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Magas az a fal, mely utamat szegélyezi és
•egyenesvonalu csupaszsága a végtelenbe szalad.
A nap felgyújtja, mint hatalmas csipkebokrot,
a hold fehérre mázolja, mint a sírkövet.
Éjjel-nappal nyomasztó könyörtelenséggel
hallom lépteidet a falon túl.
Tudom, hogy te vagy ott, hogy engem ke
resel, utánam vágyódol; mikor utoljára láttalak,
sápadtabb voltál, mint a márvány.
Tudom, hogy te vagy ott, de a falon nem
találok kaput, melyet kinyithatnék, nem találok
rést, melyet tágíthatnék.
A te lépéseddel párhuzamosan lépkedek
anélkül hogy szavadat hallanám, anélkül, hogy
követni tudnálak tekintetemmel; mégis hivlak,
egyre visszahivlak.
és lépéseid a falon túlról úgy kopognak,
mintha valaki kalapáccsal ütné lázasan lüktető
ereimet.
Ada Negri
Fordította: Szentelek? Koraél

— Hová való vagy?
— Bánáti.
— Hol van az?
— Előtted a térkép! Keresd meg a Tisza folyót a
Dunába szakadásnál. . .
— N a?
— . . . onnan indul ki. E gy felöl Bánát, más felöl
/Bácska földje.
Wallisch Hedvig az »Angeli«-féle leányintézet új
növendéke szélesen elkönyökölve keresgélt a térképen.
— Ahá, tudom. E rre valamerre délen, Zimony kö
rül, ahol háború kitörésekor dörögtek az ágyúk. Emlék
szel? Ezek voltak az első ujsághirek. »Zimonynál dörög
nek az ágyúk.«
— Mit bosszantasz? Dörög a gyomrom. Éhes va
gyok — fakadt ki haragosan a kérdezett.
A »gólya« kíváncsiskodó kedvét, aki mióta Bécsbe
tette lábát mindent és mindenkit érdekesnek talált, ez
nem riasztotta vissza; mintahogy nem riasztották viszsza körülöttük szétszórtan pusmogó többi társnők
pisszegése sem. Jóakaratuan fecsegett és ostromolta
tovább kedvetlen szomszédját.
A haragos kifejezés sehogyan sem illett ahhoz a
keskeny arcú barna fiatal leányhoz, aki ezeket a kurta

válaszokat adta. Már gyermekkorában csodálták, ho
gyan lehet szelíd vonásai mellett ily haragos, rossz terimészete.
— Az onnan van, — válaszolta akkor hangosan
csengő gyermekhangján — hogy az arcomat a mamá
tól örököltem, de a szokásomat az apámtól.
Nem értette a nyomában viharzó jó kedvet. Társ
női csapkodva hahotáztak.
A stájer leány újra a térképet bökdöste.
— Érdekes városaitok vannak . . .
N-a-gi-Ki-kinda . . . Na-gi-Bec-ke-rek . . .
Margit gondolkozott, amig megértette.
— Mit mondasz?
Kényszerű nevetésbe fordult bosszankodása.
— Az nem Nagi Kikinda és Nagi Beckerek, hanem
Nagy-Kikinda és Nagy-Becskerek.
— Szép o tt?
A bánáti gyerek vállat vont.
— Kérdezd meg a cigányt, szép-e a putrija, meg
látod mit mond.
— Mi lehet ott szép?
— Mi szép, mi szép? Mit értesz te ahhoz? hogy
magyarázzam meg neked, akinek a világ a Wiener-Waldtól kezdődik és Tirolnál végződik. . . Képzelj el egy la
pos sikot, mintha tengeren volnál és csak az eget lát
nád. Kezdjük legalulról. A Dunától. Ilyenkor ősz felé
minden kukorica. Amerre nézel, valóságos te n g e r. . .
Álmodozva folytatta:
— . . . szép a z ! Fent az ég és lent a föld egy növény-oceán. Alulról haragos zöld, fent a tetején mikor
kihányta zabját, lenfehér. Azután jönnek a rétek. Sok,
sok. órák hosszat kocsikázhatsz rajtuk, mig átvergődsz.

Máshol sekélyes tócsáktól tarkállik. Nagy kerek folto
kat látsz. Rét. Liba. Viz. Akkora liba falkákat látsz,
mint nálatok fű terem. E rd ő? A Duna körül kevés ho
mokkötő új ültetések. De ősi fák? Mese beszéd. Ujjonan feltört föld a mienk. A fákat úgy becézzük, mint
•a kincset. Van erdő, de milyen? Nevetni fogsz. Négy
öt van a pusztánkon, de tiz-tizenöt ház alig férne el raj
ta. Ezek a »holló« erdők. De sokat mérgelődik miattuk
az apám. Tavasszal bérest kell állitani minden kis erdő
be, karikás ostorral, aki reggeltől estig durrog, s zavar
ja kukoricásaink dézsmálkodó ellenségét, a fészkelni szán
dékozó varjakat.
Furcsa volt itt nagy liba legelőkről, apró hollóer■dőkről mesélni, ebben a házrengeteg közé ékelt kopasz
sárga házban. Nagy képzelőerő, nagy szeretet kellett
hozzá, hogy valaki legyűrje a nagyváros ezer zaját, a
Rennwegről feláramló dübörgő társzekerek, szirénázó
autók, vágtató fiákkerek lárm áját és azon túl károgó
varjucsapatokat, ostordurrogást képzeljen el.
A kopasz kőház, a zeneszobákból kiszűrődő gyakor
latok hangzavarán kivül, elég csendes volt. A hűvös kő
folyosókon, az egyformán rideg háló- és tantermekben
az intézeti rend tiltotta a hangos beszédet. Az ostor
durrogást legfeljebb a fahasogatás pótolta a pincében,
amikor a fejsze akkorákat dongott a fatönkön, hogy
a harmadik emeletig rázta a hideg nyirkos épület falait.
Ha a szemlélő jól kihajolt az ablakon, kiláthatott
a Salezianus Kirche torony órájára. A déli-vasut pálya
udvara felől mozdony füttyögések hallatszottak. MargiJtot mindez nem érdekelte. Ő most a bánáti mezőkön
kószált és a stájer leánynak magyarázta, hogy a föld
kerekség legszebb Torontálban.

Első években szeretett itt. Érdekesnek, különösnek
találta a ködös, hűvös, bécsi reggeleket, a lágy, ibolyás
hangulatokat meg a sok templomot. Reggel mindig
felébredt, ha harangoztak. De egy idő óta már a ha
rangzúgás sem esett jól. A háború negyedik éve nehelr
zedett Becsre. Margit sűrűn hangoztatott ilyen fajta
kijelentéseket társnőivel egyetemben:
,
— Éhes vagyok!
Az újsághírek, susogó beszédek, a »valami lóg a
levegőben«, melyről még a »balfi« zöldséges asszony is
tudott, nem hozták ki úgy a sodrából, mint a nagyváros
nincstelensége. Nem szokta meg az Ínséges világ böjti
napjait. A kávénak nevezett zavaros lötyöt, a hig grizes
vacsorákat, melyek kotyogtak a gyomrában, hogy leg
első alkalommal azt hitte, valami különös betegség tá
madta meg. Ijedten költötte fel szomszédját.
— Nem tudom mi van velem? Furcsa hangok jön
nek a gyomromból.
Törték a fejüket, mig kisüthették. A hig vacsora
kotyogott üres gyomrában.
Mindent csak jegyre lehetett kapni, egyre lassabban
ment az élelmiszerek kiosztása, noha egyre kevesebbet
adtak a jegyre. A lányok azonban nem igen akarták
megérteni a kényszerű takarékosságot és egyre gyak
rabban, egyre türelmetlenebbül panaszkodtak egymásnak.
— Nem maradok tovább! — lázadozott. — Itt éhe
zem, mig otthon semmi bajom sem lenne. Ma hallottam
a városban a templom előtt egy csoport asszony szidta
a háborút. Azt mondták »elég volt«. Én is azt mondom.
Ha nem jönnek értem, haza szököm. Mit nevetsz? Há
rom éve vagyok itt. Mindez azért, mert a »nénikém«
sarkára állott. Mert szerinte otthon nem törődnek ve-

lem és én még elvadulnék a pusztán. Mert »a nagymamagyenge, annak elég, ha szoknyája mellett lát«. »Apám
meg csak a csikajaival törődik«.
— Majd jó lesz, — motyogta Hedvig. — Türelmes
nek kell lenni, mint amilyen türelmesen én várok az
én Franzomra.
Margit fokozottabb érdeklődéssel kémlelte az uccát,
mintha igy várva hamarább jönne a szabadulás. E gy
előre egy kövér kofaasszony kötötte le figyelmét. A
Rennwegről fordult be hatalmas kosárral. Járókelők
rohanták megj. Margit szimatolva figyelt. A rojtos pa
raszt abrosz alól, gőzölgő bekormosodott, piszkos kis
csövek kerültek elő. Pillanatok alatt szétkapkodták.
— Isten bizony, sült kukorica! — kiáltotta. —
H at éve láttam utoljára! Akkor is elvertek érte, mert
felkivántam a libapásztoroktól.
Hedvig a maga dolgáról áradozott. De hiába beszélt
most Margitnak, Margit sült kukoricát látott! Fel az
emeletig, az ablakon keresztül érezte szagát. Csak mi
kor szétoszlott a csoportosulás, fordult sóhajtva vissza.
— Mi is van azzal a Franzcal?
Hedvig elvörösödött.
— E z t nem lehet igy. Ha nem tudsz tisztelni ilyen
nemes érzést, inkább nem is beszélek.
— Nem én bánom meg.
A fölényeskedés szintén Margit tulajdonságaihoz
tartozott. E zt nem örökölte, hanem nagybátyjától tanul
ta, aki szeretett mindenből gúnyt űznf. Amit Szabina a
»családi jobbkéz« nevelése rontott Margiton, azt Lajos
bácsi rögtön helyre billentette. Mivel Szabina tudomá
nya mindössze egy zsiros szakácskönyvre és egy elpiaz-

kolodott álmoskönyvre szorítkozott, volt mit helyre bil
lenteni.
Egy időben nagyon rászoktatta álomfejtésre. Mar
git reggelenkint legelső dolgaként szaladt a szakácsnéhoz mezítláb, kuszán, ahogy az ágyból felkelt, álmot fej
teni. Egyetlenegyszer fordult nagybátyjához álmával.
— Ja j, mit jelent? — izgult ugrándozva nagybá
tyja körül.
— Várj, — ráncolta szemöldökét kívülről tudom . . .
— siri hangon mondta — . . . az . . . az kötél általi ha
lált jelent . . . vagy huszonnégy órán belüli főbelövést.
Elképedve hallgatta. Csak mikor nagybátyjából
kiprüszkölt a nevetés, tért magához és táncolt mérgé
ben, hogy igy rászedték.
Nem egyszer mondta Margitnak:
— Jegyezd meg, minden attól függ, hogy milyen
szemmel, siró vagy nevetővel nézzük a világot.
így nevelkedett Kalán Margit, a szakácsnő és nagy
bácsi babonája, tréfája és tanácsai között.
Fölényeskedése tulajdonképpen külső máz volt, mely
rákényszerült. Valójában épp oly várakozó, csodálkozó
teremtés volt, mint a többi fiatal leány, aki most eszmél
csak az életre.
Az »erő« és a »helyénvaló fej« dogmáját otthon
hallotta. Akkoriban emlegették előtte, amikor végérvé
nyesen kitűnt, hogy Margitból nem növeszthetnek Ka
lán óriást, hanem megmarad édesanyja hasonmásának,
érdekes látvány volt apja és nagybátyja társaságában.
Apja nagy kövér ember, nagybátyja magas csontos fér
fi, feketére bronzosodott kaján, kún ábrázattal, s köz
tük ő a szökkenő lábú, alig vállukig érő nádszál leány.

— Te béka — mondották — legalább belülről légy
Kalán, ha már külsőddel szégyenben maradtál.
Eleinte nem nyugodott bele ebbe a külsőbe. Sokat
tornázott, súlyokat emelgetett, s fáradhatatlanul küz
dőt a Kalán dicsőségért. Sikeres tornászás és súlyemelés
után izzadtan és fáradtan sorba járta az otthoniakat.
Tapogattatta izmait és végig kérdezett mindenkit:
— Mit gondoltok elég erős leszek?
A lágy arcú testes alpesi lány, ennek az erős Kalánnak mesélt gyengéd érzelmekről és azok végzetes hatal
máról.
— Szeretnélek egyszer téged szerelmesnek látni.
— Azt én is szeretném látni, — gondolta Margit.
Mint ahogy az egész életet, amelyből eddig oly ke
veset látott. Nem árulta el, hogy ő is sokat gondolko
zott, sokat álmodozott titokban a nagy Életről, mely
ben minden oly érdekes, talányos, még saját maga is.
Hogy hogyan is lesz az, ha megszabadul innen a bénitó
falaktól, ettől a zavaros fátyolos szemhatártól és ki
jut a valóságba.
Közben rájuk nyilt az ajtó. E gy harsány hang ri
asztotta fel az elmélyedteket.
— Kalán kisasszonyt hivatják a várószobába.

n.
A beállott csendben a légydöngést is meg lehetett
volna hallani. Margit igyekezett nyugalommal fogadni
a hirt. Lassú lépésekkel indult a várószobába, s arany
mondásokkal hütögette kedvét. »Nem jó előre örülni«,
»Végén csattan az ostor«, »Amelyik madár korán éne
kel, azt megeszi a macska« . . .
Hát lehet parancsolni egy bolond hazavágyónak?
A lassú lépések hosszú lépésekké váltak, majd szaladásba fúltak. A végén szinte siklott, lebegett a hűvös
folyosó kőkockáin. így nyitott be.
A homályos teremben nem mozdult semmi|
A fényezett padok, asztalkák üresen sorakoztak a
fényes, hűvös linóleum padlón. A tövises Krisztus fej
szomorúan nézett rá a falról. Megfordult. Majdnem felsikoltott. Az ajtó felőli pad mellől egy nyúlánk fiatal
férfi közeledett feléje.
— Kit tetszik keresni? — kérdezte riadtan.
— Kalán kisasszonyt keresem.
Ha azok a buta falak ki nem forgatnák a hangot
eredeti színéből, rögtön felismerhette volna a látogatót,
így csak zavara nőtt remény és kétség között.
— Margit te vagy az? — hallatszott bizonytalanul,
s két karjánál fogva fordították világosság felé.
— Hisz ez E m il. . . , de megijesztettél. . r ?

Hedvig ugyancsak elcsodálkozott volna azon a vi
haros örömön, mellyel a fiút üdvözölte. B ár könnyen
érthető. Margit harmadik éve volt távol otthonról. Még
Miszirkának, a falubeli kosaras cigányasszonyuknak is
örült volna, nemhogy gyerekkori legkedvesebb játszójpajtásának.
Leültek. Akkor vette csak jobban szemügyre a láto
gatót. Egy felnőtt férfi ült vele szemben. Kicsit zavarta.
Három év sok idő. Mikor elváltak, Margit jóformán
süldő leány volt, a fiú nyurga diák,. Azóta elmúlt a gye
rekkor, s ő még mindig igy bizalmaskodik. Egyre hu
nyorgott, tétován húzogatta kötényét, alig tudta lep
lezni boldog, bizsergős zavarát.
Bolondság — gondolta — Emil sohasem lehet más,
mint aki régen volt.
Semmi közük megnyúlt alakjukhoz, felnőttes ruhá
jukhoz, melyek kiforgatták mivoltukból. A tükör vissza
verheti képüket, a sápadt komoly férfit, a hosszú szok
nyás felnőtt kisasszonyt, ez mit sem változtat régi leikü
kön és lényükön. Ők egymásnak, újra a régi, derűs gye
rekek, s most egymás kezét fogva szaladnak vissza a
múltba.
Margit élénk természete ellenére sem volt fiúkkal
barátkozó. Gyermekkorát a velük való vülongások töl
tötték ki. Hogy legjobb pajtása mégis fiú, nem az ő ér
deme volt, ennek magyarázata a fiú szelid lányos termé
szetében rejlett. Emilt sohasem tudta a többi visitozó,
verekedő gyerkőchöz hasonlitani.
Megint maga előtt látta a nyúlánk kisfiú alakját,
sápadt hosszúkás, lányosán puha arcát, halványkék sze
mét, melyeknek tekintetét szinte nem is érzi az ember,
csak a nagy kékséget. Azóta szerette a kék szemeket,

s mai napig nem restelt gyerekeket megállitani az uccán, hogy arcukba hajolhasson.
— Ja j, majdnem Emil szeme!
Közel laktak. Együtt nőttek fel. Bogdánék, noha a
legelőkelőbb szerbek voltak a faluban, nem a szerbne
gyedben laktak, hanem a főuccán. A szomszédság ré
vén, Emil édesanyja összebarátkozott Margit nagyany
jával. így nap-nap után együtt voltak.
Emil három-négy évvel lehetett idősebb, de játékai
annyira mások voltak, mintha tiz év korkülönbség lett
volna köztük. Margit szerette ezeket a játékokat. Órákat
elüldögélt mellettük, mig a fiú faragcsált, tervezgetett.
Nyári estéken, mig nagyanyja Bogdán nénivel trécselt
a porlepte filagória padján, Emil szép hosszú meséket
talált ki számára.
Szerette meséit, mert nem oly boszorkányos dol
gokról szóltak, mint Szabina rémisztő, boszorkányos
meséi, melyektől borzongott nappal és nem tudott
aludni éjjel. Messziről cséplőgép zugása kisérte ezeket
az estéket. Találgatták, hol csépelnek? Gános majoron
vagy Gláva pusztán? Tizenegy felé éles sipjelre megállt
a munka. Elcsendesedett a falu. Ez volt a jel. Bogdán
néni búcsúzott.
— Menjünk, éjszaka lesz.
Hosszú kisérgetések következtek. Minden lépésnél
eszükbe jutott valami, meg kellett újra állni. Felcsen
gett a múltból Emil hangja.
— Mama, hájde, gyerünk már.
Legélénkebb emléke egy szerb lakodalom volt. Ki
csinyek voltak, édesanyja még élt és Emil apja is. Az
volt a lakodalomban a kúm. Máró, egy szerb himzőlány

esküvőjét tartották, aki a Kalán-háznak sokat dolgozott,
így kerültek oda.
Emil vigyázott rá a zűrzavarban. Minduntalan vé
denie kellett. Oly tisztán emlékezett, rosszaskodott a
többi gyerekkel. A két öklét ütögetve csufolkodott ve
lük, meg akarták verni. Hogy Emil pártjára állott,
zümmögve-hadonászva, de visszahúzódtak. Hetykén for
golódott a zavarosban, mintha otthon lett volna az ő
♦uccájukban, ahol nem merték bántani. Itt ő volt az ide
gen, de a Bogdán-fiu védte és ez a szó: a Bogdánék fia,
olyan volt, mint a talizmán.
Sőt az asszonyoktól is megvédte. E gy éktelenül
siró-rivó gyereket altattak az udvar néptelenebb részén,
hogy a csititásban kifáradt anyát megszabadítsák. Vé
letlenül sirt éppen, de elhülve csendesedett el a babonás
művelet láttán.
— Most vrácsázzák el a rosszat róla — suttogták
lélegzetállitóan a húzódva seregesedő emberek.
Nagy, fekete, sovány asszony vette kezébe az ordí
tozó porontyot. Meglóbázta egyszer-kétszer a levegőben,
úgy fektette a fára akasztott szőttes »lyulyaskába.«
JMély, kellemes függőágy lehet, ha valaki önszántából
fekszik bele. Az áldozat visítva tiltakozott, mig a vrácsázó asszony két kezébe fogta fejét, szemhéjait szapo
rán simogatta megnyálazott hüvelykujjával, közben
szüntelenül mormogott s lóbázta a hintán. Nem telt el
két perc, elengedte. Néhányat ingott az elhagyott hinta,
majd csendesen megállt. A lyulyaskából nyugodt, egyen
letes szuszogás hallatszott. Az asszonyok hátat fordítot
tak és nevetve közelítettek feléjük.
Azt hitte, ő következik. Sivitva bujt Emil háta
mögé, aki felháborodva tiltakozott, hogy pajtását el

altassák. Tetszett nekik a felháborodás, karjukat nyúj
togatva ijesztgették őket. Ritkán látta komoly kis tá r
sát ily kipirultnak és magából kikeltnek. Mint egy őr
sétálgatott előtte, nehogy valamelyik oldalról megközelithessék. Keze zsebben volt és haragosan feleselt az
egymást lökdöső, viháncoló parasztasszonyokkal. Mar
git egyre azt várta, hogy kiveszi kezét a zsebből és
megüti a nagy, fekete asszonyokat.
Az udvaron sátorban vacsoráztak. Nagy, kerek,
egész kenyereket hoztak be. Megcsókolták, úgy törték
tovább. Vacsora alatt gajdás muzsikált. A menyasszony
ajándékokat osztogatott. Édesanyját úgy becsavarta
hófehér lenge szerbvászonba, hogy alóla a sötét ruha
alig látszott ki. Emil apjára teljes véget ráaggatott, vál
lán, derekán, hátán keresztbe fonta, hosszú uszályokat
hagyva kétfelől. Emil széles sávolyos szallagot kapott
derekára, neki fejét kötötték át szallaggal, úgy vitték
valamennyiöket vacsora után a kólóba.
Tiz óra felé elálmosodott. A szülők úgy határoz
tak, hogy a gyerekeket majd a cselédek viszik haza, de
Emiléké és az övéké késett. Édesanyját nem engedték
el, inkább lefektették a gyermekeket a lakodalmas ház
ban. Hűvös, keskeny oldalszobában, Máró alig használt
»ruhás« kamrájában, egy rozoga ruganyú divánon vetet
tek ágyat. Az egyik oldalra ő került, a másik oldalra
Emil. Édesanyja fejéhez ült, hogy ne féljen.
A rra ijedt fel, hogy anyja lábujjhegyen távozik a
szobából. Rossz helye volt a szokatlan, szűk pamlagon,
önzőn forgolódott és több helyet keresett. Egyre nyúj
tózkodott, rugdosta Emil lábát. Az tűrte egy ideig, hú
zódozott visszafelé, ő azonban annál vakmerőbb lett.
Erre Emil megharagudott, lefogta mind a két lábát.

— Na most! — mondta unszolón, vidáman. — Pró
báld most!
Nem rúgta vissza egyetlenegyszer sem. Ez volt
Emil. Nem engedte, hogy bántsák, de ő sem bántott
senkit.
Aludhatott vagy talán csak elbóbiskolt, amikor
újra bejöttek a szobába. Két paraszt férfi volt, a ház
beliek közül való. Gyenge fényű sárga lámpa ingadozott
egyikük kezében. Üvegekkel csörögtek a sarokban, töl
csérrel töltögettek. Kimeresztette a szemét rájuk. Az ala
kok hihetetlen nagyra nőttek a félhomályban. Nagy, or
mótlan faláda állt a fal mellett. A festett barna fogaso
kon hosszú szoknyák lógtak. A csörgő üvegek felől
pálinkaszag terjengett és összekeveredett a parasztszoba
földes szagával.
Az egyik férfi közelebb jött. Felemelte a lámpát és
rájuk világitott. Majd odahivta a másikat. Az erős
pálinkaszag közeledett. Nevettek.
Nézd ezt a két tak n yost. . .
A másik motyogott valamit. Ismeretlen szerb sza
vak voltak.
— . . . ez a vakarcs éppen jó lenne ennek a fiúnak.
Hangos, gúnyos nevetés tört fel a másikból. Vesztjósló kongó nevetés volt, mely mögött rengeteg ki nem
mondott dolog rejtőzött.
— Ho-ho-ho . . . éppen egymásnak nevelik ő k et. . .
— Újra nevetett, rikácsolva, részeges csukladozással.
Ijedten dobogott a szive. Elmenőben elfelejtették
teljesen betenni a kamra ajtaját. A tamburazene beszű
rődött az udvarról, de a rikácsoló nevetés erősebben
visszhangzott a fülében minden ujabb zajnál. Ez a ka
cagás szüntelenül gondolkozásra késztetőn kongott a

szobában. A sárga lámpa ottmaradt földreállitottan a
fonott kosaras üvegek mellett. Lemászott a helyéről, le
kuporodott a pamlagról és odaállt Emil fejéhez, úgy
nézte az alvó fiú arcát. Vájjon miért csodálkoztak az
előbb azok rajtuk? Mi volt azon nevetni való, hogy
éppen egymásnak nevelik őket? Nem értette. Majd ismét
felmászott a pamlagra, de öregesen rákönyökölt a pár
nára és eltűnődött az érthetetlen szavakon, a különös
kacagáson, mig lassan lehullott a feje és újra elaludt.
Az idő elfújta a suta, boldog, aranysugaras éveket,
de azért egy-egy emlék, mint szentjánosbogárka lámpása
vülant á t a gyermekkorból. É s akárhogyan, akármilyen
szándékkal nevelték is őket, ők továbbra a régiek egy
máshoz. Hálálkodva, boldogan duruzsoltak.
— De jó, hogy eljöttél, Emil. Otthonról jössz?
— Igen.
— Hogy vannak? Mi van otthon, hogy igy hall
gatnak ?
— N agym am a. . . — itt mosolygott a fiú, mintha
az ő nagyanyjáról lenne szó — a nagymama a régi.
A bácsit pedig nem láttam, ki nem mozdul a pusztáról.
— S én ? . . . — kérdezte elhülve Margit. — Velem
mit akarnak? Nem üzentek semmit?
— Legfeljebb egy heti türelmedet kérik. Nénikédet
valami komoly ok tartóztatja.
Margit ujjain számolta a szomorú eshetőségeket.
— E gy h é t. . . két h é t . . . három h é t. . . — éppen jó,
hogy jö tté l. . . most hazaviszel — és hirtelen átcsapott
valami vidámabb hangba.
Emil azt hitte, hogy a lány tréfál, ő is tréfára fogta
a dolgot. Csak mikor látta Margit állhatatosságát, ko

molyodott el és összeszidta gyerekes, hóbortos ötletéért.
Egy beteges nőrokonáért jö tt tulajdonképpen, aki egy
semmeringi szanatóriumban üdült. De hogy gyerekkori
pajtását megengesztelje, megigérte neki, hogy addig,
amig Bécsben lesz, mindennap felkeresi.
— Ha kedved van, kiviszlek holnap a városba!
— Köszönöm, úgy bánsz velem, mint a pákosztos
macskával, akit le akarnak fegyverezni. Először pogá
csával kinálják, azután felakasztják.
Nehéz gyerek volt ilyen esetekben. Nemcsak dacos
volt, de kitartó, sőt engesztelhetetlen csökönyösségében.
Százszor megmagyarázták például egy alkalommal, hogy
kislányok nem viselnek lüa ruhát, ez nem illő. De amikor
ő lila ruhát akart! Sirt, követelődzőtt:
— De én akarok! Én lila ruhát akarok! De lilá-á-t!
Az évek, a nevelés sokat enyhitett ezen a tulajdon
ságán, mindamellet megmaradt lelke mélyén természete
alapvonásaként. Emil lehozhatta volna a csillagokat
most, mind kevés lett volna, ha egyszer nem teljesiti
kivánságát. Kedvetlen és durcáskodó maradt végig a ki
ránduláson, mint a felettük a húzottszemü fanyar ég,
mely őszies hangulattal sulyosodott a nyomorgó, egyre
jobban züllő városra.
Hetek óta esőre hajlott az idő, anélkül, hogy a szemerkélésén kivül nagyobb kárt okozott volna. Mégis
az öreg bécsi fiakkeros nyakig gombolkozott nagy
galléros viaszkosvászon köpenyébe.
Nem tudtak megegyezni, hova menjenek.
fanyalgott.

Margit

— Tudom én hová kell vinni a fiatalokat — mo
solygott az öreg és rájuk kacsintott.

Bécs városligetébe, a háború alatt is zajló Práterbe
vitte őket.
Hiába! Ma semmi sem volt elég szép, elég kedves.
A Ring palotasorai éppúgy, mint a Práter vásári moz
galmassága. Margit egyre akadékoskodott, szemrehányó
megjegyzéseket tett. A kerti vendéglőben a sör nagyon
meleg volt, a tormás nagyon hideg. Az óriás-kerék buta
ság, a hullámvasút idegesitő. A kiállitóbódéknál majd
nem összeszidta Emilt.
A fiú hosszasabban időzött az angoloktól zsákmá
nyolt tanknál, melyet pár koronáért mutogattak. Érde
kelte a borzalmas találmány. Körüljárta a kihűlt páncél
autó otromba alakját, megtapogatta rozsdásodó vastag
falait és a kinyúló kis gyorstüzelő ágyú forgócsővét.
— Hogy lehet ilyen ellenséges szörnyetegnek örül
ni? — berzenkedett ellenségesen Margit.
A fiú megrezzenve porolta le a kezét.
Hallgatagon hagyták el a Prátert.
Kirándulásuk egy látogatással kötődött egybe. Emil
ismerősei voltak ezek, Schönbrunn környékén laktak.
— Tudod, otthon lelkemre kötötték. Meg kell lenni
— magyarázta.
E látogatásig megmosolyogni valónak találta Mar
git szeszélyeskedését, de utána szinte lesújtotta panaszló
arca. Néhány percre szaladt csak fel ismerőseihez, de ez
a néhány perc elég volt, hogy kiforgassa. Ha Margit
nincs úgy elfoglalva saját gondolataival, észre kellett
volna vennie a változást. Sem vidám, sem szomorú nem
volt, inkább kifejezéstelennek látszott az arca. Sokáig
fogta a kocsi feljáróját, mig Margit rá nem kiáltott.
Halvány mosollyal szállt be hozzá.

— Még ma elutazom — mondta halkan társának.
A beállott csend beszédesebb volt mindennél. Nem
csak Margitot tette szorongóvá a fordulat. Nem kellett
nagyítani a dolgot, egyetlen panaszló nézés elég volt,
hogy felnagyítva érezze Emil.
Kimentek Schönnbrunnba. A császárkert magányos
sága még bénitóbban hatott. Nyiló, tobzódó kertész
csodák helyett babszalma, csenevész, sárguló kukorica
szár éktelenkedett a köröndökben. Kinek az ötlete lehe
tett Schönnbrunt megfosztani ékszereitől, a virágoktól?
Talán emlékeztetőnek szúrták, hogy lássa mindenki,
hogy Schönnbrunnban is háború van!
— Itt tudsz hagyni ebben a ridegségben? — be
szélt ékesszólóan Margit arca.
A városban sűrűn ütköztek az Ínséges Bécs »elfo
gyott« tábláiba. Margit csak sejteni tudott bizonyos
ijesztő napokat, melyek az elégedetlen városra bekövet
kezhetnek. A fiú ugyanekkor messzebbre látott és a sej
tés felfokozódott a várható valóságig.
Útközben több csoportosulásba ütköztek. Egy üzlet
előtt szatyros asszonyok és gyermekek állták el az utat,
kiosztásra várakoztak. Cseppet sem szégyenkezve, vas
tag betűk hirdették:
»Heute Pferde- und Eselfleisch.«
— Látod, szamárhussal etetnek.
Az öreg fiakkeres nem állhatta szó nélkül. Dohogva
vette védelmébe városát. Jó bécsi dialektussal inkább
nyelte, mint mondta a szavakat.
— Ami azt illeti, nincs jobb rostélyos az Eselinrostélyosnál. Amint látom, a Gnádige sem panaszkod
hat a fülesekre. Hála Istennek, egészségesek vagyunk.

Emil tusakodva hallgatott hazáig. Többször tűnőd
ve nézte társát és zavartan fordult el, ha szemrehányó
tekintetével találkozott. Minél közelebb értek utjuk vé
géhez, annál jobban nőtt idegessége. Bucsuzásnál vég
képp felizgult határozatlanságában.
— Nem tudom, mit tegyek ? Várj délutánig. . . azt
hiszem, visszajövök érted . . .

m .

Valóban visszajött unokanővérével együtt. Margit
nak türtőztetnie kellett örömét. Egyrészt a gondnoknő
méltatlankodása miatt, aki még egy évi busás tanitványságát remélte, másrészt Bogdanova m agatartása miatt,
akin nyiltan meglátszott, hogy nincs kedvére a kény
szerű szivesség és csak Emil kérésére tette meg.
Távolról ismerte ezt a rokont, olykor megfordult
falujukban, Boldurban is. Sokban hasonlított Emilre, a
jellegzetes szláv vonások azonossága okozta talán a ha
sonlatosságot. De szemében, lényének kivetülésében már
szinte ellentéte volt Emilnek. Lehet, hogy betegsége
okozta ezt, melynek nyomait kiáltó felismerhetőséggel
hordozta. Vannak ugyan megalkuvó betegek, Bogdanova
azonban nem ilyen volt. Sötét nézésű szeméből, rekedten
feltörő hangjából, kezeinek ideges megmozdulásából csu
pa türelmetlenség, elégedetlenség, majdnem rosszindulat
beszélt.
Nem elegyedett Emil és a gondnoknő vitájába, csak
akkor szólalt meg, mikor Emü a vita hevében ily fur
csán hangzó kijelentést te tt:
— Okaim vannak, hogy ragaszkodjam az utazás
hoz!
— Sokat beszélsz. . . — dörmögte.

Margit nem tudva hova lenni örömével és kivirágzó
hálájával, hamiskásan elszontyolodott arccal kísérelte
megengesztelni és csillapítani a körülötte idegeskedő
embereket, mintha ő lenne a legártatlanabb ebben a
kavarodásban.
Aránylag könnyű szívvel búcsúzott a sárga háztól
és az ott eltöltött három esztendőtől. Futtában, a készü
lődés sietségében szaladta be mégegyszer a kopasz tég
lás udvart, a hűvös kőfolyosókat, a falak közé zárt inté
zeti kertet. Mégegyszer felnézett a Saléziánus Kirche
ködösen csillogó tornyára, melynek harangjai minden
reggel belekongattak ébredésébe. Futtában ölelgette
meg a sajnálkozó társnőket. Mintha pillanatok alatt
szakadozna le róla az itt megszokott élet és egyszerre
felejtené el annak minden kedvességét és szomorúságát.
Hálálkodó, zavart szavakkal vett búcsút tanárnői
től. Itt-ott kibuggyant egy kis elérzékenyülés a hosszú
időre vagy talán örökre szóló válás szomorúsága, de
végeredményben mégis csak több volt az öröm, a boldog
készülődés érzelemviharzása. Mégegyszer visszanézett a
hűvös, csendes épületre, mely hosszú ideig otthona volt.
A kikanditó lányok búcsúszavai közül még sokáig hal
lotta a stájer lány harsány kiáltozását, aki nevét ugyan
még nem jegyezte meg, de máris szeretetébe fogadta.
— Wiedersehen Nagi-Beckerek! Wiedersehen NagiKikinda!
A többit elnyelték a kocsikerekek és az ucca lár
mája.
Könnyű szívvel vett búcsút. Pedig szép volt ez a
kivilágított hatalmas város háborús nyüglődésében is.
Rövid negyedóráig tartott.

