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Meggyszín kázsmért választott ki az újmódi, fi

nom kelmék halmazából és a két ablak közötti tükör* 
höz lépett. Gyászruháját eltakarta vele, az arcához 
próbálta a színt. Kezét leejtette, a kelme lecsúszott a 
földre. Két sebesen támadt könnycseppen keresztül 
kivetette tekintetét a didergetős alkonyaiban él- 
málló utcaképbe.

. . .  Levetni a feketét, amikor a múltból ez az 
egyetlen, ami megmaradt? Nem moccan-e meg kicsi 
testvére a gyaluforgácsderékaljon? A  mészgödörbe
hordott négyszáznak csontéba nem csattan össze 
vádra? Hát az, akiről nem tudja: halott-e, rab-e, 
vagy csak elfelejtette őt — és akit énpen azért három 
rend feketében szeretne holtiglan meggyászolni?

—  Hz mind a multté —  mondta az anyja aa 
fimént, amikor ő nem akarta még azt sem, hogy a 
házaló belépjen és a kelméket kibontsa.

—  Ide s tova elmátkásodól, csak nem fogod 
feketében felhúzni a gyűrűt. Szegény lelkem Ágne-

emnek megváltás volt a halál s még az elpusztul
tak leányai közül is van, aki levetette már a gyászt.

—  És a város, anyám?
—  Hiszen te vagy a tudója, mi mindent tett 

már apád érette. Neked van a legtöbb jussod, hogy 
vigasztalódj.

—  És az. akiről még...
Elhallgatott, mert nem szerette, hogy a hang

ján hallaszódjék a belső zokogás. Anyja szigorú 
3'ósággal szólt rá:

—  A  te gyászköntösöd már hálátlanság az élők
höz. Akik a tenyerükön hordanak...

...Hiszen ha valaki látta volna meghalni. Ha

i.



nva^a, ha más -öivasíu volna nevet a foglyok listái | 
Sálon. Ha hűtlenségének vette volna hírét, ha búj* < 
<io/ bol ízent volna. ;

Kijárná a szabadságát, megvárná, utána búj* 
dosnek —  vagy hamvadt szívvel, nyugtató köteles! 1 
Bégből adná kezét a másiknak... De másfél év elmúlt 
és semmi jeladás. Egyetlen kósza hír —  hazatért 
közviíéz hozta —  és annak is csak rémlett: hogy 
kolcrásan kikérték Vécsey táborából. Meghalt, mi 
történt volna egyéb véle... De a szív, ha szeret, nenj 
hisz a halálban... Lélekemésztő váddal engedelmes
kedik, így temeti a múltat. Azt a múltat, amely, 
több volt szerelemnél: bűvösszép újvilág volt, új 
liánnál, holddal és csillagokkal, ű j szívvel, az új 
csillagok alatt... Ki lopta be őt abba a világba?

Oaróekabátos. vitézkötáses székely szolgadiák, 
forróböszédű, messzitcldntetű. A  sánta Kicsi — 
Lágnest tanította kátéra, egyszeregye. Később aztán 
& leckén kívül, egy történelem-könyvet is hozott, és 
közien beplántált a házba egy csomó új szót, amit F 
itt addig sohasem ejtettek... Egyen fel is kacagott 
az apjuk: honleány... Pedig ezen nem volt mit ka
cagni: ez volt a jeligeszó. a titkos új világban, 
ahol magasztos méltóságot lelt a szűkös —  hivatási! 
asszonyi élet. De apa legyintett:

—  A  „hon0 a férfiak dolga.
Évek múltak: egy báli estén, a tükrös asztalon 

élethalálharcot vívott két csipkemanzsettás csokrocs-* 
ka. Simaképű, szőke svalizsér küldte az egyiket, a 
másikat keménykötésű, bajuszos jurátussá fejlett haj- p 
ídani kis praecaptor. És ő egyiket eem tűzte fel. 
svalizsért nem volt szabad —  a juráéi*! rorri akarta 
tudta megsérteni * ..
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i** —  R em is... —  mosolygott a halvány Ágneskel
a lócáról, ahonnan végignézte Klaudinának édes izga* 
lomban folyó készülődését. >

Azon a télen egyfelől cifra uniformisok, másfert

lizsér és a jurátus egymásba fúrta a tekintetét. Elő* 
szőr a lelkek gyúltak meg, aztán a házak. . .  Azutáni 
» .. jesalc a cifra uniformisok tértek vissza, a halálos 
pusztulásból ahg éledő városba. Győztek? Csak felül* 
kerekedtek. Kint, az országszéles csatamezőn. Bent,
a  szív fenekén régen elbuktak__ akkor, amikon
Klaudina titkos cserében háromszínű kokárdát adott* 
egy csákó mellől nyújtott rózsaszálért. „Nefelejts*

> rózsa" volt akkor a neve az ilyen emlékvirágnak. í- 
. . .  Lehajolt a kelme után, leült vele a lócára* 

térdére simította, szokni próbált hozzája.
| •— Hálátlanság a gyászruhám. . .  . p

y fr Mélyen, keserűen érezte ezt. Szülein kívül egjq 
embert tudott csak, akit valamivel még megajándé* 
kozhatott. Egyéb érzéseit elrabolta, elfecsérelte a vég* 
zet. Testvéri gyengédsége a menekülésben elhalt 
Kicsi-Ágnessel feküdt egykoporsóban, - szerelmét ko* 
kárda alatt lobogó szív ragadta Isten tudja, hová. .  « 
Csak a csöndes hála élt még bene és annak jár ki* 
aki a legnagyobb jót tette velük. Akkora jót, hogjá 
mikor a menekülés után Kolozsvárt viszontláttál# 
egymást, Kicsi-Égnes azzal fogadta:

—; Nem remis többé, Klaudina! Én és az Isted 
választottunk neked! * 1

Igen, minden nékiek ítéltetett: a diadal, a föld, 
és ő i s . . .  a „honleány". *

