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SEMMIT SEM FELEJTENI!
íme, a szép tavasz kiesett az évből . . .
Arany János: Ráchel siralma.

A magyar észak magyarjai hazatértek. Ha
nem is mind, —legalább a legmagyarabb észak...
Vannak, akik azt mondják : ne firtassuk töb
bet, ami elmúlt. Csapjuk be a könyvet. A törté
nelem az aranycsattra, mely e könyvet lezárta,
ráütötte a pecsétet. Minden rendben van. Kár
volna a hazatérés ünnepei és a visszaölelés köz
napjai után érzelegni. Aki még mindig azzal fog
lalkozik, ami elmúlt, egyszerűen kveruláns. Felej
teni és dolgozni. Ez a történelem útja. Tehát ez
a könyv máris idejét múlta.
Én meg meghökkentem, hogy önnön véreim
mily keveset tudtak és tudnak rólunk, kik nem
is éltünk valahol messze Brazíliában, mondjuk
például : Rio Grande do Sul tartományban, vagy
például Mindanaoban, a Philippin szigetek egyi
kén. Sőt, olyan közel éltünk egymáshoz, hogy
nem is állt közöttünk más, csak két egyenruhás
férfiú, aki «valahol Magyarországon» (mert hiszen
Szobnál is, Szőnyön is magyar földön hivataloskodott a másik fél is!) belenézett útlevelünkbe
és szerény cókmókunkba. Meghökkentem, hogy
két szigorú, udvarias ember, akinek egyenruhája
más és más, egyetlen vagonhosszúságban már két
álló csillag közötti távolságot jelent... Még azok
sem tudtak rólunk, akik állítólag törődtek velünk
és megsirattak bennünket...
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Még jobban meghökkentem, — nem, valóság
gal megijedtem — pedig nem vagyok ijedős ter
mészetű ember, hanem afféle vén csataló, — meg
ijedtem, mikor láttam, hogy az idő sokkal gyor
sabban szalad vagy repül, mint ércmadár-századunk. A repülőgép gyorsasága óránként ennyi
vagy annyi száz kilométer, — de a feledés gyor
sasága egy-két év alatt — már egyenesen kiszá
míthatatlan.
Ma már jobbra-balra azt hallom, hogy hiszen
nem is volt olyan rossz dolgunk idegen járom
ban. Oh, szent materializmus! — Nem volt rossz
dolgunk, mert mindenünk megvolt. A gabona
ára magasabb vaia. A szövet jó és olcsó, és takaros.
A magyar paraszt is tisztesen élt. Annak mindegy
lehetett, kinek fizeti adóját. Annak mindegy, hol
katonáskodott. Az apja, öregapja is vállra vetette
kis katona-ládáját és dalolta :

Mikor visznek Olmütz felé,
Nyíljon az ég ezerfelé...
Jaj de röges, jaj de köves,
Ez az utca jaj de röges,
Akin Olmütz felé visznek...

Apja, öregapja így mentek szolgálni a császár
nak. A fiúk most Garamkövesden vagy Sajókeszin
éppúgy vállukra vetették a névvel pingált vagy
sárgarézszögekkel kivert ládikát és húsz éven át
ugyanezt nótázhatták : ... mikor visznek Olmütz
felé... Csak éppen nem a császár, hanem a
vepublika katonái lettek. A különbség talán csak
annyi volt, hogy régente Olmützöt írtak, 1919 óta
meg Olomoucot.
Sőt meg is tudtuk, hogy demokráciában élde
géltünk, hol ontották a szociális és a modern tör
vényeket. A demokráciában kicsit meg is romlot
tunk, mert reform-gőzerővel akarjuk fölváltani
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az igazi alkotó nyugalmat, vagyis a nyugodalmas
alkotást...
Ez a könyv azért is íródott, hogy tudja meg
a ma és a jövő nemzedéke, mit tesz nem a hazában
élni!.. Értse meg, mit jelent, a lélekben gyógyít
hatatlan betegnek lenni. Mert a léleknek is vannak
sebei, melyek éppen úgy nem hegednek, mint a
cukorbajosok sebei.
Nem felejteni sohasem! — semmit sem felej
teni! — ez az én makacs nagy hitemben az én
alaptörvényem. Aki elfelejti apái szenvedéseit,
azt felejteni fogják unokái. Aki únja kortársa,
bajtársa, vérsége búját, bánatát és inkább elfor
dítja fejét, hogy ne lásson szomorú arcot, aki
elrejti szívét, hogy a másik meg ne hallja igazi dob
banását, attól valamikor a magyar sors is elfor
dítja irgalmas ábrázatát... A nemzet, mely el
felejti megaláztatásának napjait, új megalázta
tások előestéjén készületlenebb, mint az a nem
zet, amelynek igen jó a memóriája... Ezért én
minden iskolában az imádság után elmondatnám
minden gyerekkel, micsoda igazságtalanságokat
szenvedtünk, mi volt a legnagyobb keservünk,
kik voltak ellenségeink...
Ne felejtsünk. A munkában a fájdalmas emlé
kezés nem gátol senkit. Aki emlékezik, az éppen
keményen dolgozik, mert semper paratus.
Akármilyen igaz és sötét korképek sorakoz
nak e könyvben egymásután : nem akartam
senkit sem bántani ! Az emberek, még elnyomóink
sem tehetnek arról, hogy ők is a história szegény
napszámosai lettek és tudatosan vagy tudat nél
kül ásták a maguk vagy mások sírját...
.. .És mi ez a könyv? Nagyon laza valami...
Epizódok, köznapi epizódok marokszedése. De
bevallom, hogy én még nem ismertem, de még
csak nem is láttam embert, akinek élete «kifogás
talanul fölépített regény» lett volna. Az én éle-
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tem sem volt soha regény, hanem éppen csak
szépséges szép vagy szomorúan boldogtalan epi
zódok sorozata. Köznapiainkat a hétfői igával
kezdjük és az egész hetet weekend derűje nélkül
kínlódjuk végig. A vasárnapokat és ünnepeket
meg úgy alusszuk át, mint a fáradt paraszt...
Ennek a könyvnek értelme : semmit sem felej
teni. .. Azon a hosszú úton Trianontól Belvedereig, — két világháború között — semmit sem
felejteni...
Budapest, 1943. január havában.
J. M.

ANDRÁS-UTCA, X. HÁZSZÁM.

Valamikor kedves utca volt az az András-utca
Pozsonyban.
Nem tudom, miért? — valamikor gyermek
koromban az utcákat éppúgy átformáltam élő
emberekké, mint a városokat, országokat, hegye
ket, folyókat. Az én képzeletemben ennek az utca
embernek is megvoltak emberi tulajdonságai, a
kedvesek és kicsinyesek, — a vonzóak és a kiállhatatlanok. Ez az Andrássy-utca tipikus pozsonyi
polgár volt. Először is idevaló volt a termete,
sem nem kicsiny, sem nem nagy, amint éppen az
ilyen város fiához illik, mint amilyen Pozsony volt.
Meg azután ebben az utcában megvolt a patinás
történelem kopott díszruhája és a modern akarás
divatos köntöse. A Csáky-téren, a régi Berendyház helyén (mert a pozsonyiak nem szerették ház
számok szerint nevezni a házakat, hanem az akár
századelőtti tulajdonosok szerint, mint Nesterház, Mader-ház, Scharitzer-ház... ) új középület
emelődött. Minden haladás és szépülés meg javu
lás (ha léteznek egyáltalán ezek a fogalmak!) még
deresedő koromban is megkap, mintha bizony
éppen csak tizennyolc esztendős múltam volna.
Nem tehetek róla, mikor a bontó csákányok beleakaszkodtak a Berendy-ház vastag falaiba, nekem
magamnak kicsit fájt. Ebben az ódon házban
lakott valamikor a szépanyám, kinek pedig mar
sall volt az ura, akkor, mikor Napóleon marsalljai
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jártak erre. Itt lakott, míg el nem ment az ura
visztezni az óbesterekkel valahol a Bánátban.
Ez az új épület szépítette az utcát. Odébb kidül
ledt a Scharitzer-ház kerek, toronyszerű potroha
öles falaival. Valamikor a Lőrinc-kapu oldalpillére
lehetett. Mint kis fiú, ebben a toronyképű házdudorodásban laktam. Néhai való jó háziuram
sokszor megborzolta fejemet és leintett : ne merj
verselni, fiú. A poéták mindig adósak maradnak
a házbérrel. Örökre adósom maradt Lenau is, aki
valamikor a te szobádban lakott... Ezt a házat
is tavaly lebontották...
De igazi pozsonyi volt ez az utca más emberi
tulajdonságaiban is. Volt benne valami jóság :
itt mentek keresztül az iskolás gyerekek a Rózsa
utcai iskolába, melynek tornaterme óriási abla
kait sokszor megcsodáltam, hogy idevetődtem
a kis somogyi zsuppos házból. Megesküdtem volna,
hogy ez a tornaterem templom, mert csak annak
lehetnek ekkora ablakai. Volt ebben az utcában
valami szentség is, mert egyre áthallatszott valami
szépséges harangszó a Notre Dame apró templo
mából. Kora reggel hívogatott leomló szürke de
cemberi dérben a rorate hívása. Szerettem átnézni
arra a kis templomra, mely visszanézett a virágzó
szelencebokrok fölött. Szerettem e kápolnának
maradt kis templomot, mert az én áldott öreg
apám akkor, mikor Kossuth Lajos azt üzente...
honvédatillában itt esküdött az én világszép szőke
nagyanyámnak. Ott mondotta neki Görgey Artur,
a násznagy: asszonyom, ma a boldogsághoz kísé
rem, — talán pár nap múlva már a magyar sza
badsághoz vezethetem. Képzeletemben mindig
ráfogtam a mi utcánkra, hogy tömjénszaga van.
De volt ebben az utcában valami pozsonyi
bohémség is. A színház kis hátsó ajtaja előtt ácsorogtak vagy nyújtózkodtak a pádon azok a külö
nös emberek, akik napközben éhenkórászok és
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napszálltakor hősök. ők énekelik estente olyan
gyönyörűen a Trubadúrból : ezt a kardot markola-kola-kolatáig... Vagy dalolják a dalt a
Török bíróról, meg Göndör Sándorról...
Volt ebben az utcában valami szeretetreméltó
respektus a nagyurak előtt. «Unsere Magnaten» —
mondták a pozsonyiak. Nagy tisztelettel néztek
fel rájuk, mert gavallérok voltak. Az asszony
király védelmére kardot rántottak és azt kiabál
ták : moriamur pro rege nostro... vagy másvala
mit mondtak, ami hasonlót jelent. Meg azután azok
a mágnások nyakukba kerítették a zsinóros men
tét, drágaköves mentelánccal, násfával, boglár
ral és úgy ki-be jártak a császárnál, aki király is
volt, mint itt Pozsonyban a háziurak a polgár
mesternél, «die Hausherren bei unserem Tatter!»
A lojalitás ősi divat volt, — divat egész a köpönyeg
forgatásig. íme, az én utcám is valamikor Andrásutca volt, nem is tudom, Szent Andrásról vagy
valamelyik magyar királyról, avagy valamelyik
derék városbíróról nevezték. Mikor azután egyik
szép napon (nem is tudom, miért történik minden
a világon szép napokon!) hazafordulok, nem talá
lom az utcámat. Andrássy Gyula gróf volt belügy
miniszter, — tehát az András-ból lett Andrássy
gróf-utca. Mikor 1919 tavaszának egyik nyomorú
ságos napján hazaballagok, az utcasarokra támasz
kodik a létra és a derék iparos éppen cserélgeti
az utcatáblát. Megvallom, fojtogatta valami a tor
komat. Igaz, visszajött a demokratikus András,
csakhogy ez az András nem volt többé magyar.
Ondrejska ittica ékeskedett a táblán. Leperegtek
az évek. Újra lakásom kapuja előtt álldogáltam.
Ismerős ház — biztosan itt lakom. Csak furcsa :
a kapu fölött szép fekete betűkkel mázolt új tábla :
Goetheho ulica... Goethe-Gasse. Csak éppen ma
gyarul nem tudtak, akik Goethéről tudtak. Nagy
ember volt, titàni nagy ember. De aligha tudott
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valamit Pozsonyról. Talán azt sem, hogy ez a város
a világon van.
De hiszen én nem akarom ennek az utcának
monográfiáját megírni, hanem csak arról az egy
pár emberről emlékezem, akik az utca egyik házá
ban laktak és sorsuk ezért találkozott.
Azokat az embereket, akikről e kis könyv
ben föl jegyeztem egyet-mást, semmi sem fűzte
össze, csak éppen az András-utca X. házszám.
Talán jobb cím is lett volna e könyvnek ezt a ház
számot az első lapra írni. Már ebből mindenki
sejthette volna a történet lazaságát... Azután
mégis inkább odaírtam Arany János sorát, sze
gény Rachel siralmából : Ime, a szép tavasz kiesett
az évből... Úgy éreztem, nagy, rettenetes nagy
magyar közösség rejlik e címben. Hiszen ma alig
vagyunk magyarok, kiknek sok-sok szép tavasz
ki nem esett siralmas emberöltőjéből.
De hát kik is laktak ebben a házban, ott az
András-utcában ?
A második emeleten lakott valami dr. Eörs.
1914. július 31-éig ítéleteket hozott a törvény
széken. Éppen most, hogy megkezdődik ennek a
könyvnek kis krónikája, valahol útban lehetett
hazafelé. Derék hites felesége, kis diák fia csak
annyit tudtak, hogy jön. Hála az Úrnak, jön
és nem hozzák. De hogy a nagy lengyel temető
felől jön-e, vagy Kragujevác felől, Vittorio Veneto
alól, — sőt talán valahonnan a Rajna melléké
ről — azt nem tudták azok, akik szerették. A ház
kapu melletti falon bekormosodott valami régi
tábla. Ez magyarázta a másik lakót. MUDR.
HALLER GYÖRGY. RENDEL 3—5 ÓRAKOR.
ORDINIERT VON 3 BIS 5 UHR. Az I. emele
ten lakott. Nemrég érkezett meg a Vörös Kereszt
útján híradása. Fia, a kis Haller Gyuri, a békebeli
nagy Stieler-Atlaszban megkereste a helyet is:
Akmolinsk, vagy valami ilyesféle. Mutogatta édes
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anyjának: Itt az édesapa ! Megtaláltam édesapát
a — térképen.
A harmadik lakó Nagy János mozdonyvezető
volt meg a fia, Nagy Jancsi. Ott nem volt asszony
a háznál. A vézna asszonyt elvitte a sok sorakozás, lisztért, cukorért... Addig sorakozott, míg
influenzát kapott a száraz betegséghez. Az apa
meg Isten háta mögött vezette a mozdonyt. Ezer
fiatal szem bátor ragyogása függött attól, jól lát-e
ő, Nagy János, a hallgatag, élemedett magyar.
Ezer összelövöldözött és összeszurkált férfi talpraállítása függött attól, hogy az ő, a Nagy János
kérges-kormos keze nem remeg-e, mikor meg kell
csavarni egy-egy kis kereket... Addig árva volt
otthon a kis Jancsi, — akarom mondani, Nagy
Jancsi. Valami szomszédasszony mosott rá. A má
sik főzött neki, ha volt mit. ö maga meg szépen
söpört, takarított és tanult. Ha volt szabad ideje,
ott állt tisztesen a kapuban, akár tűzött a nap,
akár fújdogált a szél. Ott tanulgatott, mert mint
mondotta, az ő szobájának ablaka a Littoffekra
néz. A házmestertől hallotta a «Lichthof» szót és
azt hitte, az is valami orosz származású család.
Ezeknek az embereknek sorsában ért össze
az a szomorú, nagy magyar közösség, hogy «ime,
a szép tavasz kiesett az évből...»
HÁROM KIS DIÁK.

1918 október...
Kora délután. A pozsonyi Kálvária-hegyhez
vezető lamacsi úton az első kis térdelő-állomáson a boldogságos Szűz és a Szent József árnyéka
már hosszú, mintha az idő estefelé járna. Este felé?
Szeretjük az időt a nyárral mérni, mert a nyár
az élet telje. Az életünket talán akkor becsüljük
meg, mikor még a delén állunk : a mi nyarunk
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közepén. A bolondos tavasz könnyelműen dobja
oda életét, az első virágzást — a fagyos szentek
nek. A vénülő ősz meg sehogysem tud ellenállani
az örök törvénynek, melyet a gyarló emberek
csúnya szóval halálnak neveznek. Pedig halál
nincs, csak búcsúzás. Az ősz fája ma még a por
ként leveles aranypompájában ékeskedik. Csoda
szép ; szebb, mint valaha. Október megremeg —
és az aranysárga-leveles a porba kering alá hit
vány avarnak, mint ahogy por lesz az egykor
meleg, élő ember is. Csak az élet teherhordója, a
csontváz marad meg, — a lombos életből is csak
a tar erdő.
A bokáig torlódó avarban vígan gázolt a dom
bok felé a három kis fiú. Ifjú Eörs Endre, a bíró
fia, Haller Gyuri, az orvos fia, meg gyorsvonati
Jancsi, a vasutas, a mozdonyvezető fia. A bíró
fia nemes fiú volt. Az orvos fiát neve miatt «sváb
nak» is hívták a többiek. Jancsinak meg valóság
gal nemesi előneve lett a «gyorsvonati» jelző. Mindahárom gyerek a legvadabb magyar. A vasutas fiánál
azért kellett használniok a «gyorsvonati» jelzőt,
mert az iskolában még egy Nagy Jancsi volt —
valami iparos árvája. Ennek a harmadiknak édes
apja dunántúli zömök paraszt, aki az ekeszarvát
a gép fogantyúival cserélte el. A magyar paraszt
nak, akinek nem jut földgöröngy a sírhalmon
kívül, csak egyetlen út marad a kenyérig, az az
út, amelyik valamilyen civil-uniformishoz vezet.
Vasutas lesz, postás, altiszt vagy más efféle. Ebbe
az uniformisba viszi bele a maga nagy hűségét
és a maga magyar paraszt-úri mivoltát. Aki meg
faluról elmegy proletárnak, rendesen odáig sod
ródik, kallódik, hol alattomos idegenek lekoptat
ják magyarságát.
A fiúk a nagy avarban alig emelgették lábai
kat. Húzták maguk után, mert ez a langyos avar
egyet ér a «Strand» homokjával. Tetszett nekik
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a lefakult lomb rastogása. Ki is söpörte volna
össze a lepergett nagy őszt enől a csöndes ösvény
ről? Talán a szikár csősz? A szőke, a keményképű
csősz, akitől a gyerekek hagyományosan féltek.
Igaz, sohasem bántotta őket, de mint az elnyomó
rend kísértete marcona ábrázatával, a hátát ke
resztező puskájával, mindig akkor bukkant föl
a cserjék mögül, mikor a fiúk a tilosban «botanizáltak», — kaviccsal hajigálták a recsegő har
kályt, vagy valamelyik fatörzs vastag héjába
belevésték a magyar címert... A bíró fia tudta,
hogy a csősz nem ballaghat a Kálvária fái között.
Az ő édesapja veszteségi lajstromokat vásárolt.
Ott olvasta : Moser Hans, Korporal, Inj. Reg. 72.
Tot. Édesapa elkomorodott és fölsóhajtott : sze
gény, derék Hans, ő már nem söpörteti többé a
hegyi ligetet...
Furcsa, az ember megszokik mindent, mintha
sohasem lett volna másként és sohasem lehetne
máskép. Mindenki megszokta a város hepe-hupás
kövezetét, melyet föltörtek a katonai tehergép
kocsik. Mindenki megszokta az ódon házak kopott
ságát, ezt a lerongyolódást a falakon, — mint
a fiúk mondogatták : a kanyarós vakolatot. Az
emberek megszokták a kifordított, elnyűtt kön
töst és a fukaron mért lisztet, — a naponta elítélt
papírbakancsszállítók ügyeit és a napi legalább
tízezer orosz foglyot. Megszokták a pontosan
üres Höfer-jelentést, mely szép időről regél és a
balsikerről hallgat. Mindenki megszokta a szom
szédja szomorú orcáját, mikor pedig olyan jó
volna egyszer, legalább egyszer már — Isten
igazában nevetni! Sohasem lesz már máskép...
Pedig soha annyi jós és hadvezér nem élt a föl
dön, mint ezekben az időkben. Az egyetlen utcá
ban minden házban nyüzsögtek a Scipio Africanusok, a Bonaparték vagy legalább is a hallgató
Moltkek.
2 Jankoviess
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Gyuri, a doktor fia, bársonyos barnára por
ként juharfalevelet emelt föl. A többiek elé tar
totta :
g
— Ni, fiúk, ez a levél olyan, mint a szegény
Moser Hans fenyegető tenyere. Itt az öt ujja...
Barnára száradt a bőre...
— Jaj, Gyuri, ne fecsegj mindig ilyen szörnyű
ségeket — didergett Eörs Bandi, a bíró fia. —
Nem hiába doktor az édesapád. Te is annak szü
lettél. ..
— Már én csak nem gondolok elszáradt ke
zekre — szólt mély gyerekhangon a Gyorsvonati
Jancsi. Belegázolt az avarhalomba. — Lövész
árkot vájok. Gyerekek, játsszunk menetszázadot...
Ahogy odáig értek, hol a nagy híd vezetett
föl a zergehegyi útra és azon túl rozoga fapalánk
szegélyezi a mély vasúti szorost, Jancsi máris
maga mögé állította a másik két fiút.
— Fiúk, ti vagytok a menetszázad. Én vagyok
a Höfer...
— Oktondi! — kacagott Haller Gyuri. — A
Höfer csak írdogál a hadseregek osztálykönyvébe,
összetéveszted Hötzendorffal. Az a vezér...
— Hej, ha magyar volna az a fővezér, —
szőtte tovább Jancsi — akkor már levertük volna
a franciát, a taljánt, a szerbet, az oroszt — az
egész világot...
Az országúton, éppen a legmagasabb forduló
ján, sötétlett valami mozgó tömeg. Jancsi tüs
tént nagy hangon szavalta :
v. Hát bizony jődögél nagy fekete sereg,
Úgy látszik messzünnen, mint a setét felleg,
Nem tudják, miféle, — kuruc-e vagy labanc,
De mégis gondolják : a szebeni rácok...
A másik két fiú sohasem hallotta még Kerekes
Izsák balladájának hírét. Jancsi tekintélye nőttönnőtt s ezért megmaradt vezérnek, vagy legalább
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is — káplárnak. A sötétlő tömeg súgdolódzva, kar
jaival evezve, gágogva haladt el mellettük. Tót
leányok voltak. A tölténygyárból jöttek. Az állo
másra siettek. Derűs, mosolygós kerek arcuk
kiállott a fejkendőkből, mint a pirosítóval éke
sített mézesbáb-babák orcái. Ahogy jókedvűen
loholtak hazafelé, senkisem hitte volna, hogy
evező karjuk, venyige-hajlításra nevelt markuk,
hímzésre fogott ujjaik megint sokezer halált gyár
tottak a Vörös-híd mellett meghúzódó gyárban...
Jancsi vígan szalutált nekik. A másik két fiú hal
kan kacagott. Azért komolyan maséroztak és
próbálták jó hangosan kivágni a Klapka-indulót :
Föl, föl vitézek a csatára!...
Egyszerre csak pompás füttyszót hallottak
a palánk mögül. Valaki füttyével belekapott az ő
hamis nótázásukba. A kerítés mögül kócos, kör
szakállas fej emelkedett ki. Ujjaival pattogta
tott a fiúk felé. Mikor azok már elnémultak
ijedtükben, a láthatatlan ember rendületlenül
tovább fütyülte a magyar indulót.
— Szt! szt! szt!
A kócos, kopott alak fölkapaszkodót a keritéscölöpre és piruló narancsot műtogatottta fiúk
felé. Csak most látták, hogy ázott katonazub
bonya háta közepén széles mészsáv fehérük.
A hadi foglyok folt jele. A megtorpant Haller
Gyuri, aki 1914-ben édesanyjával Portoroseban
járt vérszegénysége miatt és megtanult vagytiz
olasz szót, a tapasztalt szakértő öntudatával súgta
pajtásainak :
— Olasz hadifogoly... Ne menjünk közel.
Hátha leszúr...
— Nagy dolog volt kitalálni — morogta
Bandi. — Hát kinek is lehetne itt most narancsa?
Mi még nem is láttuk ezt a szép gyümölcsöt,
csak képeken. Ez a fogoly hazulról kapta szeretetcsomagban...
2*