Még fülében zsongott a nagyváros lármája, az édes
kés bécsi beszéd. Még szeme előtt vibrált a paloták, bér
házak éjszakai sziluettje. Az üvegburás ivlámpák fény
tobzódása. A pályaudvar zűrzavara még sodorta. Ide
geskedő utasok fogták körül. Azután jött a beszállás,
helykeresések, kifakadások a zsúfolt kocsikban és már
fent a vonatról nézte a fáradó, fakuló császárvárost.
Másik vonat futhatott be. Érkező utasok tolongtak
a kijárat körül. Messziről felismerte a bennszülött vá
rosiakat. Gummiköpenyes hátizsákos asszonyok, gyere
kek törtettek a perronon át. A faluzó élelmes bécsiek
büszkén cipelték élelmiszerrel teletömködött hátizsákju
kat. Mikor elindultak, a bécsi panoráma búcsúzkodóan
fénylett, csillogott a bágyadt, boruló estében. Margit
kissé elszomorodott, mikor mindjobban távolodott, ki
sebbedet^ halványabb lett a csillogás, s lassan éjszakai
feketeség borított be mindent.
Itt hagyja a nagyvárost, ifjúságának három kedé
lyes, nyájas esztendejét. De a vágya vagy az ösztöne
viszi.
Elérte célját, repült haza.
Szabadságát jelentette ez az ut. A vonat áporodott
levegőjét úgy kortyolta, mint az iszákosok. Mint jól
lakott macska hallgatta a fülkékből velük együtt kinn
rekedtek zsörtölődését. Álmos hangok beszélgettek kö
rülöttük, csámcsogás, köhécselés töltötte be a folyosót.
Az utasok egymásra rakott bőröndökön helyezkedtek el
éjszakára.
Egyelőre ácsorogtak bőröndjeik mellett. Hogy a
fülledt levegőt elviselhetőbbé tegyék, Emil lebocsájtotta
a vastag üvegtáblát és kikönyököltek. Mikor nem messze

tőlük egy mogorva hang hetrefüles, bőrükbe nem férő
szerelmesekről dörmögött, zavartan mosolyogtak össze.
Margit csordultig hálás szive alig várta, hogy vala
mennyire magukra maradhassanak, hogy a fülkéből
Bogdanova fürkésző tekintetétől megszabaduljon. Ez
volt az a perc, amely a dacoskodást követni szokta.
Kiengesztelni akaró bohóság fogta el s nem tudva más
ként kimutatni, mikor azt hitte, hogy senki nem látja,
nagyon hálásan, nagyon kegyesen arcát nyújtotta.
— Megcsókolhatsz.
Emü önkéntelenül felderült. Volt valami öreges vo
nás Margit mozdulatában, mely nagyanyjára emlékez
tette. Az öreg Kalánné szokta, ha jutalmazni akart vagy
ha Margit templomba indult, miközben körülforgatta
ruhájában, újra kötötte szallagcsokrát, k rajcárt adott a
perselybe, gondoskodását ezekkel a szavakkal szokta
befejezni:
— Na, most megcsókolhatsz!
Emil nem tudta mosolygását visszafojtani. Egyre
húzta össze a száját, de csak elszélesedett ra jta a mo
soly. Margit elpirulva, bosszankodva meresztette rá sze
mét. Most eszmélt csak a nagymama azonos szavaira,
melyeket Emil is jólismert, most látta csak, milyen mu
latságos jelenetet teremtett. Bosszúságában és zavará
ban durcásan forditott hátat.
— Nem tudom, mire gondoltál. . . de én semmi roszszat nem ak a rta m . . . és rád nem is gondolnék soha.
T u d o d ?!. . .
Mintha haragudna, állhatatosan a sötétbe merült.
Voltaképpen szégyenkezett és bántotta a zavar, mely
lelkében beállott. Fejét ráfektette az ablakfára, bágyad

tan húnyta le szemét és nagyon csodálkozott azon, amit
az imént mondott. Mert igazat mondott, de mégis csak
furcsa és érthetetlen, hogy Emilre, mint szerelmesre,
sohasem gondolt. A szerelemre, mint valami nagy, cso
dálatos varázsra várt, amelyet nem adhat az, aki mindig
mellette van, hanem csak olyasvalaki, aki messziről jön,
aki azt a mesék, a rózsaszin regények birodalmából
hozza.
Később elfáradt az ácsorgásban. Egyik lábáról a
másikra állt. Emil megsajnálta, helyet készitett koffe
rükön. Margit duzzogó hallgatással ült melléje.
Pedig jó lett volna beszélgetéssel űzni az unalmas
utazást. A monoton zakatolás, a vonat ingása álmositott. Néha nagyokat zökkentett, s Margit bóbiskoló fe
jét hozzáütötte a vele együtt ülő társához. Haragosan
fordult el mindannyiszor, de akkor meg a kocsi falához
esett. Emil nézte egy ideig az elszánt küzködését. Mi
kor újra megingott, hősiesen karját nyújtotta:
— Támaszkodj rám.
Margit küzdött, durcáskodott, de sokkal álmosabb
és fáradtabb volt, semhogy sokáig ellent tudott volna
állni. Duruzsolt, motyorázott, de végül is önző kényelemszeretettel a fiú karjához simult.
— Látod — mosolyogta Emil — végül tényleg sze
relmeseknek néznek bennünket.
— Megint kezded ? . . . Megnyugtathatlak, ilyen ve
szély nem fenyeget.
Mint a malac, mikor anyját keresi, turkált arcával
kényelmes fészek után, közben veszekedett:
— . . . úgysem szeretlek . . . úgysem szeretlek . . .
sokkal közelebb vagy hozzám, semhogy köztünk ilyesmi

előfordulhatna. Majd pedig szunyókálásba fordult zsörtölődése.
— A szerelmet másként képzeli el az em ber. . . —
tette hozzá álmosan.

?
— . . . nem tudom, gondolkoznom kell. . . de azt hi
szem, messziről kell jönnie.
Nem nézett a fiúra, különben észrevette volna, hogy
az megrezdült a »messzeség« szó hallatára. Ő is kinézett
abba a messzeségbe, ahonnan minden ember a holnapo
kat várja. Nem lehetett mást látni, mint a mozdonyból
kirepülő szénszikrákat, melyek mint apró tűzcsillagok
egyre hullottak a fekete őszi éjszakába. Mintha apró
világitó gondolatpontok lettek volna és felcsillanó fényt
dobnának a nagy, fekete bizonytalanságba.
Szorosabbra fogta Margitot. Mintha káprázat,
szemfényvesztés lenne, hogy karjában fogja s az gyere
kes bizalommal pihen a vállán. Mi volna, ha megsimo
gatná ezt az akaratos fejet? Félre simítaná arcából az
engedetlen hajtincseket? Közelebb hajolt védencéhez, kit
mióta eszét tudja, mindig pártfogolt.
Hányszor aludt el igy el a Kalán-ebédlő nagy, piros
szőnyegén a kaucaukbabák, fakatonák összedobált hal
maza mellett, ha elfáradt a játékban. Hogy megmoso
lyogta a nálánál kisebb gyereket, kit oly könnyen elért
a »Hánzinak« becézett alvás. Ilyenkor öregesen hivta
Szabinát vagy Margit nagyanyját, hogy játszópajtását
fektessék le. Mi volna, ha megcsókolná úgy, mint akkor ?
Igaza van Margitnak, szerelem nem lehet köztük.
Ő tudja legjobban, nem szabad hogy legyen. Mi az hát,
ami hozzá fűzi és amiről azt érzi, hogy ez a meghatáro

zatlan érzelem, ami őket összefűzi, nem múlhat el soha,
semmiféle körülmények között sem.
Feje közel járt az alvóhoz. Ekkor mint egy jóakaratu figyelmeztetés erősebb légáramlat csapódott be a
vonat ablakán és belekapott a szájába. Füstös korom
szag szökött a mellére, s köhögésbe fűlt lélegzete. A fül
ke ajtaja nyilt ki, Bogdanova állt mögöttük. Figyelmez
tetésképpen érintette Emil vállát, s ideges rosszkedvűseggel helyet kért. Helyére Margit botorkált be a fül
kébe. A két unokatestvér egyedül maradt a bőröndön.
Azt hitte, megbántotta az öccsét. Mintha magyarázni
akarná kijövetelét:
— Ne haragudj. .., féltelek.
— Margittól?
— . . . attól az élettől, amely rád vár . . .
— Nézz bennünket — folytatta kissé később kievickélve a tüdőbetegek hosszas, szaggatott köhögésé
ből. — Te vagy az utolsó, akit ez a csúf családi árnyék
még nem ért. Megértheted, hogy minden bonyadalomtól lehetőleg távol akarunk tartani.
A fiú öregesen, mint aki nagyon messzire lát, mo
solygott.
— Jobban tudok és jobban érzek én mindent, mint
te . . . .
— Nem szabad elvesztened a fejed most, amikor a
mi napunk jön. Amikor találhatsz életcélt és életörömet,
hozzád illőt. Hidd el minden kárpótolni f o g . . . jön a
hajnal.
— Jön a h ajn al. .., — ismételte a fiú.
Kelet felé néztek, ahol lassan, titokzatos hatalom
mal felcsikosodott a virradat sápadt Ígérete.

E ste érkeztek Becskerekre. A begaparti füstös kis
állomáson, a torontáli kis város ismerős levegője fo
gadta őket. A pályaudvar mögött nyiszlett konflisok
unszolták egymást tulkiabálva a fuvart. A vasúti so
rompón túl a végsor sápadt lámpái integettek. Most
indult a becsekereki kis vasút, a Torontál keskenyvágányú fuvarosa, Kikinda felé. Füstöt, kormot pöfékelve
futott a fiákerosokkal a városon keresztül.
Margitnak szivére szaladtak a hazai hangok. Az
aradáci ucca pince boltjai csukogattak. Hordták be az
uccára kirakott áruikat. Nini, az öreg diványos még
él, ő maga bajlódik a vasajtó lakatjával. A melencei
ucca döcögős útja milyen vidám! Amott a zárda, s a
Gizella parton a Bega lusta vize bukkan elő, horgonyo
zó, festett hasú kis gabonás hajóival.
Becskerek az előcsarnok. Még egy lépés Boldúrig
és otthon lesz. A fiúnak éppen annyi ideje volt, hogy
<bekisérhette nagynénjéig.
— Múlik a v arázs. . . múlik a veszély. . . félig ott
hon vagyok, örülsz, hogy megszabadulsz tőlem? — kér
dezte csipkelődve Margit.
— Na, na várj mig Boldúrán leszünk.
— Most már nem kell félned a varázstól! Ha ott
nem ért szerencsétlenség, ahol te egyedül voltál szá-

momra, bizonyos lehetsz benne, hogy itthon, ahol száz
felé fordul a szivem, ahol minden olyan kedves nekem,
ahol százfelé kell apróznom a szeretetem, már nem je
lentek veszélyt számodra.
Bucsuzásnál komolyra vált Emil.
— ígérd meg, egyedül nem indulsz haza! Vagy várj
meg engem, vagy a tieid kisérjenek.
Margit csodálkozott a fiú aggodalmán. Ugyan mi
baj érhetné?
Nagynénje ájult csodálkozással fogadta.
— Szent Isten, hogy kerültél haza?
Aztán sok felesleges szó helyett kezébe nyomta
nagybátyja harctéri levelét, mely megmagyarázta, hogy
miért nem ment Bécsbe érte. Ez a levél megdöbbentette
és lefojtotta a hazatérés fölötti örömujjongását.
Különös. Eddig nagybátyja még egy levelet se
küldött. Nem volt az irás, az aprólékosság, a fecsegés, a
felesleges szóbeszéd embere.
Margit emlékezett az első év híradásaira. A távi
rati stilusban irt vigasztalásokra. A »jól vagyok«,
»rossz pénz nem vész el«, csalánba nem üt a mennykő«
meg a többi kesernyés, kedélyes, goromba és tréfáskedvű életjeladásaira. Mindezek egyszerű táborilapokon
jöttek. Most jön az első levele, egy kúsza, türelmetlen,
panaszkodó levél, melyből kétszer aláhuzottan sikoltott
fel ez a kétségbeesett mondat:
» . . . h a élve akartok viszontlátni, segitsetek ki eb
ből a pokolból. . .«
E zt nem gyáva ember irta. öreg cinikus fejjel ke
rült ki, nem először nézett szembe a pusztulással. Mi
lehetett ott, hogy ennek az öreg fiúnak felbomlottak az
idegei, s üy kijelentésre ragadták?

Legfelül kemény kézzel irt szavak:
»Piave, 1918. október.«
Fenyegető szélroham kavargott az uccán . . . »ha él
ve akartok viszontlátni. . .«
Margit megborzongott.
Ez az élet. Jön a fény, jön az árny. Fenyegetően
sötétlik az ég. Tikkasztóan feszül a levegő. Mi lesz?
Fény-e ? Árny-e ? Vagy egyszerre szakad minden a világ
ra ? Kinek derű jut, kinek ború. Az 1918-as ősz világot
végigsöprő szele már morajlott. A kis város még háborús
dermedtségben tespedt, de messze indulásra készen áll
tak a »nem birom tovább« emberek ármádiái.
Margit hazatéréséről értesült hozzátartozóit vár
ta Boldurról. Reggel, este leste a vonatról érkezőket.
Egy reggel a majdnem mindig késő vonat korábban
érkezett s az utasok már nagynénje háza előtt jártak,
mikor kinézett az ablakon. Félig a függönybe csava
rodva kukucskált a reggeli vonat érkezői után. Az ócs
ka fiakkerek már mind elrobogtak. Csalódottan távoz
ni készült. Szokása szerint még egyszer átkutatta az uccát mindkét felöl. Alaposan megijedt.
A kijárati lépcsőn nagybátyja láncon őrzött szelin
dek kutyája üldögélt. Hogy szabadulhatott el? Ha meg
támadna valakit, ments Isten bizonyosan széjjeltépné.
Riadva szaladt ki, hogy a rettenetes házőrzőt ismét be
csalja.
— Huszár, Huszár! — hívogatta rettegve, de na
gyon szelíden a hatalmas fehér bundást.
A kutya méltóságosan vakkantott az ismerős hí
vásra, de nem mozdult. Mintha kötelessége lenne az
uccai őrtállás, s válogatózni ki tetszik, ki nem.

— H uszááár. . . — gyügyögte Margit és simogatva
csúsztatta kezét a kutya nyakörvéig, mig elérhette
és megmarkolhatta. így nyugodtabban noszogatta be
felé.
De Huszár állt, mint a cövek. Nyaka kinyujtottan
meredt s nyugtalan szimatolással figyelt a vasút felé.
Időses katona ember közeledett a piacra szállingózó
kis városi asszonyoktól élénkülő uccán. Margit rá sem
hederitett.
Annál inkább nőtt a kutya nyugtalansága. Felve
tette a fejét és szükölve rázta magát, hogy megszaba
duljon Margittól. Megbolondult ez a dög? Két kézzel
fogta, s nem birt vele. Lerántotta magával a járdára
és húzta. Ugatott nyiffegett, táncolt körbe körbe, mig
végül kitéphette őrvét és mint az őrült száguldott a
közeledőre. Margit sápadtan kapott fejéhez, nem mert
odanézni. Huszár a közeledő katonának rontott és majd
nem fejére ugrott.
Margit kiáltozva rohant be:
— Huszár megtámadott egy embert!
összeszaladt a ház. Álmos, ijedt arcok bukkantak
fel.
— Mi történt?
— Huszár megtámadott egy embert!
Végszóra jött a kutya. A husánggal ellene induló
udvarost félrelökte, a szakácsnét eltaszitotta. Gazdasszo
nyát szoknyájánál húzta, rázogatta, majd újra kiszágul
dott. Útjában feldöntött egy állványt, felrúgta a szőnye
get és szelességében majdnem mindenkit feldöntött.
Néhány perc múlva hozta a férfit, helyesebben a
férfi hozta Huszárt. Fogta az orvét, úgy jöttek be, hi-

zelgő-ajnározó társalgásba merülve, melynek legnagyobb
részét elnyomta a fel-feltörő csaholás.
— Huszár . . . Huszárkám . . . itt a gazda! Kuttyafáját, megjött a gazd a.. .
A nagybácsi volt. Gyűrötten, piszkosan állott elé
jük. Selymán hunyorgott kivörösödött szemeivel, s na
gyot nyújtózva tá rta ki karjait.
— Itt vagyok.
Visszahőköltek.
— Lajos mi történt? — dadogta a felesége.
Az üres parolimra meredtek, melyről gyászosan lóg
tak a cérnák. Üresen, kitüntetései nélkül, letépett rang
jelzésekkel jött meg.
— Mi történt?
Mintha most ébredt volna, vagy dőzsölésből zuha
nyoznák, végignézett magán, s megtapogatta az üres
helyeket.
— J a a . . . — derült fel, hogy ritka fogai megvil
lantak. Hirtelen azonban alamuszira váltan, vállai közé
húzta a fejét és letörten dünnyögte:
— Lefokoztak.

???
— Nem igaz! — ütögette fel őket ijedségükből —
. . . bocsássatok m eg . . . ittunk az é jje l. . . igazán nem
igaz, ha mondom! Két napja Pesten voltam. Ott ért a
forradalom . . . . — nyujtozkodott, ölelgetve hozzátarto
zóit — . . . de jót züllöttünk. . . vicces fiuk, ezek a for
radalmasok, egymásról szaggattuk le a rangjelzéseket...
Az elmondottak annyira különösek és felkavaróak
voltak, hogy nem tudtak szóhoz jutni. Hallgatták. Hall
gatták.

— . . . ne nézettek úgy rám, . . . majd holnap rám
ismertek. Most aludni akarok... ágyban akarok aludni...
ezután mindenki ágyban fog aludni. . .
Furcsa reggel volt. A zavaros, mámoros beszédből
bogozva furcsán világosodott meg a felfordult világ.
Felbomlottak a frontok. Jönnek haza az emberek
magrak. Ki hogyan tud. Vonaton, kocsin, gyalog. Szél
rózsaként szárnyalt a hir. Telefonok, táviratok, újsá
gok röpitették. Kitört a forradalom. A kis város moz
golódott. Megindult a kiváncsiak vándorlása a vasút
felé. Várták őket. Reggelektől reggelekig lebzseltek
kint. Asszonyok, gyerekek; szeretetteikre várók és bá
mészkodók. Valami mámoros öröm fogta el az embe
reket, amely szinte áradt, féktelenkedett a katonákról.
Mi mást lehetett látni? Hogy ezek az arcok verőfénye
sek, vidámak. Haza jöttek!
Zsongtak, zsibongtak az emberek. Mindenki látni
hallani akart, valamit. Kalánéknál valóságos búcsujárás
volt, mert Kalán Lajos volt az első tiszt Becskereken,
aki a felbomlott frontokról hazakerült.
Reggeltől estig kilincseltek a jóbarátok. Terített
asztal állt az ebédlőben, öreg borok kerültek fel a pin
céből. Az őszülő fejű pedáns háziasszony, aki pedig egy
kor hivatásául tűzte férje agglegénykori apró garázda
ságainak letörését, elnézően mosolygott a vad forgalmasságon.
Ma mindenkit szivesen látnak Kalánéknál. Haza jött
a gazda. Ha uj vendég jött, újra kezdődött az öröm.
Nem teltek be vele. Egyik a másiknak mondta újra,
mintha az nem tudná, mintha többször kellene azt han
goztatni, hogy végre elhihessék.

^Hallottad?«, »Vége a háborúnak«, »Haza jönnek
mind«, elveszett az üdvözlő, ölelgető hadonászó sokadalomban. A füstben úszó terem sarkában a zongorázó
már fáradtra hajszolta magát. Bontakozott a jókedv.
A házigazda néhány beborozott jó barátjával a zongo
ra mellé húzódva, lassan, halkan dudolgatták a szivük
szerint való, felszámyaló nótát:

Fújja a szél fújja! Haza felé fújja!
Torontáli öreg bakák mennek szabadságra.

Margit a zongoránál karmesterkedett. Emil hozzá
sodródott. Mikor a lány meglátta, mind a két kezét
megfogta és gyerekes ujjongással kérdezte:
— Tudod ? ? . . . Te is tudod ? . . . Gyere, gyere,
mutatok még valamit, s húzta kezénél fogva kifelé a
teremből.
Kivitte Emilt az udvarra. Ott ált az udvar végében
Margit igazi öröme, a sárga Kalán kocsi. É rte küldték
Boldurról. A szénázó lovak prüszkölve ütötték fel fe
jüket az ismerős, paskáló dédelgetésre. A kacska kezű
kis kocsis a kocsi lámpáit tisztogatta.
— Keresik magát odabenn Ferkó.
— Mindjárt kérem . . . — egyenesedett ki tiszte
séggel — csak rendbe teszem a lovakat.
ő volt az a bizonyos Citerás Ferkó, a Kaién család
belső kocsisa, aki azzal a kacska kezével oly szép nótá
kat pengetett kis citeráján, hogy nevet szerzett vele.
öreg legény volt különben, csak vézna alakja, s legényeskedő élesrekent kis macska bajusza hazudta meg
a korát.

Unszolva fordult hozzá Margit:
— Mondja még egyszer, hangosan, mit mondtak
otthon?
— Azt üzeni az öregnagysága, hogy kimondhatat
lanul várják a kisasszonyt.
— Hallottad? Hallottad? . . . A z éjjen át pihennek
a lovak, azután megyünk! Megyünk!! — karolt ujjong
va a fiúba.
Viszatértűkben évelődve lökött Emilen.
— Te ne hogy képzelődj! . . . úgysem szeretlek . . . ,
csak nagyon örülök, hogy megszépült a hazatérésem.
Tetszett a játék, az »úgysem szeretlek.«
Ha tudta volna, hogy nincs messze az a nap, nin
csen messze az az óra, az a perc, melyben letagadha
tatlan bizonyossággal tesz majd hitet érzéseiről. . .

Citerás Ferkó keze reggelre megdermedt a sok mu
zsikálástól. A szakácsné borogatta ecetes ruhával. Dé
lután Ferkó be akart fogni, de bizony nehezen ment a
munka. A szakácsnőnek, Emilnek és Margitnak is kellett
segíteni, hogy hamarosan elkészüljenek. Emil jobbnak
látta saját kezébe fogni a gyeplőt. Ferkóti hátra ül
tették.
Elmaradozott tőlük a kisváros kicsi és nagy házai
nak összezsúfolt tömege, az uj megyeháza, a Ró
zsa-szálló előtti konflis állomás, a főucca nagyvárosias
kirakatsora, mely azonban most a nagy háborús nyo
morban szegényesen, szánalmasan, szinte visszatetsző
nek festett. Elkocsiztak, a Buzatér és az állandóan
piacizű Begakikötő mellett, hol a hid körül a gyümölcsárusok hordó számra árulják a hamvas boszniai szilvát,
szercsika almát, a szagos szöllőt.
Öt-hat órai út áll előttük hazai tájon.
Margit szeme boldogan simogatta az ismert és sze
retett vidéket, mely egyre közelebb kúszott. Szeretett
kocsizni, hiszen kocsihátán nőtt fel. Lányok-puszta
messze esett Boldurtól. Sokszor tette meg az utat a falu
és tanyájuk között. Jó lovakat tartottak. Mig az őszi
feneketlen sár be nem köszöntött, Kalánék ritkán ül
tek a vonatra.

Szép útjuk volt. Szebbet képzelni sem lehet, mint
jó lovakon, ruganyos kocsin suhanni a langyos őszi tá 
jon át. Amikor a levegő párája is oly jólesően fanyar,
amikor az ember, százszorosán hálás a búcsúzó meleg
ségnek.
Szántások, betakarított rétibarázdák suhantak el
mellettük, melyek munkáról, szorgalomról beszéltek.
Hihetetlen, hogy itt valaha pusztaság volt. Mocsaras,
bozótos terméketlen vidék, melyen oly kevés ember élt,
s évszázadokon keresztül újakat kellett telepíteni, hogy
az egészségtelen levegőtől, a járványoktól pusztuló né
pet pótolják.
Margit szépnek látta ezt a tájat. Megszépültnek,
meggazdagodottnak. Itt született, itt nőtt fel a csator
názott réteken. Itt csodálta meg a locsogok különössé
gét, mikor tavasszal megáll a viz a kaszálókon, s a vizes
semlyékben meztelen lábbal kell járni. A vizen nevelt
fű oly buja lesz nyárra, mint vastag, drága szőnyeg.
Hihetetlen, hogy itt valaha szegény nép lakott, s csak
nomádként kóborolt a földön satnya, éhes barmaival,
tengődő sertéskondáival.
Gyülevész helye volt ez a föld mindenféle fajnak,
akik jöttek, maradtak vagy kihaltak. Városokat, falva
kat építettek, hogy aztán újra megsemmisüljenek. Ez
a föld szenvedett talán legtöbbet a tatár pusztítástól.
A török világ ezt sanyargatta meg leginkább, hogy
midőn m agára maradt csak romok maradtak meg, me
lyen újra kellett építeni mindent.
Mikor ő felnyitotta szemét, már dúsan term ett ez
a föld és hét nemzetség osztozott a kenyéren. Felnyi
totta szemét, szétnézett a világban és természetesnek ta 
lálta, hogy az emberek eltérnek egymástól, más a nyel

vük, más a tekintetük, más a viseletűk. Hogy vasárnap
aranypénz csörögjön a szerb lányok nyakában, hogy a
sisak tarajosán fésült gazdag sváb lányok arany ke
resztet viseljenek a mellükön. Megszokta a rövid szóknyáju tót lányokat, akik mint a hinta himbálództak a
sok szoknyában. Ünnepnapokon nem restelt elkocsizni a
szomszédos román falvakba,
hogy a festői hímzett
oláh ruhák, színes katrincák érdekességét megcsodálja.
Megszokta és megszerette az éles nyelvű, de jószivű
kontyos horvát lányokat, a kerek arcú szelíd bolgár nő
ket, s a sarkos szegedi papucsban kopogó egycopfos,
bátor tekintetű magyar lányokat.
Megszokta, hogy különböző nyelveken, különböző
hangszereken örüljenek, vagy búsuljanak az emberek
az életnek. Mindegyik nyelv tetszett neki, hiszen kis
gyerek korától ismerte, beszélte őket. Egyszerre lopódzott szivébe a citera, fuvola, harmonika, hegedűszó. Ez
volt az ő hazája! Ide jött vissza! Itt húzták be gyer
mek korában a kólóba, vagy a zsokon táncolt. Ide jött
vissza, hol ujjongott a polka gyors ütemére és sirva fa
kadt, ha a csárdást nem tudta rezgősen járni.
Most sorban köszöntötték a kicsi tarka nemzetiségű
falvakat, melyek oda tapadtak kanyargón a régi holt
folyók mellé, vagy uj építkezésüket hirdetve, merőleges,
egyenes uccákat alkottak. Apró mezítlábas gyerekek sza
ladtak ki a házak elé és kacagón rohamozták meg őket.
A faluk alatt gágogó liba nyájakat rebbentettek szét.
Máshol kutyák csörtettek a kocsi nyomában és verték
még jobban fel az őszi port.
Minden az otthont hirdette. A békés fehér házak,
a kalapjukat emelgető emberek, a gátőrök ismerős kö
szöntése, akik a Kalán kocsi előtt hűbéresként bocsáj-

tották le a töltés fehérre meszelt sorompóit. Máshol a
rövidebb, vagy a jobb út kedvéért lekerültek újra a ré
tekre. A fonnyadt mezőkön ördögszekerek zörögtek, zi
zegtek a puhán gördülő kerekek alatt. Tavasszal szinte
kéklik tőlük a határ. Most apró szürkés bokrétákká
kórósodva szelíden lengnek a szélcsendes őszi napban,
inint az emberek, akik verőfényes kedvükben felmoso
lyogtak a Kalán kocsi utasaira.
Egyik másik faluban megálltak, érdeklődtek.
— Mit csinálnak az emberek? Nyugodtak-e?
Becskereken kósza hirek szálldostak. Valószínű is
volt,
hogy a forradalom nem marad elszigetelten.
Zsongtak a falvak. Fényesség virított a szemekben. B á
nát messze esett a forradalom szivétől, s a kevert lakósság egymástól való szégyenkezése is útját állta a szélső
séges kilengéseknek. Természetes azonban, hogy a sza
badság hirtelen rájukszakadt öröme kissé megkótyagositotta a tömegeket.
Sokhelyen megbolondultak az emberek.
Találtak
falvakat, hol vasúti kocsikat törtek fel s összeloptak
minden szükségeset és szükségtelent.
Boros hordókat ütöttek csapra. Ivott boldog, bol
dogtalan. Felfeszitett ládáikban gyermek trikókra leltek.
Az egyiknek az a fura ötlete támadt, hogy magára
húzza, mire a többiek is nekiestek a gyermekholminak,,
röhögve huzogattáik magukra és dülöngtek a hahotától,
mikor hasuk, karjuk kilógott a nyápic, kis trikókból.
Más faluban veszteglő tehén csordáira leltek Margiték. Az állomás-rakodó körül táboroztak. Szállítóik a
zavaros, vaggonhiányos napokban fejvesztetten tenget
ték a szegény barmokat. A fél falu kijött fejni az in

gyen tejet. Asszonyok szaladgáltak fejőkkel, fölöntők
kel s kanna számra hordták el.
Másik helyen becsipett legények ugrottak ijesztésül a lovak elé. Ferkó előrenyult az ostorért, közéjük
csapkodott, mire viháncolva ugrottak szét.
Ahol megálltak itatni, a kocsi körül kíváncsiskodók
tól hallották, hogy a szomszédos Klárafalván csúnya ve
rekedés volt. A lázadók ellen csendőröket vezényeltek
ki, akik szétugrasztották a népet. Óva intették Margitékat, ne menjenek arra! Az emberek dühösek, mert a
csendőrök közéjük lőttek. A megbántott, bosszúra in
gerelt ember mindenre képes. E gy öreg paraszt hümmögve mondta:
— Ne menjetek arra. Nem ajánlom!
Ferkó megvetően köpött a hírekre. Emil gondol
kozva horgasztotta fejét.
Lehet-e hinni a szóbeszédnek?
Hallgattak az aggódókra. De éppen ezért követték
el a hibát. Elkerültek a falu alatt más útra. Pedig a
falu csendes volt. A környék kihalt. Mikor azt hitték
túlhaladtak a veszélyes zónán, Emil megnyugodva eresz
tette könnyebbre a gyeplőket. Azt hitték feleslegesen
aggódtak.
Lapos bozótos árok mellett vitt az út. Piszkos kö
kény bokrok, vad komló indák sötétlettek az árokban.
A bokrokból emberfejek bukkantak elő. Ha előbb észre
veszik, elkerülik őket. Réti földön könnyen szalad a ko
csi, s a Kalán lovakkal ki bir? De annyira csendesen
bukkantak fel, hogy csak akkor eszméltek, mikor le fog
ták lovaik zabláját, hogy azok ágaskodva, prüszkölve
lökték vissza a kocsit.

Felugráltak helyeikről valamennyien.
Sötét arcok néztek a megijedt utasokra. Fenyegető
mogorvasággal sorakoztak fel a kocsi mentén. Botok, ka
panyelek lapultak a kérges kezekben.
— Ereszted el a lovakat, hé! — kiáltotta Ferkó,
hangját vissza nyerve. Mint a nyil ugrott előre, hogy az
első ülésen levőket védelmezze.
Nem mozdultak. Látható elégedettség, sőt elszánt
ság terpeszkedett arcukon.
»No, most vissza adhatunk valamit.«
Ferkó dühösen rázta a gyeplőt, ütötte a lovakat,
hogy azok maguktól kiszabaduljanak. Hiába, amott né
gyen fogták a zablát. Rálépett a kocsirudra, mely a
könnyű legényt elbírta, azon igyekezett az erőszakos ke
zekhez jutni. Ijedtségében citeráját szorongatta kezében,
azzal hadonászott. Ingerkedve ráncigálták meg a papri
ka haragú kis embert, mire egyiket úgy fejbe vágta citerájával, hogy elszédült.
Ez kellett. Négyen-öten nyúltak érte. Lehúzták a
kocsiról. Ki a pázsitra! Megindult a verekedés Ferkóval,
aki apró karika lábaival mint az okos gyik csúszott ki
kezeikből és menekült kézzel lábbal rugdosva le magá
ról támadóit.
A többség Emillel vitázott,
i
— Gyere le,
durván.

ha akarsz valamit,

— morogták

Lement. Puszta kézzel. A jó szó, az igaz szó hitével.
Hatalmuk tudatában jóleső csámcsogással szaglász
ták körül a horogra akadt urat.
— Beszélj!

Hiába beszélt. Szorult a gyűrű körülötte. Rövid
ideig ta rto tt a rokon szláv szó varázsa. »Nincs brátye«,
»Egy kutya, aki űr«, »Üssétek«.
Elrekedt meggyőzni akaró méltatlankodásában.
Hiába, egyre hátrább szorították. Hátrálásában egy
csősz kunyhófalához szorult. Mint egy gombostűre tű
zött bogáron gyönyörködtek küzködésén. A hátrább le
vők türelmetlenül kiáltoztak:
— Üssétek!
Botok, öklök emelkedtek a levegőbe.
Margit a kocsin állva, izgalomtól fehéren nézte a
jelenetet. Megrángatták szoknyáját. . . Odanézett. Az
árokban hason csúszva visszakűszó Ferkó kocsis buk
kant fel a kocsi másik oldalán. Az emberek Emilre fi
gyeltek.
— Meneküljön. . . —
suttogta izgatottan.
Megfogta a kezét és húzta.
— . . . gyorsan . . . gyorsan!
Margit, ha a történtekre később visszagondolt, so
hasem tudta megmagyarázni azt, ami lelkében végbe
ment. Mintha felhő ólmosodott volna agyára! Utolsó
érzése egyik felöl a sürgető, izgatott rángatás volt, má
sik felől a falhoz szorított halottsápadt fiú arca. Emitt
csúszó-mászó menekülés, amott lecsapódó botok tiztizenöt ember kezében.
Mit védhetett ő gyenge lány testével ? Hiszen ha eltaszitják, pillanatok alatt eltaposhatják. Az emberek
is meghökkentek.
— Félre. — Lökjétek el! — kiáltozták.
Az öklök átnyúltak felette, hogy a fiúhoz jussanak.
— Annak sem árt! Ne sajnáld a frajlát.
— Tovább! — izgattak egyesek.

Széttárt karral arcát feléjük
mondta volna:
— Itt vagyok. Üssetek!
Éles fütty tört fel.

tartotta,

mintha

— Megálljatok, emberek! Ez a lányokpusztai bo
lond úr leánya!
Mily varázshatalmat rejthetett magában ez a né
hány szó, Isten tudja?! Egy-két ellanyhuló ütés hul
lott csak fején keresztül Emilre, s elcsendesedve hagy
ták abba, mintha elvágták volna a verekedőket, mo
rogva húzódtak hátra támadóik. Tanakodva dugták
össze fejeiket.
Az egyik kurtán odabökte:
— Elmehettek!
De hogy nem mozdultak, újra bizonygatták:
— Elmehettek na! — és elparancsolták társaikat
a lovak mellől.
Az útonállók kissé eltávolodtak és hátat fordítot
tak, hátha jobban magukhoz térnek áldozataik, összefüttyentették elmaradt cimboráikat. Hónuk alá kerültek
a dorongok, a kapanyelek. Egym ást biztatgatva toborózódtak. Gyerünk. Egynéhányszor végigméregették Margitékat, hogy mennek-e m ár? Azután otthagyták őket.
Volt, amelyik meg is billentette kalapját.
Falujuk felé indultak. Reménykedve, hogy vissza
szökhetnek otthonukba a közeledő est védelme alatt.
Csendes, párás este hullt a rétre. A fák óriási
árnyékokat vetettek maguk elé. Mintha álom lett volna
az egész, úgy távolodott tőlük a beszélgető, botokkal
csapkodó embercsoport. A lovak ideges reszketéssel
nyihegtek helyükön. Mintha megérezték volna köteles

ségüket, közelebb húzták a kocsit a két ember felé.
Mintha azt mondták volna:
— Mit gondolkoztok? Üljetek már fel.
Mintha álom lett volna az előbbi izgalom, csúnya,
gonosz álom, melyből nehezen, fáradtan ébredünk. Margitot is valami rettenetes kimerültség szállottá meg.
Ez a sápadt, didergő teremtés sehogysem hasonlitott az
előbbi lányra. Mint egy tehetetlen bábut kellett átfogni
és a kocsihoz vezetve felsegíteni.
Összeomlott az »úgysem szeretlek« játék, mint a
kártyavár. Margit szorongó ámulattal csuklott magába.
— Istenem, mi volt ez?
Nem beszéltek. De mikor Emil a fáradtságtól va
cogó lányt takaróba burkolta, ekkor látszott meg, hogy
benne is viharok dúlnak. Legszívesebben sirni szeretett
volna. Beszélhet ezután Margit. Letagadhatja százszor!
Ott muzsikál az estében, ott ragyog a csillagosodó ég
szépségében és szüntelenül, egyre viharosabban resz
ket, tódul a lelkűkbe az a csodálatos érzés, melyhez
fogható Isten ajándékai között egy sincs.
A korán sötétedő est rohamosan komorodott kö
rülöttük. Ferkó husángütésektől sajgó derekával nagynehezen felkecmergett a kocsira. Nincs már több aka
dály előttük, tehát amüyen gyorsan csak lehet: haza!
Éjszakai árnyak suhantak el mellettük. A szélsusogáson kivül a lovak prüszkölése volt az egyetlen
hang. Mégis oly szép volt ez az iramló kocsikázás a fé
lelmetes éjszakában, egymáshoz simulva, egymást véd
ve. Apró világitó pontok voltak a faluk messziről, me
lyeket egymásután hagytak el. Amilyen gyorsan csak
lehet, úgy hajtottak, mégis rebbenve ocsúdtak fel, ami
kor Boldur feltűnt a távolban.

— M ár?
Aludt a falu. Csendben szunnyadt a sokasodó népü
szerb negyed. Másik oldalról a csendben terjeszkedő, ha
talmasodó német rész feküdt. Lentebb a falu horvát
része. A karókon gyér villanyok hunyorogtak falusiasán.
Járókelőkkel alig találkoztak.
Elhajtattak a régi sörgyár pusztuló kéménye mel
lett, mely a falu tengődő vagy tönkrement zsidó üzletei
vel együtt azt hirdette, hogy itt valamikor várost remél
tek. A kaszinó világos ablakai felől nem jött hang.
Egyedül az öreg szeplős pincér árnyéka imbolygott mö
göttük, rakosgatta az asztalon szétdobált újságokat.
A falu másik felén szekerekkel találkoztak. Mit csava
rognak ezek az alvó faluban? Ferkó kiváncsian hajolt
a nehézkesen dübörgő szekerek kitárt gyomra felé.
Szinültig volt fegyverekkel.
— Honnét hozzák? — kiáltott rájuk.
— Kikindáról.
— Aztán minek?
— Kiosztják a nemzetőröknek!.
Feltűnt a Kalán-ház.
Méltóságosan silbakoltak
előtte az öreg jegenyék. Kuporgó alak sötétlett a kü
szöbön. Megmozdult, a kocsizajra felvetette fejét öreg
cselédjük. Nagykendősen ült ki a küszöbre kisasszonyát
várni és elszunditott a hosszú várakozásban. Talpraugorva szaladt a kapuhoz.
Rozsdásodó rácskapujuk csikorogva nyilt ki. Csenevész tuják, elterebélyesedett bukszusbokrok nyújto
gatták nyakukat a begördülök felé. A lakásbejárat felett
kigyulladt a vülany és megvilágította a ház málladozó
aljú, nedves falát. Alacsony, kövérkés, mosolygó dáma
jött ki eléjük.