Klaudina felállottj a szégyen égette. Jól tudta*

l ‘ löl fekete tógák szegték az életet. . .  és azon a tava* 
f. szán már több volt, mint féltékenység, ahogy a sva*



hogy leánybárátnói közül egyse indult volna meg —• 
még akkor sem —  egy császári tiszttel, hát még zsan- 
dárral! óh, de azok közül egyiket sem kötötte el a 
sors, olyan adóságlevéllel, mint őket. Egyikért sem 
szökött meg, Losenau alezredes parancsa ellenére, 
egy császári tiszt az obrázsai táborból, hogy mentő- 
angyalnak érkezzék... Mégis: Nem a császár em
berei hozták fejükre a vészt? Apja azt mondja, min
den a rebellióra megy vissza. Az élj ént orditozó mes- 
terifjakra, a bőrükbe nem férő diákokra, a más föld
jét kiosztó, más jobbágyát felszabadító prókátor-ba- 
sáskodásra. . .  Ők idézték fel a háborúságot. A  há
ború nem válogat az áldozatokban. Hagy döntsön 
ő benne, ki itt a hibás, mikor a férfiak sem tudják, 
ő  csak egyet tud: hogy megég a keze, ha kinyújtja 
elégetni a kokárdát, a nefelejtsrózsát, az önként be
vonuló jurátusok képét. . .  mind a kincset, amit a 
halálban sem felejtett, amit a szívén mentett meg a 
futáskor. Pedig el kell égetnie, ha kedves a húga em
léke, az apja állása, ha tiszteli önmagát és másra való 
gondolás nélkül akar esküvőre a templomba menni. 
El kell égetnie mindent. ami tüzhn^lt tud Mini és 
ami nem tud? Körülnézett, mintha félne és feltürte a 
ruhaujját. Felső karjára a könyök fölé széles 
széles vaspánt volt kapcsolva. Ugyanolyan, amilyet 
más hölgyek mostanában a csuklójukon hordtak. 
Nagy elgyűrűződés volt ez. Rabbal, halottal, vagy 
ennél is többet: a legszentebb gyásszal, a fájdalom
mal. Elnézte a bilincset, aztán lassan leeresztette a 
ruhája ujját reája.

—  Mi lesz a titkos, neki kétszeresen tilos ék
szerrel? Ez nem ég meg...

Mint a cövek, állt a szoba közepén, úgy töpren-
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gett. Ugyana.it érezte, amit Ágnes halálvergődései * 
felett. Most a „honleányát kellett eltemetni. Csak* 
hogy, úgy tetszett, ez keményebb haldokló, kegyet* 
lenül viaskodik

Sírt. Félredobta a megyszínű kázsmírt, felveti 
egy vadgalambszínűt. Félgyászt.

—  Az életem egyé, a szívem másé. Kétszínű 
köntöst, félgyászt veszek magamra. Kétszínű leszek! 
egész a sírig. M

Anyja jött be. . , .
—  Gyújts gyertyát fiam, egész sötétben vagy*

[Választottál ? |
—  Választottam, édesanyám. A  vadgalambszí*

nűt... ' I
A gyertyához látott. ,
—  Sápasztani fog. úgyis halovány vagy. Ha*

nem hát illik, átmenetnek. l
—  Kérem szépen édesanyám, segítse összefogni

a kelméket. ,
—  Néz ki fiam, jön-e már a házaló. Ez aztán 

56 vásárt csinál. Talán-talán megnyíllik már egyj 
.valamire valló singes bolt is. Rettenetes, hogy így) 
ne jussunk portékához. Apád tyúkkal, kaláccsal* 
csalogatja ide az örményeket.

Klaudina az ablakhoz állt. Ember nem jártf 
Finnt. Csak a házak rémei lettek ijesztőbbek a ho* 
mályban. És mégis gyorsabban fordult meg: d

—  Jött valaki. - A  gangajtó csattant.
Vette & karosgyertyatartót és kivilágított. Meg* 

rázta a fejét: !
—  Senki.
Betette az ajtót, de a szoba közepén- megtor-> 

gant;. mintha lépteket neszelne, Kezében reszketted.



á gyeryák sárga lángnyelvei. Anyja magához vontai i  
a lócára. A  hangja elrekedt:

—  Ne rémíts... Tudod ,hogy félek, hogy min* |  
denki fél itt, esténként... Azóta.,,

—  Én nem. óh ha visszajönnének a holtak!...
...Az apa nem jöhetett.
A  városkancellárián most summázta mégegy-t % 

szer a mondanivalóját:
—  Ha sem a gazda, sem egyetlen családtagja 31 

nem kerül elő* a termés negyede a városé, az ingyen J 
vetőmag fejében. Ha a tulajdonos előkerül, úgy fél I 
termése az övé, fél a megművelőé, a város lemond | 
minden igényéről a megtérő polgár feletti örömében. ^

A  gazdátlan telkek megművelésére jelentkezett | 
polgárok lassan kihúzódtak. Meg voltak elégedve, I  
szinte meghatva. Ez hallatszott a tisztességgel ej- 1 
tett köszönéseken, az ühmögetésen, ahogy a kőgrá-t "1 
dicsőim lekanyarogva összetanakodtak.

A  városfőhadnagy meghagyta a kancellistának, 
hogy munka végeztével térképet,' terveket, listákat 
gondosan zárjon el az iratos almáriumba. Azután 
felállott. Felvette civil köpenyegét. Mindig civilben 
járt, mióta egy rémes éjszakán semmit sem segített |  
neki a császári uniformis. Vagy tán úgy érezte, 
hogy a meggyötört polgárság inkább szenvedheti őt 
és bírható rá, hogy szolgálja saját javát, ha nem 
sérti a szemét a keserű emlékezetű habitussal. A  
kancellista gyertyával világított utána a lépcsőre. 
Kint az este már fekete lenelt vont a városra. Csak 
itt-ott szűrődött soványka fény az épen maradt szo
bák ablakaiból. Zsandártrapn... Rezes csákósok, fák
lyákkal világították a főhadnagy arcába •

— Verzeihung...
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r "  Már indultak is sebesen a piacnak. Ott kereszt 
tezták egy másik fáklyás csoportot. A  főhadnagy 
fejét csóválta Elég lehetett volna már... A  magyar! 
ucca közepe-táján megállott saját telke előtt. Kéü 
szobán és konyhán kívül minden beszakadt a tűztől. 
De már az uccára volt halmozva a tégla, a cserép, 
amivel kitatarozza. Ma-holnap hely kell a fiata-* 
lóknak. Ha ugyan nem csak Klaudnia kibőjtöléséig 
jött vissza Apfler, svalizsérból zsandárfőhadnaggyá 
változva, és ha nem az a terve, hogy messze nagy- 
városba kéredzkedjék majd, ahol mutogatni, ragyog- 
tatni lehet egy ilyen asszonyt. Benyomta a deszka-* 
ból tákolt kaput és belülről gondosan visszazárta. A' 
gangablak párkányáról olaj mécses szűrte, mint be
teg szem, a fényét. Mégis, majdnem egészen sötéfi 
volt a gang túlsó vége, ahol a kidomborodó pince- 
f  élj árat- és a fal között egy kis függönnyel kerített 
kamra volt, benne az asszonyok ruhatartó sifon- 
nérja.

Édesapám ?
Klaudina szobája küszöbén állott, köszönt és 

visszafordult, megnyugtatni anyját, hogy az apai 
jött meg. A  főhadnagy ismerte felesége esti féléi-* 
mét, most azonban jómagát is megálította valami. 
Tisztán hallotta, hogy a gang végében fojtott sző 
hívta. Pár lépést tett a függönyig. Félrehúzta. 
Érezte, hogy valakivel szembekerült. Teljes sötétben 
voltak és olyan szűkön, hogy majdnem érintette 
arc az arcot. A  főhadnagy két kézzel marokra fog
ta az idegen két kezét, hogy tehetetlenné tegye. So
kan gyűlölik őt, tudta.