20

A fiúk halkan tanakodtak, közelebb menje
nek-e, vagy ne. Mégis érdekelte őket az a csinos,
fekete körszakállas arc, meg a narancs, a mese
beli gyümölcs. A tiszta jeles, tudákos Gyuri tüs
tént hozzátette a józan Bandi magyarázatához :
— Képzeljük, ez az olasz a bozontos Herkules.
A Hesperidák aranyalmáját szorongatja kezé
ben ...
Az olasz fogoly kerékbetört magyarsággal
suttogott feléjük :
— Hahó ! Signorini ! Én kicsit parlare magya
rul. Vagyok Zollano. Nagy hegyek közt szület
tem. Voltam békében gelatiere Debrecenben. Csön
gettem : csin-csin-csin... Jöttek jó gyerekek
venni gelatót szép hófehér kocsijából szegény Dalia
Croda Angélának, ki vagyok én és való Forno d
Zoldóból. Ne féljetek, voi altri! Annak dobom a
narancsot, amelyik megmondja nekünk presto
presto, mit is meséli otthon a bravo babbo: lesz-e
egyhamar béke? mehetünk-e haza? In Italia!
Itt a narancs... Uno-due-tre!
A fiúk közül Jancsi ugrott előre. Megállt pecke
sen és bátran ; világosan beszélt :
— Nemsokára béke lesz. Igenis, meglesz. Apám
mondta... hát igaz. Édesapa mindig igazat
mond. Azelőtt a vonatokkal Lemberg alá járt.
Most meg Tarvisból hozza a vonatokat. Csak
vasutas, — de két golyót is hordoz könyökében
éstomporájában. Béke lesz nemsokára. Apa mondja
— akkor igaz.
A béke szóra az egész palánk megelevenedett.
Az egyik nyurga fogoly kiemelkedett és vállára
kapta a mellette őgyelgő tömzsi bajtársát, ki nya
kába kuporodott, mint a majom. így járták ket
tesben, két talpon a táncot. A nyurga mély, öblös
hangon nótázott, a tömzsi a vállán fönt tercben
kísérte, valami rögtönzött, értelmetlen szöveggel.
A rigmus utolsó soránál a hórihorgas lombardo
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az apró nápolyit a nyakáról a gyöpre zökkentette,
hogy ez csak úgy nyekkent. Kacagtak, röhögtek,
nótáztak, ugrándoztak — a béke szó megrészegí
tette a szegény ördögöket. Egyik Krisztus-arcú
legény fölkapas2kodott a palánk lécére és büszkén
verte mellét :
— Sono alpino. Ferito sei volte. Sono Valdo
stano! Alpesi vadász vagyok. Hatszor sebesül
tem. Aosta völgyéből való vagyok...
Aki legelsőnek mászott a kerítésre, meglóbálta
karját. A piros narancs hosszú ívben aranyi ott a
fiuk felé. Jancsi ügyesen elkapta. Mivel hallotta,
hogy a latin és az olasz rokon nyelvek, átkia
bált : gratias ! gratias ! Azután megosztotta a na
rancsot, mindegyik kis bajtársnak egyforma
gerezdeket. Az olasz foglyok nevettek. A fiuk
nevettek. Nem tudták, miért? Csak azért, mert
a béke szó visszhangzott a levegőben.
A leveles váratlanul zörmölt. Szikár, szem
üveges ur ballagott a kálvária alatt. Botjával
bele-belevágott az avarba, mintha az ellenséget
aprítaná. Megdörzsölte szemüvegét, átkémlelt
a kerítés mellett ácsorgó kis fiukra és a palánk
mögé bukdácsoló hadifoglyokra. Szemüvege még
egyet villant valamelyik zergehegyi ház ablaká
ból vissza-visszapillantó napsugárban, mint két
sárkányszem. Fenyegetően emelte magasra botját
és rekedten dorgált :
— Hallatlan! szedte-vette garázda lurkók!
Majd adok én nektek a hadifoglyokkal konspirálni !
Ezek hagyták cserben a császárt... Hogy hívnak,
hazaáruló kölyök? Egy-kettő, a neveteket! hadd
mondom meg az igazgatónak...
A kócos körszakállas, amelyik már boldog
reménységgel színezte fagylaltjait, — a nyurga
lombard, ki rögtönzött dallal teremtette a föld
höz az apró nápolyit, — a Krisztus-arcú Valdo
stano, ki büszke volt hegyeire és sebeire,— lebuk-
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tak a palánk mögé. A squadra újra munkába állott.
Egyhangúan sustorgott a cement és kavics keve
résének rastogása. Néha beleszólt egy-egy éneklő
hang: malta, malta! salta! salta! Ugorj már,
habarcsot ide ! Lent a mélyben pedig a kalapácsok
döngtek az acélsíneken, mintha összehangolták
volna döngésüket, csörrenésüket, — és kellemes
férfihangok kísértek minden koppanást prímben
és tercben : din-din ! dan-dan ! din-din ! A kala
pácsok harangszava ölelkezett a síma férfihan
gokkal.
Az ősz magyar népfelkelő, aki vállravetett
puskával járta körül őrútján a kerítést és a hidat,
nem vett tudomást a rábízott foglyok beszél
getéséről, sem a fiúkról, kik mögéje kerültek, mert
biztosabban érezték magukat ; legkevésbbé vett
tudomást a mérges nyugdíjasról. Az okos öreg
még Sabác alól hozott haza golyót és a rokitnói
mocsarakból reumát. Megtapogatta derekát. Az
után elfordult, megtömte pipáját és nagyokat
köhentett. Ez már a közeli béke vagy legalább is
a tisztes együttérzés köhintése volt. Azután föl
bámult a magas égre, hol vitorlázó felhők alján
éppen magyar fecskék, magyar dar vak utaztak
Olaszország felé. Odaszólt a foglyoknak :
— Ecco! A madarak... Ezek már mennek
tifelétek...
Azután hátrafeszítette két karját a puska
csőre és puskatusra. Hallgatózott. Hallotta az
alagútból a vonat robogását. Csak annyit só
hajtott :
— A mindenségit ennek a cudar világnak !
Lent a mélyben az acélutak között megvillan
tak a vörös lámpák, — megfordultak a zöldek.
Bodros gőzgomolyag hemperedett széjjel és el
takarta a vén népfelkelőt. A gőzön, füstön keresz
tül ő maga is olyan volt, mint a mellette feketéllő
csonka akáctörzsek, melyeket nagyon is lebotoltak.
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Végetérni nem akaró hosszú vonat gördült ki
az alagútból. Maga a vonat is nagyokat nyögött,
sistergése jajgatott és szitkozódott. Sebesületeket
hozott haza, — talán éppen a Piave mellől.
OROSZORSZÁG ELJÖTT POZSONYIG...
A derék magyar népfelkelők Uzsoknál meg
állították az oroszokat. Ázóta már a cár is — Isten
tudja — hova lett, és Uljanovics Vladimir most
a vörös cár. Messze volt mindez Pozsonytól — és
mégis Oroszország eljött Pozsonyig...
Rengeteg ember nyüzsgött az utcán. Mintha
a lakosság megtízszeresedett volna, — vagy nem
volna semmi dolga az embereknek, hogy állítólag
vége lett a háborúnak. Igaz, hogy a lézengő embe
rek látták, hogy reggeltől estig a katonák ezrei
majszolják a csajkákból a káposztát, de azért
mindenki várta, hol fog újra kifakadni az a háború?
Beleette magát az alaposan az emberek eszébe,
szívébe. De hát híre járt, hogy vége a háború
nak. A falakat át- és átragasztották plakátokkal :
MINDENKIHEZ! Ezek a fekete ostobaságok
csöpögtek optimista hazugságoktól. Eldorádókat
ígértek. Soha annyiszor le nem írták az IGAZSÁG
szót, — de az «I» betűjét legalább gondolatban
máris leragasztották. Mert mindenkihez szólot
ták a nagyhangú plakátok, melyek 1918-ban
pótolták a rádiót, senkisem találta meg bennük
azt, amit keresett vagy akart, tehát senkihez
szólották.
Olasz hadifoglyok surrantak végig Pozsony
utcáin és helyes kis kézizsákokat cipeltek. Kínál
ták eladásra a hazulról kapott apró zsákokat, tele
jóféle rizzsel. A szerb hadifoglyok tiszteletteljesen,
patriarkálisan belézengtek az illatszerészhez a
Halászkapu-utcában és megvásároltak minden
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brillantint. Hadd ragyogjon szép fekete hajuk,
mikor viszontlátják a Milicát vagy a Jelkát. Csil
logó szemekkel jártak köröskörül göndörszakállú
oroszok — mintha valamennyi ikonokból lépett
volna ki. Mindegyik, mindenki haza készült. Csak
azt nem tudta senki, kerülhet-e haza, vagy nem?
A Hosszú-utcai Pálffy-palota előtt ácsorgott egy
szálas fiatal férfi, kiálló pofacsontokkal, tatáros
szemekkel. Éppen kijöhetett a kapún és keresz
tet vetett egypárszor a szomszéd ház falába illesz
tett kis Madonna előtt. Az egyik arramenő orosz
fogoly átszólt hozzá: Megyünk haza, barin...
Mikor indul Miron Jefremovics Burenin?
— Fiam, csak menjetek. Én itt maradok.
Nem akarom, hogy Uljanovics fölakasztasson.
Én már itt itthon vagyok, míg ki nem kergetnek. . .
— S miből fog élni Miron Jefremovics Burenin,
hogy megnyílt a szöges drót?
— Ma kezdtem meg a kenyér hajhászását —
felelt a kérdezett, míg újra keresztet vetett és
jobb hüvelykujjávai hátramutatott a kapu alá,
mintha ott volna elraktározva a kenyér, melyet
keres...
Eörs Bandi, Haller Gyuri és gyorsvonati Jancsi
éppen befordultak a kapu alá, mert a ház udvará
ban volt nagy üres terem, amelyben székely rok
kant tiszt néha vívóórákat adott. Utána valami
csődbe jutott kereskedősegéd táncórákat rende
zett ; ma meg az élelmes könyv kereskedő kiállí
totta könyveit, melyeket még a lövészároknak
sem tudott eladni és ma súly szerint árusít. A fiúk
erre a könyvkiállításra surrantak be a kapu alá.
Hátha lehet kapni egypár garasért 2—3 kiló
Conan Doyle-féle detektívmesét vagy még Jules
Verne-t is. Szóval sokan fordultak meg ebben a
«Vívó- és táncteremben». Ezért helyezte el a derék
orosz százados életpályája újabb forrását e kis
zsúfolt terem közepére. A középretett széken
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állott két tűrhető karban lévő kozáktiszti csizma.
Fölöttük magyar nemzeti szalaggal a szék támlá
jára erősítve hallgatott a balalajka. A fölül támasz
kodó kartonlapon egypár helyesírási hibával e
magyar fölírás :
«A csizmák eladók és balalajka-órákat is adok.
Cím : Miron Jefremovics Burenin, volt kapitány.
Klarissza-utca. 8. Hátul az udvarban, jobbra.»
A három fiú kíváncsian és meghatottan nézte
a csizmákat melyek leszállottak a paripáról, és a
balalajkát, mely régen elhallgatott, elhallgatta
a Volga-dalt és Stjenka Rasin búbánatos his
tóriáját ...
Jancsi fölírta magának a címet. Hátha lesz
valamikor pénze, — akkor megveszi a csizmákat
édesapjának. Bandi is fölírta a címet. Tanulni
akar balalajkán játszani, mikor majd édesapja
visszajön. Gyuri hátratette kezeit és hallgatózott,
mit beszélnek a fölnőttek, akik itt könyveket
keresnek. Előtte a pápaszemes öregúr mesélte
a másik nagy szakállasnak, hogy ilyen könyv
vásárnál néha fpg az ember valami hasznosat
vagy ritkát. A háború előtt ő mindig a Szajna
partjára szokott járni és a Notre Dame közelé
ben turkált az utcai könyvárusok ládáiban...
Az öreg meglátta a széken a két csizmát és a
balalajkát. Bólogatott :
— íme, ez a mai Oroszország képe... Mivé
lett az a hatalmas nemzet ! így jött el Pozsonyig...
A másik, a szakállas, hallgatózott. Az utcáról
valami zsivaj szakadozott be az udvarig. Egycgy zavaros rikoltás Lenint éltette. Férfihangok
dalolták : FöZ, föl, rabjai a földnek...
Az öregúr odaszólt a pápaszemesnek :
— Hallja?... Oroszország eljött Pozsonyig.
Ezek a katonák, akik vörös szalaggal jöttek a
frontról.
A fiúk ijedten hallgatóztak. Szent Isten, mégis
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idáig tör Oroszország!? Eörs Bandi zavartan
búcsúzott pajtásaitól, mintahogy már napok óta
mindennap ugyanebben az órában. Sietett édes
anyjához, hogy együtt menjenek az állomásra.
Az öreg Nagy János, a mozdonyvezető, meg
üzente a 13-as pozsonyi honvédek egyik őrmes
terével, hogy «a héten» hazaérkezik és leszerel
dr. Eörs is. A «héten...» — rettenetes nagy idő
egy egész hét. A várakozás és a lézengés az állo
máson kínszenvedés. Hétfőn köd és ólmos eső, —
influenza és valami rekedt várakozás. Rendet
lenség a holmi között, — rendetlenség a lelkek
ben. Minden írásjelet elviselnek az emberek ke
serves életükben. Elviselik a kétségek és aggo
dalmak gondolatjelét, mely álmatlan estétől re
ménytelen virradásig eltart. Elviselik az örökös
búcsúzások elválasztó vesszejét, -— a fájdalom
fölkiáltó jelét és a halál pontját. Csak egyet
senkisem tud elviselni: a kérdőjeles életet?..
Ez pedig az ötödfél esztendős háború után kez
dődött. A béke hozta a kérdőjeles életet... Szom
baton még mindig köd, ólmos eső, influenza, re
kedt várakozás, rendetlenség...
A vonatok befutottak nagy csöndben, —
azután újra tovább futottak, hogy rosszkedvű
utasaikat szétszórják a nagy szegénységbe, me
lyet az egek szétszórtak a sajgó földön. Mindegyik
vonatból özönlött pár száz vagy néha talán ezer
borostás, penyhedt, ázott köpönyeges, csizmaszagú férfi. Néha szótalanul, néha zümmögve.
Legtöbbje kedvetlenül, mintha megátalkodott
konoksággal tovább akarna verekedni, hogy va
lami «jobb legyen». Mi legyen és hogyan «jobb»,
egyikük sem tudta. A régóta epedve várt nagy
finálénak nem örült senki. Legfeljebb a viszont
látás közönséges öröme surrant el a sok zár
kózott ember között, közönséges öröm, — nem
a négyésfélévi háború utáni nagy viszontlátás és

27

az otthonmaradás ragyogó, zamatos, egetverő
öröme. Valamennyinek kezében csajka... Enni,
enni, — ez az első gondolatuk, hogy Pozsonynál
a haza földjére lépnek. Mennek, mintahogy a
csorda kullog a legelőre. Talán most is azon
szomorkodnak, hogy 3—4 esztendő óta ősember
sorába hajszolták, öldöklésre, gyújtogatásra, rom
bolásra bíztatták őket. A Lemberg felől Tirolba
induló vonat vagonjain még mindig ott dísze
leg vagy éktelenkedik a mázolt fölírás : EIN
SCHUSS — EIN RUSS! A szerb harctérről
szudétákat vivő vonat egyik kocsiján még ott
fehérük a sejtelmes írás : IM RHEINLAND
MACHTS DER NEGER — DER TSCHECHE
MACHTS IN EGER...
A perronon 4—5 fiatal katona «vigyáz» a
rendre, melyre azért sem kellene vigyázni, mert
nincs. Tehát meg sem zavarhatja senki. A legé
nyeknek sapkáján vörös pántlikák fityegnek. Csak
ők maguk hangosak, mikor kilépnek a borozóból,
hol egyedül ők őrködnek, meg ne szegje senki
más az alkoholtilalmat. Ezek még nótáznak is :
«. . .vörös bort ittam az este...» Nekik most —
minden vörös. A legcsintalanabbik jóképű legény
lekapja puskáját és a perron üvegfedeléből ki
céloz egy-egy üvegtáblát. Mikor a cserepek szétcsörömpölnek és nagy a riadalom — legalább a
kiszolgáló pincérek között, a durranásokat jóízű,
de talán még sem egészséges kacagás követi.
A bejáró vonatok minden kocsiablakán, meg a
«hat lónak — negyven embernek» — kocsik szét
húzott ajtajában annyi arc bámészkodik kifelé,
hogy magukat az embereket nem is lehet látni.
Mintha tömérdek emberfejet raktak volna gar
madába. A puskadurranásra figyelnek. Emlékez
teti őket mindarra, amit most abban hagytak.
Abban a puskalövésben, csörömpölésben valami
nagy megértést éreznek. A meghalt háború utolsó
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sóhajtását. A kiállott és az okozott borzalmak
temetésének végtisztességét. Szinte valami szo
ciális megoldást, — ennek a várt megoldásnak
örömére elpuffantott sortüzet. Az erdélyi oláh ka
tonák még a vasúti kocsikban is majszolnak csaj
káikból — és hallgatnak, ők már tudják őrmes
tereiktől, hogy még igen sok minden következik,
mert nekik győzni kell minden áron, ott, hol
már mások leterítették az ellenséget. Közben
hosszú vonat áll a fekete mócok elé. Stíriaiak
voltak. Harmonikáztak. Valami dalt nótáztak,
melynek csak rímelő szavait lehetett megérteni :
Stadl, — Madl. Életük két legfontosabb elemét,
a szénásszérűt és a leányzót emlegették. Az alag
útból kirobogtak a tót legények és bele-belekezdtek
a Hej Slovaci dallamába. Még kicsit bizonytalanul.
Ügy érezték, hogy szabad ezt énekelni, — de
beleakadtak : hátha még — nem szabad. Még
nem... A csehek a Marseillaise-t fütyölték. Igaz,
kevés közük volt hozzá, de hát előre akartak
hálálkodni Clemenceau apónak, aki nagyra nö
vesztette őket csak azért, mert távol voltak
hazulról is, a harcterektől is. A Doberdo felől
végtelen vonat gördült a többi elé. Palócok le
hettek, mert Ferenc József csizmájáról dúdoltak,
melyet «kilenc kovócs nem tudott megvasónyi —
Rózsapatkót egy se tudott csinónyi...» Az egyik
bakter, aki lámpájával a gyomrán ellépett a
kocsik előtt, föl is szólt nékik :
— Ne ezt nótázzák, komám! Ferenc Jóska is
meghótt, pediglen nagy úr volt...
Eörsné világért sem akarta elmulasztani azt
a pillanatot, mikor az ő édes ura kilép valamelyik
vagonból. Engedélyt kért a pozsonyi «nemzeti
tanácstól», hogy állandóan az állomáson marad
hasson és valami «nemzeti munkát» végezhessen.
Kapott is karszalagot, — ezer rövid szivart és
ötezer röpiratot. A szivarokat osztogatta a bakák-
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nak, de csak az öregebbje nyúlt feléje immelámmal. A katonák hozzászoktak a cigarettához.
A szivar túlságos sokáig tartott volna — két
roham között... Az események gyorsabban kö
vették egymást, mint sem ráért volna valaki a
nehezen szelelő kurtákat elszívni... Arra a jó
magyar asszonyt nem vette rá a lelke, hogy
ezeknek a gondozatlan, szegény embereknek röpiratokat nyomjon a markába. Ezek a röpiratok
Károlyi Mihályt istenítették és azzal kezdődtek :
GYŐZTÜNK... Hol? kik győztek? A lelkiisme
retlenség győzött. A felforgató gonoszság, mely
nek két örö’k szövetségese van : az emberi ostoba
ság és az éhes elégedetlenség. Az asszony meg
torpant, — átbámult a távozó vonatokra, me
lyekből szemetet, papírt, ételmaradékokat dob
tak ki. Könny tolult szemébe. Másnak álmodták
a szenvedők a szenvedések végét.
Nem bánta, hogy nem lép a kocsisorokhoz. Má
sok úgyis buzgólkodtak. Az egyik vonatnál a
terebélyes feminista dáma fontoskodott, aki agyon
beszélte a fáradt katonákat. A másik vonatnál a
«száraz baronesz» szentképeket osztott. Egyik jó
képű baka meg is mondta neki : a képeket majd
tessék otthon, a falunkban adni, — vasárnap, a
templom után... Most tessék jóféle cigarettát
osztogatni, — no meg nem bánom, malasztot,
de pohárban ! A röpiratokba, plakátokba, melyek
földet ígértek mindenkinek, annyit, hogy egész
Szibéria nem lett volna elég nagy a kicövekelésnél, — az egyik megszakállosodott, domborúmellű őrmester szalonnát göngyölgetett. Hozzá
tol dotta :
— Az ember legjobban teszi : az ígéretekbe
göngyölgeti azt, amije igazán van. Ha azután
megette az ember, amije van, a papirosígéretet
kidobja az ember az ablakon. Legalább zsíros
ígéret lett a sovány ígéretből...

3°

A többiek nevettek.
Valami pesti szónok állt a kocsik közé, melyek
Doberdóról jöttek. Fiatal ember volt, sémi ábrázattal. Zagyván beszélt :
«...Ti, akik onnan jöttök, hol az ördög bokázott, valamit már a puskatűzben is megtanul
tatok taljánul. E pur si muove... (a pesti Galilei
kor ifja lehetett, hogy annyira ragaszkodott e
szálló igéhez). Elvtársak, ez azt jelenti, hogy
mégis mozog a föld. Meg is mozdul most igazában.
Ami századokon át egy úrnál volt mozdulatlanul,
az most a tiétek...»
Megkezdődött a pozsonyi állomáson is az orosz
forradalom — karikatúrája. Köd, korom, ólmos
eső. Influenza és nagy várakozás... Eörsné azállomás orvosához fordult és ajánlkozott, hogy
talán mint vöröskeresztes nővér tehetne valamit.
A vén zsidó «Stabsarzt» homlokára tolta szem
üvegét és furcsán nevetett.
— Itt kérem, vöröskeresztes nővér? Nincs
munka. A sebesültek már régen meghaltak, ott,
valahol a hadi barakkokban. Aki erre leszerel,
mind egészséges, mint a makk. Egy-egy kart, egyegy lábat felköt akármelyik felcser. Eddig — hetek
óta — csak egyszer kellett orvosi segély. A száraz
Baronessz, ki ott buzgólkodik, megijedt, mikor
az a vörös Miska kilőtte az első tetőüveget a
perronon. Elájult. Most már megszokta. Kasamadiener, verehrte Schwester! vagy — elvtársnő,
ha jobban tetszik...
Az asszony lehorgasztott fejjel ballagott a fal
mellé, mert a hideg «morva szelek» haragosan
söpörtek végig a kövezeten.
Egyik nap — november végén volt, — korán
alkonyodó délután, mikor lekeringtek az első hópelyhek és szűzfehér bundájukkal betakarták a
kormos, szutykos kőtörmeléket a sínek között és
elfedték szemérmetesen a sok kivetett szemetet,
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hogy csak a két acélvonal csillámlott ezüstszál
ként a szürke messzeségbe, begördült a leghoszszabb vonat. Ezek igazán a 13-as pozsonyi hon
védek ... A szemközti kocsiból kászolódik a szélesvállú Brunner Lorenz, a magasúti szőllősgazda.
Bajtársa, a hórihorgas szenes ember tömérdek
hátizsákot lök utána. A harmadik — micsoda
göndör körszakállat eresztett ! — Stolár, a dunautcai szatócs. A leszállásnál a vállába kapasz
kodik Sóoky Eráz, a fallósi altiszt. Zubbonyának
egyik karja üresen fityeg. Ez a kemény ember
csonkán is kitartott a többivel. Tele is aggatták
csillogó érdempénzekkel mellét. Nagy Isten, hol
lehet Endre? Az asszony kérdő nagy szeme, a
kis fiú pislogó pillantása nyugtalanul nyit be
minden vasúti kocsi ablakán, ajtaján, — keres
és eltéved a sok lemászó, okoskodó, megrakodott
ember között.
Az egyik vagonból most ugrik ki valaki. Ez
igazán dr. Eörs Endre. Fürge, mint mindig. Le
soványodott, de egészséges, cserzettképű. Helyesen
áll neki szakálla. Mintha Barabás vagy Marastoni
régi metszeteiből lépne ki... Fiatalosan átugrik
az útjában húzódó acélpályán. Összeszorítja bo
káit és úgy csúszik az új hóban, mintha sítalpakon
ereszkednék. Kitárja karját és éppen ott fékez,
hol az övéi várnak. Félkarral az asszonyt, fél
karral a kis fiút öleli. Félrecsapott sapkáján kis
fenyőgallyak, mint két apró zöld kereszt. Egyik
kis gallyat az asszonyra tűzi, a másikat a kis
Bandi kucsmájára.
— Én édes gyermekeim... A karácsonyfák
ugyanazok maradtak a Monte Piano peremén is...
Elhallgat. Az asszony sem beszél. A kis fiú
is megnémult. Ez a boldog viszontlátás nagy
hallgatása. Ahogy valamikor Petőfi Sándor meg
írta : S én csüggtem ajkán... szótlanul...
mint a gyümölcs a fán...
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A kijutás a perronról művészet volt. A ki
szálló katonák a szó szoros értelmében megroha
mozták a kijáratokat. Dr. Eörs századosnak és
belé kapaszkodó ijedt kis párjának senki sem
nyitott utat. Vége volt a gallérra varrt csillagok
biztos keringésének. A századosi három csillagból
rossz csillagok lettek. Saját harctéri bajtársai, a
hazaözönlő 13-as honvédek beleszorították az
ajtóba. Az egyik közember a lopott pokrócokkal
megtömött hátizsákjával a százados arcát végig
horzsolta. és kis fiának kucsmáját leverte. Mikor
Eörsné visszafojtott lélekzettel védőleg tartotta
karját a kis fiú fölé, a mögötte topogó káplár
rámosolygott és dohányos-fokhagymás lehelletében szinte látni, nemcsak hallani lehetett szavait :
— No ja (—még nem mondotta «elvtársnő»
vagy «Genossin» —) junge Frau... Sohse féljen.
Ez a kis fiú is nemsokára proletár lesz. Csak úri
gyerekek kapnak kanyarót. A proletárok immu
nisak. Ez egészséges piszok. Lássa, jó doktor
vagyok. Szanitéc voltam...
Köröskörül nevetés hulláma hömpölygött vé
gig. Inkább röhögésnek lehetett volna nevezni...
Végre nagy nehezen kiszorultak az állomás
nagy előtermébe, hol munkásasszonyok, kendős
ancsák, egy-két mankós rokkant, egypár feslett
köpenyes kishivatalnokkülsejű ember várt és várt.
Vártak valamit a sorstól. Várták, hogy valami
történjék. Ügy érezték, a hazabomló katonák
hoznak nekik valamit. Üj eszméket. Üj időket.
Vagy legalább valami ennivalót vagy «szocializált»
azaz lopott kincstári holmit. Néztek és néztek,
mintha az a sok egyforma katona szemük előtt
változnék át újra egymástól, különböző emberré,
csizmás parasztokká, — gyári munkásokká, kaputos emberekké. A várakozók szeme nagyon
messze keresgélt, — pillantásukból látszott, hogy
egyik Moszkváig akar látni, a másik Párizsig.
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Az összeverődött tömegen keresztül őrmester
tört utat. Oldalán még kard fityegett. Nyers
keménységgel öklözte, könyökölte magát dr. Eörs
elé. Fején hatalmas mullkötés, melyen átszikkadott a vér. E vérfoltoknak köszönhette, hogy
a tolongó katonák elhallgattak, útjából kiállottak.
Dr. Eörs megismerte. Künt találkozott vele — a
nagy tűzben. A nagy tűzben — ebben benne van
esztendők minden kárhozata és becsülete. Cse
resznyés Pál volt az őrmester. Nemesdédi gazda,
a somogyi «rosszseb bakák» egyike.
— Alássan jelentem százados úrnak... Én
most Cifernél egypár emberrel védem egész Ma
gyarországot ... Cseh és tót legénység meg akarja
venni Pozsonyt. Tanácsot kérek, mert parancsot
már nem kapunk. Telefonáltam Pestre, magának
a honvédelnmi miniszter úrnak. Azt mondta :
nem szabad visszalőnünk, mert az a nagy entente.
A mi barátunk. Vegyünk föl jegyzőkönyvet.
A csehek gyorsabban írtak, mint én. Itt a jegyző
könyv, a halántékomon. Golyó horzsolása. Ez
aztán jegyzőkönyv. .. Hátha hasba lőnek, akkor
is vegyek föl jegyzőkönyvet? Kérem alássan, én
már nem bízom a pestiekben. Tanácsot kérek,
ha már parancsot nem kaphatok...
Dr. Eörs megállt. Kesztyűtlen tenyerét bajtársilag odanyujtotta az őrmesternek.
— Igaza van, baj társ. Parancsot én nem ad
hatok, de adok egy kézszorítást. Én csak annyit
mondok : fiaim, ha valaki magyar földet akar
elvenni, akárki, — fiaim lőjjetek vissza. Akkor
is lőjjetek, hogyha az egész békebizottság áll ott
szemben. A nemzet igazságát jegyzőkönyvekkel
nem lehet megvédeni. Még sokkal inkább hősi ha
lállal, mert abból — van föltámadás magyarföldön
is, nemcsak az égben. Lőni. Lőni. Visszalőni...
A két férfi kezet szorított. Katonásan tiszte
legtek egymásnak. Körülöttük kis kör keletkezett.
3 Jankovics.
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Sok 13-as honvéd megállt egy pillanatra és le
hajtotta fejét. Valamit szégyeltek ezek az el
vadult, borostás arcú, borostás lelkű emberek,
akik négy esztendőn át hittek és haltak és most
itt állanak, — élnek, de nem hisznek többé.
Többet egyik sem horzsolta púpozott hátizsák
jával a «civil századost». Egyik sem ütötte le
többé a kis Bandi kucsmáját.
Az állomás bejáró lépcsőjénél még jobban
szűkült a tömeg. Rikoltozó, halovány asszonyok,
vihogó parasztleányok karjaikat föllóbálták a
fojtó, fagyos levegőbe és el-elkaptak valamit,
amit a nagy ajtókon keresztül kívülről behajított
valaki. Dr. Eörs látta, hogy csupa vadonatúj
katonai prémes kesztyű, lábvédő tekercsek, téli
«feldgrau» sálkendők repülnek szét a mohó kezekbe.
Alighogy kilépett az első lépcsőre, visszahőkölt.
Saját szemével láthatta, hogy itt nem a vörös
kereszt irgalmaskodik, hanem valaki, aki vörös
jelet hord még ábrázatán is, de kereszt nélkül.
A nagy katonai gépkocsi hangosan töffögött a
bejárat előtt. A kocsin egész hegy prémes kesztyű,
lábvédő. Abból dobálta az ajándékot a népnek
a holmi tetején pózoló, tengerészformaruhába
bújt egyén. Eörsné urához hajolt és fülébe súgta :
— Ez a Heltai-tengerészek közül való. Pest
ről jöttek, hogy megvédjék Pozsonyt a közeledő
cseh légiók ellen.. .
Dr. Eörs összehúzta szemét.
— Ez? — ezek? — Éppen ezt a sehonnait
ismerem... A pesti Dob-utca vagy az Angyalföld
katonaszökevényei közül való. Sohasem voltak
tengerészek. A matróz-sapka csak jelmez, az
orosz lázadó matrózok mcgjátszására — e terro
rista bábjátékban... Ezek mennének a csehek
ellen? Hiszen téli melegítő ellátmányaikat most
dobálja szét...
A Heltai-matróz is megismerhette dr. Eörsöt.

Tekintetük úgy találkozott, mint a plus-minus
villamosság szikrái, a bíróé és a bűnözőé. A matróz
jelmezes, gondosan borotvált legény nyalábra
fogott egypár kesztyűt és lábvédő-tekercset és a
tehergépkocsiról teljes erővel, biztos célzással dr.
Eörs férfias arcába hajította. A tiszt szeme meg
sem rebbent e gyáva és durva kötekedésre. Nyu
godtan lehajolt. A pár meleg kesztyűt odanyujtotta a szemközt mankóra támaszkodó rokkantnak.
— Kedves pesti elvtárs... — Kezdte ropog
tatva. — Köszönöm figyelmedet. De nekem nem
kellkesztyű. Kezem hozzászokott a hideghez,mióta
az Ortler ormán éltem hónapokig, mint sí-járőr...
Hát továbbadtam ennek a derék népfölkelőnek...
De a lábvédőre neki sincs szüksége, mert ez a
népfölkelő mindkét lábát elhagyta valahol Uzsoknál, míg te, kedves elvtárs, Pesten bujkáltál...
A lábvédőt úgy hajította vissza, hogy szét
nyíljék. A hosszú posztószalag pontosan a Heltaimatróz nyaka köré csavarodott, mintha a levegő
ből láthatatlan hóhér most vetne nyakára hurkot.
Eörsnének megállt a szíve. A kis fiú kipirult
és tüstént elhalaványodott. A férfi védőleg át
karolta őket. Súgta :
— Ne féljetek. A tömeg kacag. Aki kacag,
nem bánt. Az igazságot a legbolondabb tömeg is
szereti, csak éppen ízlése szerint kell az igazságot
föltálalni. Meg olyat kell mondani, amit elhisz
nek, és olyannak kell mondania, akinek elhiszik...
Az állomáson nem volt kocsi. Nem volt autó.
A villamos emberei sztrájkoltak. Éhesen és dide
regve, de valaki, maguk sem tudták, kicsoda,
rájuk parancsolta a tétlenséget. A kavargó hópelyhekben lassan eltűnt az összesímuló emberpár
és a kis tipegő hóember. Egyre sűrűbben omlottak,
siettek, táncoltak, néha fölfelé is rohantak a
pelyhek. Pozsony sivár, fehér utcáin vészesen
süvített végig a «morva szél...»
3*

A KÉT KOKÁRDA.

Mindenkitudta. Senkisemhitte. AzÚri9i9-ik
esztendejének első napján, Nagyboldogasszony
havának elsején a Morvamezőről cseh légiók be
vonulnak Pozsonyba. Mindenki tudta. Senkisem
hitte. Ami annyira természetellenes, hogy szinte
lehetetlen, valósággá válik. Ami pedig annyira
természetes, hogy másként nem is lehetne, az
sohasem igaz ...
Ennek a pozsonyi januárius i-ének cudar
Janus-arca volt. Az új esztendő belenézett a ra
gyogó téli napba és csillogott homloka ; vissza
ragyogott szemében az élet szeme. Belenézett a
napba reményekkel vemhesen. Hisz ennek az
évnek öt testvére egymásután gonosztevő, vér
ontó Kain volt. 1919 már más. A béke gyermeke !
Mégis mindnyájan úgy éreztük, hogy az a béke
is már gondatlan anya. Addig kényeztette gyer
mekét, míg az is elzüllött. Hitvány lett. így
volt 1919-nek ragyogó gyermekarca : a téli nap
első reggele .. .
Estefelé már 1919 első napja is mutatta Janusarcát. Ebből az arcból csakhamar kitűnt, hogy
ez az év is édes testvéreinek hasonmása, a Káinok
Kainja. Az atyja volt az IDŐ. Ez a misztikus
valaki meg valósággal hozzáromlott az emberi
séghez . . .
1919 január i-én egész Pozsonyban egyetlen
egyszer sem hangzott el az a kedves semmiség,
mely máskor ezt a napot oly kedvessé teszi. Nem
hangzott el e három szócska : boldog új évet '
Egyik nap olyan, mint a másik és csak mi magunk
változtatjuk az egyiket királyi úrrá, a másikat
gőgös paraszttá. 1919 január i-e éppen azért lett
nagy gyászünnep, mert leverték ennek a napnak
ártatlan hímporát, azt a tarka, ezerféle, semmit-