Mint álomban szállt le Margit a kocsiról. Mint
álomban esett túl Szabina vaskos kézszorongatásán. Az
után nagyanyja dédelgető karjai fogták á t . . . te, te, de
forró az arcod, gyerek. Kifújt talán nagyon a szél?
Az est bódulatában élt mindkettő. Ebben a bódulat
ban nyújtott kezet a
búcsúzásnál Emilnek. Mintha
örökre szólna ez a búcsúzás. Tudták, érezték, hogy ez
a pillanat szent, hogy ez a pillanat soha többé nem fog
visszatérni. Az a soha nem érzett lüktetés, az a bizsergő,
bóditó áram, amely összetapadt kezükön keresztül tes
tükbe hatolt, kimondhatlan édes kábulatba szédítette
őket. Szivük körül különös melegséget éreztek. Mindez
azonban csak pillanatig tartott.
Mikor Margit egyedül maradt, bágyadtan nézett
szét a régi kedves környezetben.Révülten nézte az
előszoba földigfolyó, elnehezült aszparágusait. A lámpa
ernyő festett kínai figuráját, mely mintha hajbókolt
volna tiszteletére, a kis szoba duruzsoló majolika kály
háját, a sok-sok fodros fehér függönyt, a színes vitorlás
tengerképet, melyen a messzeséget áhitozta
egykor.
A kalitkában Mandi, a drusza, ugrált. Nyújtogatta nya
kát, borzolta tollát, s
dagadozott torka az üdvözlő
énektől.
— . . . ha-tyu ha-tyu ha-tyu tya-tya ty i-ty ü . . .
Szótalan ez a lány. Oly halkan felelget a kérdé
sekre. Manditól sem lehet semmit érteni. Kalánné hara
gosan szólitotta Szabinát, hogy a kanárit vigye ki a
sötétbe. Margit azután sem beszélt sokkal többet, hanem
fojtogatós torokkal, könnytől csillogó szemmel borult
az öregasszony vállára:
— Nagymama, én olyan boldog vagyok!

Ilyenkor talán minden fiatal leány élete egyforma:
érzések, egyre áradó, dagadó érzések öntik el a lelkét
és a józan meggondolásnak, az előrelátó értelemnek egy
szigetét sem hagyták szabadon. Margit is csak sejtések
ben, érzelmekben és az érzelmeknek élt. Ügy érezte, most
kezdődik csak igazi élete. Hova indul? Milyen lehetős
ségek és valószínűségek felé vezet ez az ú t? — minek
ezen gondolkozni?
Minek azon gondolkozni, mikor nem tudja egyetlen
napját a fiú nélkül elképzelni? S elveszettnek tartja
azt a napot, melyen elmarad.
E gyü tt kalandozták be délutánonkint a falut meg
az ismerősöket. Bújták az udvart, a kertet, a Szerbuccára lekönyöklő gyümölcsöst. Hányszor ültek itt az
alacsony, zsuppos vályogfalon és dobálóztak a porban
hancurozó parasztgyerekekkel. Szórták egymásra a port
s az összemorzsolt göröngyöket. Hányszor léptek közbe
a gyapjuszálat sodrogató öreg szerb asszonyok s rokkanyéllel ugrasztották szét a hadakozókat. Sebesen per
gett a nyelvük, sebesebben, mint a rokkájuk.
Kacagva fogják egymás kezét.
— Emlékszel? Emlékszel?
Innen a vályogfalról beláthattak a magasra feltöltött szerb temetőbe, melyet sűrű kutyafabokor meg

varjutövissövény kerített körül. Hányszor ágaskodtak
itt, hogy beláthassanak a sirok birodalmába. Mennyire
felcsigázta zsenge képzeletüket egy-egy temetés, mely
ből egyedül a pópa süvegét láthatták, meg a keresztek
aranyozott hegyeit.
Annál borzalmasabban hatott a
sok kétségbeesett jaukázás, sikongás és zokogás, meg
az azokat is felülmúló »Goszpodi pomiluj.«
A kutyafakerités, melynek lehajlós ágai alatt anynyiszor bujócskáztak, most is ott burjánzik.
— Emlékszel? — mosolyognak össze.
Margit nem is tudja, de nem is kérdezi önmagától,
miért nem tud az ablaktól megválni, ha Emil késik.
Mindig akad valamilyen ürügy, valami »néznivaló«,
amely az ablaknál marasztalja. Pedig ha Emil náluk
van, alig néz feléje. Elég a tudat, hogy közelében van,
s vidámabban lát házikisasszonyi teendői után. Elragad
tatja kedvességével a Kalán-ház barátait, nagymama
öreg tarokkistáit. Csak mikor búcsúzik, húzódik duru
zsolva hozzá:
— Mikor jössz megint?
Egyedül a fiú küzködik. Minél kedvesebb volt a
nap, annál szomorúbban állapitja meg:
— Nem szabad ide jönnöm.
Elmarad egy-két nap, azután újra eljön. Kalán, ki a
pusztára, magához parancsolta leányát. Folytatódott a
barátság Lányok-pusztán. Hiába riogatott a lányokpusztai
remete mogorva arca. Hiába ütődött kettőjükhöz tű
nődő, mogorva nézése. »Mit keres itt ez a fiú?« Ú jra és
újra eljött.
Otthonuk volt ez a világból kivetett tanyás itt a
torontáli rétek közepén, melyet a csavargó vizereket,
vizes semlyékeket lecsapoló Bega-csatorna töltéséről

messze beláthattak. Melyet egyszer apja kevélyen egy
kitáruló percében úgy körülkanyaritott előtte, mintha
fél Torontált felszerette volna ölelni.
— Egyszer itt minden a mienk volt!
A Kalán-fészek körül régen megkisebbült a kör.
A mulató Kalán-urak kiskirályságuknak csak az emlékét
hagyták hátra, a zilált, alig termő nagy területeket, me
lyek egyre kallódtak, morzsolódtak. Az utódok már erő
sebben fogóztak meg a földben. Felzsenditették a sovány
ugarokat, hogy amit terjedelemben veszítettek, vissza
nyerjék termőképességben és megmaradhassanak a megmaradtakon. Ez a viaskodás és kevély marakodás a
földdel, a földért, őrölte fel apja életét.
Otthonuk volt ez a pusztai ház. A vastagfalu ka
szárnyaszobák, melyek a tágas udvarra, a vakolt tanya
házakra nyiltak. A nagy, ötholdas kertre nyiló asszony
szobák, melyeknek ülatos, érintetlen bútorai édesanyja
emlékét, szelidségét lehelték és sóhajtoztak. Az ablako
k at vasrács, az elhanyagolt kertet, a kivesző fenyvest
magas rostélykerités zárta. Itt őrizték valamikor a
Kalánok asszonyaikat, lányaikat. Ide zárkózott az apja
is egykor fiatal feleségével, ki sokat szenvedett a rideg
környezetben. Talán a lelküsmeretfurdalás tette még
mogorvábbá a különös földesurat, aki felesége halála
után végképp idetemetkezett.
Margitnak apja volt ez a mogorva, óriás termetű,
elhanyagolt külsejű öreg földesúr, akit rettegve szeret
tek az emberei, akiről a kaszinó-urak bogaras történe
ket meséltek és akit jólelkü, sőt okos bolondnak tartot
tak a parasztok. Kalán György nem ismert törvényt,
a pusztán ő maga Ítélkezett. Ostorral kergette ki a
léhütő kéregetőket, de a tizenkettedik faluban is tudták,

hogy az Ínségesekre hagyott lányokpusztai csépeletlen
kazlakból minden szűkölködő kapott annyit, amennyire
csak szüksége volt.
Margit nem félt tőle, mert érezte mogorvasága mö
gött a szivet. Azt a szivet, amellyel gyermekét szerette.
Nem félt a pusztától, leikébe nőtt az kicsiny korától.
Hogy Emil ki-kilátogatott, minden örömét betetőzte.
És végül az, hogy Emil mellette lehetett, teljessé
tette boldogságát, szinte csak egy kivánsága volt, hogy
minden igy maradjon.
Mennyivel szebb volt itt a komor falak között, me
lyek álmodozó, forró tekintetükben szinte megszépül
tek, vonzókká váltak. Szebb volt itt százszor a séta,
hol nem találkoztak óraszámra emberrel. Ha megunták
a pusztai házat, kimentek a határba. Mindegy, hogy
hová. Szembe a széllel vagy a szél irányában. Úton, csa
páson vagy a tarlókon át. Ö boldog, szótlan járkálások,
melyek holtfáradttá teszik a testet és boldoggá, bó
dulttá a lelket! Csatakosan a ráragadt fűtől, földtől
piszkos cipőkkel tértek vissza, mikor sejtelmes, ibolyás
szürkeség hullott az őszi tájra.
— Mi lesz ebből? — riadt fel olykor Emil.
Kirek nem jutottak ki a pusztára. A fiú hallgatott.
Lányokpuszta boldog álomban aludt, nem véve tudomást
a világ folyásáról. Nagy változások és átalakulások tör
téntek Európa térképén, valóra váltak a régi álmok és
rideg valóságra ébredtek a legyőzöttek.
Ezek az izgalmas újságok, a megváltozott világnak
új levegője lassan kiszivárgott a Lányok-puszta gond
talan némaságába is.
Mintha nem is november volna, langyos ködök
áramlottak .

Vendégek jöttek Lányok-pusztára, az Alsó-rét bér
lői lányaikkal, fiaikkal. Margit a szép este kedvéért to
vább tartóztatta vendégeit, hogy betetőzzék a kellemes
napot és izelitőt kapjanak a holdsütéses pusztából, be
fogattak a kocsikba és kihajtottak a folyóhoz',.
A töltés védelmébe telepedtek, a fűszeres lehelletü
nyírek mellé. Mintha tejjel öntötték volna le az egész
világot, olyan szép holdas este volt. Alig hűvös. Kalán,
aki elkisérte az éjszakai kirándulókat, mindazonáltal
tüzet gyujtatott a kocsisokkal.
Letört galyakat hordtak össze hevenyészett mág
lyává. Fanyarfüstös tűz pislákolt fel belőle, mely kelle
mesen melegítette a nyirkos, avarszagu levegőt. Citerás
Ferkó gazdája kedvét kutatva húzta elő citeráját s mi^
kor az helyeslőén bólintott, nótára percegtette lúdtollát
a húrokon. A férfiak beszélgettek, cigarettáztak. Az
asszonyok dúdolgattak. Egyesek az avarból előmászó
vörös bogarakat fricskázták le szórakozottan a pokróc
ról. A félősebbek a lábukhoz koppanó szöcskéktől ijedeztek. Aztán elmúlt az is. Bágyasztó, dúdolgató han
gulat fogta meg a lelkeket.
Margit Emil mellett ült és mélázva nézett a tűzbe.
Talán más kivánsága nem is volt, csak az, hogy ez a
békés, boldog este örökké tartson. Milyen sokszor sze
retné az ember megállitani az iramló időt, hogy a gyö
nyörű perc meg ne semmisüljön! Emil azonban most
érezte először ezt a vágyát, most érezte először a tova
tűnő idő kegyetlenségét.
Mintha a fiú lelkére is rászállt volna a bágyasztó
este, bénultan süppedt a magyarmuzsikás álmodozásba.
Hull a fá n a k a levele . . .

Messze, messze már közeledett valami, ami meg
bontotta ezt az álmodozó, muzsikás, párás hangulatot.
Egy lovas jött a falu felől. A sietős, rendetlen lódobo
gásban volt valami nyugtalanitó. A föld tompa remegés
sel hozta közelebb a zajt. Egyik-másikuk tűnődve vetette
fel fejét. Vájjon ki vetődhet erre éjnek idején? A ren
detlen ügetéssel nyargalászó lovas feléjük jött. A vilá
gos éjszaka tisztán vetette alakját.
Ki gondolta volna, hogy a mindnyájukra kiható vál
tozás előszelét hozza m agával?
Jóvó, Emilék lelkesarcu suhanc szolgája volt az
éjjeli lovas. Zavartan ugrott le nyergetlen lováról,
melyre csak egy hirtelen előkapott rossz pokróc volt
vetve. Ügy szökhetett el otthonról minden utasitás, meg
bízás nélkül, talán csak a maga kedvéből.
Zavarban volt. Nagy, lelkes szemében a bizonyta
lanságnak egy kis árnyéka remegett. Tétován törölgette izzadt homlokát, nem tudta, helyesen cseleke
dett-e, szidást kap-e vagy dicséretet?
— Mi azA Jóvó?
— Valamit szeretnék mondani — dadogta Jóvó.
— Halljuk! — szólt kissé bosszúsan Emil.
— Itt nem l ehet . . . csak . . . négyszemközt. . .
A tűz körül heverészők szórakozottan akadtak meg
alakjukon. Nem sokat hederitettek a kócosfejü szolga
gyerekre. Biztos valami családi hir, talán hazahivják a
f i út . . . A nótázás tovább folytatódik. A megzavart me
leg hangulat lassan ismét visszatér.
Emil nyugodt arccal hallgatta a hireket. Talán csak
a ráhulló piros fény tette színesebbé az arcát és csil
logóbbá a szemét. Mikor Jóvó mindent elmondott, amit
csak tudott, Emil kissé tétován lépett a társasághoz.

Maradjon-e vagy menjen? Lehet-e folytatni az álmodo
zást ott, ahol elhagyták? S lehet-e megtalálni a percet,
amely elmúlt és nem tér vissza többé soha . . . soha . . . ?
— Visszatérek Boldurba — határozta.
Sokan sajnálkozva tartóztatták. Az asszonyok
évődve húzták vissza maguk mellé. Margit kocsijáig
kisérte.
— Mondd legalább, miért hagysz itt bennünket,
hogy én is örüljek?! Mert látom, örülsz.
Nem értette, miért lángolnak azok a szelid, szürke
szemek oly zavart melegséggel? Mi az, ami lelkében forr
és kibuggyanni készül?
— De boldog lennék, ha velem örülhetnél!
A hirek kiragadták környezetéből, a kocsikerekek
már messze vitték, a fiú még mindig a füstölgő tüzet
látta s a mélázó arcokat körülötte. Fülében akaratlanul
tovább zsongott:

Hall a fának a levele,
De a szivem csak ő vele,
De a szivem csak ő vele van tele . . .
Sóhajtva rázta le a lágy, langyos, zsibbasztó han
gulatot. Előrenézett a falu felé, ahol a népek közt egyre
erősebben szivárványozott a lelkeket felkavaró hir:
»A szerb csapatok átlépték a határt.«

vn.
Margit kiharcolta bolduri visszatérését.
Itt érték az új hirek is, a kapkodó fejetlenség,
mellyel a lakosság a hireket fogadta. A szaloniki x front
ról hazavonuló német hadtest nyomában a szerb csapa
tok vonultak be Bánátba.
Senki sem tudta, mi lesz ? Szorongó félelem vett erőt
az embereken. Némelyek csak vállukat vonogatták, a
hosszú háború, a sok csalódás valami dermedt közönyt
fagyasztott lelkűkre. »Majd meglátjuk.« A nemzetőrök
kötelességükhöz hiven őrizték a falut. Az uccák kihal
tak, de a házakban zsibongás, izgalmas tanácskozás, ta 
lálgatás, bizakodás és ijesztgetés. Mi lesz? Kire milyen
sors vár?
Sokan menekülnek. Sokan útrakészen állnak. Má
sok nagyobb gyermekeiket, katonasorba kerülő fiaikat
csomagolták fel. A többség, kiket kötött a talaj, az ott
honba gyökerezettség, mindenre elszántan maradt.
A szerbség természetesen lázasan, szinte széditő
örömmel készült a szerb csapatok fogadására.
Megjött Margit nagybátyja Becskerekről, hogy
kissé megnyugtassa az izgatott családot. Kiment Lányokpusztára is és magával hozta bátyját, aki övéi
közelében m aradt ezekben az ájult napokban.
Margit zavartan, figyelő lélekkel lézengett a tana
kodó, rémhirterjesztő, nagyokat sóhajtó barátok körül.

Leste szavaikat, elnézte a fejlógató férfiakat, a meg
szeppent asszonyokat, elhallgatta nagybátyja akasztófahumoru kiszólásait. Lajos bácsi lelki egyensúlya, úgy
látszik, megint helyrebillent, ő volt az, aki mindnyájuk
ban a lelket tartotta. Nagyot csapott az elgondolkozó
agglegénypatikus vállára:
— Ne búsulj komám, lesz ez még rosszabbul is!
Az ingerkedő, mindenkivel bizalmas Piltz, az asszo
nyok kedves »Pilije« nem derült fel. Mintha hangját
vesztette volna, egyre kis kerek tatár fejét simogatta.
— Emlékszel mit mondott Xénia? — szólalt meg
végre és lökött egyet Halán Lajos térdén.
Xénia! A szerb tanitókisasszony és nagyon takar
gatott szerelme! Mennyiszer szurdalták a »lázadónak«
bélyegzett szerb tanítóval, aki röpiratokat dobott a há
ború első évében a harctérre induló délvidéki katonák
közé, hogy ne harcoljanak testvéreik ellen. Akit elfog
tak, meghurcoltak a hatóságok, akit bevonultattak és
aki a legelső alkalommal átpártolt az oroszokhoz.
— Emlékszel ? Xénia azt mondta, hogy a tanító viszsza fog t é r n i ... Te, ezek gyűlölni fognak bennünket!
Este, mikor a látogatók már eltávoztak, kiterítették
a nagy ebédlőasztalra a nyűtt, falonfakult Magyarország térképét. Mintha valami titkos, másoktól szó
gyeit munkán fáradoznának, úgy hajoltak össze felette
és zavartan méricskéltek. E gy francia újság került elő
nagybátyja zsebéből, melyet vagy huszonötödször á t
tanulmányoztak. Azon rostokoltak és hasonlították öszsze a térképet az újság hevenyészve odavetett vázlatá
val. Margitnak a vázlat alatti szöveget kellett m agyarra
fordítani, Lajos bácsi ezalatt a vázlat és a szöveg után
a térképre próbálta rárajzolni az új határokat.

— . . . Erdély a románoké . . .
— . . . Felső-Magyarország a cseheké. . . várj, az
osztrákok is kapnak itt egy-két m egyét. . .
Nagybátyja tovább kanyaritott, mig cinikus szája
búsan lefittyent.
Apja tovább sürgette.
— . . . A Délvidék. . . Horvátország Szerbiának jut.
Az irombán haladó ceruza nagy kört irva le ú tjá
ban, visszajutott a knnduló ponthoz és összekapcsoló
dott a kezdővonallal.
Apja megköszörülte elrekedt torkát kis izgalommal.
— Lássuk, hogy f e s t. . .
összehajolva nézték.
Néhány percig hallgatva nézték a ceruza útját a
térképen.
Várták a megszállókat. A szomszédos községekből
sorban jöttek az értesítések. Közelednek. A falu szerb
része izgalommal sürgölődött, de mások is kigyalogol
tak a falu alá a megszálló csapatok elé. Kalánéknál nem
esett szó róla. Margit fázott a néma házban. Átküldött
Bogdánékhoz.
— Emil kiment az ünnepségre — üzenték vissza.
Szinte kihalt a falu ezen a napon. A hangok mind
a Bega felől jöttek.
— Mehetnék én is? — kérdezte az otthoniakat fé
lénken.
Nem hallották meg, vagy nem akarták meghallani.
Magukba süppedve hallgattak. Margit kitámolygott a
kertbe. Késő délután volt, fakó, nyomasztó. Eső lógott
a levegőben. Nagyanyja csuklyás esőköpenyét kanyaritotta magára, mely kezeügyébe esett az előszoba fogasán
és lesétált a kert falához.

Még mindig szaladtak emberek az uccán kettesévelhármasával összefogózva, hogy gyorsabban kijussanak.
Egyeseket apró kötelességek késleltettek, mások csak az
utolsó percben határozták el, hogy a többiekkel ta rta 
nak. Mind a folyó felé siettek.
Margit akaratlanul lesodródott az uccára. Nem
szándékozott kimenni, de a tömeg láza őt is magával so
dorta. Még egy kicsit. Még egy kicsit. S mindig tovább
jutott. A falu alatt már láthatta a töltésen mozgó ember
rajt. A gát tetejéről a nagy fahidat, mely Boldurt a
legelőkkel összekötötte s a hid körül a nyüzsgő, vára
kozó népet.
Lábai egyre közelebb vitték, egyszer csak köztük
volt. Jobbára hancurozó gyerekek, kiváncsi asszonyok
ácsorogtak ott. Az itthonmaradt szerbség s az oldalgó
más nemzetbeliek, akiket a szorongó kíváncsiság hozott
ki. Az igazi vendégvárók tyilimektől tarkálló lovasban
dériummal és feldíszített kocsikkal meg szekerekkel a
szomszéd falu határáig kimentek.
Nyüzsgés, morajlás fogta körül, mely erősödött, mi
kor az érkezők feltűntek. Egyesek visszahúzódtak a há
zak felé, mások a hid feljáratára nyomultak és egymást
nyomták, taszították, hogy közelebb jussanak, össze
vissza kiáltoztak, ordítoztak az emberek. Az eső nagy,
langyos cseppekben csepegett, de ez senkit sem riasz
tott vissza. A szél vidáman, ujjongva lengette a hid kar
fájára erősített zászlókat, de hamarosan látni lehetett a
bandérium kék-fehér-piros lobogóit is.
Már hallatszott a csengőzaj. Kiáltozások, zeneszó
hullámzott, viharzott. Díszes tyilimek pompáztak a lo
vakon, drága szőnyegek a kocsik oldalán. Jöttek a lova
sok lobogót lengetve s levegőbe lövöldözve mámoros

Az éj sötét volt és átvághatatlan feketeségü. Az
eső változatlanul esett. Kint az uccán az esőben ácsorgó
alak nem valami erős lábakon állhatott, mert egyre az
ablakszárnyakat markolászta s minduntalan hozzáütötte
fejét az üveghez. Hangjában a patikusra ismert. Zava
ros hangon, a részegek bőbeszédűségével beszélt, melyet
józannak kín hallgatni.
Legtöbbször a »nem merek hazamenni« ismétlő
dött. Azután a bankettről áradozott, ahová elcsalták az
este. Ott szerencsétlenült el a mulatozókkal. Azután
megint h ajtogatta:
— . . . bocsáss meg, nem merek hazamenni. . .
Kalán Lajos véget vetve a sok szófia beszédnek,
kiadta a kapukulcsot. Jöjjön hát be. Azután világot
gyújtott és v árta éjszakai vendégét.
Margitot felrázta a bankett szó. Látni akarta az
onnan jövőt. Az ajtóhoz lopózkodott és benézett. Az éjjeü szekrényen a kis olvasólámpa égett. Nagybátyja az
agy szélén ült s lenézett nagy, papucsos lábára. Piltz
sokáig motoszkált a zárral. Sokára csetlett be a szobá
ba. Nekiesett a meglangyosodott kályhának, majd méltóságos arccal egyenesült ki megint. Nagybátyja meg
fogta a kis lámpát és ráirányította ténfergő alakjára.
Siralmasan festett. Tenyere, térde sáros a sok csetlés-botlástól. Télikabátja ferdén gombolva. Kemény
kalapja nyakára csapva s a melle feldiszitve három
szerb nemzetiszínü kokárdával. Egyhelyben állt, de
mintha tengeren lett volna, hol előre, hol hátra inga
dozott. Közben szüntelenül áradozott.
. . . hogy milyen vidámak voltak ott mindannyian.
Nem rossz népek azok, nem bántanak azok senkit__

L átta volna Xéniát, amint a nyakába borult és csókolta.
Azt mondta, mindent megbocsájt, annyira boldog. . .
Kalán sokáig nézte furcsa levegőt hozó alakját.
Nem kivánt beszélni. Párnát dobott fejealjának és a
pamlaghoz küldte.
— Feküdj le pajtás, jobb lesz! — dörmögte. Azzal
nekifohászkodott és eloltotta a lámpát.

vm.
Megállt az eső. Szakadoztak a felhők.
A mezőn gubbaszkodó ördögszekerek megnyúltak az
eső után s fejüket emelgetve néztek szét, vájjon szelet
kapnak vagy napsütést? Mint az emberek, kiket levert
az új fordulat s most kíváncsian révülve néztek össze
más nemzetbeli embertársaikkal. »Hogyan is állnak
egymással?«
Folytak az elhelyezkedések. A nem szerb lakosság
mintegy lidércnyomásból ébredt. »Nem olyan fekete az
ördög, mint amilyenre festik.« Bántódásnak, kegyetlen
ségnek, egyes súrlódásokon kivül, hire sem volt. Szük
ség van az emberekre, szükség van az együttműködésre
minden ország életében. H át még kezdetben ?! Meg
indult a vérkeringés az új országban, már amennyire
megindulhatott ezekben a laza rendű vándorló időkben,
amikor optánsokkal, menekülőkkel, új életet kezdőkkel,
új hazát keresőkkel telt meg majdnem egész Európa.
A szétriadt népek lassan ismét közeledtek egymás
hoz. Az összeszokott embereket nehéz egymástól elidegeniteni, de ugyanekkor nehéz az új fordulatba, egy új
rendbe rögtön belenyugodni. Sokakat a felelőtlen elemek
kijelentései, erőszakoskodásai befolyásolták, zavarták, ke
serítették, mások gyűlöletet éreztek ott is, ahol kótyagos meggondolatlanságról volt csak szó. Nem találta

meg mindenki az egymáshoz vezető utat, nehéz volt az
uralmat vesztő és uralomra jutó népek között támadt
ellentéteket áthidalni. De azért sokan fogadkoztak, hogy
azért továbbra is azok maradnak egymáshoz, akik vol
tak. Hányán mondták a bánáti szerbek közül:
— Magunk se tudjuk, mi lesz, de ha valami bántódástok támadna, ne feledjétek, ha egy szerb barátja va
lakinek, az mindig barátja marad.
Leggyorsabban Bogdánná és az öreg Kalánné tér
tek napirendre a dolgok felett. Mindketten könnyen sirós
öreg nénikék voltak. Elérzékenyülten hüppögték egy
másnak.
— öregek vagyunk. . . számunkra nem lesz több
változás.
Az emberek túlestek a megrázkódtatáson. Túlestek
a megváltozottságon. Az élet folyt tovább.
Halán visszatért a pusztára, Lajos bácsi a városba.
A boldúri házban a megszokott élet járta. Csak Margit
tévelygett még mindig sápadtan, tanácstalanul. Kóbor
lásokhoz szokott lábainak hiányzott a lány okpusztai
korlátlan szabadság. B ár apja magához követelte. Mi
volt mégis, ami itt tarto tta ? Talán az a titkos, majdnem
ösztönös vágya, hogy dűlőre vigye saját szivében a
hánytvetett érzéseket, a kétkedést, a bizonytalanságot.
A tarokk-esték újra visszazökkentek régi medrük
be. Felülkerekedtek a mindennapos élet kicsinyes gond
jai. Még Kari, a nyurga festő, »Boldúr mindenről jólertesült friss újságja« is újabb hangokat pengetett,
beleunva azokba a hirekbe, amelyeket eddig garmadá
ba hordott a társaság számára. »Kik optálnak?«
»Mely családok távoznak az új uralom alól?« »Kiket
utasitottak ki az ország területéről?« Az ilyen hirek ed

dig izgatott vagy leverő beszélgetéseket fakasztottak a
társaságban.
Az öreg Kalánnénak újra az volt a legfőbb gondja,
hogy vendégei jólérezzék magukat, ha az ő estélye követ
kezett. Öregesen csinositotta magát. Szabina illatos füs
tölővel élénkitette a nagy szalon levegőjét. A kommód
tetején a harangos óra fiyelmeztetőeií csilingelt, ö t
ó ra. . .
Csikorgott a rácsos kapu. Jöttek egymásután a ven
dégek. öregesen csoszogtak vagy fázékonyan siettek á t
a lakásbejáratig vezető kis parkon. A járásbiróné áb
rándos lassúsággal topogott be az urával. Az adótár
nok ideges sietséggel törölgette lábait, attól félve, hogy
elkésett. Beviharzott Miksityné is, aki szépasszony híré
ben állott, ha mindjárt hanyagság és rendetlenség zavar
ták is puha szépségét, ő is szaporabeszédű volt, de míg az
öreg Bogdánné beszéde halk volt és szivből jött, addig
Miksitynéből valami mesterséges, rikoltozó nyájasságr
áradt. Az örökösen fondorkodó Piltz macskaléptekkel
jött be, az elmerült pletykálkodók háta mögé settenked
ve vágta közéjük az asztalra nagy, hegyesprémes kucs
máját.
— Huh!
Eljöttek a többiek is. É s eljött, mint máskor, Emil
jis . . . Margit rémülve nézett szét a társaságon.
H át igazán nem történt semmi?
A nagytestű járásbiróné kényelmesen trónolt a
bordó biedermayer kanapén, nagyokat bólögatva a mel
lette ülő asszonyok háztartási panaszkodására. Amott
a tarokkozóknál az adótárnok éppen olyan hévvel kár
tyázott, mint máskor, hol az asztal szélén füstölgő ciga
rettáját kapva egy percre szájába, hol kártyáit ragad

va magához. A nyugdíjas járásbiró, aki pedig legtöbbet
dohogott a megváltozott viszonyok miatt, most már nem
elégedetlenkedett, úgylátszik, teljesen elfoglalta meghű
lése. Egyre fájós nyakát csavargatta és keserveseket
nyelt duzzadt manduláival.
H át igazán nem történt semmi?
Lám Miksityné milyen nagy lelkesedéssel beszél a
készülő kaszinó-bálról, amelynek rendezése máris folyik.
Kari kiállításról és képsorsolásról ábrándozott. Talán
felszínre kerülhetnek az eltemetett vagy háttérbe szo
rított tervezgetések?
Szabina behozta a teát. Margit, mint mindig, most
is segédkezett a felszolgálásnál. Kihozta az ebédlőszek
rényből a vékony, lilavirágos csészéket, ő töltötte meg
őket mindegyik vendég ízléséhez alkalmazkodva. A já
rásbiró nagyon forrón kérte. Miksityné duplán cukrozva.
Az adótárnok figyelmeztette, hogy újabban oroszosán
szereti, ahogy a hadifoglyoktól tanulta, fodormentás
cukrot szopogatva és arra hörpölve a forró teavizet. . .
Ügy történt most is minden, mint máskor. Csak őt
dermesztette valami titkos, megmagyarázhatatlan hű
vösség. Egész estén át kerülte a fiú tekintetét. Csak mi
kor azt hitte, hogy az nem látja, nézte, kutatta arcát
riadt csodálkozással.
Te voltál az?
A patikus alamuszian hajolt a füléhez:
— Margitka, drága, maga csak annyit mondjon,
hogy hívják . . . Pistának-e vagy Pálnak ?
— K it?
— H át akire ma este szüntelenül gondol — pirított
rá és jót kacarászott tréfáján.

— Na, na P ili. . . — fenyegette meg a nagymama —
ne bántsa az én lányomat!
Hiába, az a bénító hűvösség, amely Margit testét, lel
két megdermesztette abban a sáros, nyirkos estében, nem
akart felengedni. Támolyogva járt-kelt a vendégek közt,
szórakozottan beszélgetett s így kisérte ki Emilt is.
A fiú észrevette a változást. Ki tudja, mire gondol
hatott. Sokáig álltak hallgatva egymás mellett. Margit
a kabátjába bújt, mintha fázna. Párás levegő nehezedett
a kertre.
— Azt hiszem, havat kapunk. . . — mondta a fiú,
hogy valamit mondjon.
Anélkül, hogy odagondolt volna, motyogta utána:
— Igen, havat kapunk . . .
Sokáig álltak igy. Keze sokáig pihent számyaszegett madárként a fiú tenyerében, de a megváltó szót
nem találták meg. így váltak el.
— Jobb íg y . . . — sóhajtott hazatérő útján a fiú,
mig a szembecsapó csípős levegő ellen védekezett. Jobb
í g y . . . hogy a sors maga jö tt segítségére. Érzi, tudja,
hogy sok küzdéstől szabadult meg. Hogy hálát kellene
adni az Istennek, aki megmentette a válaszút vívódásai
tól. Érzi, tudja, hogy százszorta jobb így! S nem érti,
miért változik mégis keserűvé a szája, mikor inkább
örülnie kellene?
Elm aradt.
Jöttek a vendégek Kalánékhoz. Minden második,
harmadik este náluk találkoztak össze a tarokkozók.
A fiú nem j ö t t Folytak a lézengő, közömbös napok. Kü
lönös, egyszer azon kapta m agát Margit, hogy újra várja
Emüt. Ült az ablaknál és kifelé figyelt a jólismert lép
tek felhangzását várva. Legelső alkalommal elpirulva

eszmélt rá, hogy tulajdonképpen mit is csinál. Másnap
újra ott ült, harmadnap is és egyre nyugtalanabb lett.
Szórakozottan hallgatta a körülötte folyó beszédet.
Kari éppen az új szolgabiróékról és a szerb papék
társaságáról beszélt. A szolgabiró csinos húgáról és
Emilről, aki eljárogat az új társaságba.
Bogdánná régi bérlőjére panaszkodott, aki cserben
hagyta. Dimovics bérbeadta saját birtokát is, mert po
litikai karrierről álmodozik. Pedig most volna legjob
ban szükségük megbizható bérlőre, mikor Beogradba
költöznek.
Margit hallott arról a tervezésről, hogy Emil Beogradban folytatja tanulmányait, de arra nem gondolt,
hogy ez ily hamar bekövetkezzék és végleges elválásu
kat jelentse.
Egy másik asszony, aki Grácba küldte a fiait, só
hajtozott: »Mennyibe kerülnek!« Bogdánná nagy szo
morúsággal beszélt most arról, milyen nehéz lesz neki
itthagyni kényelmes vidéki otthonát és a nagyváros ide
gesítő nyugtalanságába beleszokni. Dehát a fiú kívánja.
Egyetlen gyereke. S ő ott akar mellette lenni.
— Hja, a gyerekek!
A járásbiró dohogva szólt közbe. Ha neki gyermeke
volna, bizony nem taníttatná.
— H át a jövő? — támadtak rá többen.
— Jövő, jö v ő . . . hát én? Nézzenek meg engem! Az
anyám utolsó garasát is rámköltötte és most itt vagyok
negyvenötévi szolgálat után olyan nyugdíjjal, hogy szi
varra is alig elég. . .
Az öreg nem tudta megbocsájtani, hogy a felesége
vagyonából és az anyjáról maradt kis szikes, tanyás
birtokból él.

— . . . ha fiam volna, odaadnám péknek vagy mé
szárosnak. Az az igazi jövő! . . . Ami biztos, az biztos í —
és megkopogtatta az asztalt.
Emilék elköltöznek.
Margit, mint a fűzfavenyige ingott erre a hirre.
Távolodnak egymástól. Emil más társaságba jár. Az
ünnepek után megy az egyetemre. Tavasszal pedig vég
legesen elköltöznek.
Nem tudott hinni ezeknek a hireknek, hiába hal
lotta azokat a legilletékesebb helyről. Tűnődve ismétel
gette a híreket. Nem akarta megérteni azok valóságát.
Hát ez lesz a vége ? . . . Lassan kiesik életéből. . . ?
Hát igazán így legyen, hogy ne várhassa többé ? Itt üljön
délutánonként és ne foglalkoztassa az a szívét, lelkét be
töltő izgalmas kétkedés: jön-e? Szeret-e? Kellek-e neki?
Csak az a nő tudja, mit tesz az, várni, akinek egész
életét ki tudja tölteni, megtudja szépíteni az ilyen vára
kozás !
ő mit fog csinálni ezután?
Lelkére feküdt a langyos társalgás, a kártyázok
megunásig ismert kiszólása. Egyszerre szörnyűnek ta 
lálta az egyhelyben való ülést, Kari bókjait, Miksityné
és a patikus időt agyonütni akaró évődését. H át így lesz
I ezután? Az ólomlábu időt tétlenül töltse s így feküdjön
le vágyak, tervezgetések, képzelgések nélkül, mint az
öregek? Bután horkolni és semmit, de semmit sem várni
ezután. így múljanak el a napok? Talán beálljon ő is a
tarokkozók közé vagy Karival elegyedjen üres, ostoba
kacérkodásba ?
Elmentek a vendégek. Szabina kiszellőztette utánuk
a szalont, összeszedte a csészéket, kiürítette a hamutál
cákat. Margit tovább lézengett a léghuzatos levegőben.

Szabina kétszer is rászólt anélkül, hogy hallotta volna.
Az egyik bordópámás szék támlája mellé csúszva valami
tárgy sötétlett. Szórakozottan nyúlt érte. E gy keretes
szemüveg volt. Megismerte, Bogdánné felejtette itt. Mi
kor nagyanyja vacsorához szólitotta, önkéntelenül el
rejtette.
Vacsora után nyugtalanul tévelygett az elcsöndesedő házban. Nagyanyja olvasgatott, Szabina a vacsora
edényeket mosogatta a konyhán. Nem vették észre, hogy
Margit kint motoszkál a folyosón, hogy ellenállhatatlan
kényszertől űzve egyszer csak lábujjhegyre áll és le
emeli a rácsos kapu kulcsát.
Mint a holdkóros motoszkált kint a kertben. A tuják
deresen bóbiskoltak körülötte, dér feküdt a rácsajtó vas
zárján, remegő ujjai alig tudták a kulcsot a zárba illesz
teni. Mint a hipnotizált, aki nem tud parancsolni annak
az erőnek, mely viszi, hajtja, vezeti, úgy surrant ki a
házból az uccára és elindult szaladva Bogdánék felé.
Szerencsére nem laktak messze. A szomszédságban,
alig egy jó szaladásnyira. Mi az a pár lépés? Nyári idő
ben ilyenkor még világos van.
De most tél van!
sabbja.

