelentette, hogy még két nap és ha
za mehetek. Zelma után az öreg örül leg
jobban a himek, mert már alig birja a meg
szaporodott munkát. Elmondja, hogy a la- 
lakossiág szemében nagyot nőtt a becsüle
tem, mert a párbaj ügyét mindenki ismeri 
csak a rendőrség nem. Ugyan lehet, hogy 
ők is tudnak róla, de csak félhivatalosan. 
Mindenki elitéli Anzelmo aljasságát, hogy 
légy őze tése után orvul rámlőtt és a lakos
ság úgy igyekszik rokonszenvének kifeje
zést adni, hogy bőségesen ellát bennünket 
munkával.

Elfogódottságot érzek, amikor három 
heti távoliét után először megpillantom a 
kocsikat. A család úgy fogad mint régvárt 
kedves vendéget, most látom igazán, hogy 
mennyire szeretnek. Még a kutyák is szinte 
tombolnak örömükben, majd levernek a 
lábamról.

A kocsik körül nagy halomiba rakva a 
javitásra váró holmi, ujult kedvvel látok 
a munkához. A város romantikus hajlamú 
fiatalsága nagy csoportokban látogat el 
hozzánk, a cigánypárbajjal egyszeriben az 
érdeklődés középpontjába került kisded la- 
katosmühelyünk. Köztük néhány ujságiró 
is lehetett, mert az eset az újságokban is 
megjelent, de a rendőrség úgy látszik egy
szerűen nem vesz tudomást arról, hogy mi-



Sdéppen származtak Anzelmo testén a szú
rások!.

A cigánylegény egyébként teljesen fel
gyógyult, már a fogdában ül. Beidéztek a 
rendőrségre is, részletesen kihallgattak, de 
csak a megsebesülésemről. A rendőrkapi
tánynak láthatóan imponált, hogy Zelma 
törvényes feleségem. Kijelentette, hogy An- 
zelmo a rendőr megsebesitéséért jó néhány 
esztendőt fog kapni, nyugodtan éldegélhe
tünk, többé nem fogja megzavarni a bol
dogságunkat.

Családi életünk valóban annyira boldog 
és zavartalan, hogy sokszor szinte aggo
dalmam támad, megérd'emlek-e ennyi jósá
got a Sorstól, nem változik-e hirtelen nagy 
szomorúsággá ez a szinte földöntúli bol
dogság ? Faluról-f alura, városról-fvárosra
vándorolunk Északfranciaország felé, néha 
hónapokig táborozunk egy helységben, any_ 
nyi a munkánk.

Zelma Önfeláldozó szeretete és ked
vessége változatlanul olyan, mint házassá
gunk első hetében volt. Valósággal mézes
heteket élünk még most is, pedig idestova 
három esztendeje, hogy megházasodtunk. 
Szinte hinni sem akarom, soha még csak 
nézeteltérés sem volt közöttünk. Az öregek 
is derűs boldogsággal örülnek ideális csa
ládi életünknek, a vén cigány szemében a 
párbaj óta hatalmasat nőtt az értékem, szín. 
tei bálványoz.

Vándorlásaink során már végigjártuk 
Franciaország keleti határiának kétharma
dlát, 1914. csodás nyarát élvezzük, néhány 
hét múlva Belfortba érünk. Zelma rajongó 
vágyakozással emlegeti évek óta ennek a 
városnak a nevét, mert Belfort temetőjében



nyugossza örök álmát az édesanyja. Szó- 
katlan nyugtalanságot észlelek a viselkedő, 
sén hetek óta. Nem csodálom. Ki tudja elver 
tödüink-e még egyszer ide, a sokat Szenve
dett leány felkeresheti-e még az életben azt 
a sirt, amelyben legkedvesebb halottjai 
nyugszik?

Az öreggel úgy állapodtunk meg, hogy 
lehetőleg minél rövidebb időt töltünk! egy- 
egy helyen, hogy mielőbb Belfortba érjünk. 
Az idegesség az egész családra átragadt* 
szinte elijeszt Zelma szokatlan izgalma, a- 
mikor messziről feltűnnek a város tor
nyai.

Hiáromhónapra szóló letelepedési enge
délyt váltok, bár tudom, hogy még három 
hónap múlva is nehéz szívvel fog Zefmiai 
Belforttól megválni. Kissé különösnek talá
lom, hogy a letelepedési engedély kiadása 
előtt, valóságos kálváriát járattak végig ve
lünk, ami edídig seholsem fordult elő. Mint 
rendesen, itt is én mentem el a városháiz|á(r 
ra, felmutattam az eddigi engedélyeket, ez 
mindenütt elegendő volt eddig. Itt nem. Meg 
kérdezték, hogy hol születtem, gyanútlanul 
elmondom családi körülményeimet, mire u- 
tasitottak, hogy Zelma is, az öregek is jö j
jenek el a rendőrségre.

Érdeklődöm, hogy tulajdonképpen miért 
ez a szokatlan hercehurca, a hivatalfőnök 
erélyes hangon válaszol:

— Ugylátszik nem tudja, hogy mi tör
ténik á nagyvilágban. Maga tulajdonképpen 
magyar állampolgár, az engedélyt csak fel
tételesen adjuk meg.

Különösnek találom a hivatalnok visel
kedését, de most nincs sok idő a töprengés



re, sietnem kiéli, még délután ki akarunk 
menni a temetőbe.

Nagyon szomorú az utunk!, sehol sem 
találjuk Zelmia anyjának a sirj,át. Szegény 
annyiszor erősitgette, hogy akiár behunyt- 
szemmel is oda találna, most mégis haszta
lan kutat a sir után. Nem csodla, a temető
ben azóta nagyon megszaporodtak a sirok, 
Zelma képzeletében pedig az a temető él, 
amelynek legfrissebb és utolsó sírja az é- 
desanyjáé volt.

Hosszas keresgélés után, a temető iro
dájában végre megtaláltuk1 a könyvben Zel
ma anyjának a nevét. A sirhoz is elvezettek,, 
de keresztnek vagy hantnak nyoma sincs 
sehol. Csak a szomszédos sirok számozása 
nyomán állapítottuk' meg, hogy ez a gaz
zal benőtt, kis emelkedés jelzi Zelma any
jának nyugvóhelyét. A sir elhagyatottsága 
láthatóan rosszul esik1 Zelmának, percekig 
tartó hangos zokogással borul a sir fölé. 
Alig tudóm megvigasztalni, hogy egy-két na
pon belül rendbehozZuk a sirt, keresztet is 
állítunk folibe.

A lakatos munka meglehetős lassan in
dul, mert a lakosság érdeklődését a kül
politikai események kötik le. Szokatlan iz
galom rezgi át a levegőt, a munka mindenütt 
megállt, az emberek csoportokba verődve 
órákon át tárgyalják az eseményeket. Nem 
messze kocsiainktól, az egyik házban asz- 
talosmühely van, fiatal tulajdonosa több
ször ellát bennünket lakatosmunkával. Ka
landos természetű fiatalember, több orszá
got bejárt már, hamarosan összebarátkozf- 
tünk. Elmondtam neki, hogy merre minden
ütt jártam, sokát beszéltem előtte Magyar- 
országról is.



Átlátogatott hozzánk érdeklődni a mun
ka állása iránt, megkérdem mi a véleménye 
a külpolitikai helyzetről? A válasz egyál
talán nem megnyugtató. Az osztrák-magyar 
hadüzenet a lapok szerint talán csak órák 
"kérdése és ha ez megtörténik, egy lyukas 
krajcárt sem adna a békéért.

A szomszéd felvilágosításai komolyan 
aggasztanak, de méginkább idegesít az a kö
rülmény, hogy Zelma viselkedésén hetek 
óta komoly változást észlelek. Eleinte azt 
hittem, hogy azért ideges és lehangolt, mert 
Relfort felé közeledünk, édesanyja sírjához. 
Állapota azonban ideérlcezésünk után sem 
javult, sőt napról-napra rosszabodik.

Nem szólok senkinek a családban, ha
nem az asztalos szomszéd1 segítségével el
hivattam a város egyik legjóbb orvosát. 
Zelma szinte megrémült, amikor meglátta, 
dle a jóságos bácsi néhány józan, csillapító 
szava után, nem ellenkezett, hogy megvizs
gálja. A kocsi mellett üldögélve rendkívül 
izgatottan várom a vizsgálat eredményét, 
aggódva lesem milyen arckifejezéssel tá
vozik az orvos.

Mosolyogva közeledik felém, ugylátszik 
nincs komolyabb baj. Nyújtja felém a kezét, 
gratulál:

— No lassacskán készítheti már a böl
csőt, megszaporodik a kis család. Igaz, hogy 
a fiatalasszony szervezete rendkivül gyenge, 
dé kellő táplálkozással talán megerősödik.

Szédülés fog el, nem tudom örüljek-e, 
vagy szomorkodjam a hirre. Zelma zokogva 
omlik a karomba, az öregek oda vannak az 
örömtől. Szegények még nem tudják, milyen 
híreket hozott az asztalos szomszéd, talán 
/meglepi őket, hogy nem tudok úgy örven



deni a nagy esemény hírének, mint ahogy ők. 
örülnek neki.

Kora reggel idézést hoznak a rendőr
ségről, még ma jelentkeznem kell. Udvaria
san fogadnak. A külpolitikai helyzet rend
kívül komoly, szigorúbb ellenőrzés alá kell 
venni a városban tartózkodó idegen állam
polgárokat. Érdeklődésemre, hogy mi tör
ténhetik velem jóindülatuan azt tanácsolják, 
menjek át Svájcba hiszen alig néhány kiló
méterre van ide, ott várjam be, amíg a hely
zet kialakul. Ha elsimulnak az ellentétek 
bármikor visszajöhetek, viszont ha itt ér a!zt 
esetleges hadüzenet, a nemzetközi szoká
sokból Ítélve, szabad járáskelésemet bizony 
nem garantálhatják.

Gondterhes arccal érkezem hazâ  Zel
ma nyomban észrevette rajtam, hogy rossz 
hirt hozok. Nincs értelme, hogy titkolódbözami* 
rendre elmondom, hogy mit hallottam a 
rendőrségen. Zelma szeméből kibuggyannak 
a könnyek, de a következő percben erőt 
vesz szomorúságán, szinte meglep az ön
uralma.

Azt tanácsolja, fogadjam el a rendőr- 
tisztviselő tanácsát, menjek át Svájcba. Nem 
szakadunk el egymástól örökké, hiszen sze
relmünket most már örökéletig tartó köte
lék fűzi össze. Imádkozni fog értem és 
az Úristen meg fogja hallgatni imáját.

Amig távol leszek, az asztalos szomszédi 
címére küldjem a leveleimet, ő majd továb
bítja.

Szinte elszégyellem magam, a lelkierő 
ekkora megnyilvánulásán. Útban a rendőr
ségtől hazafelé, a végső kétségbeesés elke
seredése kerülgetett, Zelma hősies maga
tartása erőt önt belém. Csak most mondják



el, hogy időközben az öreggel is közoili- 
ték, hogy igyekezzenek az ország belseje 
felé, mert itt a határszélen tovább nem ma
radhatnak.

Délelőtt kivittük Zelma anyjának sirjá- 
ra az uj keresztet. Zelmából itt kitört a 
keserves zokogás, mintha érezné, hogy na
gyon hosszú időre búcsúznak most egymás
tól azok, akiket ehez a sirhoz oly sok 
kötelék fűz.

Útban hazafelé minduntalan meg kell 
állnunk, tüntető menetek vonulnak végig az 
uccákon. Civilek és katonák lelkesedéstől 
kipirult arccal énekelnek szinte extázisbán 
éltetik a háborút és a hadsereget. Nem) 
messze a kocsiktól ujabb tüntető felvonu
lással találkozunk, a sor elején meglepődve 
ismerem fel jóbarátunkat a szomszéd1 aszta
lost. A  menetből izgatott kiáltások hallat
szanak, nem éppen hizelgő vonatkozással 
Németországra és Ausztria-Magyarországra.

Odahaza az öregek újságolják, hogy né
hány órával ezelőtt sürgősen keresett a 
szomszéd. Azt mondotta megtörtént az osz
trák-magyar hadüzenet, azonnal indulnom 
kell, ha nem akarom bevárni a hivatalos kö
vetkezményeket. Azt mondta, hogy estefelé 
újból eljön. Itt is van már, arcán még ott ül 
a tüntetés lelkesedése. Sebtében elmondja, 
hogy szívesen segit, kocsiját is rendelkezé
semre bocsátja, ha menni akarok, die azt 
tanácsolja, hogy ne várjam be a reggelt.

Jól esik ennek a kedves 'fiatalembernek a 
szívessége* Megköszönöm az ajánlatát. Elfo
gadom, hogyne fogadnám el, de ne haragud
jon  ha megkérdem tudja-e, hogy, magyar 
vagyok, nem fél tőle, hogy baja lesz belőle, 
ha később esetleg megtudják, hogy segitsé-



gjemre volt. Hiszen abból a csoportból, a- 
melyben az imént ő is felvonult ugyancsak! 
kemény kifejezések hangzottak el a ma
gyarok ellen?

Mosolyogva legyint, jóságos arccal 
nyújtja a kezét:

T e ... — az egészen más. Te kivétel 
vagy, téged! ismerlek. Rád nem haragszom.

Lelkembe markolnak a szavai, mély szo
morúság önt el. Arra gondolok, hogy Né
metországban, Ausztriában és Magyaror
szágban most éppígy, tüntetnek Franciaor
szág ellen. Bizonyára ott is akadnak ma
gamfajta messzi vándorok, akiket francia 
hazájuktól oda sodort az élet. Bizonyára 
nélük is vannak jólelkü szomszédaik, mint 
itt nékem és nem éreznek haragot az idegen 
pajtással szemben, akinek most hirtelen el 
kell indulnia.

Ha azok, akik ma szerte a világban egy
másellen tüntetnek mind ismernék egymást 
úgy mint például az asztalos szomszéd meg 
én, a tüntetés helyett vájjon nem nyujta- 
nák-e egymásnak a kezüket barátságos ki- 
engesztelődéssel:

„T e ... — az egészen más. Te kivétel 
vagy, téged ismerlek. Rád nem harag
szom. .

Nincs idő a filozofálgatásra, indulnom 
kell. A szomszéd kocsija előállt, most a 
bucsu nehéz perce következik. Szólni szeret
nék Zelmához, hang nem jön ki a torkomon. 
Csak zokogunk mind a ketten, fájdalmas 
hosszú ölelésben. Feje lassan a vallamra 
hanyatlik, aléltságában szinte mosolyog az 
arca, az öregek átveszik tőlem, félőrülten 
Ugróm fel a kocsira, viszem magammal a 
mosolyát...



Világltáborn
Svájc a rendezett, semleges állam min

taképe, ám most hire sincs itt a rendnek és 
nyugalomnak. Teljes a zűrzavar és az ide
gesség, az uccán arról beszélnek, hogy ta
lán Svájc is beavatkozik a háborúba. Jelent- 
zésemet seholsem fogadják el, a magyar kül 
képviselethez utasítanak. Itt is lázas izga
lom fogad, azt mondják a legelső vonattal 
indulnom kell Magyarországba, mert ott 
mozgósítás van. Ők majdl igazolják, hogy 
önhibámon kivül jelentkeztem megkésve, je
gyet is adnak Budapestig, este indul a vonat.

Szeretném megmondani, hogy de kérem 
nékem családom van Belfortban, feleségem 
rövidesen lebetegszik, hogy hagyjam őket 
magukra? Hallgatok, hiszen nyilván kine
vetnének érte. Ki törődik most itt a család
dal, íjaeg a feleséggel? Mozgósítás van és 
ez a két szó, most elnémít mindent, még ha 
bele őrül is az, akit huszonnégy órai jelenti“ 
kezésre parancsol.

Csakhogy kevesen őrülnek bele. A 
váratlan fordulat, amelybe az ember bele
jutott már maga fél őrület, magával sodor 
mindenkit testestől-lelkestől. Visz magával 
a tömeghisztéria, az egyéni bánatot tudto- 
don kivül csökkenti a mások hasonló sor
sának látása. Vagy ötvenen álldogállunk a



vasútállomáson, azon veszem észtre magam, 
hogy szürke, hétköznapi dolgokról beszél
getek a körülöttem állókkal. A legnagyobb 
problémánk az, hogy jó helyet kapjunk a 
vonatban, ahol aludni is lehet.

Ausztriában tizperoenként katonavona
tokkal találkozunk. Felpántlikázott fiatal
emberek énekelnek, tüntetnek lelkesedéstől 
pirosló arccal. Ugyanolyan fiatalok, ugyan
olyan lelkesek, mint az asztalos szomszéd 
tüntető csoportja, ha nem ismerném az 
egyenruhájukat, azt hinném, hogy Belfort- 
ban vagyok.

Kábult félálomból arra ébredek, hogy 
magyar állomást kiált a kalauz. Fájdalmas 
elfogódottságot érzek, nem igy képzeltem 
el a viszontlátást. Titokban milyen szépen 
kiterveltem, hogy Zelmával együtt egyszerre 
csak betoppanunk odahaza  ̂milyen nagy lett 
volna az öröm, ilyen hosszú távoliét után.

Már eddig is feltűnt, hogy a kalauz se- 
holsem érdeklődött a jegyünk iránt, ellen
ben amióta átléptük a svájci határt két al
tiszt rendezkedik sorsunkról a vonatban. Aid 
állomás lámpája alatt látom, hogy az osz
trák altisztek egy magyar őrmesternek ad
ják át a „transzportot“ , hallom, amint a 
nevemet is felolvassák a listán.

Tehát tulajdonképpen féligmeddig kato
nai szállítmány vagyunk, amolyan szöke
vény félék. Nem bosszant a dolog, nekem 
már úgyis mindegy. Különben is lehet, hogy 
tévedek, mert eddig senki sem éreztette 
velünk, hogy felügyelet alatt állunk. Sok
kal komolyabb problémán töprengek már 
napok óta. Vájjon értesítsem^ az otthonia
kat megérkezésemről? Megírjam-e szüleim
nek, hogy, megjöttem csak azért, hogy, lujra



elmenjek? Vájjon elbírja-e édesanyám a 
nagy örömet és a nagy bánatot egyszerre,
hogy visszakapta a fi|átr d'e csak azért, hogy 
megint elveszítse?