37

mondó és mégis sokat ígérő kívánságot : boldog
új évet . . .
A prímáspalota galambjai megriadtak. El
menekültek a bíborosi kőkalap kő-cafrángj ai kö
zül, ahol vígan tollászkodtak. Elmenekültek a
földszintes ablakok rácsai közé, mert Pozsony
fölött olyan madár járt, amilyet még sohasem
láttak : a repülőgép. Cédulákat dobott le, —pro
pagandalapokat. È lapok rossz magyarsága olyan
bizalomkeltő, mint akár az állig fölfegyverkezett
útonálló bemutatkozása az erdőben, vagy a benn
szülöttek közé lőtt ágyúgolyó, mely a «CIVI
LIZÁCIÓ» fölírást viseli. Az utcán sokan föl
szedik ezeket a gyönge magyar és német stílus
gyakorlatokat. «Fölszabadításról» beszélnek és jó
bánásmódot ígérnek a ghettónak . . . Ugyanennyi
hatással dobhattak volna kitépett lapokat Utópia
meséiből vagy Gulliver utazásainak leírásaiból.
A hitelük egyazon értékű lett volna. Nem értem,
hogy a megszálló csapatok miért nem ígérnek
becsületesen drákói elnyomatást? Milyen nép
szerűséget biztosítanának maguknak, hogyha pél
dául emberségesebbek a várt barbároknál. Az
ilyen csalódás mindenesetre ezerszer kellemesebb
volna, mint mikor «felszabadulást» ígérnek embe
reknek, akiknek eszük ágában sem volt valamitől
vagy valakitől fölszabadulni akarni. . . Minek
ígérnek jó bánásmódot a ghettónak? Azt úgy
sem kell megnyerni, megszálló urak! Ez a nép,
akármit ígérnek, úgyis ott lesz, ahol a hatalom van
és készséggel meghajtja — nem ugyan zászlóit,
mert sohasem sorakozott zászlók alá — hanem
meghajtja erszényét . . .
Micsoda őskori madarak ezek a galambok a
prímáspalota ereszei alatt! Világnézetük el
avult ... ők azt hitték, hogy most már 1919-ben
szabadon jelképezhetik a békét Pozsonyban,
így téved mindenki, — még a béke galambja is.
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Ezért okos dolog a mi napjainkban több foglal
kozást folytatni. Az egyikből ki lehet kopni, mint
ezek a galambok az olaj ág behordásából. Meny
nyivel becsületesebb lett volna, hogyha ezeken a
cédulákon ez állana : ti rendetlenek és fejvesz
tettek vagytok, mert egy apa, egy fiú, egy test
vér mindegyik családból elment és nem tért
vissza. Mi pihentünk és számítottunk, tehát
könnyűszerrel elvehetjük, ami a tiétek . . .
Eörs maga is a téren, mely ma reggel még
Kossuth Lajos-tér, fölszedett egy pár ilyen le
vetett cédulát és odahemperítette asztalára • —
szinte eltolta magától. Felesége csupa jóságból
nyugtatni akarta :
— En még sem hiszem, hogy bejönnek . . .
Ne felejtsd, van még virtus a magyarban .. .
Eörs idegesen szakította félbe életpárjának
szelíd hangját.
— Virtus? Nem tudom, ez nemzeti erény
vagy nemzeti bűn? . . . Különös teremtmény a
mi magyar fajtánk! Mikor kard van az oldalán,
vitéz. Gondolkodás nélkül meghalt osztrák tisztje
oldalán, aki a magyar lobogót sokszor rongjmak
nevezte. Valamint fölhúzza a civil gúnyát, tüstént
ráragad a gyarlóság éppen arról, aki parancsol
neki. Az idegen parancsoló előtt legott talajvesztett. Fogadok, hogy az aranymedáliás Hu
szár Pál és a vaskeresztes Vitéz Ferenc, az én
daliás bajtársaim, akik kipirultak, hogy vörös
ördögöknek nevezték őket, a polgári ruhában
összerezzennek, hogyha egy-cgy nyomorult jegyző
könyvet kell aláírniok. Odakanyarítják a jegyző
könyv alá «Pavel» és «Frantisek». . .
— Edes jó uram, te ma mindent sötéten
látsz . . .
— Angyalom, én most jövök azok közül, akik
Pozsony megszállása ellen tiltakozni és dacolni
akarnának . . . Derék emberek, de . . .
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— Talán jobb is volna e «de» szócskánál megállanom. Hallgatnom. Ezen a mai megbeszélé
sünkön voltak előkelő magyar urak, kik eddig
szociális érzék nélkül gőgös magasságból néztek
le a kis emberre, aki magyar vérségük volt. Ma
felszólaltak, hogy a közelgő légionáriusokat ke
zeljük a legnagyobb udvariassággal, mert hogy
a cseh faj nagyon szociális és így «testvéri» kezelés
révén saját fajtánknak biztosítjuk a jó bánás
módot . . . Voltak ott magyar katonaság meg
bízottai is. Nem vörös szalagosak, hanem a ma
gyar falu derék alvégi és felvégi vitézei, akik
hősiesen verekedtek a világ mind a négy tájékán,
hiszen — fájdalom — minden vasárnap idehaza
is gyakorolták. Nem bírta őket megfékezni sem
a bíró, sem a pap, sem a csendőr. Ma már egyikük
azt mondotta : «ha lesz a falunkban cseh zsandár,
legalább a legények nem verekesznek többet . . .»
— Látod, kis feleségem, a vitézség, hogyha
a kard kiesik a kézből, a polgári ruhában átvál
tozik valami sajátságos alamuszisággá az idegen
hatalom előtt. Ez valami titkos átok vagy valami
atavisztikus tehertétel — talán Szent István ko
rából maradt csökevény, mert a nagy király sem
bírt saját fajtájával és idegeneket hívott segít
ségül. Látta, hogy nálunk az idegennek van
tekintélye. A cseh légiók még valahol a Morva
mezőn állanak. Hangos emberek még Szilveszter
este «hősi védekezésről» szavaltak, — január
elsejének reggelén ugyanezek már csak suttogva
beszélnek, hogy szavukat csak chiffre-kulccsal
lehet megfejteni. . . Miért van ez így? ez az
elvérzés nagy tragédiája? vagy annyira kevered
tünk idegen vérrel, hogy az ősi dacos büszkeség
néma és csak az idegen vércseppek reagálnak?
— Nem tudom, — folytatta Eörs izgatottan —
1918 december 31-én még egyek voltunk Pozsony
ban, egyek, akármelyik nyelvet beszéltük. Egyek
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voltunk, akár bourgeois-nak vallottuk magunkat,
akár szocialistáknak. Egyek voltunk, mert po
zsonyiak voltunk .. . Most 1919 január i-én
a történelem ránk csepegteti edző választóvizét
és máris látjuk, ki az arany és ki az ólom. Mintha
a sors hatalmas pörölye vágott volna közénk :
szétszikráznak a lelkek, hogy minden szikra
külön aludjék el. . .
Az asszony arca égett. De makacs naiv hité
vel még mindig vigasztalni akart.
— Édes uram, van isteni igazság . . .
— Édes kis bajtársam, van ... De utai kifürkészhetetlenek. Nekem már ma rettenetes,
hogy az, akinek még tegnap kiöntöttem volna
lelkemet, ma mást szeret meghallgatni. Én meg
előtte csak hallgatni merek. Véghetetlenül szo
morú, hogy annak keze, akinek még tegnap me
leg fogadalom volt kézszorítása, ma már jég
csap . . .
Ebben a pillanatban kinyílt az ajtó. Belopódzkodott Bandi. Könyvet szorongatott ke
zében. Jókai Kis Dekamerónja volt. Mikor látta
édesapját és édesanyját némán és szomorúan egy
mással szemben állani, a fiú is elvörösödött és a
nagy csöndben akadozva dadogta el kis kíván
ságát :
— Édesapám, Jókai itt Sylvester-éjszakákról
ír. Nem értem egészen az egyes fejezetek végén
a . . . Ezt : «Oh, be unalmas vén ember, kegyel
med, Sylvester nagyapó!» — azután: «Oh, be
hideg, embertelen uzsorás kend, Sylvester gazda !»
— és a végén : «Oh, mi háborúit szellem vagy,
Sylvester ...» — Meg így. . . Értem, de nem
egészen értem ...
Az anya megsímogatta fia barna fejecskéjét.
Eörs is magához vonta fiát és itt-ott belenézett a
Kis Dekameronba, mely valamikor régen, ég
színkék időkben neki is legkedvesebb olvasmánya
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volt... Apa és fia halkan súgdolództak egymással,
majd Eörs hangosabban szólott :
— Igen, igen, a tegnapi Sylvester-éjszakára
is elmondhatja a mi egész nemzedékünk : «Oh,
mi háborúit szellem vagy, Sylvester!» Tudod-e,
édes fiam, hogy akármilyen kis fiú vagy még, a
tegnapi Sylvesterrel nagykorú lettél, gyerekből
férfi . . . Most már velem együtt kell küzdened,
hogy mi ketten megálljunk a vártán, én a múltak
szent szépségeiért, te a jövő még szentebb jogai
ért .. . Tegnap nem virrasztottunk együtt, át
az új esztendőbe . . . Édes fiam, ma már 1919
január i-ének éjjelébe együtt virrasztunk át . . .

Tizenkettőt kongott a városház tornyának
órája is. A városház pazarul szép kis erkély
fülkéje mellett a titokzatos freskón a hamisan
esküdött tanácsúr megsimogatja hosszú ezüstszakállát, nyugtalan szelleme eloson és újra át
változik az olasz mester freskójává. A főtéren
meg a pompás kút kőlovagja engedelmesen meg
fordul a behavazott kőállványon és nem ókumlál
ólálkodva a Zöldszoba-utca sarkán álló bérpalota
első emeletére, hogy a redők között kiszűrődő
világosságban megpillanthassa az ott lakó szép
séges dámát, éjjeli csipkefodrai között. Éjfélkor
megfordul kőtermetével és úgy bámul a város
házára, mintha annak kapuja felett a fölírást
akarná olvasni : SI DEUS PRO NOBIS QUIS
CONTRA NOS . . .
Milyen engedelmesek ezek a régi pozsonyi
kísértetek! . . . Megszoktuk őket. Velünk virrasz
tónak, velünk bánták a régi időket, velünk bán
kódtak. Szóval otthon voltak a régi Pozsonyban,
otthon, mint mi, a régiek. Otthon abban a Po
zsonyban, melynek kövei szinte szóltak hozzánk,
mintha minden régi ház falaiba Kőmives Kelemen

és tizenegy társa befalazta volna az élő, beszédes
múltat...
Ez a tizenkét órakongás azonban nem riasz
totta el az idegen kísérteteket, akik 1919 január
i-ének éjjelén surrantak Pozsony felé. 'Gyönyörű
«gyöngyös szép vitézek» nem is éjfélkor jönnek,
hanem ragyogó hajnallal. Akik most jöttek,
Itália katonaruháit öltötték magukra, mert ott
ezek a ruhák szabadságot, dicsőséget, kultúrát
jelentenek. Ezek föltették Piemont hcgyilakóinak tollas kalapját, mert ez az olasz becsület
szimbóluma. Fölcsapták a fürge bersaglierek cafrangos sapkáját, mert ez a dél büszke fürgeségé
nek jelképe. Aki éjfélkor jön idegen álarcban —
az csak kísértet lehet . . .
Az ilyen kísértet okozhat rémületet, — el
rabolhat igaz hitet — de nem marad . . .

Van történelem, mely fordulataiban nagy
vonalú és előkelő, mint a nagy szellemek. De
van történelem, mely otromba és pórias, mint a
köznapi gyarló ember, akinek a sors még nem
utalt «gyermekszobát». 1919-ben Pozsonyba ez a
másik történelem botlott, be.
Mi is történt az éjjel? Január elsejének éjsza
káján? A város halálosan beteg polgármestere és
egy haragos vidéki tót ügyvéd aláírtak valami
körmönfont ígéretekkel telefirkált papirost. So
vány volt az a szöveg, akármennyire teletűzdel
ték ígéretekkel és garanciákkal. Sovány volt,
mint az a pecsenye, melyből már kihúzogatták
a tűzdelt szalonnát. Ennél a szomorúan kótyagos
államaktusnál statiszta volt a derék olasz ezredes,
aki latin kardját Brennusként vetette az idők
mérlegébe, a rend, a kultúra és az igazság könnyűvé
hamisított súlya mellé. Statiszta volt a város négy
senkije, akik tanúsították, hogy a város «átadandó
és átadatik» az új hatalomnak.
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Szegény, szegény koronázó város ! Percek alatt
trónjavesztett királyfi lett, kinek sorsát többé
nem a nagyvonalú, a logikus történelem intézi,
hanem az a másik, az otromba, a korlátolt törté
nelem, melyik jogtalanul viseli a «történelem»
nagyrangú címét és álnevét, mert valóságban
csak hitvány kalandor, akit igazi családi nevén
Véletlennek hívnak ... Ez a szegény, naiv királyfi
aláírt egy kis papirost, mely azóta régen meg
sárgult, elrongyolódott, talán az archivum kály
hájába került ... De az a hitvány kis papiros
váltó volt, mely a trónjavesztett királyfit az adósok
börtönébe juttatta.
Mi történt az éjjel? van-e ennek a történetnek
nappal is nyoma? Az egyes ember arcán is meg
látszik, mi zajlott lelkében. A két szemnek derűs
csillanása vagy komor fátyolozottsága, büszke
fénye vagy tétovasága egész világok teremtését
vagy kataklizmáját mutatja annak, aki maga
nem világtalan és tud olvasni a szemeknek szinte
kozmikus tükrében.
Eörs kézenfogta fiát és vitte a kora januári
reggel első fehér ragyogásába.
— Fiacskám, jer. A mai napon még egyszer
járjuk végig azt a Pozsonyt, mely nekünk él, mert
már meghalt... A kő-Pozsonyt. Nézzük meg
jól a köveket, amiket az Árpádok kőmívesei illesz
tettek a százados városfalba; A darabka fal még
ma is ott dacol a Hummel-utcában. Mérjük végig
a sárkányos vízöntőket, a mesebeli rémeket, me
lyeket Kún László lapicida-mesterei faragtak
arra a szép gót toronyra a Ferencesek klastroma
fölött. A kövek mögé most emberek jönnek, akik
nekünk nem élnek, mert más nemzet hitén élnek,
mint mi. . .
Január bemosolygott a szűk Halászkapuutcába. Az éjszaka lepelyhedzett havát még nem
taposták szét a dolgozók vagy a lézengők. Csak
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a középső aszfalton látszott szokatlan széles ke
réknyom : az éjszakában itt átbújt ágyúk nagy
kerekeinek csapája. A szomszéd utca hótakaróján
szokatlan sok szöges bakancs nyomna. Idegen
nyom. Nagy hegyek ösvényein, hómezőin látni
csak ilyen négy nagy szöget a sarkok benyomódásában. Az «Alpini» álruháiba öltöztetett cseh
őrjáratok meneteltek erre az éjjel... A hó el
olvad — a nyom kiolvad — és mégis ma már
minden más, mint tegnap. A nyom a hóban ki
olvad — sár lesz belőle. De a nyom a lelkekben
megmarad — s ha ott is olvad, csakis sár lesz
belőle . . .
Az utcán kevés reggeli ember. Csak azok, akik
nem változnak és akik nem félnek. Nem félnek
még ettől a sápadt 1919-től sem ; derék emberek,
akik nem riadnak meg az időktől. Levélhordó
nem jár, mert nincs levél. Akik szeretik egymást,
nem adhatnak hírt egymásnak. Rikkancs nem
jár, mert újságok nincsenek. A bezárt emberek
ne tudják, hogy van még valahol a világon róna
is, hegy is, tenger is, melyen a szabadság szele
lengedez véges-végig. Egyik ház előtt sem zörög
a tejeskocsis. A csallóközi kocsislegénynek meg
kellett fordulni a rászögezett ágyúcső előtt. Még
az istenes görnyedt bárónő a Hosszú-utcából sem
ballag csattos imakönyvével a Szent Antalhoz . . .
Bezárkózott odahaza és magához bezárta az el
süllyedt világot, melyben él. Látja talán a chlumi
ködöt és a ködben a régi császári generálisokat,
akikkel valamikor whistezni szokott. A lebocsátott redők mögül kémlel az utcára. Nagy ég! —
bersagliere-katondk ? Utoljára akkor látott ilye
neket, mikor az ura, az excellenciás brigadéros —
átadta ilyen katonáknak Veronát... Az istenes
öreg bárónő ma nem tipeg Szent Antal perse
lyéhez . . .
Az út közepén csak egy ember ballag. Nyu-
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godtan. Emelt fejjel. Áttér a gyalogjáróra. Bot
jával ütögeti a régi házak kiálló boltküszöbeit.
Ez a világtalan házmester az egyik barokkpalotá
ból, aki még Kragujevácnál hagyta el a napfényt.
Ez ma boldog ember, — nem lát ja a nagy válto
zásokat, de nem is hallja az idegen szókat, mert
meg is siketült. Ballag és botjával tapintja a na
pot, a telet, az embert, — ö, a világtalan, aki azért
vakult meg, mert a szerbekhez átmaséroztak azok,
akik az éjjel bejöttek a lamacsi úton, az alagúton
át. Azok, akik a világtörténelem legolcsóbb győzedelmét aratták, mert nem volt veszteségük, —
nem veszett el köpönyegeik egyetlen sárgaréz
gombja sem. Ezt a vértelen csatát a magyar
tájékozatlanság vesztette el, a nagy háborús el
vérzés után és megnyerték a hamis tanuk az el
csépelt jelszavak egész gárdájával. . .
Megszólal a dóm reggeli harangja. A harang
a régi meghitt nyelven beszél mindenkihez, mert
az Ür hűséges, örök hírmondója és ezért nem vál
toztatja nyelvét, szavát. A Notre-Dame kis ha
rangja alázatosan beszél bele. Gilingalangolása
valamelyik jámbor pozsonyi polgárért könyörög
a szállingózó hófelhök felé, valakiért, akinek ma
már mindegy Clemenceautól Pokorny légionáriusig
mindenki. Ez a lélekharang, aki a halál szolgája.
Eörsék, apa és fia szótalanul mendegéltek a
házak alján. A másik oldalon közelgett valaki.
Tántorogva mérte végig az utca szélességét. Ez
az ember, aki ma éjjel virrasztóit és azért ivott,
mert legbőségesebb a becsületnek ára. Ez az
ember nem rohant a hatalmasokhoz, visszadni a
harminc ezüstpénzt, a Judás bérét. Ivott reggelig,
hogy bírja felejteni azt, amit tett, vagy hinni
tudjon abban, amiért tette. 0 egyike volt annak
a négynek, akik feledésnek átadandó nevükkel,
sajátkezű herosztrateszi autogrammjukkái tanú
sították, hogy az ősi város el akar szakadni a meg-
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ölt hazától, mert Szent István jobbjánál ismer
derekabb kezet, mely mutatja jövője utait. ..
A züllött ember vigyorogva kiáltott át Eörs dr.
felé :
— Na zdar ! Doktor úr, hogyan köszönt
vissza? Még mindig fogadj' Isten? Elmaradt a
világtól, kedves doktor úr! Látja a szalagot? —
A gomblyukba fűzött kokárdára mutatott. —
Látja ezt a kék színt? Ez a «na». A vörös szín
meg a «zdar» ... Jó szerencsét, levitézlett magyar
urak! Most a demokrácia tisztelgett ön előtt,
Eörs doktor úr!
Eörs arcán végig rezgett a piros hullám, mely
a gondolatokat a méltatlankodástól a fájdalomig
hömpölyögteti. Maga elé nézett, egyenesen, mint
akinek zsinóregyenes az útja. Mintha távolból
máris jönne valaki, akit vár, akit keres. Csak
éppen elnézett ettől a szerencsétlentől, hogy a
messze időkben meglássa, ami mégis csak vala
hol — jön. Hisz valamikor a magyar költő is
így írta : .. .Még jőni kell, még jőni fog...
A boros ember odább támolygott, de még a
sarok-bodega előtt is kiabálta : Végük van, mert
a demokrácia — a de-mo-krá-cia...
A Lőrinckapu-utca sarkán halk sírás hallat
szott és hangos cseh dorgálás, több nyers férfi
szava. Az utcából kifordult egymásután három
négy öszvér. Hátukon gépfegyver és a vasáll
vány, hogy bárhova föl lehessen állítani a gépet.
A többi öszvéreken ládikák, a golyószóró szalag
gal és más emberiitó szerszámoKkal. A messze
olasz földről ide hozott állatok hegyezgették
hosszú füleiket és bólogatva baktattak a zablyaszárat húzogató katonák mellett. A kiserkedt
szakállú cseh legények nevettek, csúfolódtak,
gorombáskodtak. Az öles káplár vaskos tenyerei
vel úgy fogta a közrezárt io—12 esztendős leányka
vézna karját, mintha legalább is szökni akaró
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hadifoglyot vezetne. A kis leány orcáján lassan
peregtek a könnyek. Eörs megdöbbent. Átszólt :
— Mi baj, kis angyalom?
— A hajfonatomban — zokogott a gyerek —
még tegnapról kis magyar szalag maradt...
Én nem tudhattam, mi történt az éjjel? Nem
tudhattam, hogy ma reggel már nem szabad
viselnem... Ezért most becsuknak...
Eörs uralkodott magán. Gondolkodott egy
pillanatig. Megemelte kalapját a katonák felé.
Megveregette az első öszvér fehér foltos homlokát
és a fagyos reggelen is langyos meleg nyakát.
Olaszul szólt a katonákhoz :
— Signori, kérem az urakat, engedjék el ezt
a kis leányt... Nem vétett az semmit. Biztosan
árva gyerek... Otthon nem mondta meg neki
senki, hogy éjféltől tilos a magyar trikolor...
Adják át nekünk a leánykát. Mi, fiammal haza
kísérjük...
A katonák összenéztek. Eörs folytatta :
— A mi meg ezt a kis magyar kokárdát illeti,
adják oda nekem. Adok érte 30 kék koronát...
Minden színért tízet-tízet... Az olasz színek
ugyanazok. Itt nem kapni. Átvarratnám olasz
szalaggá...
A káplár újra pillantásokat váltott az egész
gépfegyveres osztaggal. Bizalmatlanul sunyorgatott. Mind értettek olaszul, hiszen annyi esztendeig
vendégeskedtek fegyveres tétlenségben, valahol
Pistoiában vagy Cuneoban...
— Dobzse ! — akarom mondani : va bene
(Jól van) — szólt a káplár. — Vigye a gyereket
haza. Itt az a magyar szalag is. Ne mutassák
senkinek. Mert — és félig tréfásan fraternizáló,
félig fenyegető kacsintást lendített a gépfegyverre
— mert akkor ennek is lesz nehány szava hozzá.. .
A többi legénynek ujjaival mutatta, hány bankót
kapott. Azután a pénzt bedugta Álpino-kalapja
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bélésébe. Az öszvér nagyot nyerített, mintha
mindent helybenhagyna. Mikor Eörs újra meg
veregette nyakát, tüstént megindult, bólogatva,
mintha megértette volna, hogy kísérői megkötöt
ték az ügyletet vagy üzletet. A káplár kemény,
éneklő kiejtéssel ropogtatta '.Rivederla... Viszont
látásra. Tovább vonult a gépfegyveres őrség,
hogy másutt is «rendet teremtsen» és új győzel
meket arathasson...
Eörs dr. lehajolt az ijedt kis leányhoz :
— Hogy hívják, kis bogaram?
— Turay Magda...
— Hol laknak szülei?
— Árva vagyok. Apa nem jött vissza. Kapi
tány volt. Haza akart szökni valahonnan Szibériá
ból. Eltűnt a hómezőkön. Anyám is elment.
Bánatában. Itt tanulok. Egyik nagynénémet se
gítem apró munkával és ő ad ennem... A Jussi
soron lakunk... Istenem, de megijedtem. Be
akartak csukni... Ezek a katonák... Nem
értettem őket... Miért nem szabad magyar
szalagot hordani? — hiszen béke van...
A férfi keserű mosollyal ismételte :
— Igen béke van... Ne féljen tőlünk. Ez az
én fiacskám. Édesapját ismertem — egy század
ban szolgáltunk... Jöjjön ide, a kapu alá...
Nem akarom itt az utcán... Jöhet új őrjárat.
A Takarékpénztár kapujában Eörs elővette a
kis szalagot. Gonddal összegöngyölte. Azután
zsebéből elővett egy keskeny boiítékot. Kivette
belőle a névjegyet, melyen a «DR. EÖRS ENDRE»
név alatt a sarokban négy betű állott : B U É K.
Halkan mormogta :
— Nem, ilyesmit úgy sem lehet senkinek
küldeni... Majd egyszer, — igen majd akkor...
Lassan összetépte a névjegyet és a borítékba
rejtette a kis piros-fehér-zöld szalagot.
— Nézze, édes kis Magda, rejtse el ezt jól.
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Ide, a kabátja alá, a kötényke zsebébe, őrizze
otthon is jó helyen... Majd egykor, mikor már
nagy lesz és eljön a kis Magdáért a mesebeli
királyfi, annak megmutathatja ezt a kis magyar
kokárdát. Mutathatja büszkén : ez a kis szalag
szerezte nekem az első szenvedést magyarságo
mért ... Kis húgom, jegyezze meg, hogy a magyar
ság keresztjei a homlokon. De ez nem baj. Majd
eszébe jut valamikor talán ez az idegen, ismeretlen
bácsi, aki azt mondta : — nem baj. Míg lesznek
szenvedéseink — élni is fogunk...
A leányka értelmesen nézett föl reá fekete
szemeivel és kezet akart csókolni, mert azt hitte,
annak, aki ilyen komoly dolgokat mond, csak
kézcsók járhat, mint annak az öreg papnak, ki
minden este ott jár föl és alá a Justi soron — és
halkan imádkozik magában... A gyerek gyorsan
menetelt haza felé. Szép fekete haj fonata előre
bontakozott vállán át, mert a cseh káplár kitépte
belőle a magyar trikolort. Mintha még hajszálai
is keresték volna köténykéje zsebében a legszebb
kokárdát.
Bandi nem tudott szólani egy szót sem. Csak
azt gondolta :
— Istenem, miért nincs nekem ilyen kis
húgom...

VÉRCSEPPEK A HÓBAN...
A primitív embernek egyik legnagyobb gyö
nyörűsége a sietés. Külön varázsa van a gyorsa
ságnak, éppen akkor, mikor mások nem tudnak
ilyen gyorsan haladni. A gyerek ezért nem ismeri
a lassúság gyönyörűségét. Nem ismeri, mit jelent
megállani a szép előtt, mit jelent kinyújtani a
kellemeteset, mit jelent nem mindig csak pilla
natnyi fényképeket elkapni, hanem festeni. Szépre
4 Jankóvie».

színezni mindent, amit ez a köznapi élet útunkba
tereget. Ezért a gyerek nem megy és jár, hanem
fut és futkos. Talán azért van ez így, mert a
gyerekbe még beleszakadt valami az ősi föld
forgó, a nap körül szaladó, soha célba nem futó
sietéséből. A gyereknek ezért télen a legnagyobb
öröme a hópehely — a hópehely a dombos lej
tőn és a bepelyhedzett lejtőn a szán.
Akinek sohasem jutott osztályrészül, hogy
tüzes lovak hegyezett füléről elriaszthassa a
bogarat ostorhegygyel — akinek soha sem jutott
osztályrészül, hogy deszkasima műutakon ujjai
között rezegtesse a gépkocsi kormánykerekét, az
a gyorsaság sziszegő, süvítő zúgását hallgathatja
a szelek szárnyán szökő, szánon.
Az András-utcai három kis diák boldogan
cipelte szánjait a pozsonyi hegyekbe. A vármegye
ház előtt tanakodtak, hogy a Gasparics-utcán,
vagy a Jeszenák-úton vagy éppen a Rázgha-úton
menjenek-e kifelé. Közben azon is okoskodtak,
hogy kikről nevezték el ezeket az utcákat?
Csak Eörs Bandi tudott valamit ezekről a nevek
ről. Édesapja ebéd alatt, vagy esti kenyérszegésnél mindig elmondott valamit a magyar múltból.
Mindig olyasvalamiről emlékezett meg, ami föl
forralta a magyar vért. A minap is így szólt fiához :
— Jegyezd meg, édes fiam, hogyha a mi
történelmünkről van szó, nem szabad unos-untig
a nemzeti dicsőséget magasztalni és nagy hangon
hirdetni: ezt tettük, meg azt tettük... Ez
neveli a magyart önhitté. Sokkal okosabb a szen
vedések, keserűségek, a magyarság ellen elkövetett
gonoszságok emlékét fölidézni. Hadd szoruljon
ilyenkor a kezünk ökölbe... Ez tesz keménnyé,
időfállóvá. Fiam, nem azok neveit kell örök
emlékezésünkkel bearanyoznunk, akik hatalma
sak voltak. Hatalmasak, mert hét vármegyének
zászlós urai. Nem azok nevét kell csodálkozva

olvasnunk és naponta százszor is magunkban
mormolnunk, akik hatalmasak voltak, mert a
véletlen az ország élére állította őket és ezer
érdekből mögéjük sorakozott a párt, hogy ez a
párt kórusként hajtogassa nevüket. Ez a név
kezdetben rendesen jól hangzik, de századik
hallásra megúnjuk, mint a divatos, de plagizált
dalt... Nem. Édes fiam, a vértanuk nevét kell
tudnunk és naponta háromszor is el kell monda
nunk, mint harangszóra az angyali üdvözletét.
Egyetlen elhullott vércsöpp piros pecsét a nagy
igazságon, a nagy tanulságon. Egyetlen elömlött
vércsepp a jövő tudományának nagyobb tanító
mestere, mint kultuszminiszterek egész sora, mint
kitűnő tollú írók vaskos kötetei. Egyetlen vér
csepp termékenyebbé öntözi a talajt, mint okos
ságok egész záporesője — eszmeáradatok kinyitott
zsilipéi. A történelemben éppen a halál — a
legigazabb élet. A vértanúk halála. Paradoxul
hangzik, de így van, mert halál nélkül nincsen
élet...
Ilyexi szavak után magyarázta el Eörs dr.
fiának azoknak történetét, akikről elnevezték a
pozsonyi hegyekbe vezető három utcát.
— Bandi fiam — úgymond az apa — ne
felejtsd el Báró Jeszenák Jánost, az 1848/49. évi
pozsonyi kormány biztost. Magyar úr volt, de
nemzetének legalázatosabb szolgája. Ezért a
Szamárhegyen, ott fönt a pozsonyi várrom mögött,
hol átpillanthatott a magyar múltra és az ide
genből magyar partok közé bekanyargó Dunára,
bitófára húzta az osztrák hóhér. Ne felejtsd el
fiam soha Razgha Pál evangélikus papot. 0 az
Ür alázatos szolgája, de 1848 magyar hitének
evangélistája. Az osztrák bakó őt is odakötötte
a latrok fájára, melyből hiszen az Ür keresztje
is készült. A bakó által lába alá tolt zsámoly
vaia az ő legigazibb és legékesebb szószéke. Mióta

ott elmondhatta az ő názáreti urával : Éli, Éli,
lamma sabaktáni! — a lelke hirdeti : ne féljetek
senkitől és semmitől, míg lesznek magyarok, akik
életükkel váltják meg a jövőt! A harmadik Gasparics Kilit szerzetes barát, aki a lemondást pré
dikálta. Csak magyar meggyőződéséről nem bírt
lemondani. Inkább lemondott földi szegénysége
egyetlen kincséről — földi életéről...
— Fiam, az ilyen emberek nevét tanuljátok
meg, ne azokét az urakét, akik addig, míg hatal
mon vannak, védik nevüket szigorú törvényekkel,
mint a hadvezér a gyönge határt páncélerőddel.
Nevüket bevésetik paloták márványtábláiba, mert
talán véletlenül jelen voltak a história egy-egy
eseményénél, vagy valamély kórház alapkövének
letételénél. Bandikám, igazi halhatatlanságot csax
három érdem ajándékozhat. A maradandó értékű
szellemi hagyaték. A szenvedés — emelt fejjel —
mert szenvedés a jövő szántásvetése. Végezetül :
vértanuság a nagy magyar hitért...
— Fiam, a megalkuvás lassan ölő méreg.
A közömbösség élő halottak elmegyöngesége.
Van ám okos harag is és nemes gyűlölet is. Ezeket
áhítatosan kell éleszteni, mint a piros lámpában
az örök mécset.
— Eörs Bandi éppen a Gasparics-utca sarkán
magyarázta a másik két fiúnak, úgyahogy tudta
— az utcaneveket. Elhatározták, hogy erre cipe
lik föl szánjukat és megpróbálnak lecsúszni a
Jákob létrájának csúfolt utcán. Gyorsvonati Jancsi
vezetett. Hátul Haller Gyurka fékezett izmos
lábaival. A gyöngébb Eörs Bandit ültették középre.
Még le sem siklottak a Líceum sarkáig, mind a
három fiú fülelt. Furcsa, éles reccsenéseket hallot
tak a város felől. Néha egymás után, néha sokat
összevissza, kattogást, puffogást. Jancsi úgy kor
mányzott, hogy a szánról mindhárman berepül
tek az utcakeresztezésnél föllapátolt hóbuckába.
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Elsőnek Jancsi tápászkodott föl. Üjjongott. Ci
gánykereket vetett.
— Mi lelt, Jancsi? Megkergültél?
— Halljátok? — megjöttek a magyarok...
Itt vannak. Lent Pozsonyban ropog a puska!
Roppan a puska, csattog a kard!...
— Igazad lehet — toldotta Bandi. Ez puska
tűz ... Gépfegyver is szól közbe... De hátha
még sem a magyarok...
Haller Gyuri is hozzászólt.
— Valaki lövöldöz. Mivel pedig Pozsonyban
az őslakosoktól a játékpisztolyig minden fegyvert
elszedtek, ők nem lövöldözhetnek. A cseheknek
van puskájuk. Nem valószínű, hogy képzelt
ellenségre lövöldözzenek, mint a szélmalom hőse,
Don Quijote... Mivel az sem valószínű, hogy az
egész tisztelt 33-as légionárius pluk (ezred) közös
akarattal, fejenként szolgálati fegyverével —
öngyilkosságot kövessen el, logikus, amit Jancsi
beszél, vagyis legvalószínűbb, hogy megjöttek a
magyarok...
Bandi még aggodalmaskodott :
— Mégis félek, hogy a cseh katonák puskáznak
a védtelen pozsonyiakra. Otthon aggódni kezde
nek miattunk...
A fiúk befogták magukat a szánba és ügettek
lefelé, mint a trojkába fogott három csikó.
A kora délután februári napja a házereszek
széléről itt-ott letörte a lehegyesedő jégcsapokat
és csörrentve zúzta szét a csillogó játékszert.
A Védcölöp-úton sehol senki — még az ablakok
ban sem. Szürkületben, éjjeli vaksötétségben az
elhagyott utca nem szomorú, nem félelmetes, de
most a széles utca nagy elhagyottságában volt
valami szomorú és ünnepi. A halál ünnepe vonul
itt végig... Ahogy futottak, egyre közelebb értek
valami szorongó, zsongó-zsibongó zajhoz. Teher
autók dübörögtek, ott, hol a hó alól kikopott a
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síkos kövezet. A puskák tovább dörrentek, majd
közelebb, majd távolabb. Egyre erőteljesebben
kerekedett felül a misztikus moraj, mely ezrek
és ezrek sóhajának, jajjának és méltatlankodá
sának keveréke. Az a moráj, mely a védtelen
becsület egyetlen lázadása. A puskák durrogása
jön és megy, megakad és odább rohan, mintha
ide-oda vinnék magát a hangot is. Bandi zihálva
súgja pajtásainak :
— Halljátok? Ezek a teherautókról lövöldöz
nek ! A golyószóró teherautó eddig a kitört béke
egyetlen galambja...
— Furcsa galamb! Jó kis békegalamb! Gyil
kos galamb! — lihegte a verejtékes, de mégis
halovány Gyurka.
Jancsi ki sem fújta magát, hanem behúzta
nyakát és száguldott előre, mintha nem csak a
szánt, hanem a másik két fiút is ő vontatná.
— Én — akadozott lélekzete — ott akarok
lenni, ha kell verekedni... Ha kell segíteni...
Ott akarok lenni!
A magyar paraszt ősi ösztönével nem ismert
letérést jobbra vagy balra, csak az «előre» gon
dolatát. A Szárazvám-utca betorkolásánál már
riasztóbb lett a kép. Tömegjeleneteket, melyek
indítékait nem ismerjük, nagyon nehéz kifejező
vagy magyarázó képrészletekre bontanunk. Pedig
tömegjelenetek mindenkor magyarázatra szorul
nak, mert van bennük valami a futurista festők
képeinek kusza mozgalmasságából. A gyerekek
kérdő tekintete legelébb is a Gr assai kovich-palota
mellett álló kispalotára esett, hol a légiók olasz
parancsnoksága székelt. A palota felé szuronyok
összevisszasága csillant, mint valami nagy fényes
lázadás a napfény ellen. Ott őriznek valakit...
Ott féltenek valakit... Valakitől? talán önmagá
tól? vagy a nép szavától? — avagy az ő szavát
a néptől?
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Éppen az utcasarkon fújta ki magát két férfi.
Az öregebbik zihálva köhögte a szókat a másik
felé :
— Igazán látta? Igazán leütötték?
A fiatalabbik, aki a hidegben is csak időverte
katonazubbonyt viselt köpönyeg nélkül, zavaro
san kapkodott :
— Megesküszöm, hogy láttam. Ott álltam pár
lépésnyire. A kordonból kilépett a vörhenyes
képű cseh légionárius. Sadlon a neve... Még a
nevét is tudom, mert a kordonból biztatták a
többiek: napred! napred Sadlon! És leütötte
puskatussal a piros arcú, alacsony ezredest...
— Vigyázzon! Igazán látta?!
— Ha mondom már, hogy ezzel a két szemem
mel láttam... Értek én csehül. Prágában voltam
garnizónban, mikor bennünket magyarokat so
roztak a prágai 28-as ezredbe... Hogy mi csi
szoljuk fényesre ezt a szégyenszámot, mikor a
cseh katonák megadták magukat, egész ezredben.
... Napred, Ku predu! — annyi, mint előre...
Szörnyű ütés volt. Baromerős az a légionárius.
Az a mosolygós szemű olasz tiszt úgy elvágódott,
mint villámcsapás után a fatörzs... A hórihorgas olasz szerelő fogta karjaiba, aki a soffőr mel
lett ült tolmácsnak. Ügy vitte vissza az autóba,
mint a gyereket — a halott gyereket. Most ott
őrzik szuronyokkal a kis palotában, mert mi ma
gyarok szerettük... Vigyáznak rá, hogy agyon
verhessék, mert a mi barátunk. Most futok odébb,
mert a golyóbisok gyorsabban futnak, mint én.
— Fiam, mindezt igazán láttad? nem káprázott a szemed? Nem valamelyik elkeseredett
magyar sújtotta le?
— Mondom már — engem aprítsanak össze,
ha nem láttam...
— Pfui! Szegény olasz ezredes! a derék