S a

zavaros idők legzavaro-

Alig múlt nyolc és kihalt a falu teljesen. Az uccán
senki sem jár. A házak sötétek, csendesek. Nyolc óra
csak és tökéletes az éjféli hangulat. Máskor ilyenkor
szomszédoló öregek csetlettek jobbra-balra, vagy vidám
fiatalokkal találkozhattak, akik csapatosan siettek a téli
összejövetelekre az összekolompoló házba.
A »csetnik«-verekedések óta a békés boldúri ember
nyolc után ki nem mozdul a házból, kilenc után lámpát

nem éget, mert könnyen megtörténhet, hogy beverik az
ablakát.
Alig egy-két ház esett Bogdánékig, de ezekhez a há
zakhoz hosszú üres telkek, kerteket bekerítő palánkok
tartoztak. Először az ő rácskerítésük jött, mely mögül a
tuják sóhajtották deres, mézgás téli illatukat. Azután
egy hosszú horvát nemes ház következett.
Miksityné
öreg szüleié. Margit szeme megszokta a sötétet. Halvá
nyan látta már a házak és fák körvonalait. A Miksityházon tisztán, felismerhetően éktelenkedett az előző nap
lezajlott verekedés nyoma. Valami garázda társaság el
kaphatott egy magányosan haladót és a zavaros idők
zavaros szenvedélyei ezen az ártatlanul odatévedt békés
őgyelgőn nyertek kielégülést.
A botütések helye mély sebeket mutatott a vályog
falon. Nappali világosságnál érdekes lehet a hetvenkedő
legények munkáján szörnyűlködni. Nappal csoportosan
sopánkodtak vagy vihogtak a bámészok. Éjjeli magá
nyosságban azonban cseppet sem megnyugtató ez a lát
vány. Margit borzongva nézett fel a megrongált falra.
Jobban háta mögé nézett a vastag faderekaknak. Késő
lett volna visszafordulni. Behunyta szemét, hogy félel
mét leküzdje és mint a nyúl szaladt tovább.
Kifulladtan ért Bogdánékhoz. A szerb asszonycseléd
kiváncsi, kutató szemmel kisérte át a torontáli szőttes
szőnyegekkel burkolt hosszú üvegfolyosón. A sarokból
a gyékényről Emil két kis vörösszőrű ratler kutyája ug
rott elő. Körülszaglászva dörgölőztek lábszárához, hogy
azután nyakukba szedve lábaikat, rohanjanak jelenteni
a vendéget.
Néhány hűvös nappali termen keresztül a belső
szobák egyikébe vezették. Ide húzódtak a házbeliek le

fekvés előtt. Emil sétálva magyarázgatott, talán éppen
terveiről mesélt és édesanyja hallgatta. Csodálkozva fo
gadták a betoppanó leányt. A bolyhos hárászkendő alól,
melyet fejéről hátravetett, előkerült a pápaszem.
— Ő, ó, Margitka, ráért volna holnap i s . . .
Zavart mosollyal tűrte Bogdánné
hálálkodását,
mellyel lekényszeritette a székre s hogy kedveskedő sza
vak árjával fogja körül. Zavartan ült le és nem nézett
a fiúra, aki az asztal másik végéről szorongó szívvel,
megindult lélekkel nézte a zavarában is bájos leányt.
Szerette volna a szemét látni, de Margit nem nézett fe
léje, folyton csak anyjával beszélgetett. A kedvesen cse
vegő öreg hölgy nem vett észre semmit. De sejtette az
okot. Margit felvetette a fejét és szétnézett.
Itt volt hát! E ljö tt utána, környezetébe, mely vá
lasztófal lett köztük.
Müy árnyak szállanak itt?
Miért van az, hogy ilyen nyomasztónak érzi a nagy,
világos szobát, a nehéz, faragott diófa bútorokat, a ha
gyományokat lehelő drága szerb szőnyegeket, melyek
földig sulyosodó gazdagságban borítottak itt padlót, fa
lakat, bútorokat? Miért van az, mintha helyéhez sze
gezné a házi védszent képe? Nem áhitatoskodott senki
a szobában, inkább megszokásból égnek alatta az áldo
zati gyertyák, mégis úgy hatottak, mintha Margit ellen
felei lennének. Mintha azt mondták volna: te idegen*
vagy, neked itt semmi keresnivalód sincs, maradj csak
a fal másik oldalán!
Nem látott tisztán, de mögöttük érzett mindent és
mindenkit, ami tőle a fiút elválasztja. A gyertyák láng
jából révlett »Beograd«, onnan imbolygott elő a »szerblány« alakja, a »másik társaság« és minden akadály,.

mely közéjük állt. Hogy reszketett, hogy félt, hogy erő
sebbek lesznek! Hogy féltette ezt a kékszemü fiút, hogy
elveszik tőle. Hirtelen úgy érezte, hogy a küzdelem
hiábavaló, mert a fiút el fogják venni tőle. A válasz
falat nem lehet ledönteni.
Nemsokáig időzhetett. Éppen készült haza. Könnye
dén odaszólt Emilhez:
— Szeretném, ha hazakisérnél.
Már felálltak a helyükről, mikor fenyegető lépések
hangzottak fel az uccán. Ennyi idő volna? Nem lehet,
hogy ily sokáig elbeszélgettek. Vagy rosszul já r a gaírázda »járőrök« órája! Szigorú ököllel verték meg a
Bogdán-ház ablakát.
— Tessék eloltani a lámpát!
Emil haragosan indult az ablakhoz megnézni a korai
erőszakoskodót, de édesanyja lefogta karját.
— Fiam, gondolj az ablakainkra . . .
A zajra berohanó szolgaasszony babonásandobálta
a kereszteket összefogott ujjaival homlokára, mellére,
két vállára szerbesen.
— Isten segits! Isten segits!
— Néha az ördögnek is gyertyát kellgyújtani —
susogta Bogdánná, mig a villanykapcsolóhoz nyúlt és
engedelmesen lecsavarta.
A zörgetések folytatódtak a többi házaknál. Volt,
ahol káromkodás, üvegcsörömpölés kisérte a döngetést.
Margit szorongva kérdezte magában:
— Mi lesz most?
A magas menyezetü szobát még nyomasztóbbá tette
a kényszerű félhomály. A festett, csurgó ünnepi gyer
tyák szinte fenyegetőre nyaldosták Szveti Györgye zord
axcát.

— Itt kell maradnia nálunk — simogatta Bogdánná
anyásán. — Mit tehetünk? Otthon tudni fogják, hogy jó
helyen van.
Otthon! Mi lesz otthon ? A mit sem sejtő nagymama,
ha lefekvés előtt benéz szobájába betakargatni a h átát
és homlokon csókolni? Bejön a szobába és nem talál
majd senkit!
Vacogva húzódott Emil mellé, hogy a többiek meg
ne hallják.
— Otthon nem tudják, hogy eljöttem . . .
Ez a kikényszerült gyáva kis vallomás sok mindent
elárult. Mintha letépte volna a lepelt vergődő, szomorú
leikéről. Emil magára kapta kabátját, fejébe nyomta
prémsapkáját és rekedten szólt:
— Mehetünk.
A többiek nem értették ezt a hirtelen elhatározást.
E z t a csökönyös hallgatást, amellyel egymás mellett áll
tak és minden m agyarázat nélkül inkább a kockázatos ha
zatérést választották. A szolgaasszony rémüldözve csap
kodta karjait. Ilyen időben kimozdulni? Mikor minden
kapualjban támadók leselkednek. Hiába sopánkodtak, nem
lehetett visszatartani a két önfejűt, akik, mintha kerget
nék őket, szaladtak a falak mentén.
Az egyik ház átjárójánál megbotlottak egy fagyökér
ben, a Miksity kertből az uccára kihajló csupasz ágról
egy elkésett, száraz levél hullt rájuk. Mi ez a megrezzenés ahhoz képest, amely most szivüket, lelkűket el
tölti? A tuják megnyugtató suhogással fogadták őket,
s Margit még mindig görcsösen kapaszkodott a fiú kar
jába. Nem akart látni semmit, ami körülöttük van, csak
azt érezni, hogy Emil újra itt van, hogy újra az övé*

Fogai vacogtak. Az örömtől, a hidegtől, az izgalomtól?
— erre nem keresett feleletet.
— Margit, mondd mit akarsz? — dadogta Emil.
A fagyos téli levegő arcukba csapódott.
— Mit akarsz?
— . . . a z t . . . azt akarom, hogy megint jöjj hoz
nánk . y . .
— H át jöjjek?
Megragadta karjainál fogva és úgy kérdezte.
— Jöjjek?
Lehet valakinek szemrehányást tenni ? Lehet itt számonkérni? Mikor kiszámithatatlan hatalom m ár megint
húzza egymáshoz őket? Emil hangja egyre lágyabb,
egyre melegebb lesz.
— H át jöjjek . . .
Vak volna, ha nem látná, mi bontakozik itt. Vak volna,
ha nem látná, hogy, hogy szereti ez a teremtés. Teljes
odaadással. E z felébresztette! Neki nem szabad ezzel a
lánnyal játszani.
A pillanat megrettenésében kiegyenesedett és döb
benten hátra lépett. Neki nem szabad űzni ezt a veszé
lyes játékot! Mintha tűz érte volna, váratlanul el
engedte a hozzá simuló lányt, úgy, hogy az támasz nél
kül megingott és elesett.
Sápadtan nézett az elesett lányra, aki a rácsra zu
hant és ott térdelt, kuporgott a kerités mellett.
— Bocsáss m eg . . . — dadogta — nem a k artam . . .
Margit nem válaszolt,
fájó homlokát tak arta fél
karjával és még jobban eltakarta arcát, mikor a fiú le
hajolt hozzá.
— Mutasd, hol fáj?

Szive csordultig telt meg szeretettel és részvéttel.
Szinte sirással küzdve kérdezte:
— Ugye, nem haragszol. . . ?
A rcát, szemét kereste, hogy kiengesztelje. Margit
felemelte nedves arcát, hogy mutassa mennyire nem
haragszik, hogy Emil lássa és érezze nagy tiszta szerel
mét, amely mellett nem lehet helye a haragnak vagy
gyűlöletnek. A két izgatott, remegő ajak ügyetlenül ke
reste meg egymást s végre megnyugodva, süket szédü
letben összeforrott.
Milyen jó, hogy Margit nem látott a hazatérő fiú
leikébe! Milyen űzötten, milyen nyugtalan lelkiismeret
tel kullogott haza! Mint visszaeső bűnös, akit a bűn ká
bulatából hamarosan felébreszt a józan öntudat, a ke
gyetlen önvád. Müyen fanyar utóize lett ennek a várat
lan csóknak.
Margit kint maradt a kertben, mig nem hallotta
Bogdánék házánál a kapucsapódást. Mig Emil vissza nem
ért azokhoz, az őrködő védszenthez, abba a környezetbe,
mely az elválasztást, azt a határozatlan »másik« világot
(jelentette. Vagy talán abban a másik világban is meg
tarth atn á a fiút?
Nem látta tisztán az árnyakat, csak azt érezte, hogy
elakarják ragadni tőle! összekulcsolta kezét a homloka
felett és úgy susogta az ég felé:
— Nem adlak! Úgysem adlak senkinek!

Ugylátszik minden napért külön kell megküzdeni.
A fiú az elutazástól, a Beogradba költözéstől várta
a szabadulást. Margit is hallotta a készülődés, a terve
zés egy-egy elejtett szavát. Úgy gondolt rá, mint a ha
lálra, mely nagyon messze van. Melyet szeret az ember
gondolataiban nagyon-nagyon messzire tolni, mintha so
ha nem következne be. Pedig tudja, hogy be fog követ
kezni.
A lányokpusztai remete üzenetei mind sürgetőbbek,
mind fenyegetőbbek lettek. Margitot maga mellett akar
ja látni. Hogyan mehessen most, mikor mindennap a
maga uj rettegését hozza? De minden rettegés mellett,
müyen határtalan öröm, ha a fiú sápadt, szomorú, sok
szor elmélázó arcát láthatja. Nem merte megkérdezni,
hogy ilyenkor mire gondol, öröme igy is nagy volt, mert
mellette volt. De ki tudja meddig?
A sürgetések elől a közelgő ünnepek védelmébe
bujt. Az engedély meg is jött. Ám legyen, ha inkább
nagyanyjával akarja a karácsonyt tölteni, de utána lá
ny okpusztán akarják látni! Apja a legszebb fiatal fe
nyőt döntette ki számukra. Nagy ritka pelyhekben hulló
havas időben hozták, mikor karácsony hete beköszön
tött. Szinte elborították a szekeret a behavazott szagos
fenyőlombok.

Itt a karácsony!
Emil meg Margit nekigyürkőzve díszítették fel a fát.
Egész nap vagdosták a színes lakkpapirokat. Csillogó
karácsonyfadíszeket, csillagszórókat, kitárt szárnyú an
gyalokat aggattak. Margit reménykedve figyelte a fiú
vele szorgalmaskodó, vele örülő hangulatát. Boldogan,
dacosan hajtogatta magában.
— Nem lehet, hogy elhagyjon! És ha elmegy, nem
lehet, hogy végleg elszakadjon. Az nem igaz!
Közvetlenül az ünnepek után a közelgő kaszinóbál
kötötte le. Az ő erőpróbája lesz az! Nem marad
hat el. Titkos vágy fütötte szembenézni azokkal, kiket
vetélytársainak gondolt.
A faluban a bál mellett még más hirek is szállin
góztak. »Agrár« dolgokról meséltek. Birtokfelosztásról.
Sokan nem vetettek rá ügyet. Bolondság. Ki hiszi el?
Sokan szorongva tárgyalták. Mit tegyenek? Igaz volna,
vagy ijesztgetés? Aki megmenthetett, mentette a ment
hetőt. Volt, aki elparcellázta, volt aki szétosztotta. Egy
fukar földbirtokos, aki megkövetelte, hogy leányait
majdnem egy szál szoknyában vegyék feleségül, mindent
fiának tartogatva, most busás hozományokhoz juttatta
vőit.
Lányokpuszta, mintha meghalt volna. Mint a vihar
előtt, mikor feszül a levegő, úgy hallgatott a pusztán
Kalán György. A nagy némaság nem jelentett jót, de
Margit mégis ujjat huzott apjával.
Az ismerősök Margit nagyanyját biztatták. Ne en
gedje unokáját a lányokpusztai zsarnokságba. A háború
alatt eleget nélkülöztek, a fiatalok most mulatni akar
nak. Miért éppen Margitot remeteségben tartani, mikor

végig a világon mindenütt vigadnak az emberek?
kis mulatás mindenkire ráfér a sok sirás után?

Egy

— Elmegyünk. Ugye, nagymama, elmegyünk?
— El.
A bolduri ház belesodródott a készülődés lázába.
Nagymama, ami szép, mindent Margitra rakott volna.
Hogyne, mikor ily gyönyörű alkalom kínálkozik a sze
gény otthonülő falusi teremtésnek, hogy megmutassa
szépségét, Ízlését, fiatalságát! Mikor legpompázóbban
felszínre kerülhetnek a titkos vetélytársak. Ki a legcsinosabb? Ki fog a legjobban tetszeni?
Az asszonyok, lányok egymást bosszantották a készü
lődés híreivel. Egyik a városban készíttette báliruháját,
másik onnan hozatott varrónőt. A szolgabiró húga egye
nesen Beogradból rendelt toalettet. Milcsi, a m ár időses, kissé nagyszájú házivarrónő Kalánék benfentese,
fenyegetve rázta ökleit.
— Megmutatjuk Margitka, mi leszünk a legszebbek!
Boldog izgalmat hoztak ezek a napok. Milcsi bolon
dos »csakazértis« kedve mindenkit magával ragadott.
Még Szabina is beleskelődött a próbákra. Csak, mikor
már kiterítve feküdt a habos báliruha, szontyolódott el
Margit s fejét horgasztva simogatta a puha redőket.
Milcsi megrökönyödött.
— Talán nem tetszik?
— Nem akarok díszeket. . .

?

?

— Semmit sem akarok!
— Nahát ilyet?!
— Minek e z ? . . . h a . . . mi magunk »igy« nem tu
dunk tetszeni, akkor úgy sem ér az egész semmit!

H át az önbizalom? — förmedezett Milcsi boszszankodva — Az önbizalom kutya ? Mert az a ruhánál is
fontosabb! . . . Bizony, mikor én az első bálámra készül
tem büszke voltam, hogy na. Biztos voltam benne, hogy
én leszek a legszebb, hogy még a dalai láma is elszédül,
ha rám tekint.
Bolduri kaszinóbál!
Városban bizonyosan megmosolyognák ezt a naiv
»vidéki« lelkesedést, amely a kaszinóbál hirére az egész
járásban fellángolt. A bolduri kaszinóbálnak már béké
ben is nagy hire volt. Sok olyan család mozdult meg
ilyenkor, mely különben sehova sem ment, sokan költöt
tek százasokat erre az estre, holott különben fogukhoz
vertek minden garast. Voltak, akik mulatókedvüket is
erre a bálra tartogatták.
A benfentesek megszerezték a reggelig tartó mulat
ság engedélyét. A tehetősek kocsiszámra hordták a tü
zelőt (szalmát, kukoricaszáraij a iiiauiiosokat megkör
nyékezték, hogy kivételesen hajnalig égjen a villany. A
rendező ifjak úgy diszitették a termet, mintha menyaszszonyt öltöztetnének s összekunyoráltak, összehordattak
a faluból mindent, amit lehetett. Itt diszlenek a Kalán
aszparágusok s a jegyzőné nagy fikuszai. A két sorvadó
pálmát a járásbiróék adták. A lampionokat Pili kölcsö
nözte. A falakon Kari festményei, tussrajzai. Köztük
a legszebb szerb tyilimek diszlenek.
De mi ez a tarkaság ahhoz az embertarkasághoz,
■
amely itt összejön. Öt-hat falu különféle nemzetiségű
népe. A torontáli úriközönség legérdekesebb vegyüléke.
Kevés magyar birtokos, kevés horvát nemes, a megma
radt hivatalnokok és néhány uj szerb tisztviselő. A tá r
saság zömét a nagyhasu, de csengőpénzü kisgazdák és

azok gyermekei alkották. Van itt gazdag szerb kisaszszony, vagyonos horvát lány, jómódú német, magyar és
román. Van itt a kivágott estélyi öltözéktől, a romános
»száda« ruhákig mindenféle. De majdnem valamennyi
vállán ott lebeg »belépőként« a torontáli nagyanyák ha
gyatéka a dúsrojtú drága buzsáki selyemkendő.
Nem kell itt hangulatkeltésről gondoskodni. E zt az
összetalálkozás egymaga megteremti. Hát még mikor
beözönlöttek a határon túliak, kikre alig számíthattak,
szinte az egész terem megmozdult örömében.
— H ohó. . . hohó itt vannak a rumunyok!! »Hohó
testvér!« Testvér! Éltek m ég?!
E gy gomoly lett körülöttük a társaság.
— E zt se hittem volna — harsogott hahótázva egy
nagy hangú úriember — hogy egyszer passzust kell vál
tani ide a szomszédba.
— Hát mi mit szóljunk? — szólalt meg egy dörmögős polgár. — A mi falunkat derékban szelte ketté
az új h atár!
Amott egy mulatós jegyző vidámitotta itteni kolle
gáit.
— A fő, hogy nálunk most rendes a határőrség —
magyarázta az egyik kettősbirtokos. — Látod az ott az
uj parancsnok.
— Melyik?
— Az a fekete cm agorac százados a bálterem aj
tajában.
— Az a kefe bajuszú? Nagyon szigorú embernek
látszik.
— Rá is fér már kis szigorúság erre a vidékre.
Csupa csempész, útonálló alakok hemzsegnek az utakon*
a szállások közelében.

Minden csillogás,
minden izgalom és zaj mellett
legszebb és legérdekesebb volt az asszonyok és lányok
hivalkodása. Mikor Pili az érkező Margitékat bevezette
a terembe, tetőpontját érte már a kellemes izgalom.
Zenészek cincogtak az emelvényen. Táncra várakoz
va hullámzott a bálterem. Szallaggal, gyöngyökkel le
szorított szőke, barna szép fejek villantak fel a nyugta
lan tömegben. A sok tarkaságban, a túlzott, sokszor
ízléstelen pompában feltűnt Margit tiszta, nemes egysze
rűsége. Nem hozott el mást, csak szeme csillogását^
azt a leküzdhetetlen akaratot, mely sápadtá tette arcát.
Olyan volt köztük, mint egy kislány fehér opál ruhájá
ban. Puha fodrok fogták körül a szoknyáját. Bő ujjai
hullámosán omlottak félkarjáig, hogy mikor felemelte
őket visszahulljanak mint a lebegő szárnyak s vállig
meztelenül hagyják puha kislányos karját. Sehol disz,
ékszer, egyedül ruhája ráncait fogta le egy művészi
összeállitású fekete fagyöngy füzér, mint a barátok csu
háját a kötél.
Voltak itt szebbek! Csillogó húsú babák, nagy, erős
szép lányok, de köztük messzire világitott a Kalán-lány
fehérruhás sugár alakja. Voltak itt lányok könnyű tüllruhákban, mint lenge, habos felhők. Feltűnt egy horvát lány ezüstsujtásos dalmát mellényben diszelegve.
Azután a szolgabiró húga a délceg fiatal szerb nő, ki
nek telt szép nyakán, karjain bizarr diszként villogtak
az apró fülérnagyságú aranydukátok.
Margit csak a szeme csillogását hozta el, mellyel
állhatatosan kereste azt, akinek kedvéért eljött. Mi volt
valamennyi szép lány ideges várakozása, ahhoz a fe
szültséghez képest, amely most egész lelkét eltöltötte?!
ó , sokkal többet jelentett ez a hiúságnál. A döntő óra

ez, amikor meg kell tudnia az igazat?! Amikor meg kell
látnia itt mindenki előtt, hogy elhozza-e hozzá a szive?!
A patikus bizalmaskodva súgta.
— Margitka egy szót és én hozom azt a fiút, ha
mindjárt nem tudom kicsoda lenne is!
Margit megrázta a fejét.
— Nem lehet Pili bácsi. Annak magától kell jönni!
Különben nem »gilt«.
Emil az ajtó körül csoportosuló férfak közt beszél
getett. Vendégeik és más beográdi urak, az itt tartóz
kodó agrár bizottság tagjai foglalták le. Nem gondolt
táncra. Legalább egyenlőre nem. Különben sem tartozott
a duhajkodó, hajnal felé csapzotthajú, lelkes táncosok
közé, sokkal csendesebb, komolyabb természetű volt.
Mégis mikor Margitot meglátta a táncraváró szépelgő
asszony és lányseregben, zavarba jött és elhallgatott.
Azok a nagy, parázsló szemek szinte égették a lelkét.
Elsápadt és szeme előtt összefolyt minden, csak az a két
fekete parázs izzott, könyörgött, vádolt, égetett.
A keménygallérba begegőzött muzsikusok nyújto
gatták nyakukat. Kezdődött a tánc . Margit szeme á t
siklott a tömeg felett és sápadtan mosolyogva kapcso
lódott Emilhez, aki sápadtan, mozdulatlanul, szinte meg
babonázva állott a helyén.
Örökkévalóság a perc, mig megmozdul. . . mig, anél
kül, hogy akarná, elindul. . . Talán csak köszönteni
akarta s ime akaratlanul karját nyújtotta. S mikor a
Margit felé induló táncosokat meglátta, oly féltve szorí
totta magához, mintha el akarnák rabolni.
Nem tudott most egyikük sem gondolkozni, de gon
dolkoztak helyettük mások. Az összeboruló susogó fe
jek, akik majd minden párt elkönyvelnek. Ki-kivel tán-

col ? Nini, a Bogdán-f iu és a Kalán-lány! A vendég Bogdanova figyelmeztetően fogta meg a fiú anyjának a
kezét.
— Látod?
— Mit látnék?
— Emilt.
—

ÉS . . .

?

— Azt hiszem ideje közbelépnünk.
— Rémeket lá tsz . . . Emil Beográdba megy.
— Nahát segitek, hogy könnyebben mehessen!
Bogdánné szemrehányóan hajolt közelebb.
— Ne bántsd őket. Te mindig olyan vagy . . . ! Nincs
itt baj . . . hogy egy kicsit szerelmesen húzódnak egy
máshoz? Istenem fia ta lo k ... Nem biztos, hogy Emil
szereti . . . csak, tudod, milyen melegszívű fiú . . .
— Éppen ezért vonhatja hatalmába.
— . . . és a lány fiatal, elfelejti. . .
— É s ha n e m ? ? ... Nekünk kell talpon lenni, ha
csak nem akarod fiadat olyan életbe kergetni, melyre
semmi szükség nincs!
Szállt a zene. Amazok kábultan összesimulva lép
kedtek a forgó lengő táncospárok sokaságában. Margit
azt hitte, hogy hidegen, gőgösen fog ma este viselkedni
s azon vette észre magát, hogy lelkében végtelen sze
le te t és alázat lesz úrrá. Ez már talán nem is alázat,
hanem teljes, feltétlen odaadás.
Emil gyötrődve, régi önvádjával ébredt fel az első,
édes kábulatból.
Istenem, hát szereti ő ezt a lányt? S ha igen, nem
kötelessége-e útját állnia ennek az érzésnek, mielőtt elhatalmasul? Szabad-e folytatni ezt a lelkismeretlen já

tékot, mikor józan ésszel m ár egy más életre készült
fel?
Margit hiába várta, Emil nem jött vissza többé az
első tánc után. Sehol sem volt látható. Talán később
visszajön. De hiába, ismét csalódott. Mi van itt? Repült
az idő s Margit dacosan, mosolyogva repült táncosaival.
Nem igaz. Emil ide fog jönni! Nyugtalanság fényesitette
szemét, az izzott, de nem az őszinte jókedv okozta ezt.
Táncosait megtévesztette. Vitték kézről-kézre, minden
kihez volt néhány kedves szava, mindenkit elárasztott
kedvességével. S mégis minden mosoly annak a másikoak szólt, azt várta, kérte, könyörögte vissza.
Valahogy a határőrparancsnok Margithoz sodró
dott, a vacsoránál mellette ült. Sokan mosolyogtak a
barátságon. Na lám, a crnagorac legény tüzet fogott.
Pili behizelgő csúfolódással veregetett a százados vál
lára.
— Mondja kedves parancsnok úr, momentán, de
csak momentán, nem sajnálja, hogy nem tud magyarul?
Zavart komolysággal függesztette M argitra szemeit.
— De, sájnálom, nádzson sájnálom! — és szivére
tette kezeit, hogy mennyire sajnálja.
Mindenki mosolygott, nevetett. Rájuk köszöntötték
a poharukat. Margit elfogadta a játékot, velük tartott.
Ekkor tűnt fel Emil először. Nagyon sápadt volt. Még
jobban behúzódott barátai közé. »Semmi köze hozzá, mu
lasson akivel akar! Margit nevetett, kacagott s olyan,
de olyan jól mulatott, hogy felért volna egy kiadós
sirással.
Az egyik mellékasztalnál egy becsipett kisgazda
(rendetlenkedett. A korai jókedv hol nótázásra, hol pa
naszra késztette. Az elmúlt napok ijedtségét öntözgette,

melyet elsírt mindenkinek, kit csak elfoghatott. Állítólag
rablók szalajtották meg tanyájáról. Persze kinevették.
Bánátban bekormozott arcú rablók? Az itt régen nem
volt. Verte az asztalt, úgy méltatlankodott. Tizenöt éve
él kint a tanyán télen-nyáron, soha semmi baja sem
volt, most vénségére ugrasztották ki fészkéből! Felfor
gatták mindenét pénz után.
Hogy véget vessenek az áradozásnak, a közönség
asztalt bontott. Indult a tánc. A százados karjába fűzte
Margit kezét és »szrbiankát« rendelt, noha a zenészek
már csárdásba kezdtek. A cigányok gyáván abbahagy
ták a csárdást és tanácskozni kezdtek. Hogy is megy
az a szrbiánka? Sokan mozogni kezdtek. Mi lesz? Már
csárdást se szabad táncolni?
— Nem tudjuk, százados úr kérem, még nem kérte
tőlünk senki. . . — mentegették magukat a cigányok.
— H át mit tudnak ? Mit akar táncolni a kisasszony ?
— Valami vígat! — kacagott Margit. — Egy vi
dám one-steppet.
A cigányok máris rázendítettek és Margit erőltetett
jókedve m ár a féktelenségbe tobzódott.
Mintha vesztét érezte volna, kacagott, kacérkodott
szüntelen. Emil kínlódva látta ezt a játékot, sokszor
már egy lépést is tett Margit felé, hogy elkérje a tiszt
től, hogy összeszidja, mint egy rakoncátlan gyereket,
jhogy magához szorítsa és ne engedje el többet, mert
hiszen ő az övé, egyedül az ö v é . . . A józan ész azonban
ú rrá lett a fel-feltörő szenvedélyen. Margit nem lehet az
övé . . . Csináljon, amit akar . . . Kacérkodjon, akivel
a k a r . . . Semmi köze hozzá! Nem törődik vele!
Bent állt a tánc, a tobzódó jókedv, a két dacos lélek
Vergődését senki sem vette észre. Kint a kaszinó előtt

pedig megállt egy messzi útról jött, izzadó páráktól gő
zölgő négyesfogat. A báli éjszakázok számára meghalt
a külső világ, a csúf, nedves hideg, mely á tjárta az ér
kezőket, akik vastag pokrócokkal takargatták a fáradt
ságtól didergő, tajtékos lovak hátát. Sűrű pelyhekben
hullt a hó. Fehér volt a világ, a házak, a kertek, a föl
dek, de alulról nem fagyott, s cuppogó csatákká ázott a
kocsiút. Szinte embertelenség ilyenkor hosszú útra lova
kat befogni.
A sáros fogat, bár hosszú útról jött, nem fordult
be a kaszinóudvarra, a fészerekben összezsúfolt vidéki
fogatok mellé. Ez a kocsi nyomban visszakészült!
Citerás Ferkó topogott a lovak mellett, fázós kezé
vel csapkodva járta a kocsistáncot, hogy elemyedt tag3 ait felmelegitse. A bokáig sáros, felkötött farku lovak
előtt egy másik lány okpusztai ember az ötödik lovat
vezetgette kantáron, kezében szorongatva a kialudt fák
lyáját, melynek világa a sötét, havas estében az utat
mutatta.
A gazda úgy sárosán, havat csurgató bajusszal, sap
káját hóna alá kapva indult az épületbe. Robusztus teste
alatt szinte megrengett a recsegő fapadozat, ahogy meg
bicsaklott fejjel a zajongó füstös kaszinótermen átha
ladt. A bálterem ajtóban állók megrebbenve nyitottak
utat. Egyetlen pillantás és Kalán meglátta azt, akit ke
resett.
Táncra sorakoztak a párok, Margit kezét Csóvity,
a crnagorac százados fogta, jobban mondva el sem
eresztette a tobzódó one-stepp óta. A zene szólt, már
indultak. Kalán sem jobbra, sem balra nem nézve, egye
nesen hozzájuk ment és leánya vállára tette a kezét:
— Haza megyünk!

Margit összerezzent, de semmit sem szólt. Körü
lötte csak a megrökönyödés nyújtotta meg az arcokat,,
de ellentmondást senkisem kockáztatott meg.
Nincs más választás. Margit szó nélkül indult. De
olyan lassan mozgott, oly soká bújt kabátjába, olyan
piszmogósan húzta fel keztyűit, mintha a vesztőhelyre
menne. Körülnézett, mintha még várna valakit. A hideg
kaszinófolyosón ténfergett. Soká szorongatta a körülöt
tük tipegő, megszeppent nagymama kezét. Kalán rájuk
szólt:
— A mama menjen be. Megfázik.
Felkerült a kocsira. Betakarták a hosszúszőrü bun
dába. A lovak már türelmetlenül várták az indulást.
S ő felnézett a világos ablakokra, mely mögött vidám
zene mellett táncoltak a többiek.
— Nem lehet, hogy így menjen e l! . . .
A lovakról leszedték a pokrócokat. A vezető újra
meggyujtotta a fáklyaszálat, mely sercegve égett a ha
vas, párás levegőben. Indultak. . . S ekkor az utolsó
percben, mintha utolsó percig küzdött volna, egy fiú
sietett ki a kaszinó ajtaján. Az utolsó percben hajadon
fővel, kis kabátban szaladt feléjük Emil. E g y percig állt
csak a kocsi, alig szoríthatták meg egymás kezét.
— . . . Isten veled M arg it. . . ha nem látnálak már.
Jövő héten utazom.
A határtalan hála, a váratlan öröm boldog, aláza
tos könnyeket csalt Margit szemébe. A két kéz görcsö
sen szorította egymást.
— ígérd meg, hogy eljössz addig, E m il. . .
A türelmetlenkedő lovakat nem lehetett várakoz
tatni. E gy ideig fogták még egymás kezét. A fiú a kocsi
mellett szaladt. Azután egy erős rántás elszakította őket.
Könyörgően hallatszott a távolból:
— ígérd meg . . . ígérd m eg . . .

Nem fog elmenni.
Jön Beograd! Jön a feledés! Nem fog kimenni Lányokpusztára.
Nem is gondol többet lányra, szerelemre. Az ő sze
relme a munka lesz, a szent kötelesség. Tanulni, dol
gozni fog, hogy érdemes és hasznos fia lehessen hazá
jának. Tervezett, készülődött, nem is akart másra gon
dolni. De legszebb tervei mögül is egy sápadt lányarc
villant fel, két parázsló, fekete szem és mintha most is
hallaná az utolsó szavakat: ígérd m eg. . . E m il. . .
H át csakugyan ennyire szivébe férkőzött?
Azonkivül nyugtalanitó hirek zavarták Emilt. A be
csípett, izgága kisgazda igazat beszélt a kaszinóbálon.
Fosztogatók jártak a tanyákon. Zavargott a vüág. Az
elszigetelt, megkisebbedett Magyarországon kommu
nista mozgolódások izzottak. A hirek átszivárogtak és
nyugtalanitották az itteni embereket. Megbízható csend
őrség kevés volt. A granicsárkatonák pedig sokszor öszszejátszottak a zavaros időket és zavaros közbiztonságot
kihasználó söpredékkel. Katonákkal vagy azok ruháiban
éjszaka csapatosan lebzseltek az elhagyatott tanyák kö
rül, lopkodva, ijesztgetve a kintmaradt családokat. Elhordták az aprójószágot, elhajtották a teheneket, betör
tek a megrémültekhez és pénzt követeltek.

Emilt felzaklatták ezek a hirek. Messze körzetből
jöttek a hirek, a fosztogatók mindenfelé elportyáztak.
Merészek és szemtelenek voltak, mert nemcsak a zava
ros idő, de a földrajzi helyzet is nekik kedvezett. Ha
szorulna a gyűrű, itt a határ, egy-két óra alatt más or
szágban vannak. A kintmaradt tanyások sorban a fal
vakba menekültek. Csak a lányokpusztaiak hallgattak.
Kalán szemébe nevetett Emilnek az aggodalmakra.
F ark ast az odújában háborgatni? Ám jöjjenek, itt
hon van a gazda! Éppen jókor jönnének, talán sohasem
volt ilyen keserű, elszánt kedvében. Nemcsak az a hálát
lanság bántotta, hogy azok készülnek rátámadni, akiket
éveken keresztül ő segélyezett, akiknek kenyeret adott
minden ellenszolgáltatás nélkül, hanem az a körülmény
ís, hogy az ősi birtokból, melyet az elődök könnyelmű
sége amúgy is lesorvasztott, most a törvény is le akar
töm i egy-két darabot.
Agrárbizottság já rt kint Lányokpusztán. Mérnökök,
hatósági emberek, s kiséretükben hivatalos küldetésben
a határparancsnok. Margit a pusztai ház kurta, kiugró
ámbitusáról nézte jártukat, keltüket a határban. Mig
a béresnép a tanyaudvaron összeverődve tárgyalta a kü
lönös látogatást.
Margit tekintetével kisérte őket. Hol eltűntek, hol
a birtok másik oldalán tűntek fel. Egyszer kocsikra ül
tek, máskor lekerültek az ülésekről és gyalog járták a
földeket. Méricskéltek, mutogattak. Apja úgy járt-kelt
velük világitó fehér fejével, hajadon fővel. A vedlett
farkasbundája hol itt vetődött fel, hol amott. Úgy támolygott velük, mint egy fejbeütött. »Lányokpuszta há
romnegyed részét lehasitják az új intézkedések.« »Tele
pesek kerülnek a Kalán-földre.« Ha kérdeztek valamit,

csak kitárta karját. »Tőlem ne kérdezzenek. írjanak fel
mindent. Tessék, itt van, ami csak jól esik!«
Az urak összenéztek. Bolond ez az ember? Vagy
megzavarodott ?
Dolguk végeztével szótlanul szálltak kocsira, hogy
minél hamarabb távol legyenek ettől a furcsa hévvel
adakozó vén birtokostól, aki lengő fehér hajával, zsebrevágott kezével furcsán, sejtelmesen és nyugtalanitóan
hatott. A cm agorac százados maradt legutoljára.
Engesztelni akart vagy társai megszeppent köszö
nésnélküliségét jóvátenni, talán ő maga sem tudta. Meg
sajnálta ezt a furcsa nagy embert és valami vigasztalás
félét akart mondani, hogy mindez még nem végleges, a
legelőket talán nem is számítják bele az ötszáz holdba
s végül, hogy ők csak jelentést tesznek, ők csak köteles
ségüket teljesitik, a minisztériumé a döntés joga. Meg
értette Kalán sérelmét s néhány emberi szóval szerette
volna azt enyhiteni. De amint Kalán szemébe nézett,
amelyben fojtott, ellenséges indulatok lobogtak, jobbnak
látta, ha nem sokat vigasztal. Nem sokat ér itt már a
szó. De hangjában sok melegség és megértés simult, mi
kor kezet nyújtott neki:
— Na, Isten megáldja Kalán úr!
A barátilag kinyújtott kéz kinyujtottan várt. Kalán
kezét még jobban besülyesztette kopott farkasbundájá
nak a zsebébe. Fejét felemelte és elnézett a búcsúzni
akaró százados felett.
A kinyújtott kéz megrándult. Csóvity százados fog
sora összeszorult, talán valami átkot vagy valami ká
romkodást harapott szét. A síma, barátságos tenyér
most kemény ökölbe szorult.