Hosszas töprengés után úgy döntöttem, 
hogy egyelőre nem értesítem szüléimét meg- 
jövetelemről. Utilevelünk Budapestre szól, 
nem valószínű, hogy onnan hosszabb sza
badságra hazaengednének. Már pedig, hogy 
hazulról feljöjjenek, egy-két napig lássa
nak és azután újból ki tudja mennyi időre 
elváljunk, — ezért úgy érzem* nem szaba<J 
megbolygatnom öreg szüleim lelki nyugal
mát. ők már bizonyára beletörődtek abba, 
hogy fiukat örökre elvesztették* miért sza
kítsam fel a talán már behegedő lelki se
beket.

Megérkezünk Budapestre, megdöbbent 
a város tobzódó háborús láza. Szinte féke
vesztett, önfeledt lelkesedés mindenütt, mint 
ha csak vesztüket éreznék itt a férfiak, 
nők ¿fiatalok, öregek egyaránt. Mintha az 
emberek elfeledkeztek volna a családjukról, 
otthonukról, aprócseprő gondjaikról, a mil
liós város szinte felolvadt a háborús lázban. 
Újra megjelenik előttem a belforti tüntetők 
csoportja és végig fél Európa népe. Istenem 
mi lesz ebből, ha ezek a tajtékozó energia
források összecsapnak?

Az állomásparancsnokságra vezetnek. 
Óriási munka torlódott itt össze, nem irigy
lém a tiszteket és altiszteket akik itt a dlolgo- 
kat intézik. Eleinte gyanúsan néznek végig, 
amikor érdeklődésükre elmondom, hogy 
semmiféle hadkiegészitőparancsnokság lis
táján nem szerepelek, mert még diákkorom
ban megszöktem hazáról. Ez a körülmény



ugylátom komplikálja a helyzetet, már hív
ják is a hadnagyot, hogy adjon tanácsot.

Spekulálnak, hogy mi is itt a tennivaló, 
mert hiszen tulajdonképpen katonaszöke
vény, volnék. Ámde önszántamból hazajöt
tem, am i viszont dicséretes dolog. Végre a 
hadnagynak mentöötlete támad:

— Azt irjukl be, hogy önként jelentke
zett. Ez a legrövidebb eljárás és azzal az 
előnnyel j|ár, hogy a lehetőséghez képest 
abba az ezredbe osztjuk be, amelyikbe kéri.

Melyikbe kérjem? — töprengek miagaimj- 
ban. Minél messzebbre a Bácskától, hogy, 
ne kísértsen az otthon variázlsa. Megkérdik, 
hogy mi a foglalkozásom. Mondom, hogy 
lakatos, elvégre három esztendőnél tovább 
dolgoztam egyfolytában ebben a szakmá
ban. Azt mondja a hadnagy, hogy mehetek 
a tüzérséghez is, mert ott hasznát veszik 
a lakatosoknak.

Hlát akkor valamelyik erdélyi tü!Zérez|- 
redet kérem, mondjuk a kolozsvári harL 
mincötösöket. Azt mondja a hadnagy, hogy 
nevezzek meg két gyalogezredet is, mert 
Jgy irja elő a szabályzat. Beírja ő maga kiét 
erdélyi gyalogezred számát. Azután kijáilit- 
ják a nyilt parancsot, amely Kolozsvárra 
irányit, végső beosztásomról majd ott dön
tenek.

Azt hiszem száz esztendő óta összesen 
sem daloltak annyit Európában mint a moz
gósítástól eltelt néhány hét alatt. Végig a 
hosszú utón szüntelen nótaszó kisér, egy
másután mennek a katonavonatok. Az ének
lés elvonja az ember gondolatát a töpren
géstől, sokan ezért énekelnek, nem jókedj- 
vtükből.



Kolozsváron minden további nélkül a tü
zéreikhez kenültemi. A hosszú és izgalmas 
utazás után szinte jólesik a pontos beosz
t á s s a l  megrendszahályozott életmód. Az 
ellátás kielégítő, a tistzték, altisztek jól 
bjánnak velünk igaz, hogy igyekszem ked(- 
vükben jiámi. Kissé sietnek a kiképlzésünkr 
kel yde az anyag nem nehéz, kényelmesen) 
elvégezzük az egyes napokra megszabott 
feladatokat.

A vasiárnap délutánokat a laktanyában 
töltöm, nem érdekelnek az emberek. Átve
szem a napos szolgálatot kollégáimtól, a- 
kikre éppen vasiárnap került a sor, nemi 
győznek eléggé hálálkodni érte. Egyedül 
maradok a szobában, ünneplésem abból áll, 
hogy egész délutján nézegetem Zelma fény
képét, vagy leheveredek az ágyamra és 
visszaidézem1 emlékembe, a vándorcigányok 
között eltöltött boldog esztendőket. Több 
levelet is küldtem az asztalosszomszéd cí
mére Belfortba, noha tudom, hogy egy sem 
ér oda.

Újonctársaim, jólelkü, vigkedélyü fiuk, 
nem tudjiák megérteni mi lehet az oka, hogy 
sosem1 látnak jókedvűnek. Magam is úgy 
veszem észre, hogy nyomasztóan hat kedé
lyemre az egyhangú élet, változatosság u- 
tján vágyom, szeretném siettetni a kiképp 
zést, hogy a harctéri élet elvonja gondolar 
taimat nagy fájdalmamtól.

Alig bírom kivárni a gyakorlati kiképp 
zés végét. Nyomban jelentkezem is, hogy 
szeretnék kijutni a tábori üteghez a harc
térre, azt mondják1 várják türelmesen, nem
sokára indul a pótlás kifelé. Alig várom! 
mái*> csak minél több lelki és testi megpró
báltatás jöjjön, mert máris lelkiismeretfur-



dalást érzek, ha esZembejut, hogy amig itt 
mrasan éldegélek, Zelma talán nélkülöz, 
vagy nyomorog, életének nagy és néhéz nap
jaiban. Anyagiakban nemi szenvedhet hiányt, 
mert Szépecskén volt megtakarított pénztünk 
de ugyltátom, hogy minden nagyon megdrá
gult, hamar elfogy a pénz, ha senkii sem kép 
rés hozzá.

Végre megjelent a parancsban aZ indu- 
lásra vonatkozó utasítás, ott szerepel ne
vem, a menetbe o sztottak között. Társaimat 
szinte mámoros lelkesedés fogja el, pántli
ka, virág disZiti a sapkát, állandó nótázás 
veri fel a laktanya csendljét. MenyassZoj- 
nyaik, asszonyaik jönnek1 bucsuiztni hozizál- 
juk, a legények hetykén erőltetik a keményp 
szivtüiséget, de bizony könny csillog a sze
mükben, amikor a bucsuzásból vissZajövet 
nótába kapnak nevetve-sirva*, akár a kish 
gyerék, hogy leplezze nagy zavarát.

HoZZámi nem jön senki, nyilván azért 
várom közömbösen az indulás órájjáit. Vi
rág azért jut a sapkámra bőven, fiatal láh 
nyofc, jósZivüi nénik kedvesen feltüzik rám, 
látják hogy senkim» sincsen. Az állomásra 
érve felrakódunk, azután mindenki kiszáll, 
ráérünk az indulásig. Mostmár megszü̂ njti 
a nótázás, mindenki érzi, hogy hosszú idő
re — talán örökre — most beszél utoljája 
ra aZZal, aki kikisérte.

A menyasszony és a vőlegény nem igen 
beszélnek1, csak néznek elmerengő, csodlái- 
JkTöteó tekintettel. Elválnak egymástól anél
kül, hogy összetartoztak volna. Pedig szi
vük, lelkűk vágyakoZza egymást, milyen 
különös, hogy most mégis bucsuZniok kell. 
A vőlegény szinte félszegen álldogál, nér 
amelyik kézfogással búcsúzik a lánytól, nem



meri megcsókolni nyilvánosan. A meny- 
asszonyból fel-feltör a sirjás, de erőt vesz 
magén. Majd odahaza, a leányszobában, át- 
zokogott gyötrelmes éccakék sorián...

A feleség a biucsuzkodlás csöndes mér- 
tirja. Nem' először búcsúzik a férjétől igaz, 
hogy ilyen útra edldig még sosem indította 
el. Könnyes tekintetében valami beletörőr 
dlésféle látszik tudja, hogy ennek így kell 
lennie, hiszen mennek a többiek is. Kedvej- 
sen tűri, hogy a csókokból a karján ülő kis 
csöppségnek jusson a iiagyobbik rész igaz, 
hogy a gyerek szüntelen nyújtogatja kis ke
zét az apja felé, tátott szájacskájiával nyo„ 
mogatja az árpát, mintha érezné, hogy az a 
cifra pántlika a sapkája mellett nagyon meslZ 
szí útra indlul. Az asszony az utolsó csók 
után is erősen kitart, csak éppen jöbbajp 
szorítja magához a gyereket, önmagát bár 
toritja vele.

És végül az anya — az Örök Anya. Szün
telen beszél a fiához, tisztán nem is lehet 
érteni, hogy mit. Tipeg-topog körülötte, si-r 
mogatja, tanácsokkal látja el mint óvódás 
kora óta mindig, valahányszor nagyobb út
ra engedte el. Töpörödött kis kezével mindl- 
untalan taljál valami elrendeznivalót rajta, 
mintha mondaná: — Hasztalan csináljátok 
itt a sok cifraságot, ez mégis az én fiam.

Babusgató beszélgetésébe hirtelen éles 
kürtszó süvít. Egy pillanatra dlermedt csönd!, 
a fiú csókolgatja az anyja kezét, dle a né
niké e lin d u l vele a vagon felé, mintha nem 
tudlniá, hogy miről van szó. A fiú már a lép
csőn áll, az anya még mindig beszél aggódó, 
gyengéd szeretettel. Lassan miegindíd a vo
nat, az anya végtelen optimizmusa csak 
most eszmél rá, hogy viszik a fiát. Riadtan-



iekintget ide-oda, mintha mondani akarná, 
hogyhát állítsák meg a vonatot de látja,» 
hogy itt már semmi sem segit, görcsös si
rás tör fel belőle, reszkető kezét esdeklőn 
nyújtogatja a vonat felé, sikoltozva Zokog 
a panasza:

— Kicsi fiam, hát mégis itt hagytál?...
Menyasszony, feleség bánata féligmed-

dfig hidegenhagyott. Nemrég én is igy bú
csúztam Zelmától és mindenki a maga bu- 
csuzását találja a legfájdalmasabbnak. De 
most látom, hogy az anya fájdalma mindnyáh 
junkénjál nagyobb, mert utolérhetetlen az a 
szeretet, amit a szülő a gyermeke ir)ánt érezi. 
Nézem a reszkető asszonyt, zokogva nyúj
togatja töpörödött kezét a vonat után, rét. 
tenetes erővel tör fel belőlem a keserűség. 
Hullanak a könnyeim, de mosolyra kény
szerítem az arcom és ordítom a nótát, ér
zem majd kiszakad a torkom:

— Engem anyám ne sirasson,
Lesz még nekem rózsjás sirom
Valahol az orosz határon...
A vagon ablakából derékig kihajolnak 

a katonák úgy integetnek, mintha életük 
függne attól, hogy ezt az utolsó intést meg
lássa az, akinek küldik. Azután hirtelen el
hallgat a nóta, a vonat elkanyarodott, nem 
látni már az állomást. Az integetők belmr- 
zódtnak az ablakból kitűnik, hogy még a leg(- 
vigabb nótásnak is könnyes a szeme. Ta
nácstalanul tekintgetünk egymásra és kedv- 
telenülf. A legjobb volna most leborulni a 
padra és jól kisirni magunkat, de nem le
het, mit szólnának a többiek.

Néhányan levelezőlapot Írogatnak, már 
sok a virágot kezdik leszerelni a sapkáról.



Aiz lállomJásokon sokan reménykedne tekintr 
getnek kifelé. Hiátba tévedésből vissza vitt 
a vonat, és azokat látjuk meg újra, akiktől! 
ejjbucsuztunk.

Péter Piál napját irjuk 1915. junius 29- 
et. Niálunk a Bácskában ilyenkor kezdfilkl 
meg az aratást, de az idén úgy látom kér 
sobb kezdődik a munka, vagy talán nincs, 
aki megkezdje? A sínek mellől bólogatva 
búcsúznak tőlünk a telt kalászok. Vájjon 
eszünk-e abból a kenyérből, ami az idei 
buztakalász lisztjéből készül?

Homonnján több órát álldlogláil a vonat. 
Itt nemrégen harcok voltak. Kíváncsian ke
ressük az „állásokat“ , a „fedezékeket“ , de 
semmi sem látszik belőlük. Mindössze néi- 
hány apró kereszt dlüledezik a hegyoldalban 
rendezetleniül, az inast már most sem tudl- 
juk elolvasni rajtuk. Néhány horpadás lát
szik a földben, nyilván gránát vágta, de a 
fül mjár benőtte ,alig venni észre.

A heteken át folyt véres harcokra mind
össze néhjány roskadozó fakereszt emlékez
tet, semmi más. És ha a fakeresztek is el- 
korlhadlnak?...

A galíciai Szamibortól gyalog folytatjuk 
az utat, kulturált vidéken, vetéssel, gylüK 
mölcsössel szegélyezett országutakon, a 
Búg folyóig. Úgynevezett repülőüteghez ősz. 
tanak be, lassú előnyomulásban vagyunk 
szeptember elejéig.

Szeptember 13-án különleges parancsot 
kapunk. Dubnótól nem messze frontáttörést 
kell előkészíteni két kilométer szélességben 
108 lágyuval. Összeszedték az ütegeket tá
volabbi ekvő hadosztályokból is, bizony 
kissé kapkodva megy az egész dolog. A 
terepet sem a legjobban válogatták meg.



Hepehupás, dle csaknem teljesen kopár, csak 
elvétve vannak rajta kisebb erdőfoltok.

Látcsövemmel nézegetem azt a frontot, 
nmit itt át kellene törni. Vérszemen magas 
hegyoldalban, nagyszerűen kiépített ¡állá
sok három-négyszeres drótkerítéssel, Row- 
no legkülsőbb védlő-öve. No ide még „ci
vilben“ is nehéz volna felsétálni, hát még 
ha lövöldöznek az emberre,

Szokás szerint el akarjuk végezni az líi- 
teg belövését, megtiltják aztZal, az indokjo- 
lássál, hogy feltűnést keltene. Száznyolc á- 
jgyu áll két kilométeres szélességben össze
zsúfolva, közülük több mint kétharmada ma 
érkezett és csupán térkép után, vagy szem  ̂
mérték szerint kezdi majd meg hajnalban 
az úgynevezett tüzérségi előkészítést. A ta
pasztalt Öreg tüzérek csóválhatják a fejü
ket: „Nem jó vége lesz ennek“.

Álldogálok a kiserdő szélén, gondolat
ban jaj, dle messze innen. Mellettem monol
ton egyhangúsággal vonulnak el a katonák, 
az éccaka meglehetősen sötét, kedvez a tá
madó csapat felfejíődésének. Egy csoport 
éppen előttünk állapodik meg. Fáradtaknak 
látszanak, egynémelyik ledől, a következő 
pillanatban már horkol is. Alhatnak ha jól 
esik néhány órát, mert ez a század tartat
lak egyéb dolguk egyelőre úgy sincs.

Alig öt lépésre tőlem ketten helyezked
nek el. Nagy cuppanással földlet ér a puska, 
ásó, hátizsák, no és végül az ember. Hosöf 
szu sóhajtás következik, azután néhány 
szó. Egymás között beszélgetnék, de se
hogy hallgatom, hirtelen belémszorul a lé
legzet:

— Szép kertecske ez itt testvér, de az
ért mégis jobb volna a kamenicai parkban...



Első pillanatban azt hittem, hogy nem» 
jól értettem a szavukat. De tovább beszel
nek az otthoni dolgokról. A csöndes éccakár 
bán, busongva beszélgető földiek, iskolás
éveim rég eltemetett emlékeit idézik fel ben
nem. Hasztalan bujdostam hát éveken át, 
országokon keresztül, Rowno külső erőd- 
ővénél, nagy csata előestjén mégiscsak u- 
tolért az otthon.

A két földi lassanként belefárad a be
szélgetésbe pedig szívesen hallgatnám ő- 
ket. Nem is sejtik, milyen áhítattal lesi 
szavukat az ágyú mellett kuporgó tüzér. 
Kis gödröt ásnak, szinte csak szokásból, 
mert a terv szerint aligha maradnak néhány 
óránál tovább ezen a helyen. Valósággal 
reng a kis erdő a horkolástól nem csoda, 
két napja szakadatlan gyalogolnak, hogy 
három óra múlva támadásra induljanak.

Két óra múlva kezdlődik az ágyúzás, er
re a rövid időre már nem érdemes elaludni. 
Akarva sem' tudnék, mert a katonlák 
beszélgetése nyomán az otthon ezer emléke 
viharzik át a lelkemen. Érdekes a sors ki
fürkészhetetlen játéka, amely most a messzi 
Franciaországból ideszakadt vándort ösz- 
sZehozta bácskai honfitársaival ebben a re
ménytelen, nagy erőlködésben.

Nem tehetek róla, mióta a harcteret já
rom, minduntalan az alexandriai angol ha
dihajók jutnak az eszembe. Micsoda gigan
tikus mértéke a hatalomnak, bőségnek, fe
gyelemnek. Mostmiár sejtem, miért fogad
ták olyan hidegen az angolok az alexan
driai kikötőben a Gráf Palatzky osztrák
magyar gőzöst...

Élénken fónikázik a telefon, tudom mit 
jelent. Mindössze fél óra még és egyszerre



olyan Zenebona lesz itt, amiről aligha ál
modott ez a lankás róna. Érdekes, hogy 
egész éccaka úgyszólván egyetlen lövés seny 
hallatszott az arcvonalon. Csupián a vilá- 
gitópisiztolyok halk pukkanása, nyomában 
pompás Íveléssel magasba röppen a rakéta, 
azután lassan, libegve ereszkedik lefelé. 
Egyik legszebb látványossága a háborús étí- 
cakának.