Barreca Riccardo... Ki nem ismerné a nevét
a magyarok között...
Üj puskaropogás. Egyre több, ész nélkül
rohanó ember. A fiúk csak nehezen jutottak előre
az ellenkező irányban. Szánjuk útban volt nekik
és mindenkinek. Egyszerre nekik rohan egyik
sodródó fiatal ember. Valami szegény ördög.
Hazakészülhetett falujába, mert kis zsákot cipelt.
Ez a zsák alaposan kilyukadt, mert a legény színehagyott bekecsén végigpermetezett a néhány marék
liszt, amit valahol megmentett magának. Botla
dozik. Atbukik a kis szánon. A kilyukadt lisztes
zsák lefordult válláról és a zsák alól elül-hátul
kígyóznak a hóba a véres csíkok. A fiúk először
láttak életükben földre ömlő vért. Először láttak
vércseppeket a hóban. Mégdermedtek. Azután
ösztönösen követték, amit becsületes gyerekszíveik
dobbantak. Letérdelnek a véres sárba és az el
esettet talpra akarják állítani. Sehogy sem sikerül.
— Uram Jézus, — mondják halkan — a
lapockájánál ment be a golyó és a vállperecénél
jött ki...
Valaki — föl sem néztek rá, — fiatal-e, öreg-e,
kaputos-e, vagy szegény, — rekedt nyers hangon
ripakodott rájuk :
— Golyhók! nem látjátok, hogy a cseh kato
nák lövése érte? Tegyük a szánotokra...
Az erős ismeretlen már le is hajolt és izmos
karjaival a hóba áléit embert rázökkentette a
szánra, hogy törzse és feje rajt maradjon a fonott
ülésen, —lábai hátrafelé lelóghassanak. Az átlőtt
liszteszsákot a sebesült feje alá gyűrte.
— így, ni, most húzzátok a szánkótokat. Nem
lesz nehéz. Innen csak lefelé megy az út. Le a
Fa-utcán. Vigyétek az Irgalmasokhoz... Igaz,
hogy ott a Vásártéren volt a legbutább lövöl
dözés, de a bolondok már szétszáguldtak teher
autóikkal. Aki a Vásártéren ott volt, már nem
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veszedelmes, mert vagy elfutott vagy meghalt.
Hát most előre, gyerekek, vigyétek a miser ibarátokhoz.
Az ismeretlen odább rohant. A fiúk meg szót
lanul törtek maguknak utat a Fa-utca felé. Vércseppek jelezték játékszánjuk útját.
Bandi néha hangosan kért utat : Helyet !
helyet kérünk ! súlyos sebesültet viszünk...
Haller Gyurka németül tolmácsolta : Bitte !
Bitte schön ! dem Verwundeten eine Gasse ! Kérem,
kérem szépen, szabad utat a sebesültnek!
Jancsi hallgatott és egész erejével húzta a
szánt a néhol már kifeketülő nedves köveken.
Kemény, busa fejével tört utat az ijedt emberek
között.
Elértek az Irgalmasok elé. A tér már üres volt
és ők éppen csengetni akartak a kapunál. A többi
től elmaradt cseh légionárius rohant feléjük. Meg
látta a fiúkat. Megtorpant. Kirántotta rohamkését :
— Mad’arsky !? nyomorult apró kuvaszok...
... És kését bemártotta Jancsi vállába. Azután
száguldott tovább, mint az ámokfutó, a meg
veszett ember. A kis Jancsi meg haloványan, szó
nélkül borult a másikra, a kis szánon fekvő isme
retlenre. A férfi vére, a gyerek vére valamit írt
a szürkére taposott hóba. Aki érti ezt a különös
vörös ékírást, vagy a piros hieroglifeket, ezt ol
vashatta ott a kapu előtt : «összetartozunk, élet
ben, halálban...»
A csöngetésre kinyílt a «miseri» barátok ka
puja. Két szolga, meg a kapus fráter hordágyakra
fektették a két sebesültet. A fráter megsimogatta
a két fiú fejét és szelíd szóval szólott :
— Derék kis mentők vagytok. Lehet, hogy
az Ür őrangyalait gyerekek alakjában küldi szét
e siralomvölgybe... Várjatok pár percig. Lehozom
a hírt a kórteremből. Az első vizsgálat megálla
pításait ...
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A kapun vágott kis ajtó is becsapódott és a
barát ráfordította a fehér zsinórövén fityegő óriás
kulcsot. Bandi és Gyuri egyedül maradtak a
homályos, jéghideg kapualjban. A régi kolostor
komor folyosóiról egyre jobban tolakodott az
éther- és jódoforumszag. Idehordták be a délután
szegény sebesültjeit. Távolról még tovább katto
gott a gépfegyver és egy-egy puska közbedurrant.
Bandi suttogta :
— Hallod, Gyuri?
A másik fiú meg a nehéz étherszagra célzott.
— Érzed, Bandi?
Egymás karjába fogództak, mert így legalább
jobban tudták, hogy ketten vannak. A fráter
lekopogott fatalpú saruiban.. Megveregette a két
fiút, mint ahogy a csikókat becézgeti az ember.
— Most már a Vásártér meg az utcák csön
desek. Menjetek szépen haza. Nem lesz semmi baj.
Az Ür áldott keze letérítette útjából a gyilkos
golyót és az ő bölcsesége megvilágította a mi
gyarló elménket, hogy megismerhessük az ő tör
vényeit... A fiú sebét már jól bekötöztük. Már
kedvesen mosolyog. Egyetlen gondja ti vagytok.
«Ügye, Bandit és Gyurit már nem bántja senki?
Jönnek már a magyarok?» így suttog a gyerek.
Semmi baj. Azt az ájult férfit majd talpra állítjuk.
Sok vért vesztett. Jó, hogy a szánon gyorsan ide
hoztátok. Imádkozzunk. Pater noster... fiat vo
luntas tua... Amen... Menjetek nyugodtan haza.
Én most fölmegyek Az a szegény sebesült az én
véremből kap átömlesztést... Pár nap múlva
már talpon állhat... Isten velünk
A zár csikordult A kapu kis ajtaján kiléptek.
A nagy tér már üres volt A lámpák fakón dacol
tak a februári alkonyodás vérszegény világossá
gával. Gyuri megbökte Bandit :
— Te, Bandi, — a Jancsiról utcát fognak el
nevezni Pozsonyban .. . Mint Rázgha Pál meg
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Gasparics Kiüt után. Lesz Nagy Jancsi-utca...
ö is vérét ontotta Pozsonyért...
Bandi visszasúgta :
— Csak el ne felejtsék a mártírokat... Az
édesapám szokta mondani : mi magyarok rette
netesen hamar felejtünk... Csak meggyógyuljon
a mi Jancsink...
Hirtelen megborzadtak. Szálas alpino-katona
lépett hozzájuk. Azt hitték, leszúrja őket, mint
az a másik Jancsit. De ez egészen más volt.
Szalutált és kedvesen mosolygott. Olaszul szólt
hozzájuk.
— Sono Italiano, no czécoslovacco ! Piemon
tese. .. Sono Clemente Maurizio Rey, da Notre
Dame des Rhémes... Guida di montagna... Parlezvous fran$ais? Én olasz vagyok. Piemonti. Nevem
Clemente Maurizio Rey, Notre Dame des Rhémes
faluból. Hegyi vezető vagyok... Beszélnek talán
franciául?
Mikor szemben az Orsolya-utca sarkán ki
fordult a cseh őrjárat, — az olasz káplár meg
rázta ökleit. Valamit morgott : bestia umana...
Majd fölkapta a szánkót és átfüzte karjait a két
talp fölött. Vitte, mint a hegyi sportolók a bobsleigh-t. Kérges tenyereibe kapta kétoldalt a
reszkető fiúk kezét.
— Avanti ! előre! menjünk. Hazakisérlek. így
nem lesz bajotok. Sono caporale Clemente Maurizio
Rey. Piemontese! Ne féljetek. Ha engem látnak,
tüstént behúzzák nyakukat.
Kísérte őket. Vigyázott rájuk. Az Andrásutca sarkán újra szuronyos katonák jöttek szembe.
Az olasz káplár megállította őket. Rájuk ripakodott, miért nem tisztelegnek. Pattogtak ajkán
a dallamos szók, melyek szép hangzásuk mellett
sem lehettek éppen nagyon kedvesek. A fiúk csak
kiértették az egy szót : Barbari ! barbari! A hat
cseh katona végre mégis tisztelgett...
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Otthon Eörsné is, Hallerné is vörösre sírta
szemeit. A két szegény anyát rémlátások kínozták.
Fiaikat látták a fehér havon feketén feküdni.
Kimondhatatlan volt a boldogság, mikor a két
gyerek épségben belépett. Most kapták a második
anyai «nagy» csókot. Mert három anyai nagy csók
van. Az első a gyönge kis élet köszöntése. A má
sodik a hála csókja, mikor nagy veszedelmek
visszaajándékozzák a gyereket. A harmadik nagy
csók a csöndes búcsú akkor, mikor a gyermek
kimegy az életbe, abba az alattomos, hűtelen,
kegyetlen életbe...
Eörs dr. komoly arca is égett. Szótalan volt
és szomorú. Magához szorította fiát és Gyurkát is,
a Szibériában tengődő édesapa helyett. Azután
rögtön indult.
— Hová? — hová? — kérdezte a két rémült
asszony. — Ne menj el... Most ne hagyjon itt. ..
— Lemegyek Nagy Jánoshoz, hogy elkísér
jem e szegény árva embert a fiához.
Senkisem merte visszatartani.
Feszült órák következtek. Az esti szoba tiszta
levegője még Eörséknél is fojtogató lett. Mintha
minden lélekzetvételnél metsző, — nehéz kőtör
meléket kellett volna nyelni. A garázdálkodó
katonaság kikapcsolta a villamos világítást is.
Csak egy gyertya szál pislogott a meghitt szalon
ban és a mennyezeten groteszk, ingadozó lidércekké rajzolta a két asszony kedves fejét és a
hallgatag fiúk arcélét. Egyszerre teherautó dü
börögve, majd élesen szelte ketté a ház előtt
összesepert hódombocskákat. Sziszegve, ropogva,
dohogva, mint a hóeke. Éles durranás, — az
ablak csörömpölve hullott be a szobába és a cse
repek tükrei megszázszorozták apadióra az egyet
len gyertyalángot.
— Belőttek — susogta halkan Hallerné.

6i

— Értem — szólt Eörsné, — a gyertya
gyarló fénye valahogyan kiszűrődött a függöny
mögül. A rossz lelkiismeret meg csak teljes sötét
ben járkál. Ez a lövés a mi gyertyánk fényének
szólott...
Az asszony elfujta a gyertyát. Ebben a pil
lanatban lépett be a sötét szobába Eörs. Érezte,
hogy két keze nem elég. Mindenki egész kezét
szerette volna fogni. Csöndesen, komolyan szólt :
— Jancsika 3—4 hét múlva hazajön. Az a
gyalázatos rohamkés nem ért életeret. A másik
nak magas a láza. A doktor szepszistől fél...
Mély csönd és sötétség. A fiúk a férfihez búj
tak. A két asszony jelenlétét csak szaggatott halk
lélekzésük jelezte.
— Megtudtam, hogy annak a szegény ördög
nek neve, akit ti a szánon hoztatok az Irgalmasokhoz, Kovács György. Rokkant katona. Doberdóról élve került haza — és itt kell elesnie... Talál
koztam a tisztiorvossal. Rengeteg sebesült van.
Valamennyit hátán érte a golyó menekülés köz
ben. Gyáva támadás volt. Eddig heten vannak
az elesettek... De azt hiszem, nyolc koszorút
kötünk...
Hallerné csöndesen megszólalt :
— A mi kertünkben van két szép canadai
ezüstfenyő. Mindegyiknek van nyolc-nyolc pom
pás ága...
Eörs az ablakhoz lépett. A Dóm órája ma nem
világított. A tiszta téli-esti levegőben fönt a tor
nyon csak derengő folt látszott. De az óra
ütött, mintha nem történt volna semmi Pozsony
szépséges városában. Az időt nem lehet meg
állítani, — az megyen a kötelességek örök útjain.
A Stefanik-kaszárnyában a légionáriusok fé
nyesre csiszolgatták a véres rohamkést, a véres
puskatust, a lőporfüstös puskacsöveket. Egyetlen
magyarföldi csatájuk nyomait fényesítették. Na-
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gyón kellett csiszolniok, hogy minden fényes
legyen. Ezalatt Eörsék otthonában megkezdték
kötözgetni a koszorúkat. A fiú cserépbe ültetett
karácsonyfácskájának gallyait hozta és kérte, azok
is kerüljenek bele az örökzöld bokrétába.
— A gyűlölet csak fényesített, — de a szeretet
fénylett abban a nagy elsötétítésben, melyet 1919
sötét szelleme a világra árasztott.
A III/B. OSZTÁLYBAN.

Az osztály nem zsibongott annyira, mint más
kor. A fiúk nem zsongtak, mint a méhraj a szélcsöndben, mikor a hárs virágzása már a végét
járja. A sok buksi fej összehajolt : a nagy iskolai
eseményekről okoskodtak. Ezek az események
parányi élményeknek látszottak, — mégis óriás
események voltak, mert kicsiségükben is a világ
eseményeket tükrözték vissza. A gyerekek érez
ték, hogy valahol kitört a vulkán és a sztratoszfé
rába fellökött hamu-atómok pírját látják vissza
verődni a maguk kis életegén, akármilyen messze
van is tőlük a kitörés kataklizmája. A sok gyer
mekiélek szeizmográfja földindulást jelzett, —
mérhetetlen távolságban, — pedig talán nagyonis
közel volt.
A fiúkat két esemény izgatta. Először is a
gimnázium élére új igazgató került, — Asztalos
Mihály tanár úr, aki eddig a mathézist tanította.
Eddig kegyetlen, szigorú ember volt, akinek he
tenként csak egyszer, — mindenkor hétfőn, —
engedett zordonsága. A gyerekek között az a
legenda járta, hogy a tanár úr a feleségétől, aki
kincstartó kancellárja volt, vasárnapra megsza
bott zsebpénzt kap, hogy elmehessen valamelyik
«Heurigerbe» a Magas-úton, megkóstolni az idei
Silvánit. Az okos asszony hír szerint magának az

életet így tette tűrhetővé, a zsörtölődő, mindennel
és mindenkivel elégedetlen, az élet ismeretlen
X-ei és Y-jai között forradalmaskodó ember mel
lett, akit házsártos mivolta miatt a többi tanár
sem szeretett. Csak hétfőn volt lehetséges, hogy
Asztalos tanár úr nem «pónált mindenkit szekundába». Ilyenkor nem is ő maga szólalt meg, hanem,
mint nemzedékről-nemzedékre tartotta az osztá
lyok hagyománya, — a jó Silváni beszélt belőle.
Hétfőn még hamisítatlan felvidéki akcentusa is
tompábban hangzott. Ezt a felvidéki kiejtést ő
maga a «legtisztább mátrai palócnak» jelezte, —
mondjuk : fémjelezte, bárha semmiféle őse sem
járt a Mátra tájékán. Jó kedvét minden hétfőn
azzal mutatta, hogy régi számtani tréfájával
kezdte a kérdezést :
— Mennyi száznak másfél harmada?...
Az osztály kórusban üvöltötte : ötven... öt
ven ... ötven... Mert másfél harmad éppen egy
fél. Mindenki jelest kapott a vasárnapi Silváni
segítségével.
Asztalos Mihály uram igazgatóvá történt ki
nevezése volt az iskolában az imperium változá
sának első jelensége.
A másik óriás esemény, ami a fiúkat nyugta
lanította, a coeducatio új elve volt. Lányok jöttek
az osztályba, valóságos lányok. Igazi, szoknyában
járó, hajfonatos vagy rövidre nyírott teremtések.
Nagy Isten, — tegezni fogják kapitányék fekete
hajú Zsuzsikáját, — meg Rácz tanár úr kövér
kis Ilonáját, — meg a Büchler Mancikát Dunaszerdahelyről, kinek apja még ma is csizmában
és kaftánban jár... Nem, a Büchler Mancit
magázni fogják... Ki tudja, még hányán jönnek
diákkisasszonyok, akikre eddig a fiúk úgy néztek,
mint az üvegablak kirakataiba rakott édességekre,
ott a főtéri Mayer-cukrászdában, hova bizony
csak grófok, meg hadi gazdagok mennek, nem az
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ilyen kis diákok, kik kapu alatt vásárolják a
«Stollwerk bonbont»... Hogy fognak ezek a leá
nyok belebukni a gerundivumokba meg a két
ismeretlenbe! Lehet velük huzakodni, civakodni,
— lehet őket kicsufolni és leckéiket leírni, —
lehet őket, csak úgy véletlenül, — talán verekedés
közben meg is ölelgetni. Eörs Bandi azt állította,
hogy a leányok bevonulása az egész osztály hang
ját megfinomítja. Nagy Jancsi morgott és láza
dott. A leányok korlátolják a szabadságot. Ha
ott vannak, nem lehet szabadon viselkedni, mert
a lányok igazságtalanok. A csinos fiúknak oda
adják majd a leckét... De aki szeplős, vagy
ragyás, — csámpás, — annak vége. A lányok
annak nem súgnak. Azzal szóba nem állanak.
Talán még a tanár uraknak is följelentik. A szeplős
orr egy-két óra «bezárást», — a csámpás láb
osztálykönyvbe való beírást fog jelenteni. Csak
Haller Gyuri örült igazán és előre nevetett : ne
okoskodjatok. Én meghódítom őket. Szóval a
«eoe ducat io» volt a demokratikus világnézeti vál
tozás első vetülete.
Az első óra előtt benyargal Jancsi, aki ren
desen késett. Tölcsért formált tenyeréből és hirnökösködött :
— Csitt! csitt! jön a Pythagoras!
Mindenki tudta, kit kell a nagy görög neve alatt
érteni.
Hétfő volt, de Asztalos igazgató úr még sem
látszott jókedvűnek. Merev ünnepélyesség fagyott
arcára. Nem is kezdte a szokott tréfával, a szá
zasnak másfél harmadával. Úgy látszik, Nadinka
asszony a rendesnél több zsebpénzt adhatott neki
előlegül a magasabb fizetési osztályra. Méltóságosan helyezkedett el a katedrán. Fényesedő
Ferenc József-kabátját (vagy talán már ennek is
Masaryk-kabát a neve?) úgy terítette szét a
székre, mintahogy a színházi függönyt húzzák

kétfelé. Megrángatta ferdére csúszott nyakravalóját és köhögött. Ezzel a köhögéssel sorakoz
tatta fel, egyelőre még érthetetlenül, azokat a
szavakat, melyeket el akar mondani. Lámpa
lázas vagy inkább lázas szavak voltak. Tüstént
kiabálva látott hozzá.
— Fiúk! Először is megtiltom, hogy ezentúl
bárki is «Asztalos Mihály» igazgató úrnak merjen
szólítani! A pápák is új nevet választanak, mikor
uralkodni kezdenek. — Furcsán nevetett. Tet
széssel jutalmazta saját ötletét. — Szóval az
«Asztalos» volt! Nincs többet ! Az csak az én
magyar állami nevem volt. Ma végre az vagyok,
akinek születtem. Az igazi. Vége az álarcos bálnak.
A magyarok úgy tettek velünk, mint az egyszeri
kincstartó. Hogy elrejthesse az aranyokat és ma
gának tarthassa, bevonta a dukátokat ónnal, ök
is bevonták a mi szlovákságunk aranyát a felü
letes magyar ónnal... Szóval az én becsületes
nevem ezentúl Stolár Milos.
— Én tizenöt esztendeig bajlódtam a szá
mokkal. Nem azért, mert mathematikusnak szü
lettem. Azért, mert a számokban nincs nemzeti
ségi probléma. Nincs egyéniség. Nincs politika.
A számok függetlenek tőlünk. Nemzetköziek.
A kétszer kettő — négy. Négy magyarul és romá
nul és szerbül és ami fő volt nekem, szlovákul is
négy. Ugyanaz mind a négy világtájon. Napkelté
től napnyugtáig, — az északi sarktól a déli sarkig.
Ezért választottam szakmának a levitézlett ma
gyar időkben a számtant, mert a számok senki
nek sem fájnak. Hja, ezt meg még ti nem értitek,
mert nektek fájnak, ha elbuktok például egy-egy
hármas kis kampójában, vagy beleütitek fejeteket
egy-egy négyes valamelyik kis ágába. Ma szögre
akasztom a számokat. Azt tanítom, ami nekem
tetszik. A szlovák nyelvet fogom tanítani. Jaj
annak, aki lusta lesz.
Jankovlcs.
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— A szlovákhoz hamar hozzászoktok. Először
hozzászokik a szem. A tanulás az utcán kezdődik.
Azt mondom, maga az élet oktat : a levegő. Nem
olvashatjátok többet a sarkon : «utca». Az áll ott
«ulica». Akinek a papája táblát tett ki, mely
hirdette, hogy ő ügyvéd, — most kiírja : pravotár...
A boltos neve mellé kiírja : obchod... így tanít az
új élet, — az új levegő... Azután majd hozzá
szoktok máshoz is. Megtudjátok, hogy költőtök is
szlovák volt, — a nagy Petőfi. Indítványozni
fogom majd a városi tanácsnak, hogy a róla
nevezett utcát kereszteljük át : Ulica Alexandra
Petrovica névre... Nem szabad az egész tortát
egyszerre megenni, — de az egész medicinát sem
egyszerre kiinni... Azt akarom, hogy ti is érez
zétek az igazi és nem a frázisba szétfolyó felszaba
dulást. Tíz órától fogva szabad napot adok. Érez
zétek, hogyha hétfő van is, ma ez nagy ünnep.
— Ezzel kvittek vagyunk — mindennel, amit
megtisztelünk vagy eltemetünk a «múlt» szócs
kával ...
— Hogy ti is lássátok, milyen jó kollégája va
gyok tanártársaimnak, megengedtem, hogy Sze
mes professzor 9-től 10-ig még egy leckét adjon és
elbúcsúzzék tőletek.
Elhallgatott. Mégis még pár percig ülve maradt,
mintha kimerítette volna a beszéd. Azután szóra
kozottságot tettetett. Lapozgatott kis jegyző
könyvében és számolgatta a hét következő napjait,
hangosan és már tótul : pondelok — utorok-streda...
Mutatni akarta, milyen természetes az élet oktatási
rendszere. Erős szélroham száguldott végig az
üres utcán. Valahol be is csapott egy-két rosszul
betámasztott ablakot. Csattanás, csörömpölés.
Valami nagyon eltörött.
Az osztály leghátsó sarkában szomorúan gunynyasztott az osztály legszorgalmasabb diákja,
Szabó Mihály. Nehezen ment fejébe a tudomány,—
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nehéz is lett tőle a feje, mert mindig két tenyérrel
támogatta. De ő nem tágított. Hogyha valamit
nem értett, megtanulta a szavakat, mint a név
napi verset. Magyar dolgozataiért ő vitte el a leg
szebb könyvjutalmakat, még a szomorú 1918
karácsonyára is. Szemes osztályfőnök sokat, na
gyon sokat bajlódott és foglalkozott vele. Szerette
a néha bőbeszédű, néha zárkozott fiút, aki becsü
letből kitett magáért és a magyarból jelest akart.
A jó tanár úr még ösztöndíjat is «kijárt» neki,
mint «annak az idegen nemzetségbelinek, aki leg
jobban tanulja a magyart». Szabó Mihály ezért
nagyon haragudott vagy nagyon bánkódott volna,
hogyha megtudja, hogy ő mint «idegen ajkú»
kap ösztöndíjat. Ezért úgyis elég bosszúsága volt
a fiúkkal, mert mikor karácsony előtt, az utolsó
magyar órán a fűtetlen teremben rekedten sza
valta Garay János versét, — így ejtette :
Mátyás král Gewerben...
A többi fiú nevetett. Hiszen a háború ötödik esz
tendejében és a béke szomorú kitörésének leg
elején már csakis a diákok tudtak nevetni. Szabó
Mihály ilyenkor elvörösödött szeplős orcájától
napégette tarkójáig. TWZífws-színű lett, ahogy
Haller Gyuri szokta mondani. Ez a fiú súgta neki :
— Misi, te tót vagy.
— Nem igaz. Magyar vagyok. Palóc Gemerből.
— Gömörből, Misi...
— Igenis, Gemerből.
Tüstént magalakult a fiúk szavaló kórusa :
— Misi tót...
— Sose vót !
— És ha vót?
— Mér nem szőtt !
— De hát az nyer, a ki mer :
— Gömör az és nem Gemer!
Ilyenkor ő nem értette a tréfát. Kitartotta mu
tató ujját és sebesen mozgatta tiltakozása jeléül :
&*
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— Várjatok csak. Várjatok csak, míg nagy
leszek. Akkor — majd megmutatom, ki vagyok...
Erre mindig újra megindult a pajkoskodás :
— Tudjuk, Szabó Misi vagy,
— Ma még kicsi, holnapra nagy!
— Üldözzön a nagyság átka.
— Míg megvált a gazdag mátka...
Alighogy távozott Asztalos igazgató úr, —
a csöngetés után rettenetes dolog történt. Az
egyik fiú, aki Cseklészről járt be és valamit már
tudott a «szlovák» nyelvből, komikus ábrázatot
vágott Szabó Misi felé és kihívóan elébe állt :
— Éljen Szabó Miska:
Nad Tatru sa blyska!
(Szlovák nemzeti dal : Villámlik a Tátra felől.)
Szabó Misi orcája újra «indiánus» színűvé vál
tozott. Csak annyit mondott rettenetes fenye
getésül :
— Most már mindenki vigyázzon magára!
Haller Gyuri éppen neki akart rohanni Misinek,
mikor hirtelen belépett Szemes Imre, a leváltott
osztályfőnök.
A derék tanár, aki, mint mesélték, egyenesen
a Miljukov melletti lövészárkokból mászott ki a
katedrára, szomorú szemmel nézett a két fiúra, —
azután a többiekre, — majd a két kócos fejre tette
simogató kezeit.
— Ejnye, gyerekek... Nem szabad! — Szabó
Misi kitűnő magyar gyerek. Tudom. Haller Gyuri
kitűnő magyar gyerek. Ezt is tudom. Azok az
örökölt tót meg német vércseppek éppen olyan
szép pirosak, éppen olyan jó melegek a magyar
erekben, mint minden magyar vére... Csak egyet
kell tartanotok szentírásul : szeretni és megbe
csülni egymást ! Akkor minden megy és minden jó.
Nagy csönd. A padokban szú percegett. Egypár kis csizma csoszogott. Valamelyik fiú egyetkettőt tapsolt, mert ösztönösen nem értette, de

megérezte a tanár úr gondolatait. Hirtelen ropogó
taps robbant ki a porszagú padok közül. Szemes
szigorúan csapott asztalára :
— Csitt ! micsoda dolog ez ! ? Hol tanultátok ?
Iskola ez? vagy cirkusz? — Rámutatott Eörs
Bandira :
;— Mondd, édes fiam, miért tapsoltatok?!
A fiú orcája rákvörös lett. Dadogott :
— Tanár urunk... Hát azért ta-tapsoltaktunk, mert — csupa igazságot méltóztat ott mon
dani. ..
Szemes professzor lehajtotta fejét két tenyere
közé és hirtelen odaszólt :
— Szabó Misi, édes fiam, felelj te is, kell-e
vagy szabad-e az igazságot megtapsolni?
A fiú parasztosan föltápászkodott és bele
kapaszkodott a padba.
— Nem kell és nem szabad. Mert akkor a
templomban egyre tapsolni kellene. Mivelhogy
a mi Urunk evangéliuma csupa igazság...
Csönd. Nagy csönd. Aggodalmas csönd.
Szemes tanár mosolyt erőltetett és folytatta :
— Jól van, édes fiam. Ma van utolsó leckeórám
ebben a teremben. Még se búcsúzkodjunk. Mert
csak annyit mondok : akik viszontlátják egymást,
azok között fölösleges az érzékeny búcsúzás.
Érzem, hogy megértettetek engem... Mai taní
tásomat mégis három olyan dologra kell fordíta
nom, amikről nem is akartam beszélni. Ez a
három : a nemzetiség, — a búcsúzás és az igazság.
— Először is jegyezzétek meg, hogy a fajok,
a nyelvek, a nemzetek sokfélesége mégis minden
koron egytest vér ré tészen. Mert minden, amit az
Úr teremtett, — egy — és szép. Hát nem volt-e
szép karácsony havas patyolatában? nem lesz-e
pompás április fátyolfinom zöld rügyezése, leveledzése? Vagy nem szép-e a július kalászaranylása és a szeptemberi barna, őszi szántás? Mindez
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az Úr műve. Tehát egy és szép. Vagy nem kedves-e
a rigó rikoltása, mikor pajkos füttyét úgy értitek :
huncut a bíró ! huncut a bíró ! — talán nem nyájas-e
a paripa nyerítése, mellyel bizony elmondja a
huszárnak : jó reggelt édes gazdám! Bizony, a
sivatag peremén még az oroszlán bődülése is
csodálatos, erőteljes, — kifejezi a sivatag végtelen
ségét. Mindez egy — és szép. Mert az Ür műve.
Fiúk, — így térünk el egymástól, mi emberek is,
velünk született hideg vagy izzó vérünkkel, — a
mi édesanyánktól tanult nyelvünkkel... Ez a
sokféleségünk mégis egy és szép... Megismétlem,
csak meg kell szeretnünk egymást és meg is becsül
nünk. Bölcsen rendezte így a Teremtő, hogy ne
légyen a világon mindenki egyforma...
— És most csak pár szót a búcsúról. Az én
búcsúzásomról. Ezt magyar irodalmi leckének
adom. Tudom, jól megjegyzitek, úgy ahogy én
szoktam nektek a verseket tanítani. Nem magolás
sal, hanem így dúdolással. Halkan, tiszta, érces
baritonjával dúdolta :
Őszi harmat után,
Végre mikor aztán
Fujdogál a hideg szél,
Nem sok idő múlván
Sárgul, hull dogál ván
Fáról a gyönge levél,
Zöld erdő harmatját
Piros csizmám nyomát
Hóval lepi bé átél...