—  Ki van itt? —  súgta rekedten, nehogy 
nőket megrémítse.



tt.0
—  Krizbai...
A  szorító kézkapocs meglazult.
—  ...Miklós?
—  Krizbai Miklós, igen...
—  Fiam, te... jurátus úr!
—  ííincs semmi rangom. Általában Senki va- 

'gyök. E percben menekülő.
y —  Á  fáklyás zsandárok?

—  Engem vadásznak,
j 1— Mit akar itt?
i —  Menedéket!
'> —  Nálam?

■— Az egyetlennél, oki adhat a városban.
-•— Bárki elrejtené.
■— Egyedül itt nem keresnek. Császári ház. 

Nem fél éppen azért?
Mitől?

— -  Hogy itt bún az, ami másutt irgalom.
—  Nem félek!
—  Hogy meri így megsérteni a hivatalnoki be* 

îesületiam?
—  ön nemcsak császári hivatalnok, hanem ma* 

jjgyar is.
— Magyar, de Jó alattvaló.
— Jobb embernek, mint alattvalónak.

! —  Kötelességem kiadni önt...
—  Magyar ember a kutyát sem bántja, ha hoz* 

zámeri ül.
—  Tartozom a császáromnak.
—  Az Istennek nagyobbal tortozik.
—  Tudja-e, hogy miért kviétáltam?
—  A liberáis polgárok eltörték a lábát, mei't 

Az uecán megjegyzést tett a tüntetésekre.



*

—  És tőlem kér irgalmat... a deákság hajdani 
vezér-liberálisa?

—  ...A praeceptor, aki az ön nagybeteg gyer
mekét, annyiszor megkacagtetta.

—  Ágnes, kicsi Ágnesem.
—  ön nem fog kiadni engem, legfeljebb kiker

get a házából és sorsomra hagy. De ha innen most 
kilépek —  elvesztem.

—  Mit akar hát?
—  Tartson itt hajnalig.
—  Két szobánk maradt. 'Cselédünk van...
—  Pincében, kútban, hombárban... óh szokva 

vagyunk mi mindenhez.
—  S hajnalban?
—  Átöltöztet, maszkíroz...
—  Hasztalan. Minden út el lesz állva...
—  Vezesse félre a zsandárokat.
—  Mit mer kiejteni?
—  Enélkül hiába rejt cl.
Pillanatnyi dermet hallgatás. A  főhadnagy han-» 

gosan, a menekülő nem is lélekzik.
>—  ...Nyomában voltak?
—  Majdnem elfogtak.
—  Kicsoda?
«— Egy zsandárőrmester szász ember, idevaló*
—  Hol?

Mirisizlón innen, a Göblöhömben.
.— Felismerték, vagy csak gyanúsnak találták,
—  Nem tudom.
A  gangra fénykéve ömlött, a fényben Klaudina 

ment végig a gangon. A  két férfi önkátélen átfogta 
egymást, nehogy megmukkanjanak. A ' sötétség új
ból rájuk borult.
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—  A  kezét valamire, Krizbai.
A  főhadnagy erősen eldurvult, cserepes tenyér 

j szorítását érezte. És mintha a kéznek két ujja 
rongyba volna.

—  Ebben a házban senki meg nem. sejtheti,
Ihogy ön kicsoda!

Egy percre elakadt a menekülő lélekzete. tán 
• a feje is lejjebb' esett. Milyen jó, hogy sötétben : 
'Vannak. Hogy éppen hallgatni kell. Mert a hajadon 
.ismét elment előttük, visszatért a konyhába. A  fő- | 
|hadnagy egy-két pillanatig még töprengett, de már 
‘erre alig volt ideje. Az udvar, piros, gőzös fényt ka- 
fpott az ucea felől. J

—  Ne mozduljon —  szólt sebesen, azután ki- 
{.ugrott a függöny mögül és az asszonyoknál termett.
U ; —  Be vannak téve az uccára a fatáblák ?
j *!' —  Be, édesapám... Mi az?...

—  Semmi... semmi... Engedelem!
Vállon fogta a két asszonyt és arccal a. falnak 

{fordította.
—  Nehogy megmozduljatok.
A gangon már hallatszott, hogy zörgetik a ka- . 

(pút. Kézen fogva ragadta be a menekülőt a szabába. 
{Feltépte a kéményajtót. Krizbai szó nélkül is értett. 
[Már nem is Volt sehol, már a kémény ajtó is be 
(volt téve, csak a lehulló korom pergése hallatszott, 
jcsak a keze tapogása, ahogy felkapaszkodott a ktir- 
jtön. Czinege • kikiáltott a szolgálónak, hogy kaputl 
(nyisson.

—  Vizet a szoba —  kemencébe! —  utasította 
Klaudinát.

Apfler zsandárfőhadnagy jött, két fáklyással. 
Hár a gangon előadta kérését. Magyar szövegezés
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es a városi magyar hajdú kellene. Lármadobszó 
mellett akarja kikiálthatni az őrnagy, mi büntetés 
vár arra, aki az üldözöttet befogadja, vagy bármi 
módon megsegíti és milyen jutalom a kiszolgáltató
ra, vagy nyomravezetőre- Apfler azután Klaudina 
szobájának küszöbéig lépett és onnan szalutált a 
hölgynek.

—  Kisztihand. i
/ Az anya a kelméket fogta össze, Klaudina tü
zes vaskanálon, levendulaszeszben ellett rózsabimbót 
égetett füstölőnek. Illatos fehér felhőben, boldog
nak tetszett háziasságban tettek-vettok.

* —  Köszönd meg a születésnapi csokrot —  súg-
■ tia az anya Klaudinának. Klaudina engedelmeskedett*

—  Köszönöm Eugéne, a szives figyelmét.
—  Mi szépben foglrdatoskodnak a hölgyek? 1
—  Éppen ruhát választottunk-
—  Ah, ez fontos ügy...
Mintha kellemes zavarba jött volna. Azi apá 

Klaudina elé állott:
—  Egy zsebkendőt, fiam. |
Míg átvette:
—  Rágondolni .sem merjetek, ami történt!
Az utcán Czinege városfőhadnagy megkérdezte.
—  Haramia? <
—  Rébbellis. őrmesterem megesküdött, hogy 

felismerte. Csak eky pillantást vethetett arcába, 
mert ahogy rákiáltott, lefutott a GÖblchöm árkán 
a gazba.

—  Az őrmester honnan ismeri?
—  Itt volt diák. Később is látta, mint honvéd

tisztet. Ha csakugyan ő az, akit. gondol jó fogást
—  Neve? '
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14
—  Krizbai. Rég keresik, listán van. Torda óta 

nyomában vagyunk.
Észbekapotb:
— Megálljunk csak. Alighanem én ismerem.