Most hirtelen néhiányszáz méterrel a há
tunk mögött, eldördül az első lágyulövés. 
Nem is igen dördül, inkább csak óriásit 
szusszan, lövedéke pontosan fölöttünk hab
zsolja a levegőt gurgulázö bukdácsolással. 
Olyasféle a hangja, mint amikor a hullám! 
a csónak szélét csapdlossa. Szakértő jBülemh 
mel ijedten lállapitom meg, hogy a lövés 
nagyon rövid1. Legfeljebb ha 200—250 mé
terre megy a saját első rajvonalunk elé,) 
pedig feladata az volna, hogy mintegy 300 
méterrel tovább, a drótkerítést és az ál
lást gyengítse. No ennék a nehéz ütegnek 
vajmi kevés hasznát fogják venni a táma
dók, hiszen inkább akadályozza, mint támor 
gatja az előrejutást.

Nincs idő a morfondlrozásra. őt perc 
sem telik bele, őrült zenébe kezd a 108. 
ágyú. Az Öblös ugatástól a vékony csaholáí- 
sig, a nagybőgő morgásától a pikula síkon- 
gásáig, a hangskála minden viáltozata és 
őrülete itt tobzódik felettünk a levegőben. 
A halványan pirkadó hajnalban látom, egy
másután miként riadnak fel legszebb ál
mukból a bakák. Csalódott tekintetükön lát
szik, hogy (álmukban talán éppen odahaza 
jártak, talán asszonyaik öleléséből riasztotta - 
el őket az lágyuk utálatos bömbölése.

/



Közel egy órája tart már az eszeveszett 
♦ágyúzás, sokallom. Elhúzódom az erdő szé
lére, távcsövemmel átvizsgálom a helyzier 
tét. őrült tömegben robbannak a srapnety- 
lek, gránátok, d'e legtöbbje a két rajvonaü 
közé, legfeljebb ha ijesztésiül szolgálnak, 
kárt nem igen tesznek senkiben. Apró fekef- 
te pontokat ljátok felbükni és megint e!r 
tűnni. A támadó rajvonal emberéi. Igyek
szenek előrejutni, ami azonban teljesen le
hetetlen. A saját tüzérségünk lövedékei ott 
robbannak előttünk, szinte elvágják az út
jukat. A drótsovényes állásokból a gépf- 
puskák valóságos tömegének kattogása hal- 
lik, ha véletlenül egy-két pillanatig szüne
tel az lágyutüz. A drótkeritéses állások fe_ 
lől szinte méteres pontosságai csapnak le 
a srapnellek, gránátok a támadók első vona
laira.

Néha feláll egy-egy fekete pont ott előL 
Szalad visszafelé 25—30 lépést, azután nyu
godtan lépeget. Jön hátra kényelmes lép
tekkel, mintha odahaza a korzón sétálna. 
Ezek a sebesültek, akik azt hiszik, hogy, 
a lövéssel, amit kaptak már elintézték a há
borút, őket a golyó miár nem fogja.

Elmondják, hogy teljes lehetetlenség e- 
lőbbrejutni. Tüzérségünk nemsok kárt tett 
az állásokban, amelyek különben is szinte 
várszerül építmények, tervszerű elrendezés
sel a hegyoldalban. Azután a szokásos nagy 
zoljással megjegyzik, hogy az első vonalból 
a támadók közül élve senki vissza nem jön, 
máris nagyon sok a halott, alig van elől 
•ember.

Lassan alábbhagy a tüzelés őrült irama, 
ami annak a jele, hogy a támadás elakadt- 
VissZahuZödom az erdőbe, nem messze az



lágyuktól kis embercsoport feketéllik a fák 
között. Kíváncsian ballagok arra felé, út
közben hallom, amint a bakiak aggódva moni 
dogatják egymásnak: „Nézd1, tiszti megbe
szélés“ . Nyilván tapasztalásból tudják, hogy 
ez nem valami jót jelent.

Magam is különösnek találom, hogy 
ekkora ágyutüzben egy csomóba gyűjtik 
össze a zászlóalj tisztikarát. Egyetlen er- 
retévedő gránát, most alapos munkát vé
gezhetne. Szinészkinézésü férfi áll a cso
port közepén élénken magyaráz, a többiek 
komoran hallgatják. Közeledem 'hozzájuk* 
hinni sem akarok a szemeimnek: hiszen is
merősök álldogálnak köztük, volt osztály
társaim, némelyiknek még a nevét is meg 
tujdinjám mondani.

Talán meg is szólitanám őket első fel
buzdulásomban, hogyha nem volna annyira 
komoly a helyzet. Ügy állnak itt mint jó  
néhány év előtt, amikor természetrajzi-kii- 
ránduláson a tanár valamit magyarázott. De 
itt most másról van szó, nehéz, komoly fel
adatról, nagyon gondterhes arccal ballagh 
nak vissza helyükre a megbeszélés után.

Délután kettőre jár az idő, vesztettül tűz 
a nap, hirtelen mozgolódást látok az erdő
ben. Emelkednek a földről az óriási háti
zsákok, megindulnak a katonák, legnagyobb 
megrökönyödéssel látom, hogy kifelé irá
nyit ják őket az erdőből a szabad tisztásj- 
ra. Ijedten kiáltok feléjük, hogy ki ne men
jenek, hiszen a drótsövényes állásokból 
minden embert pontosan látnak, aki a 
tisztásra lép. Mogorván válaszolnak, hogy 
azt ők is tudják, de a parancs az parancs* 
nem tehetnek ellene semmit. Az első vonal}- 
bán sok a veszteség, azt kell pótolni.



Délután három órakor, verőfényes nap
sütésben sima terepen elindulnak. A túl
oldalról látcsővel még a szemiük járásiáit is 
megleshették. Meg is lesték, de mintha meg 
lepné őket a merészség, vagy iriklább az ok
talanságnak ekkora mértéke, egyelőre ló- • 
vés sem hallik.

Közel négyszáz embertől feketéllik már 
a tarl'ó, amikor egyszerre srapnel)! robban 
el fölöttük. Fel sem tápászkodltak hasaláj- 
sukból azok, akik felett elsuhintott, egy
szerre csak megindul a srapnjellek zuhaj- 
taga, mindent elsöprő fergeteges pergőtüze.' 
Meginognak a sorok, nagy hézagok támad
nak benne. A legőrültebb recsegéssel, fü
tyüléssel, bugással robbannak a srapnellek, 
alig nyolc-tiz méterre a földtől. A tüzelés 
mértéke egyre fokozódik, tébolyitó hangor 
kán támad.

Mindenki kiabál, nem tudni mit, mint
ha túl akarnák ordítani a robbanások za;- 
ját. Az emberek arcára bárgyú merevséget 
fagyaszt a döbbenet, kúrjongásszerü üvöl
téssel rohannak előre. Egyik-m|ásik viszont 
csak sétál jobbra-balra szinte mosoly ül 
az arcán, de szeméből a téboly tétova me
rengése tükröződik.

A tarlfón törpe kazlakba rakva a lekar 
szált fiü. Óriási ugrásokkal bukfenceznek 
a srapnellhlüvelyek, meg a cünderek. AlzJ 
egyik átvágja a kis boglyát, mögüle éppen 
most készült továbbrohanni egy fiatal ka
tona. A kupak eltalálja a baka hátravájg|ó- 
gódSk. Már nem is katona, hanem paraszt- 
legény, déli iáiméban a kazal tövén, amint 
komikus mozdulattal éppen most fordul a 
mjásik oldalára. Még az inge is kifehérlik 
a Zubbony és a nadíjág között. 1



A kis erdőt mintha hó borítani úgy fel- 
bérlik a srapnellek füstjétől. Tudj|ák, hogy 
itt sokan vannak, most minden tüjZet ide 
összpontosítanak. Nem birom idegekkel, ki
menekülök az erdő szélére. Néhány száz 
méterrel hátrább az: egyik dombhajlatból, 
kettősrendekben menetelő katonasjág buk
kan elő, mintha gyakorlatoznának. A köf- 
vetkező pillanatban hatalmas gránát vág 
le közéjük. Meginog a sor, hajladozik jobb
ra, balra, mint amikor szél fújja a buzakaí- 
lászt.

Alig harminc méterre tőlem rekedtre 
fáradt torokkal, de szakadatlan kiabál egy 
magasnövésül tiszt. Jobban megnézem, rá
ismerek: a sízánészkinézésü parancsnok, a- 
ki néhány órának előtte, a megbeszélést tar
totta. Vékony fa mellett áll, kiáltozik reked 
ten, nyilván maga sem tudja, hogy mit. 
Hirtelen nagyot rázkódik, azután mintha el
lökné magát a fától, hátraugrik, végigzuf- 
han a földön. Senki sincs a közelében hozt 
¡ziárohanok. Mellén karvastagságu lyuk tá
tong, srapnellkupak, vagy talán hüvely ü- 
tötte a rettenetes sebet. Ajkai félig nyitva, 
nem torzult el az arca, olyan gyorsan érte 
a halál.

Több mint három órája tart már a ret
tenetes (ágyúzás, lassan bealkonyul. Közéig 
az est, ¡áldásos sötétsége végét jelenti az 
irtózatos idegpróbának, vagy legalább is 
csökkenését. Legnagyobb meglepődéssel Iá’ 
tóm, hogy visszajönnek ide az erdőbe régi 
helyükre ugyanazok, akiket délután innen 
világos nappal nekiparancsoltak a srapnell- 
tüznek. Ha most visszaküldik őket, mirer 
való volt akkor délután előnyomulást el



rendelni nyilt terepen, rettenetes ágyutiilzf- 
ben?

Sokan hiányzanak közülük, kényelme
sen riogathatnak az éjjel megásott kis 
gödiekben. A két földi köziül, akik tegnap/ 
este a kamenicai parkot emlegették, csak 
aa egyik jött vissza. A mjásik itt maradd! 
örökre ebben a kis „kertecskében“ — ami
nek tegnap nevezte. Sohasem látja meg) 
többé a kamenicai parkot, hastztalan vágyai 
kozott utána.

Az emberek szinte összecsuklanak a 
hihetetlen testi és lelki kimerültségtől. Néh 
¡melyik álltában elalszik, amint torlódik a 
sor, úgy kell oldalbalökni, hogiy ébredjen,, 
mert feltartóztatja a többit. Sátorlappal lei
takarva hordágyon ottfekszik közöttünk a 
szinészarcu parancsnok. Még nem lehetett 
hátravinni a Karolinka majorba, ott akarják 
eltemetni. Részvéttel nézik, de nem idegem 
kedVe. Köréje he ver észnek, egyik-másik a 
hordágy lábának támasztja a hátizsákját» 
Olyan a kép, mintha a parancsnok (álmára vi 
gyáznának a katonák.

Alig háromlépésre tőlem a köpenye a- 
lá rejtett villanylámpa fényénél levelet ir 
egy fiatal zjászlós. Már délután ráismertem, 
most is éppúgy fogja a ceruzát, mint alzl 
iskolában a számtan órán. Nem zavarom, 
látom siet, a szakáccsal akarja hátraküjí- 
deni a levelet. Éppen a végére érhetett, mii
re megjöttek a kávéval, a cimiet irta. Bol
dogan adja oda a szakácsnak, hadd tudk 
jiák meg odahaza, hogy ma estig még semm
im baja sem volt. Legtöbben csak cimet Ír
nak soknyelvűi nyomtatott levelezőlapokra* 
amelyeken mindössze ez áll: Egészséges va
gyok, jól érzem magamat.



A kávé a harctér páriáinak szinte cső- 
<ilálatos éltető eleme. A szakácsok még ide 
sem értek, máris megmozdul a sor, pedig 
alig másfél órát alhattak az emberek a hi
hetetlen testi és lelki fáradalmak után. Nér 
melyik csukott szemmel tolja a csajkáját a 
kanál felé, különálló két jelenséget képvi
sel: az alvó embert és az étel után vágyódó 
ösztönös organizmust. Mohó kortyokkal 
nyelik a kávét, itt-ott már nevetgélés is haĵ  
lik. A megtelő has, a legbiztosabb ut az é- 
letöröm és a lelki egyensúly felé.

Az alvás a kávé után volna a legéde- 
sébb, csakhogy további pihenésről már sző 
sem lehet. Küldöncök szaladgálnak, az uj 
parancsnok hivatja a tiszteket, rövidesen 
adják is tovább a parancsot, hogy felké
szülni. Mondogatják, hogy felváltják az el
ső vonalban azokat, akik délelőtt támadtak, 
mert nagyon sok ott a veszteség. A veszte
ség itt is éppen elég, nem tudni melyik áll 
rosszabbul a leváltott, vagy a leváltó.

Engem is hivnak a telefonhoz tájékoz^ 
tatnak a helyzetről, további utasítást ad
nak. A támadás nem sikerült, azokat az 
ütegeket, amelyeket erősítés gyanánt hoz
tak, már kivonták. A mi ütegünk egyelőre 
itt marad. Védőiállásba kell berendezkedni. 
Feladatom: vezessék telefont az első raj- 
vonalba és ott teljesítsek tüzérségi megfi
gyelő szolgálatot.

Nem ijeszt meg a parancs, sőt mondha
tom szinte kedvemre való. Annyi régi is
merősre akadtam a katonák között, hogy 
szinte közibük tartozónak érzem magamat. 
Már indulunk is. Nehezen megy a felcihe- 
lődés, hirtelen eszembe jut: vájjon létezik-e 
olyan hatalom, amely ezeket azi embereket



„civilben™ rá tuflíná venni arra, hogy ilyen 
halálos fáradtan útnak induljanak a korom
sötét éccakábán?... Ballagunk, botorkálunk 
az erdő gránátszántotta bokrai között, a 
parancsnok magára maradt a hordágyon, q 
már nem érez fáradtságot...

Az első rajvonalban bizony nagyon szo
morú a helyzet. A felváltás meglehetős gyor 
san megy, kevés a felváltott, de a felváltó 
sem sok. Lassan szedelőzködnek ők is, 
fiallom, amint az egyik szákaszparancsnok 
panaszkodik:

— Tegnap huszonnyolcán voltunk, most 
velem együtt mindössze kilencen marad
tunk.

A helyzet itt az első vonalban meglehe
tősen gyenge. Állásról, vagy futóárokról szó 
sincs, mindössze hevenyében megásott se
kély lövészteknők jelzik a vonalat. Nem lesz 
könnyű feladat itt védőállást berendezni, hi
szen csak éccaka lehet dolgozni, nappal 
moccani sem, mert teljesen sik a terep, oda 
iátról mindent pontosan megfigyelhetnek. De 
hát ki fog itt dolgozni? Ezeknek a halálra- 
csigázott embereknek alig van jártányi ere- 
¿ük.

Az egyetlen födött rész a kis erdő, a- 
mely éppen itt végződik. A tartalékok és a 
parancsnoks|ágok természetesen ide húzód
nak, nagyban folyik a rendezkedés. A pa
rancs az, hogy a tartalék félSzláZad az éj 
folyamán szögesdrótot száIlit a vonal mö
gül az állások elé és kiépíti a drótakadályt. 
Öltözéke köpeny, semmi más.

Tjnye de biztosak a dolgukban azok 
ott hátul. A tapasztaltabbak csóválgatják 
a fejüket, különösnek találják, hogy min
den nélkül a vonal elé rendelik őket a vak-



ŝötét éecalcában olyan terepen, amelyet nap
pal még csak nem is láttak. Morognák, zsör 
tölődlnek, de azért persze elindulnak.

Az első rajvonalban aránylag nem nehéz 
a berendezkedés. Hely van T>őven, átlag tiz 
méter jut egy emberre. Tábori őrsöket ál- 
litanak fel a vonal előtt érthetetlenül meszr 
stiéy mintegy 150—200 méterre. Aiz altisztek, 
akik kivezették őket mesélik, hogy az elő
retolt figyelők képtelenek ellátni a feladatú 
kát. Túlságosan elől vannak, fel nem áll
hatnak, fekve pedig nyomban elalszanak, 
hasztalan a fenyegetés, vagy a verés annyi
ra fáradtak és kimerültek. A hir nem éppen 
megnyugtató, de segíteni úgysem lehet a 
helyzeten, hiszen ha válamilyen csuda foly
tán hirtelen kimondanák most itt a szabad 
alvást, vagy két kilométer szélességben Öt 
perc múlva mindenki úgy aludna mint a 
bunda.

Pedig az alvásra gondolni sem lehet, 
legalább is hivatalosan nem. Féligmedjdig a- 
zonban mégis mindenki alszik parancsnoki
tól lefelé végig az egész vonálon. A telefo
nista ráhajol a készülékre, mintha állandóan 
javitgatná, pedig tulajdonképpen bóbisgat. 
A tartalék megjött az első drót és karór 
szállitmánnyál. A karót a másikkal veri a 
földbe, a feje bukik utána mintha lejtő szélé 
ről a mélységbe rántaná az ütés lendfülete. 
A vonalban is nehezen megy az ásás, pedig 
a szántóföldben könnyű az ásó járása, de 
azért hajnalig aligha lesz itt kész futó|árok

Szerencse, sőt szinte feltűnő, hogy az 
éccaka teljesen csendes, alig esik egy-két 
lövés. A koraesti ónákban még felröppent 
néhány világitórakéta a szemközti állások
ból, de többórája már egyetlen egyet sem



láttunk, pedig most a legsötétebb az) écCa- 
ka. Éjfél elmúlt, a virrasztókra nézve leg
nehezebb idő most következik egészen haj
nali háromig, amikor a kávét hozzák. Az 
ember alig bírja nyitva tartani a szemét. 
Nem tréfa az, hogy meg kell támasztani a 
szempillját, dörgöli az' ember a szemét, mert 
úgy érzi, hogy mjázsás súly húzza lefelé.

A munka mostmjár alig halad, a kime
rültség lassanként végérvényesen győzedel
meskedik az akaraton és a szükségszerűsé
gen. Az embereken végső fásultság látszik* 
De hirtelen idegesen kapják fel a fejtüket, a 
vonal elé messzire kitolt tábori Örsről, só- 
hajtássizeniii, kétségbeesett kiáltás hallat
szik: „Jaj anyám!“ —

Akik ébren vannak és eszüket bírják 
meglepetten hümimögnek, mi történhetett ott 
elől? Néhány percig hallgatóznak, ujább 
kiáltás nem hallatszik, minden csöndes, mo
rogva ¡állapítja meg az egyik karóverő: 
„Biztosan elaludt és pofonverte a parancs
noka !“ A többiek nem tartják valószínűt 
nek ezt a megokolást, munka közben több
ször megállnak és figyelnek előre. Úgy ve
szem észre magamon is, hogy az a vontatott 
fájdalmas kiáltás elűzte szememből az ál
mot.