Kétszeres volt a megaláztatás. Margit kint állt az
ámbituson. De azért katonásan mindent legyűrt, lenyelte
a szégyent, sarkon fordult és szó nélkül elm ent. . .
Ez volt a hangulat Lány okpusztán. Ebbe a feszült
ségbe érkezett Emil a garázdák hireivel. Éppen jókor
jönnének, legjobb kedvében találnák a gazdát. Kalán
Györgyöt nem lehetett ezekkel a hirekkel megijeszteni.
Az öreg egyszerűen nem hitte, hogy hozzá betörhet
nek. Mogorvaságában nyoma sem volt az aggodalomnak,
nyugodtan, megszokott kemény szófukarságával já rt
kelt, parancsolt és rendelkezett. Emil is úgy érezte, hogy
aggodalma alaptalan. E gy üyen gazdánál a vaspántos
ajtók és a sok béres védelmében nem valószínű a be
törés. Csak mikor hazafelé tarto tt a néptelen, kihalt vi
déken, fogta el újra nyugtalanság s elszomorult a lelke
arra a sivárságra, amit ott visszahagyott.
Nem halaszthatta az utazást és nem nyújthatta ezt
a barátságot tovább. Botorság volna. De most látta, mily
nehéz a válás és müy nehéz fájdalmat okozni annak, aki
kedves neki. Csak néhány napja van az elutazásig,
de ez a néhány nap szinte végtelennek tűnt a bolduri készülődésben. Valami folyton hivta, vonzotta ki a
pusztára, folyton hallotta Margit meleg, könyörgő hang
ját . . . Már többször elhatározta, hogy kiméletlen és ke
gyetlen lesz Margithoz, de mikor mellette volt, megbéní
totta elhatározását az a puha báj, az a meleg odaadás,
mely Margit tekintetéből és minden mozdulatából ki
áradt. Majdnem mindennap ki kellett mennie Lányokpusztára, de nagy belső vívódásairól emlitést sem tett.
Pedig érezte, hogy egyszer túl kell esni azon a kegyetlen
jeleneten, amely az örök, a végleges szakitást jelentette
volna, de ezt a jelenetet mindig másnapra halasztotta.

Nem említett semmit, csak ült Margit mellett és hall
gatott azzal a mély hallgatással, melyben az utazás, a
végleges elszakadás közelgő szele érzett. S eljött a nap,
mikor Kalán kérdőszemü mord fogadására bocsánatkérőén ejtette le fejét:
— Ma vagyok itt utoljára.
Mintha az idő is meg akarná hazudtolni ennek a
napnak a szomorúságát. Az előző napok havazása meg
szűnt. Tiszta, szép téli idő volt. Fagyott. Margit biza
kodó hittel ácsorgott, a külső nagy nappali üvegajtajá
nál, hogy a szép nap láttára még szivósabban bízzon
a mai nap hatalmában.
Az emberek vidámabban jöttek elő a hóba bújt apró
béresházakból. Nagy nyirfaseprükkel, ormótlan lapátok
kal láttak a hó eltakarításéihoz, hogy utat vágjanak a
kúthoz, az istállókhoz. Körülötte ismerős zajokkal moz
golódott a ház. Jöttek fel apjáLhoz a béresgazdák napi
parancsért,
torkukat köszörülve, havas csizmájukat
verdesve az ámbitus lépcsőjéhez. Az ormótlan szobák
ban, melynek vastag falain alig hatolt á t hang, Jóska,
a belső szolgaember fűtötte a nagy cserépkályhákat.
A szuszogó, kissé bamba, de kötélizmú szolgának más
dolga nem volt. Já rta sorba a szobákat tűzpiszkálóval,
rakta a kályhákat, akár használták azt a szobát, akár
nem. Apja akarta így. A konyha felé vezető nagy, üres,
téglás folyosót mennyezetig rakatta két oldalán hasított
fával, melyet Jóska nyáron baltázott halomra téli tüze
lőnek. Fűtötték a nagy szobákat talán, hogy meleggé,
kedvessé tegyék a farkasodut e lenge, kákabélű leány
számára.
A konyhán Julcsa néni dalláLrozott. Érdekes aszszony volt Lányokpuszta házvezetőnője. B ár derekáig

sem ért a rendes embereknek, akkora szusz lakozott eb
ben a köpcös, széle-hossza egy tanyai menyecskében,
hogy az óriástermenü béreslegények reszketve álltak
meg előtte. Mert bizony néha megtörtént, hogy pofon
vágta a kútágas magasságú embereket is.
Délutánra kisütött a nap. Mintha az Isten is Mar
git pártjára állt volna, hogy ez a nap varázslatosan
szép legyen. Kicsalta a nap a szabadba s kisétált a havas
úton Emil elé.
Az út kimelegitette, a hideg kicsipte, de nem for
dult vissza. Néha hátat forditott a fagyos széljárásnak,
úgy pihent, máskor oldalt fordult, hogy a hideget kijátsza. A tanyai úton kopaszon recsegtek a havas fák.
Tetején varjak gubbaszkodtak, lónyomra leskelődve.
Egy-egy bús »kár« ijesztett rá. De azért ment, ment,
félelmet, magányosságot leküzdve előre, s mikor az is
merős szán a távolból felcsüingelt, legszivesebben röpült
volna.
Emil, aki egész úton a kíméletlen szakításra készült
fel, mikor a fasor közt a hóban bukdácsoló leányalakot
meglátta, valami összeszoritotta a szivét. Nagy, nagy
részvét ömlött végig a lelkén. Sajnálta Margitot, de talán
sajnálta önmagát is, ennek a gyönyörű regénynek az el
múlását, az örök eltemetését.
— Nézd milyen hideg az arcom! — mosolygott
Margit, s a fiú meleg kezeivel simogatta a fagyott orcá
kat, a meggypiros fülcimpákat.
: A ház jóleső meleggel fogadta őket. A kályhák
ban durrogott a tűz. Kikászolódtak kabátjaikból. Kalán
György borostás arca is mintha megenyhült volna.
— Hideg van künn — dörmögte. — Üljetek köze
lebb a tűzhöz.

Mindenről beszéltek, csak arról nem, ami fejük fe
lett lebegett. Mintha szó sem volna elválásról, messze
kerülték a témát. Margit pedig áltatta magát gyerekes
bizakodással. »Hiszen nem igaz. Úgy sem hagy el.«
Mintha egy egyszerű, kedves, gondtalan délutánról lett
volna szó, nyoma sem volt a válás fájdalmas, előrevetett
árnyékának.
Elnézték az udvar délutáni életét. A nagy, lompos
kutyák marakodását a tanyaudvaron, a napra kiveze
tett kis csikók ugrándozását. A béresek itatáshoz készül
tek. Vagdosták szekercével a kút körül és a cementvályúból a jeget. Azután járkáltak a lakásban. Margit
megmutatta apja kopár szobáit, ahol ez a mogorva em
ber egy emberöltőt töltött. Bevezette a kertrenéző szo
bákba, hol a könnyű függönyök, a karcsúlábu bútorok,
a sok, sok kézimunka, a selyemre festett képek egy
melegszemű asszonyról meséltek. Megmutatta fényképét
is, megmutatta cimbalomját, mely vigasztalást hozott
valamikor ezekbe a szobákba.
— Uzsonna után játszani fogok. Jó ?
S Emil elszomorodva bólint. »Jó.« Most minden jó.
Kinéztek a havas kertbe, mely egykor börtönt je
lentett egy fiatal asszonynak. Megkeresték a kertajtó
kulcsát és lementek. A pusztulásban is szép nagy kert
ben csak akkor hangolódott le az ember, ha a bokrok
tól, vadkúszóktól takart magas, rozsdás drótkerítéshez
ért, mely elzárta a külvilágtól. A ritkuló fenyves és ki
vesző gyümölcsösben anyja halála óta emberi kéz nem
munkálkodott. Az ő kezei dédelgettek itt néhány bokrot,
virágtövet. A kertet azóta nem bolygatták. Ami kive
szett, kiveszett, ami megmaradt, az határtalan bujaság
ban burjánzott el. Földje nem termett, a parlag gyepét

nem nyírták. A roskadozó, vén gyümölcsfák terhét ha
leszedték, de tovább nem törődtek a fákkal. Amelyik ki
száradt, úgy maradt tarlottan, élettelenül. Mintha a
múltat kiáltoznák, úgy nyúltak ki nagy fagyökereikkel
a? évről-évre sarlózatlanul lefonnyadt és hóboritotta
gyepből.
Összebújva sétáltak Margiték. Az elmúlás látása úgy
összeszoritotta a fiú szivét, mint vasmarok.
— Itt élt az an yám . . . — suttogta Margit — és
itt fogok élni én . . .
Furcsa, szinte elfúló volt a hangja, mikor tovább
emlékezett:
— Szomorú volt itt az anyám . . . mert szeretett. . .
és szomorú volt az apám, m ert nem szerették . . .
Megrándult a fiú karja s vádként hullottak fejére
ezek a csendes, sóhajos szavak.
E g y helyen virágok kanditottak ki. Széthajtva a
havas ágakat s a havat lekaparva róluk, néhány szál
krizantémrózsára leltek, összeszedték és bevitték a vá
zákba. A szomorú asszony ott a falon, mintha mosoly
gott volna.
Múlt az idő. Bent homályosodott. Jóska a nagy, kör
égős lámpákat tisztogatta, petróleumot töltve belsejük
be. A tanyaudvaron erőtlenődő rózsaszínben búcsúzott s
olvadt szét a nap. Erőre kapott a fagy, az ablakokra jég
virág rajzolódik. Feljött Kalán is kezeit dörzsölve, a
tanya esti ellenőrzéséből. Dörmögve üzent a konyhára
uzsonnáért. Julcsa néni meleg borsos pogácsát kül
dött be és forralt bort a lányokpusztai vastag fehér
findzsákban.
Az ital átjárta testüket, a kályhából nyaldosó meleg
áram lott. Borzongató volt most Emilnek a szél hangjára

eszmélni. Hogy ez a meleg odú kint van a pusztában,
védtelen magányosságban. Hogy a tanyaudvar csende
sedik, az emberek behúzódnak az apró viskókba. Ritkán
nyikordul a kút. Egy-egy béresasszony cipekedik csak
elkésetten a fűtenivaló szalmanyalábbal vagy kukoricaszárral. Azután elcsendesedik a puszta. Ő is elmegy. S itt
marad ez a két ember egyedül.
A pusztai ház órái figyelmeztetően verték az időt.
Még egy félóra. Kalán szúrósan nézett rájuk. »Mégsem
megy?« Felzaklatottan ültek helyükön. Margit megfogta
kezét.
— Menjünk be énhozzám . . .
Bebotorkáltak a langyos,
illatos női szobákba,
tárva-nyitva hagyva maguk után az a jtó k a t. . . Feltakar
ták az öreg cimbalmot s reszketett a kezük, mikor a
kottatartót megvilágitó gyertyákat meggyujtották.
— Várj egy kicsit — susogta a sápadt fiúnak.—
Egy kis örömet szeretnék szerezni. . .
A vékony kéz kezén hagyta melegét. A pillanatra
hozzásimult leánytest karján hagyta az ülatát. Emil
dermedten maradt a helyén. Révülten bámult a tűzbe.
Azok a hagyranyilt világos szemek talán soha ilyen
kékek nem voltak.
. . . Mintha egy régi kép elevenedett volna meg.
Vagy azt a régi világból való szelidlelkű nőt akarná
életretámasztani, aki annyira ülett ezekbe a mályvailla
tos szobákba. Halovány frész empire-ruhában jött elő
Margit. A puha, omló selyem földig hullott testén, a
mell alatt szoros atlasz-sállal fogva össze. Mintha egy
régi kép elevenedett volna meg, mintha a mesékből jö tt
volna elő. Fellebbentette a festett lámpaernyőt, hogy a
fény teljesen mgvüágitsa.

— Ugye, nagyon hasonlítok a mamámra?
A fiú nézte a hosszúruhás lenge alakot, a karcsú,
hajló nyakat, melyen a régi ezüstékszer türkizkövei úgy
csülogtak, mint apró nefelejtsszemek. Nézte a sugárzó,
reménykedő, boldog arcot, melyen ugyanaz a kifejezés
ült, mint egyszer régen, mikor kis karácsonyi angyalnak
térdeltették a csillogó karácsonyfa alá. Az apró, alig
tipegő gyereken akkor is ilyen földighulló rózsaszín tüllruha volt, s akkor is így nézett ott mindnyájukra, üyen
fényes szemekkel, mint aki tudja, hogy nagyon-nagyon
szeretik. . . Akkor úgy kapkodták a vendégek karrólkarra, hogy még az ezüstcsülagokkal telehintett tüllszoknyácskából kikandikáló meztelen apró lábait is
végigcsókolták.
Emü elbűvölten, ellágyultan nézte. Nem tudott
szólni. Nem tudott közeledni. Pedig úgy érezte, át kel
lene fogni, magához kellene vonni és megköszönni azt a
sok-sok szeretetet, mely belőle sugárzik. De nem mert
egy lépést sem tenni, m ert úgy érezte, ha most magá
hoz vonná, soha többé nem tudná elengedni.
Talán annak a szelíd asszonynak a lelke lengett ma
este itt, minden akaratosság lehullott Margitról. Csak
a könyörgés, a »kinemmondott szó« maradt meg. »Ugye
maradsz?« Egyetlen kérő szót nem ejtett ki, de helyette
szeme kérte a maradásra. Leült a cimbalomhoz s halkan
dúdolgatta a lágy, szomorú magyar dallamokat. A cim
balom húrjai olyan álomszerűén zengtek, mintha a va
lóság talaja kicsúszott volna alóluk. Megállt az idő, meg
állt a gondolat. A cimbalom fölé borult lánynak a lelke
sirt most. Onnan súgta, onnan esdekelte annak a nyúlánk
halvány fiúnak, aki úgy ült a karcsú empire pamlagba
süppedve, mintha nem is élne.

Csak azt az egyet szeretném
Elmondani néked !
Hogy ne menj el
Hogy ne hagyj el
Mert fá j a szivem érted.
Majd meg halok érted . . .
Megrezzenve olvasták a kis óra csilingelő ütését.
Fél öt. A bejárat előtt a bolduri kocsi csengetyűzött.
Bejött a kocsis szólni. Elszálltak a dalok, szétomlott az
álom. A cimbalomverők keresztbe rakottan maradtak a
húrok felett, halottan. Mint alvajáró kelt fel a fiú helyé
ről. Mint alvajáró kelt fel Margit. Arcán, szemén mosoly
ült. E gy kendőt kapott a vállára és úgy botorkált a fiú
után.
Kalán mogorván rázta meg Emil kezét. Mogorván
kivánt szerencsés utazást. Kint, Jóvá, a fiatal kocsisgye
rek subájába húzódva figyelt türelmetlen lovait csititva.
A tanyán itt-ott fény pislákolt. A szél dermesztőén süvitett a nyitott feljárón át. Lecsapta a kémények füst
jét és pernyeszaggal telitette a fagyos lehelletet. Fűtöt
tek a béresasszonyok éjszakára.
Hogy várta ez a fényesszemű lány a megváltó szót.
Utolsó percig várta, hogy kimondják: »Maradok.« Áll
tak a nyitott ámbituson, s mikor becsukódott mögöttük
az ajtó, úgy esett hozzá reszkető szerelmes szájával,
mint megtestesült esengés. A fiú felrázódva zárta magá
hoz s ziháló könnytelen férfisirással szorította arcát a
lánfy vállához.
— M a r g it... bocsáss m e g ... ha megérthetnéd?!...
Már nem is értem történik mindez, hanem te m iattad . . .
Hogy szakitotta el m agát Emü, hogy ment el tőle,
nem tudta. Egyszerre egyedül volt. Szél járta át a testét.
Pernyeszagot, szalmafüstöt, havat szórt rá a süvitő

szél. Belefujt a párkányra állított lámpába, hogy a láng
elfuladva, kormosán csapódott ki a lámpaüvegen, üres
lett a tanyaudvar. Üres lett az út. A csengős szán elveszően távolodott. E lm en t. . .
Visszament a lakásba.
A tűz ugyanúgy durrogott a kályhában. A vastag
fehér findzsák alján még ott piroslott a maradék fotíralt bor. Az öreg körégős bronzlámpa is ugyanolyan
fénnyel égett. Csak az a lány, aki a lámpa alatt állt, az
lett más.
— Elment? — kérdezte mogorván az apja.
— El.
Betámolygott az üres szobába. Itt ült Emil még az
előbb. A terítő rojtjai bolyhosan gyűrődtek egy csomóba,
ahogy ujjai körül csavargatta. A kottatartó mellett tö
vig égtek a gyertyák, csak piszkos kanóc m aradt helyü
kön. Egyik váza feldöntötten hevert anyja képe alatt.
Távoztukban, bodros szoknyájával seperhette le. Letér
delt felszedni az elszórt krizantémum szirmokat.
Fen t a képről a szent asszony szomorúan mosoly
gott a földön csúszkáló, összetört kis alakra, akinek
lassan-lassan folyt a könny a szeméből, s mikor nem
birta tovább, kitárta karjait anyja felé, panaszkodva
szenvedőén:
— Látod mama, nem szeret! Nem sz e re t. . .

A fiú aki »nem szeretett«, a mellette elsuhanó téli
tájba veszve siklott szánkóján hazafelé. Időnkint, mint
a mákonyosok tapogatta meg tétova ujjaival vállát*
karját, mintha mindig ott érezné a hozzásimuló lányfe
jet, akit elhagyott. Szivét facsarta a részvét, ha Margitra
gondolt, aki mint rab él a vadonban. Kinek abból állt
a napja, hogy őt várta és soha soha nem panaszkodott
a rabságra! Kegyetlen szemrehányásokat te tt önmagá
nak, hogy nem volt mindjárt kezdetben elég akarata,
hogy g átat vessen ennek a barátságnak, ennek a veszé
lyes játéknak, mely ma már mindkettőjük lelkét fel
kavarta, felsebezte. Milyen messzire sodródtak . . .
Körülötte a havas tájon sehol élet. A tanyák sor
ban sötéten, lezártan vesztegeltek a hóban. Nagy rit
kán fagyottlábu fogolycsapat rebbent fel a szán elől,
vagy egy megzavart nyúl ugrott ki a havas árokból. A
kihaltságban annál borzongatóbbak voltak az ijesztő
surranások, hangtalan számycsapások. Néha csoporto
kat vélt látni. Máskor fenyegető zajokat hallott. Hátha
a fosztogatók? Megrántotta a kocsis kabátját:
— Nézd! Mintha emberek volnának?
— Jóvá szimatolt, meregette szemeit.
— Nem látok senkit.
Máskor a befagyott csatorna medrében, lopakodó
embereket képzelt.

— Te, mintha azok ott Lány okpuszta felé tarta
nának.
A kocsisgyerek még jobban a subagallérba húzta a
fejét.
— Semmi közünk Lányokpusztához. Lányokpusztát
elhagytuk.
Behúzódott bundájába a fülében kalapáló váddal.
Semmi közünk Lányokpusztához. Lányokpusztát el
hagytuk.
Később elmosódó hangok verődtek.
— Hallod?
H át már az ő füle is cseng? Jóvá gondosan fülére
húzta a hegyes báránybőr süveget. Miért bolonduljon
hiábavalóan? Szürkületkor megtéveszt a határ. Legjobb
ilyenkor megereszteni a gyeplőket. »Gyee!«
Káprázat-e vagy igaz? Messze a Bega kacskaringó
san húzódó gátjánál sötét foltok nyüzsögtek. Emberek
meneteltek a hóban, huszan-harmincan egy csomóban.
Lányokpuszta felé haladtak . . .
Otthon a bőröndök útra készen álltak. E sti kilenc
kor indult Emil vonatja. Délután Bogdanova érkezett.
Haragosan járkált a lakásban. »Persze Emil megint L á
ny okpusztán van?!«
— Soha sem lesz ennek vége?
— De kedvesem — békitette Bogdánné — búcsúzni
ment csak.
Ajándékát hozta Bogdanova, mely hivatva volt a
fiút végleg elfoglalni. Minisztériumi kinevezést hozott.
E z volt Emil álma. Hasznossá akarta m agát tenni uj
hazájában s ezért az volt a vágya, hogy teljes szivvel,
lelkes odaadással, minden tudásával szolgálja az államot,
a hazáját.

A két nő várakozását egy véletlenül fülükbe jutott
hir nyugtalanította. Bogdanova ivóvíz m iatt zsörtölő
dött.
— Baba Róza, mi van a vízzel? — szólt ki Bogdánné a konyhába.
Az öregasszony fejéhez kapdosva sápitozott. A kis
cseléd az oka. Félórája ácsorog a kútnál.
— Megcsupálom azt a békáját, csak haza jöjjön!
Este soha sem lehet a bandázástól hazakapni.
— A kút körül oszolhatott a társaság. Asszonyok,
lányok topogtak az uccán. Meleg horgolt tikacsok, vas
tag bőrpapucsok talpaltak hazafelé legkedvesebb esti
gyülekezetből: a kútról. A szerb lányok hajlós obranicájukon hintálták a vállon átvetett vizeskannákat, melynek
az a nagyszerű előnye van, hogy az ember eldughatja
mellette kezeit, vagy a báránybőr-gurnyákba, vagy kö
ténye alá.
Ahol, jön a kis szemtelen! Még most is nyelveskedik egy másik lánnyal, s dermedt, szederjes kezét fujkálja. Mikor az ablakban levő fejeket meglátta, felkapta
az obranicát és loholt fürgén haza.
Ma nagyon jóllakhatott hírekkel, lepergett a szidás
róla. Baba Róza a falaknak pörölt. Valami az oldalát
fúrta. Pirosra fagyott hegyes orrocskáját szippantgatta.
Odasompolygott a mérges öregasszony mellé. Egy ideig
baba Róza bolyhos fekete kendőjét simogatta, majd meg
rántotta annak csücskét.
— Hallottam ám valamit.
Ha a réztepsi esett volna le a konyha faláról baba
Róza fejére, akkor sem hallgathatott volna el jobbon*,
mint arra, amit most hallott. Bent a szobában levők is
figyelmesek lettek a pusmogásra.

Bogdánná meglökte Bogdanovát.
— Ezek Lányokpusztáról beszélnek.
— Én is hallom.
Hallgatóztak. Micának sebesen pergett a nyelve,
mig baba Róza elfojtottan »Juh Bozsezott« a lelkende
ző ujságolásra.
Bogdanova kinyitotta az ajtót.
— Gyere csak be, Micó!
A kis kölyöklány megszeppenve lebbent be.
— Miről beszéltél te ?
Mica zavarodottan pislogott csillogó egérszemével.
— Mi van Lányokpusztával? Mi? Hallottam min
dent!
Az erélyes hang elfujta bátorságát. Ugylátszik va
lami nem jót mondott. Ijedten, remegve lapult a falhoz.
Megint ki fog kapni, talán a fiatal goszpogya még a kontyát is meghúzza. Legjobb, ha mindjárt sirni kezd.
— Ne-he-heem tu d o m ... én is csak hallottam a
kútn ál. . .
— Mit?
— Hogy mennek Lányokpusztára ma, vagy hol
nap . . . .
— Kik?
— H át azok. . . a rablók.
?

— . . . már harmincán vannak.
A két asszony összenézett.
— Ehhez mit szólsz ? — Bogdánná lehajtotta
fejét.
— Mit szóljak? Azt tudom, ha Emil megtudja, nem
utazik el.

— De elutazik! — csattant fel Rogdanova. — El
kell utaznia!
Maga elé rántotta a kis cselédet:
— Jól nyisd ki a füled! Hallod?
— Igen.
— Ha ma este még egy szót ki mersz ejteni a szá
don, leszedem a füledet! Megértetted?
— Igen.
— Azt hiszed ezzel minden rendben van? — kér
dezte Bogdánné, mikor Mica után becsukódott az ajtó.
— H át tehetünk mi róla? — fakadt ki Bogdanova.
— É s mi közünk hozzá? Mit ül az a vén ember ott kint
a hóban mint a bagoly, mikor mindenki a faluba köl
tözött.
— Jelenteni kell a csendőrségnek.
— De akkor gyorsan! Vegye kendőjét a lány és
szaladjon, mielőtt Emil hazaér.
Emil megelőzte őket. Ahogy beért a faluba egyene
sen a laktanyához hajtott.
— Azonnal menjen őrjárat Lány okpusztára!
Nehéz dolog lesz. Kevés a csendőrlegénység, s a ta
nya messze esik. Kivül van a rendes járutakon. Előbb
más községekbe kell telefonálni, azután a falut sem le
het őrizet nélkül hagyni. Szerezzen embereket. Kérjen a
községtől. Akkor talán lehet valamit kezdeni.
Innen a községházára sietett. Házuk előtt haladt
el, beszaladt néhány percre.
— Mi az? Mi van — fogták el az otthoniak ide
gesen.
— Zsandárokat akarok a Lányokpusztára vinni.
•Gyanús alakokat láttam jöttömben a tanya felé menni.
Bogdanova nem tudta türtőztetni felháborodását.

— A zsandárokat megértem. De te, mit akarsz te
Lányokpusztával ?
Sápadtan csüggedten nézett szembe.
— É n . . . már semmit sem akarok Lányokpusztá
val . . . .
— N ah át??
— De kötelesség is van a világon.
Édesanyja kérlelve simogatta karját.
— Intézd el, hogy menjenek azok az emberek. . . de
te utazz el fiam.
A községházán vállukat húzták.
Megbizható ember? Egyáltalán vállalkozik-e ember
ilyen ú tra ? Forduljon a határparancsnokhoz. Egyedül
az segithet. Ha az elrendeli akkor menni kell.
Csóvity százados rosszkedvűen fogadta. A barátság
visszautasitását, a goromba sértést, a megnemérdemelt
megaláztatást nem tudta feledni. A megbántott ember
idegességével járkált tágas szobájában. Nemrég rekvirálta magának ezt a lakást, amely a járásbiróék villájá
nak két szobájából állott. Sokáig semmit se szólt, csak
konokul szelte magas lovaglócsizmájával a szobát.
— Mit akarsz te azokkal?
— Védelmet kérek . . . Azt hiszem, kötelességünk
polgáraink vagyon- és személybiztonságáról gondos
kodni . . .
— Itt nincs kötelesség, mig megerősítést nem ka
pok! Első sorban a falvakra kell vigyázni. Itt csak szivességről lehet szó.
— Akkor szivességet kérek.
Rekedten kacagott.
— Annak az embernek?? Olyan nincs. Az nem ér
demli

— De ha én kérem . . . ?! A testvér, a jóbarát.
— Az Istennek sem! Az az ember megbántott. Nem
akarok tudni róla.
Az élesreszabott bricsesz szétvetetten terpeszkedett.
Sok keménységet átélt katonaéletében, mig altisztség
ből vitézségével tiszti rangig vitte. Kurtán, keményen
intézte harcait, de a lány okpusztai vereséget nem tudta
feledni, mert semmilyen módja sem volt, hogy ezt a
szégyent lemossa magáról.
— Telve jóindulattal jöttem ide. A legtisztább jószándékiial. De ha igy bánnak velünk, ránk ne számít
sanak !
E gy katona nem beszélhet igy! E gy katonának
védeni kell, akiket rábiztak!
Repültek a szavak, mint a nyilak. A fiú állhatatos
folyton kötelességet emlegető érvei és követelődzései fel
lázították a parancsnokot.
— Megteszem! — szitkozódott. — Megteszem a rend
ért, meg hogy azokat a gazembereket egyszer már le
füleljem. Én magam megyek. De azért nem felejtettem
semmit. Szemébe nézek én még annak a nagy urnák!
Szaladgálásai, siettetéssel telt el az idő. Csendőröket
kellett toborozni, szánkókat, megbízható kocsisokat sze
rezni. Baba Róza Jóvóért jajveszékelt. Biztos vezető kel
lett, aki jól tudja az utat.
— Nem adom az unokámat. Nem kívánhatják ilyen
útra . . . jaj-jaaj . . . — tördelte a kezét.
— Nem küldöm, hanem kérem — mondta Emü. —
Elmész-e öcskös?
A lelkes siheder a rajta csüggő arcba nézett és szó
nélkül lendült a szánkóra a fegyveres csendőrök mellé.

— Nem bizom senki másban — buggyant ki Emil
ből lágyan, akaratlanul. — Úgy küldelek, mint testvé
remet. Tudom, hogy nem fogtok letérni az útról. Ülj a
százados úr mellé és nyisd ki a szemed!
Elmentek a szánkók. Fáradtan, fellélegzetten néztek
utánuk. Vonatindulásig nem érhetnek vissza. Bogdánné
belátott Emil leikébe. Aggódva simogatta.
— Nyugodj meg, Emil és utazz. Mindent megtettünk
amit lehetett.
— Többet, mint kellett volna — morogta Bogda
nova.

xn.
Azt mondják, hogy fájdalmat fájdalommal kell gyó
gyítani,
a keserűséget még nagyobb keserűséggel. A
sors ugylátszik ezt a kegyetlen módszert választotta,
hogy Margit lelkének sajogását kigyógyitsa.
A pusztai házban éjszakához készültek. Zárták az
ajtókat, a spalétákat. Julcsa néni beszolgálta a vacsorát.
Vacsora alatt egy körülményeskedő béres jö tt jelenteni,
hogy egyesek nyugtalankodnak a többi tanyákról hirül
hozott támadások miatt. A fontoskodó beszédű ember
asztaluk mellett állt, forgatta kalapját és várta, mit
szól az úr. Kalán György feléje sem fordult, csak úgy
morogta a maga egyszerű modorában:
— Nem tartunk vissza senkit! Aki fél elmehet.
A többi pedig maradjon a helyén
— tovább nem
mondta.
Az ember kisompolygott a szobából.
Vacsora után Kalán György még egyszer körüljárta
a tanyát. Betartották-e parancsát? Helyén van-e minden
ki? Emberei az istállóknál, a háznép a lakásban. Jóska
mellé még egy embert rendelt be az udvarházba. A szótlan szolgaember behajtotta a külső vaspántos ajtókat.
A belső ajtókon keresztbe rakták a vasat. Kalán sorba
járta az ablakokat. Majd fegyverét akasztotta le a fal
ról. Kipróbálta závárját a lámpavilágnál, azután oda
állította készenlétbe a fal mellé.

Elpihent a ház. Két szolgaemberük subájukon fe
küdt a nagy szoba padlóján a kályha mellett. Csendese
dett a ház. Egyedül Kalán figyelt, mint éber ordas a
sötétben, s a sötéten túl a lányokpusztai messzeségbe,
melyet egy emberöltőn át őrizett vasmarokkal. Ugylátszik hiábavaló munka és erőlködés volt. Inogtak a föl
dek. É s nem tud segíteni. Bentről a gyereke elfojtott
nyögdécselése facsarta, melyet hiába takargatott Mar
git lázban égő szeme, bús, borús arca elárulta, hogy a
kétségbeesés szélén áll.. Másik oldalról az egyre való
színűbbnek látszó hirek keserítették. Ugylátszik mindig
és mindenütt van olyan söpredék, mely nem ismeri a
hálát és nem becsüli a feltétlen igazságot.
»Meg kell ezt fizetni valakinek!«
Elcsendesedett a ház. Lassan elhalkult Margit nyö
szörgése is. Csendesedő álmát legfeljebb a kályhában
dudorászó szél zavarhatta. Kivül a bejáraton vad kezek
és lábrugások zörgették az ajtó t:
— Nyissátok ki! Otvorite! . . . a zanyádü
Az elszabadult kutyák vadul nyargalásztak a tanya
udvaron. Messzire száguldottak a széthajigált koncokkal.
Amelyik mégis ugatva keringett a vendégek nyomán,
azt elhallgattatta egy vad rúgás, vagy bajonett szaladt
az oldalába. De ki hallotta ezt a rettenetes, egyre hal
kuló vonitást, amellyel a haldokló házőrző az élet igaz
ságtalanságát panaszolta a csillagsugáros téli éjsza
kának?
A béresházak ablakain is bezörgettek az éjjeli lá
togatók. Senki se merjen megmoccani! Aki az uraság se
gítségére merne jönni, azt úgy agyonütik, mint a kutyát.
A fosztogatók világosságról is gondoskodtak. Az egyik

boglyát gyújtották fel, melynek felcsapó rőt lángja vigyorgó arcokat világított meg.
Mint gúzsbakötöttek, akikről lekerült a kötelék s
most rángatózó tagokkal próbálj ált, hogy meg van-e az
erejük, úgy nyüzsögtek, tobzódtak kótyagos elégültséggel érezve, hogy most ők az urak! Jobbára ijesztők vol
tak ezek az emberek, kaján kötekedő vesztüket kereső
részegekhez hasonlatosak. Meg akarták mutatni, hogy
milyen hatalmasak, hogy elsők lettek az utolsókból.
Nem kellettek a jószágok, kint a színek, szérűk szerszá
mai. Az uraságra áhítoztak. Az erős ember, meglátják,
mit mond az ő erejükhöz.
— Nyissátok ki! — rázták a vaspántos nagyajtót.
A bátrabbak sarkaikkal rugdosták s hátul a szájtátó
vigyorgok uszítottak.
A ház lezárt vastáblás ablakaival nézett farkasszemet
a követelőzőkkel. Nyűtt ruháju, félig leszerelt katonák
vezették őket, de az igazi vezetők hátul az eltakart
arcú idevalósiak voltak. Mindenféle nemzetből toborzódott ősze a fosztogatók csapata. Leginkább szerbül be
széltek, főleg azért, hogy ezzel is megfélemlítsék az eset
leges ellenszegülőket. A szerb szótól feltétlen behódolást vártak. Mintha az uj államalakulás jóváhagyná az
ő éjjeli garázdálkodásaikat.
— Otvorite! — döngették puskatussal és szekercék, bajonétok feszegették a vaspántokat. A távolabb
állók goromba, kegyetlen megjegyzéseket tettek az ura
ság gyávaságáról, amire ordítozó röhej volt a válasz.
— Gyerünk,
húzni!

gyerünk,

— Tied mersze hol van?

uraság,

nyársra

akarunk

— Mutatod nekünk, milyen te nagy úr vágy!
Valaki egy feszitő vasat hozott és az ajtó biztatóan
kezdett recsegni. Biztatás, tobzódó ujjongás. Na most!
Na még egyszer!
Margit a tölgyfaajtóhoz szökött, mely a nagy szo
bába nyilt s annak felső ovális üvegjén keresztül nézte
az izgalmas kavarodást.
Mint összefolyt képet látta a sápadt éjjeli arcokat
kóvályogni a nappali nagy szobában. A két birokra kész
embert, tömzsi karjaival hadonászó Julcsa nénit, aki
széles, pandúros szoknyájában ide-oda forgott és leg
jobban a hangjánál volt. »Kénküvet a nyakuk közé!«
Apja be tuszkolta hozzá. »A kisasszonyra vigyázzon!«
Azután rájuk zárta az ajtót és a kijárathoz támasz
kodott.
Az asszony átfogta a lábain alig álló lányt és el
akarta vonszolni a külső képtől. Margit makacskodott,
s belekapaszkodott a kilincsbe, hogy ott maradhasson.
Az apját nézte, az apját, kit szobornak ta rto tt mindig,
megdönthetetlennek. Fehér volt Kalán arca a felindulás
tól. Vésztjosló nyugalommal fogta fegyverét. Intett a két
embernek, nyissák ki az ajtót.
Felpattant az ajtó, de a fenyegető fegyver meredt
a nyilásban tolongókra és egy süvítő kiáltás:
— Lépést se, mert lövök!!
Ilyesmi eddig nem volt. Ilyenkor basáskodni, tré
fálkozni és kegyetlenkedni szoktak a megrémültekkel.
Vezetőjük szikrázó szemmel, feldühödten kapta fel fegy
verét :
— Te fenyegetsz? Hát dögölj meg, te kutya! —
abban a pillanatban rásütötte vaktában a fegyvert.