Csak nem az, akivel bálokat rendeztünk? *
Elhallgatott, az arca el is komorodott. Nehezen 

szánta magát a szóra:
—  De, ha úgy is volna... kötelesség!
Czinege most érezte csak, hogy az egész elomló

jéghideg felenged különös ellenszegülő forróságba,
—  Hátha be sem jött a városba? Mehetett 

Csombornak, Apahidának-..
—  A Tordai —  úton nem futott keresztül.
—  Egy ember elveszthette egyedül a tenger

nyi gyomban.
—  Csakhogy az őrmester végigkergette a Hosz-

szún, s a Kápolnán át a Milotay kertig követte. Ott 
zörögni hallota a bokrokat és utána lőtt a boros- ' 
tyánba. .

—  S aztán?
—  Mikor odaért, a serkedő füvön pár csepp 

vért talált. Onnan pedig a Magyar uccai kerteknek 
vehette magát- •

—  Vagy az "őrhegynek...
A  városháza elé értek. A kancellista még dolgo- j 

zott. A  gyertyafény kiszűrődött a kőgrádicsra. Apf- ; 
ler egy rongynak látszó zsebkendőt vett ki mun- i  
dérja zsebéből. Széjjelrázta. Rózsaadakú, piros föl- i  
tok festették azt, közben sár is pergett róla.

—  Mi ez?
—  Ezzel törölte fel a vért a sáros fűről, hogy 

megmutassa-
—  Czinege sok vért látott már. És most mé- ;



gis gyermekkorának irtózata leptie meg. A  piszkos 
zsebkendőbe szívódott, tiszta vér láttán, valami eszé- 
3 ütött, amit a bibliában, az ártatlanok kiöntött vé
réről. tanult.
j, n.

A  két nő keze aláhanyatlott a színlelt szorgosa 
Ságból és a két szempár sokáig egymásba meredt. 
Az anya közelebb húzódott leányához, úgy mertj 
lopva egy pillantást vetni a kéményajtóra.

—  Mit gondol édesanyám, itt maradjunk, itt 
várjuk meg?

—  Ha kimegyünk, én nem merek visszajönni 
többé.

—>• Tegyük mégis újgy, ahogy édesapám pa- 
rancsolta. 1

—  Semmit sem parancsolt.
—  Azt mondta, rá se merjünk gondolni. Ez 

csak azt jelentheti: végezzünk mindent úgy, mintha 
semmit sem tudnánk. Mint máskor szoktuk. /

—  így mondta apád?
—  így, édesanyám . . .
Terített, de csak a keze engedelmeskedett, lelk0 

tisztázgatott:
—  Haramia nem lehet, apám el nem rejti. Buj

dosó?... Hát mer az idejönni? . Régi, jó ismerős.
Apja kemény, konzervatív volt, mindig, de mű

veltségét, jellemét ‘mindenki tisztelte és a szabad
elvűek között is voltak barátsű. Sőt kedves tiszt
itársa is akadt, aki, ahogy apja mondta: „berúgott 
a negyvennyolctól” . S most ezek közül e g y ...  Dol
ga végeztén a szobájába .tért, hogy szerető reme
géssel gondolhasson az édesapjára. Milyen jónak, ba
jornak látta most őt, akinek politikai konoksága any*



nyiszor sebezte véresre az ő szívét, akiről néha alig 
birta hinni, hogy szent meggyőződéssel megy a ma
ga útján. Sohasem fogja a mai eset után szégyelni 
őt. Hiszen ha valóban honvédet rejteget, akkor 
szándékán kívül is méltó a címre, melyet mindenki , 
megtagadott tőle, akkor hős. Akkor a fejével ját
szik. ..  A  veszély érzése csak most környékezte 
meg. összetette a kezét.

—  Én édes, jó Istenem!
. IJjabb. lárma. Elfújta a ámpát. Meghasította 

a  spelettát. Ilázról-házra jártak a fáklyások. Vájjon . 
„azt” keresik?

—  Ha ide is betérnek?!
Zajt hallott a kapunál és rettenve sietett ki. 

Apja jött meg.
...A vacsoránál a városfőhadnagy csak ennyit 

mondott:
—  Klaudina fiam . . .  te ma anyáddal alszol..  * 

Zsuzsám lelkem, te add elő Marci gúnyáit.
Marci a tavalyi darabont Volt. Megházasodott 

s nemrég kölcsönt kért, egy rend, viseltebb -ruha 
fejében.

—  Hajnalban indítom a török-búzát a tövisi . 
vásárra.

—  Ne felejtse István lelkem, hogy Jancsi bá* 
hazament húshagyóvá.

—  Lesz, aki elvigye ti csak aludjatok jól.
Lefeküdtek, anyja apjának a helyébe, Klaudiná

iaz anyja függönyös ágyába.
—  Aludjunk, édesanyám, apám tudja, hogy; 

mit csinál.. .
Fáradt szendergés jött az anyjára, amikor. 

Klaudina neszt vett a szomszéd szobából.
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. .  .Az óra négy (csengőt és négy bongót ütött* • 
Nesztelenül, a paplan alatt vette magára a köntös
holmit. Felkészült egészen és észbevette, hogy a 
nagykendője kinnt a gangon lóg. Várt. Az éjfél- 
ótai csend bent is megszakadt. Gyertyafény szűrő
dött át a hasítékon és még halkabb sutogás. A  két 
férfi befogni ment az istállóba. Klaudina most fel
kelt. Gondosan összevonta az ágy függönyét és anyn 
jáig lopózott, aki mélyen aludt, mintha az apa pa
rancsa altatná. Kiosont a gangra, tetőtől talpig 
nagykendőbe burkolódott/ s a pincedúdor mögött 
sebten, találomra pár ruhaneműt rakott egy átal- 
vetőbe. A  gangablák kéken világosodott. A  gangajtó 
és a kapu nyitva volt már. Itt-ott egy-egy szekér 
indult, falusi népek tartották a városon, Tövisnek* 
A  Kakas dombon zsandár nézett a fejkendője alá 
és durva bókkal továbberesztette. A  Cifra fogadóig 
keményen ment, ott meghúzódott a kőfal mellett. 
A z első sápadt, sárga csík hasadt ki a szürkére bo
rult égen. A  szíve folyton imádkozott. Ha ideér, 
túl van a zsandárokon. Végre megismerte apja ösz
véreit. Kiállt az útszélre. Alig mert az arcába nézni* 
Torzonborz bajusz vette el úgyis a formáját. In
kább lesütötte a fejét.

—  Szépen meginstálom kendet, vigyen el Or- 
bóig a szekéren. Tövisre igyekszem.

A  menekülő szívét megjárta valami:
—  Asszzony mellett, még úgysem gyanítanak* 

Szekeret, törökbuzát, gúnyát, asszonyt honnan kerí
tettem vona tegnap este óa?