Néhány perccel elmúlt fél három, a tar. 
talék ujabb drótszjáHitmánnyal megérkezett 
a vonal elé. Megállapítják, hogy mostmiár 
bevárják a kávét, addig nem mennek hátra, 
hanem majd elől dolgoznak a drótozásom 
Egy altiszt szedegeti össze az embereit, 
hogy felváltsa a tábori őrsöt, megkönnyeb
bülten lélegzem fel, most legalább majd 
megtudjuk, mi volt az oka annak a fájdal
mas kiáltásnak ott elől a tábori örsön.



Hirtelen lövés dördül el a fáradt csendé
ben, alig száz lépésre a vonal előtt, még a 
tüze is tisztán látszik. Puffogásszeríi fojr 
tott hangjáról rögtön megállapítom, hogy 
.géppuskából ered. Dehát a drótsövényes 
állás legalább háromszáz! méterre van innen* 
azönkivül kőiben a tábori őrsök vonala, 
hogy kerülhetett idle ez a géppuska?

Nincs idő a töprengésre, a következő 
pillanatban, mintha a pokol nyilt volna meg 
előttünk alig száz méterre. Géppuskatüz, 
puskaropogás, kézigránátrobbanjájS őrületes 
zaja tölti be a levegőt. Pillanatok alatt 
mindenki látja, hogy rajtaütésszerű támadás 
történt, mégis óriási a kapkodás, senki sem 
tudja, hogy mitévő legyen. Miár az első 
lövések nagyon sok sebesülést okoztak, a 
sebesültek ordítása azt a látszatot kelti, 
mintha miár rohamra jönnének a támadók.

Horpadásféle kis mélyedésben húzódom 
meg, (ásómmal hihetetlen gyorsasággal tú
rom a földet, szerencsémre könnyen enged. 
Alig fél méterre felettem őrült tömegben sü- 
vit a golyó, rendkivül erős támadásról le
het szó, ha ilyen kis területre ennyi golyó 
jut. Átvillan bennem a gondolat, hogy most 
mjár ¡meg van a magyarázata a fájdalmas „jaj 
anyám“ kiáltásnak, ami félóráival ezelőtt 
hallatszott a tábori őrs felől. A támadók 
-alvás közben lepték meg a tábori Örs emf 
hereit, a fájdalmas kiáltás utolsó bucsuf 
szava volt közülük az egyiknek.

A rettenetes tüzelésre válaszul már er
ről az oldalról is elhangzik egy-egy puska
lövés. Több is hallatszana, de a vonalból 
nem mernek lőni, hiszen a tartalék emberei, 
akik a drótakadályon dolgoztak, egytőj- 
Jegyig kinn maradtak. Bizonyára ott hasalnak



alig néhány lépésnyire a vonal előtt, de* 
nem mozdulhatnak se előre se hátra, puska 
sincs náluk, hogy viszonozhassák a lövöl
dözést.

A feladat egyelőre más nem lehet, mint 
meglapulni. Szorgalmasan dolgozik az á- 
sóm, sosem hittem volna, mekkora érték 
rejlik egy ilyen tenyérnyi acéldarabban. 
A gödör, amelyben vagyok szépen mé
lyül ,de hirtelen meglazul baloldalt és rámi- 
nehezedlik valami. Tapogatódlzom, ruhan/e- 
miüt érzek, no ugylátszik szomszédom akadt 
kettesben tálján könnyebb lesz kivárni a vé 
gét ennek a'kellemetlen *helyzetnek.

A lövöldözés szakadatlan tart, de öröm
mel {állapítom meg, hogy nem közeledik. 
Ugylátszik kissé elsiették a dolgot, a vak
sötétnek nem hághatnak neki most nyilván, 
arra várnak, hogy kissé megvirradjjon. Már 
az (ágyuk is megszólaltak zárótüzet adnak 
a vonalaink mögé, hogy megakadályozzák 
a tartalék felvonulását. Felesleges óvatos
ság, mert itt tartalék nincs, illetve ami van., 
az bizony vajmi kevés.

Több mint félórája tart már az esze
veszett lövöldözés, halvány sávot látok az 
ég peremén* virrad. Szomszédomat szölitoim,, 
de nem felel, nem csoda talán a hangomat 
sem hallja ebben az őrületes ropogásban^ 
Nagy óvatosan kidugom a fejemet a gö
dörből, látom, hogy a vonal elé szorult emf- 
berek lassan kúsznak hátrafelé. Sokan kö
zülük továbbra is mozdulatlanul fekszenek, 
őket már nem érdeklik a földi események.

Nyirkos, ködös a szeptembérközíepi haj
nal, bizonytalan félhomályában azt hiszem 
a köd iiz velem csalóka játékot. Mert ahogy 
kitekintek, jobbra mintegy háromszáz lé—



pésre a dombon óriási ember tömegjei látok* 
nyilvián káprázik a szemem. Visszabujok a 
gödörbe, hogy figyelmeztessem szomszédor 
mat. Rázogatom a zubbonyát, csak most 
látom, hogy súlyos tévedésben vagjyok. El
ső ijedtségemben amikor a sötétben ásni 
kezdtem, a tegnapi támadás során elesett 
egyik katonának hevenyészett sírja mellett 
húzódtam meg. Ezért volt hát oly konnyiüi 
az ásás, akaratlanul is megbolygattam oh 
rök álmát a bajtársnak. Amennyire lehelt 
eltolom magamtól, bár továbbra is szoro
san egymáismellett maradunk, mert kevés 
a hely.

Mostmár rohamosan világosodik semmi 
kétség, emberek kavarodnak ott a domb
tetőn, de még nem tudom kivejnini, hogy 
hova tartoznak. Mozgolódnak jobbra-balra, 
a lebegő köd1 is akadályozza a látásomat. 
Feltűnőnek találom, hogy a domb körül a- 
hol a sok ember tolong, teljesen megszűnt a 
lövöldözés, ott valami rendkívüli dolog tör
ténik. Nem messze tőlem ijedten elkiáltja 
magát valaki:

— Jönnek az oroszok áttörték a vona
lat.

Tényleg most látom, lapos tányérsapj- 
kát viselnek, sárgás egyenruhát. Ámde nem 
csupán oroszok vannak ott, hanem a mieink 
is szép számmal. Általában úgy veszem ész
re, hogy teljes a zavar köztük. Az oroszokr 
nál is, a mieinknél is szuronyos puska van, 
de a fegyvert egyik sem használja. Az oror 
szók karjuknál fogva ráncigáljják emeziej- 
ket , integetnek nekik, hogy menjenek hátra 
az orosz állások felé. A mieink nem hajlan
dók engedelmeskedni, de ellenkezni sem



¿gén mernek, merthiszen óriási túlsúllyal ál
lanak szemben.

Nem tehetek róla ez a jelenet olyannak 
tűnik előttem, mint amikor el-emista gye
rekek egymjásközt veszekszenek. Amolyan: 
„No üss meg ha mersz“ legénykedés. Egyik 
fél sem tudja, hogy mitévő legyen. Legjobj- 
ban szeretnének széjjelmenni, hagyni a fe
nébe az egészet, de nem lehet. Felszállt a 
köd, rémülettel látom, hogy az előttünk 
levő, alig háromí-n égy száz méteres térsé
gen hihetetlen tömegben jönnek az oro
szok. Szinte alig férnek el ©gymiás mellett, 
hátulról ujabb és ujabb tömegek nyomják! 
előre a többit.

Reszketek a félelemtől, az óriási emi- 
bertömeg látása valósággal megbenitja gons- 
dlolkodásomat. A katonákon is látszik az 
ijedelem, zavartan tekintgetnek hátrafelé, 
hogy merre lehetne menekülni, mert miáis 
itt úgysem segit. A tisztek és az altiszted 
kétségbeesetten biztatják őket, hogy csak 
tüzeljenek, de látszik rajtuk, hogy nemi 
meggyőződésből. Bizony ők is szaporán 
vizsgálják a hátrafelé vezető terepet.

A tömeg a dombról lassan elkanyarodik, 
mégpedig errefelé. Ahogy messziről szembei- 
jönnek az otthoni követviálasztás jut az 
eszembe, mikor a negyvennyolcasok tün
tettek az uralmon levő kormánypárt ellen. 
Akik elől vannak jönnének is, nem is, mint 
ha szégyelnék a dolgot, engedik magukat 
lökni hátulról. Itt persze komolyabb a hely
zet, mert ugyancsak sokat elér közülük a 
golyó.

De a rettentő tömeg ellenállhatatlanul 
hömpölyög felénk lassan, de feltartóztathat- 
lanul mint a gleccser. A parancsnokok legj*



hátul bizonyára nógatják őket, mert ugy- 
látom az elüljövők legszívesebben visszaí 
fordulnának. Néha megtorpan a sor* amikor 
a géppuska közibük vág* de a következő' 
pillanatban ujabb nyomiás hátulról és me, 
gint nekilendül a rettenetes henger.

Az lágyuk is szólnak mindkét oldalon, 
dle egyik fél sem irányítja errefelé a tiizer 
lést, mert tudja, hogy a lövedékek a saját 
embereikben is kárt tennének.

A rettenetes henger lassan* dle ellenáll
hatatlanul közeledik. Érdekes megfigyelni, 
hogy a mi embereink máris beleélték ma(. 
gukat az uj helyzetbe. Lövöldöznek a hömf 
pölygő tömegre addig, amig az eleje 100— 
150 lépésnyire nem ér, akkor hirtelen felugj- 
ranak és rohannak hátrafelé. Kevesen jutnak 
el közülük messzire, mert valóságos golyó
zápor zudlul utánuk, egy parányi kedvező 
dlombhajlat itt most minden kincset megér. 
A hátrafelé vezető terepet több ilyen buk
dácsoló menekülő népesíti be, de nagyobb- 
számu segítségnek nyoma sincs, mert nincs 
miből.

Aggódva szemlélem a jobbról felém zu- 
dluló tömeget. Lassan, de kétségbeesett biz
tossággal közelednék. Éppen elhatározom 
magamat, hogy néhány perc múlva itt kell 
hagyjam a biztonságos fedezéket és egyre 
rám nehezedő halott bajtársamat, amikor 
hirtelen különös lármát hallok balról. Oda
fordulok, megfagy bennem a lélek: óriási 
tömeg orosz vesz kiönül bennünket, balol
dalról, sőt már a hátunkban vannak. A domb
hajlat eltakarta őket, különben sem figyel
tem errefelé, állandóan a jobbról jövők 
mozdulatait lestem.



Elfutnom mostmár hasztalan hiszen a- 
lig tíz lépésre vannak tőlem, szinte lehier 
tetlenség volna, hogy utánam küldött got* 
lyóikból valamelyik el ne érjen. Szörny^ fé
lelmemben hirtelen lehuzódom a gödör fe
nekére, amennyire csak birom, magamra hú
zom a halottat, neki szegénynek már ugyj- 
sem árthat, ha helyettesi őt éri a golyói. 
Nem merek! feltekinteni, pedig már dobo
gásukat is hallom, rettegve várom, hogy 
valamelyik a szuronnyal belémdöf.

Az elsősorbeliek elmennek mellettem), 
de a következőben valamelyik észrevette*, 
hogy élő ember rejtőzködik a gödörb(e(m 
Szerencsém, hogy puska nincs nálam, mert 
a helyzetem szinte csábitó lehet arra, hogy 
felülről lepuffantsanakl Az egyik meglböf- 
ki a hátamjat d!e nem a szuronnyal, hanem 
a tusával. Mondj valamit oroszul és szinte 
barátságosan integet, hogy jöjjek ki.

Óvatosan kikuszom a gödörből, ebben a 
pillanatban géppuska szólal még a hátunk 
mögött a domboldalról. Valahonnan ugylát- 
szik sikerült egy épkézláb géppuskát a vo
nal mögött felállítani, ez most hátbafogjja 
az áttörő oroszokat. A nemvárt támadjás 
meglepi őket, valamennyien lehasalnak, át- 
villan az agyamon, hogy most menekülni 
léhetne. A következő pillanatban már uga
rom is és teljes erőmből futni kezdek hát
rafelé. Az oroszok nem bántanak, dle a sa
ját géppuskánk golyói ugyancsak zizegnek 
körülöttem.

A hirtelen géppuska tűz több száz lépés 
hosszú szakaszon megzavarta az oroszok- 
előrenyomulását. Megtorpannak, látszik raj
tuk a tanácstalanság, ellenben mintegy va- 
rázszóra itt is-ott is a mi embereinkkel ebt-



lervenedSk meg a terep, kihasználják a za
vart, futnak visszafelé, többen úgy ugrál
ják át a fekvő oroszokat. Azt hiszik, hogy 
a saját géppuskájuk golyója őket nem ér
heti, pedig sokan közülük hirtelen elvágód
nak, ugylátszik a géppuskagolyó nem vá
logat.

Hirtelen dadogni kezd! a géppuska sza 
va, valami baj lehet a dombtetőn. Futás 
közben arra tekintek és magamban mlegáü- 
lapitom, hogy a géppuskások is úgy jár
tak akjárcsak jómagam. Mialatt felénk lö
völdöztek, a hátuk mögött hatalmas tömeg, 
orosz vonult fel. Hirtelen megszűnik a gépf- 
puska tüiz, látom, hogy a három, vagy négy 
géppuskás felugrik és menekül errefelé. A  
géppuskát ott hagyták, de kettőjük a pán
célt a vállán cipeli, nyilván abban bizako
dik, hogy megvédi a golyótól.

Ahogy a géppuska tűz megszűnt, újból 
az oroszok lépték akcióba, iszonyatos pus- 
katüizbe kezdenek, mert látják, hogy más
képp már el nem érhetnek bennünket. Há
rom oldalról körülvették már a menekülő
ket, mindössze néhány száz lépésnyi rés 
szabad még hátrafelé, ezt most többezer 
puskából valósággal elárasztják! golyóval.

Időnként lehasalok a földre, nem győ
zöm tüdővel a bukdácsoló rohanást. Sokan 
kuporognak a földön, a tisztek és altisz
tek biztatják őket, hogy: „tüzelni, innéjn 
hátrább nem megyünk^. Lassanként kis raj- 
vonal-féle alakul ki, akiknél puska van lö
völdöznek visszafelé. A kiserdő fái közül 
hirtelen riégy-öt lovas vágtat felénk. A kör1' 
zakók kezében hosszú pika, szinte felnyár
salják azokat, akik utjukba kerülnek. Meg
jelenésüknek azonban inkább morális volt



a hatása és mindössze néhány percig tar(- 
tott. A lovak túlságosan nagy célpontot nyuj 
tottak, egymásután ágaskodtak magasra a 
levegőben és zuhantak a földre. Igazián vak
merő és hátor lovasaik köziül azt hiszemf 
egy sem juthatott vissza.

Köziben az erdő csücskében hatalmas töp 
meg tűnik fel, hirtelen felbomlik hevenyé
szett rajvonalunk, mert jobbról bekerítéssel 
fenyegetnek. Rohanunk vagy ötven lépést, 
itt újból nagy kiabálás, hogy nem megyünk 
tovább, de néhány perc múlva jobbról vagy 
balról megismétlődik az előbbi jelenet. Ál
landóan fogy a táborunk, mert az oroszok 
rettenetes puskatüze sok veszteséget okoz. 
Rohanás köziben éri őket a golyó, némelyik 
formális bukfencet vet, mint jókedvükben 
a gyerekek.

Most néhány emberrel megszaporodik 
a létszám, a tábori csendőrök jöttek elő há
tulról, hogy segítsenek és igyekezizenek fel
tartóztatni a futókat. Hasztalan minden 
igyekezetük, a vonal mindjobban felgöngyör 
ladik. Lassan megy a visszavonulás, de meg
akadályozni nem lehet, mert erősítés nem 
jön, viszont az előnyomulók tömege percről 
percre növekszik, mintha a földből nőttek 
volna ki valósággal ember-ember hátán 
szorong tobbsziáz méter szélességben.

Ugyanazon a tisztáson futok visszafelé, 
amelyen tegnap délután előnyomulásra pa
rancsolták az erdőben levő tartalékot. A 
tegnap megásott lövészteknőknek most na
gyon nagy hasznát veszem. Egy-egy nagyobb 
gödörben megállapodok széttekintek, hogy 
a helyzetről tájékozódjam. Kötelességem* 
hogy az ágyukhoz visszamenjek, különben 
.is az erdő több védelmet nyújt.



Az erdő túlsó végén, ahol az áigyuk ál
lanak még a mi embereink futkosnak, sőt 
az ütegünk szüntelenül működik, az áttöK 
rés percétől kezdve, megismerem a hang
járól. Lassan az erdő felé húzódom, bár jól 
tudom, hogy ha oldalt megyek hamarább 
elér a golyó, mintha a lövésekkel párhuza
mos irányban futok.

Hirtelen megdöbbenek a rémülettől, az 
ütegem kartáccsal lövi az erdőt. Sikongó 
zugás hallik arrafelől, a fák fájdalmas re
csegéssel dőlnek le, a közvetlen közelből 
jövő rettenetes erő nyomása alatt. A kar
tács azt jelenti, hogy az ágyút közvebleint 
veszély fenyegeti érzem, hogy nekem most 
ott a helyem. Rövid1 bukdácsolás után el
érem az erdő szélét, az óriási füstben nemi 
tudok tájékozódni.

Az üteg tüzelése megszűnt,, nem tudom 
mi lehet az oka. Lassan közeledem az üj- 
tegállás felé, gyanúsnak találom, hogy sem|- 
mi zajt nem hallok az ágyuk felől. Az erős 
tüzelés folytán támadt füst meghúzódott az 
erdőben, alig látok 15—20 lépésre. Számí
tásom szerint itt kell álljanak az ágyukj, 
vagy talán közben helyet változtattak?

Valóban itt vannak, sőt egész tömeg 
embert látok forgolódni körülöttük. Nyilván 
a tüzér kollégák rendezkednek, hogy meg
mentsék az ¡ágyukat. Éppen kiáltani aka
rok feléjük, hogy itt vagyok, de a rémület 
hirtelen belémfojtja a szót... Orosz katonják 
állnak az ágyuk mellett.