Várták a zuhanást, a véget. Irtózatos perc volt, nem
is perc, pillanat a bennlevöknek, mig a golyófüstből Ka
lán György sértetlenül kilépett és biztos lélekjelenléttel
célzott.
— Most jövök éní
Az, aki magán érezte a földesúr hideg, könyörtelen
tekintetét, tudta, hogy elveszett. Nem volt annyi ideje*
hogy puskáját újra töltse. Sem annyi, hogy menekül
jön visszafelé. Orditozott hátra, de azok csak nyomták:
be előre céltáblának.
Egy perc és nagyot orditva hörögve esett társaira
az első áldozat, vérrel frecskendezve be őket. Egy perc
és megbomlott a támadók rendje és harci kedve. Az a
kéz nem rest ujabb lövésre! Látják. Hová lesz en n yi
emberből az erő, egyetlen hidegen uralkodóval szemben?
Az elsőt találta el és megbomlott a sor. Hanyatthomlök
tolták egymást hátra felé, s menekültek a fegyver elől.
Vérében fetrengő társukat ott hagyták a küszöbön.
Futó lovak, zsúfolt szánkók vágódtak be a tanyaudvarra. A lovak izzadtak, gőzölögtek a rettenetes hajsza
után, a lángoló tanya iram ra késztette az állatokat.
A bolduri zsandárok ugráltak le fegyvereikkel.
— Mi az? Mi van itt?
Előjöttek a torlaszaikat eldöngető béresemberek.
Az uraság háza elé sereglettek. A nemrég még hetvenkedő garázdálkodók, most szánalmasan szaladtak, buk
dácsoltak a hóban szanaszét. A kitárt ház ajtajában
már csak Kalán állt tajtékozó felindultságban.
— Mi van itt? Mi segiteni jöttünk!
A lányokpusztai remetét erre a szóra újra megrázta
az elvakult düh. Rekedt kacagással fordította meg fegy
verét.

— Ti akartok segíteni? . . . Ti is csak rabolni jöttök!
A földemet akarjátok ellopni! Ti is olyan rablók vagy
tok, mint a többiek!
Szemében már az őrület cikkázott. Feje felett meg
lengette a paiskatust.
Az első ütés a lelkes Jóvót érte, aki már előre el
képzelte, hogyan fog a szorongatott földesúr örülni a
segítségnek. Az ütés következményekép karja kiugrott
a vállizületbőL Jóvó felorditott, h átra tántorodott, de
Kalán csak tovább ordítozott és hadonászott. Úgy kel
lett kicsavarni kezéből a puskát.
Csovity parancsnok ráorditott a csendőrökre:
— Kötözzétek meg!
A dulakodás lezajlott. Kalán Györgyöt lefogták. A
lezajlott izgalom utáni ájult, szinte közönyös kimerülés
ben nem emelte fel többé lehullott karjait. Már tűrte a
ráncigálást. Állt és várt, mint aki utolsó mérgét kiadta,
s most nem bánja bármi is történik vele.
— Ismételje meg, amit mondott — szólt keményen,
villogó szemekkel Csovity kapitány.
Kalán megátalkodottan szegte fel fejét:
— Amit mondtam, megmondtam!
— Hallottátok? — fordult embereihez a kapitány
a szerbül folyó beszélgetésben.
— Hallottuk!
Felelni kell ezért!
A nyitott ajtón keresztül beáramlott a füst, meg a
hideg. Kint a ház előtt a megzavart béresnép ácsorgott,
ámuldozott. Csakugyan megkötözték az urukat? Bent,
a felfordult szobában, piszkos hólevet csorgató zsandárlábak topogtak ki-be. Az asztal mellett kemény arccal
ült a parancsnok, mintha gondolkozna, mintha küzköd-

ne magával. Mi a legkézenfekvőbb teendő? A földön fetrengő sebesült nem a fájdalmával törődött, hanem fegy
verét kereste. Utolsó percig a bosszúra gondolt. Fellök
te a sebmosásra hozott vizet, eltaszitotta a sebet bekö
tözni akarót. Puskáját kérte ádázul, s a földön vérében
csúszott, hogy azt elérje. Egyszer jajdult csak fel pa
naszosan, ez már a közelgő halált jelentette.
— Pájó . . . Pájó te hivtál!
A kapitány összecsapta noteszát és felkelt az asz
taltól.
— Felkészülni! Valamennyien megyünk Becske
rekre.
A zsandárok rendelkeztek. Sorakoztak a szánok.
»Egyiket viszik a kórházba, másikat a törvényszékre.«
Kalán mintha most ébredt volna. Véraláfutásos szemei
körülnéztek és rávetődtek a belső szobában levőkre.
— A lányommal akarok beszélni!
Mogorva gyűlölködő kezek löktek rajta.
— Gondoltál volna rá előbb. Most már nincs idő!
Kocsira!
Az első szánkóba a haldokló került, a másikba két
csendőr közé Kalán, aki elindulásuk előtt odakiáltott a
szemüknek hinni nem akaró béreseknek:
— Vigyázzanak a kisasszonyra. Ha világosodik,
azonnal vigyék Boldurra!
— Dosta je! — mordult a mellette ülő zsandár,
akinek fülében csengett még az előbbi gyalázkodó ki
törés.
Felelni kell ezért!
Elvonult az éjszakai menet, s itt maradtak a kitárt
szárnyú ajtók mellett a gazdátlanok. Kint, az összetapo
sott hóban a várakozó, őrködő tanyanép, s bent a lakás

bán a m agára maradt leány. Az emberek újra tüzet gyúj
tottak, készen arra, hogy átvirasszák az éjt. Kétszer is
beüzenték, ne féljen a kiasszony, itt maradnak közelé
ben reggelig.
A megnyugtató üzenetek nem hagytak nyomot Mar
git on. Julcsa néni fogta a kezét, mintha az ő erős pa
raszt tenyerén keresztül akarna lelket önteni ebbe a talajtvesztett teremtésbe, aki hányta-vetette m agát s egy
re csak ezt ismételte:
— Nem maradok. Az apám . . . az a p ám . . . !
Elment az apja, de itt maradt helyette, itt kisértett előtte hideg, éles célzó tekintete, dühtől fehér ajka,
mellyel gyalázkodva verte el ajtajukból a segitségül ér
kező csendőröket. Itt m aradt összeesett alakja, itt kisér
tettek az összetörött kezek s az a végtelenül szomorú lekókadt fehér fej . . . A padlón vérfoltok.
— Nem maradok. Fogjanak be azonnal.
Nem birtak vele. Követelte az utat. A legközelebb
eső kis román állomásig kellett csak vinni, hogy elérje
a Boldur felé tartó hajnali vicinálist. Citerás Ferkó be
fogott. Julcsa néni felöltötte a parasztasszonyok prémes
tyurakját és felült melléje.
Lányokpuszta ereje, varázsa apja távoztával meg
semmisült. Űzte a gazdátlan, feldúlt ház. S inkább a fé
lelmetes u tat választotta, mint otthonát, ahol az a vérző
ember feküdt, s apja összekötözötten állt. Mint össze
folyó kép kavargott emlékezetében ez az éj, melyet egy
ilyen kockázatos, kalandos utazással akart befejezni.
De elmúlt a hosszú, didergős út, a fenyegető némaságu félig román, félig szerb falu is elvonult. A kis határállomás emeletes épülete mint a madárkalitka nyúlt ki
a lapos, havas sikból. A várótermeket nem nyitják ki.

Az állomás körül gyanús utasok, akik kint töltötték az
éjszakát a szabadban. Minden éjszakára jutnak most
ilyenek. Határállomás, alig van más utas a kis faluban,
mint ezek az idegenek. Csempészek ezek, vagy katonaszökevények? Rablógyilkosok, vagy békés kereskedők?
Éjszakákat táboroznak itt a vonatra várva, tüzelve
ami kezükhöz ér. Ha soká ta rt a tél, még támasztó fák
sem maradnak az állomás környéki kátrányos deszka
kerítésekből. Margiték bent a kocsin gubbaszkodva és
dideregve várták a vonat érkezését. Jö tt felülről és for
dult azonnal vissza.
Folytatódott a vacogó ut az elhanyagolt, alig lézen
gő utasú kis félreeső vonal vicinális vonatján. A fülké
ket nem világították. Egyik-másik elővigyázatos utas
faggyúszálat hozott magával, azt ragasztotta a piszkos,
fagyos ablak mellé. A kocsikat nem fűtötték, az utasok
pokrócokba, kendőkbe bugyolálva kuksoltak helyükön.
Másodosztály nem is volt. Az ülések az elmúlt forra
dalmi idő emlékeként leszaggatottan álltak. A bőr és
szövet takarók helyén kóc és heveder nyaklók nyúltak
ki. Sötét volt és hideg. Margit behúzódott az utasok
közé.
Bolduron folytatódott a kálvária. A Kalán házat
lezártan találta. Nagyanyja néhány hétre Becskerekre
utazott Lajos fiához. A következő vonattal utazott utána.
Végre övéi közt volt. A felfordult, felzaklatott ház
ban, ahol szinte megrohanták kétségbeesett kérdéseikkel.
— Az Isten szerelmére, mit tettetek? Mi volt Lányokpusztán ?

xm.
B ánát!
ördögszekérsors. Napfényben, szélcsendben barát
ságban élnek. De, ha bolygat a szél. . . és a lelkekbe
lopja a bizalmatlaság ördögszekerét.
Hét nemzet földjén vagyunk, hol hétféle nyelven,
hétféle ruhában őrzi a nép nemzeti sajátságait. Mint az
ördögszekérkórók is megmaradnak, egyik hófehér virá
gúnak, másik ametisztkéknek, harmadik fűzéres szir
múnak, avagy bokrétásnak. Szélcsendben, napfényben
egy s z í v egy lélek az mind, kiket az együttélés, az egy
formán »hazai« rét füz-fon testvériesen eggyé. De
jön a hűvös légáramlat, hogy meginogjon egymásban a
hit és rokonok, barátok, testvérek, szerelmesek lesujtottan kerüljenek szembe.
Bolygat a szél, tépi a köveket, szaggatja a köteléke
ket. Bolygat a szél, felkavarja a lelkeket, hogy barát ne
tudjon többé hinni a barátban, testvér a testvérben és
a szerelmes ellenséget találjon szerelmesében. Bolygat
a szél és sokszor oly messzire sodor, hogy egyesek tel
jesen egyedül maradnak, hit nélkül, senkiben sem bizva,
ördögszekérként kószálva a bánáti pusztaságban.
Margittal nagyot fordult a vüág.
Apját vizsgálati fogságba vetették a becskereki
törvényszéken olyan váddal, mely joggal kavarta fel a

kedélyeket. Nem a rabló katona lelövése miatt, mely
alól a bebizonyult önvédelem tisztázta, hanem a határpa
rancsnok Csóvity százados, állam- és nemzetgyalázássál vádolta meg.
Sok mindent felkavar egy ilyen hir. Megbolygatja
a már csendesedő kedélyeket, felkarcolja a nemzeti ér
zékenységet. Gyalázni az uralkodó nemzetet, rablóknak
nevezni a csendőröket, akik segítségére siettek . . . ilyen
ember nem érdemel kiméletet. Gyűlölettel kell vissza
fizetni gyűlöletét. Nemcsak, hogy nem érez velünk, ha
nem még ellenünk támad . . .
Érzékenységben a másik oldalon sem volt hiány.
Igazságtalanságnak tartották Kalán György meghurcolását, mikor a lányokpusztai remete sohasem tett kü
lönbséget nemzetiségek között, sőt éppen a szláv lakos
sággal tette a legtöbb jót. Mikor adott, sohasem nézett
fajra, nyelvre, ez magyarázta osztatlan népszerű
ségét is.
A Kalán-eset a vezetők figyelmét egyébként rá 
terelte a gyenge közbiztonságra. A lányokpusztai ese
mény következményeként erősitették meg a vidéket és
szigorú kézzel vetettek véget az elharapódzott rablások
nak. Annál többet rontott a másik vád, mely ha másra
nem, arra jó volt, hogy meghurcoljon egy embert és felsebezze az emberek érzékenységét, akik állást foglaltak
ebben az ügyben.
A törvényszéken halomra gyűltek az elintézetlen
ügyek. A biróhiány m iatt az ügyek egyre szaporodtak,
a zavaros idők sok dolgot adtak a bíróságnak, úgyhogy
hónapokig, sőt évekig kellett várni egy-egy tárgyalásra.
A bíróság igazságos, a bíróság majd tiszta fényt teremt.
De mi lesz addig? Addig hány ember lelkében tobzódik

a gyűlölet, a keserűség, a türelmetlenség?! É s hány csa
lád sodródik ilyen alacsony indulatok örvénye felé ? Ret
tenetes, idegőrlő valami ilyenkor a végnélküli várás, az
örök bizonytalanság.
Mintha a tél is minden mérgét most adná ki. A
becskereki uccákon csillogó fehér tömbökké fagytak a
járda szélére hányt rendetlen nagy hórakások.
A fákról, házakról, cégtáblákról hosszú jégcsapok
lógtak. A vármegyeház előtt posztoló csajkás sapkáju
szerb katona bajuszán deresre fagyott a lehelet. A vá
rosban csupa siető, szaladó embert lehetett látni. Talán
a pipáló, zuzmarás levegő okozta, hogy mindenki sietett,
s talán azt is az okozta, hogy minden tekintet homályos
nak, tétovának tűnt fel Margitnak.
A Bonnaz-ucca felől leányismerősök csoportja tör
tetett utána.
— M arg it. . . M argit. . . Hová ? T arts velünk! . . .
Megyünk korcsolyázni!
A Bega háta befagyottan nyújtózkodott előttük.
Túlsó partján a »Csókliget« nyurga, zuzmarás fái ezüst
ligetként fogták körül az evezősegylet kis, kastélyszerű
házát.
— A korcsolyapályán megint hizlalják a jeget. Ilyen
sim a. . . — s tenyerükkel mutatták, milyen sima. — Nem
jössz?
— Nem mehetek. Megyek az apámhoz.
Hideg szél csapott a kis társaság arcába. A maga
örömével telt csacsogó társaság most kapott észbe. Za
vartan hallgattak el. A társaságban szerb lányok is vol
tak. Margit érezte a hirtelen támadt feszültséget, az ijedt
tekinteteket, melyeket zavartan kapdostak el róla, meg

érezte a hirtélen félberzenkedő ellenséges hangulatot.
Átbaktattak a másik oldalra és a Bega-parton elváltak.
Lépten-nyomon ily suta, kínos, feszült! találkozá
sokban volt része. Az otthon sem adott nyugtot. A felfordultság, lesujtottság még jobban szivébe szúrta a
mérgezett tövist.
»Bántanak bennünket.«
Nagybátyja szüntelenül lótatt-ífutott. Ügyvédekkel
tárgyalt. Beográdban szaladgált. Tárgyalást sürgetett!
Az elcsendesedett, kongó szobákban a lépés mégjobban
éreztette az ürességet. A beszéd halkan, félve kiejtetten
lebbent, riadozott. » C s i t t ... a nagymama!« A beteges
kedő Kalán-mama előtt kellemetlen formaság volt a hely
zet. Szükséges vizsgálat a rablás miatt. Hallgatni
kellett tervezgetéseit, jámbor elgondolásait. Csak anya
tud ilyen csökönyösen tervezgetni, holnapot várni, mikor
távollevő gyermekéről van szó, akiről talán azt is érzi,
hogy veszélyben van.
»Ma jön haza a fiam.« »Holnap biztosan köztünk
lesz.« »Mit gondoltok, hogyan fog betoppanni?«
Apjánál nem volt helye. Ha felkereste, még levertebben, még felkavartabban jött el tőle. Kalánt önvádak
mardosták, ha lesújtott övéit meglátta. Maga küldte
baza Margitot, sőt fájdalmas ingerültségében szinte el
kergette.
— Menjetek innen. Hagyjatok csak engem. Nem
kell nekem vigasz.
Lányokpuszta is inkább riasztotta örök mogorvasá
gával és rettenetes emlékeivel. Seholsem találta helyét
a viharoslelkü leány. Egyedül volt feldúlt leikével.
Mióta otthonról falujukból-pusztájukról eljött, jó
formán magárahagyottan állt. Otthon nem kérdezték:

hol jártál? mit csináltál? Barangolt az uccákon, mint
az éhes ember. Kereste, kutatta az arcokat, hogy egy
kis reménysugárra akadjon, hogy valami vigasztaló vi
lágossághoz jusson.
Mikor ismerős arcra akadt, egy pillanatig úgy érezte,
hogy most végre hazatalál. De az eltévedt gyermek
csalóka öröme volt ez. Sehol, senkitől sem kapta azt az:
együttérzést, amelyre szomjazott s ezért megint elve
szetten, elhagyottan kóborolt nyugtalanságok, kétségek
között az érzések sivár sivatagjában.
A rra is gondolt, hogy csak fajtestvéreinél keresse*
a tiszta megértést. De őt nem arra nevelték, hogy az
embereket nemzetiségük szerint Ítélje meg. A közelség,
az együttélés termeli ki az igaz, őszinte barátokat. Az
ösztönös, mindenen felülemelkedő emberszeretet csúnyán
rácáfol a fajelméletekre. Az idegen nemzetségből való
barát százszor hűebb, őszintébb, önfeláldozóbb testvér
lehet minden fajtestvérnél.
Többen színvallástól félve szaladtak el mellette. De
tekintetükből érezte a gyanakvást. Uccán ha utánafor
dultak szégyent, haragot kergetett arcába a gyanakvó,
ellenséges nézés. Bármerre fordult, a zavaros forgata
got látta. É s sehol-sehol egy tiszta fényjel, hogy sokszor
már kétségbeesetten szeretett volna felkiáltani:
— Mi van körülöttem? Nem látok! Nem látok!
Bolyongásában lekerült a Bega-kikötőhöz. Szomo
rúan nézett Boldur felé. B ár az otthoniakkal találkozna,
azok talán mások volnának. Nem jött az ittebei kis hajó
a környék felrakodott falusaival. A befagyott Begán'
hetek óta szünetelt a forgalom. Hetivásárkor esetleg
akadhat ismerős. Ha más nem, parasztok, kiknek élte
tője a megyeszékhely piaca. Ha nincs hajóforgalom^

jönnek vonaton. Ha nincs kocsiút, szántalpra rakják a
szekeret.
Közömbös napokon a belső várost kutatta. Ha arra
járt, sorra kutatta a Rózsa-kávéház széles üvegablakait.
Nem lát-e az otthoniak közül valakit? Legyen bár az
örökké dohogó járásbiró, vagy Pili, a mindig és minden
kihez — szurkálódásában is — kedves Pili. Vájjon ők
mit mondanának? Vagy a Sólyom-vendéglő főpincéréhez
settent be, hol legjobban szerettek a vidékiek tormásozni,
zónapörköltözni.
— Nem voltak itt boldúriak?
Hetivásárkor nyüzsgött a város. Becskerek a góc
pont, minden kereskedelem középpontja Torontálban.
Nem szabad elfelejteni, háború után vagyunk. A pa
rasztok tele vannak pénzzel. Az áru kelendő, azután
szórakozás is egyúttal a város s a legbiztosabb árubörze.
A városnak ez a beözönlő falusi közönség jelenti a for
galmat, a kereskedőknek pedig a legtekintélyesebb ve
vőket.
Jöttek a szekerek minden oldalról. Vastagbundás,
pokrócokba, nagykendőkbe bugyolált, kocsiderékig meg
rakodott parasztok. Jöttek a muzslai magyarok, a tót
aradáciak, az écskai románok, a szerbittebeiek, a lázárfeldiek. Jöttek Melencéről, Kumánról, Katreinfeldről és
ki tudja még hány faluból. Zsákbarakott malacokkal,
ülésmellé kötött kisborjuval, morzsolt kukoricával, ma
gadra tornyozott szénakötegekkel, vagy összekötözöttlábu aprójószággal felrakodva.
(Volt, ki csak vásárolni vagy sétálni jött be. A fa
lusi lányok kiöltözötten páváskodtak a főucca széles
aszfaltján. Ácsorogtak a kirakatok előtt s ki-be jártak
az elegáns főtéri üzletekbe. Hamarosan érdekes, tarka,

soknyelvű korzó alakult. Gazdag szerblányok legszebb
ruháikban jöttek be. Drága plüsskabátokban, nyakuk
ban rengeteg aranypénzzel. Katrincás fiatal román fáták
fehérre-rózsaszínre kifestve, vásárlásukban négy-öt szé
les öregasszonytól és férfitől kisérve, hogy vastag su
báikkal minden más vásárlót félreszoritsanak a boltban.
A vagyonos sváblányok iskolákat végzetten sem szégyen
ük felöltem a hosszú parasztszoknyát. Keztyűsen, cipősen is dolgos, takarékos paraszt lány ok, kik büszkén hor
dozzák a kamplit, nagyanyáik fejüktetejére rakott fésűs
hajdivatát.)
Margit lement a Buza-térre, ahol a falusi szekerek
beállnak. Ténfergett az érkező kocsik körül, keresgélve
az emberek közt, mig azok az alaktalanná formáló su
bákból, tyurakokból, tihlikből fejüket, homlokukat, szá
jukat átkötő gyapjukendőikből kicihelődtek. Közvetlen
közelében egy hosszú szekérről ismerősöknek tűnő ala
kok kászolódtak le. Egyik öregasszony neki hátatforditva szállt ki. Élénk beszéddel nógatta a kocsist, aki
leadta torbáját, a karra akasztós, tarkánszőtt szerb
tarisznyát.
Margit fülét megütötte az ismerős hang.
— Sztanatyev néni. . . Baba Olgá . . .
A kocsihoz szaladt.
— Sztanatyev néni, én vagyok!
Boldúriak voltak. Sztanatyevék valamikor csőszködtek szöllőjükben, de később is mindig visszajártak a
Kalán-házba. Nagymamáék szerették őket és megbecsül
ték hűséges szolgálatukat.
Az öregasszonyt öröm futotta el az ismerős arc
láttán, önkéntelen áradozással ölelte meg Margitot.
Talán nincs nép, mely annyira tudna örülni baráti arc

láttán, mint a szerb. Különösen az öreg szerb nők. Leh
küket oda tudnák adni, ha valaki megtiszteli őket, akár
házukban mint vendég, akár találkozásnál, ha barátüag
közelítenek feléjük.
Örömük nem tarto tt sokáig. Ahogy az otthoniakra
botlott szavuk, fázósan, zavartan akadozott a beszéd. Az:
öregasszony keze csüggedten akadt meg Margit karján,
mint aki nem tud mit mondani s elhallgattak mind
ketten.
Margit kipirosodottan figyelt.
H át lehet ez? El lehet felejteni a régi barátságot?
Mint gyerek, hogy örült, ha Sztanatyevék a szőllőből bejöttek. Hozták a nagy, piros almákat, az őszi szil
vát. Baba Olga úgy járt-kelt házukban, mintha hazajött
volna. Saját házukban laktak már, saját szöllőjüket dol
gozták s a régi házhoz mindig visszahozta őket a szeretet.
Mennyire szerették őt. Mikor anyja betegeskedése
és az otthoni árnyékok m iatt intézetbe adták, mennyire
sajnálták. Valahányszor piacra jött, beszólt Kalánékhoz.
— Gospa. . . megyek Becskerekre. Mit üzennek a
kislányuknak ?
Csomagokkal megrakodva jött mindig, hordta az
ajándékokat. Édesanyját nem engedte az apja, de el
jö tt helyette Sztanatyev néni s elhozta anyja szeretetét, aggódását, csókjait. Hogy repült a várószobába.
— Baba Olga van itt. Ja j mit hozott? Mit üzent
a mamám?
Előkerültek a csomagok. S előkerült zsebéből saját
ajándéka. Vagy alma, vagy bosnyák árus alvécskája.
vagy tavaszig neki dugdosott tepedt szöllő.
H át lehet ezt elfelejteni? Lehet az, hogy ti bántsa
tok bennünket?

Ezen napok valamelyikén találkozott DimoviccsaL
A begaparti házak, a fatelepek mentén surrant
hazafelé. Már gyújtogatták a villanyokat. A képviselőjelölt szembekapta. Nem lehetett kitérni. Messziről len
gette k arját és megállította. Margit, mint akit titkos
áram görget és hajt egyik embertől a másikig, oly re
ménykedve kapcsolódott a régi szomszéd bérlő göm
bölyű arcába.
— Jó, hogy találkozunk — emelte fel a hangját. —
Régen készülök veletek beszélni, hogy ebben az áldatlan
helyzetben végre kibeszélhessem magam.
A kényszerű helyzetbe került férfi, ki mindig büszke
volt nyíltságára, felfújta arcát, hogy bátorságát bizo
nyítsa és hangos, haragos pátosszal zúdította ki ma
gából a mondanivalót.
— . . . te tudod, kislány, hogy barátotok voltam.
Sokat huzakodtunk azelőtt is, de huzakodásunkban is
szerettem és becsültem apádat. S tessék, itt vagyunk
újra a régi témánál! Mikor újra fejetetején állnak érzé
seink és nem tudjuk, mit tegyünk. . .
Margit halványan emlékezett a régi dolgokra, mely
nek ő csak szelidebb fényét látta és értette. Felötlött
egy tréfásnak tűnő emlék. Vadászat közben a szomszéd
szerb bácsi, ahogyan akkoriban hivta, hozzájuk tévedt és
apja a téli éccakában pusztájukon tartotta. Bor került
az asztalra s a kissé beborozott férfi térdére ültette őt,
a négy-öt esztendős kisleányt. Akkor még élt a kisfia,
arról mesélt és szerb versikékre tanította. Margit nyelve
nehezen fordult az idegen szóra, durcáskodott, mire Dimovics heccelve fenyegette meg:
— Megállj boszorka, mégis szerb menyecske lesz
belőled!

Apja ingerkedve dörmögte rá :
— Vagy a te fiadból magyar ember.
Furcsán mosolyogtak össze. Koccintottak és ittak.
S széttörülték bornedves bajuszukat.
— . . . itt állunk újra, amikor megfagy a baráti szó
és vergődik a baráti lélek. S akár akarjuk, akár nem,
labdái leszünk az egymás ellen acsarkodó érzésnek. Itt
állunk újra, amikor nem tudjuk, kinek higyjünk. Nem
tudjuk, hová álljunk? Kire hallgassunk? ördögszekerek
vagyunk a sors kezében, aki folyton dobálja közénk a
haragmagvakat. Aki keveri a kártyát és egymás ellen
uszít bennünket. Ki az oka? Aki hét nemzetet ültetett
ebbe a földbe? Ide gyökeresedtünk, egymáshoz nőt
tünk, barátságban vagy gyűlölségben, de egymáshoz kö
töztek bennünket. Nem kell, hogy mi bántsunk titeket.
Nem kell itt jogtalanság. Nem kellenek ilyen szomorú
esetek, mint amilyen az apádé is. Mégsem tudunk meg
menekülni a súrlódásoktól. Most olyan bolondul érzéke
nyek vagyunk, hogy még a legártatlanabb szó is tövist
szúr közénk. Akár egyik, akár másik, akár a hetedik
nemzetség lenne uralmon, kipattanna az egyenetlenség.
Mert egyik a másikról hiszi az elfogultságot, a gyanak
vás növeli meg az ellentéteket. Ez az örökös bizalmatlan
ság viszi, hajtja, bujtogatja egymás ellen a népeket. . .
mig el nem csitul a szél, mig rá nem eszmélünk, hogy
egymáshoz kötözöttek vagyunk mi mindannyian. El
csitul a szél, megnyugszik az ember, hogy másik két
emberben újra felborzolódjon, hogy megzavarja lelkű
ket, megzavarja az életüket. . . S így vergődünk, hul
lámzunk az érzésekben, mint összekötözöttek, kiknek
mosolyogva vagy acsarkodva, barátságban vagy gyűlöl-

ségben, de egymás mellett és egymásért kell élniök. Ez
a sorsunk! Ez az átkunk. Bánátiak vagyunk!
A szónokot elkapta a hév. K arjait messze kinyúj
to tta a Bega felé, mintha Ítéletet mondana a begamenti
népekre. Szavai dagadoztak, vertek és sújtottak, de nem
enyhítettek. De a szónokló képviselőjelölt nagyon meg
volt elégedve beszédével. Érezte, hogy nagy igazságokat
mondott, találó hasonlatokat s bizonyos önelégültség
gömbölyítette arcát. De a megoldásra, a gyógyszerre
m ár nem gondolt. Ez már a pártprogramba tartozik,
amit szükség szerint lehet majd formálni és tágítani,
ennek m ár úgy sincsen gyakorlati jelentősége. A való
ság egyelőre az, hogy nem lehet a bánáti problémát köz
megelégedésre megoldani. De ezt bevallani ostoba dolog.
Majd csak lesz valahogy. . . Nem szabad azonban meg
feledkezni az egyéni érvényesülésről.
Margit tágranyilt szemmel kereste a szavak mögött
az embert, a segítőt, aki melléjük áll, de hamar meg
érezte, hogy ez az ember semmiesetre sem merne mel
léjük állni, mert fél, hogy ezzel az őszinte, baráti lépés
sel talán politikai karrierjét kockáztatja.
Többször faggatta m agát: hogyan gondolkozik Emil
róluk? Olyan lenne Emil is, mint Dimovics? Egészen
megzavarták ezek a lehetőségek. Görcsösen kapaszko
dott a fiú emlékébe, elejtett szavaiba, nemes lelkének
sokszoros bizonyítékaiba. Emil nem változhatott meg.
Emil mindig barát volt és barát marad azután is. Emil
barát volt, akit közelebb érzett a testvérnél, akit bár
kinél jobban szeretett. . .
Lajos bácsi egyszer megint azzal jött haza, hogy
a napokban Beogradba kell utaznia. Odasimult nagy-

bátyjához és maga sem tudta, hogyan és miért, de így
szólt:
— Vigyél engem is magaddal.
Később már megbánta akaratlanul kibuggyant ké
rését, de nem akarta azt visszavonni. Valami legyőzhe
tetlenül vonzotta, szinte hajtotta Beogradba.
Reggel érkeztek Beogradba. A főváros álomszerűén,
mint igazi »fehér vár« bontakozott ki a ködből. Lent a
város lábánál, a Száva-partról tompa dörrenések hallat
szottak. Katonák robbantották a jeget.
Az érkezőt megcsapja a más levegő. Balkán kapuja
tárul elénk, egy új vüág, melynek apró jelenségei fur
csának és idegennek tűntek fel a bánáti szem előtt.
Törökös házak, sumadiai viseletek, tarka uccai árusok,
hagyma és csebabcsicsa szag, kunkorodott orrú bocskorok, mindenütt cirü felírás, a szerb beszédnek furcsa ze
néje . . . ezek voltak Margit első megfigyelései. Beljebb
és feljebb már eltűntek ezek az eredetiségek, modem
paloták épültek, új kövezetét raktak le, egy nagy, európai
főváros képe bontakozott ki a sok állvány és készülődés
mögül.
Kalán Lajos először, Margit kérésére, Em üt ment
keresni, aki ugyancsak a belügyminisztériumban dolgo
zott, ahol neki is dolga volt. De Emil nem volt a szobá
jában. Az idő sürgetett, Lajos bácsi az egyik osztály
főnöknél remélt kihallgatást, azután a beadott kérvény
után kellett kutatni, amely valahol elakadt. Húgát
kénytelen volt sorsára hagyni.
Margit egy szolgát bizott meg Emil keresésével,
ő maga félrehúzódott és kábán szemlélte a sietős jövő
menőket, vagy a halkan beszélő és ácsorgó várakozókat.
Zakatoló szívvel gondolt az elkövetkezőkre. Félt, vaco-

gott ettől a találkozástól
várta.

és mégis kimondhatatlanul

Körülötte a hivatali folyosó élete hullámzott. Falusi
deputációk vonultak fel. Kérvényezők. Méltatlankodók.
L áth atott itt nemzeti különbség nélkül megmozdult
bácskai, bánáti faluk népét, egy elmozdított ember mel
lett hitvallást tenni. Amott egy képviselő tárgyalt sarok
ba húzódva embereivel.
A szolga sokáig nem jött. Egyszerre megrezzenve
egyenesedett ki. A folyosó végéről felbukkant Emil.
Sietve jö tt s jobbra-balra keresgélve a várakozók közt.
Margit elfulladtan állott eléje:
— I tt vagyok E m il. . . — s gyáva kereséssel ki
nyújtotta mind a két kezét.
Emil elfogultan, kissé reszketve fogta meg Margit
kezét. Nagy, riadt pillantásokkal
keresték egymás
szemét.
— Hallottam, hogy kerestetek. . . — s újra el
akadt a beszéd.
Csak fogták egymás kezét lazán, tétován és nem
tudták, hogy szomorúságukban, lesujtottságukban egy
másra boruljanak vagy meneküljenek egymástól.
Zavarta őket a környezet. Egyszerre egy magas,
idős úr lépett hozzájuk. Emiltől kért felvüágositást s
mikor Emil készséggel válaszolt, újabb és újabb kicsi
nyes kérdezősködéssel zaklatta Emilt. Azután egy ele
gáns fiatal férfi haladt el mellettük. Fülét, úgylátszik,
megütötte a magyar beszéd, m ert megfordult, aronikba
nézve élesen. »Zdravo!« Emil a férfi láttára) kihúzta
magát s alig észrevehetően, megszínesedett arccal kö
szönt vissza.

Idegesen hivta Margitot.
— Menjünk innen. . . szobámban nyugodtabban be
szélhetünk.
Áthaladtak néhány folyosón. Átsiklottak egy tágas
várótermen. S egy nagy szárnyasajtó védelmében
magukra maradtak. Végre szemben álltak, végre meg
mondhatták, ami fájt. Emil viasz-sápadt lett az izga
lomtól, keze reszketett, mikor az íróasztalon heverő
papirvágó után nyúlt, hogy legalább kezének nyugtalan
ságát leplezze. Egyszerre tört ki belőle:
— Mit tettetek ? . . .
— Bezárták az apámat.
— Mit tettetek ? . . .
— M eghurcolták... Tönkretesznek bennünket!
S a panaszok kiáltásában is riadtan csüggött a fiú
arcán. S a panaszok kiáltásában is kimondhatatlanul vá
gyakozott hozzá. Behunyni szemét és könyörögni a vi
gasztalást. Ó, Isten nem tehet róla, hogy őt érzi legköze
lebb magához! Nem tehet róla, hogy őt szereti, aki most
a másik oldalon van, a fal másik oldalán. Az ő szeretetét
semmi sem befolyásolta, ő egyszerűen szerette Emilt és
sohasem gondolta, hogy faji, nyelvi ellentétek vannak
közöttük. De hát fontosak ezek az ellentétek? Nem
tudja ezeket lebontani a szerelem?
Isten tudja, mit várt. Felmentést azoktól a szemek
től. Felszabaditást. Nézz rám ! — könyörgött a szeme —
hisz oly kevés már, amit k érek . . . a h ite t. . . a hitet,
amit m ár a többi emberben elveszitettem. Csak benned
bizok még, te meg fogsz győzni engem arról, hogy csak
csúf álom, ami körülöttem kavarog s nem igaz, hogy
a népek tönkre akarják egymást tenni.
— Nagyon szerencsétlen helyzetet terem tettetek. . .

— Ügy gondolod, okai vagyunk? — kiáltotta felfelszökkenve. — Te ismered az apámat. É s elgondolha
tod a lelkiállapotát is azon a rettenetes éjszakán. . .
Tekintetében felfénylett a kétségbeesés. Te ember!
Nem érted?! S nekem mégis hozzád kellett futnom, mi
kor az érzések bensőmet vájják, kavarják, szaggatják.
H át te sem tudod megérteni, mit érezhetett azokban a
napokban az apám? H át nem lehet megérteni, mi az,
mikor egy öregedő ember lelkében egy egész világ, éle
tének minden hite és értelme összeomlik? S még feljajdulni sem szabad, ha valami fáj?
A másik helyéhez szegezetten viaskodott annak az
éjszakának emlékével, mikor betegen az aggódástól
futott segítséget szerezni. Mikor szembeszállt és össze
veszett volna mindenkivel értük. Ekkor jött be, mint
egy emlékeztetőnek a végzetes lány okpusztai éjszakára,
Jóvó felkötött karral. Valami üzenetet hozott.
Mikor kiment, úgy érezték, hogy valami kellemetlen
hangulat maradt vissza utána. Fojtogató lett a levegő.
Szembenéztek egymással sápadtan, kínlódva, egymást
vádolva.
Voltaképpen nem nagy eset. Kis csepp a nagy mindenségben, mely eltűnik az életforgásban. De müy mér
gező, mily átokhozó ez a csepp azokra, akiket közelről
ér. Nem nagy vétek s nem nagy büntetés jár érte, mely
nek hullámai kimúlnak majd egy poros, szürke aktában.
De mennyivel nagyobb a pusztítás, amit az emberi lel
kekben tud okozni. Hogy vergődött, hánykolódott ebben
a mérges, fojtogató ködben az a leány. Hogy szerette
volna széttépni azt a keserű felhőt, tekintetével, szivével
rimánkodva.