—  Szálljon fel, húgom. Adja ide az általvetőt.
Az ujjatlan, durva kesztyűn át is érzett, hogy;

g  segítőkézen kötés van. Klaudina szíve oly; hango-
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san vert, hogy egyik kezével fogta a kendő alatt. 
Elhelyezkedett a szekéren, a férfi mellé, de egy szót 
sem birt mondani.

—  Hát aztán, ha feleségemnek nézik húgom-* 
asszonyt —  kérdezte Krizba tréfásan —

—  Akkor kisebbet tévednek, mint gondolja ke« 
gyed.

És Klaudina hátracsúsztatta arcából a keszke
nőt. 1
i <—  Klaudina! r ,

—  Tudja, hogy miért vagyok itt?
—  Nem tudok semmit, —  engedje, hogy ne is 

tudjak egy percre semmi többet ennél.
—  A kegyed apját síromig sem tudom eleget 

áldani. . .
Bármilyen igaznak íangzott ez, Klaudina ebben a 

pillanatban mást várt.
—  Hogy ő ezt a jótéteményt is nekem szánta, 

utolsónak!
—  Ezt a jótéteményt!

1 —  A szekeremre küldte kegyedet, végső megte*
vesztésül! Ámbár egyet most már nem értek!

—  Az Istenért, ne áltassa sagát. . .  É n . . .  én á 
saját jószántamból jöttem. ,

—  Jószántából? I ' ' W 1'  ’
A  férfi szemén könyes fény futott át. '
—  Klaudina kisasszany. . .  nekem nem szabad 

sírn i. . .  Pedig úgy tudnék.
—  Mindent, mindjárt megért. . .  Apám titkolta 

előttünk, hisz kegyed is lá tta . . .  hogy kit menekít 
m e g ... És megismertem a hangját. . az ajtón ke-* 
resztül. És tudtam: ha most elmegy, akkor. . ,

Elszégyenkezett.
—  Nem látjuk egymást soha többet.



—  Tudja, hogy és miért vagyok itt? Szégyen, 
hogy én indultam útnak, de hiszen mi egyéb 
hozta éppen az apám házába, ha nem az én em
lék em ?...

—  Klaudina kisasszany. Ne legyen közötitünk 
semmi hazugság. Engem —  tudtommal —  nem a 
kegyed emléke vezérelt.

A  hajadon megdöbbent.
—  Amíg szerencsénk csillaga magasan állott, 

magam is hittem, hogy fényes névvel fogok vissza- 
t.mi. Kegyed apjaura is kényszerűen belátta volna, 
melyik félen van az igazság. Nem úgy jö t t . . .  Az 
álmokból egy irgalmas öreg leány kolerabal aVkiá- 
ban ébredtem fel. Másfél évig bujdokoltam nála, a 
Szilágyságban . . .  Kertésze voltam. Paraszti sorban 
éltem volna, ki t.'i'P’a medd'", ha gvarút nem fog
nak reám. Menekültem. . .  Tordán el kellett, hogy 
áruljon valaki. Mikor tegnap a város szélén a nyo
momban voltak s a kezemből csepegő vér is elárult...

—  Mi történt a kezével?
.—  Átlőtte a zsandárőrmester, aki felfedezett.
—  Be van jól kötözve?
—  Ahogy tudtuk, férfiak. A k k o r... esőnek ju

tott eszembe az én régi principálisom . . .
Klaudina hűvösre fordította a szót.
—  Értem. Kegyedet apám emberséges szíves ve-* 

zette.
—  Hallgasson meg. A  lelkem fenekén, magam 

sem tudva, talán egyéb is vitte a lépésemet. Talán a 
remény is, hogy mégegyszer láthatom kegyedet. Az 
első azonban, amit apjaura kívánt tőlem, az volt: 
hogy kegyed meg ne tudja kilétemet. És ez fá jt 
ugyan, de egyben öröm is volt nekem.
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—  Mi volt ezen örvendeni való? ?
Klaudina a keszkenőt felhúzta szétborzolt fe

jére, hogy eltakarja az arcát.
— Kettős öröm volt: Először —  és ez rút és 

önző érzés — , de bevallom boldogságot okozott, hogy 
apjaura még mindig félti a kegyed lelkét a velem 
való talákozástól. Ezért nem értettem, hogyan küld
heti mégis a szekeremre menyecskének.

,A hajadon kicsit kiderült.
—  Másodszor megsejtettem belőle, hogy kegyed 

új utat lelt a boldogságba.
. —  És ez is öröm volt?

—  ..  .Én igen szeretném kegyedet boldognak 
tudni a messzeségből. . .

Az orbói völgy előtt jártak, jéghideg szél fú jt 
a havasok felől. Klaudina arca keményre vált, szinte 
megvetőre.

—  Ha kegyedet valóban érdekelné a boldogsá
gom. mikor magamban voltam a* szobámban, kegyed 
előjött volna, megkérdezni.

—  Apjáurának adott szavam ellenére?
—  A  szeretet több az adott szónál!
—  A  szeretet akkorra már megkapta a választ,
—  Csak az én válaszom a válasz.

Kegyedtől kapta meg.
—  Az én szájamból nem.
—  A keírved szájából.. .  Igen. Igaz, hogy nem 

nézett szemtől-szembe.
—  Kegyed keresztnevén szólított egy férfit, 

amikor egy szivességet köszönt meg neki. Nevelése, 
büszkesége ezt másai mint mátkájára menendőjére 
szemben, meg nem engedi.
, Klaudina feje aláhanyatlott.
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—  Egy férfit, akivel én Vízaknánál. . .  Szelik  
deknéL. .  kí tudja még hol szemben állottam...

—  Miklós! Hallgason meg! Azon voltam éppen, 
hogy leszállók és visszafordulok.. .  Jó, hogy ezt ki
mondta. Lega|ább elhalványíthatom magamon a 
szeme előtt a legsötétiehb foltot. Mikor a húgom, 
haldoklott: egy képpel fantáziáit... Gomolygó feb 
hőben egy fehér köpönyeges császári tisztet látott#

Klaldina behunyta a szemét.
 ̂ —  A  futáskor én anyámat elmenekítettem.

Édesapánk a tehetetlen Ágnessel maradt. Az első 
éjjel nem bántották őket. Másnap vízért kellett 
menni. Édesapám levetette és Ágnes mellé kézsítette 
a Ihuszárattiláját. . ” Ez megvéd minket, mi csá
száriak vagyunk !” . . .  Mire visszatért, a kapu be
döntve, —  Ágnes ágya előtt martalócok dulakodtak, 
egyikük 'kacagva lándzsával döfött az attilába. A  
felhasított párnákból a toll mint sűrű felleg* szállt 
a levegőben. Apámat leseperték —  akkor jött Apfer. 
Elhallgatott, magábaveszett, csak a fejével bólintott 
a benne zaiVó képekhez.