— Nos, gyerekek, tudjátok-e már e dalt? ki
tudja közületek egyszeri hallásra? Ki jegyezte
meg Balassa Bálint pompás versét?
Az egész osztály fölállott. Halkan zümmögve
próbálták dúdolni. A szöveget valamennyiök
tudta, csak éppen a nótázás hamiskodott egyik-
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másik szördinós szopránban. Szemes tanár úr meg
hatva mosolygott.
— Fiúk, most én is így búcsúzom tőletek.
Lássatok úgy képzeletben, mint Balassa Bálintot.
Ne vegyétek észre, hogy az a romboló november
volt az én őszöm és magyar vér az én őszöm «har
matja». .. Ne vegyétek észre, hogy a rokitnói
láposokban megreumásodott két lábam az én
egyetlen paripám... Piros csizmám pedig csak
az én lyukas cipellőm... Meg aztán hová is
megyek én? Mesebeli kastélyba, melyet mások
vagonlakásnak neveznek. De hát azt akarom, úgy
lássatok mindent, ahogy a költő megírta. Mind
egy a valóság, — ma a képzelet a boldogság...
Üjrázzuk meg Balassa Bálint búcsúját, — utólszor... együtt...
Újra zümmögtek a fiatal hangok, halkan,
gyöngéden, csoda messzeségből...
— Jól van, édes fiaim. Most még egy utolsó
leckét a magyar irodalomból. Csak egyetlen szót
adok fel. Azt kell megtanulnotok. Van nekünk a
sok között nagy regényírónk. Gárdonyi Gézának
hívják. Született a fejérme gyei Agárd-pusztán.
Édesapja 1848-ban fegyverkovács volt. Egerben
él. Az egri várban kért sírhelyet. Ő is tanított, úgy
mint én. Majd ha nagyobbak lesztek, olvassátok
el a Láthatatlan ember és az Egri csillagok című
regényeit. Már csak egyetlenegy szót adok föl lec
kének vele kapcsolatban. Könnyű megjegyezni, —
végtelen nehéz megtanulni. Utolsó kívánsága Gár
donyinak, hogy sírján egyszerű tölgykeresztjére
ez egyetlen szót írják : «FÖLTÁMADUNK».
Megjegyzitek ezt az én utolsó leckémet?
Az egész osztály fölállott. A sok fiúnak össze
csengő hangja egyetlen férfihanggá érett :
— Föl-tá-ma-dunk...
Éppen ebben a pillanatban pattant az ajtó és
nem belépett, hanem valósággal bebotlott Stolár
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Milos igazgató úr. Kézen fogva ijedtszemű, helyes,
fekete kis leányt vezetett. Haragosan kiáltott rá
éppen Eörs Bandira :
— Eörs, felelj, mit tanultatok az imént?
Az Eörs-fiú fölállott és nyugodtan, tiszta
szemmel nézett Stolár igazgató úr arcába.
— Igazgató úr, Gárdonyi Géza életrajzát
tanultuk a magyar irodalomtörténetből. Szemes
tanár úr elmondotta, hogy Gárdonyi Egerben
kért magának sírhelyet. Mert igen vallásos volt,
ő maga, a megdícsőült író ezt Íratja fejfájára :
/öltámadunk... Ez végrendelete.
Stolár idegesen ismételte :
— Hm — tehát a fejfáján ez fog állani... Jó
keresztény.
Majd a kézen vezetett kis fekete leányt oda
penderítette az osztály elé :
— Na, itt van első osztálytársatok a lányok
közül. Turay Magda.... Legyetek hozzá mindig
kedvesek és becsüljétek meg a nagy demokratikus
elvet, ami ebben a szóban rejlik: koedukáció!
A fegyelem az igazi műveltség. Az egyenlőség az
igazi gavalléria. — Azután keményen és hivatalos
államnyelven szólt át Szemes tanárhoz :
— Pane kollego ! ja myslim... Kartársam, azt
hiszem...
Szemes megértette. Becsapta a könyvét. Egyet
len szót sem szólt, csak két komoly szemével
mondott valamit a fiúk felé. Mintha azok meg
hallották volna fátyolozott pillantása beszédét :
Viszontlátásra! — majd egyszer — viszont
látásra. ...
Stolár igazgató szándékosan oldalt állt, hogy
ne kelljen kezet nyújtania tanártársának. Szemes
meg jobbjába tette át könyveit, hogyha kezet
nyújtanának, ne kelljen visszaszorítania.
A fiúk hátranéztek a terem ajtajából még egy
szer visszatekintő Szemes tanárra. Csöndben ma-
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radtak. ők is csak szemükkel feleltek. Búcsúztak.
Az újonnan jött kis Turay Magda hamvas orcáin
két csillogó könny pergett le és ráhullott a szlovák
nyelvtanra. Pedig őt Szemes tanár még nem is
tanította. De hát a magyar professzorral egy
szerre még valaki kiment az ajtón, — kiment
valaki, akit végtelenül szerettek : kiment Magyar
orszag...

I Valami megpattant a világ szívében.
*

NAGYPÉNTEK MEGÁLLOTT...
Márciusban még korán esteledik. Sajnáljuk az
elmenő napot, mint azt a jóbarátot, ki fiatalnak,
egészségesnek látszik, — s mégis megszámláltak
órái. Egyszerre itt hagy. A böjti szél végigsöpör
a hepehupás, a teherautóktól, ágyuktól föltört
aszfalton. Az esti szobába betolakodik a szürke
ség, mint a panaszos vendég, aki nem mond okosat.
Vagy hallgat, vagy jajgat.
Eörs Endre dr. nem bírta ki otthon. Fojto
gatta a szürkeség, a március, az élet, a felemás
élet. Kisietett a Dunapartra. Azt a kis partot a
vizikaszárnyától* a Haltérig legjobban szerette.
Ahogy elballagott a kisablakos kaszárnya előtt,
annak falaiban a néhány belőtt kis fekete golyó
gondolkozóba ejtette Hát ez a szegény Pozsony
a történelem nagy amerikai párbajában mindig
a fekete golyót húzta?! E kis golyókat onnét túl
ról, a ligetből lőtték, onnét, hol az országút a
jegenyesor között Bécs felé vezet. Bonaparte
Napoleon gránátosai lőtték át ide e kis fekete
* 1940-ben félig lebontották. Boltíves udvarából
csinos épületkulissza lett.
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golyókat, akkor, mikor Bonaparte függetlenséget
ígért a magyaroknak, Borzasztó ! hogy ez a szegény
magyar nemzet a világ nagy ostábláján csak sakk
figura. Csak a paraszt. Arra való, hogy ide-oda
tologassák és mielőbb elessék. Helyet adjon a
nagyoknak gonosz tornáikhoz. Elballagott a ka
szárnya kapuja előtt. A katona nagyot nyújtózott
és fütyörészett. A csontos arcú, táblás képű,
vörhenyes hajú legény a Marsellaise-t próbálgatta.
Az hozzátartozott a cseh gloire-hoz, mert most már
nemcsak francia gioire van, hanem van cseh is...
Ahogy dr. Eörs a kapu előtt lassította lépteit,
érezte a régesrégen eltemetett időket. Ezek a régi
idők végigborzongtak minden idegén, mintha ez
a hűvös böjti szél évtizedek messzeségéből fújna.
Ebben a kaszárnyában volt valamikor fogoly
áldott nagyapja és hónapokig várta az ítéletet, a
«lőport és golyót», míg végre 18 esztendő «nehéz
vas» kovácsolódott abból a kis golyóból a kegyelem
rettenetes kalapácsa alatt. Régi rossz idők! —
Hej, pedig úgy szokás idézgetni : régi jó idők...
Akkor is csehek voltak ebben a kaszárnyában.
Ők ítélték el a vörössipkás nagyapát. Ők őrizték
itt. Csehek voltak, csak akkor éppen az osztrák
németet játszották, ahogy most játszanak olaszt,
franciát és oroszt... Feje fölött dobogott, doho
gott valami. A kitűzött zászló kifeszült a szélben.
A közepén vörös mezőben fehér kehely, a huszi
ták, a kelyhesek kelyhe. Benne az utolsó vacsora
bora, a Megváltó vére. Eörs dr. megfogta halán
tékát : ismétlődnek az idők? visszajöttek ide a
Brandeisi Giskra. és Komorovszky, Axamit és
Talafus? Átment a Duna mellé...
Szerette ezt a hömpölygő nagy vizet. Talán
azért, mert Magyarország felé sietett e nagy
folyó, magyar föld közé. Megállt és rákönyökölt a
vasbeton gátfalra. Átnézett a ligetbe, mely sötéten
rajzolódott az alkonyodó égbe. Alája az alsó kőpart

vont derengő egyenes vonalat. Sehol semmi világosság. Csak a vasúti híd közepén pislog egy lámpa
és a túlsó korcsma sarkán. A magyar vörös őrség
mécsei. Csönd. Ott túl nincs semmi élet, — legkevésbbé magyar élet. Semmi nesz. Hallga ! Valaki
mégis üzen... Istenem, mit mond! Atkiált a
Dunán: «föl, föl, rabjai a földnek...» Magyar
vöröskatona — az internationale egyik sorát csé
peli. .. Pedig nem ez kellene a szegény Pozsony
nak! Újra csönd. Túl, a rügyezni akaró fák között
egy-két durranás. Valaki jókedvében, vagy rosszkedvében kilövöldözi puskáját. «Nektek szán
tam» — dadogja át a Dunán valami rozoga mega
fon, melyet az a vörös katona a korcsma régi
gramofonjáról keríthetett. Újra semmi nesz és
borongó alkonyat. Hainburg és Wolfsthal dombjai
fölött még egy-két vörös sáv pirkad. Eörs dr.
lesütötte szemét. Már nem szeretett napnyugta
felé nézni. Az a nyugat, az a művelt, csodált,
nagy nyugat lett most igazságtalanságok kon
kolyhintője, gyűl ölségek magvetője... Borzasztó,
hogy a magyar csak sakkfigura... A paraszt...
Játszanak vele. Rajta gyakorolják a mattot.. .
Ahol nyugatról még valami halovány derengés
sárgult bele a leszálló márciusi szürkületbe, a Duna
redői ezüstösen csillogtak. A reszkető ezüstben
valami úszott. Az első olvadástól alá mosott fa
törzs... Honnan is úszhatik errefelé? Istenem,
ez a fa is megállt, tíz esztendőt, száz esztendőt.
Kimosta a víz, ledöntötte és most viszi ismeretlen
célok felé. Talán a tengerig... A fatörzs és a
magyar... Egyforma a sorsuk... Hirtelen eszébe
jutott valami. Ez a fatörzs talán kiköt magyar föl
dön. Gyerekes, nevetséges gondolat kapta meg.
Itt a Dunán nincs cenzúra. Ez Pozsonyból ma az
egyetlen szabad posta hazafelé... Papírt vett
elő és firkált. Egyre fülébe zsongott valami, ahogy
a hullámok odább bontakoztak. Fülébe zsongott :

«Szép hazámba ismerősök mennek, — jó anyám
nak tőlük mit izenjek?...» A hullámok az is
merősök. Szép hazájába mennek... Papírra ve
tette e három szót : «Istenért, jöjjetek értünk!»
Azután belevetette az ezer évek óta előre höm
pölygő hullámokba. Mikor fölpillantott, maga
mögött látta a kis sarokkertet. Feléje nyúltak a
kihajló ágak és az éppen kigyulladt utcai lámpa
fényében misztikus ákombákomokat rajzoltak a
kövezetre. Nézte a gallyak árnyékát. Mintha ez
az árnyék ugyanazt írná : szép hazámba ismerő
sök mennek... Igaz is, Petőfi e fák alatt írta ezt
a versét, hogy innen nézte a tovasiető Dunát.
Hiába, itt Pozsonyban tele van az ember szíve.
Befordult a Haltéren. Igaz, menjünk a Dómba!
Tegnap volt nagypéntek. A dómban most este
van a föltámadás ünnepe. Ha az ember már sehol
sem találja helyét, térjen be a templomba. A he
lyét az ember itt sem találja meg, de legalább
megtalálja az erőt ahhoz, hogy tovább kereshesse
— helyét... Ahogy keresztezte a teret, bosszan
kodott. Megakadt szeme a mórstílű épületen.
Hogy is lehetett éppen a zsinagóga színes pom
páját a régi gót katedrális elé emelni! Lehajtotta
fejét. Uram, hogyha az emberek annyiféle Isten
házába járnak és az Ür előtt sem tudnak együtt
lenni, együtt járni, hát akkor hogyan békülnének
és édesednének össze a földi utakon. Ellépett
Liszt Ferenc kis szobra mellett. A Don Juan-abbé,
a magyar csodamuzsikus itt húzódik meg a Dóm
lépcsők fordulóján. Mellette másik kis mellszobor.
Batka, a városi levéltáros, a régi pozsonyi idea
lista, aki a zenében látta a történelmet, a muzsi
kusokban a történelem nagyjait. Szegény szobor!
Valamelyik lelkes légionárius, akinek eddig nem
volt más alkalma hősiességét Kliónak elmondani,
letörte e kis mellszobor orrát. Mert a szobrot
magyar ember képemásának hitte és mert a
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szobroknak nagyszerű tulajdonságuk van : nem
ütnek vissza...
Alázatosan lépett be a Dómba. Éppen meg
kezdték a föltámadás ceremóniáját. Szórakozottan
nézett körül : a régiek vannak-e itt, vagy már az
idegenek is? Csupa régiek. Ott morzsolja ol
vasóját a Ventur-utcai trafikosné. Amott áll ko
mor arccal két elkergetett postás. Ni, lamacsi
parasztok, ráncos inas-arcukkal, keskeny keményí
tett pántlika nyakravalóval... Ott mély gyász
ban a boltosék. Az apa elesett. A régiek össze
álltak — legalább egy imádságra.
A prépost püspöksüvege — hisz püspök volt
valahol Niceában, in partibus infidelium — ki
emelkedett az áhítatosan néma tömeg feje fölött.
A tömjén haloványkéken szállongott körülötte és
körülfátyolozta az öreges pap merevre faragott
orcáját. Mintha ez a prépost nem is élne, hanem
csak úgy fölállott volna a kriptákat takaró kő
lapról, amelyre éppen rálépett. A föltámadási
menet lassan jő a főoltár felől. Ma sok villamos
lámpa világítja meg a szentélyt. E fénnyel, e
modern fénnyel hirdetik a sötét kort és elriasztják
az ősi gót dómnak szép szent misztikumát, mely
a jámborság és áhítat csodás átölelője. Mivelhogy
a misztikum közelebb hoz a jó Istenhez, — hisz
a hit útja az örök fényhez mindenkoron homályos
és misztikus. Arrafelé csak a reménységek apró
mécsei és szentelt gyertyái vezetnek.
A fáklyák lángjai körülnéznek a szentélyben.
A lángnak szabad, — elnézhet mindenhová. Az
éneklő kanonok faragott kórusszéke mellett zordonul néznek a fáklyák lángjába ketten, — Pálffy
Miklós, a győri törökverő hős, kinek kardot adó
nak az arkangyalok, hogy Győrtől Drégelypalánkig
huszonhatszor győzzön a hazáért, vérző paripán,
horpadt sisakkal, de soha meg nem remegő szív
vel. Szakállas alakja elpirul a lángtól vagy talán

élet szállt a kőbe? — Mellette Pázmány Péter, a
kemény magyar pap márványalakja, — a kemény
magyar pap, akinek piros pünkösdkor a Szentlélek
csodaszép magyar nyelvet adott vaia. Kezében
könyv, az Igazságra vezérlő kalauz, melyre ma ke
serves szüksége volna a népeknek, mert útvesztő
ben bolyonganak. A két szobor elpirul — a fáklya
fénytől, vagy talán attól, ami ebben a városban
történik...
t*
A fáklyaláng tovább keresgél és végigszalad
a színes ablakokon. Jobbra az egyik kis ablak
tábla már csak vérvörös üveg. Kiszedték a régi
táblát, melyen csodaszép földrajza vaia megírva
a magyar föld térképének : négy ezüs folyó,
három smaragdkő halom. Ezek fölött kettős
kereszt vaia, kettős, mert a felső keresztre feszíték
a Megváltót, az alsó keresztágra feszíték a magyar
sorsot. Föltámad-e ez a sors is az IDŐK harmad
napján?... Csak a legmagasabb ablakon éppen
a főoltár fölött talál a szövétnek lángja valamit,
aminél megáll, mert előtte megállanak még a
tüzek is. Ott még épség az ablaküveg, rajta Szent
István koronája. Nagyon magasan vagyon, —
nem érik el szentségtörő kezek.
A föltámadás processiója lassan fordul a
nagy hajó balfelére. A prépost baldachinja mögött
lépked Piccione, az olasz generális, a cseh légiók
parancsnoka. Az egyetlen az olaszok között, ki
nem akarja érteni azt a nyelvet, melyet nem
ajkak beszélnek, hanem a szívek, a változhatatlan
nagy nyelvet, melyet a történelem beszél, ő azok
kal tart, akik homokra építenek. Érdemrendjeinek
szalagocskái tarkállanak mellén. Födetlen ősz feje
jobbra-balra fordul. Mellette lépked a gróf, aki
tud olaszul. A gróf. Nevét elfeledtem... Hat
rohamsisakos ál-bersaglicre lépked mellettük. Ál
ruhásak, mert nem olaszok. A légió katonái...
Látszik, hogy a gróf magyaráz a generálisnak...
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— Ime, ez a szép ifjú tüzes paripáján, e szép
ifjú a Pálffy- vagy Nádasdy-huszárok egyen
ruhájában Szent Márton. Kettészeli mentéjét a
paripa lábánál fetrengő koldusnak. így metszette
ketté a magyar földet — nem is kard, — csak az
írótoll...
Donner Rafael szoborművétől balra megállanak az oldaloltár előtt. Egészen magasan, az
oltár fölött a megfeketült csodakép, az elkárhozott városbíró hazajáró lelkének vóturna, a
gyilkos és tolvaj sáfáré, aki égett a poklok tüzén
és eljőve valami húgához, hogy megváltaná jó
sággal. Kezét a vasalódeszkára tévé és tüzes keze
kiégette a tenyér nyomait. Ma is mutogatják a
sekrestyében a deszkába és a vászonhuzatra per
zselt kéznyomokat. A grófi Cicerone magyaráz :
— Eccellenza, ha ma minden kéz égetne, mely
ölt és a máséhoz nyúlt, akkor Európában mindenen
láthatnánk beégetett, porként szélű kéznyomokat.
Piccione generális, kinek csak neve és egyen
ruhája olasz, sokatmondóan bólint és látszik,
hogy azt súgja kísérőjének :
— Derék légionáriusaim értenek olaszul...
Méltóztassék vigyázni, ök nagyon érzékenyek...
A jó katona érzékeny — valamiért érzékeny...
Azt érzi és félti, amije — nincs...
A püspöksüveges prépost odább megy és két
kézzel szorongatja a remekművű keresztet. Kö
rülötte fölkerekedik a tömjén kékesen, hogy az
egész pap olyan, mintha csak fölállott volna a
kripták kőlapjáról, melyre megint rálépett...

Piccione kilép a régi térre, mely monumentáli
sán lejtősödik az ódon utcák felé. A hűvös böjti
szél megborzolja őszülő fürtéit és ő is fölteszi
magas tetejű olasz sapkáját. Éppen ebben a pil
lanatban kondulnak meg a harangok. Megjöttek
Rómából. Istenem, gyerekkoromban szentül hit-
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tem, hogy e nehéz bronz-csodák fölreppennek a
napfénybe és lengve szállanak Róma felé. Ezért
lett csöndes a mi kis falunk... A templomajtón
várakozó tömegből valaki olaszul odaszól Piccione
tábornoknak :
— Scoppio del carro... Viene lo scoppio d’una
nazione... Le campane ritornano, ritornano da
Roma...
(A kocsi kirobbanása... Majd jő a nemzet ki
robbanása is. A harangok visszatérnek, — Rómá
ból térnek issza... )
Dr. Eörs úgy hallotta saját hangját, mintha
idegen mondotta volna e szavakat. Senki más sem
értette, amit mondott ; — egyedül Piccione, a
generális. Mit tudott itt a nép és mit tudtak a
rohamsisakos légionáriusok a firenzei föltámadási
szertartásról, hol az oltártól repül ki a fehér ezüstgalamb, hogy fölrobbantsa a dóm elé vontatott tor
nyos szekeret. Mit értették a rohamsisakosok, hogy
miért várja ez a hóbortos ember a harangokat éppen
Rómából? A harangokat, melyek az igazságot fog
ják kondítani a magyaroknak. Piccione generális
keményen nézett a közbeszóló arcába és rászólt :
— Via! el innét! via!
A gróf akaratlanul is németül mondotta ez
egyetlen szót : Ein Überspannter !
Azután a pompás autóhoz kísérte az olasz
parancsnokot, a légionáriusok sorfala között, a
katonák közt, akik régen megszabadították lel
kűket a hitnek, a másvilágnak gátlásaitól. Eörs dr.
ökölbe szorított kezekkel ment hazafelé a szűk
mellékutcákon. Arra gondolt, hogy gyermekkorá
ban a föltámadást mindig verőfényes hajnalkor
képzelte. Itt a pozsonyi dómban este volt.. .
öreg este...
A megváltás 1919-ik esztendejében történt
először : a pozsonyi dómban az Ür föl nem tá
madott. ..
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DR. HALLER VISSZATÉR SZIBÉRIÁBÓL.

Augusztus vége felé járt az ökörnyálas nyár,
a vénasszonyok nyara, hogy dr. Haller haza
vetődött Akmolinskból. Nem hozott gazdag zsák
mányt. Egyetlen vagyona a daróc katonaköpönyeg
és a szőrét hagyó kozáksüveg. Hiába csordult
végig Pozsony kihalt utcáin augusztus utolsó me
lege, ő ezt az elnyűtt kozáksüveget deresedő
fejébe nyomta. Úgy gyalogolt be az állomásról.
— Diese feinen Legionäre sollen zittern, wenns
mich sehn. — Súgta félvállról a mellette baktató
másik hadifogolynak, Auer Johannák, — Woast,
Hansl, wenn ich wieder in ein Ausgestecktes geh,
fölcsapom ezt a kozáksüveget. Reszkessenek a
légionáriusok, mert én leszek a Banco szelleme.
Lelkiismeretükké változom, fúró-furdaló lelki
ismeretükké. Én mindent láttam, amit ezek Szi
bériában műveltek. Megírom. Kiadom. Kiadatom
Párizsban...
— Mondd csak, Herr von Doktor — kérdezte
Auer — az a Banco szintén fehér-orosz kommen
dáns volt a szegény Kolcsak admirálisnál?
- Hja, igaz, Hansl, te azt nem tudhatod.
Nem volt fehér orosz. Nem ismerted. Volt valami
skót. Macbeth fejedelem megölette. Ezért aztán
szelleme mindig odaült Macbeth lakoma-asztalá
hoz. Bizony, ott üldögélt. Kellemetlen úr volt ez
a Banco, mint amilyen kellemetlen úr a rossz
lelkiismeret. Hát ez akarok lenni én, mert én
mindent láttam... Na, Isten veled, Hansl. Du
gehst fa da links, in die gute alte Schöndorfergasse...
A derék dr. Haller feje is idő előtt megfehére
dett. Egyre összekulcsolta ujjait és meg-megropogtatta. Mint mondogatta, valami kis reumát
rekvirált magának abban az átkozott tágas Szi
bériában, hol «vagy harmadfél esztendeig fürdő
orvos volt.» Igaz, ott egyszerű volt a diagnózis :
6 Jankovies.
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vagy élve maradsz, vagy meghalsz... Csak e két
baj között kellett választani. Bajnak baj, —beteg
ség mind a két jelenség. A? is igazán «letális— ha
lálos, ha élve maradsz.» ő bizony nem mondja meg
vadászkutyájának sem, merre fekszik az a Szi
béria. Nem mondja meg a «Herr Majornak», ahogy
derék vizsláját elnevezte a jó bécsi Deutschmeister
őrnagy után, aki a Mária Terézia-rendjélről támadt
álmaival belevitte nemcsak az ezredet, hanem még
a doktorokat is a keserves hadifogságba.
Egyébként soha semmit sem mesélt erről a
fogságról. Szájára mutatott és összeharapta do
hánytól sárgult fogait. Minek beszélni e fogság
ról? hogy itt e csehek becsukják? Majd megírja
és kiadja álnév alatt. Kiadatja Párizsban. Hadd
tudják meg azok a finom franciák, az a Monsieur
von Clemenceau és a többi von So-und-so, miféle
szerzettel álltak össze szövetségbe...
Mindjárt az első éjjel szegény dr. Hallernak
furcsa élményei voltak. Boldogan nyújtózott végig
saját tiszta ágyán, melyet az az áldott Lèni aszszony agyondolgozott kezeivel vetett neki. Hosszú
idők után először aludta az igazak álmát, hogy
éktelen dobogás-robogás verte föl. Azt álmodta,
jönnek a csehek a deszkavárosba «rendet csinálni».
Vagy talán a vörösök? Fölült ; hallgat ódzott. Iga
zán, csizmák dübörögtek a lépcsőn. Már döngetik
is az ajtót. Nem is ököllel, hanem valami tömör
szerszámmal. Ah, ez a jólismert puskatus... Föl
kelt. Magára kerítette az éjjeli lengét. Hidegvérrel
tréfálkozott :
— Kik az urak, legátusok vagy jurátusok,
hogy így döngetik Göttinga kapuit?
Odakünt hangos cseh beszéd.
— Ah, so! ti vagytok, akiktől ásó-kapa sem
választ el, sem e világon, idehaza, sem a más
világon, ott Szibériában...
Kinyitotta az ajtót. Bezúdult, mintha ki-
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nyitnák a zsilipet, vagy tíz-tizenöt szuronyos
légionárius. Ennek fele sem tréfa. Dr. Haller föl
csapta kozáksüvegét és szalutált :
— Lekár dr. Haller...
Tehát orvos... A katonákra mindig csodásán
hat az orvos címé-rangja. Az orvos küldi ki az
embereket a harctérre. 0 soroz. Azt küldi meg
halni, akit erre szánt. A katonák összevissza ha
donásztak és zavarosan okoskodtak a korom
sötétben. Hiszen statárium volt és este kilenc után
nem volt szabad még egy szál gyufát sem gyújtani.
Az őrmester prágai éneklő hangjából és ottakringi
németséggel kevert előadásából dr. Haller meg
értette, hogy ő nála valami «tiltott világosságot»
keresnek. Fraternizálva rátette kezét az őrmester
körvonalának vállára és gúnyosan mondotta :
— Hja, mehr Licht! — hat schon Goethe
gemeint...
A főcseh azonban nem értett tréfát. Hivat
kozott arra, hogy Mittelhauser, a francia parancs
nok napnyugtától a legteljesebb elsötétítést ren
delte el, különbeni bebörtönzés terhe alatt, mert
világításokkal, fényjelekkel lehet becsalogatni «a
magyarokat, akik jönnek, egyre jönnek, valahol
biztosan jönnek, hogy megdöntsék ezt az ismeret
len lamacsi csatán vett — de azért mégis ezeréves
csehszlovák köztársaságot.»
— Ügy, — az más. Ha a francia parancsolja,
akkor meg kell tenni mindent. Tessék, — kérem —
tessék házkutatást tartani és talán megtaláljuk
a világosságot. Mert a mi napjainkban világossá
got megtalálni, rettenetesen nehéz dolog... Talán
erre bújt el valahol az a világosság. S'il vous
plait...
Dr. Haller a fontoskodó, okoskodó katonákat
betessékelte a kis szalonba, koromsötétben, mert
«a francia parancsnok meghagyta , hogy napnyugta
után senki se merjen gyufát gyújtani, mert a
e*
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fényjelre jönnek a magyarok, valahonnan jön
nek...» Egyszerre megtalálták minden titkok
kulcsát, — megtalálták a veszedelmes kémet, aki
fényjeleket ad az ellenségnek. Ott állt a sarokban
a nagy Biedermeier szalontükör — és mert az
izzó nyári éjszakában nyitva kellett tartani az
ablakot, — a hátrabillent nagy üveg pompásan
tükrözte vissza a teli holdat, ahogy joviális kerek
ábrázatával a Dunántúl fölül benézett Pozsony
utcáiba, — éppen a szegény hazatért Haller doktor
otthonába. Dr. Haller nagyot csapott térdére.
Csípősen nevetett :
— So, meine Herren arretieren’s, konfiniererìs,
internieren’s, inhaftieren s den Mond! Mich aber
lassens schlafen... Aludnám. Én is messziről jö
vök. Akmolinsk? Petropavlovsk? Pavlopetrovsk?
Talán már ott találkoztunk is... Ha nem, be
mutatkozom. Dr. Haller, lekár ! Orvos. Jó éj
szakát. Kellemes nyugodalmat.
A légionáriusok vállukat vonogatták, vihog
tak, — lassan kioldalogtak a szalonból. Ledöröm
böltek a lépcsőn és vissza-visszamorogtak : na
zdar ! Haller dr. csak annyit szólt feleségéhez :
— Herrgott im Himmel! Ha ezek itt marad
nak, én megszököm. Hová akarsz menni, édes
Lèni? Kiskunfélegyháza vagy Pernambuco ?...
Lèni asszony szomorúan csak annyit felelt a sö
tétből :
— Hála az Úrnak, hogy legalább te itthon
vagy ... Én csak odaköltözöm, ahol te vagy . ..
— Jól van, jól. — Morgott dr. Haller rossz
kedvűen.— Szerencse, hogy Gyuri föl nem ébre
dett erre a nagy kutatásra. Hol a világosság mos
tanában? — bizony csak a jó holdvilágban . . .
— Zsorzsi.. . Hogy Gyurink föl nem ébredt ?
Zsorzsi, te még horkoltál, mint a fűrészmalom,
Gyuri már éber volt. Belebújt az én pongyolámba
és vigyorgott. «Tudod, anya, így leánynak néz-