»Ugye nem igaz? Nem lehet, hogy te is elfor
duljál?!«
— Nem tehetünk semmit. A dolognak haladni kell
a maga útján.
Margit mintha nem értette volna, elhalványulva te
kintett rá.
Emil ez? Nézi szemét, arcát, ajkát. Ugyanaz a fiú
ez? Nézi a magas, szelíd homlokot, az egész embert,
kire mindig oly bizalommal tekintett, akihez eddig min
den szomorúságában panaszkodni futhatott. Ugyanaz,
ki őt dédelgetve szerette kicsiny korától, aki úgy sírt
a vállán, mikor utolsó, búcsúzkodó szavait eldadogta,
hogy átforrósodott a vállkendője . . . ?
»Emil te vagy az, aki hozzám beszél?«
Gomolygott, szédített, fojtogatott ez a köd. Fuldo
kolva utolsó menedékeként kereste a régi fiút ebben az
idegenszerű férfiben. Vájjon mire gondol, hogy oly meszszire néz és nem látja, hogy régi társa, barátja, szerel
mese most halálos csapástól vergődik.
A fiú akkor ijedt fel, mikor magára maradt.
»Margit elment?« Megrettenve ugrott fel. »Mikor
ment el?« »Miért« . . . Érezte, utána kellene futni, vissza
kellene hozni, meg kellene simogatni a fejét és lecsil
lapítani a felkavart fájdalmakat. Már az ajtónál volt. De
egyszerre bénultan ejtette le a karját. Visszafordult és
visszahullott a helyére.
Nagyon jól van ez í g y . . .
Ült az íróasztal előtt. Kuszáit ábrákat rajzolt maga
elé. De az erőszakos helyénmaradásban is követte az el
távozottat. Most átmegy a folyosón. . . lebotorkál az
e m e le trő l... átsurran a magas lépcsőházban, a portás

fürkészi, »de furcsán jár, ne nézzen-e utána« . . . most
kint áll az u ccán . . .
Sokasodtak az á b rá k . . . A homályból jöttek a Marg ito k . . . a kétéves, a három, a négyéves. . . az iskolás
leány . . . az első báliruhás. . . Jö tt az alig tipegő, nyújto
gatta k arját s gügyögte nevét. »Em il. . . E m il. . .« Elő
tűnt egy régi »Bogdánnagymamás« pravoszláv kará
csony a szalmával telehintett lakásban. Kicsente a kis
vendégnek az asztal alá állitott zabos-szénás felöntőből,
melyből karácsony hetében régi szokás szerint a lovakat
itatják, a masánszki almákat. Fosztogatta kedvéért a ka
rácsonyfát, hogy majdnem magára döntötte. Szülei harag
jukban megcsapkodták és a sarokba állitották. »Szégyeld
magad rossz fiú, csúnya fiu!« S a kislány a szégyenkező
elbúsult fiúhoz settenkedett. Félénken simogatta. »Rossz
fiu . . . csúnya f iu . . .« — s hozzáhajtotta a fejét, tünte
tőleg a nagyok felé mondva: — . . . »én szeretem ezt a
csúnya fiút.«
Jöttek a régi haragosdik. A furcsa kis perszóna, ha
nagyanyját haragitotta meg, elbújt és kipirosodott arc
cal, dobogó szívvel várta, mig elvonul a zivatar. Ha
pesztrájától kapott ki, durcáskodott s csupán méregből
nem sírt. De ha Emil sértődött meg, elsápadva a rémü
lettől kúszott a nyakába engesztelni. Emil néha játék
ból eltaszitotta. »Menj, azért sem szeretlek.« Emlékszik,
mily rémült sírást tudott fakasztani ez a tréfás kijelen
tés, hogy sokszor az egész háznak segiteni kellett
vigasztalni és bizonygatni. »Csacsi, persze, hogy szeret
az Emil.«
Az emlékek felkorbácsolták egész önuralmát. »Ha
valami bolondságot tesz?!« Elfulladtan rán totta fel az
ajtót és behívta a szolgát.

Margit megkereste nagybátyját.
— Ne várj tovább — küldte az haza a szállodába*
— Nem tudom, mikor végzek. Még egy kihallgatásban
reménykedem, de lehet, hogy annak se lesz eredménye*
Rendes hivatali fórumokon kell végighaladni az ügynek.
Csüggedten fogta húga karját s a lépcsőházig
kisérte.
Néhány járókelő szánakozóan fordult az alig lé*zengő leány után. A lépcsőn egy felfelé haladó férfi
résztvevőén hajolt hozzá.
— Rosszul van?
Riadtan tekintett fel. Ki az, aki részvéttel fordul
feléje ebben a nagy ködben? Vagy talán csakugyan
olyan szánalmasan fest? Összeszedte m agát és tovább
sietett.
Elvesző, elhagyott emberárnyék lett a beogradí
ucca forgatagában . . . De nem ! Mintha valaki követné .*.
hol távolról, hol közelről tűnik fel mellette. S mintha fel
jegyzésre kerülne tétlen tévelygése, járkálása az olvado
hókupacokkal telt uccákon s a kérvénykijárók kávéháza
körül, hol a pincérek török kávét tesznek a vendégek elé.
Valami űzte, kergette s egyszer csak azon vette
észre m agát, hogy egy fiakkerban ül. Hová? Mindegy
Talán a Szávapartra. . . A kocsis inkább a Kalimegdánt
ajánlotta. Jó, menjenek oda. A kocsis közben megállt
egy bureksütő előtt, hogy az idegen kisasszony lásson
valami beogradi eredetiséget is.
Az árus sürgölődve forgatta kerek tepsijét, fé
nyes görbe késsel szeletelte a zsiros ropogós-piros juh
túrós szerb bélesét és Ínycsiklandozó cuppogással kinálgatta. Jólöltözött járókelők nyomban csemegeként kap
kodták szét. »Bomba.« Olyan finom.

Az árus szemfüles kislánya felkapott egy frissensült
meleg tésztát és éneklő kedvességgel kínálta fel a kocsibanülőnek. Margit felrezzent, átvette a bureket és egy
csomó aprópénzzel jutalmazta a maszatos kezecskét.
Máshol egy előkelő párizsankába (háború alatt Pá
rizsba menekült és párizsi nevelésű leány) ütközött.
E g y férfival beszélgetett egy sötétbélésű magánfogat
előtt, mely úgylátszik a férfi tulajdona lehetett. A férfi
hangja nagyon meleg volt. »Hát megszokott már itthon,,
a mi kicsiny Beogradunkban ? Persze Páris után nehéz
megszokni. . .«
Milyen különös hang. Szinte szivébe markolászik.
Igen, most már tudja: ez Emil hangja!
Mennyi szeretet kapott ez a kis párizsánka ettől a
fiútól, szinte simogatták, babusgatták a fiú szavai----A kislány vidáman kacarászott. Margit szinte ájultan
hanyatlott vissza az ülésre.
Észrevétlen kísérője mindig és mindenütt vele ta r
tott. Mellette állt a sziklábavájt lépcső szédítő fejénél,
mely a városból levezetett a Szávapartra. Mellette áll a
pályaudvaron érkező vonat közelében,
melynek szele
szinte kerekei alá szédítették. S elkísérte végig az ájult,
szédülős órákban és a reménytelen hazautazásban. S mi
kor azt érezte, hogy a láthatatlan kisérő már nincs mel
lette, Margit már kint állt a lányokpusztai határban.
Bezárták a becskereki házukat, bezárták a boldurit,
s a meghurcolt család összebújva elrejtőzködött az em
berek elől ezekben a szomorú napokban.
Margit lelkében fészket vert a menekülési vágy*
Ha nem volt senki, kinek ellenséges tekintetétől fél

hetett volna, még akkor is úgy érezte, hogy űzik, üldö
zik. E zért mindig félt, mindig futott, menekült.
A hó eltakarodott már a rétekről. A fonnyadt me
zők kitárták keblüket a megújhodás felé. Torontáli vad
szelek árja süvit felettük ilyenkor. Márciusi fúvás szag
gatja a mezők kóróit. Tépázza, csavarja a hóban-fagyban
lesatnyult tavalyi tüskök szárát.
— V iu u u !. . . — sivit a vad tavaszi áramlás. Az
ibolyák meglapulnak a bokrok mélyén. Alulról zsendül
a fű. S felettük a bánáti tavasz orgonázik szerte a ha
tárban. A szél hátbakapta a menekülőt, kit üldözési láz
fogott el és mámorosán szenvedő szemekkel sodródik az
ébredő, nyugtalan határban.
Már itt sincs nyugalom? ördögi kéz járhatott a
pusztán. Kivagdosta az ördögszekértöveket s felkavarta
a kórók, tarackok életét. E vad szél téphette ki őket,
mely orkánként száguldott végig a pusztán. Felszag
gatta az ördögszekereket és elindította eszeveszett
útjukon*
Kettő-három összefogózik és görögnek ördögvi
torlaként árkon-bokron át, mig bogáncshalommá gabalyodnak. Aztán újra közéjük fúj a szél és három-négy
darabba szakadnak. S folyik tovább a kergetőzés, a cél
talan hajsza. Hová? Mindegy! Előre a szelek utján. Né
melyiket csak vékony rostok tartják helyükön, de a szél
megrohamozza a rostokat, hogy az is elszakadjon.
Nyári kékségükre emlékeztető virágszemükkel meg
félemlítik Margitot. Mintha ezer és ezer szem nézne rá
fenyegetően. S Margit más kék szemeket lát. Hűvös
elhidegült kék szemeket, melyek az ördögszekér virágok
kifagyott kék szinével néznek rá. Ha behunyja szemét

akkor is látja őket. Szalad előlük és újabbak bukkan*
nak fel. S zokogva kétségbeesetten szalad közöttük.
— ...g y ű lö l és nekem is gyűlölnöm k e l le n e !....
De én nem tudom őt gyűlölni csak szenvedni tudok az
ő gyűlöletében!
Hiába menekül, mindig újabbakat lát. Elszakad az
egyik, elszakad a másik s jönnek mintha, mind feléje
tartana. Ellepik a testét, felsebzik az arcát, húsába
mélyednek. Hiába védekezik, orgiát ülnek felette.
Sivit, kacag az áramlás és fülébe orgonázza az
ítéletet:
— E z a sorsunk. E z az átkunk. Bánátiak vagyunk.

A határmesgye árkában találtak rá elaléltan. A
szél halommá hordta felette a bogáncsot. Úgy hozták
haza kocsin, nem tudott magáról.
. . . Az utolsó akkordok elhalkultak a lázas álommal.
Ágyafejénél meggörnyedten ült a látomásalak, akiről
tudta, hogy szertefoszlik, ha hozzá ér.
— E lh ag y tál. . . — nyöszörögte feléje.
Simogatta haját, szomorú homlokát s fülébe su
sogott.
— Nem hagylak el!
— Nem igaz, m egtagadtál. . .
— Nem hagylak e l . . . nem tudlak elhagyni Mar
git! Taszitanak tőled és mégis feléd tartok. Elfordulok
•és mégis mindig veled vagyok . . . mikor nem is tudod,
mikor nem is várod, melletted állok. . . — szomorúan
elveszően sugárzott a mosolya — . . . gyűlölni fogsz és
elfelejtesz és nem tudod, hogy azt is nekem köszönhe
ted, ha egyszer mással boldog tudsz lenni.
Mikor szemét kinyitotta legelsőnek apját látta meg.
Régi döngő járásával já rta a nagy szobákat. Feje ha
lehet még mogorvábban nyaklott széles mellére. Meghal
lotta mozgolódását. Hozzájött és érdes nagy kezével
megnyomkodta arcát.
— Manyó, nézz rám. Nincs már semmi baj. Itthon
vagyok.

Mikor legreménytelenebbnek látszott az ügy, akkor
jö tt meg. Néhány nap múlva megjöttek az iratok is.
Felmentették. Suttogva, tűnődve mertek róla beszélni.
Valaki közben járhatott. Segitőjük azonban nem jelent
kezett s alakja elveszett homályos sejtésként az ismeTetlenségben.
Közben kitavaszodott. A megszállott területeken
folyt a nagybirtokok felosztása. Beteljesültek az aggá
lyok, melyek miatt az idősebb Kalán majdnem vesztébe
ment. Most tétlenül, beletörödötten nézték a megváltozhatatlant.
A lehasitott földeken uj emberek jártak. Hegyvidé
ki, sovány emberek Likából, Cmagorából kerültek Lányokpusztára. Apró házakat ácsoltak össze az új földe
ken, jószágot kaptak, dolgozgattak. Mozgolódásuk beballatszott. Asszonyaik bejártak a tanyára vizért. Meg
bámulták egymást az odavalósiakkal. Jöttek, mentek a
nagytestű hallgatag hegyvidéki fehérnépek. A tanyaiak
megbámulták a sok háziszöttest, a fehér daróc ruhát,
az állukat átkötő egyforma sárga kendőket, amelyen
mindig virág diszlett, akár fiatal, akár öreg hordta.
A meleg, párás barázdák áhitozták a munkás kezet.
Indult a tavaszi dolog a földeken. Az ébredő föld régi
művesei, öreg kalásztfakasztói helyüket vesztve szóród
tak, ki erre, ki arra. A megfogyatkozott Kalán-birtokról, szedelőzködtek a feleslegessé vált bérescsaládok.
A fiatalabb Kalán rázta a fejét.
— Én nem félek, hogy valami ostobaságot csiná
lok. Én is Kalán vagyok. Minek gondot venni a nyakam
b a? Legjobb lesz, ha felpakkolunk az asszonnyal és el
megyünk egy másik világba. Nem tudok már itt ma
radni.

Árulgatták megmaradt részüket. Készültek Kana
dába. Újból elölről kezdeni és tovább tum i a földet. Az
idősebb Kalán nem mozdult. Mint öreg, mélygyökerű
jegenye, úgy tapadt a pusztához. Előtte mozgolódtak
az új népek. Épültek sorjára földjein a telepes házak.
Esténként elnézte füstölgő kéményeiket, hozzá hallatszó
kiáltozásaikat, az idegen gyerekek játékát. A puszta
fojtogatta, taszította, megcsufolta és mégis szívósan
ölelte magához. Maradt.
Margitot hívták nagybátyáék magukkal. Nem ellen
kezett és nem mondott igent. Olyan volt mint az őszi
légy, erőtlen, akarat nélküli. Mégis közbejött valami, ami
maradásra birta. A birtoktól megváló béresek szentgyörgy-napi búcsúja, akik másnap szerteszéledtek.
Kalán György szabad fuvart adott erre az útra.
Mindenkit elvitetett, ki merre akart s ellátta őket utol
jára félévi járandóságukkal, busás ráadással. Az utolsó
délután búcsúlakomára terítettek a tanyaudvarban. Ka
lán, birkát vágatott a juhászokkal, vacsorát főzetett s
bort adatott fel a pincéből. A béresházak előtt készen
álltak a szekerek, motyókkal megrakodva. Kockás asz
tali kendőkbe kötött ruhanemű, kötelekkel összehurkolt
ágyholmi, párnák, derékaljak. Pad, kecskelábu asztal, po
ros falióra, bölcső, teknő össze-vissza. Felrakodásra vá
ró, összekötözött lábú baromfik, kis malacok lécládában
és sok-sok gyerek.
Előttük állt az út, telve bizonytalansággal. Volt
aki Amerikát emlegetett, volt, aki városi munkában bí
zott. Átdobták fejükön a szomorúságot. Ne látszon leg
alább most. Muzsika szólt. Ettek-ittak. A Kalán-család az
ámbitusról nézte mulatságukat. A fiatalok a ház elé jöt-

tek táncolni. Hujjogtak, dobogtak a friss gyepen. Az
öregek nagyokat ittak.
A zaj, mulatozás idecsalta az uj telepeseket. Kint a
tanyaszélen verődtek össze, nem jöttek közelebb. A du
hajkodó zene, a sirva-vigadás talán eljutott szivükig.
Talán megértették, hogy azoknak miattuk kell megfogni
a vándorbotot.
Elfáradtak a táncosok. Mint a nyáj a kolompos kö
ré, úgy húzódtak a hallgatót játszó Citerás Ferkó mellé.
Elbúsultak a muzsikára. Néha a nótás lányok meg a le
gények is énekeltek a maguk keserves, parasztos mód
ján. Néha egy-egy jótorku öregbéres is megeresztette a
hangját. Legjobban szerettek egy nevetségesen egysze
rű kis »hodályos nótát«. Ez áradt, fakadozott a szivek
ből legőszintébben:

Kis Bőge fodrosodik.
A szivem szomorodik.
Kis Bőge kiáradhat.
Búbánat eláraszthat.
De a szivem idehúz a kis Dögéhez.
Parasztosan, vontatott melabúval szállt a nóta, de
annyira szivetfacsaróan hangzott, hogy könny maradt
utána a szemekben. A fiatalabb Kalán szemére húzta
sapkáját. Margit még jobban összehuzódott a pádon. S
apja. a kérges szivű ember megfordult és bement a ház
ba, hogy ne hallja tovább.
Margit ezen az estén végérvényesen határozott.
Marad.
A béresek elhurcolkodtak. A megmaradt földeden
folytatták munkájukat a megmaradtak. Megszűkülten,
megfogyatkozva, szomorúbban, de folyt tovább a napok
morzsolása. Megjöttek az útlevelek. Lajos bácsiék felszedelőzködtek és búcsút mondtak.

Margit arra eszmélt, hogy minden szépen elrende
ződött. Apja kiszabadult, birtokuknak legalább töredéke
megmenekült. Nagybátyáék szerencsével helyezkedtek
el Kanadában s nagyanyja is visszatér Boldurra folytat
ni megszokott életét. Igen, most már minden jól van.
Akár meg is halhat itt. Nagy csendesség, bénitó békes
ség támadt körülötte. A régi fájdalmak elfakultak, el
csendesedtek, tervei, álmai már nem voltak. Nem várt
semmit. Mintha egy nagy pusztaság támadt volna szi
ve helyén, mintha kiégett volna minden.
Ha üzengetett az élet, ha meghivások keresték, fá
sultan utasította azokat vissza. Az ismerősök haragud
tak, szörnyülködtek.
Furcsa teremtés! Emberkerülő
akar lenni mint az apja? De nem felejtették el. Mintha
valaki messziről törődne vele, mintha valaki messziről
göngyölgetni akarná szivéről a közönyt. Néha valaki
ajándékokat küldött neki. A bolduri kocsi hozta őket,
de hogy Boldurról-e, avagy a bolduri postáról, ezt nagy
anyjától kellett volna megkérdeznie. Nagyanyja azonban
nem jött ki a pusztára, ő meg nem ment be Boldurra, igy
a virágok, a külföldi magazinok és regények küldője is
meretlen maradt. Sokáig nem törődött vele, olykor mégis
eltűnődött ezeken a figyelmességeken. Ismeretlen kéz
ajándékai kedveskedtek. Hol virág, hol egy könyv jött.
Néha tűnődve sajnálkozva gondolt rá.
— Ki vagy te, aki ilyen játékban kedvedet leled?
S mit akarsz? Nem tudod, hogy én meghaltam? Az elpihenteket nem illik háborgatni.
Az ajándékok szerényen, ha nem is nagyon gyak
ran, de állhatatosan felkeresték. Apróságok; uj kották,
vagy kézimunkatervek, olvasnivalók. Mintha valaki ha]'landóságát, kedvét kutatná és építőköveket rakna ké

zébe. »Játsz, munkálkodj, békülj ki újra ezzel a világ
gal.« Mintha bizna abban a régi orvosságban, hogy aki
nek munkája van, az gyógyult ember. Mert aki mun
kálkodik, annak gondjai, tervei vannak. S akinek tervei
vennak, az él. Mindegy, hogyan él, de él, él, é l . . .
A munkához azonban lélek is kell. S a lélek nélkül
végzett munka nem csak a testi fáradságot hozza, ha
nem a lelki elkókadást is.
Julcsa néni egyre sopánkodott.
— Nem szeretem én a kisasszony szinit!
Ha Szabina kijött, vasárnap délutánját rászánva,
kisasszonyát látni, összeül a két jó lélek felette tana
kodni. Az egyik szerint gyomrát kellene kúrálni, mert
csak ott van a baj, a másik szerint a vérszegénységét,
mert attól olyan sápadt. Szabina crckafark teát javasolt,
Julcsa néni fehérborbanfőtt bodzavirágot. Margit elnézte
az uras »mejjes kötős« Szabinát, aki okosabb akart len
ni Julcsa néninél, a tanyai asszonynál és Julcsát, aki
százráncu pandúros szoknyájában, mint egy kurta ba
nyakemence terebélyesen kádenciázott. Majdnem össze
vesztek égig dicsért háziszerük tanácsolásában. Mosoly
gott.
— Aztán nehogy megijesszék a nagymamát! Nincs
én nekem semmi bajom!
Mindazonáltal a bolduriak közt hire terjedt, hogy
betegeskedik.
Ezen a tavaszon viszontlátta Emilt.
Már jól volt. Nagyanyjánál tartózkodott Bolduron.
Itt kereste fel. Akkorra már s z ív ó s fiatal teste felülke
rült a megrázkódtatást követő életuntság fonnyasztó
időszakán és itt állt egy új Margit, a lehiggadt, megkomo
lyodott, teljesen kifejlett, de lélekben közömbös lány.

A kertből hívták fel látogatójához. Később maga is
csodálkozott, hogy milyen közömbösen érintette e talál
kozás. Nem tudta, ki a vendég, valamelyik asszonyisme
rősüknek vélte. Kusza háziruhájában éppen a kertben
foglalatoskodott. Elmerült a munkában, halkan dúdolgatni kezdett s dúdolgatott akkor is, mikor bement a
házba, semmire sem gondolva.
Nem pirult el látogatója láttára, semmiféle zavart,
vagy izgalmat sem érzett és nem vált hidegebbé, fesze
sebbé. Egyszerűen semmit, de semmit sem érzett. Mint
egy közömbös ismerőst úgy fogadta. Nem örült és nem
is búsult el. Inkább valami szégyenkezés fogta el. A fiú
komoly megjelenése, vagy öltözködése, a mindig társa
ságban mozgó emberek fölényes simasága váltotta-e ki
belőle a szégyenkezést? — ezt nem tudta biztosan. Ho
mályosan talán azt érezte, hogy valahogy visszamaradt,
falusi lett. Még soha nem érezte annyira, mint most, la
kásuk ósdiságát és nevetségesen divatjamúlt kopott
előkelőségét. Mintha a fiú szemein keresztül látta volna
a régi, aranyfüstös menyezetet, az elsárgult tücsipkefüggönyöket s a beporosodott nippek, régies cicomák
halmazát.
Még soha igy nem érezte a »biedermeier-szalon«
fakóságát, mely pedig büszkesége volt a bolduri háznak
és nevetséges lomtárgynak a kitártszámyu kitömött
szürke gémet a tükör állványán. Lenézett kertben járt
cipőjére, két év előtti ruhájára s oly szánalmasan vidé
kinek, lefakultnak, csúfnak érezte magát a férfi mellett,
hogy fellélekzett a bucsuzáskor és megkönnyebbült, mi
kor végre becsukódott mögötte az ajtó.
A látogatás után legelső és legfontosabb dolga volt,
hogy bosszúsan nekiessen a szegény, poros kitömött

madárnak, melyen a fiú tekintete leginkább pihent és
mindkét kezével paskolta tolláról a képzelt port.
E gy év múlva újra találkoztak a szerb tanító te
metésén.
Hazakerült e különös ember életének befejező ak
tusához, kinek öngyilkossága átláthatatlan probléma
ként feküdt a szunnyadó falura.
Csodálatos, érthetetlen volt ez az öngyilkosság.
Sokan foglalkoztak a tragédiával, annak igazi okát ke
resve. Miért dobta el magától az életet ez az ember épen
most, mikor régi álma, amiért annyit szenvedett, végre
megvalósult.
Már a háború előtt is kellemetlenségei voltak a ma
gyar hatóságokkal lelkes, lángoló fajszeretete miatt. A
háborúban hazaárulással vádolták, bezárták, meghur
colták mig végre átszökhetett az oroszokhoz. Most már
a másik oldalon mint dobrovolyác küzdötte végig a há
borút. Mindig egyedül álló, rokontalan ember volt. Mi
kor hazajött nem sokat beszélt, nem dicsekedett érde
meivel, nem keresett összeköttetéseket és valami jöve
delmezőbb állást. Megmaradt továbbra is tanitónak.
Magányos, falusi tanitónak, akiről könnyű megfeled
kezni
Előző este egy nagyobb szerb társaság verődött
össze, ahol valaki szóvá tette a tanitó mellőzését, ő, aki
annyit szenvedett és küzdött a hazáért, más állást ér
demelne. Ivica, a főszolgabiró is bólongatott. Ivica a há
borút a pesti kórházakban és ezredirodákban szimulálta
végig, ahol természetesen sohasem vallotta m agát szerb
nek. Ügyes, kedves, leleményes fiú volt, aki mindig
és mindenütt érvényesült. Most se tudja senki, miért

lett éppen ő a főbíró, mikor se képessége, se jogi tudása,
se végzettsége nem volt erre az állásra.
Most odament a tanitóhoz és rátette vállára a
kezét:
— Na majd teszek érdekedben valamit.
A tanitó szeme furcsán villogott és egy-két vállrángással lerázta magáról Ivica kezét.
— Hagyjátok csak! Elég jó nekem igy i s . . .
Utána még ivott, nevetett és énekelt. Reggelre go
lyót küldött a fejébe. Másnap érkezett meg a hadnagyi
kinevezése és egy magas, katonai kitüntetés.
Aznap éppen Vrbica ünnepe volt s a pap kissé ké
sőn tért vissza a virágvasárnapi körmenetről. Az iskola
udvar már megtelt a gyászoló közönséggel. Az ujruhás
és ujcipős gyerekek kezeiben még a körmenet kötelező
fűzfavesszői lengtek.
Emil az ucca túlsó felén állt Miksityné társaságá
ban, várva, hogy az ucára befordult körmenet elhalad
jon. Margit akaratlanul rátévedt halvány arcára. Körü
lötte asszonyok susogtak:
— Hanem ez a Bogdán fiú is rossz színben van.
— Nem, dehogy — tiltakozott a másik — fáradt
talán.
S fülehallatára mesélgettek elfoglaltságáról, nagynagy jóságáról. Átsiklott felette, mintha idegenről lett
volna szó. Mondhatják. Lehet jó, mint az ég. Neki nem
az !
A körmenet özönlött be énekelve, bársonyföveges
diszbeöltözött papjaival, a ministránsgyerekek sokasá
gával az iskola melletti kitártszárnyu templomkapun.
Tömjénszag úszott. Hullámzottak a hosszú beszentelt
fűzfavesszők. A felvonuló gyerekkezekben, a sorfalat-

álló nagyok kezében, a körmenet elé szórtan, a házak
ablakán. . .
Az öröm, a zsendülő élet, dicsnapja ez. Vrbica a
gyermekek ünnepe. Ilyenkor minden gyerek új ruhát, új
cipőt, uj harisnyát kap a szerbeknél.
A múltból felvülant egy régi Vrbica, mikor még a
szerb tanitót is vidámnak, mosolygósnak látta. Ugyan
ilyen szép tavaszi délután volt. Kis gyerek volt. Szabina
karjára kapta és leszaladt vele az ucca végére körmene
tet nézni. Először csak nézője volt az érdekes látványos
ságnak, de mikor Emilt meglátta a felvonuló gyerekcsa
patban, lekúszott Szabina karjáról és a tömegen átfura
kodva hozzászaladt.
Megfogták egymás kezét és ő is nagy komolyanboldogan lépkedett a szülők, rokonok, ismerősök gyö
nyörködő sorfala közt, kik babonáskodó szeretettel csap
kodták meg kedvenceiket régi szláv szokás szerint a
suhogós fűzfavesszővel.
Emlékszik, belepirult a szorongásba, hogy neki nem
akad ütögetője. Emilt majdnem mindenki ismerte és
megcsapkodta, de őt elkerülték. Mig végre egy kertal
jukról ismert öreg szerbasszony felfedezte. Az végre
mindkettőjüket megcsapkodta ajnározó kedvességgel:
— Nöjj, mint a vessző és hizz, mint a disznó!
Mint a malac a vakaró kezet, oly elégedetten, kifényesült szemekkel tűrte ezt a műveletet. A tanitó (ak
kor még egészen fiatal ember, akkoriban került a bolduri iskolához) mellettük állt és mosolyogva nézte a je
lenetet. Nem tudta megállni, hogy a sok szerbgyerek
közül, épp ezt a magyar kislányt kapja fel és mindenki
szemeláttára összecsókolja pofácskáját.
Sóhajtott.

De régen volt. Az a sápadt ember ott a szép Miksityné mellett vájjon emlékszik-e rá ? Talán igaz sem
volt, hogy valamikor úgy szerették egymást, mint a
testvérek s valamikor úgy szerette, hogy majdnem meg
halt érte.
Temetés után Miksityné odament Margithoz. Emil
is társaságukban maradt. Bandukoltak hazafelé a szét
szállingózó közönséggel. A falu kihaltságáról, lelketsenyvesztő egyhangúságáról beszéltek. Majd Miksityné becskereki életéről mesélt lelkesülten.
— Ha elgondolom, hogy én is falun éltem azelőtt!
Valahányszor kijövök szörnyülködöm és szánakozom
azokon, akiknek itt kell élni. Résztvevőén szorongatta
Margit k arját és mint valami rögeszmét, egyre ismétel
gette:
— E l lehetsz készülve, hogy téged is pártfogásomba
veszlek. Ha tetszik, ha nem! . . . Majd én rendbe szedlek.
Meglásd! Ha én egyszer valakit a kezembe veszek . . . !
A fiú is a visszavonult élet rossz hatásáról beszélt.
Feltétlenül jót tesz olykor a kizökkenés. Csendesen,
körülirva beszélt, de kiérződött hangjából az elszigetelt
ség feletti rosszalás.
Margit közömbösen hallgatta gondoskodásukat,
mintha nem is róla volna szó.
— Igen, kihalt a falu n . . . — mondta monoton han
gon és nem tette utána hűvös gondolatát:
— Mi közöd hozzá, hogy hogyan élek ? . . . Hiszen te
akartad, hogy ennyire magamra maradjak.

Miksityné valóban beváltotta ígéretét. Személyesen
jö tt ki Lányokpusztára, miután Margit nagyanyjának
beleegyezését már megnyerte.
Szömyülködve, kíváncsiskodva járta tta körül sze
meit a pusztai lakásban.
— Te itt é lsz?. . . N a cce rű !. . . S azok a parázssze
mű hölgyek a falon ősanyáid? . . . öregeink ma is szeret
nek mesélni a régi lányokpusztai kisasszonyokról. Akár
hogy vigyáztak is rájuk, mégis kiszöktek éjszaka férfi
ruhában. Hogy fel ne ismerjék őket, kocsisuk piros huszámadrágjában nyargalásztak lóháton a pusztában. .
Látod ez tetszik nekem, ha valami feszül bennünk, ki
kell dobni magunkból. . . Inkább egy ló vesszen, mint
m i.........
Margit kissé eltűnődött a múlton. Van-e neki valami
köze ezekhez a régi, szertelen, féktelen Kalán kisasszo
nyokhoz? Lehet-e örökölni ezeket a családi tulajdonsá
gokat, vagy talán csak romantikus kitalálás, legendává
finomult szóbeszéd ez a Kalán-természetről elterjedt
fogalom?
Nagyanyja sokat mesélt erről a Kalán-természetről.
Hogy félt tőlük, mikor közéjük került! Mesélt aka
ratosságukról, »mindent — vagy semmit« való életfel
fogásukról. Boldogult férje iskoláslánykorában az uccán

látta meg a sorban. Ügyszólván onnan vette el. Nem is
volt igazi asszony soha. Korán, húszéves fejjel már öz
vegységre jutott. Apósa, anyósa és a többi Kalánok ren
dezkedtek a házban. Rendezkedtek gyerekeivel. Olyan
volt, mint egy hajasbaba, csak mutogatni, cicomázni vet
ték elő. Ha kinézett udvarukon hancurozó, két vasgyúró
gyerekére, sokszor elcsodálkozott: az övéi volnának? Mi
kor m agára maradt, mikor azt gondolta, hogy most
végre önálló lesz, ha mindjárt gondjai is lesznek, akkor
már régen fiai parancsoltak. »Mama, ne törődj semmi
vel! Majd mi mindent elintézünk.«
Miksityné a lányokpusztai esetről csacsogott.
— Ha elgondolom, hogy milyen vidáman kezdődött.
Az agrárbizottságot ^ugratták a kaszinóban. Vigyáz
zanak, Lány okpusztán baj lesz! — Kedves, kedélyes
est volt, Pili mindenféle lehetetlen vicces törté
neteket mesélt az öreg
Kalán bogarairól. Tudod,
arról a vándorórásról, mikor apád a falhoz vágta az órát,
mikor öt koronát kért a javításért. Meg arról a kazán
vizsgálóról, mikor apád baltával bevágta a kazán oldalát,
hogy legyen valami hiba a kazánon. Ilyen mulatságos
történetekkel kacagtatta meg a társaságot. A bizottsá
got vidáman ugratták, de az urak fölényesen megnyug
tatták az ugratókat: ők nem félnek, majd megmutatják
annak a bogaras földesúrnak! Még Csovity pártját fog
ta apádnak akkor este . . .
Margitot nem vezette félre a sok csacsogás, mely
nek mindig ugyanaz volt a refrénje, akár hizelgően, akár
haragosan: »Majd én kiverlek rögeszméidből. Majd én
segitek, hogy olyannak lásd a világot amilyen.« Vagy
f elforty an t:

Azt hiszed, én angyaloknak látom az embereket?
Azt hiszed, hozzám jobbak? ördögöt! De én verekszem
velük, mint megveszekedett pocok! Egymásnak megyünk,
megharapdáljuk egymást és azután megint együtt va
gyunk. Ha kell hizelgünk. Ha kell meghunyászkodunk.
S ha módunkban van, mi is csipünk a másikon. És megy
minden tovább.
Szép a hév, az erőszakos szivesség, mellyel Miksityné élete változtatásán szorgoskodott. De miért történik
mindez? Kezdettől fogva gyanús volt a viselkedése Mar
git előtt. Soha nem voltak nagy barátságban. Illetve a
hangos mindenhez szives, társaságkedvelő Emma min
denkivel jóban volt. Margit egyszerűen hagyta, tűrte ezt
a zajos barátságot. Miksityné sohasem volt terhes vagy
kellemetlen. De ez a tűzzel-vassal való gondoskodás már
nem volt összeegyeztethető az eddigi barátsággal.
Mondd őszintén, ki küldött? — fakadt ki gyana
kodva.
A megriasztott asszony zavartan hallgatott el. Majd
nevetett, szömyülködött s képzelődőnek csúfolta, de
Margit annál biztosabban érezte Miksityné titkos meg
bízatását.
— Megérdemelném, hogy megmond. K ért valaki
erre?
— Nem értelek? — pislogott csodálkozón az aszszony. —
Gyanakodásodnak semmi alapja sem lehet.
Margit előkotorta az ajándékokat is és elmondta,
hogy az ajándékküldő sohasem fedte fel magát. Mik
sityné ámuldozott.
— N ahát! . .. Erről nem tudok. Istenbizony, sem
mit sem tudok. Nagyon érdekes. . . Mit gondolsz ki
lehet ?

Margit elgondolkozva forgatta az asztalon heverő
holmit. Tétovázott, megmondja-e homályos sejtelmét.
Végre egy-két szót félve elejtett arról a furcsa beográdi
kalandjáról, egy férfiről, aki a lépcsőn annyi részvéttel
fordult feléje s aki mintha követte volna. Legalább is
úgy érezte, mintha a nyomában lett volna. Még az állo
máson is. De lehet, hogy csak képzelődés volt az egész,
felzaklatott idegeinek játéka . . .
— O stobaság!. . . — szólt végül kurtán a lány, meg
rántotta vállát és makacsul elhallgatott.
— Mondhatom nagyon érdekes. . . — mondta Em 
ma asszony, majd hamiskásan hunyorított az elmélázó
lányra. — Mit szólnál hozzá, ha tényleg szándékom lenne
lösszehozni titeket?!
. . . Miksityné Ígérete ne maradt puszta Ígéret. Mi
kor Margit Becskerekre jött, rátette a kezét:
— Csakhogy egyszer itt vagy! Majd én szárnyaim
alá veszlek. Meglásd, más embert nevelek belőled!
Ú jra az életbe sodródott. Ha józanabbul, ha sivárabb
lélekkel, de benne volt. L áthatta, hogy a játék akár nél
küle, akár vele, de folyik tovább. A Rózsa szálló előtt
•növekszik az autótábor. A kávéházak zsúfoltak és a
zsúfoltságban szikrázó jókedv, vidám élniakarás. Minden
este tánc, divatos táncok, divatos slágerek fáradhatat
lan nyüvése. így van ez most az egész világon. Aki fél
reáll, aki elhull, azt a leggyorsabban, a legkegyetlenebbül elfelejtik. Milyen léha, milyen lelkismeretlen lett a
világ!
Miksityné házában találkozott Bedekovittyal, a meg
nyerő modorú horvát fiatalemberrel, ki az asszonynak
távoli rokona volt. Barátnője oly kiváncsi örömmel mu

tatta be őket egymásnak, hogy mikor eltávozott, Mar
git gyanakodva ragadta meg k arját:
— Nem ő volt az a belgrádi fiatalember?
Emma hirtelenében nem tudta miről van szó.
— Kiről beszélsz ? . . . H ja ! . . . — nevetve, titokza
tosan vonogatta a vállát. — Nem tudom. Annyi biztos,
hogy nagyon érdeklődött utánad. Tetszik . . . ?
Margit hirtelen elkedvetlenedett. Nem válaszolt
Emma asszony kérdésére,
hanem inkább magának
mondta:
— Nem hiszem, hogy ő lenne az. És ha ő is lenne,
akkor is kár volt találkozni. Jobb lett volna őt megőrizni
a titokzatosságban, az örök ismeretlenségben. így meg
tudom, hogy neki is vannak gyengéi, hogy ő is tud rossz
és kegyetlen lenni. így elvesztem a hitem, mig a meszszeségben ragyog a hit, a lehetőség. . .
— Sok szamárságot beszélsz.
— Tudom mit beszélek. Mi közöm a többi emberhez,
miért várjak azoktól jót, mikor az, akit mindenkinél
jobbnak tartottam , kire gyerekkorom óta úgy néztem,
mint az emberi jóság és szeretet fáklyahordozójára meg
hazudtolt s mikor ennek az embernek önzetlennek, iga
zán jónak kellett volna lennie, akkor ő is eltaszitott. . .
Én már nem tudok hinni a jóságban, az igaz emberben.
Úgy látszott azonban, hogy ezzel a fiúval mégis
megbarátkozik. A férfi megnyerő modora okozta-e, vagy
Miksityné ügyes, észrevétlen fondorkodása, de a körü
lötte megforduló férfnsmerősök közül Bedekovity volt
a legkülönb, a legértékesebb. A fiú sűrűn jött Becske
rekre és szemmelláthatólag összebarátkoztak.
Bármily lassan fejlődött is ki a barátságuk,egyszer
csak eljött az ideje, hogy dűlőre kerüljenek.