—  . . .  Mindig mondta Kicsi-Ágnes, hogy a fe
jük felett mint a templomba, ö^^horuit az ntea-

%tűz. Hogy a hó színt cserélt a földön a vérfői, az 
üszőktől..  És, hogy a ló folyton botlott a romokon... 
bútorokon, hullákon. . .  Mert lovon voltak. Ágnes 
apám ölében, s a fehér köpenyeg vezette őket.

A  könnyek ott bujkáltak Klaudina hangjába^.
—  Ha engem mentett volna meg a gyehennából, 

az kevesebb lett volna. De kegyed tudja, mi volt ne
künk a mi kicsiny szegény. Kicsi Ágnesünk!

..  JÉs ki tudja jobban, ha nem ő, a mai éjszaka 
után? Amikor a neve menedéket adott neki, életet...
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—  Klaudina kisasszony! Bocsásson meg nekem, 

hogyha szemrehányásnak hangzott, amit mondtam! 
Mit van nekem jogombna, a szemére vetni? Vagyon, 
tisztség nélkül. . .  mit?

—  A  szeretetnek földönfutó képében is volna 
joga, szemrehányni a hűtlenséget. Csak a szereteti 
lenségnek nincsen joga, Krizbai úr!

A  férfi ajka mozgott. Magának beszélt. Rideg 
fenséggel nézett reá a hajadon.

—  Én én . . . boldogtalan. . .  Utánajöttem ke
gyednek és nem gondoltam meg, hogy másfél éven 
át nem próbált hírt adni magáról, hírt venni rólam! 
De így legalább színről-színre láttam, hogy kegyed
nek képzete sincsen a szeretet főtörvényéről, amely 
azt parancsolja, hogy minden nyomorúságon át is ne 
szűnjünk meg szeretni, reménykedni. Én tudom ezt 
Krizbai úr! És most már nem sz5srvenlem megmon
dani! Mi az a vagyon, az a tisztsé g ? ... Nekem elég 
volt a hangját hallani, megtudni, hogy él és én —  
tudja meg: utána szöktem kegyednek!

A  tövisi pad tetejére értek, fújtatni kellett. 
Megállották. Krizbai mindkét kezével megragadta a 
hajadon kezét. Könyörgöm és mégis kétségbeesettem 
kiáltotta:

—  Te velem akartál jönni a bizonytalanba? •
Könnyek futottak le az arcán.
—  Én em tudtam, hogy mit akartam. Én csak 

találkozni akartam veled, minden áron. Csak meg 
akartam mutatni a szívemet. A sorsomat a kezedbe 
tettem.

Odahajolt a férfihez, alázatos volt, mint az Uu 
előtt.



'* —  Kludina kisasszony, én arra kérem, hogy for
duljon vissza, érjen haza, mielőtt még a szökését 
észrevennék.

A  hajadon is halálra sápadt.
—  Én kegyedet magammal nem vihetem. A  ke

gyed édesapja életét, hivatalát, becsületét tette koc
kára érem. Én az ő egyedüli ldnc3ét el nem x-abolhat- 
nám még akkor sem, ha nem volnék megkötve erre az 
neki adott becsületszavammal. . .  Még az is bűn 
volna, ha arra kérném, hogy próbálja apjaurát meg
nyerni, hogy várhassom reám. A  kegyed testvér
húgának emlékéért volt apjaura irgalommal hozzám 
és ugyanezen emlékezet másnák ítéli kegyedet, olyan
nak, akinek fent jár a csillaga. A  bujdosók kenyere 
keserű és visszatérésre nincs remény__

Többet nem beszéltek. Vágtában repült a szekér, 
a leány mint a fagyott ember ült a deszkán.

A  hajadon sebten kiburkc! ódzott a' kendőből, 
feltürte ruhaujját és kipattintotta a felsőkárián hor
dott bilincset. Soká viselte: a bőr alatta kékrozsdás 
volt és viasz sápadt.

—  Visszaadom a jegygyűrűt, amit kegyedért vi
seltem.

Odadobta a vasnántot és a szót:
—  Krizbai úr! Kegyed a legbecsületesebb ember 

a világon, de kegyed engemet sohasem szeretett!
III.

Visszatérve a házba, a városfőhadnagy lefeküdt 
anélkül, hogy elnyugodott volna.

Mit tett ő? Cinkosául szegődött egy em
bernek — nem, egy ügynek, amelyet őrületnek 
tartott, őrület ír ek, szerelemhez hasonló, mámo
ros megtántorodásnak —  de nem gonosz, elvetetne-
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dettségnek. Másfél esztendeje pedig csak azt látta, 
hogy e megtántorodás részeseit veszett vadállatok 
gyanánt üldözik, gyilkolják halomra. „Istennek na
gyobbal tartozik” —  hallotta a menekülő szavát és 
érezte egész súlyával azt a különös parancsot, mely; 
népe javáért a mindenkitől megvetett szolgálatban 
ma ekkora hűtlenségbe kényszerítette. Hogy hol van 
az igazság szinte behunyt szemmel a meglévő hata
lom eszközéül szolgálni —  nyíltan előbb őrjöngő, ma 
Irtóztatóan büntetett, lethargiában senyvedő népen 
hez állítani, —  vagy kétfelé szolgálva, egy jóért 
dolgozva, lassan minkét felől meggyűlöltté válni 
•— nem tudta most megítélni. Nem is bírt valóban vé
giggondolni mindenen. Érezte a meghasonlást magán 
bán, de hogy mi mivel került szembe, arról tűnődni 
most nem volt alkalmas óra. Tudta, hogy a veszély; 
csak kilépett a küszöbén és hogy sokkal nagyobb, 
mint tegnap este.

Minden percben megzörrenhetett a zsandárfegyn 
ver a kapun. Ehelyett azonban az asszonyok szobán 
Íjában hallott kapkodást, lépéseket. A  felesége jött, 
ingrevett nagykendőben. hálófőkötőben. Sohasem' 
látta így a szabójából kilépni.

—  Hol van Klaudina?
—  Már felkelt?
—  Eltűnt!
A  szó, amit az anya kiejtett összeakasztotta 

két szülő tekintetét.
ölbefogott kézzel, összehúzott szemmel, az ab- 

akhoz állt és számotvetett. Azután megfordult: f
—  Klaudinát a menekült szöktette meg.
—  ő. Krizbai. A  „honfiú” . . .  a „honvédtiszt” , 

a gazember!



Felállt, járkált, megállott, fekacagott. . .  És tö- 
redezve beszélt:

—  A  becsületszavad!... A  ruhámat, Zsuzsa!.., 
Hány ó r a ? ...  Úgy kell n ekem !... Két úr bolond 
szolgájának!. . .