Látszik rajtuk a meglepődés, nem szá
mítottak arra, hogy ilyen közel a rajvonaJL 
mögött lágyukra akadjanak. Nem tudják mi
tévők legyenek velük. Néhányan nekirugaslz 
(kodnak, hogy eltolják, persze hasztalan, már



sok idegesen tekintgetnek jobbra balra, ér- 
.zik, hogy az ágyukat nem szokták ilyen 
könnyelműen szabadjára hagyni. Nem moz
dulnak az lágyuk mellől azt akarják, hogy 
övék legyen a dicsőség, hogy ágyút zsák
mányoltak.

Dermedten állok az egyik vastagabb fa 
mellett, most mitévő legyek? Egymagám 
ngysem segithetek, a legjobb lesz tehát, 
ha tovább menekülök. Rohanni akarok1 to
vább, de ebben a pillanatban észrevesz az 
egyik figyelő orosz az ágyú mellett. Rám
fogja a puskáját és kiabál valamit. Nem me
rek kiugrani a fa mögül, alig tiz lépésre 
vannak tőlem holtbiztos, hogy elér a go
lyójuk. Többen is felfigyeltek köziülök, né- 
hiányan mjegindlulnak, jobbról is balról is 
óvatosan közeledjek felém.

Pillantásom hirtelen a tenyeremre e- 
sik, szinte táncol a reszketéstől. Minden 
pillanatban várom, hogy eldördül a lövé
sük és átütve a fát leterit. De az oroszok 
nem lőnek, ugylátszik látják, hogy fegyver 
nélkül vagyok, egymagám nem lehetek ve
szélyes ennyivel szemben. Állandóan kiál
toznak valamit, de én csak lapulok a fa 
mögött, tehetetlen rémületemben.

Hirtelen észreveszem, hogy balról ket- 
ten megkerülték a fát, itt állnak, alig hat
nyolc lépésre tőlem. Jobbról is feltűnik kö
zülök az egyik integet, hogy lépjek elő a 
fa mögül. Óvatosan előlépek, rémült féle
lemmel a puskájukat figyelem, hogy mikor 
sütik rám. Nem bántanak. Közrefognak és 
intenék, hogy gyerünk az ágyuk felé. Az 
egyik magyaráz valamit a többieknek, a kö
penyemre mutat és a gombokra. Nyilván 
rájöttek, hogy tüzér vagyok. Mondják is,



hogy „artillerie“ , bólongatok, hogy igen. 
Kérdeznék valamit, arra magyarázom, hogy 
talán van-e nálam fegyver. Felemelem a 
kezemet és intek, hogy nincs, erre többen 
ijedten a puskájukhoz kapnak. Ugylátszik, 
kölcsönösen nem nagy bennünk a bátorság.

Parancsnokuk egy óriástermetü altiszt 
két embert jelölt ki és int nekik, hogy ve
hessenek hátra. Hirtelen elszorul a szivem; 
hiszen engem elfogtak! A felismerés nem 
kétségbeejtő, csak szokatlan. A néhány 
perccel előbb átélt halálfélelem után, mint
ha valamiféle megoldást jelentene, enyhül 
jaz agyam rettentő feszültsége.

A két katona örül a megbízatásnak, 
hiszen kijutnak az első vonalból, intenek, 
hogy indiiljunk. Megindulunk, de látom raj
tuk, hogy nem annyira rám, mint inkább 
saját magukra vigyáznak. Az erdőt keresz- 
tül-kasul járják a golyók ezrei, mindun
talan lehasalunk, mert a fatörzsbe csapódó 
puskagolyó félelmetes zajt csap, az erdő
ben százszoros a puska tűz morális hatása.

Nyugodtan elmenekülhetnék kísérőimtől 
de vájjon hová menjek? Több mint negyed
órája külön-külön keresünk menekülést a 
golyók förgetege elől. Egyáltalában nem is 
látom kísérőimet, kisebb mélyedésben fék1 
szem már hosszabb ideje, nem merek to
vábbmenni, mert a lövöldözés most mintha 
uj erőre kapna.

Hirtelen nagy robajt hallok a hátam 
mögött, az ágyú mellett maradt oroszok 
jönnek menekülésszerü gyorsasággal. Ész- 
revesznek a fa mögött, gorombán intenek, 
hogy induljak tovább, engedelmeskedem a 
parancsuknak. Bukdácsolunk az orosz állá
sok felé, a puskagolyók járásáról megálla-



pitom, hogy a lövések a hátunk mögül jön
nek1, ugylátszik a mieink valamiféle erősí
tést kaphattak valahonnan.

Lassanként gyengül a puskatüz, az á- 
gyuk csöndesek, mintha félórás hallgatóla
gos fegyverszünet volna. Tudom mit jelent. 
Mindkét részről most tájékozódnak a hely
zetről, rendezik a kötelékeket, adják ki az 
utasításokat a további tennivalókra.

Mi peddig lassan ballagunk az orosz 
állások felé. Jobbról is, balról is mindenütt 
.foglyokat kisérnek azi oroszok, mégpedig 
ahogy felületesen megállapíthatom, jó né
hány százat.' Az utat valósiággal ellepik' a 
halottak. 1915 szeptember 14-e azt hiszem 
mind a két fél számára nagyon szomorú 
dátum marad.

Elérjük’ a domboldalban várszerüen épí
tett orosz állásokat, a dombtetőről vissza
pillantok. Lenn a völgyben talán éppen egy 
vonalban az ütegemmel, most indul az el
lentámadás. Valahogy ugylátszik mégis ösz- 
sEtesizedeiődzködtek és jönnek előre szinte 
meglepő gyorsasággal, de rajtunk miár nem 
segíthetnek. Mert minket már keménytekin- 
tetü altisztek sorakoztatnak az orosz állá
sok mögött...



Orosz hadifogságban
Mennek', csak mennek, meg se pihen

nek, elgyötört, szomorú, fáradt hadifoglyok, 
Ukraina végtelen országutain. Az első na
pokban szinte különösnek találom, hogy a 
többiek olyan nehezen bírják a gyaloglást, 
elfeledkeztem róla, hogy ők már közel egy 
hete álmatlanul gyalogolnak, hiszen már az. 
ütközetet megelőző három nap sem pihen
tek. Gyaloglás közben idegeim némileg le
csillapulnak, visszaidézem emlékezetembe 
fogságba jutásom körülményeit.

Szinte lelklismeretfurdalást érzek, hogy 
a harcok nagy izgalmában eszembe sem ju
tott Zelma emléke, általában semmi ami 
érzelmileg a lelkemhez tartozik. Amikor a 
harctéri halál közel van az emberhez, nem 
ér rá kedveseire gondolni ,hanem szemei 
bárgyún kidüllednek és öntudata mindössze 
annyira terjed, hogy amennyire lehet mente
sítse magát a veszedelemtől.

Most, hogy a közvetlen izgalmak elmúl
tak, egész lényemet Zelma és kisgyermeke 
foglalja le, aki már bizonyára megszíületjeítttí. 
így könnyebb a menetelés, bár lassan már 
érzem a fáradtságot. Az élelmezés megle
hetősen gyatra, még szerencse, hogy a jó- 
sziviü lakosság megkönyörül rajtunk ke
nyérrel jVagy más ennivalóval. Egy-egy köz-
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ség előtt a hadifoglyok kirohantak a sorból, 
hogy előbb jussanak a könyöradományhoz. 
A kísérők eleinte közéjük lőttek, dé amikor 
megtudták, hogy a sebesültekről nékik kell 
gondoskddniok, nem törődtek az üggyel. A 
foglyok pedig szépen visszajöttek, merthát 
hova mehetnének?

Kisébb-nagyobb megszakításokkal kö
zel egy hónapja gyaloglunk miár, bizony a- 
lig vonszoljuk magunkat. Fájdalmasan ta
pasztalom, hogy a harctéren uralkodó baj- 
tprsias szellem' teljesen eltűnt, önzőkké vál
tak a hadifoglyok, ami talán nem1 is csoda,. 
A legkisebb szeleft kenyér, a legcsekélyebb 
előny itt életkérdés, az állati ösztön erő
sebb a bajtársi érzületnél.

Kiew egyik düledezö laktanyájában kö
zel négyezer hadifogoly szorong. Az éleit 
mielzés itt rendszeresebb ugyan, de az éteJ 
bizony nagyon gyatra. Meglepődéssel lá
tom), hogy a hadifoglyok egylnjásközött csór 
portokba tömörülnek nyelvi és nemlzjetiségi 
különbség szerint. Tőlem is megkérdjeZte 
egy nagyhangú cseh őrmester, hogy hoviáb 
való vagyok. Megmondtam, hogy erdélyi ez
redbe tartóztam, mire az erdélyiek csőt* 
portjába osztott be. Teljesen ismeretlen ro
mián fiuk közé kerültem, de néhány székjdy 
is akad köztük.

Romján nyelvtudásomnak nagy hasznát 
veszem, a fogolytársak elmondják, hogy a 
mi csoportunknak meglehetősen jó dolga 
lesz. Nemi tudom honnan veszik, hogy vidéki 
földbirtokra visznek bennünket munkára. 
Valóban mjár szét is osztották a csoportun
kat százas tagozatokra. Várjuk az indulást, 
de közben döbbenetes esemény történt.



Keserű sorsomon töprengve heverek 3 
szalmán, hirtelen rettenetes ordítás hallat
szik a Z udvarról. Az ablakhoz rohanok> el
áll a lélegzetem a rémülettől: azi udvaron 
ököllel, bicskával gyilkolják egymást a ha
difoglyok. A nemzetiség szerint különböző 
csoportokba osztott emberek támadják egy
mást két pártra oszolva. A verekedők tö- 
taege állandóan növekszik, innen is onnan 
is ujabb csoportok érkeznek, közel két
ezer ember üti egym(ást elkeseredett gyülöf- 
lettel.

Az orosz fogolyőrök eleinte puska tussal 
igyekszenek Szétválasztani a verekedőket, 
•de hasztalan. Erre segítségért rohannak, rö
videsen egy század sorkatonaság érkezik. 
.Nem sokat teketóriáznak, belelőnek a ve
rekedők tömegébe. A lövések Zajára egy
szeriben elcsendesedik a harc, a verekedők 
az épületbe rohannak. Itt is—ott is fekie ê 
dőlt marad az udvar pórjában: halálos áldoj- 
zatai a mesterségesen felidézett, oktalan 
öldöklésnek.

Az esemény után nyomban kiadták a 
parancsot az* indulásra. A mi százas cso
portunkat vonatra ültették, több mjás cso
porttal együtt. Jóságos tekintetű öreg nép
felkelő őrmester vezeti a csoportunkat, ma)- 
•ga a megtestesült emberszeretet. A sZtarsi- 
val nagyon jól megértjük egymást, látha
tóan imponál neki, hogy több nyelvet bér 
szélek, mert már oroszul sem igen tudná* 
mák eladni.

Ki is nevezett amolyan mjásodpararicsl- 
nok félévé. Tisztségem mindössze abból 
áll, hogy az Öreg sztarsi parancsait és kí
vánságait közlöm a szállítmány tagjaival. 
A b Öreg még azt is megengedi, hogy az er



gyes állomásokon leszálljunk a vonatról, e- 
gyetmiást bevásárolni. A hosszú és rendkí
vül egyhangú vasúti utazás így elég keLÜeh 
nőiesen telik, csak azt nemi tudjuk mi a%: 
utunk végicélja. A szftarsi sémi tudja, mert 
egyik lállomásról a legközielebbire irányitb 
ják, a további útirányt nemi közük vele.

Elhagytuk már Ukraina határát, Nagyi- 
Oroszország lankás vidékén robog a vona
tunk, a Don vizéhez közeledünk. Az öreg, 
V9Ztarsi titokzatosán félrevonul velem egy 
sarokba és miegsugja, hogy az utunk vég
célja Tambow. A felvilágosítást sajnos nem 
tudom kellőképpen értékelni, mért ezt a ne
vet életemben most hallom először és fór 
galmam sincs, hogy Tambow melyik részén 
fekszik a világnak. Az öreg sem* igen is* 
meri hazájának földrajzát abban egyeztünk 
meg, hogy a legközelebbi állomáson én majd 
leszállók és a váróteremben kifüggesztett 
(menetrendből kiböngészem a hollétét ennek- 
a különösnevü helységnek.

A terv kitünően bevált, megállapított 
tam, hogy alig egykét napi ut és elérkeztünk 
célunkhoz. A hir nagy lelkesedést keltett a 
társaságban, általános a csomagolás, noha 
csomagolni való alig akad.

Hatalmas fábarakban szállásolnak el 
bennünket és olyan jól bánnak velünk, hogy 
’szinte magam is sokallom. Dolgunk alig a - 
kad, ebédre vacsoráira kettösrendldkben vo
nulunk az egyik laktanyáiba énekszóval az 
uccán, akárcsak odahaza. Szinte megfiata
lodik az egész társaság, nem« csoda, hogy a 
lányok, asszonyok, olyan jószávvel vannak 
az „ausztriákok“ iránt.

Igyekszem a polgári lakossággal isme
retséget kötni, francia tudjásom nagy segit-



rségemre szolgál. Azi egyik városi tisztviselőd 
vei közöltem is heteken iát terveit nagy titd 
komat, miképpen juttathatnék el innen le
velet Franciaországba Zelmáékhöz. A tiszt
viselő megnyugtat, azt mondja, hogy az o- 
roszok köztűi többen küldözgetnek levelet 
Franciaorsziágba. A levél útja ldssé hosszad 
dlalmas, de elküldésének semmi akadálya 
nincsen.

Úgy egyeztünk meg, hogy a hivatalnok 
saját nevén adja postára a lev e lem et. Kjb 
¡miondhatatlan izgalommal ülök neki ‘a le
vélírásnak. Könnyekkel láztatott hosszú le
velet irok, vájjon megkapjare az, akinek 
szól, vájjon miegérem-e azt a boldlog napot, 
hogy Zelmától választ kapok? Megmagya- 
ráizhatatlan balsejtelem gyötör, érzem, hogy 
ez a levél nagy fordulópontja lesz alZ éled 
temnek. A blelforti asztalos szomszédi cimét 
irom a levélre, annakidején olyan kq̂ dvef* 
sen vállalta a továbbítását bizonyos, hogy 
tüzön-vizen át felkutatja Zelmát és át fogja 
néki adni a levelet.

Elválásunk óta nem ez áz ejlső levelem), 
most mégis úgy érzem, hogy ez az egy felr 
tétlen eljut Belfortba. Hihetetlen izgalmat 
érzek, gyötrelmes éccakjákon át fantasztikus 
látomások kínoznak, irtózom' a lefekvéstől. 
^Sokszor mieg!b|ánom, hogy elküldtem a led" 
;velet, úgy érzem nem élem túl, ha szomorú 
hirt hoz rá a válasz.

Pontosan harmadik hete, hogy elment 
a levél, a hivatalnok hivat a szolgával. T\ih 
dóm miről van szó, forogni kezd vélem a 
barak, térdeim megcsuldanak, percekbe 
telik, amig visszanyerem nyugodtságomat. 
.Azután elindulok a hivatalnok lakása felé, 
¿mintha a levegőben járnék, nem érzem1,



hogy a Iáiban* a földet érinti. A jólelkíii hi
vatalnok nagy orömlmel lobogtatja felém m 
levelet, mér messziről látom a borítékról,, 
hogy baj van, a levelet nemi Zelma irta.

Lábaim felmondták a szolgálatot, egész 
testemben remegek, le kell tülnöm. Kezdem 
felbontani a borítékot, karjaim! azl ölembe* 
hanyatlanak, vámom kell néhány pillanatig,, 
amíg az idegeim rendbejönnek.

Azután olvasom a levelet. Az «asztalos 
szomszéd irta. Betegszabadságon van oda
haza, sebesülése után. Nagyon megörült a 
levelemnek, de annál fájdalmasabb rá nézK 
ve, hogy a sors különös rendelése folytján épp 
pen 5 kénytelen közölni velem! a rettenetes* 
csapást.

Zelma (állandóan betegeskedett, orvos 
gyógykezelte, mert rendkívül legyengült a? 
szervezete. Közben a szomszédnak is be 
kellett vonulnia* de előzőleg kieszíközölto 
a hatóságoknál, hogy Zelmáék Belfortban 
maradhattak. A többit már csak a± öregek 
elbeszéléséből tudja. Zelma ágynak dőlt, dje* 
legyengült, beteg szervezete nem bírta ki 
a rettenetes fájdalmakat. A világrajött apró* 
lélek, a kis fiacskája, félnappal utóbb köh 
vette anyját a halálba. Egy sirba temjetfék 
őket a belforti temjetőben. A temetés után* 
néhány héttel aZ Öregek elhagyták Belforí-* 
tót, azóta semmi hirt sem hallott felőlük.

A szomszéd még hosszú vigasztalással 
toldotta meg a levélét, dle ezt már nem fogja 
a szemem. Hirtelen mintha láthatatlan vas
marok rángatná a szivemet föl és le a melp 
lemben, borzasztó fájdalmat érzek. Azután* 
hirtelen zsibongást, valami rettenetesen fe
szíti az agyvelőmet. Rángatózni kezd az 
állam és hirtelen, — nem tehetek róla, —-



félig siró, félig nevető hangok törnek1 elől 
a torkomból.

Érzem, hogy nem illik itt sem sírni, sem 
{nevetni, de hasztalan, képtelen vagyok csukr 
va tartani a számat, csak nevetek— njev£n 
tek... és rángatózik belé a testem, mintha 
a hideg ráztna. Látom, hogy a hivatalnok 
ijedten felugrik szólni akarok neki> hogyi 
ne féljen, nincs semmi baj, de egyre csak 
nevetek, borZa sztó fájdalmam! ellenére szinte 
mjagam is kbmikusnak találom, hegy az 
ember ne tudjon parancsolni a szavának.

Emberek jönnek a szobába. Mégcsak ar 
ra emlékszem, hogy ledíülők a kanapéra, 
aZután nem tudom mi történt. A kórházban 
ébredtem fel, itt ül mellettem a sztarsi és 
egy ápolónővér. Azt mondják, hogy idlegj- 
láziam van, feküdnöm kell jó  néhány betett 
Jól esik a részvétük, dé lélekben olyan 
messze vagyok én most innen és annyira fár 
radt, hogy igazán nem érdekelnek a szá
vaik.