Mire vársz még? — riasztott rá olykor barátnője.
Mire vár ? Ha ő azt tudná ? Ha ő azt megmondhatná!
Talán önmagát várja, hogy még egyszer úgy érezhes
sen, mint régen. Hogy még egyszer oly hittel tudjon
hullni egy férfi karjaiba, olyan boldog bizonyossággal
tudjon egy férfi leikéhez simulni,, hogy körülötte min
den csúfság elhomályosodjon. . . Ugylátszik ez a feledhetlen idő, a végtelen hit, a végtelen odaadás ideje többé
sohasem fog visszatérni.
Már tél volt. Újra ünnepeket vártak. A fiú szilvesz
teri látogatásra Ígérkezett. Sejtették, hogy döntő talál
kozásuk lesz.
Vidáman vágtak neki a szilveszteri éjszakának. A
titokban mesterkedő barátnő,
úgy állította! össze az
utolsó éjszaka programját, hogy minél több alkalom
adódjon a jókedvre, a mámorra és a meghitt együttlétre.
Amerre mentek, amerre jártak jókedv, szertelen
mámor. Szilveszter éj van! Emma különösen elemében
volt. Szüntelenül sziporkázott és varázslatos jókedvébe
vont mindenkit, aki csak közelébe került. Különös ván
dorlási kedv fogta el a lumpolókat. Kávéházból ki — ká
véházba be. A fiú mindig Margit mellett volt, együtt
sodródtak az árral, a kótyagos hangulattal, de egymás
tól soha el nem szakadtak.
Hajnal felé utolsó állomásként a megritkult Rózsá
ban ütöttek tanyát. Pezsditett a zene. Az asztalvégről
Emma kacagott rájuk. »Gyerekek, ne felejtsétek el,
egyszer élünk csak!« Mellettük másik társaság mula
tott. Fiatalok. Egy kedves, mindig mosolygó kislány
kócos feje, mint aranypille röpködött egyik táncos vál
láról a másikra. Mily irigylésreméltóan boldog ez a gyer

mek, kit gondok, csalódások még nem értek. Aki csak
azt látja, hogy szeretik. S olyan jó, ha valakit sze
retnek . . .
Fiatalság .. . É le t. . . Margit hirtelen úgy érezte,
hogy ő már öreg, hogy csúnya, hosszú, romboló múlt
van mögötte.
— Fiatalnak lenni! Boldognak lenni! Szeretni! —
szakadt fel Margit. — Higyjük, hogy szép az élet! S ha
nem az, hazudjuk, hogy szép! Kovácsoljuk össze a régi
hitet. Szedjük össze a morzsákat, amig lehet!
Pezsgőt hoztak az asztalra. Emma már fülébe húzatta. Igaza van a nótának. »Hazudik a muzsikaszó, bo
londság az é le t. . .« S Margit valami betyáros nembánomsággal ütötte pezsgőspoharát a fiúéhoz.
— Ne búsuljunk! Igyunk! Szervusz Sztévó!
Hazudjunk hát. Hazudjunk, hogy magunkat is elámithassuk.
Az új zene már az övéké volt. Oj áramokat hozott
az új tánc. A fiú táncra kérte Margitot és nagyon bol
dognak érezte magát. A leány az övé. De azért bizonyitékot szeretett volna a leánytól. A mámor már sem
mit sem feszélyez. Évődve, tréfásan, de azért nem min
den komolyság nélkül suttogta:
—
—
—
—
—
—
—
—

Szeretsz?
Találd ki!
Azt hiszed, nem tudom meg ? . . .
Nem hiszek sem m it. . .
. . . azt hiszed, nem érzem meg, ha . . .
Ha . . .
. . . ha megcsókollak!
Azt hiszed, félek tőle? — kacagott Margit.

— T e . . . ? — ragadta meg erőszakosan, hitetlenkedve — . . . te, ha egyszer a kezem közé kerülsz, nem
szabadulsz tőlem!
Az éjszaka foszlott, málladozott. Sorban búcsút vet
tek a kávéház vendégei. Indultak haza. Kint szürkén,
fázósan hajnalodott. A szamaras emberek m ár döcögtek
vizeshordóikkal a Begára vízért. A templom-téren egy
virágoskedvű szilveszterező nevettette meg őket. Bot
jára tűzte cilinderét, úgy lengetett fel a toronyőrhöz.
— Hollá! Hogy vagy, ö r e g ? ... Boldog újévet kí
vánok !
Ahogy a toronyerkélyen levő ember körülsétált, szé
les ívben keringett ő is lent a téren. Kétségbeesetten ki
áltozott, hogy a toronyőr észrevegye és elfogadja jókivánatát.
Margit zaklatott, majdnem idegen lélekkel állt a fiú
mellett a didergő derengésben.
Emma, mintha megbolondult volna, szaladt előre a
többiekkel. Mintha részeg lett volna, suhanckodva ira
modott neki-neki s énekelve, kacagva dörömbölt a le
zárt üzletredőnyökön. Margiték egyszerre csak arra esz
méltek, hogy egyedül maradtak. A kurta Hid-uccában
jártak. Amazok már a hid túlsó felén az »Amerika« vá
rosrészben rikoltoztak. »Hazudik a muzsikaszó, bolond
ság az é le t. . .«
Zavartan összenéztek. Margit homályos szabadulniakarással elfulladtan kacagott.
— Szaladjunk utánuk — ajánlotta csillogószemü
társának s előrefutott a társaság után.
A fiú azt hitte, hogy Margit játszik. Azt hitte, a
bohó kergetőzés is a bolondos esthez tartozik. Kacagva
iramodott utána.

— Reszkess, ha megfoglak!
Ügy indult, mint játék, hogy végül szivére szaladó
rémülettel meneküléssé váljon Margit futása. Mikor a
fiu utolérte, a hidon karjába kapta s most már
erőszakos, nyers csókolniakarással feszitette hátra és
kereste a száját. Margit remegve, elszánt tiltakozással
s valami dermesztő őszinteséggel sikoltotta:
— Nem ak arom !. . . Sztévó, ha Istent ismer, enged
jen e l ! . . .
Kétségbeesett rimánkodása úgy hatott a józanodó
hajnalban, mint valami segélykiáltás. Közelükben meg
mozdult egy hajnali várakozó, mintha a hidból lépett
volna elő, melynek árnyékában támaszkodva szinte hoz
záolvadt a vasívhez. Ki lehetett ez a férfi? S miért van
itt? Ha nem mozdul meg, észrevétlenségben marad. De
megmozdult a sikoltásra. . . Margit kiszakitva magát a
fiu karjából, ahogy megfordult, megtorpant ettől az ár
nyéktól. Most vette csak észre, hogy milyen ez a
sziluett. A hajtott váll, a nyúlánk a la k . . . Csak nem
Emil ez? E g y pillanatig dermedt rá. S mintha kisértetet
látna a homályban, arcára tapasztva kezét futott el mel
lette az uccába. Mintha mögötte a fiu is felkiáltott volna
a kisértő alakra.
— H át maga hogy kerül ide?
Vacogva várta be a házaknál az utánuk baktatót.
— Ki volt az a férfi?
— Milyen férfi? — tagadott amaz szemrebbenés
nélkül.
— Akivel beszélt.
— É n . . . ? — húzta fel vállát Sztévó és csodálkozó
fintort vágott. — Nem láttam semmiféle férfit.
— De én láttam — csökönyösködött Margit.

A fiú bosszankodott.
— M egnyugtassam?. . . Jöjjön, nézzük meg!
— H át nézzük meg!
Visszamentek. Üres volt a hid. Üres volt a folyó.
Nyoma, nesze sincs, hogy itt lett volna valaki. De ott
a házaknál mintha egy árnyék surranna. . . Lementek
a Hid-uccába. Senki! Minden kapualjba benéztek, min
den kirakatmélyedést kikutattak.
— Láthatja, hogy senki sem volt. E zért ugyan kár
volt megijedni.
Margit összerázkódott. Hűvös van. Ügylátszik, kép
zelődött. Nincs itt az az ember. Lehajtotta fejét. Nincs itt!
Mikor mámorosnak gondolt barátnőjéhez ért, az kí
váncsian fürkészte. Előre dörzsölte kezeit a sikerhez.
— Hallok valami újságot?!
Elbámult.
— Te józan vagy?
Nagyott nézett az asszony. Majd kacagott, ahogy
a torkán kifért.
— H át mit gondoltál ? . . . Te, te . . . — s hajlado
zott, hápogott, mint a kövér kacsa — . . . te oktondi,
hiszen csak titeket akartalak hangulatba hozni. . .
Különös. Hát Emma asszony már előre kitervezte
ezt az éjszakát: a mámort, az együttlétet, a nótázást, a
táncot és most várta a biztos eredményt?
— Nos? — sürgette amaz elrekedve és kifáradva
a mámoros derültségben. — Mi van veletek?!
Margit konokul maga elé nézett:
— Semmi. . . s nem is lesz semmi. Nem akarok
többé Sztévóval találkozni.

Miksityné, mikor bebizonyosodott, hogy gondosan
kidolgozott terve valóban meghiúsul, keserű haraggal
szórta le magáról a felelősséget:
— Én leveszem a kezem rólad! Úgy éreztem, hogy
én is felelős leszek azért, ha te besavanyodsz és el
vadulsz ott Lányokpusztán. Mindent megtettem, hogy
felrázzalak közönyödből, ostoba különcködéseidből. Nem
akarom Sztévót dicsérni, hiszen tudom, hogy neked se
lehet kifogásod ellene. De téged nem lehet felrázni der
medt élettelenségedből. Konok vagy, különc vagy, mint
az apád. Én a javadat akartam, vissza akartalak vezetni
az életbe, de ha neked ez nem tetszik, bújj csak vissza
barlangodba. Én nem törődöm többet veled!
Margit hallgatott. Nem érdekelte Emma asszony
korholása.
A fiú elmaradt és barátságuk megszakadásával
Margit újra visszasülyedt fásult, semmivel sem törődő
közönyösségébe.
Ügylátszott, nem érhetik már meglepetések. Mintha
kivül állt volna ezen a világon, semmi sem érdekelte.
Néha panaszkodó emberek sóhajtoztak és ő semmi rész
vétet nem érzett irántuk. Belátta, hogy a személyes sé
relmek lényegtelen semmiségek, melyekről beszélni is
felesleges. Minden ember azt hiszi, ha jogtalanságot
érez, hogy az ő panasza égbe kiált, hogy mindenkinek

meg kell mozdulnia erre az igazságtalanságra, hogy a
világ összedől, ha azt gyorsan nem orvosolják. De azért
a világ nem dől össze egy ember miatt. Ezer, százezer
ember m iatt sem. Meg kell alkudni a helyzettel, bele kell
nyugodni abba, hogy az élet nem csupán örömből és za
vartalan, derűs napokból áll.
Volt azonban mégis valami, ami felrázta a tespedésből, ami kény szeritette, hogy a vér nyugtalanabbul
lüktessen ereiben.
Arról volt szó, hogy a főtisztviselők között némi vál
tozások lesznek. Ivicát, a főbírót már elbocsájtották,
Gyula bácsinak nyugdíjba kellett menni, egyesek a fő
ispán távozásáról is rebesgettek. A kedélyek nyugtalan
kodtak: ki fog jönni utánuk? Margitot hidegen hagyták
ezek a hirek, csak akkor lett nyugtalan, mikor az egyik
társaságban Bogdán Emil távozásáról hallott.
Emil
nemrég vezető állást kapott a belügyminisztériumban
s mindenki fényes jövőt jósolt a tehetséges fiatal
embernek.
— Mi lesz velünk bánátiakkal, ha Emil elmegy? —
sopánkodott az egyik ügyvéd és mindjárt Emil dicséré
sébe fogott.
E rre az egész társaság történeteket beszélt, meg
ható, majdnem csodálatosnak tűnő történeteket Emil
önzetlenségéről. Mindenkinek segit, legyen az szerb, ma
gyar, német vagy román, ö nem ismer különbséget, min
denkivel csak jót tesz.
— De miért kell neki távozni? — kérdezte az egyik
asszony és felhúzta szemöldökét.
Egyesek úgy tudták, hogy a politika miatt, mások
azonban azt hallották, hogy ő maga kérte hosszabb sza
badságolását. Beteg lenne*

— Na, ha ő is az apja baját k ap ja. . . — szólt saj
nálkozva az egyik nénike és legyintett a kezével.
Margit semmit sem szólt, de ezek a hirek teljesen
felkavarták közönyös nyugalmát. Jóformán ő maga sem
tudta, mit érez. Először valami kárörömféle vigyorgott
a lelkében: most ő is szenved. Rajtuk nem akart
segiteni, hát ismerje meg, mi az támasztalanul, kétségbeesetten támolyogni az emberek között. Később valami
nagy, meleg részvét szakadt föl lelkében. Emil szenved.
Lesz-e, aki őt vigasztalja? Talán van valakije, aki me
leg, babusgató szavakat tud mondani neki. . .
Kúsza érzések zaklatták, szélsőséges hangulatok
közt vergődött. A régi közönynek, a vállvonogatós »bá
nom is én«-nek végeszakadt. Nyugtalanul kóborolt ideoda a városban, de megnyugvást sehol, senkinél sem
talált.
Egy délután a Bega-parton Dimovittyal találkozott.
Már messziről integetett, látszott, hogy mondanivalója
van.
— iHogy vagy k is lá n y ? ... Hajlottad, hogy meg
buktam a képviselőválasztáson? Megrágalmaztak. Hogy
nem vagyok igaz ember. A legcsúnyább módon agitál
tak ellenem. . . De mit csináljunk ? Én maradok, aki vol
tam. Aki engem ismer, az tudja, ki vagyok. Aki az én
barátom, az mindig az marad. Akit én szivembe foga^
dók, azt sohasem lököm el magamtól a politika miatt.
Én nem tudom elfelejteni azt, aki valaha egy jó szót
mondott nekem, azt a szomszédot, aki egyszer éjjel, mi
kor anyám beteg volt, orvosért ment a városba. Látod,
ez az én bűnöm. E zt használták ki ellenségeim. Áldo
zata vagyok ennek a földnek, amelyet szeretek s ame
lyet m egértek. . .

Margit a többi változásról beszélt s végül kiejtette
Emil nevét.
H át igen, a Bogdán-fiunak is menni kellett — szólt
kissé fanyarul Dimovity. — Sajnálom őt, de az embert
ma elfoglalja a saját bafta, a saját tjragédiája. Az ő
sorsa nem is oly tragikus, ő nem egy eszmének az áldo
zata, mint én . . .
Margit nemsokára máshelyről is hallott hasonló
kijelentéseket:
— H át ez az ügy igazán nem tartozik ránk. E z
Bogdánék személyes ügye.
Észrevette, hogy egyre többen akadnak, akik el
fordulnak Bogdánéktól és napirendre térnek a dolog fe
lett. Már nem beszéltek olyan lelkesen Emil jóságáról
és önzetlenségéről. Az állást és befolyást vesztett embe
rek sorsa ez. Egyre többen vonogatják a vállukat, ha a
dolog itt-ott még szóbakerül, mintha mondani akarnák:
hát bennünket ki sajnál? Meddig keseregjünk még a
Bogdán-fiu sorsán? Végeredményben semmi közünk
hozzá. . .
Némelyek rosszmájuan megjegyezték, hogy Emil
nem is volt mindig olyan jóindulatú a bánátiakkal
szemben.
Margit összerezzent. E z igaz! Zavaros hullámok
csapkodtak lelkében. Nem tudta, hogyan is áll Emillel
szemben. Néha jólesett a közöny, a rosszindulat, más
kor vissza kellett tartania magát, hogy ne keljen el
szántan, szenvedélyesen Emil védelmére. Néha azt hitte,
meg kellene szorongatni a bántalmazok kezét, máskor
hihetetlen kedvet érzett, hogy hegyes körmeit beléjük
mélyessze.

Miksitynétől hallotta, hogy Emil Becskerekről indul
külföldi útjára. Lelkében valami leküzdhetetlen vágy
tombolt. Szenvedélyesen rántotta meg barátnője karját.
— Találkozni akarok vele!
Azt hitte, hogy az ő diadala lesz ez a találkozás.
Valami elégtételt keresett, vagy talán csak régi, elfoj
tott keserűségétől akart szabadulni? Maga sem tudta,
hogy mit akar, de mindenáron beszélni akart Emillel.
Emlékeztetni az ő kétségbeesett helyzetükre, amikor
Emil egyszerűen nem akart tudomást venni róluk, akiket
olyan jól ismert. Talán most, mikor ő hasonló helyzet
ben van, megérti mi az: vigasztalanul, támasztalanul,
egyedül állni a bajban.
E g y este sebtiben szalajtott cselédleány rontott rá :
— A nagyságám üzeni, tessék sietni, itt van az az úr.
Valami különös láz, valami kábán kavargó indulat
kerítette hatalmába. Maga sem tudja, hogy jutott el
Miksityékig.
Emma fogadta az előszobában s mikor feldúlt arcát,
fénylő szemeit megpillantotta, gyanakodva kézdezte:
— Mit akarsz tenni, mondd?
Sokan voltak Miksityéknél, a füstben, a kavarodás
ban alig látta azt, akit keresett, de ha nem lett volna
füst és zavaró vendégsereg, talán akkor sem láthatta
volna a fojtogató indulatok vakságától. Margitot az ide
gesítette, hogy talán Emil az elsők között távozik s
akkor nem is lesz alkalma négyszemközt beszélni vele.
Emma azonban marasztalta Em üt s úgy rendezte a
dolgot, hogy mikor az utolsó vendégeket kikisérte, egye
dül maradjanak.
Együttlétük nem ta rto tt sokáig. Mikor Emma aszszony belépett a szalonba, Margit már egyedül állott.

Szemét lehunyta, kurtán lélegzett s ajka úgy remegett,
hogy alig lehetett megérteni azt a szót, amivel mindent
meg akart magyarázni:
— Elintéztem . . .
Emma asszony megfogta a kezét és a pamlaghoz
húzva, lenyomta a párnák közé a minden ízében resz
kető leányt.
— Mit tettél, bolond? Beszélj!
— . . . megmondtam. . . mindent megmodtam. . . —
buzogott belőle szakadozottan, mint ideges sírás vagy
kacagás. — Megmondtam, hogy megérdemelte sorsát!
Mikor baráti segitségét kértem, akkor nem akart tudni
rólunk. Pedig ha valaki, akkor ő ismert bennünket és
éppen ezért kötelessége lett volna síkraszállani apámért,
megmenteni őt a szégyentől és a szenvedéstől. De neki
kényelmetlen volt a segitség. És vigasz meg remény
nélkül hagyott elmenni. . . Annak az ismeretlennek ott
a minisztérium lépcsőjén megértőbb és melegebb szive
volt, mint neki, a régi b arátn ak . . . Az az ismeretlen ag
gódva követett, vigyázott rám, mint valami titokzatos
őrangyal, mialatt ő, a jóbarát már el is felejtette, hogy
barátnője milyen kétségbeesetten támolyog az egyedül
létben, a végtelen vigasztalanságban . . .
— É s mit szólt ő? — kérdezte Em m a asszony.
Margitnak még mindig remegett az ajka.
— Ő csak m osolygott. . . Valamit talán mondott is,
hogy nyugodjak m e g . . . azután csak nézett és mosoly
gott . . . Olyan kék volt a szeme! Én még sohasem lát
tam ilyen kéknek a szem ét. . . A mosolya is olyan furcsa
volt, olyan fáradt, olyan szomorú. . . itt a szája szögle
tében két vonás húzódott lefelé . . . Olyan furcsa v o lt. . .
Talán valami lelkiismeretfurdalást érzett, talán meg is

bántottam, de nekem meg kellett ezt mondanom neki. . .
Ezzel tartoztam neki. . . E zt el kellett intéznem! S most
jobb lesz, hogy elintéztem. . .
Kimerültén hunyta le szemét. Mintha valamin roha
mosan esett volna át és most teljesen erőtlenül esik öszsze, mintha valami gonosz méreg korbácsolta volna fel
idegeit s most a hatás múltával valami kába összezúzottság érzése maradna vissza.
Barátnője mellette kuporgott és szájaszélét rág
csálta kínos határozatlanságában. Kétszer is elindult a
keze, hogy megragadja és felvüágosítsa a kínlódót. Mi
kor Margit kissé ébredezni kezdett kába kimerültségé
ből, nem tudta visszafojtani bosszankodását és felhábo
rodását. Ügy haragudott Margitra, hogy legszívesebben
elverte volna. Megragadta karját, keményen megrázta
•és úgy kiabált, ahogy a buta, nehézfelfogásu gyerekek
kel szokás.
— Te buta! ő v o l t ! . . . Te buta, tudd meg, hogy
<í volt az, aki titokban se g íte tt!. . .
Margit fáradtan, szélütötten lélegzett. Újra meg
rázta.
— Hallottad, mit mondtam? ő volt! Ha tudni
akarod, Emil volt a segítőd.
A fekvő alak felült fektéből. Tenyerére támaszkodva
zilált hajjal nézett a másikra, mintha őrülttel volna
dolga.
Az tovább kiabált:
— . . . szaladhatsz u t á n a ! ... Tépheted magad da
rabokra ! . . . ő volt.
Nem akartam megmondani. De
most megmondtam. Kész!
S farkasszemet nézett a két barátnő. Ha őszinték
lettek volna egymáshoz, nem került volna sor erre a

rettenetes jelenetre. De az egyik makacsságból hallga
tott, a másik házassági tervei miatt. Emma asszony nem
akart osztozni a felelősségben s Margit lassan érezni
kezdte, milyen csúnyán igazságtalan, milyen gonoszul
hálátlan volt Emillel szemben. Egészen összegörnyedt.
Mint valami nagy, súlyos zsák, úgy nyomta vállát az
egyre erősbödő bűntudat.
Csend volt a szobában. Csak az óra ketyegett fárad
hatatlanul, mint örök figyelmeztető kopogás.
Margit éjjel jajongva vergődött ágyában, mint
gyilkos, aki csak későn ébred rettenetes, jóvá nem tehető
tettének tudatára. A halál gondolata még sohasem jutott,
oly közel hozzá, mint az éjjel. Azt hitte, sohasem éri meg
a hajnalt.

xvn.
Reggel a fázós, piacra siető cekkeres asszonyok, az
aktatáskát szorongató hivatalnokok s pirosra fagyott
orrú iskolásgyerekek között dideregve, furcsa félelem
mel sietett Margit barátnőjével, Emil becskereki lakása
felé.
— Ha nem találjuk o t t h o n ...? Istenem, ha úgy
kell elutaznia, hogy az én hántásomat is magával vi
g y e ...?
A fiú rokonaihoz m ár későn érkeztek, Emil édes
anyjával m ár kihajtatott az állomásra. Kocsit fogadtak
és utánuk siettek.
Margit úgy érezte, hogy minden összefolyik előtte,
a kavargó, széditő színfoltok közül alig formálódott ki
valaki vagy valami. A Rózsa-szálló előtt a kocsik s a
portás köszönő ala k ja . . . Péter király lovasszobra. . .
a zárdakápolna előtt kicsipettarcu, fázós kisleányok. . .
az egyik ablakban duzzadt fehér párnák, fölöttük egy
piroskendős női fej . . .
— Siessen. . . siessen! — sürgette Margit egyre ide
gesebben a kocsist.
A vasúti átjárón éppen, hogy átértek, mindjárt mö
göttük ereszkedett le a nehéz sorompó. Még egy iramodás a fasorban, a kormosleheletü vasúti műhely épülettömkelegei, másfelől a futballpálya rikoltozó plakátok-

tói tarkálló deszkapalánkja között és ott vannak az állo
máson.
A begaparti állomás alacsony, szürke várótermei
üresek. A jegypénztárnál kárörvendően csapták be az
ablakot.
— Késő. Itt az indulás.
A pályatesten két vonat áll, egy induló és egy vesz
teglő. Margit hátrahagyta kifulladt, reménytvesztett
társnőjét és maga sietett az indulni készülő vonat felé.
De meg kellett kerülni az előtte álló vonatot s Margit
vékony cipőjében nehezen ju tott előre a két sinpár kö
zötti kavicstöltésen. Sohse hitte volna, hogy ilyen nehéz
kavicson járni. Minél jobban sietett volna, annál inkább
mélyedtek, süllyedtek sarkai, mintha visszafelé húzták
volna lábait.
Mintha sohse akarna végetérni a kocsisor. Először
a sárga, fapados harmadosztályok, kendős-sapkás, tarka
barka utasai bámészkodtak rá a vonatablakokból. Ne
vették, hajladoztak utána, hogy hová igyekszik. Azután
jöttek a másodosztályú, zöldesszínű, nyugodt ablaku
kocsik. A legelső előtt ott állt Bogdán néni. Mindössze
tizenöt-húsz lépésnyire volt az öregasszonytól, amikor
kurta fütyülés után a vonat elindult.
Megrángott a vonat teste, összeverődtek az ütkö
zők s lassan fordultak a kerekek a sineken. E gy utas
fent m egrángatta az ablakszíjjat, hogy lekiáltson a szaladóra. »Mit akar? Miért nem száll fel?« A kerekek
egyre gyorsabban fordultak, hogy alig tudott lépést ta r
tani, pedig m ár meglátta az első kocsi folyosóján azt,
akit keresett.
L átta, vagy csak úgy rémlett az egész? De az a
sápadt arc Emil arca! É s azok a szemek! Milyen ret

tenetesen szomorú az az arc ott az üveg mögött, mi
lyen csüggedt az a tekintet, mely áttör az üvegen, de
tétován réved a semmibe. Margit kiáltozott és karjával
hadonászott, hogy Emil meglássa, ha már hangját nem
hallhatja. De az a sápadt arc meg se mozdult. Mintha
nem is élne. A vonat egyre gyorsabban zakatolt. Már
nem is látta, már csak ködös folt volt az az alak ott az
üveg mögött. A zakatolástól kissé elszédült, már nem
látott tisztán. Egy pillanatra elfogta a vágy: milyen jó
lenne a kerekek alá kerülni és teljesen összemorzsolódni.
De azután az jutott eszébe, hogy neki előbb meg kell
mondani Emilnek azt, ami tépi, marja, kínozza. Az ajkán
égtek a szavak. . .
— E m il. . .
bántottalak!

E m il. . .

kimondhatatlanul fáj,

Mellette a másik vonat mozdonya sűrű fehér
prüszkölt, tele lett vele szeme-szája. Elhomályosult
tása, úgyhogy csak tapogatózva tudott előrejutni a
ben. Nekiszaladt egy lámpavasnak, majd egy ember
állt és feltartóztatta:

hogy
gőzt
a lá
köd
eléje

— Hova megy?
Margit sírva nyújtotta ki karját a rohanó, távolodó
vonat után:
— Engedjenek hozzál Hozzá akarok! Nem leheti
hogy így menjen el!
Elmentek a vonatok, kiürült a perron. A kormos
kisvárosi vasútépület kihaltan állt az üres sínpárok
mögött. Az irodában egyhangúan csipogtak, kopogtak a
morse-jelek. A jelzőharang élesen titangolva küldte a
jelt a szomszéd állomásoknak. S a málházó, mint a bolt
ját csukó boltos, lassan becsukta a kijárati ajtót.

A korlát mellett Margiton kívül még egy sötét
ruhás öreg uriasszony állt.
— Bogdán néni. . . ?!
— Maga az, M argit. . . ?
Margit melegen bújt a szomorú, öregasszony mellé.
Hogy megöregedett, mióta nem látta! Eszébe jutott a
sok alacsony indulat, kicsinyes önzés és szívtelen kö
zöny, amivel egynéhányan Emil kettétört karrierjét fo
gadták. Eszébe jutott az ő csúnya káröröme s megbor
zongott, mintha förtelmes mocsokba süppedt volna, me
lyet nem tud magáról lemosni. Ó, milyen gonosz, aljas,
törpe dolgok ezek a nagy, szent fájdalom mellett.
— Beteg a fiam.
Emma hozzájuk csatlakozott s az öregasszonyt
közrefogva indultak vissza. Az állomás mögött üres volt
a térség. Az ácsorgó üres fiakkerek már visszazakatol
tak a városba. Gyalog indultak el. A fasor salakos útja
fájdalmasan recsegett lassú lépteik alatt. Füstszag szál
longott s valami fanyar, szomorú levegő feküdt a ködös
reggelben.
Bogdánná fehér zsebkendőt szorított didergő szája
elé és azon keresztül szívta a hideg, nyirkos levegőt.
— Mit mondanak az orvosok? — kérdezte Miksity
né bátortalanul.
Az öregasszony fáradtan rázta a fejét, nem akart
beszélni, még jobban kendőjébe fúrta fázós arcát.
— Jobban l e s z ! ... — simogatta hangjával Emma
félénken . . . — hányán vannak . . . kilábolnak!. . .
— Pedig, hogy vigyáztunk! — tört ki az anya pa
naszosan. — Hogy ó v tu k !. . . S mégis elhatalmasodott!

Margit úgy érezte, hogy valami összeszorítja a tor
kát. Pedig úgy szeretett volna kérdezni és szerette volna
megosztani a csüggedtarcu öregasszony minden bánatát
és aggodalmát. Bogdán néni azonban kérdezés nélkül is
beszélt, a visszafojtott szomorúság néha mégis feltör,
utat, megértést, segítséget kér. Hiszen egyetlen fiáról
van szó! Szeliden beszélt, mintha emlékezne:
—
szegény, mindig mondta: »Hiába menekülünk,
meglásd mama, utolér!« . . . Mily szomorúan mondta:
»Az élet csak legyezi az arcomat, a vágyak csak simo
gatnak s nem szabad, hogy szivemig jussanak. . . mert
fájna e lh a g y n i...!« Hányszor mondta: »Olyan va
gyok, mint aki csak kóstolgatja az életet, hogy nagyon
sokáig tartson * .. Széthinthetem a lelkem, mindenkit
szerethetek, csak egyet nem választhatok . . . s éppen,
mert szeretem, nem lehet a párom, az élettársam. Itt
voltál előttem példának te, beteg apám mellett. S itt va
gyok én, a beteg gyerek . . . Mióta élek, körülöttünk ólál
kodik ez a csúf á rn y é k ...« Hogy féltettem! Hogy vi^
gyáztunk! É s m égis. . . mégis!
Értelm et nyertek a szavak s értelmet nyertek az
emlékek a múltból. Mint ahogy a nyirkos levegő ritkult,
oszladozott és a bágyadt nap élesebbé és fényesebbé
tette a homályos téli képet, úgy szakadozott le a köd
Margitról. Értelmet nyertek, égettek és világítottak a
szavak, volt, amelyik a lelke mélyéig hatolt, mint éles,
kegyetlen penge:
— Beteg . . . Emil b eteg. . .
Vére egyre lázasabban lüktetett. Érezte, hogy szive
körül új élet bontogatja szárnyát, új élet, melynek a
szenvedés és a szerelem a tartalma. A régi dermedtség

nek és közönynek m ár nyoma sincsen. Szive új, meleg*
áram ot sugároz s minden kis idegszála viszi, vezeti ezt
az áramot. Ügy érezte, hogy lelkét teljesen betölti ez
a nagy, fájdalmas szerelem.
Emil! Emil!
Mint zarándok já rta a régi helyeket, hol az emlékek
úgy éltek, mint újra éledt kitártkelyhü virágok. Boldur.
Lányokpuszta. Gyerekkori képek . . . csinyek . . . moso
lyok . . . . Emil aggodó pillantása, védő karmozdulata...
Utazások. Forró esték, amikor semmit sem szóltak egy
máshoz s mégis úgy érezték, mintha összeborult volna a
lelkűk. . . A megszállás előtti hónapok zűrzavara. Az a
csók abban az ijedt téli estében, mikor ott kuporgott a
rácsos kapu e lő tt. . . Szerelem! Igen, minden szerelem
volt, melyet nem semmisithetett meg a politika, a gyűlö
let, az intrika, a félreértés. Ők szeretik egymást minde
nen túl és mindenen felül.
A hó alól uj ördögszekerek bújnak majd ki, megint
összekapaszkodnak, marcangolják egymást a kavargó
szélben. Mennyi csúnya harc, gonosz indulat, gyűlöletfáklya! Marakodnak az emberek, öklüket rázzák, rágal
makat, átkokat szórnak, de Margit szivében szélcsend
van. Számára távoli halványodó álomkép már az ördöge
szekérjáték. Eltörpül és elsápad minden más, mikor az
beteg és az szenved, ki hozzá legjobb volt mindig, s aki
neki legdrágább a világon.
Most látja csak milyen hatalmas ez a szerelem.
Hiába itt minden kicsinyes gonoszság és népeket elvá
lasztó hatalmas törekvések. Hiába hangsúlyozzák na
ponta s minden nyelven a faji és nyelvi ellentéteket,
hiába osztályozzák mindenütt érzés, vagy származás sze^

rint az embereket: ők szeretik egymást, ők összetartoz
nak. Nincs az az emberi hatalom, amely széjjelválaszt
hatná őket. Az ő szerelmük mindennél erősebb.
E ste mikor egyedül volt a szobájában, letérdelt az
ágya elé, karjára hajtotta lecsuklott fejét és fennhan
gon beszélt Emilhez:
— B á n to tta k ? !
Bántottak téged, ki soha senki
nek még ártani nem tudtál. S bántottalak én, kit mindig
jóságra, megbocsájtásra tanitottál. Feltudom-e mérni
valaha is szived harcát, mikor ellenünk csavarták?! Aj
kaddal megtagadtál, érzéseiddel eltaszitottál, de a szi
ved kinyúlt utánunk és segitett! S ezt a szivet bántották,
ezt taposták, ezt a szent emberi hitvallást gúnyolták,
mellyel mindig mindenhol a bántott, a szenvedő ember
mellé á llo ttá l!... Ha eddig nem szerettelek volna, most
kellene téged szeretnem! Mert nem csak a régi jó barát
jött vissza, hanem az igaz ember, akiben már nem tud
tam hinni. Azt hittem, hogy nincs már több igaz ember,
aki felül tud és mer emelkedni a mindennap piszkos,
úszitó forgatagán. Aki jó, nemes és igaz mer maradni, aki
szembe mer nézni az árral, aki megalkuvás, tétovázás
nélkül megy a maga egyenes utján. Te nemcsak ma
gadat hoztad vissza, Emil, hanem visszahoztad a hite
met is, életem fényét és értelmét.
Imára kulcsolta a kezét és így folytatta:
— Istenem, édes jó Istenem, mondd, mit tegyek?
Te olyan jó vagy és olyan hatalmas v a g y . . . könyörgök neked, mutasd meg a helyes utat. Mit tegyek, hogy
annak az embernek, aki mindent adott nekem, megkönynyitsem a szenvedését, megszépitsem az éle té t.. . Én meg
bántottam ezt az embert, most jóvá szeretném tenni a
hibám at. . . De még többet is szeretnék. Szeretném, ha

az az ember meggyógyulna! Istenem, drága, jó Istenem,
add, hogy az a jó lélek, az az igaz ember meggyógyul
jon! Könyörgök hozzád alázatosan, végtelen hatalmad
tudatában: add vissza Emil egészségét! Te jól tudod,
hogy szeretjük egym ást. . . mi össze szeretnénk kapcsol
ni életünket. . . Mi tisztán szeretjük egymást s ezért
kérjük tőled az életet. . . Drága, jó Istenem, add vissza
Emil egészségét és add meg nekünk, hogy szeressük egy
mást ___