Az ajtóban elibeesdekelt az asszony:
—  Mit akar?
—  Visszakapni, asszony, a megfutamodott —» 

leányodat.
—  Hová megy?
—  A  zsandármériára!
Az asszony rá akarta vetni ma,arát. visszahúzni 

két esdeklő karjába. Elhárította. Kilépett.
Csak egy félóra m últ. . .  Tompa, bizonytalan 

léptek a gangon. Klaudia, mint a kísértet megjelent,
—  Édesanyám!
Összekulcsolt kézzel állatt elébe. Az anya fel

kiáltott :
—  Fiam. be se jöjj,, szót se szólj, nincs idő rá. 

Fuss az apádért a zsadármériára! Mutasd meg ma
gadat neki!

Klaudina megfordult. A gang küszöbén az aniával 
találva magát szemben. Az apa szó nélkül tántor
gott az ajtófélfának. Klaudina letérdelt melléje.

—  Ne csókold a kezemet. . .  hátha nekem kell 
tőled bocsánatot kérnem. . .  Hol voltál ?

—  Krizbaival találkozni.
—  Tudtával szöktél?
—  Tudtán kívül. ' 1
—  S nem kellettél? ilW
—  Nem.
— Még a szévvenben sincs szerencséd. Elfelej

tett!?
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—  Erről nem volt s z ó ,. .  Azt mondta: ő semmit 

sem tehet édesapám ellenére.
Czinege István megragadta és falhoz szorította a 

leányt.
—  És én . . .  idehallgass . , ,  Mibe kergettél, ,  t 

Én elárultam ... És feljelentettem Krizbait!
Klaudina elomlott, némán, mint a levágott fű* 

az apja kezében.
v j

A  zsandármáriára futott a városfőhadnagy..
—  Apfler, mint barátnak akarok neked most 

szólani. Vallani. Az este nyoc és kilenc óra között 
Krizbait a lakásomon találtam. Mikor az őrmester, 
a nyomába ért, a kerteken át az én portámig futott* 
Elrejtettem. Hogy miért? Te emlékszel Kicsi Ág-* 
n e sre ... Annak a gyermeknek annyi jó órája volt’ 
az életben, amennyit ez az ember szerzett. Megért
hetted, hogy. . .

—  Dehát nem éppen azért teszünk esküt a csá  ̂
szánra, hogy még az ilyen nehéz kísértésben is hí« 
vek maradhassunk?

Tegnap ilyenkor én is ezt mondtam volna.
—  Most aztán igazán nem értem a tekintetes 

uramat.
Czinege tudta, milyen kérdés következik, el« 

szánta magát.
—  Ne is szólj! Azt akarod kérdeni, hogy akkor 

hát miért árulkodtam? Azért: mert azt hittem, ra
bolni járt nálam.. .

Apfler előtt ez egészen érthetetlen volt.
—  Ezt neked most meg' nem magyarázhatom* 

Értsd meg, e g v _ szörírvű • gvatáz^ttal gyanósítofHrr\, 
elvesztettem a fejemet és iderohantam —  feladtam,



Egészen halkan tette hozzá: —  Amivel vádol
tam . . .  ártatlan benne. . ,

Nagyon rövid csend után szólalt meg Apfler:
—  Nem gondolja tekintetes uram, hogy ez így: 

jól van? Megtalálta a kötelesség útját. Krizbai kézre- 
kerül, tekintetes uramnak nekem tett vallomása oe- 
dig a sírban nem lehet jobb helyen. . .  A  jelentést 
rögtön megfogalmazom, úgy, hogy hivatalnoki, alatt
valói becsülete foltatlan marad. Enékül minden ösz- 
szeomlik.

Most magára is gondolt, a Klaudinával remélt 
boldog kapcsolatra és ezért elpirult, meg még nem 
volt minden nyílt beszéd tárgya közöttük.

—  Igen, igen, a családom jövőbe. . .  De a polgár
ság . . .  a város. , ,  ha ők megtudják, hogy én adtam 
kézre. . .

—  A  mi embereink hallgatnak és a jelentéseink 
soha napfényre nem jutnak.

—  És a lelkiismeret?
—  Éppen annak kell megnyugodni, hogy esküjé

nek elesret tett.
—  Még ez sem igaz! Még ebben sem kapaszkodha- 

tom, hogy megbocsássak magamnak! Én Krizbait 
személyes, buta dühben, bosszúból.. .  Hát nem ér
ted, hogy mit akarok ? Tudni akarom, semmit sem te
hetsz, hogy Krizbai ne kerüljön kézre?

Apfler csodálkozásból csodálkozásba esett.
—  Egyszer lehetetlen, mert hiszen tekintetes 

uram maga küldte és pontosan utasította a zsandáro- 
kat Másodszor az én meggyőződésem, az én tiszti 
becsületem.

—  Igen, igen! Nektek könnyű! Nektek nincs két 
becsületetek!
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—  . . .  K é t . . ,  becsületünk?
Csinege István sötétre gyűlt .
—  Ez a z . . ,  —  mondta magának. —  Most meg

találta a nevét, a visszásságnak, amely régóta rágta 
és ynost —  úgy érezte —  halálosat mart a leikébe. . .  
Darabig fel és alá já r t  az útin komor nyugalommal 
szólt:

—  írd meg a jelentésedet az őrnagynak, ahogy; 
jónak látod. Krizbain s rajtam, az én lelkemen, leg
feljebb az Isten ha s e g ít . ..  Legalább rajtatok se
gítsen . . .

—  A  jelentést1 megcsinálom. Nézze, tekintetes 
uram, hiszen sokféleképpen lehet valamit elmondani. 
'Addig töröm rajta a fejemet, amíg úgy meg tudom: 
írni, légy minden ió lesz.

/ Egy zsandár jött: ' .
—  Viuts őrnagy úr kéreti a városfőhadnagy urat 

zsadármériára.
Az őrnagy korlátoltságnál jobban sebezte Czine

gét a jobbján ülő szikár, himlőhelyes kapitány jelen
léte. Ez türelmetlenül futatta átí szemét egy papír
íven, Krizbai bűnlajstromán. A  fogoly balkézt ál
lott. Keze láncon. Jabbjám a  kötást vér szennyezte. 
Arca közömbös volt, mintha túl lenne az őt érhető 
legkeservesebben. Mégis, mikor tekintete a belépő vá
roshadnagyra fordult, új, kérdező szenvedés bukott 
fel benne. Az őrnagy kezet nyújtott Czihege István
nak. Szégyenletes felsülések sorozata volt idái<r, e 
helyt, a zsandárság szereplése, minden megtört a hall
gatag, megközelíthetetlen konok népen. Most végül 
lágy „gutgesinnt" érdemhez segítette az új állam
szervet.

—  Köszönöm ... Köszönöm...



A  fogoly behunyta a szemét. Mi ez a „köszönöm” 
Czinege Istvánnak?

—  Kérem a városfőhadnagy urat, vegye szem- 
ügyre a foglyot. Azonos e Krizbai Miklóssal, aki 48 
tavaszán a helyi főiskolát mint jurátus diák lá
togatta ?