Ülök néha félnapokon át szinte bár
gyú fásultságban, egyáltalán nincsenek gon
dolataim. Néha, ha a szltarsi arról beszél, 
hogy hirszerint elviszik innen a foglyokat, 
csak mosolygok rajta, közben azonban ész
revétlenül újra beleilleszikiediem a hétköz
napi életbe. Mert a lélek és az emberi szerj- 
rvezet alkotásra teremtődött és szakadatlan 
előbbre jutásra, hössZabb-rövidebb idő alatt 
kiheveri a legnagyobb megpróbáltatásokat 
is.

Megjött a parancs, hogy a fogolytábort 
ki kell üríteni, az öreg sztarsi egyre azt 
hajtogatja, hogy visszamegyünk Ukrainába. 
Nem tudom honnan szerezte az értesülést 
de annyi bizonyos, hogy vonatunk ugyan



azon az útvonalon halad, amelyen idb jöt
tünk. Sokszor elfogj a szomorúság és 
töprengés. Idlejövet boldogtalan, elhagyott 
(hadifogolynak éreztem magam, pedig meny
nyivel boldogabb voltam akkor, mint most.

Jekaterínoszljávhan szálltunk ki a vo
natból, de a viárosból semnűt sem láttunk, 
miért megyünk tovább gyalog, a Dnyepfer 
mentén. Néhány háziból lálló tanyjájn éllar 
podtunk meg, Mjángy ovkának hívják a puslz- 
tjájt. Embert alig látni, néhány sztánalmas ki
nézésű férfival találkoztunk mindössze, de 
aiziok ijedten bújtak el jelöljünk.

Dűledező csűr mellett állunk meg, a 
csendőr, aki idb vezetett bennünket azt 
mondja, hogy ez lesz a lakóhelyiünk. Csak
nem térdigérő gané és pisziok bűzlik az 
akolban, nem* embernek való hely. Néhányan 
meg is mondták a csendőrnek, hogy ebbe 
jügyan nem laknak, mire nagy dühösen e!(- 
¡rohant. Néhány perc múlva kisebb csendőir|- 
osztag jelent meg egy tiszt vezetésével. A 
tiszt se szó, se beszéd' előkapta lovaglóos
torát és végigvágott a hozzá legközelebb 
álló hadifoglyon. Ugylátszik ez volt a jel
adás, mert a következő pillanatban a csenjcty- 
őrök ólmosvégü nahajkájukkal nekiestek a 
társaságnak, ostoraik véres sebeket hasí
tottak.

A fogadtatás rendkívül elkeserítette a 
foglyokat, ugylátszik vege az eddigi vig é- 
letnek. Kora hajnalban kizavarnak bennün
ket az akolból messzi munkára. Igyekszem 
lassan megtudhi valamit az itteni viszonyok
ról, de akiket megszólítok ijedten mene
külnek, mintha bélpoklos volnék. Ugyláítomi 
inkább bennlük lehet valami hiba, rettene
tes állapotban vannak. Hajuk, szakálluk



megnőtt, a ruha rongyokban lóg róluk, fe
hérneműit egyiken sem látók1. Pedig hadi
foglyok ők is, hiszen némelyiknek csillagot 
Iáitok a zubbonyán.

Lassacskán megérteni, hogy miért va
dultak itt úgy el az emberek. A bánásmód 
^egyenesen megdöbbentő, még az állatinál 
is silányabb. Az étel ehetetlen, de ha a 
csendőrök észreveszik, hogy valaki egyet
len káposztaleveletj leszakít a mezőn, véh 
resre verik. Általában az az érzésem*, hogy 
ezt a csendőrtisztet harminc csendőrével e- 
gytütt a legembertelenebb, szadista katonáik 
köziül válogatták ki, mert lehétjetlenség, 
hogy harminc normális emberben ennyi ke- 
:gyetlenség és embertelenség lakozzék.

Lovaikon valósággal végigszáguldják a 
földekét, korbjácosal állandóan lüitdk verik 
az embereket, összesen mintegy négyszáz 
hadifogoly dolgozik ezen a birtokon. A jó 
öreg sztarsi kétségbe van esve, őt is meg 
fenyegette a csendőrtiszt, hogy kiküldi a 
frontra. A sztarsit egyébként abban az isr 
tállóban szállásolták el, amely itt a kór
házat helyettesíti.

Hihetetlen dolgokat mesél a „gyógyke
zelésről“, amelyben a betegeket részesitik- 
Néhány nappal ezelőtt például holtbeteg ha- 
dÍfogl{yot hoztak az istállóba, aki már a 
korbácsütésre sem reagált. A beteg más
nap meghalt tífuszban, de most az a két 
csendőr is tífuszban fekszik, akik a betief* 
get behozták. \

Az öreget néha beküldik Jekaterinosz- 
lavba, ma nagy titokban közölte velem, 
hogy a városba nemzetközi bizottság ér
kezett, amely a hadifoglyok helyzetét ta- 
jnulmányo*zza. Tambowban gyakran megfor-



dúlt ilyen bizottság, én voltam a tolmácsuk* 
minthogy leginkább franciául beszéltek.

A sztarsival elhatároztuk, hogy valamit 
teninji íkell, mert a helyzet tarthatatlan. Azk 
tanácsolom aZ öregnek, hogy ha legköZep 
lebb a városba megy jelentse a dolgot a 
bizottságnak. Rémülten szabadkozik sze
gény, ne nehezteljek rá, de néki családja 
van nem teheti, hiszen halálra kínozná e# 
aZ embertelen parancsnok.

Belátom, hogy igaZa van, de ha ő nem 
teheti meg, megteszem én, nékem igazán 
nincs veszíteni valóm. Minthogy itt is a 
tolmács szerepét töltöm be, némi kiváltság 
got élvezek, ami abból áll, hogy szabadion 
járhatok-keíhetek az udvaron. Régebben mleg: 
figyeltem már, hogy a sztarsiék „lakosz
tálya“ rendes istállóban folytatódik, itt van
nak elhelyezve a csendőrök lovai és még; 
több igás és hátas ló. Az istállóban csak 
néhány civil béres lakik, a Csendőrök lovait 
is ők gondozzák.

Esténkint kolomp szólal meg az udva
ron, ez a jel a vacsorára, ilyenkor a civijlíejkl 
mintegy félórára (üresen hagyják aZ istállót. 
Ezt az időt kell kihasználjam*, tervem vég
rehajtására. A sztarsival úgy beszéltük 
még a dolgot, hogy ő kikémleli, melyik ci
vilnek van valamiféle ruhája az istállóban, 
mert egyenruhámban nyomban nyakoncsiph 
nének a városban. A vacsoraidő alatt át 
kell öltöznöm, azután gyalog, vagy ha le
het lóháton a Dnyeper felé menekülni, a 
srürü borkrok között könnyen elrejtözködf- 
hetem. Többen megpróbálták már eddig is,, 
de nagyon kevésnek sikerült. Annyi bizo
nyos, hogy vissza egysem jött köztülükU



mert akit a csendörök utolértek nyomban 
agyonlőtték.

Nékem sikerült. Talán éppen azért mjert 
túlságos vakmerőén csináltam a dolgot, a 
vacsorázó civilektől alig húsz lépésre séf- 
táltam el nyugodtan. A mezőn azonban fu
tásra vettem a dolgot, holt fáradtan értem) 
el a Dnyeper partjára. Pedig ezt a vizet 
most át kell ússzam1, máskülönben félórán 
bélül nyomomra akadnak. A folyó itt nem 
széles, dé annál sebesebb, lépcsőzetesen e- 
sik, még csónakon sem jöhetnék utánam ,̂ 
ha sikerül átjutnom a túlsó partra.

Nem érzek félelmet, úgy amint jöttem 
ruhástól, lassan besétálok a vizbe. Rettened 
tes a sodra már visz is, dobál jobbra-balra 
úszásról itt szó sémi lehet. Éppencsak, hogy 
levegőt tudok kapni azután újra bukdácsor 
lók tovább, a tájékozódás lehetetlenség,, 
csak azt tudom, hogy lefelé visz a viz, de 
hogy melyik part felé, arról sejtelmem) 
sincs.

£rzem, hogy lassan elhagy az erőm, a 
rettenetes küzdelemben, minden különöh 
sebb kétségbeesés nélkül megállapítom,, 
hogy innen élve ki nem jutok. Hirtelen mint
ha csökkenne az örvény ereje állandóan 
sziklába ütődlöm, majd1 hirtelen puha talajt 
érzek a lábam alatt. Nem tudom meddig 
tartott küzdelmem a hullámokkal, korom)- 
sötét az éccaka, négykézláb mászom ki a* 
vízből, mert nincs jártányi erőm. Az után 
lehanyatlom a fűre, ájult álomba merülök.

Arra ébredek, hogy egy öreg halász ta
pogatja az arcomat, nyilván igy akar meg* 
győződni róla, hogy élek-e. Megnyugtat so
se féljek tőle, nem jelent fel, merthát ne is) 
tagadjam úgyis tudja, hogy hadifogoly va-



gyök. Idevaló ember ugyanis, ha helyén van 
az esze kereke, nem vállalkozik arra, hogy 
ezen a szakaszon nekivágjon a Dnyepernek. 
Többen megkísérelték m|ár a hadifoglyok 
köziül, sokan közülük szemeláttára pusztul
tak a folyóba.

A jó öreg némi kis élelemmel látott el 
és útnak indított. Csak menjek mindig a 
folyó mentén felfelé két-hiárom napon be
lül elérem Jeka térin oszljávo t. A lakosságtól 
tartanom nem kell, a folyó baloldalán nin
csenek fogolytáborok, semmi hántódásom 
nem lesz. Valóban nyugodtan bandukolok, 
a szembejövök barátságosan fogadják a 
köszöntésemet, amolyan békebeli kinézése 
van ennék a tájnak.

Az éccakjáit halászkunyhóban töltöm, hí
ven a vén haljáslz utasításához. Szívesen lát
nak és meg is vendégelnek, a nyárson sült 
hal pompás csemege a tábor ehetetlen koszt
ja után. Újra bíztatnak, hogy ezen a part
ion tartanom semmitől sem kell, baj nél
kül el fogok jutni Jekáterinoszlavba.

El is jutottam. Egyelőre ugyan meg csak 
a folyó innenső partján vagyok, betérek egy 
teáizóba. Munkások ülnék az asztalok mel
lett, a vendéglős elmondja, hogy bukovinai 
menekültek, akik együtt jöttek a visszavo
nuló orosz csapatokkal, mert nem hajlan
dók az osztrák-magyar hadseregben szol- 
.gálni. A közeli sörgyárnak az alkalmazottai. 
Közibük telepszem, Szívesen fogadnak. Lux
nak hívják a sörgyár tulajdonosát, minden 
toyábbi nélkjül alkalmaz, ha a jekaterino sz
lávi „bjelzJsensz-komitéu igazolja, hogy mei 
nekiült vagyok.

A tanácsot igen jónak találom, ha si
kerül igazolványt szereznem, könnyebben



¡mozoghatok; nem kell attól tartanon!, hogy 
bármely pillanatban nyakoncsipnek.

A hivatalban elég könnyen ment a db- 
lóg. Még az! ütegnél volt egy Jorgán Iván 
nevtü esernovitzi tüzérkollégám) áthelyezés 
folytán került oda, az ő adatait mondottam 
be a hivatalban. Negyediv papírra g)épjeü$ 
igazolványt -állítottak ki számomra.

Első utam a vöröskeresztes különít
ményhez vezetett. Svájcból érkezett a bi
zottság, a hölgyek1 szinte dermledt ijede
lemmel hallgatták elbeszélésemet a fogoly 
táborban uralkodó állapotokról. Egy óra 
sem telt bele, hogy jelentettem az esetet, 
máris jelezték, hogy Indül a bizottság a 
fogolytáborba. Kissé kellemetlennek talá
lom, hogy magukkal visznek, bár a bizott
ság vezetője egy arisztokrata svájci hölgy 
biztosit arról, hogy nem hagynak továbbra 
ott a fogolytáborban.

Pontosan déli 12 órát jelez az ebédre 
hivó kolomip, kilenc autó gördül a tanyai 
bejárata elé. Utunk egyenesen az „étteremé
be“ vezet. Tízesével fülnek a foglyok egyf- 
egy tál körül, a tálból isszák a levest, mo
rékkal tömik magukba a kását, mert fa
kanala csak kevésnek van közülük. Az e- 
gyik vöröskeresztes hölgy megizlelte az é- 
telt, undorral köpte ki, könnyek gyűltek 
a szemébe a sajnálkozástól.

Ezután a „betegszoba“ megtekintése kör 
vetkezett, majd tolmácsolásommal néhány 
fogoly panaszát hallgatta meg a bizottság. 
Szinte ájuldüztak a borzalmak hallatáira) a 
csendőrtiszt szeme villámokat lövelt fej- 
lém, igyekeztem minél távolabb1 kerülni tő
le. Visszavittek a városba, útközben köj- 
Zölték, hogy erről a birtokról elvezénylik



a hadifoglyokat. Amíg a csoportom ide nem 
érkezik, a vöröskereszt gondoskodik elláj- 
tásamról.

A csapat tényleg miegjött, miár meg is 
.kapta uj beosztását. Tizes-huszas csopor
tokban gazdagabb parasztcsaládokhoz add 
tak ki bennünket, kitünően telnek a napok- 
Szinte családtagnak számítunk, de azért 
sehogysem tudok megbarátkozni a gonQoí- 
lattal, hogy hónapokat, esetleg éveket tölt-1 
sek el itt ebben a falusi magányban. A me
nekült igazolvány szinte ösztökél a szö
késre, igaz, hogy nem is igen őriznek ben
nünket, nyilván úgy gondolják, kinek volna 
kedve a jólétet felcserélni a bizonytalanj- 
sággal.

Tapasztalásból tudom, hogy a kikötők 
környékén könnyebben elbújhatok az emf- 
ber, elhatároztam, hogy ha torik-sZakladl el
jutok a Fekete tengerig. Civil ruhámban,, 
menekültigazolvánnyal a zsebemben nyu
godtan vonatra (ültemí, senki sem tartózta, 
tott fel útközben, ötletszerűen Nikolajevig 
váltom meg a jegyet és az ösztönöm nem 

-csalt.
Eléggé rendezett városba jutottam, az 

elhelyezíkeidés aránylag könnyű volt, egy 
péküizletnek vagyok az alkalmazottja. Nyolc 
segéddel dolgozik az (üzem, azonkivül renf 
geteg női munkaerővel. Lakásunk a sfütőj- 
kemence teteje, mégpedig férfiaknak, nők
nek egyaránt, festői összevisszaságban. Nyu 
godtan Öltöztünk, vetkőztünk egymás előtt, 
mégis erkölcsi szempontból a gyanúnak 
mégcsak árnyéka sem férhet ezekhez a 
munkáslányokhoz.

A fizetésem meglehetősen gyenge, mell. 
(lékkereset után kell nézzek. Hosszabb idlő



«óta szemléiéin az érdekes liánckeresjkedelf. 
wjniet, ami itt az ócskapiacon a „tolcsok“ -on 
folyik. Úgyszólván csaknem kizárólag kincs 
tári ruhák, cipők és egyéb felszereléseik 
kerülnek itt eladásra, katonát mégsem lát 
az ember keresve sem. Hamarosan megtűr 
dóm a rejtély nyitját. Katonának szigorúan 
tilos az ócskapiac területére lépni, nyom|- 
ban elfogjiák. A katonák tehát a tolcsok 
területén kívül, a laktanyák körül, vagy a 
környező szűk ucoákban adják el a katonai 
dolgokat civileknek, akik azután megfele}* 
lő haszonnal az ócskapiacon adják tovább.

Merészet gondoltam, megpróbjájom a 
dolgot. Kitünően sikerült és most már na
ponta csinos összeget keresek meg a láncf- 
kereskedtelemtnel, többet mint a tisztessé!, 
ges pékmunkával. Nem félek attól, hogy le
fülelnek, mert ugylátom, itt rendkívül gyen
ge lábon áll a katonai fegyelem* TengeréJ- 
szek és katonák járják be az ucqákat, Za[- 
jongva kiáltoznak, nincs aki megfegyelmez^ 
ze őket. Hangosan biriálják a Kerenszky kor 
ményt, a hatóságok tétlenül tűrik a han
gulat elfajulását.

Érzem, hogy itt rövidesen nagy esemé
nyek történnek, de egyelőre nem tudóm mi
tévő legyek. A városban erősbodő bolsevisr 
ta mozgalom a hadifogoly próblémát telje
sen figyelmen kivül hagyja, egyelőre azt 
tehetjük, ami jólesik. Legjobbnak tartomj, 
ha bevárom az események kifejlődését, el
végre a helyzetem kielégitő, panaszra okom 
nincs.

A politikai helyzet egyre bizonytalanabb 
az emberek valósággal kiváncsiak a forra
dalomra. Néhányat megkérdek, tulajdonkép
pen tudja-e, hogy mit akar és mit gondol



mit járhat a forradalomtól? Kivétel nélkül' 
valamennyien beismerik, fogalmuk sincs rór 
la, hogy mi következik, de annyi bizonyos, 
hogy jobb lesz mint most, mert a háboruy- 
ból miár éppen elég. Megállapitom, hogy 
legjobban aZok lelkesednék a forradalomért,, 
akik háborúban egyáltalán nem voltak, sőt 
kétes [üzletekkel egészen jól keresnek.

Napok óta rebesgették, mia azután nyíl
tan ordítozzák az uccán, hogy nincs többé 
cár, vége a háborúnak. Óriási a f e l f o r d u l á s  
a városban. Vörös zászló alatt katonai cso
portok járják be a várost. Azt hangoztat
ják, hogy a frontról jönnek. Legnagyobb 
meglepődésemre felismerem köztük az e- 
gyik péksegéd kollégámat, aki az éjjel még 
velem együtt a kenyeret tologatta a kemenf* 
cébe, soha még a színét sem látta a harc
térnek.

A munka teljesen megsziünt a városban, 
az emberek reggeltol-estig az uccán őgye- 
légnek nyilván azt hiszik, hogy egymaga 
a forradalmi levegő is elég a megélhetés
hez. Naponta zsúfolt vonatok érkeznek ka
tonákat, civileket hoznak, köztük renge
teg hadifoglyot. Ismerősökre is akadok- 
köztük, érdeklődőm1, hogy tulajdonképpen 
mi történt?