35

nek ezek a bitangok és nem fognak el... Kíváncsi
vagyok, hogy apa hogyan ütközik meg a légió
cseh szibirjákjaival. . . Tudom, hogy a papa,
győz. Mert ő doktor. Aki minden betegénél a
halállal száll szembe, mi annak egypár ember!?
Pompás tréfa lesz ez . . .»
— Micsoda? Ezt mondta ez a fiú? Az én
fiam? Én is ilyen voltam. Minden heccnél benne...
Jésszusom, Ott Szibériában elfelejtettem a helyes
magyarságot... Jó éjszakát. Mindenkinek Kasamadiner. .. Szépen vagyunk. Ezért jövök hóna
pokon át egypár ezer kilométert Szibériából,
hogy a saját portámon találkozzam azokkal,
akiket ott sem szerettem . . . Megírom. Kiadom.
Kiadatom Párizsban a légiók történetét.. . Hadd
tudja meg az egész világ.. .
Odalépett a szalontükörhöz. Kissé hátrabil
lentette, hogy ne tükröződjék benne a holdvilág ...
— Látod, Lèni — most eloltottam a holdat.
Jóéjszakát. . . Lèni, ha kora reggel valami beteg
keresne, mondd vagy üzend neki, hogy most én
helyettesítem betegeimet : azaz meghaltam.
Pár perc múlva a szalondivánról hallatszott
Haller dr. mély lélekzete. Akmolinskról álmod
hatott, mert közbe oroszul mormogott.
NYUGDÍJASOK — NYUGDÍJ NÉLKÜL.
Mikor úgy szeptemberben a nyugovó nap már
uem az első, hanem a második vártorony ablak
üregein nézett át, a dunaparti kis park bozótjában
megbúvó koromlepte Fadrusz-szobrocska mögött,
az első pádon gyülekezett nehány ember. Embe
rek, akik szegény ördögök voltak egész életükben,
bárha derekasságuk vert aranyat ért. Magyarok,
akiknek a rézpénz sorsa jutott osztályrészül.
A rézpénzé, mely sok kézen fordul meg. Bele is
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kopik. Belevásik veretje, pedig sokkal több em
bert tesz boldoggá, mint a ritka, a bujdosó arany
pénz. Ez csak a kalmár tőzsérek páncélfiókjában
vagy a finnyás nagyurak, zsebében sárgállik. Ezek
az emberek itt a Fadrusz-szobrocska mögött
becsületes magyar rézpénzek : elbocsátott ma
gyar vasutasok, postások, altisztek. Idegyüle
keznek Fadrusz mögé, hogy napnyugtakor el
szívjanak egy-egy pipát. Mert pipázva valahogyan
könnyebb várni, — és napnyugtakor, mikor már
a második torony ablakromján néz át az utolsó
napsugár, de még nem megy telelni Hainburg
fölé, — valahogyan könnyebb hinni. -Hiába.
Ezek a kajlabajszú, elnyűtt, időelőtt megderesedett férfiak szeretnek naponta Fadrusz mell
szobra mellé gyülekezni, mert Fadrusz itt maradt.
A művét, a fehér márványcsodát szétütötték a
XX. század új barbárjai. Az «élő szobor» alkotója
kitart itt a dunaparti bokrok szélén. Mintha bronz
fejét azért emelné, hogy megtanítsa újra emelt
fejjel járni azokat, akiknek feje már-már meg
hajlik. Fadrusz fehér műve elmúlt a magyar
művészet vértanúhalálával ; maga a művész itt
maradt Pozsony szegény magyarjait vigasztalni...
Ezek között az eltaszítottak között napnyug
tával megszokott jelenni Nagy János, az elbocsá
tott öreg <<g3?'orsvonati Jancsi». Ezek a kisemberek
mind a magyar altiszt áldott, nemes típusai,
a magyar nemzeti jellem és a szeplőtelen becsület
polgári «ismeretlen katonái». Idegen járomban
a legrendületlenebb férfiak. . . Minden magyar
szavukért egy-egy nap böjt a jutalmuk. Tisztes
ségükért mellőzés az elismerésük. De ők mégsem
törnek meg, mert fájdalmuk olyan, mint a mese
beli igazgyöngy : kalapáccsal lehet rácsapni —
nem törik össze.
Nagy János is itt hallgatta a többit, ahogy
jámbor hittel gyűjtötték a magyar pártnak a
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«gravameneket», ahogy szidták ezt a cudar vi
lágot.
Az egyik pad szélén görnyedett Ráth Menyhért,
a volt kalauz, aki valamikor a budapesti gyors
vonaton végezte szolgálatát. Az egykor délceg
ember felére aszlott. Hónapok óta sárgaság gyö
törte.
— Bajtársak, engem hagyjatok békességben.
Én már nem panaszkodom e földön senki fiának.
Sem párttitkárnak, sem lapszerkesztőknek. Még
kevesebbet panaszkodom a különböző bajkutatók
nak, nemzetgyűlési képviselőknek, félre-ború szó
nokoknak, revízióval házaló, világbolondító kül
földieknek . . . Nem panaszkodom többet. Tíz
évig megcselekedtem. Nincs többet szükségem
panaszokra. Megnyerem a poromét. Kifizetik a
nyugdíjamat . . .
A többiek csodálkoztak : mikor, kedves jó
Menyus bátya? Ki fizeti ki?
— Bajtársak, kifizeti nyugdíjamat a jó Isten.
Nyugdíjamat tőkésítve a szegények temetőjében.
A virágvölgyi vám előtti temetőben. Az ott
ingyen-sírhely — tehát díszsírhely.
— Ej, Menyhért, de rosszmájú lettél! — vá
gott közbe Csorba, a szélnek eresztett levélhordó.
— Fején találtad a szöget, Marcin! Rossz
májú lettem magam is. Szegény májam odavan.
Nem látjátok ábrázatomon a sárga veszedelmet?
Sárga vagyok, mint maga a kínai császár. Egy
kettőre leszalad a csillagom . . .
Csorba postás kurta kis pipájával jobbfelé
bökött. Mintha nem is hallotta volna a beteg
kalauz keserű szavait.
— Ni, nézzétek csak... A Fadrusz-szobrocska fejebúbján ül az utolsó fecskemadár. Az is
elmegyen maholnap melegebb tájékra. Jó annak
a madárnak. Elmegy. Van még egy második
hazája. Hogyha az egyikben cudarul bánik vele
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az idő és az ember, megindul másik hazájába. Ha
fogytán a melege, mert a mi napunk nem jól fűt
nexi, jó langyos égi vendégszoba várja Afrikában.
Ha fogytán itt a kenyere, akad ott messze ingyen
vadászata. Az is jó annak a fecskemadárnak,
hogy ingyen utazik. Még útlevél sem kell neki.
A jó Fadrusz meg sem rezzenti hatalmas bronz
fejét, hogy ez a fecske csiklandja és birizgálja.
Azt hiszem, már mi sem csóváljuk fejünket, ha
egész Prága kapargál is rajta . ..
A fecske hirtelen fölnyilait az opálos menny
égbe és apró feketeséggé törpült e nagy kék ten
gerben, melyben nincsen zátony és nincs kalóz.
Ott nincs más, csak a reménységek kis vitorlásai.
Csorba szeme követte a madarat és vágyakozva
kereste a magasban.
A sárgaságban kínlódó, a rosszmájú, de még
mindig szívós vasutas rászólt deresedé) bajtár
sára :
— Sohse irigyeld a vándormadarat. Az ember
ne álljon odább a. helyről, ahova való. A sors úgy
ültetett el bennünket, mint a jó kertész a palántá
kat. Arról meg a sors nem tehet, hogy vannak szél
vészek is. Már csak maradunk, ahol vagyunk.
Az is becsület, meghalni a poszton.
Ebben a pillanatban lubickolt el előttük a
csobbanó Dunán az OROLhajó és hozta haza az
iskolásgyerekeket, akiket a nemzeti öntudat ki
rándulásra küldött a dévényi partokra, — mint
ma nevezték e partot : a Slovenskd Riviérára.
Ahogy a hajó odalapátolta magát a révhez, meg
csendült a tömérdek gyerekhang és csengetyűzte
a megrendelt dalt :

Hőre Vahom, dolu Vahom
Dunaj vodu pije ...
Kto slovaka miluje
Sláva,. nech Síje !

Kto mad’ára miluje
Nech chrom zabije .. .*
Vágón alul, Vágón felül
A Dunába sok víz merül;
Ki a tót embert szereti,
Éljen, éljen! és üdv neki?
De ki a magyart szereti,
Azt Isten nyila irtsa ki!

Nagy János fölfülelt :
— Nézze meg az ember! Halljátok, a gyerekek
mit kívánnak nekünk? Hogy csapjon belénk az
Isten nyila ! — Ezt énekelik ezek az ártatlanok ...
Pedig a gyereknek legjobban azt kellene megta
nulnia, amit a Miatyánk mond : Uram, bocsásd
meg a mi vétkeinket, miképen mi is megbocsá
tunk az ellenünk vétkezőknek .. . Aki a gyerme
ket gyűlöletre tanítja, az ördögöt tűzi ki gyönge
rózsabimbóval. ..
— János bátya, jól beszél. Csakhogy minden
gyerek megromlik, mire ember lesz belőle. — Szólt
közbe Csorba Marcin.
— De viszont a gyerek nem is javul meg, ha
már kis palánta-korában elrontották... Én pedig
azok közül, akik nem az én fajtám, csak a gyere
keket szeretem...
— Hagyjátok a Jancsit, istenes jó ember
az... — hagyta rá a beteg Ráth.
— Már magam is olyan vagyok, mint a Szent
írás betege, aki itt kijár a Duna partjára, mert
azt hiszi, gyógyítja a Duna levegője. Mivelhogy
ez a nagy Duna is a magyar föld felé folydogál.
Bizony, magam vagyok a Szentírás betege, aki
* Liposlav Simon, kisszebeni, sárosmegyei tanító
verse. Hevenyészett fordításban,
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kijárt a Bethesda tava mellé 38 esztendeig, mert
ott várta és hitte gyógyulását.
— Boldog, aki ilyen bibliás ember. — Vélte
Kiss András, az egykori deli megyehuszár.
— Hát mi azért volnánk betegek, — tódította
tovább Nagy Jancsi — mert gyógyulással biz
tattak, de azután elfeledtek a kegyelmetes magyar
doktorok. Én 1919-ben jártam Pesten. Az akkori
urak azt mondották : maradjak csak idegen szol
gálatban. Becsületes jó keresztény voltam, hát
nagyon keserves volt hamisan esküdnöm ... Még
akkor is, hogyha a történelem veszi ki az embertől
ezt a hamis esküt. Ahogy ma az újságok írják,
új impériumnak nevezik ezt a határcsinálást és ez
az új impérium az a történelem, mely a magyar
hazának felesküdöttektől kiveszi a hamis esküt.
Szóval 1919 pesti urai azt mondották : maradj
helyeden. Áruló vagy, ha őrségvártádat elhagyod.
Maradtam. Megeskettek. Azután kidobtak, mert
hogy nem volnék idevaló. Haza akartam menni.
Nem kellettem. Magyar hazámban nincs szükség
rám, mert nincs ott földem, nincs ott hajlékom,
nincs ott családom és nincs ott kenyerem. Tehát
haljak meg itt éhen, ahol maradtam. Miért nem
jöttem haza 1919-ben vagy legalább a trianoni
béke előtt . . .
A többiek karban szóltak : Tudjuk. Mi is így
jártunk . . .
A kis tót gyerekek dalolva meneteltek a
Jivasek-part felé. Az is valamikor Batthyány
Lajos-rakpart volt.
— De hát, jó öreg János, — kérdezték a töb
biek — miért vagy ma keserűbb, mint máskor?
— Hát — mert szégyenlem magamat...
— Ez lehetetlen, János, te álmodban sem
gondolnál valamit, amiért pirulnod kellene .. .
— Testvérek, pedig szégyenkezem. Nem volt
már falatom. Hiába ajánlkoztam építkezések-
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hez, kubikusnak, tégla-feladónak, mészkeverőnek.
Csak morvákat fogadnak meg. Nyáron nem hava
zik, hogy legalább havat lapátolhatnék. Segít
ségre szorultam. A pártigazgató úr rámtukmált
200 koronát, hogy addig, míg munkám akad,
ehessem. Most várom a csodát.
— Miféle csodát?
— Hogy a pártnak visszafizethessem e se
gélyt. A szegényebbeknek. A fiatalabb nemze
déknek, amelynek még keservesebb jövőt kell
kibírnia.
— János bátyánk, a csoda biztosan jön .. .
Ha ilyen bibliás ember hisz benne, el is kell követ
keznie . . .
A parti fák sárga levelei peregtek. Sárgák és
pörkentek. Rozsdásak és pötyögtetettek. Pré
selt virág illata hömpölygött végig a parton. Az
őszi szellő hűvösen rázogatta a tar fákat, meg a
szegény nyugdíjtalan magyar nyugdíjasokat. Szótalan ballagtak, kurta pipáikkal, melyekben ré
gen kialudt a parázs. Ballagtak haza a külvá
rosba. Azt a parázstalan pipát azért szorongatták
foghíjas szájukban, hogy szavuk ne lenne annyira
keserű, hanem inkább hallgassanak, mert a hall
gatás a csodák hírmondója. Bibliás Nagy János
csodája mégis megtörtént, csak kicsit másképpen
esett, mint ő várta ...
Az egyik reggelen a posta neki is hozott leve
let. Ajánlott levelet, magyar szűzmáriás bélyeg
gel. De szép kis szentképet ragasztottak azok a
magyar postások erre a levélre ! — magát a nagy
boldogasszonyt, magyarok patrónájának képemását . . . Kár, hogy a cseh postán éppen e szent
képre ráütötték a keserves szót : cenzurované. . .
A cenzor olvasta, pedig ez a levél nem is volt
élő ember üzenése. Testvérbátyja, aki magyar
Komáromban volt megyei hajdú és egyedül ma
radt a siralomvölgy nagy kapujánál, hol Szent
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Péter a leggyönyörűbb megyének a kapusa, —
a hazai oldalon cserepes kis házát, néhány lánc
földjét ráhagyta. Nagy János megdörzsölte sze
mét. Ez elköltözött derék testvérbátyjának szó
lott. Megdörzsölte a másik szemét. Ennek a
könnynek az a gondolat volt a forrása ; «most
talán már én is haza mehetek, hiszen — magyar
birtokos lettem ...»
A földmunkálás előestéjén megszállott Komá
romban szentpéteri Balogh András szekeres gazdá
nál, akinek szintén volt egypár hold földje a «magyari határban». Nagyszerű lesz : együtt járnak
át. Nem is kell a drága passzus. Határátlépési
igazolvánnyal mennek át kapálni, kaszálni, boronálni. . . Hogy együtt ballagtak át a komáromi
hídon, a két öreg még fütyörészett is a Duna vize
fölött. Régi nótát a hat ökörről, melyet jó a szán
tásnál hajtani, — arról a simonyi malomról,
melyben meg lehet őrölni még a búbánatot is, —
meg a jóságos Úristen kalapjáról, melyen Magyar
ország a bokréta . . .
— Nézd csak, Andris komám, Balogh Andris,
itt a híd közepén bévetek a Dunába valamit egyik
vállamról. Mondjuk tíz esztendőt. Belökök vala
mit a másik vállamról. Megest tíz esztendőt.
Isten a megmondhatója, nagyot fiatalodom, mert
nem tartozom többé senki fiának. Szép ez a hit
vány élet, hogyha reménység a hajnalodása . . .
A csoda kezdett megtörténni, de egyszerre nagyott botlott. Még aznap este szegény Balogh
Andrist be kellett kísérni a magyarkomáromi
«ispitába». Az első barázda szántásban kibicsak
lott a bokája. Lesz az két-három nap is, míg az
efféle ficamodást visszaigazítják. Nagy János bú
san ballag a hídfőnek csehszlovák végében és
meglátja Balogh András katonafiát, ki csak imént
jött haza szabadságra a messze Terezinből.
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— Hahó, hahó! András vitéz! édes fiam,
üzenetet hoztam tűiről.. .
Egy hangot sem szólhatott többet. Melléje
lépett a híd végén álldogáló cseh csendőr.
— Hallja, atyafi, miféle üzeneteket hoz cseh
szlovák katonáknak tűiről?
Még az éjjeli vonattal vitték Pozsonyba, hogy
ott is a hivatalos urak megkérdezzék, micsoda
üzenetet hozhatott... Következett a letartóz
tatás, a vizsgálati fogság. Nem akarták elhinni
neki, hogy ő csak az «ispitában» fekvő Balogh
Andrástól akart fiának üzenetet átadni. Azt,
hogy nem jöhet még haza, mert kificamodott a
bokája. De hát semmi baj, majd ő, Nagy János
ellátja a másiknak földjét is .. . Istenem, most
azokon a jó földeken csupa dudva terem .. .
Pedig az ő ügye világos volt a nagyhatalmas
uraknak. Pozsonyban is egy házban lakik azzal
a híressel, az Eörs dr.-ral. Hát ez a magyar kaputos miért jár le néha ehhez a szegény vasutas
hoz? Miért száll le az úr ahhoz, aki nem úr?
Magyarok között ez csak összeesküvést jelent.
Csak akkor szociálisak, mikor összeesküsznek,
íme, ugyanezt hozta Eörs dr. is Pozsonyba,
ugyanazt, amit túlról üzennek! Csakhogy vele, a
kaputossal már ezredes beszél. . . Majd elválik,
ha jól megvizsgálják .. .

A többiek a pozsonyi Dunapart cserjéi alatt
sokáig várták a derék Nagy Jánost. A bronz
Fadrusz üstökére újra leszállóit, a fecskemadár,
mely akkor ment szebb «hazába vigadni», mikor
kezdődött Nagy János «csodája». Ráth Menyhért
sem ül ott többet. Az Úristen megadta az ő
nyugdíját. Csorba és Kiss pipájában régen nem
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ég a parázs. Az OROL újra kikötött. Tavasz
volt. A kis dunai gályát kidíszítették virágzó
gallyakkal. Annyival, hogy valamennyi kis isko
lásleánykának, aki e hajóval tért haza a dévényi
kirándulásból, telett volna menyasszonyi koszo
rúra. A kis leányok ma is, tavasszal is, csicsergő
hangon dalolták :
Hőre Vahom dolu Vahom
Dunaj vodu pije . ..

Nagy János, a nyugdíjas — nyugdíj nélkül —
nem látta őket, nem hallotta őket. . . Pedig
úgy szerette a gyerekeket, akiknek lelke mindig
fehér, akármit tanítanak is nekik, — fehér, mint
azok a virágzó gallyak a hajón . . .
COLLEGIUM HUNGARICUM.

Riadó-autók ; beléjük zsúfolva a komor rend
őrlegénység. Mentőkocsik szirénái. A napfény
tompul, majd fölvillan, majd újra napfogyatko
zás borul az egész Ringre. Mindenki fut, egyik erre,
a másik arra. Aki megáll lihegni, — egy pillanatra
fölbámészkodik, de mintha kormos üvegen át
látná a nyári eget. A levegő megtelik csípős füstszalaggal. A Ring egy-egy bérházának felső ablak
soraiban tükröződik valami, ami a köhögtető, fölés lekavargó füstnél is jobban fojtja vissza a köz
napi lélekzetet. Az egyik ablaksoron — ott, a har
madik emeleten —r vérvörös panoráma vetülete
rezeg tovább. Egymást bolygató tűzhullámok
dagálya. A negyedik emelet ablaksorában fekete-,
barna-, pirosszegélyű gomolygás rajzolódik, majd
halálos, nehéz nyugalmasságában, majd lázasan
tolakodó izgalomban. Egy ingujjas, szemüveges
férfi megtorpan, mert hirtelen megbénítja a szem
közti ablaksorokban tükörképekben kondorodó,
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fodrosodó pokol. Nem is mer arra nézni, hol azt
láthatná, ami tükröződik — inkább csak a vetületet nézi. Ezt könnyebb elbírni. Egy csoport
iskolásleány összebújik és egymásnak tolong, mint
a meghökkent bárányok nyája. Ketten megfog
ják egymás kezét. Egy harmadik elveszti néhány
füzetét, de hátra sem néz a veszteség után. Egy
szerre valamennyi futásnak ered, mert fiatal ösz
töne hajszolja : fuss! fuss!... menekülj, ha nem
tudsz mást, ha nem tudsz okosabbat. Ahol az
ősember és az elemek szövetkeznek, ott csak két
választás van : vagy futni, mert a távolság vigasz
és élet ; a másik út nem lehet más, mint puszta
kézzel nekimenni az embernek, aki meggyujtotta
a civilizációt. Nagy Isten, — ott a Ring ablakai
ban filmeket pergetnek : Pompeji múlásáról, a
fényes város végnapjairól. Vagy Sodorna és Gomorha enyészetéről, ahogy a Biblia harsona-szavai
megfestették. Ha a hang rémes, megdermed a
szem is, — és mikor a szem megrémül, a fül is
hallja már, amit a szem nem láthat...
Újra riadók szirénái, — mentőkocsik tülkö
lése. Az utcákat majd itt, majd ott zárják, mert
az emberiség árad. Zsilipeket kell húzni minden
áradás ellen. Az Opernring csalogató kirakatai
elé elhúzott dörrenéssel ropognak alá a redők ;
a nyárspolgár, a kalmár elbújik, mert lelke redői
hamar lecsukódnak. Puskaropogás...
Minden bizonytalan, rendezetlen zsivajból csak
egyetlen kiáltást lehet értelmesen kiérteni. Ez
az egyetlen értelmes kiáltás a factum: «Ég az
igazságügyi palota!»
A messze zugokban, a Lugeck körül, a csöndes
Jasomirgottgasse tájékán, de már a Burgplatz rá
csaihoz lapult tömeg soraiban is elhangzik min
den kommentár, mely nélkül még az idő sem tud
cselekedni. Az idők minden jele után ott a sok
apró jegyzet, melyben a polgár gondolkodik és ítél.

— Alles lauft... Nur die Maria Theresia bleibt
sitzen... — mutogatnak a Hofmusewn-ők közötti
térre, a monumentális emlékműre. — A császárné
nem szalad el, mert — ül! Ök — az uralkodók
ültek — ükunokáik is ültek... Miért nem mentek
előre? !
Valaki fölkapja a gondolatot és keserűen évődik :
— Auch der Beethoven sitzt... Nem szalad el,
mert bírja a tüzet. Könnyű neki, köntös nélkül
ültették oda... Jetzt ist alles nackt. Wir san
nackt...
Kicserzett arcú asszonyszemély, aki még az
imént zöldségboglyái mögött állt, — folytatja :
— Und der Beethoven is ja taub gwesen... Siket
volt, azért nem fut el, — nem hall semmit....
Taub war er, wie in Wien ein jeder...
Az elnyűtt kabátos, kinek homlokán a bélyeg,
mely úgy megkülönbözteti másoktól, mint a csor
dák állatait a rájuksütött betű a falu többi álla
tától — mert ráncaiba oda van sütve : «nyug
díjas» — bölcselkedik :
— Az igazság legalább nem gyulladhat meg,
ha palotája üszőkké perzselődik is. Tudjátok miért
nem gyullad meg az igazság?... Egyszerűen
azért, mert — nincs!
A szomszéd felebbezhetetlenül kinyilatkoz
tatja :
— Szerencse, hogy csak bíróságok papirosai
égnek. Inkább az a sok akta égjen, minthogy
egyetlenegy karaj kenyér pörkölödjék.. ..
A régimódi polgárasszony kezeit tördeli :
— Gott und die heilige Jungfraiu! Moszkva
itt, a Kaiserstadt kellő közepén! Jessas! wenns
der gottselige Kaiser erlebt hält...
— Na, Mutiert, — böki meg könyökével a
mészpecsétes siheder — Moszkva itt, Wien köze
pén? — Nem úgy van. Maga Bécs Középeurópa
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igazi Moszkvája. Hahaha! — a goldenes Weaner
Herz Moszkvája... Itt már minden vörös, még
a baromfi is! íme, ott az első vörös kakas...
Voltak, akik kacagtak, voltak, akik csak fejü
ket csóválták, de ellenmondani egy sem mert.
Újabb puskaropogás. Üjabb mentőautó-szi
réna. Itt-ott fölharsant az Internationale ritmusa.
Aki nem dalolta, hallgatott, nagyon hallgatott.
Üjabb puskaropogás, egyre szaggatottabban. Mo
raj. A menekülés szorongató moraja...
Az emberek, akik itt gyülekeztek és oszoltak,
a biztos kapumélyedésekben vagy a lezárt utcá
kon, azok közül kerültek ki, akiknek nem is maga
az esemény fontos, hanem az, hogy az esemény
ről elmondhassák a véleményüket és a következ
tetéseket.
Az utcák üresek. Az embereket hazakergette
a kard és puska, és az ezeknél is hatalmasabb hata
lom : az éjszaka, mely áldott és gonosz kezekre
egyaránt bilincset ver. Az elhagyott utcán per
nyét, porként írásokat, perzselt faleveleket per
get a langyos szél. Az aszfalt fantasztikus térkép ;
óriás folyókként kígyóznak rajta a kormos vízerek a tűzfészek felől. A téren és az utcákon való
sággal az ördög lábanyoma csavarodott végig.
Az igazságügyi palota kormossá perzselt legfelső
falai fölött csak egy-egy nyári fényű csillag virraszt, de ennek a csillagnak pillantását is még
mindig el-eltakarja. a gomolygó füst, mely hol az
egyik, hol a másik elszenesedett ablakrámából
bomlik a magasba. Mintha ez a füst el akarná
rejteni az üszkös romot, mert szégyelli, mit művelt
az oktalan ember, aki még mindig Herosztratesz
terhelt ivadéka.
Az embertömeg nyomtalanul eltűnt. Az egyik
ember megbújt fészkében, mint a megriadt ma
dár, a másik elhúzódott az árnyékba, mint az
Űzött patkány. Az utcán csak a sisakos tűzoltók
7 Jankovies.