Krizbai kímélni akarta Czinegét és elébevágott 2 
—  Krizbai Miklós vagyok, az, akit keresnek!

A  kapitány izgágán kiáltott rá:
—  Mit dicsekszik a nevével? Csak dicsekedjék 

továbbra is, ez az út nagyon magasba vezet! Lás
suk csak a lépcsőket! . . .  Krizbai Miklós 1848 nya
rán diligentián kívül visszatért Háromszékből és a; 
helybeli iparos-kereskedő- és tanulóifjakat a lázadó 
hadsereg részére toborzottá.

Krizbai ráhagyta.
—  úgy van!
—  Nevezett vezette azt a fehérszemkötős csá

szári parlamentairt, akinek a fedezet alatt Bem: 
egész serege kibújt a kelepcéből Szászsebesnél.

—  Valóban én voltam az egyik vezető.
—  A  retiráda többi, komoly hadvezetéshez inéin 

tatlan, hitvány trükkjeiben is főludas volt.
—  Minden erőmmel szolgáltam tábornokomat*

. Bemet és hazám ügyét.
—  . . .  A  „Honvéd” cikkeiben gyalázta >a csá

szárt! Rágalmazta az Osztrák hadsereg nagyjait.
—  Csak azt írtam meg, hogy hitem szerint a 

császári felkelők, felsőbb parancs nélkül, Enyedet 
cl nem merték volna pusztítani.

A  kapitány e’őrefiarta a fejét a fogoly felé.
—  Verfluehter Kéri! Miért menekült akkou 

mégis császári fedél alá?
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Krizbai Czinegére nézett. Látta, hogy a város-* 

főhadnagy elsápad.
—  Erre nem felelek.
—  Császári ember szekerén lopakodott tovább!
—  Gyalog fogtak el, Tövisen túl, a gyulafehér

vári úton. . .
—  Ez az ember nem az, aki csak úgy semmi 

okból tagad. Kinek a javára hazudik? Mi érdeke van 
benne? — tekintett a kapitány gyanakodva Czinege 
Istvánra.

— Városfőhadnagy úr, mondja szemébe neki a 
vallomását!

Apfler félhangosan fordult felebbvalóihoz.
—  Bocsánat. A  vallomás már írásban fekszik az 

őrnagy úr előtt.
Az őrnagy bólintott.
—  Valóban, időpocsékolás. A foglyot csak identi

fikálni akartuk és ez megtörétnt, nem tartozik rám, 
hogyan került horogra.

Olvasta a jelentést:
..Czinege István városfőhadnagy úr a hozzáme

nekült Krizbai Miklóst szemtől-szemben ki nem 
utasíthatta házából. Nevezett ugyanis sok éven át 
volt gyermekeinek nevelője. A  városfőhadnagy úr 
kénytelen volt cselhez folyamodni. Este elrejtette 
Krizbait és hajnalban útra tette, amikor is nyomába 
vezette a zsandárságot. . "

Czinege Istvánt mostanáig a szégyen és a fá j
dalom bénította. Most bentszakadt • lélekzettel me
redt el a fogolyra. . .  Döbbenet, —  szinte utálat sö
tétítette el annak arcát, összeszede erejét, eszét.

—  őrnagy úr! Ezt a vallomást én em mond
tam penna alá Apfler főhadnagy úrnak, ő azt té



vesen értelmezte és így-tévesen okadatolta tetteimet. 
Engedje meg, hogy kikorrigáljam azt, amit reggeli 
kusza lelkiállapotomban elfelejtettem megmagya
rázni . . .  Én Krizbai Miklóst, gyermekeim praecepto- 
rát elbújtattam és útra tettem, azzal a tökéletes- 
szándékkal, hogy megmenekítem!

—  És azán megbánta szándékát? Felébredt
alattvalói lelkiismerete? Az eset érthető, sőt ment
hető . . .  >

Az őrnagy szinte jóindulatúan mondta ezt. A  vá
rosfőhadnagy keserveskeményen rakta egymás mellé 
a szót.

—  Én Krizbai Miklóst nem hivatali lelkiismeret- 
bői, hanem személyes bosszúból jelentette m fel. Távol
zása után azt hittem, hogy megrabolt.

—  Azt hittem, hogy megszöktette a leányonat! !
Apfler rémülten lépett hozzá közelebb. 1

: —  ÉS?
A  vallomástevő mély részvéttel nézet reá.
—■, Krizbai Miklós nem • szöktette el a leányo

mat. Á  leányom. . .  maga szökött utána, hogy meg
ossza vele a nyomorúságot!

Apflerre most szakadt rá a ház, amit eddig 
építgetett. Még az őrnagy is kitört:*

—  Um Gotteswillen! Iyen skandalummal dicse
kedni !

—- Mind egyforma! Szégyelje magát! —  vágta 
feléje a kapitány.

—  Akik előtt én ezentúl szégyenkezni akarok 
tudni. . .  azok előtt ez nem szégyen . . .

És pillantása összeforrott most a fogolyéval, ta- 
3 ál kozó testvériségben.

—  Ruhig! Mit hallgatjuk ezt a handabandát ?
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E gy helyett kettőt fogunk, őrnagy úr s punkum!
Az őrnagy zsandárokért küldötte ki Apflert. Míg 

megjöttek, a két tiszt pár szót cserélt. A  kapitány 
majdnem dörzsölete a kezét örömében. De az őrnagy 
rosszkedvűen leántete:

—  Ez a második siker szerintem fiaskó. Ha az 
ilyenekből is kibújik a kígyó, mint ez a Czinege 
István, akkor és nem tudom, mire építünk?...

Csörgő láncokkal jöttek a zsandárok. . .  Czi* 
nege István már a fogoly mellett állott, kezét bi« 
lincskészen rakta keresztbe. 'Csattant a vasperec.., 

—  Külön celába! —  kiáltott Apfler után a 
kapitány.

Míg átmentek az udvaron az első napfényben 
borzongó fák alatt, Czinege odasúgta Krizbainak.

—  Szereted még?
•—  Afra nincs szó!
—  Fiam! Ha csak börtönt kapsz. . .  ha vissza* 

té rsz . . a t ie d .. .  Élek, vagy halok addig: mindegy,
—  Miért tette ezt? Érettem?
—  Magamért. Jusson nekem is a ti kenyeretek- . 

Jből.
A  pincébe épített cella ajtajában Apfler mély

séges szemrehányással állott elébe Czinegének. Úgy 
tett, mintha a vasak biztonságát próbálná.

—  Mit üzen a családjának tekintetes uram?
—  üzenem nekik, most már íbiszeim, hogy a) 

bonleány is nagy szó. Fejükre idéztem .., a  hon
leány tűr és vár, amíg a honfiú nzenved.

Apfler a neki oly fájó üzenet után is lovagiasan 
búcsúzott.

V é g e .
Engedély száma: 40.045/1943. M. E.
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