Elmondják, hogy ebből a forradalomé
ból nagyszerűen meg lehet élni. Sorra jár
ják a városokat, a forradalom nevében min
denütt nagyszerű élelmezést kapnak1, itt- 
ott rekvirálnak is, azután továbbállnak más 
városba és élűiről kezdik a forradalom 
„népszerűsítését“ . Megállapítom, hogy en
nék nyilván nem jó vége lesz, mert senki 
sem dolgozik, ellenben enni mindenki ar  
kar.



Különböző rémhírek terjengnek a vá
rosban, mire boldog-boldogtalant felfegyv.e-' 
reznek, mert az az értesülés érkezett, hogy 
Ukraina belsejéből ellenforradalmárok kö
zelednek Nikolajev felé. Érdekes, hogy 
egyszeriben lecsöndesült a forradalmi láz. 
Sokan, akik tegnap még éltették a bolsej. 
vizmust, ma már nyíltan hangoztatják, hogy 
rendét kell teremteni, visszaállitani a régi 
uralmat.

Éccakánkent bandák Járják az uccákat 
szüntelen lövöldöznek. Mesélik, hogy meg
állítják a járókelőket,* megkérdezik, hogy 
minek vallja magát. Bármi legyen a válasz 
rátámadnak, félholtra verik és kirabolják. 
Az igazoltatás nappal is divatba jött. Több 
ízben megállítottak már az uccán, de jé  
ötletem támadt ,,ausztriáku-nak mondom ma 
gam, ezen nem tudnák eligazodni és bé
kén hagynak.

De azért már tarthatatlannak látom a 
helyzetet. Néhány komolyabb gondolkodású 
hadifogollyal találkoztam. Elmondották, hogy 
Ukraina északi részén valóban fehér ezre- 
idek alakultak, amelyek hallani sem akarnak 
arról, hogy hazaengedjék a hadifoglyokat. 
Éppen ezért a hadifoglyok közül nagyon 
sokan a vörösökhöz szegődtek, mert ott 
azt ígérték nekik, hogyha a vörösök győz
nek, mehetnek kedvük szerint, ahova jó l 
esik.

Semimi kedvem sincs az egyik párthoz 
sem, mert a vörösök erkölcseit is éppen e- 
léggé ismerem. Itt azonban nem maradha
tok, igyekszem eljutni a tengerpartra, ott 
talán mégiscsak könnyebben tájékozódha- 
tik az ember. A hadifoglyok figyelm|eztet- 
nek, hogy kerüljem a vonaton való utazást*



mert nagyon divatba jött a vonatok kisik|- 
latása és azi utasok kirablása.

Kocsin inldtulok útnak, két hadifogoly 
társammal együtt. Cherson városához kö
zeledtünk, messziről ágyuszó hallik a váj- 
ros felől. A parasztok elmondják, hogy egy 
nő vezetésével három páncélvonat érkjeze,tt 
a város alá. A páncélvonat katonái rekVi- 
rálni akartak a városban, vagy pedig eigy 
összegben hatalmas váltságdíjat köve
teltek, máskülönben géppuskákat iáilitanak 
fel az ucöákon. Az akció nem sikerült. A 
városban nagyobb kozákcsapat tartózkodik 
és a páncélvonat parancsnokának fenyegiej- 
tésére a!zizal válaszoltak, hogy ágyutüz alá 
vették a vonatot. A páncélosok hamarosan 
kereket oldottak, mire beértünk a városba 
elcsendesült a harci zaj.

A viszonyok azonban itt is tűrhetetle
nek, a város tömve idegenekkel, lehetetlen
ség munkához jutni. Azt tanácsoljak, hogy 
ha komolyan dolgozni akarok igyekezzem 
valahogy eljutni a Krím félszigetre. Oda 
még hirszerint nem jutott el a bolsevik 
mus, a félsziget keskeny bejáratát a fehér 
rek megerősítették, belsejében normális 
munka folyik.

Különösnek találom, hogy komoly em
berek a munkát marosak a legrosszabb es
hetőség gyanánt emlegetik. A forradalom 
és a munka ugylátszik nem- egy utón jár
nak. A félsziget keskeny bejáratát való
ban erős katonaság őrzi, alaposan átkutat
nak, kiviülről-belülről. Jóképű fiatal tiszt 
az osztag parancsnoka, de látom a zubbo
nyáról, hogy nem orosz szabó 'készítette.

Nagy dilemmában vagyok, hogy a cser- 
novitzi menekült igazolványt mutassam-e



lel, vagy valódi n-evemen jelentkezzem?
Köbben hallom, hogy a tiszt néhány szót 
szól az egyik katonához — magyarul. Meg
könnyebbülten lélegziem fel, no hisz akkor 
nincs semmi baj, de a tiszltet egyáltalánl 
nem- hatja meg, hogy honfitársára akadt- 
Ugylátszik nem a legjobb tapasztalatai van
nak felőliük.

Mostmár személyesen intézi az igazol
tatásomat, a vizsgálóbíró sem hallgathají- 
na ki aprólékosabban. A végén azt mond|- 
ja, hogy mehetek, de el kell készülnöm rá, 
hogy bármely percben katonai szolgálatot 
teljesítsék, ha a helyzet úgy kívánja. Ez a 
kikötés nem- nagyon inyemrevaló, de vál
lalom, merthisZen máshová úgysem mehet* 
tek.

Igyekszem minél inkább eltávolodni a 
Sziget bejáratától, miért egyáltalán nem vá
gyom katonáskodni. Minél tovább jutóik a 
sziget belsejébe, annálinkább eltűnnek a 
forradalom nyomai. Munka azért nem igen 
akad1 azt tanácsolják menjek délre ott ta
lán könnyebb az elhelyezkedés.

Szimferopolban végre sikerült elhe
lyezkednem. Óriási gylümölcsöskert előtt
-álldogáltam', sosem! hittem volna, hogy a
pusztulásnak ebben a korszakában ilyen
pompás, gondozott kertre akadok. Megtud
tam, hogy a kert egy dúsgazdag görögnek 
a tulajdona, munkára jelentkeztem, felfof 
.gadtak. Gépészre volna szükségük — ma
ré kijelentjejttémí, hogy én tulajdonképpen 
gépész vagyok, csak azért mondottam mâ  
gam lakatosnak, mert a gépész1 kifejezés 
hirtelen nemi jutott eSZemibe.

Nem vállalkoztam képességeimet megp 
haladó munkára, feladatomat lakatos tudá*



sommal is kifogástalanul ellátom. Angol 
gyártmányú két magasnyomású gőzgépet 
bíztak gondjaimra, amelyek felváltva sza
kadatlanul szivattyúzzák a vizet a kert lo
csolására. Kétszáz hektár területet borit a 
gyümölcsös, valóságos erdő, de a legutolsó 
talpalatnyi földje is meg van művelve.

A fák! alatt mindenütt öntözőárok húzó
dik, átlag nyolcnaponként kerül sor egy- 
egy fa megöntözésére. A talaj mindazonál̂  
tál nem szárad! ki túlságosan, pompiásabbL 
nál-pomipásabb fajgyümölcsök csüngenek a 
fákról. A gyümölcsös tehnikai berendezése 
mintaszerű. Apró motorosszivattyuk fecs_ 
kendezik a fák leveleire a fertőtlenitő fo
lyadékot, mindenütt a legtökéletesebb be
rendezkedés és munkabeosztás.

Gyümölcsérés idején valóságos miniatűr, 
ládagyár készíti. a gyümölcs elszállítására, 
alkalmas ládákat és kosarakat. Érdekes,, 
hogy a gyümölcsöt az elszállításig alig é- 
rinti emberi kéz. A fáról apró kis vascsip- 
tetővel szedik le a lányok, azután száruk
nál fogva lécre akasztják, sokszor még ak
kor sem érintik a gyümölcsöt kézizei, ami
kor a forgáccsal bélelt ládíkóba helyezik*, 
hogy elszállítsák.

Érdekes tákolmány a létra is, amelynek 
segítségével itt a gyümölcsöt sziedik. Feli
felé vékonyodó hosszú rúd az egész, lyu
kak vannak bele fúrva egymástól egyenlő* 
távolságra, rajtuk keresztül alig két centi
méter átmérőjű! rudacskák, a létrafokok. 
Alul mintegy nyolcvan centi hosszú fada
rab derékszögben a létrára, ez a nehezék 
A létra felső végét a fa valamelyik ágvilláf- 
jába szorítják, a következő pillanatban mó-



küs (ügyességgel kusZnak fel rája a pöttöm 
tatár lányok.

A környék lakosságának tulnyolmiőrészie 
tatár, apró fabázakhan laknak. Rendkiviül1 
becsületes, jó nép, asszonyaik és leányaik 
között pedig olyan tulajdonságát fedeztem 
fel, ami nyilván egyedfülálló a világon. Cso_ 
dák-csodája ezek az asszonyok, lányok nem 
féltékenyek egymásra, nem veszekszenek, 
.hanem szinte csodálatos békességben élnek. 
Rég figyelem már őket, hiszen közel kétj- 
^záz leány, meg asszony dolgozik a gyüL 
mölcsgazdá ságban.

Kitünően érzem magam uj pozíciómban, 
de sajnos aligha tart sokáig, mert nagy ka
tonai készülődéseket látok. Mesélik, hogy 
a tengerparton a félsziget bejárata körül 
hadihaj ók horgonyoznak, mégpedig holse- 
vistaellenes külföldi hajók1 harcrakeszjen, 
mert a vörösök hirszerint közelednek a szi
get felé.

Úgy hírlik, hogy a sziget bejáratánál 
már kemény harcok folynak, két napja már 
idáig hallik az ágyudörgés, ugylátszik a 
vörösöknek sikerült átjutni, a mindössze 
nyolc-kilenc kilométer széles bejárón. Jön
nek is már ijedt menekültek, rémüldözve 
újságolják, hogy közelednek a vörösök.

A tatárok egykedvűen fogadják a hirt, 
az ő szegénységüknek lényegében mindegy. 
Akadlnak köztük bujtogatók, akik azt hi- 
resztelik, hogy a vörösök uj rendet vezető
nek be, amely abból áll, hogy a munkások 
a mostani bér kétszeresét kapiják. A tatáro 
dkát ez a kilátás némileg megbékíti, miért á- 
.lapjában ugylátom inkább fehér érZelmüek.

Meg is jöttek a vörösök, szedje ttvedett 
társaság, javarészt inkább amolyan „alkáli



mi bolsevista“ alakulat. A világ minden ná
cióját megtalálhatni köztük, a fele sinÖs 
tisztában vele, hogy tulajdonképpen milyen, 
elvekért külzd. Nem tudom kényszerre, vagy 
jószántából, de annyi bizonyos, hogy a gyü
mölcsös görög tulajdonosa lényegesen feli
emelte a bérünket és szó nélkül tudomásul 
vette, hogy a fizetés felvétele után nyomban 
kilépek a szolgálatából.

A vörösök ugyanis semmi akadályt nem, 
gördítenek a hadifoglyok szabad1 mozgása 
elé, mindenki mehet ahová jólesik. A vörö
sök között szolgáló magyarok is megnyug
tatnak, hogy jómesszire mehetek, de hogy 
meddig azt ok sem tudják. Ha tudnák, már 
rég elindultak volna, igy egyidíeig még itt
maradnak vörösnek, mert egészen jól él
nek.

A vörösök úgy látom mindenütt a rab
lásra, vagy ahogy ok mondják, a „rekviriác 
lásra“ helyezik a fő súlyt, az idegenek ellen(- 
őrzésével, vagy más efajta közigazgatási, 
csekélységekkel nem igen törődnek. Senki 
sem kérdi, hogy merre igyekszem, mi a cé
lom. Felkéredzkedemi trénkocsij aikra, leg
többször megengedik, hogy felkapaszkod
jam, ismerős utakon jutottam él Jekaterilr 
noszlávig.

Itt már meglehetősen zavaros a hely
zet, a hadifoglyok, akikkel találkozom óva. 
intenek, hogy tovább (menjek észak felé. 
Azt mondják, hogy arrafelé rendkivfüi vé
res harcok dúlnak a vörösök és fehérek kö
zött, pillanatig sincs biztonságban a!z emh 
bér élete. Igaz, hogy akinek sikerül elju t
nia Kiewig, az többé kevésbé búcsút vehtejt 
a hadifogságtól, mert onnan már többen ha-* 
!za jutottak.



Hosszai töprengés után úgy döntöttem* 
hogy elindtulok. Messzi ut vár iwn és ezer 
veslzély jól tudom, de hiszen nékem nincs 
veslziteni valóm1* én már mindent elvesztet
tem. A többieket azi otthon varázsa ejti lá^- 
ba* engem a belforti temető hiv, szótlan sza, 
va erősebb száz veszélynél.

A vonatok észak felé nem* közlekednek!, 
alig látni embert az országutakon. A nél 
hány ijedt paraszt* akikkel az országúton 
találkozom, hajimeresztő dolgokat mesél  ̂
kegyetlenségekről, amelyek az utóbbi hetek
ben itt történték. Meséjük valószínűtlennek 
tűnik* mert az egyik a vörösök kegyetljenL 
ségeit átkozza* a másik viszont a fehérek 
eszíevesZett öldökléséről beszél.

Hatodik napja, hogy Jekaterinoszlávot 
elhagytam* ma végié úgy látszik nagyobb 
csomó emberrel találkozom. Hatalmas por
felhőt látok az országúton* nyilyán lovasok 
közelednek. Elől kisebb járőr halad* ugy- 
látszik valamiféle katonai alakulat jön ve
lem’ szemben. Cári egyenruhát látok rajtuk, 
pompásan megülik a lovat, alighanem fe
gyelmezett társasággal kerültem össze.

A kis lovasjárőr mellém ér* csendese^ 
igyekszem ellépegetni mellettük* de a pa
rancsnokuk megszólít. Kérdi* hová igyek
szem, kereken megmondom, hogy Magyar- 
országba, mert elég volt a hadifogságból. 
Gúnyosan felnevet a szavamra. Hová gonl- 
dólok, hiszen még nincs vége a háborúnak* 
előbb itt rendét kell csinálni az országiban* 
addig szó sem lehet a hazamenetelről.

Mostmár látom’* hogy fehérekkel hozott 
össze a sorsom. Feltűnő intelligenciát lá
tok bennük, nyugodtan megismétlem, hogy 
bizony én márcsak inkább hazafelé igyek



szem, mert véleményem szerint nem az én 
dolgom, hogy Oroszországban rendét csi
náljak. Szörnyű dühbe gurult szavaimra a 
parancsnok és int a járőr egyik tagjának, 
hogy motozzon meg. Kikutatnak tetőtől(- 
talpig, Zsebkésnél egyéb öldöklő szersZáj- 
mot természetesen nem találnak nálam. Egy 
lovast őrizetemre hagynak aztZal, hogy várt
juk be a főcsapatot és vezessenek a pa
rancsnok elé.

Beszélgetés közben megtudom, hogy 
úgynevezett tiszti ezred fogságába kertül 
tem. Az alakulat célja, hogy letörje a bol- 
seviztmust és visszaállítsa a cári uralmiak 
Már itt is a főcsapat, hatalmas menetoszlop, 
egytől-egyig lovasok. Csupán egy hintát láH 
tok, a parancsnok generális lüi rajta. Eleji© 
vezetnek, toviről-hegyére kikérdez, azután 
kiadja az utasítást, hogy osszanak be a sze
kerekhez. Ha szökni igyekszem lelőnek1, ha 
megtagadom az engedelmességet, hasonlói
képpen halál a sorsom.

Nem éptpen vigasztaló kilátások, majd 
igyekszem itt maradni és engedelmeskedni, 
Mintegy negyven szekér kiséri a menetet é- 
lelmiszierkészlettel, segélyhellyel és más 
felszerelésekkel. A kocsis szolgálatot is 
tisztek látják el, bár látszik rajtuk, hogy 
nem nagyon büszkék erre a beosztásukra*

A menetoszlopot oldlalvéd járőrök biztol- 
sitják, a baloldali jelenti, hogy kocsikon 
és gyalog nagyobb embertömeg közeledik 
balról. Már puskalövések is hallatszanak, 
de hogy mi történik innen nem lehet tudni, 
mert cserjés Zárja el a kilátást. A^lövöldöf" 
zés egyre erösbödik, az oldalvédet megtáL 
miadták a vörösök, a mieink erősítést kér
nek.



A parancsnok generális intézkedéséibe 
nagyobb különítmény vágtában igyekszik az 
erdő felé, a többiek lóról szállnak és sza
bályszerűen felfejlődnék. A támadók az er
dő másik oldaláról semmit sem látnak ebbőj 
a harcmozdulatból, máskülönben aligha lö
völdöznének tovább, hiszen a puskaropp- 
gásból hallom, hogy alig lehetnek többlen 
¡két-háromszáznál.

A trén is lekanyaródik az erdő- felé, 
előre sietek, hogy a helyzetről tájékozódj 
jam. A cserjés túlsó oldalán kisébb falu tér 
riül el. Valamilyen vörös izgató felbujtatj 
háttá a falu lakosságát és férfiak, asszoj 
nyok, fegyverrel, kapával, kaszával a kjef- 
Zükben felkerekeditek, hogy megtámadják! 
azt a kisebb lovasosztagot, amelyről nemi 
sejtették, hogy többezer főből álló csapat 
egyik töredéke.

A tiszti ezred tagjai természetesen az 
első pillanatra megállapították, hogy na
gyon gyenge és kisszámú ellenféléi állanak 
szemben. Az erdő fái közül hirtelen lovas- 
rohamot intézték a támadók ellen, az üt
közet sorsa negyedóra alatt eldőlt, a falu
siak súlyos vereséget szenvedtek.

Azt hittem, hogy kisebb incidensről van 
szó és mindjárt tovább megyünk. A génej 
rális azonban kiadja az utasitást, hogy be 
kell menni a faluba. Három oldíalról előj 
.szőr járőrök közfelitik meg a házakat, aí- 
melyekben úgy elbújtak a lakók, mintha er 
gyetlen élőlény sem volna a faluban. Alig 
érték el a járőrök a falu szélét, hirtelen füjst 
száll fel az egyik ház tetejéről. Negyedóra 
sem telt bele, köröskörül lángok csapnak 
fel itt is-ott is.