és a sisakos rendőrök csizmái kopogtak. A Ring
felől a Collegium Hungaricum egyik fiatal ma
gyarja osont hazafelé. A mellékutca sarkán meg
lapult a szembedobogó őrjárat elől. Nézte ezeket
a kemény, szótalan legényeket, kik ma bajtársakat
vesztettek és embertársakat öltek. Mit mívelnek
ezek a csöndes éjszakában? Megállanak emittamott és a magukkal cipelt nagy üstből bemeszelik
az aszfaltot. Vérfoltok maradtak a kövezeten...
Reggel még ez a vér szerető, rajongó, akaró élet
kis patakja volt, mit ki nem pótolhat «óceánja
vérnek». Most ugyanez a vér csak folt az átmele
gedett aszfalton és az ember kihűlt becsületén.
Sötétlő folt ; — az ördög lábnyoma. Oltott mész
szel kell átfestegetni. Az ember mindent szeret
a fehérség mögé rejteni...
A szálas fiú lábujjhegyen odairamlott a Gárda
palota kiskapuja elé. Nem kellett csöngetnie, nem
kellett koppantania. A kiskapu magától kinyílott,
mintha a kilincs megismerte volna, hogy ide be
váló a szomorkodó esti utca magános bohémje.
Bognár bácsi, a pompás öreg portás éberen vir
rasztóit és vigyázott az ő édes gyerekeire. «Addig,
míg csontvázam bírja, a kapuban állok, mert én
vagyok a számadó juhász. Az én bárányaim közül
egy sem veszhet el, ahogy valamikor ott, Fejér
megyében a dédapám kezén sem veszett el egy
bárány sem...»
— Isten hozta, Haller dr. úr. Már majd azt
hittem, bevitték.
— Kettő kell ahhoz is, Bognár bácsi. Tudja,
hogy csudadoktor lesz belőlem. Beveszem a port,
amit pácienseimnek kellene bevenniök, és látha
tatlan leszek... Legalább bármely hatósági kö
zegnek ...
Bognár bácsi, ebben az órában, ebben a tikkadt
esti hőségben is még mindig zsinóros zöld atillájá
ban, ropogós csizmában, sastollas kucsmában vi-
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gyázott a fiatal magyarokra. Kifelé fenyegetett
a nagy kulccsal és rezignáltan tréfált :
— Aranykulcsos kamarás vagyok. Ha ezek
nek volt 16 ősük, akkor nekem volt vagy 116,
mert az enyémek még Árpád apánkkal nyargaltak
idáig fürge, apró lovakon... Nemsokára nekem
csikordul a nagy zár, ha bebocsát Szent Péter...
Na, végre itthon van mindenki...
A palota hűvös kapualjában megült a bágyadó
éjszakai homály. Csak Bessenyey fehér szobra
derengett bele a feketeségbe. Csönd.
— Hát a többiek hol vannak?
Bognár bácsi hátra bökött.
— Együtt ülnek a refektóriumban. . .
— Mi lelte őket ? Csoda csönd van...
— Hát kérem, ennek is van egypár oka. A kis
asszonyok megriadtak a nagy tűztől. Még nem jött
vissza a lélekzetük. A fiatal uraknak egy garas
sem maradt a zsebükben... Ha ugyan volt. Fél
nek, hogy egész Bécs lángralobban. Oda lesz a
tanulmány. Haza kell menniök... Meg vagyon
e csöndnek még egy külön más oka is...
A fiatal Haller belekarolt az öreg portásba
és odavezette a portáslakás ajtajáig, hogy meg
ne botoljon az árnyékba elmerült lépcsőben.
— Hát mi légyen az a legfőbb ok?
Az öreg tréfásan kiszólott ajtajából :
— Nem volt idehaza a Haller dr. úr, akié
mindétig a legnagyobb szó...
Azután tréfásan becsapta ajtaját. Haller ügye
sen betapogatózott az ebédlőbe, hol nagy zsinat
tal fogadták fiúk, lányok.
— Mi újság, Gyuri? — honnan jössz, Becs
baktere? Mit csinálnak a szocik? Mesélj valamit!
A fiú intett. Ceremóniásan szólt a pincérnek :
— Kálmán, ne feledkezzék meg egy éhes
magyarról! Hozza már azt a bécsi mannát!
7*
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Haller máris pernyés szélű, porként íves, el
ázott papirost húzott ki zsebéből.
— Ide hallgassatok, gyerekek! Mit találtam!
Ezeket az írásokat éppen egyik kapualjba pör
gette a szél. Ott szedtem össze, mielőtt az utca
seprő beteregeti a csatornanyílásba. Összeszed
tem, hogy el ne csenje valami zsaroló kalandor.
Válókereset a kigyulladt igazságügyi palota irat
tárából...
— Halljuk! halljuk!... ha pikáns ügy...
— Tanuljunk belőle! Hadd tudjuk meg, miért
okosabb legénynek maradni vagy agglegénynek!
Halljátok lányok, miért nagyobb kincs a párta,
mint a főkötő!
— Úgy látszik, te a házasságot is békeszerző
désnek nézed! Olyannak mint a mai békék, me
lyekben előre kikötik a háborút...
össze-vissza kiabáltak,a fiatalság kedves nagy
hangján, ösztönös kíváncsisággal. Hirtelen érde
kessé vált nekik az értéktelen papirosrongy, mely
a Justizpalais tűzvészéből az egyetlen ide is be
került bűnjel volt.
Az ázott, porként papírdarab tulajdonosa
fölállt és kezével átmetszette a levegőt. Csöndet
intett, mint a karmester, ki egyetlen mozdulattal
elnémítja a zenekart.
— Lányok, fiúk, leányasszonyok, az asszonyiság képviselőjelöltjei, a házasság még meg nem
szüntetett hitbizományának boldog és boldog
talan várományosai! Minden aggodalmat elosz
latok. — Meglóbálta a kis iratcsomót és letépett,
megfeketedett alsó szélére mutatott. — Gyerekek,
ha van ismeretlen katona, van ismeretlen asszony
és ismeretlen férj. Erről az aktáról éppen leperzselődtek a nevek. A névtelen titok többé senkinek
a titka. A névtelenség révén ez a papiros legalább
olyan régivé vált, mint a rosettai kő írása. Ami
az utcán hentereg, Magdikánk, az már nem titok.
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Aki a kihordott szemétből ezüstkanalat kapar ki,
az nem lopott, még a becsületes megtaláló szere
pét sem kell játszania. Ez a darab papiros kor
szerű novella. A ma. A mai Bécs. Érdekesebb,
mint a divatos Dekobra-kötetek Hallgassátok!
A fiatal fejek összebújtak. Sok fiú a kíváncsi
ságát arra is fölhasználta, hogy arca összeérhessen
a szomszéd leány orcájával, válla a puhább szom
széd puha karjával. Egyszerre kétszeresen vol
tak kíváncsiak — a tépett papirosra, melyet nem
ismertek — és a leányokra, akiket a múlt őszi
beiratkozások óta jól ismertek.
Csönd lett. A becsületes megtaláló meg olva
sott — néhol akadozva, mert a gépírás sokhelyt
csonka, másutt ázott volt.
«Közöttem és uram között esztendőkig a meg
értés volt a megoldásoknak minden sors-zárba
beillő kulcsa. Azután... 1914 augusztus i-ét
írtuk. Az én uram is kiment a harctérre virágosán
és visszajött virág nélkül. Természetesen eldur
vult, mert szenvedni lehet heteken, hónapokon
át, de nem éveken keresztül. A durvaság hazárd
játék : kis téttel kezdjük, — mindenünkkel végez
zük. Elveszítjük rajta Ófalut és Újfalut, ő eldur
vult. Én meg itthon csuklómelegítőket horgoltam.
Tarka jegyekkel sorba álltam izzó napban, der
mesztő fagyban árdrágító kalmárok boltja előtt.
Csentem lisztes zacskókat. Csempésztem enni
valókat. A gyerekért, — a gyereknek.
— Tudtam, hogy uram, az a sebesült szegény
ördög, — ez a vérhas után föltámadott és az új,
a szebbik életet sóvárgó, meghasonlott férfi a
galíciai nagy temető vérszurtos falui között meg
csal engem minden nővel, aki ápolás álarca alatt
akár irgalmasságból, akár zsoldért kínálkozik
férfit vigasztalni. De azt is meggyónom, hogy már
én sem szerettem sokáig uramat, — már a harma
dik esztendőben mást szerettem, — más férfit...
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ez is annyira természetes, mint az évszakok tör
vényszerű járása. Férfi és nő egymást talán csak
akkor szerethetik örökké, ha egyikük már meghalt.
— Én azért hű maradtam ehhez a nekem ide
genné vált emberhez, aki nekem csak azért vált
idegenné és akinek én csak azért váltam idegenné,
mert 1914-ben közbejött valami, ami ugyan
évezredek óta ismétlődik. Csakhogy régi időkben
a vízbedobott kavics csak hullámgyűrűket vert,
de az 1914-ben bevetett kavics tengerrengéseket
váltott ki...
— Szóval, mégis hű maradtam. Őszinte va
gyok. Nem erkölcsi malasztból. Nem a felejtett
eskük kötéséből. Nem is mások félelmes ítélete
miatt. Sőt még csak nem is jövőbeli ellátási érde
kekből. Hű maradtam egyszerűen — fiam miatt.
Az apa emlékét, bármilyen por rakódik reá, könnyű
még haló porában is a gyereknek megmenteni, és
ha ez nem sikerülne, ez a szerencsétlenség sem
öl. De az édesanyjára a gyereknek mindig föl
kell néznie, még akkor is, ha száz évet is él az, aki
ma gyerek!
— A durvaság, hűtelenség, nyomorúság még
mind semmi. E szépséghibákkal a köznap jármá
ban még húzhattuk volna az életet egymás mellett.
A sors így is előre terelhetett volna ösztökéjével,
hogy nincs letérés jobbra, nincs letérés balra
— És most mégis kérem házasságunk fölbon
tását. Ausztria fölbomlott és Ausztria bomlása
bírói ítélet nélkül is fölbontotta az én házasságo
mat. Éppen a gyerek miatt.
— Higyjék el, bölcs bíró urak, a küzdő ember
pár megférhet egymás mellett a legellentétesebb
életcélokkal és szembenálló érdekekkel is — a meghasonlás öngyilkossága nélkül. Elképzelhetek
emberpárt, hogy a férfi herceg, az asszony paraszt
vagy proletár — és fordítva. Hogy a férfi moha
medán vagy buddhista, — az asszony meg ultra-
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montan. El tudom képzelni, hogy a férfi fehér
ember, a párja meg szudáni néger — vagy for
dítva. Csak két igazság nem állhat egymással szem
ben nap-nap után, mert éppen csak a két igaz
ságra nem áll a számtan semmiféle szabálya :
azok akár összeadva, akár kivonva, — akár szo
rozva, akár osztva, mindenkor hazugságot ered
ményeznek.
— Közöttünk ez a hazugság a fiunk sorsa.
— Uram, a fiunk édesapja, joggal követeli,
hogy fia az ő nemzetiségének géniuszát kövesse.
Az ö nemzetsége fajának hitét, magvetését akarja
belepalántálni.
— Én a fiúnak édesanyja vagyok. Én hord
tam szívem alatt. Nekem mondta először : MaMa-Ma. A gyereket én imádkoztam vissza a skar
látból, a diftériából. A gyerekért én loptam a til
tott lisztet. A gyerek az én fajtám, — én tanítom
az én anyanyelvemre, nemzetségem hitére.
— Ez az a két igazság, melyet ha összeadunk,
a fiú lelkében hazugság lesz belőle. Az élet nem
él Salamon kettévágó ítéletének rabulisztikájával.
Mi egyformán szeretjük a fiút — és ezért lelkét
igazán kettészeljük... Nem bírom tovább : me
gyek és teljesítem az édesanya utolsó — legna
gyobb áldozatát : lemondok ő róla és megyek...»
Haller befejezte. Megismételte az utolsó szava
kat : «lemondok róla és megyek... ». Hozzáfűzte :
— Helyes. Ez az egyetlen helyes. A gyerek
az apa nemzetiségét, nemzetét, faját, az apai
rácét követi.
A nyurga Molnár Géza, a Liszt Ferenc-hajú
fiú, aki haja szerint muzsikusnak és kézmozdulatai
szerint karmesternek készült, legyintett :
— Igaz, hogyha a bíró ezt a períratot olvassa,
nem ásít. De ez nem is az édesanyának meg
nyilatkozása. Ez az írás valamelyik levitézlett
Hof- und Gerichtsadvokat műve. Ott készült a
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Schortenbastei vagy a Gudrungasse valamelyik
irodájában. A szerzője azt hitte, novellát ír.
Azt hitte, hogy ő maga Guy de Maupassant
stájer térdnadrágban...
A rábamelléki zömök fiú, Marossy Imre saj
nálkozott :
— Kár, hogy az elperzselt csomóból elégett
az ítélet... A sok igazság és érzékenykedés he
lyett mulatságosabb lett volna valami jó Casanova-ügy...
Haller állva maradt és élesen szólt :
— Maradjunk a tárgynál. Kinek van igaza?
az apának vagy az anyának?
— Hát beszélj magad! Halljuk!
— Hát menjünk vissza a faj kérdésre... Ez
különösen érdekes most, mikor pár óra előtt a
tűz az internationale^ sustorogta. A béke tizedik
esztendejében Európa kellő közepén éppen az a
ház égett le, ahol az állítólagos igazságot osztot
ták — jegyrendszer nélkül. Ne feledjük, ez külö
nös láng volt ■ — szimbólum, mert a lángnak is
legalább annyi válfaja van, mint a lángot oltó
esőnek. Van permeteg és szemes eső, zápor és
árvizet termő zuhatag. Kiesett figyelmetekből,
hogy ez a mai tűz nem csak eldugott benzines
kannákból lobbant, hanem az egyetlen igazán
létező és nem csak legendákban kitalált pokolból,
melyet emberi agynak szokás nevezni. Ez tűz
volt, amit tudós fanatikusok, fanatikus teoretiku
sok és kizökkent elmék világforradalomnak — a
tett propagandájának hívnak és más efféle újsütetű
nevekbe takargatnak. Ezeknek a szóknak fá
tyolén keresztül a tűz nem látszik rémes vörös
nek, hanem nemesebben vagy nemtelenül rózsa
színűnek ...
— Mit prédikálsz Gyuri! — kiabáltak kórus
ban. — Mi köze mindennek a válóperben föl
vetett kérdéshez?

lőj

— Majd meglátjátok. A válóperben fölvetett
kérdésre adott helyes felelet oldja meg majd
azt az izgalmat, amit a mai tűz kilobbantott...
Kezdjük a race-kérdés vizsgálatát a legegyszerűbb
példákon. Kezdjük a házi állatnál. A házi állat
régesrégen megszelídült, csak szelidítője, az ember
nem szelídült még meg. A rugós mustang a vad
nyugatról őse a kezes paripának. A vad ménló
ból hűséges jóbarát lett ; gondmutatós órákon
igavonó társ. Nagy Kain-munkák terén, a csata
mezőn jóságos életmentő, aki velünk együtt hal
hősi halált. Tavaszi percegéskor, őszi avar-sus
torgáskor magános lovagláson filozófustársunk.
Vagy nézzünk más állatot. A gonosz ábrázatú
bölény leszármazói is megszelídültek. Jusson
eszünkbe a gimnáziumból ez a verssor : «udva
ron jehérlik szőre egy tehénnek...» Ebben a fehér
lésben benne van az otthon és a béke egész
meséje. A tehén a kisdedek dajkája, az öregek
eltartó gazdaasszonya. Vagy nézzük az ökröt...
Kegyes. Jámbor. Carducci így írta : pio bove.
Fekete szemében tükröződik szülőföldünk... Vagy
simogassuk meg derék kutyánkat. Ükőse talán a
gyalázatos toportyán volt. Az eb hozzáédesedett
az emberhez és így keletkezett a csoda : az eb
emberré lett az állatban, az ember megmaradt
állatnak az emberben. Szóval az állatszelidítő
önmaga, a teremtésnek koronája — merem mon
dani : pakfong koronája — nem szelídül meg
soha...
— Ezt láttuk ma a tűzben. Én szentül hiszem,
hogy a nemzetköziség, az internationale nagy
alchimista konyhájából éppen a race teóriája fog
győzelmesen kikerülni... Ez a jövő problémája.
Ez a nagy kérdés vetődik fel ebben a kis porként
papírban, melyből most olvastam. Ez a kis papír
foszlány föltárja Ausztria egész tragédiáját, az
örök törvények minden következményével. Hát
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a férfi talán grazi német és az asszony talán
rivai olasz — vagy a férfi maribori szlovén és az
asszony innsbrucki német...
— Kíváncsiak vagyunk, mit akarsz kihozni,
te pozsonyi Darwin ! te* collegiumi házi Brehm...
Haller körülnézett.
— Mint házi gazdák megkérjük először a vendé
geinket, hogy mondják el véleményüket... A ma
gyar nézet úgyis lassan érik. Néha az a baja, hogy
évtizedekig érik és mire megérik, már — késő :
túlérett.
A szinte gyermektermetű, fürge, fekete Ce
sarmi, a sienai fiú, aki legjobban érezte magát
egész Bécsben a magyarok között — röviden
intézte el a kérdést. Fölemelte karját alla rontana,
római módra :
— A gyermeknek, akár fiú, akár leány, az
apjuk géniusza szabja meg a nemzeti irányt.
Az anya — nos, hát örüljön annak, hogy anya.
Fájdalomból, de szeretetből is jóval többet kap
a férfiú osztályrészénél. Érje be ennyivel. A gyer
mek jövőjére életcélt, nemzeti jelleget, faji kö
telezettséget az apa vércsöppjei kényszerítenek.
Nálunk Itáliában a svéd szőkeségnek is korom
fekete fürtű latinná kell válnia lelkileg, hogyha
olasz földön akar élni. Ez a fascio nemzeti kollektí
vizmusa ...
A müncheni Heinz von Lüneburg meg éppen
szaktudósnak számított a faj kérdés terén, ö végig
járta a régi Ausztriával szomszédos nyelvszige
teket és ezért már nem is véleményt mondott,
hanem valósággal határozót hirdetett. Szerinte
az olaszországi sette communi, a hét német község
— a Val di Lesa wallisi bevándoroltjai, a latin
Gardena egyszersmindenkorra megőrzik germán
eredetüket. Nyugodtan döntötte el a vitát.
— Kinder, Rasse ist Losung der Zukunft.
A faj a jövő jelszava. Vegyük a konkrét példát.
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Az a nemzet faj iság győz, melynek vércsöppjei
erősebbek, mint az új oltás minden vérsége.
A legerősebb faji egyéniség a germánokban van.
Akinek tehát germán őse van,illetve volt,az ger
mánnak számít. A felolvasott írás szerint az
anya és apa kétféle nemzetséghez tartoztak. Végre
az anya lemond gyermekéről... Addig nem tu
dom, helyesen járt-e el, míg nem ismerem a szembe
került házastársak fajiságát... Ha az apa német
volt — az anya nem tehetett máskép. Valósággal
intuitív módon megérezte, ki az erősebbik. De ha
az anya volt germán, akkor meg éppen azt mon
danám, hogy azért vergődik igazáért, mert érzi,
hogy a gyermek az övé, mert ő az erősebbik...
Ma már a germán fajiságot tudományos munkák
kimutatták például Dantenál, Garibaldinál...
A többiek meglepetve néztek össze. A fiatal
Haller helyeselt.
— Ügy van. Heinznek van igaza. Én mint
orvos beszélek. Mint biológus...
Pattanósan feszült lett a vita hangulata,
mikor váratlanul hozzászólt a nagy kérdéshez a
harmadik vendég is, a szép bokájú Marjorie
Hopkins, aki Atalantából vetődött ide, állítólag
németül tanulni. Odáig már jutott, hogy mikor
keresztül ment a Jasomirgott-v&cÁn, melyet az
esküdöző Henrik fejedelem után neveztek el,
rendíthetetlen volt meggyőződése, hogy Jasomirgott osztrák regényíró vagy talán Walzer zene
szerző lehetett, hogy utcát kapott az utókortól.
Erre azután a bohó fiúk elhitették vele, hogy
Fleischmarkt és Tuchlauben két bécsi születésű
filmsztár családneve.
— Interesting! — érdekes — úgymond a
szépbokájú, de tornatanár termetű amerikai leány.
— Poor old Europe with racial questions ! Szegény
vén Európa, a maga faji kérdéseivel! Sokkal
jobb és gyakorlatibb megoldás az amerikai nagy
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olvasztó fazék. A big melting pót. Az irlandi cowboynak indiánus arcéle támad a nomád pásztor
élettől meg a blizzardok viharos szelétől, össze
adok például négy bevándoroltat — mondjuk
olaszt, spanyolt, germánt és oroszt. A négyből
kitűnő yankee lesz. Együtt adnak, akár a kártya
játékban, egy ütést. Csak az a kérdés, melyik náció
faja az atout!
— Mit hápog ez a délceg prairie-katángvirág?
— súgta Turay Magdának a barnaképű Szijjártó
Pista, a kúnsági fiú, aki sok mindenféle tudo
mányt «hallgatott» itt Bécsben, okos fejjel, de
siket füllel. A német szóban még csak a névelőkig
jutott. Máris lemondóan intett :
— A der-die-das keservetes keresztrejtvény.
Nem tudom megérteni, miért legyenek a fogalmak
között urak és hölgyek. Legkevesebbet boldogulok
a kappanokkal... (így nevezte a semlegesnemű
«das»-\..} Ha megházasodom, a feleségem «das
Weib», a gyermekem «das Kind»... Nem akarok
semleges nemzetséget alapítani! Hja, mit is
beszélt ez a tengerentúli virágszál?
Turay Magda Miss Hopkins new-yorki angol
sággal kicsörrentett szavait gyorsan értelmezte
Pistának és a gyöngébbeknek :
— Miss Hopkins dicséri a nagy üstöt, melyben
Európa hajótöröttéit és szerencsevadászait — az
elesetteket és elsodortakat, a politikai ábrándozó
kát és a pénzolvasókat a mi napjaink naiv yankeejévé főzték. Igazi amerikaivá, kinek újdonsága az
európai régiség, demokráciája az elszegényedett
grófi korona... Rendben van. En is megmondom
véleményemet, még akkor is, ha Cesarmi és
Haller megharagusznak rám. Az anyának van
igaza. Mindig az anyának van igaza.
— Miért éppen az anyának? Kérdék Össze
vissza, jobbról, balról.
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— Mert — veti közbe Haller dr. kacagva —
a Magdi anyának érzi magát...
Turay Magda fülig elvörösödött.
— Ne légy ízetlen, Gyuri!
— Javítok. Javítok — ahogy a rádió be
mondója igazította ki magát a minap. Ezzel csak
azt akartam mondani, hogy Magdi orvosilag is
loo%-os nő. Nincs abban semmi ízetlenkedés,
ha azt állítom, hogy ő idegileg és lelkileg már ma
érzi mindazt, amit az anya érezni tud. Végre is
az alig 2—4 esztendős babák is babusgatják bábái
kat, anyáskodva, pedig — még nem szültek...
— Ebben Haller Gyurinak van igaza. —
Folytatta komolyan Magdi. Én azt tartom, a
gyermek kövesse édesanyját. Az anya szülte,
— nem az apa. A szót is az anyától tanulja. Van
anyanyelv, de nincs apanyelv...
— Éljen a forradalmár Magdi!
Haller hangosan kijelentette :
— Azért mégis nekem lesz igazam... Ezen
nel kiemelem Magdit a középeurópai olvasztó
üstből! Mert itt van ám az igazi melting pót!
Karjára kapta a tiltakozó, kapálódzó fiatal
leányt. Nézzetek ide... Ez jó race lesz... Hogyan
védekezik...
Hirtelen megcsókolta. Talpra állította.
Magda vérpiros orcával gúnyosan nézett körül
és véget vetett a tréfáknak, miknek fele mégis
komolyság. Száraz szóval tett pontot a viták után :
— Gyerekek, menjünk a postánkért...
Ez érdekelt mindenkit legjobban. A fiatalok
egymás után szállingóztak a teremből a kapualjba.
Mindegyik csoportnak meg volt a maga pólusa,
valamelyik nagyhangú vagy érettebb egyéniségű
fiú, vagy valamelyik takarosabb leány. A főlépcső
alján egy percre megakadtak, mert Bessenyei,
a költő gárdista, ha márványból volt is, mindig
közéjük keveredett.
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Turay Magdi fölkacsintott a szoborra :
— Ilyen dalia nem ak d köztetek, ti filológu
sok, geológusok, szociológusok, ideológusok. Tud
játok meg, hogy nekünk nem egyik, vagy másik
férfi tetszik, hanem az ilyen igazi férfi...
Bogláry, az irodalomtörténész, aki most írta
magántanári dolgozatait, közelebb furakodott
Magdához. Tetszett neki a leány. Ingerkedett :
— Magdi a lélekvándorlásban hisz. Itt a kol
légiumban is azt a cellát választotta, melyben
Bessenyei verseket és pénzeket költött. Estente
a költő hazajáró szelleme látogatja. Vigyázz,
Magdi, új Ágisz tragédiák hősnője lehetsz. Aigaris?
Telonis? A lányoknak még a hazajáró szellem is
veszedelmes... Ismered a jó öreg Goethe kedves
kis románcát? A címe : Wirkung aus der Ferne.
A fiatalok ölelkeztek titokban. A szerelmes apród
ruháján foltja lát zik annak az italnak, melyből
imént egypár csöpp a királyasszony udvari frájjának parádés viganójára csöppent... — A fiú
szavalni kezdett :
Die Gegenwart nur
Die lasse wohl Spur >
Doch niemand wirk’ in die Ferne,
Sogar nicht die himmlischen Sterne!
Nun seht! So eben ward mir zur Seit’
Der geistige Süsstrank verschüttet,
Und gleich darauf hat er dort hinten so weit
Dem Knaben die Weste zerrüttet...
Nézzétek Magdi blúzát... Fogadok, Bessenyeivel
ölelkezett. Hajporos lett...
A leány vállához kapott, hogy letöröljön egy
pár kis púder foltocskát. Magda visszafelelt :
— Furcsa, ha professzor csipkelődik, még az
is csupa irodalomtörténet...
A kapualjban, hol ma sötétes volt, mert a nagy
tölgykapu korán zárult és a lámpákat is letom
pították, valamennyien a fülkéhez hemzsegtek,
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hol a portás a postájukat skatulyázta. Hirtelen
nagy csönd támadt, a szeretet ihletének meghatott
ünnepi csöndje. A sok fiatalnak lelke nosztalgiásan szállott valahova messze, valakihez messze.
Az egyiké az édesanyjához, aki nyáron a tikkadt,
télen a fagyos kis trafikosbódéban görnyed és
gyűjtögeti a szomorú, lassú filléreket, hogy tan
díjat fizethessen. Vagy ahhoz az édesanyához, aki
valahol a pusztai kis házban a vakságig hímezgeti
a kacskaringós monogrammokat a mások leá
nyainak kelengyéjébe, hogy ebből szerezhessen az
ő leánya valami tudást. Legtöbb helyütt az anya
gyűjt, mert az apa ott maradt Krasniknál, vagy
a Piave-nál és nem hagyott mást hátra, csak a
becsületet. Ebből pedig rettenetesen nehéz ke
nyeret dagasztani. Voltak, akiknek az apa felé
szállt minden gondolata, aki most valahol a
Mátyusföldön vagy Háromszék tájékán útlevél
és nyugdíj nélkül vár valami eddig meg nem élt
nagy virradásra, mit politikusok füllentenek,
poéták ígérnek és maga az Ür nyilatkoztat.
Az apa hisz benne, de abban a formában, hogy
«credo quia absurdum». Hiszem, mert hihetetlen.
Meglesz, mert lehetetlen...
Mind odatolongtak a kis ABC-s szekrény elé,
hogy repeső szívvel vigyék esti szobáikba az
ismerős betűk némaságába torlódott hazai gon
dolatot. A levelek olvasása közben mindegyik
megesküdött, hogy vigyázni fog magára. Meg
esküdtek, ha percek múlva meg is szegték ezt az
esküt. A csönd hallgatott közöttük ; a magyar
méhek most nem zsongtak. Észre sem vették,
hogy a Géza vagy a László képes lapot kapott női
írással, vagy az Ilus meg a Judit képes lapot
férfi-írással...
Akármilyen örömöket hozott is az a nehány
lap vagy az a pár lezárt kis levél, a posta kiosz
tása után nagy csönd lett az úr a fiatalok között.
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Nem csak az olvasás ideje alatt, hanem azután is.
Mintha valami titokzatos szomorúság kapaszko
dott volna mindegyik vágyakozó lélekbe...
Eloszlottak a lépcsőkön. Csak a daliás gárdista
márvány alakja derengett a sötét lépcsőházban.
Egy-egy csalfa holdsugár keresgélte szép nemes
arcát.

ELCSENDESEDETT EMBEREK, KIALUDT
TÜZEK.