Elértük a falu szélét, a tisztek szur 
ronyt szegezve nyomulnak előre, pedig a - 
mint látom ellenállástól itt igazán nem kjejl. 
félni. Csakhogy itt nem erről van szó, a 
döbbenet Szinte miegbénitja a szivem veJ 
rését, nem akarom elhinni, hogy valóság az, 
ami itt szemem láttára lejátszódik. Mindjenf- 
egyes házat felgyújtanak' a tisztek, a házi
ból menekülni igyekvő férfiakat, asszonyo
kat, gyermekeket úgy lövöldözik le, mint a 
futó nyulat.

A íz asszonyok, gyermekek kétségbeesett 
halálorditása rettenetes hatással van rám!,, 
nem nézhetem a kegyetlenségnek ezt a hi
hetetlen tobzódását. Nem törődöm vele, lőj- 
jenek agyon, futva menekülök a faluból az 
erdő felé. Most nem ügyelnek rám, de az 
erdőben a kocsik őrsége megállított és rtámi 
parancsolt, hogy el ne mozduljak a kocsik, 
mellől.

Egyes Századok bevonulnak az erdob)e, 
jelentik a parancsnoknak, hogy a falunak 
abban az uccájában, ahol ők „dolgoztak;*? 
egyetlen ház sem maradt épen, egyetlen la
kos sem életbén. A parancsnok generális 
elismeréssel gratulál a csapatoknak, a ré
mülettől és az undortól szinte kővé mjeríedl- 
ve szlemlélem az emberi indulatoknak ezt a 
hihetetlen eltévelyedését. A parancsnok pi
henőt rendéi el, az öldöklésben elfáradt lo
vasok nyugovóra térnek, az elpusztított fa,_ 
lu fel-fellobbanó zsarátnokfénye kísértetie
sen világítja meg a pihenő hóhérok táborf* 
helyét.

Ugylátszik a pókhasu parancsnoknak 
nincs előre megállapított programja, a ko|- 
ra délelőtti órákban megbeszélést hiv 
össze, hogy a továbbiakról tanácskozzanak.



Nyilván abban egyeztek meg, hogy a csám
pát több részre oszlik, mert a seregi naf* 
gyobb része szedelőzködik, de a parancs  ̂
nokság úgy látom nem szándékszik elmozr 
dűlni. Minthogy a trén a parancsnoksághoz 
tartozik, a fűben heverészve egykedvűen 
szemlélem a vérszomjas, bosszúálló embe
rek készülődéseit. '

A csapat egyharmad része maradt az 
erdőben a parancsnokkal együtt. Ugylátszik 
több napra tervezik a táborozást, mert a 
lombokból hevenyészett sátrakat építenek,- 
a lovakat is messzebb vezették egy csomói
ba. Meglepően jó az élelmezés, finom kon- 
zervek, pompás kétszersűlt, szalámi és 
sajt, vájjon milyen áron jutottak hoZzá?

Érthetetlen nyugtalanságot érziek, hosz- 
szas töprengés után eszmélek rá, hogy 3 
tiszti ezred szörnyűségesen különös sze  ̂
repe keltette biennem az ösztönös lelki 
szorongást. Ezek itt most kardélre hánytak 
és felégettek egy falut bosszúból, mert né
hány népbolonditó ugratására megtámad
ták őket. Vájjon ezért a cselekedetért nem 
jár bosszú, vagy erkölcsi elégtétel? Váj
jon ezek a jobb családból származó tisz
tek nem1 érzik a rettenetes erkölcsi visszás
ságát annak, hogy napszámba gyilkolnak 
ártatlan gyermekeket, asszonyokat? Igaz, 
hogy a rendet a bolsevisták forgatták félj 
de vájjon helyreáll-e azzal, hogy itt halomi 
szám öldösik az embereket?

A tiszteket ugylátszik nem blántjiájk 
ilyesféle problémák, iddogálnak, énekelnek^ 
bizonyára nem is hallják, hogy a füstölgő 
falu irányából néha elhaló segélykiáltások 
hallatszanak. A tábor nyugovóra tér, kűF 
lünösnek találom, hogy semmiféle őrSzol̂ -



-gálatot nem teljesítenek. Nyilván úgy vélik, 
Jiogy a faluban már mindlen csendes, meg(- 
lepetés onnan nem érheti őket.

Lehet, hogy az elmúlt nap borzalmainak 
emléke üz játékot vélem, de esküdni merf* 
nék rá, hogy a falu felől kiáltások ziaja 
Laliik ide az éccakában. Az országút ináf- 
nyából meg szakadatlan kocsizörgést hal
lok és ziajongást, akár ha vásárból mennQ 
haza a nép. Nem tudok elaludni, viszont mór 
zogni sem igen merek, hiszen tulaj donképf- 
pen fogoly vagyok, felkapaszkodom az er 
gyik trénkocsira, hogy amennyire lehet tá- 
Jójkozlódjam.

Hasztalan igyekszem lemosolyogni kép 
¡zlelődésemet, jobbról is, balról is, sőt kör- 
Jiyeskörül mindenütt kocsizörgésszerü1 zajt 
vélek felfediezni. Az éccakai szellő messzi 
kiáltozások hangját hozza erre, mintha em|- 
berek (üdvözölnék, vagy bátorítanák egyf- 
mást. Gyanúsnak találom a dolgot, felköl- 
jtöm álmából a kocsi parancsnokát, akivejJ 
tegnap kissé összebarátkoztam. Felugrik, 
hallgatóizik ő is, azt mondja igen is mozgoj- 
l'ódás van kömyeskörül minden oldalról, 
sőt még a füstölgő falu felől is.

Megkérdem nem volna-e jó  felkelteni a 
többieket, azt mondja felesleges. Lassaes^ 
kán már úgyis virrad, akkor meg amugyis 
megtudjuk, ha valami rendkívüli dolog törl- 
.tént. A válasz nem igen nyugtatott meg, d|el 
konnyitek a lelkiismerletemen, elvégre sem|- 
mi közöm az egészhez.

Fáradt vagyok elszenderedem. Nem tu, 
dóm meddig alhattam, ijedt lótás-futás, or
dítás ébreszt alvásomból. A tisztek rohan
nak lei-föl iszonyú félelemmel, reszketnek] 
.mint a nyárfalevél. Egyik-másik hangosai)



jajve székel, a parancsnok szinte összetett 
kézzel kér valamit a tisztektől, d!e senki sémi 
hallgat rá. Egynémelyik közfülük beugrik a 
sűrűbe, a másik percben már jön is, dle 
vállszalagját köziben letépte, hogy ne lás
sák tiszti rendfokozatát.

Tehát mégis csak jól hallottam az éji*' 
jel a kocsizörgést és a kiáltozásokat a haj., 
lőtt faluból. Néhány tiszt lóra merészkedik* 
kilovagol az erdőből nyilván szokni szer 
retne, db halálsápadtan jön visszia. Rémült 
arccal magyarázza, hogy a kocsik százai 
vesznek körül bennünket minden oldalról. 
A kocsikon óriási tömeg, fegyveres férfiak* 
lányok közeledjek az erdő felé, hogy megb 
bosszulják a falu felperzselését.

Egyjharmadára csökkent csapatunkkal 
igazán mitsem tehetünk ellenük. Különbeni 
is a tegnap még vérszomjas tisztek olyant 
gyáván és férfiatlanul viselkednek, hogly 
szinte szégyelem magam. Néhány bátrabb 
akad köztük azt tanácsolják, hogy intézS 
zenek lovasrohamot a támadógyfiirü egy! 
bizonyos pontja ellen és igyekezzenek áttör 
ni a kocsikordlont. A többiek ijedten leslzaf 
vazlzák a tervet. Indítvány ózzák, hogy küldj-- 
jenek parlamentert a támadókhoz és ajánl
ják fel, hogy a csapat megadja magát, ha 
senkinek nemi lesz bántódása.

Ezt a tervet elfogadják. Nagy fejhér 
rongyot kötnek egy rúdra és hárman el
indulnak az egyre közeledő kocsitábor felé. 
Kiérnek az erdőből, alig haladnak 100—150 
lépést, hirtelen valóságos sortülZ dördül el, 
a szó szoros értelmében elsöpri a három 
embert a földiről. Erre a jelenetre leírhatat
lan pánik támad az erdőben. Itt is-ott is 
lövés dördül el a sűrűiben, ijedten tekintek



oda, a különitmény egy-egy tagja választot
ta inkább az öngyilkosságot, semhogy a 
vörösök kezébe jusson.

A gytüíni egyre szükül, a támadók valóí- 
ságos golyozláport zúdítanak az . erdőre. Vad 
oriditozásuk is idehallik miár, kezdem kel
lemetlenül érezni magam. Tudom, hogy ha 
civil ruhámat meglátják nem bántanak, dle 
addig szitává lyuggathatnak a golyóik. 
Meglapulok egy vastagabb fa törzise mlöf- 
gött, bár jól tudom, hogy a minden oldal
ról röpködő golyók ellen nem sok védlelimjet 
nyújt.

A támadók elérték az erdő szélét és 
ami ezután következett, minden képzeleteit 
felülmúl borzalmasságával. Mintha csak a 
tegnapi kép elevenedne meg előttem. A tisz 
tek közül sokan letérdelnek a parasztok 
előtt, de hasztalan, puskatussal verik szét 
a  fejüket* vagy szuronnyal döfnek át raj
tuk, halálordltásukat százszorosán vissz
hangozza az erdő.

A kövér tábornok több órtája szinte félj- 
őrülten szaladgál a kocsija körül, a félév
iem ugylátszik eszét vette. A támadók kof- 
zelébe érnek, de leintik egymást, hogy ne 
bántsák, élve kell elfogni a komand|ájnstí> 
Kezét hátrakötözik, azután rögtönzött vészb 
bíróságot tartanak felette. Már hirdetik is 
az ítéletet, hogy mivel az ő parancsára tegf 
nap felégették a falut, most őt is tiülzhá- 
lállal büntetik. Tördelik a gallyakat, db 
ami most következik azt már 'bizony nem 
várom be, ha életembe kerül is.

Óvatosan felemelkedem a vastag fa mel
lől, igyekszem elkeveredni a támadó civi
lek között, de rám ismertek. Puskatussal 
oldalba vág az egyik, hogy bizonyára ci



vilbe Öltözött tiszt vagyok, igazoljam) ma, 
gam. Előveszem a csernovitzi menekült iga
zolványt és élőszóval is magyarázhatom, 
hogy véletlenül keveredtem a tisztek közé.

Szavaimból ugylátszik kiérzik, hogy 
igazat mondók, nem bántanak, sőt egyikük 
nevetve figyelmeztet, hogy nékik köszön
hetem megmenekülésemet. Nem érdekel sZe] 
lelnességtük, csak egy a vágyam, menekülni 
innen minél messzebbre a szörnyűségeknek 
ebből a megátkozott országából. Tanácsta
lanul botorkálok a vérszagon kéjelgő em(- 
berek soraiban nem tudom merre vegyem 
utam, csak tovább innen, minél távolabb az 
erdőtől.

Elhatároztam, hogy az országutakat és 
a falvakat lehetőleg kerülni fogom, éppen 
esak élelemért állok szóba itt-ott az embfe'- 
Tekkél. Rettenetes, keserű undort érzek, 
magam se tudom, hogy ki, vagy mi ellen. 
Nem akarok élőlényt látni, a vetéseket 
süppedő földeken át vezet az utam, a gya
loglás igy rendkívül nehéz1, de legalább el
kerülöm az embíenejket.

Lassan közeledem Kiewhez, az ország
utak mindenütt rendkívül népesek, most- 
már közéjük kell menjek, hogy tájékozód}- 
jam a helyzetről. A hadifoglyok elmondják, 
hogy Kiewben, ha szerencséje van az ember-* 
nek találhat vonatokat, amelyek Lengyeb 
ország felé indulnak és ezeken a vonatokon 
haza lehet jutni. A vörösök nem sokat tö
rődnek a hadifoglyokkal, csak a!Z a kérj- 
dés meddig lesznek ők az urak, miért ha a 
fehérek jönnek, vége minden utazásnak.

Az állomás körül tanyázom, már hatold' 
napja, meglehetősen nagy a fejetlenség senf- 
ki sem tud megbízható felvilágosítást adni.



Annyit megtudtam már, hogy tényleg itif 
dúlnak vonatok Európa felé, de hogy k5 
utazhatik rajta és meddig, azt senki sem* 
tudja. Elhatároztam, hogy tovább nem vál* 
rok és találomra felszálltam az egyik vof- 
natra, amelyről csak azt tudóm, hogy nyü- 
gat felé irányították.

Magamfajta hadifoglyok vannak itt ja* 
varészt, d!e meglehetősen gyanús Tdnézésü 
oroszok is utaznak velünk, sőt több va  ̂
gonra való katona is van a vonaton. Senki 
sem tudja bizonyosan, hogy merre megyünk, 
csak a katonák erősitgetik, hogy Wolhynia 
felé, mert őket valahová a határ köiz|eióbe 
vezényelték. Érdekés, hogy az állomásokon 
élelmiszert lehjet vásárolni, sőt ebédéi tető 
helyek vannak, ahol ingyen kosztot kapunk). 
Azt mondják, hogy ezeket a konyhákat a 
külföldi vöröskereszt egyesületek tartják 
fenn.

"Lassan haladunk előre nagy pihenőkké], 
az egyik állomáson látom, hogy szedelőzj- 
ködnek az orosz katonák. Azt mondják el
értük a lengyel határt, ők tovább nem mjer 
hetnek. Ugylátom velünk sem igen törődj- 
nek, mert másfél napja (álldogálunk itt az 
állomáson, de senki sem beszél az infdju-i 
lásról. Néhányan Összebeszélünk, elindulunk 
gyalog. Fárasztó az ut, de nem baj csakf 
el innen a vérengzésnek, embertelenségnek 
ebből a borzalmas tobzódásából miás or
szágba, ahol a fegyverropogást a gépek buj- 
gása helyettesíti és nem gyilkolják egymást 
az éöíberek...

Puskagolyók süvitenek el körülöttünk* 
ijedten lapulunk a földre: Lengyelországf- 
ba érkeztünk. A szögletes süvegü katonák 
ugylátszik nem nagyon örülnek jöttünkön*



szigorúan átmotoznak bennünket. Szidják a 
kommunistákat, mint a bokrot és legna
gyobb meglepetésemre a vallásunk iránt ér
deklődnek. Nagynehezen átesünk a vizsga
laton, menni készülünk. Az egyik altiszt bij- 
zalmasan mellém somfordál és a legzamatof* 
sabb tuladimai tájszólással megkérd1, nemi 
volna-e kedvem belépni a lengyel légióba? 
Sokan vannak itt magyarok, igen jól élnek. 
Nem baj, ha Oroszországban vörös katonq 
voltam, ő is az volt, itt nem nagyon firtat)- 
ják a múltat.

Nem kívánkozom, dehogy kívánkozom, 
silány anyagi érdekből dehogy szegődöm! 
el idegen érdiekek zászlóvivőjének, ártatlan 
emberek kegyetlen kínzójának. Mert ahogy 
hányatva-vetődve, Lengyelország belseje fe* 
lé haladunk, irtózva látom, hogy a katonák 
közül néhányan micsoda kegyetlenül bám 
nak az állomásokon kereskedő zsidókkal.

A tincsesfejü öreg lengyel zsidókat, ke* 
rekkalapu fiatal bóhereket, bujatekintetü1, 
ijedtsziemü zsidólányokat a vasutállom)áh 
sok köré csőditi a megélhetés sízükségle és 
ősi, üzleti ösztönük. A hazafelé tartó hadiig 
foglyok bőségében vannak a pénznek, szí
vesen vásárolnának élelmiszert, miegymást 
a lengyel Zsidóktól. A katonák nem engedik. 
Nem tiltják meg, de néha, ha kledvük táj' 
mad egyszerűen belélőnek a vonatot váró 
sZerenesétlen emberek1 csoportjába, vagy 
puskatussal verik szét őket. Óriási jajvef 
székeléssel szétugranak a megrémült áru
sok, halottjaik, sebesültjeik ott fetrengef- 
nek még a porban, de ötven lépéssel to
vább. már újból visszamerészkednek a vq- 
nathoz, kínálják a portékát. Hajtja őket az 
ősi kalmár ösztön és az évezredés martiromi



ság jajtalan szívóssága.
Kissé hosszadalmas az átjutás a csehr 

szlovák határon, többet közülünk le is kapf 
csolnak, de a szállitmiány túlnyomó rész§ 
mehet tovább. Katonák szállnak fel a vol
na tr a, nézem az egyiket; ezt az embert én 
valahonnan ismerem. Az ám, hát perszlej, 
másfélesztendeig együtt voltunk a hadifog- 
ságiba, dehát hogy került ez ide?

Megszólítom, csöndesen mosolyog, azt 
mondja, hog|y ő is felismert rögtön, amint 
meglátott. Kérdem tőle, mikor megy haza? 
Azt mondja, hogy ő itthonn van, a cseh
szlovák hadseregnek a katonája.

Eltűnődöm. Ázsia túlsó határától, végig 
fél Európán, mindenütt hall magyar szót 
az ember. Ejnye, de széjjelszóródtunk...



Az elveszett iiú visszatér
Zimankós, hideg novemberi estén, fá

radt vándor kopogtat a szülői ház ablakán. 
Odabenn hirtelen elhal a beszéd1, azután 
nyilik az ajtó. A jövevény térdei megrogy
nak, tétován tekintget, szólni szeretne, de 
hang nem jön a torkán, csak könny a szej- 
méből, esdeklő, fájdalmas, bűnbánó könny. 
Ijedten nézik az ismeretlen vándort, most 
halk sikoly hallik az asztal mellől: — az 
anyai sziv csodálatos fennsége megoldotta 
a rejtélyt...

Hosszu-hosszu évek küzdelmes bolyon
gásai után visszajött az elveszett fiú... M,eigJ 
tért a fáradt vándor, de megnyugodni nem 
tud... Az élet visszaadta őt az élőknek, de 
a belforti kettős sirhalom hangtalan szava 
tuldiübörgi az életet...

A vándor megpihent, de viszontagságos 
uj útra készül...

— Vége. —
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