A fiatalok lassan gyülekeztek az esti asztalok
köré, mint mondották : a gárdisták refektóriumába. Ma csöndesebbek voltak, mint máskor.
Vártak valamit. Várták, hátha ma is kirobban
valami szokatlan esemény. Jól érezték magukat az
öles vastag falak és a bezárt tölgyfakapu mögött.
Éppen Melioris Dani lépett be az ebédlőbe,
a szepesi fiú, akit szülei azért küldöttek Bécsbe,
hogy tiszta germán kultúrát tanulhasson, ö meg
inkább bejárt a levéltárakba, melyek eddig
hozzáférhetetlenek voltak és ott nyomozgatta a
magyar sorsnak a császári rendőrzárak mögé rej
tett keserveit. Megállt a bejárat egyik tükörfala
mellett és oldalt sandítva méregette saját arcélét.
Az egyik fiú, aki mindig kötekedett, tüstént
bosszantgatta :
— Nézzétek a Danit! Egyre azt ókumlálja,
melyik a turáni vonás az ábrázatán ... Ö a magyar
fajkeveredés remekének tartja magát. Az egyik
szeme vogul. A másik szeme cseremiz. Az egyik
füle kún, a másik füle bessenyő. Az orra és jelleme
magyar. Az esze meg — török, mert a megszűnt
háremokat sajnálja...
Turay Magda, aki mindenkit megvédett, közbe
szólt :
— Ne bántsátok a mi Daninkat, ö azt nézi
a tükörben, tetszik-e nekem...
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— Bravo, kis patrona Hungáriáé... Nevettek
a többiek.
Melioris Dani nem vett tudomást semmiről,
hanem az ő megszokott tudományos — roman
tikus hangnemében megállapította :
— Ügy érezzük magunkat, mint a tudomány
végvárának vitézei. Bezártak a végvárba. Addig
vitézkedhetünk, amíg van mit ennünk. Mondd
csak kedves Kálmán, mit adsz ma este?
A vézna-fürge pincér, ki éppen berúgta a
csapóajtót és beegyensúlyozta a tenyerétől válláig
mesterien fölépített tál-piramist, ahogyan csak a
régi Bécsben lehetett megtanulni az adag-transz
portot, a magyar pincér tiszteletteljes és mégis
bizalmaskodó ügyességével kapta el a végvári
gondolatot :
— Ma este, kérem alássan? — Kaiserfleisch,
Kaiserschmarn, Kaisersemmel... Nem jó fogás
rend... Éppen most. Nagyon ellenforradalmi.
Be is törnének a proletárok. De nem tudnak.
A kapuban áll Bognár bácsi. Az huszár volt. Kiáll
az még ma is jobbról az egész Ottakringgel, balról
az egész Simmeringgel...
k Melioris tréfásan játszotta a történettudóst :
— Igaz, hogy Attila ősünk...
— Látjátok, — ingerkedtek többen — már
turáni... Kisajátítja ősnek Attilánkat... Ete
lénket ... Vagy talán Etzelt...
— Attila is megfordult az ősz Leo pápa
előtt...
— Vissza, mert Attilát még nem feszélyezte a
generációs probléma... Böködték a többiek...
— Visszafordult. Én azt hiszem, az egész
május elseje visszafordulna Bognár bácsi előtt.
Olyan szép öreg ember...
— Ez már igaz... Éljen Bognár bácsi...
Éljen!
Valaki józankodott :
8 Jnnkovios.
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— Együk meg hamar a Kaiserfleisch, Kaiserschmarn és Kaisersemmel maradványait. Mert
hátha jönnek a «rabjai a földnek»..,
A franciaszakos Kertész Józsi az asztalhoz
terelte pajtásait. Fölemelte két karját, mint a
karmester, ki a taktust ütögeti és dúdolta :
Debout les damnés dé la terre!
Debout les forgats de la fáim!
— Igazad van Józsi... Már az éhség rabjai
vagyunk! ide azzal a pecsenyével... Ne akarj
mindent muzsikával megoldani... Akármi le
gyek, — az Internationale dallama nagyon szép...
Igen, egy pohár sört... Nekem két deci Gumpoldskirchnert... Ne bolondozzál Józsi, lejön a
Diri és kidob... Ugyan, a direktorunk már le
feküdt és szundikál, mert aki alszik, annak nin
csen semmi baja...
Letelepedtek. Elhallgattak, mert ettek. Csak
Turay Magda mellett maradt üresen a szék, ő rátette könyveit, jegyzeteit. Haller Gyuri üres helye
volt. A fiatal medikus egész nap láthatatlan
maradt.
Már majd elkészültek és zümmögtek, mint a
méhraj, mikor belépett Haller. Látszott, hogy
valami végigborzongott egész énjén, valami rá
tiport lelkére és ott maradt külsejében. Szomorú
ságként nagy gyűrűs szemében, fakóságul fiatal
vonásain. Kócos rendetlenségnek máskor magasra
tartott fején. Lezökkent Magdi mellé. Fáradtan.
Kedvetlenül.
— Kálmán — parancsolt rekedten — az én
porciómat odaadhatja valamelyik éhesnek. Nekem
hozzon forró teát rummal. Lehet ma rum — teával.
Magdi anyáskodott vele.
— Mi van veled, kedves Gyurink?
— Velem? — kérdezte a fiú és elhallgatott,
mintha most is messze járna. Majd hirtelen fe-
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csegni kezdett, lázasan, mintahogy az ideges
emberek szokták.
— Igazatok van. Beszélek. Magam is azt hi
szem, így könnyebb.
Kis szomszédja szép arca felé fordult.
— Aranyos Magdi, erősek idegei? Jó. Beszélek.
Nem a részletekről. Magamról. Egész nap bon
coltam. Ez kicsit letört. Elég belőle, amit magam
ról akarok elmondani. Magamról — ez is igazi
boncolás...
— Eddig a klinika termeiben csak a doktor
voltam. Mondjuk : az órás. Szétszedegettem az
elromlott, beporosodott, elvásott óraművet.
— Három hullát kellett boncolnom. Szándé
kosan használom ezt a kellemetlen orvosi szak
kifejezést. Talán szomorúbb volna, ha azt mon
danám : három volt embert. A boncolás fölösleges
volt. Egyszerűen meghaltak. Valaki agyonlőtte
őket. A hatóságok, hogyha bürokrata Írnokaik
ezer árkust firkálnának is össze, sohasem tudják
meg, ki lőtte őket agyon. Én boncolás nélkül is
tudom : az a nagy névtelen, akinek ismeretlen
neve régibb fogalom, mint az ismeretlen katona.
Ügy hívják : véletlen. Igazi Lucifer, minden szép
élet ősellensége. Itt bujkál közöttünk láthatat
lanul. Nem tudjuk, mikor találkozunk vele.
— A három közül az egyiknek gyilkosa volt
a rend. Ez a rend egyik nap csak ártatlan papiros
akta álarcában jelentkezik. Másnap már ólom
golyó. A másikat meggyilkolta a rendetlenség! Ez
is egyik nap csak öblös, rezes hang. Másnap már
a hazug civilizáció fölgyujtása. A harmadik név
telen volt a legőszintébb : az igazi, kendőzetlen
véletlenség. Ez egyik nap ártatlan, az aszfaltra
dobott cseresznyemag ; megcsúszunk. Térdünkön,
könyökünkön kék folt az emlék, melyet ez a
kedves véletlen átnyújt az idők rendjeleként. De
megmenekültünk. Másnap már a véletlen maga
8*
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a végzet. Nincs előle menekvés, sem a házi tűz
hely mellé, sem páncélerődbe, még a szabad ég
végefogyhatatlan csillagsátora alá sem.
— Huh, de elkalandoztam a tárgytól...
— Vegyük sorra őket.
—■ Elsőnek fiatal, 22—24 esztendős férfit fek
tettek elém. Fejlövés érte. Halántékán lencsényi
vörös folt. A sok kiabálás után mereven szorította
össze pompás fogait. Izmos háta, domború mell
kasa aranybarnára perzselődött a jóságos nap
fényben. Nem ismertem, de tudom, hogy ezerszer
találkoztam vele, míg élt. Ne gondoljátok, hogy
ő volt az utcasarki plakátok model ja, — az a
tátott szájú, vörös felsőtestű proletár, akit ma
mindenfelé kiragasztanak... Én másutt láttam,
míg élt. ő volt az, aki övig meztelen felsőtesttel
hajolt a vasúti pályára és a talpfáknak alákala
pálta a kavicsot. Ö volt, aki a világváros utcáin
vödörben cipelte az aszfalt-szurkot. Másutt is
láttam. A felhőkarcoló vasváza előtt keverte a
homokot és cementet. Ott állt a Duna vashídján,
hogy Pozsonyból iderobogtam, — szöget forrasz
tott a vastraverzákba, vörösizzó szöget fehéren
izzó verőfényben. Izmai a hiányos táplálkozás
után is pompásak voltak. Faji jellege : Bécs. Az
apja talán germán lehetett, a. Wiener Wald tájé
káról. Az anyja talán szláv. Ügy taksálom, szlo
vén, Maribor vagy Lubiana tájékáról. Bécsi faj,
ahogy a régi monarchia kitermelte...
— Ruhája szegényes, — uraságoktól levetett
rongy holmi, — a köntösöknek valóságos lélek
vándorlása. Csak nadrágja erős Manchester-bársony. Az utcai munkás proletár-uniformisa. Egyik
karján tetoválást találtam. Csillag. Nem hiszem,
hogy a szovjetcsillag lett volna. Talán valamelyik
odaábrándozott jócsillagzat. A másik csuklója
fölött szintén tetoválás. Az sem függött össze
a proletárdiktatúrával. Stilizált szív, melyhez va-
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lami mézesbáb-szív dobogott mintának. A szív
ben : MIZZERL...
Egymásután nagy kortyokban hajtogatta a
teás rumot. Rekedtes hangja újra erőre kapott.
— MIZZERL... Leány. Ennek a senkinek
senkije sincs, mert senki sem kérte ki eltemetésre.
Még az sem, akiről e tetovált szívben a tűszurás
írása regél. Az is hallgat. Nem kiséri utolsó útjára,
mert talán máris mással állott össze, hogy új
néven, — talán mintf ANNERL — a most nagyon
divatos Lebensgefährtin pályáján tengesse életét.
Nos, mert élni kell — és kettesben valahogy
könnyebb élni...
— Tudom, hogy ez a fiatal férfi — ahogy
definiálni szokás — Marxista volt. Fanatikus
Marxista. Csak azért, mert vagy száz év előtt
Trierben megszületett Marx, aki kitalálta az új
idők acqua toffanáját, az Internationale^ Mert
túlságos későn született az időkben, hogy vallást
alapítson, kitalált valami politikai hitvallást. Ez
a szerencsétlen fiú Marxista volt, csak azért, mert
Uljanov Iljits Vladimir Lenin átkozottul meg
haragudott minden hatalomra, hogy a cári hata
lom felköttette öccsét, Uljanov Alexandert. Ebből
a bécsi fiúból Marxista lett, csak azért, mert Lenin
a svájci hegyek és tavak közül leplombált vagon
ban utazhatott Moszkvába és ott rettenetesebb
hatalmat alapíthatott, mint aminő Rettenetes
Iváné volt... Ebben a szegény átlőtt koponyá
ban a néhai Marx gyujtogatási gondolattá, Lenin
szociális államszervezése lövöldözési mániává for
málódott. Hogyha Marx száz esztendővel ezelőtt
ügyes üzletembernek születik, — hogyha Lenin
valahol a zürichi vagy genfi tó partján meghal a
számkivetettek becsületes szívbénulásában, mi
előtt hazaszállítják, mint élő ekrazitot., lezárt
vagonban, — ez a halott fiatalember ma is él.
Boldogan él a maga szegénységében. Vasárnapra
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kiöltözködik tiszta köntösébe. Megissza a maga
félpint lőréjét virágzó fák között, csicsergő ma
darak alatt valahol a kültelken. Valami hason
szőrű legényen kipróbálja öklét. Azután pár év
múlva élvezi dolgozó izmain Isten napját. Néha
átkarolja termetes asszonyát és estente együtt
imádkozik gyerekeivel...
— Meghalt. Valami rettenetes nagy fanatiz
mus szomorú hőse lett, de hősiessége meddő, ter
méketlen. Ha már meghalt, miért nem tudott a
boldogság vértanúja lenni. Talán mert boldogság
sohasem létezett?... Iszonyú... Ez az ember
teljesen hiába halt meg. Mégis — szomorú hős.
Nem tehetek róla : végtelenül sajnáltam és cso
dáltam a fanatizmusát.
Üjból hörpintett a harmadik csésze rumos
teából.
— Hallgattok? — Tovább beszélek. A klinika
szolgái máris hozták a második halottat. Jóképű,
szeplős, vörhenyesszőke férfi a harmincas évek
elején. Fenyőfa-termetű. Szőke őserő. Szeme kékes
és nyugodt, — a hegyi paraszt szeme, aki föl
fölnéz az ormokra. Mert ott hajnalodik, mindig
korábban, mint lent a völgyben. Ennek már
nevét is megtudtam. Neve : Peter Holzknecht.
Rendőr volt. Kiképzése után most szolgált talán
ötödik-hatodik napja. A tiroli Lienzből vergődött
Bécsbe. Apja elesett az olasz állások előtt a
Monte Pianón. Anyja megzavarodott. Könnyen
megbillent egyensúlya, mert az alkoholista Oberhollenzer Steffl származéka volt. Ezt a szegény
asszonyt, aki a háborúig valahogyan elegyensú
lyozott a dolgos igavonás és a mélabú árnyéka
között, a háború az örvénybe lendítette az élet
kötéltáncáról. Egyik nyári éjjelen meggyujtotta
a lienzi kis havasi majorságát, azzal, hogy «olyan
tüzet gyújt, hogy a Grossglockner minden jege
és hava elolvad. Die Tauern — úgymond —
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sollen nicht mehr silbern schimmern, sondern schön
schwarz trauern um meinen Lenz...» Lorenznak
hívták a Dolomitokban elesett férjet és apát.
A szegény asszonyt valami gyarló, hegyvidéki
bolondházba vitték. Ott várja, hogy kijózanítsa
vagy megváltsa a legnagyobb doktor, — a halál...
— Mije maradt a szegény, de erős, szálas,
délceg Péternek? sem apa, sem anya, sem major
ság. Kenyér után nézett. Pár hét múlva ott visel
hette mellén a jelvényt «Bergführer und SkilehrerAspirant.»NyaktQrö sziklákon kapaszkodott Lienz zel szemben az első Dolomittetők között. Rekord
mester lett a skitalpakon, mert leszáguldott a
Glöckner csúcsától az első szénaboglyáig. Kapott
elismerő levelet. A Bezirkshauptmann kezet fogott
vele. Egypár sportoló ifjú leány, meg egypár
nyaraló vénleány megcsodálta. Csak kenyeret nem
kapott. Ki jár ma vezetőkkel a hegyeken, mint
ez divat volt békében? Akinek pénze van, csak
autójából sandit egypár percig a derengő hegy
csúcsokra, mert úgy hiszi, hogy élet és gazdagság
rövid tréfa. Két-három hetes vakációban végig
kell rohanni annyi földet, hogy a háború előtt
telett volna belőle egy-két évtized üdüléseire.
Akinek nincs pénze, az meg vezető nélkül szed
heti a csúcsok láthatatlan babérjait és vezető
nélkül szegi nyakát valamelyik sötétkék jég
rianásban. A grázi meg klagenfurti diákok vasár
napokon és ünnepnapokon minden csúcsról kiabál
ják a «Bergheilt», hogy már a legedzettebb zergék
is elköltöztek a hegyek közül valamelyik állat
kertbe, mert ott legalább csönd van. Ott nem a
zergéket nézik, hanem a majmokat. Szegény Péter
nem gondolt arra, hogy ma senkinek sincs ideje
gyalog menni előre és fölfelé... Egyszerűen re
pülünk : fölfelé, de lefelé is...
— Hm, megint eltérek a tárgytól... Igaz, —
szegény daliás Holzknecht Pétert sem kéri szá-
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mon senki a boncoló teremből, hogy hazavigyék
Lienzbe, ahová való. Hogy újra kőszikla lehessen
belőle, mikor megállott a szíve. A szívéből meg
hajthasson egypár szál köviszegfű, a kaszálók
mesgyéjén szomorkodó'Jézus keresztfája lábánál...
Nem viszik haza. Ez a haldokló világváros, ez a
lecsúszott Bécs díszsírhelyet adományozott neki,
mert őre volt rendjének és e rendért elesett. Ha
marabb tudott meghalni, mint maga ez a régen
halódó város. Azt a békességet, amit ott a lienzi
sziklák és a Drauthal erikái alatt, az ezüstösen
benéző Glöckner alján talált volna, itt nem kapja
meg. Még álmát is megzavarják. A rendőrzenekar
harsonázza a gyászindulót. Valami egyenruhás
hatalmas ember frázisokkal búcsúzik tőle és di
cséri nagy célként a szegény polgári bürokráciát,
melyért elesett. Ha mindezt hallhatná, megcsó
válná becsületes, üres parasztfejét és azt mon
daná : «is aber das alles zu dumm...»
— Ügye, fiúk, lányok, igaza lett volna, mert
ő is hiába halt meg. A rendért, mely még nem a
boldogulás eszköze, hanem üres öncél. Ez a rend
itt a levitézlett Kaisersiadtban semmit meg nem
oldott, csak megakasztott. Ez az egész város csak
olyan, mint az elsodródott «Hofrat», aki sima
modora és nyelvtudása miatt portásnak áll. Beereszt mindenkit, aki kapupénzt fizet, mert a
kapupénzből kell megélnie...
— Gyerekek, ez mind szörnyűség. Ez ám a
boncolás...
— A harmadik — fiatal anya volt. Gyanútlan.
Ártatlan. Ő nem bántott senkit e világon. Az ö
országa meseország : a gyermekszoba. Neki ál
dott királya volt : a gyerek. Az ő hite a legdicsőbb
közösség, az ősi tiszta kommunizmus : szerelmetes magzatával megosztotta önmagát, — testétlelkét. Istenemre hiszem, hogy őt sem akarta
bántani senkisem. Mégis megölte a legaljasabb
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anarchista, a véletlen. Megölte a tévedt golyó, —
bent a gyerekszobában. Még halva is balkezében
szorongatta a kis fiú piciny kötényét, melyen a
Bonzó-kutya volt kihímezve. A jobb kezében a
tejes palack. Ő maga eltörött ; — a tejespalack
nem tört el. Egy csepp tej sem ömlött ki. Az
anya halódva vagy halva is vigyázott. Még földreomlása is olyan volt, hogy rendben tartsa az
esést ; — ne zavarja, ne sértse, ne bántsa a kis
fiút... Igen, — sohasem hittem szimbólumokban.
Mi orvosok csak nyers realitásokkal foglalkozunk.
De ez az el nem tört tejes palack valami meg
döbbentő bősiség szimbóluma volt...
— Ezt az asszonyt nem vitte az ablakhoz a
bamba kíváncsiság, — az asszonyi kíváncsiság,
öt nem csalta az ablakhoz az idegizgalom, — az
új kor hisztériás bizsergése. Öt nem korbácsolta
a helyszínére a fanatizmus, melynek a lélek is
meretlen poklaiban van a gyujtózsinórja. Nem
csalogatta a másik fanatizmus sem, mely az ide
alizmus ezüst lidérceiből villózik és a csalódás
nagy ingoványában alszik ki. őt nem bizta meg
sem állam, sem a mindenkori nép a rend védel
mével, sem a rend fölborításával, őt csak a nem
zetségeken vagy nemzetköziségeken is keresztül
élő haza bízta meg a jövő : a gyermek gondozá
sával.
— Ügy érzem, én nem vagyok és nem is leszek
úgynevezett jó ember, csak az emberi élet nyesegetésével, botolgatásával foglalkozó kertészlegény.
Nos, iparos-orvos leszek. De ezt pirulva kell be
váltanom, mert orvos létemre szégyenlem — mi
kor ráhajoltam, egy könnycseppet ejtettem az
elnémult anya orcájára. Furcsa eset lett ebből is.
Éppen odajött az öreg Professzor Wildbacher.
Rövidlátó öreg úr és csoda, milyen jól lát. Tüstént
kihúzta mellényzsebéből nagyító üvegét és a
szegény fiatal anya arcát vizsgálgatta.
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— A ber Kinder — úgymond — hallottátok
Corday Charlotte históriáját? Monsieur Sanson
egyik legénye a vértanú-leány fejét fölemelte a
fűrészporos kosárból. Bátor lány lehetett. Mint
Párizsban mondják :

J’veux pás qu’on dis’que j’ai eu l’trac
De la lunette,
Avant d’éternuer dans l’sac
A la Roquette... *
A guillotine legénye arcul ütötte. Ügy mondják,
a nemes arc elpirult. Mi orvosok tudjuk, hogy ez
lehetetlenség. íme, itt még nagyobb csoda. A leg
nagyobb orvosi csoda... A halott anya könnye
zett ... Sírt a gyermeke után...
— Az öreg Professzor Wildbacher fejét rázta.
Ö mindent tud. Ö mindent ért. Ő mindent lát,
pedig rettenetesen rövidlátó...
— Hát ez az én első boncolási munkanapom
története.
— Fiúk, fizessen nekem valamelyiketek egy
két cognacot... Mert hitványak, nyomorultak
vagyunk, mindahányan... A belgyógyászok —
igyanak limonádét vagy feketekávét... A bon
coló doktorok és a sebészek — alkoholisták lesz
nek... Azt hiszem, azzá kell lennem...
Kálmán, a pincér, egész sor cognacos pohárkát
állított elébe. Mindenki hozatott valamit Haller
medikusnak, aki ma megtanult könnyezni.
* Bruant Aristide, Montmarte-költő balladája :
A la Roquette, hol a guillotine-kivégzéseket hajtották
végre Párizsban, pár évtized előtt. Hevenyészett ma
gyarításban :
Nyakam rezdülni sohse jog,
A vén tiló előtt,
Megáll e fej, míg lepotyog,
S a zsák nyélé a főt . . .
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A fiatai Haller fölhajtotta valamennyi pohár kát, sarkon fordult és becsapta maga mögött az
ajtót. Mogorván indult a koromsötét főlépcsőnek,
fáradt lépésekkel, mintha nagyon messziről jönne,
vagy nagyon messzire készülne, — hiszen a meszszeség puszta gondolata előre lankasztja az em
bert. Egyedül maradt. Aki szomorú, legtöbbször
egyedül marad. Csak a jószívű Turay Magda
osont utána észrevétlenül. A kongó, sötét folyosó
egyik mély ablakfülkéjénél elérte.
— Gyuri, — suttogta a leány — állj meg,
csak egy szóra. Csak azt akarom mondani, hogy
most tetszettél nekem. Eddig csupa ész voltál,
ma először voltál szív is. Megtanultál könnyezni...
Ez szép volt. Mondj annyit : jó éjszakát. . .
A fiú megállott. Nem hirtelen, hanem lassan,
mint aki siető lelkét fokozatosan fékezi, hogy ki
ne billenjen egyensúlyából.
— Ha így akarod, Magdi, hát — jó éjszakát ..
— Megfogta a leány puha, hideg kezét. — Hm,
te mindig jó voltál hozzám, mint mindenkihez.
Okosan jó. Tudd meg, hogy tőlem ez a bizonyít
vány több, mint akármilyen szerelmi vallomás.
Az a nő, aki nem okosan jó, egyszerűen terhes a
gondolkodó férfinak. Most talán jobb, ha kitérsz
a magamféle ámokfutónak. Ne ijedj meg, ámok
futásomban nem ölök meg élő lényeket, csak
gondolatokat, amik éppen utamban állanak. —
Érezte, hogy a leány keze reszket. — Igenis, em
bereket ölni— még lesz alkalmam. Nem tőrrel,
késsel, golyóval, hanem doktori diplomámmal.
Jóéjszakát. Váljunk szét hamar, jóbarátságban.
Megyek, mert talán nem értenél meg, vagy mi
ketten nem értenénk meg egymást...
Megszorította a becsületes kis kezet és lábujjhegyen ment tovább a dohos folyosón, annak
a legvégén nyíló cellaszerű ajtó felé. Minden
ablakköz előtt és után megjelent mögötte groteszk
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árnyéka, mintha ez az árnyék üldözné gazdáját.
A leány egész testében reszketett. Arra kellett
gondolnia, hogy a télen, egyik hópihés éjjelen
teás batyúbálról tértek haza, hangosan és vígan.
Akkor önkénytelenül megállották Ranschburg óGilhofer éjjel is kivilágított könyvkirakata előtt.
A szép régi bőrkötéses könyvek, ritka kódexek
között a lámpafény éppen a középre állított met
szetre esett. Ember ment és mellette a csontváz,
a halál szimbóluma.
A fiú éppen ebben a pillanatban nem állta
meg, hogy hátra ne nézzen, mielőtt befordul abba
a raktárba, hova az éj másnapra elraktározza a
dolgozó, cselekvő, — a szerető, szenvedő — töp
rengő, áskálódó embert. A leány még mindig ott
állt az ölnyire bemélyedő ódon ablakfülkében.
Halovány holdsugár folyt végig rajta és szinte
megfelezte : karcsú termetének egyik fele szelíd
glóriában ezüstöződött, másik fele sötét titok
ként fékét éllett a szürkeségbe. Termetének ezt a
feketeségét csak valami parányi fehérség szakí
totta meg, az apró zsebkendő, melyet szinte élet
telenül lelógó kezében szorongatott.
Valahonnét messziről egy-két csattanás hal
latszott. Talán távoli puskalövések durranása,
mely a nagy bérházak sarkain körülfut és levetve
ijesztő mivoltát, megszelídülve bújik el a sok ab
lakba, hol örökre elillan. A folyosón valami ideoda csapkodott szárnyaival. Nem is denevér,
csak a megriadt, betévedett veréb volt, melyet
a Ring ösztövér fáiról álmából riasztott föl a távoli,
kései durrogás. Haller fülelt. Mintha gallyak
halk suhogását hallaná. Nem gallyak suhantak,
ez csak a folyosó másik végében veszteglő Magda
izgatott lélekzete volt, mely több a sóhajtásnál,
de még nem zokogás. A fiú hirtelen visszaszaladt
és belekarolt Magdi karjába. Némán húzta ma
gával, majd lázasan duruzsolt a leány fülébe :
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— Magdi, most velem jössz. Vigasztalsz»
Nálam maradsz reggelig ...
A leány megvetette lábát :
— Gyuri, megőrültél!...
— Ostobaság, Magdi, minden ostobaság, csak
te vagy most az okosság, szépség, édesség, igaz
ság, te vagy minden. Ma modern kort élünk.
Dobd el az előítéleteket. Légy modern te is!
Ember embernek párja, ez az egyetlen megváltoz
tathatatlan törvény. Magdi, nekem nem kellenek
szentimentális, megértő virágszálak künt a réten.
Én a virágot magamnak szakítom. Kitűzök vele.
Légy modern, Magdi. A mai napokba illő vörös
szegfű, nem lavendula . ..
Magda még keményebben megvetette lábát
az ablakfülke falába. Mikor érezte karján a fiú
vad szorítását és érezte orcáján izzó lehelletét,
idegesen suttogta :
— György, Istenemre, kiáltok. Nekem mind
egy, hogyha az egész Collegium összefut, én kiál
tok Bognár bácsiért . . .
— Nagy gyerek . . . Naiv lélek . . . Ezen a
folyosón én most egyedül lakom, mert a történé
szeket felváltják . .. Bognár bácsi meg a föld
szinten horkol. Velem jössz. Velem. Nincs más
utad ... Ez a te végzeted ...
Ebben a pillanatban a szomszéd ablakon be
özönlő holdsugár beezüstözte a szikár öreg Bog
nár bácsi alakját. Haller Gyuri dühösen morgott :
— Honnét veszi magát, vén csont? — jön,
mint a kísértet ...
Az öreg szalutált.
— Jelentem alássan a fiatal doktor úrnak,
följöttem, hogy megnézzem itt a folyosókon, nem
riadt-e be valami szegény kis madár. Mielőtt
bezárom az ablakokat, — ezt már csak meg
nézem ...

Aztán Magdi előtt tisztelgett és gavallérosan
karját nyújtotta a reszkető leánynak :
— Ne vesse meg ezt a kart, mely valamikor
becsülettel forgatta a magyar kardot. Nem va
gyok én sem orcátlan,' sem tiszteletlen, csak most
tekintsen a nagyságos Turay kisasszony rám,
mint a fiatal lelkek szanitécára. Könyörgöm
alássan, nem is reflektálok az őrangyali rangra . . .
Követtem a kisasszonyt, mert szép és jó. A mai
világ pedig — nem szép és nem jó .. .

Valahol az épületben erősen csapódott be
egyik ajtó.

CORVINIA.
Kopogtak a kispolgári diákszoba ajtaján.
Micsoda? Kopognak? Ki lehet? A háznép kopo
gás nélkül jár ki és be. Eörs Bandi meg sem moz
dult nyoszolyáján. Csak a harmadik koppanásra
felelt :
— Szabad! Annyira szabad, hogy be sem
zárkózom. Tante Ludmilla? Nem az. Vagy
igen? Beküldheti már Bozsenkát a kis kávéSatz-cal — vagy akarom mondani — Ersatzkávéval. . . Ugyan nyugodtan jöhetnek. Nem
játszom a vatikáni Apollót. Sőt annyira felöltöz
tem, hogy még a szememet is bekötöttem, akár
Justitia istenasszony. Csakhogy annak a kötés
alatt nem fáj a szeme. Nekem meg olyan szivárványhártyagyulladásom van, hogy egyre szivár
ványt látok — legalább a magyar föld fölött . ..
Az ajtó lassan csikordult, de nem Tante Lud
milla, a diákszállástadó morva asszony lépett be,
nem is Bozsenka, a tenyeres-talpas, vörhenyes
mindenese, hanem — Nagy Jancsi. Lábujjhegyen,
félszegen, visszafojtott lélekzettel. Ahogy meg
látta Bandi szemein a borogatást, fölkiáltott :
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— Bandi, Bandi, Uram Jézus! Mi bajod
van?! Verekedtél a husszita testvérekkel? vagy
sírva vigadtál Morvaországban?
— Mi a kő, hisz ez az én édeskedves Jancsim
hangja? Hogy te is nekiindultál ilyen világkörüli
útra? Ez nagy dologi Ülj le. Add kezedet, hogy
igazán érezzem, itt vagy. Már úgy kell tennem,
mint ahogy a vén Izsák cselekedett, mondván :
«a szó Jákob szava, de a kezek Ézsau kezei...»
Igen, igen, ez az én Nagy Jancsim becsületes
keze . . .
— Mondd, Bandi, miért csinálsz éjszakát sze
mednek? mondd!
— Igazad van, éjszakát eresztettem szo
bámba. Nagyokat alszom, mert már-már gyűlö
löm az éberséget. Szivárványhártyagyulladásom
van. Itt kínlódom, s titokban mégis szinte iri
gyelem a vakokat.
Jancsi a homloka előtt kavargó jeleket rajzolt.
— Bandi, úgy látom, most sem vagy józan,
hogy ilyen bolondokat fecsegsz.
— Nem, Jancsikám. Talán istenkáromlás,
amit mondok és mégis így van. Sohasem voltam
olyan józan, mint most. Akkor sem voltam józa
nabb, mikor a magyar kisebbség szenátorait dominusokká avattuk. Akkor sem, mikor Kazinczy
Ferenc nemes ábrázata előtt, hogy márványból
a kazemáta falába illesztettük, imádságot mond
tam magamban, a magam szája íze szerint. Akkor
sem voltam józanabb, mikor a Silvio Pellico és
olasz rabtársai emlékéhez rakott babérkoszorúnk
szalagjából elcsentem a kis darab trikolórt, hogy
színefordítva — olasz színek helyett, magyar
színekül hordjam tárcámban — sorsamulettnek,
míg odatehetem a másik kis kokárda mellé, me
lyet ott Pozsonyban 1919 január 2-án láttam egy
kis leánygyerek hajában ... Itt Brünnben kény
telen vagyok mások előtt ravaszul és gyáván még
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mindig olasz színeknek hazudni ezt a kis tarka
szalagdarabot... Borzasztó, hogy ilyen gyávák
lettünk ... Ugye, most már érted, hogy nem
háborodtam meg, hanem józanul beszélek ...
— Még mindig nem értelek egészen, Bandi.
De ez nem baj. Tudom, hogy okosabb vagy ná
lam és ezért nem bírlak az én túzok-eszemmel
sebtében követni. . .
— Egyszerű az eset. Addig virrasztottam
könyveim mellett, mint a bagoly és kora reggeleken
addig motorizáltam magamat a Spielberg alatti
kis parkban a magolásra, míg szemem szivárványhártyagyulladása megállította buzgalmamat .Rám
szakadt a földindulás, égszakadás. Fölfedeztem,
hogy van valami a világon, ami mindennél többet
ér : az álom. Igen, Jancsi pajtás, az álom maga
a kinyilatkoztatás, melynek világánál fölfedeztem
önmagamat. Nappal játszom nagyképűen az
ingatag robotost, aki tanul az ismeretlen jövőnek.
Eszik. Lakik. Könyveket vásárol — s a mi a legfőbb, édesapjának sok pénzébe kerül, míg várja
a nagy csodát, tehetetlenül, mint a pólyás gyerek,
aki nem tud még lábra állani. Éjjel, ah akkor
legalább olcsó vagyok : nem kerülök édesapám
nak semmibe. Nem is kell fáradnom, nem is kell
tanulnom, egyszerűen mindent megálmodom. Szó
val vagyok — nem Fenség, — északi fok, titok,
idegenség — mint néhai Ady mondotta volna,
hanem nappal nyűgös senki, éjjel a gondtalanság
nagymestere, akinek csőstül dőlnek az ideák, a
megoldások. Éjjel minden könnyű, természetesen,
hogyha aludni tudok. Ezért szeretem a hosszú,
a mély álmot.
— Bandi, te fantaszta vagy. Idáig még
megértelek és utánozni szeretnélek, t. i. az alvás
ban .. . Csak azt nem értem, mit okoskodtál a
született vakokról. . .
— Igaz, ez neked túlságosan magas. Azért
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jutnak eszembe a világtalanok, mert azok szaba
don élhetnek az illúzióiknak. Például hallom a
Tante Ludmilla, a szállásadóm hangját. Jóságos,
becsületes brünni asszonyság. Hogyha vak volnék,
nem kellene meglátnom, milyen rút és alaktalan
morva asszony. A faj és a sors együtt elrajzol
ták. Ha vak volnék, nem látnám naponta, milyen
poros az asztalom, milyen pecsétes abroszt terí
tenek elém. Tapogatásból mindezt nem látnám.
la vak volnék, nem nézhetnék tükörbe és nem
látnám ábrázatomat, milyen fejletlen, kidolgozat
lan maszkja a gondolatoknak. Mikor csak az
igazi öntudat, a nemzeti büszkeség, a jövőbe néző,
virradásban hívő lélek csiszolja vonzóvá a voná
sokat. Barátom, ezért boldogok a született vakok,
mert ők mindent szépnek láthatnak, mert nem
látnak. Az ö meglátásuk csupa szép illúzió. Jancsi,
néha már alig bírom ezt az elesettséget. Szeret
ném beleordítani az egyetem szürke előadásaiba :
talpra magyar! Szeretnék akár gyalog neki in
dulni a világ végének, csak egyszer haza juthas
sak, oda, hol otthon érezhetem magamat! Sze
retnék, — na ne ijedj meg, Jancsi — olyan fajnak
fia lenni, mely faj teleszüli ezt a cudar világot
és kiver belőle mindenkit! Helyet, nagy helyet,
biztos helyet kerít magának!
Bandi letépte a kötést gyulladt szeméről és
földhöz vágta. Megölelte a másikat, hogy annak
szinte roppant a dereka. Azután fölordított :
— Értsd meg ! Aludni akarok. Vak akarok
lenni. Mert látni akarok ! Látni akarom a jövőt!
Látni akarom, hogy tudjam, érdemes-e ez a ma
arra, hogy átvergődjem rajta .. . Látni akarok !
Látni!
— Bandi, nem tudom, cinikus lettél, vagy
bölcs? Lelki ágrólszakadt vagy, mint én ma
gam ...
— Igazad lehet. Itt Brünnben az ember úgy
Jankó vics.
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erezi magát, mint a veréb, mely berepült a szűk
éléskamrába és többé nem talál ki. Össze-vissza röp
köd. Összeveri magát. Végre beesik valami szek
rény vagy láda mögé, hol már régen nem söpör
tek. Brünnben az ember olyan, mint a jó huszár
paripa, melyet tejeskocsiba fogtak ...
— Szóval te vagy a veréb és a paripa is —
egyszerre ...
— Hát igen. Tanulok mérnöki tudományokat.
Nem tudom, kinek? minek? Kiért? miért? Köl
tőm apám ősz hajszálakon szerzett pénzét, csak
azért, mert a sors megvert fiatalsággal és nem me
hetek rövid úton — például útkaparónak. Ez a
pálya ugyanis nem jár nagy befektetésekkel és a
száraz kenyeret hamarabb megtermi, mint a
diplomások útjainak széle. Nem mehetek útkapa
rónak, — nem mintha nem mennék, hanem —
mert ma már az útkaparók és favágók fakultásain
is numerus clausus van. Nem vesznek föl senkit,
mert megtelt a megélni tudók száma.
—- Itt Brünnben az emberek adnak-vesznek,
apró polgári haszonnal. Még a magas hivatalok
ban is megebédelnek becsületes étvággyal, újság
papírból, mint a mendikás diákok. Este 9 óra
tájban még a vasúti állomáson sem lehet meleg
ételt kapni. Aki tíz órakor még az utcán jár és
nem jár szolgálati kötelességből, mint bakter,
éjjeli rendőr vagy inspekciós tűzoltó, azt másnap
a helyi lapok kiszerkesztik, mint «idegenforgalmat».
Itt mindenki a tyúkokkal megy aludni, — az egész
világ s talán még a félvilág is.
— Ugyan, Bandi!
— Nem, Jancsi pajtás. Még mindezt kibír
nám, mint az, akit fiatalon négyévi börtönre
ítéltek, ha csak nem érezném minden lélekzetvételnél a szörnyű idegenséget. Olyan ez az
idegenség, mint a ritka levegő a sztratoszféra kö
zelében. A brünni levegőben nincs elég oxigén és
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Himalaya-expedíció volna ...
— Mi magyarok úgy élünk itt, mint a brünni
németség tűrt függvénye. Fölrakjuk a Corviniábán a Burschenschaft álarcát, mert magyar ábrázatunkat még nem merjük viselni. Sört iszunk.
Dominusokat választunk, mert már sírvavigadáshoz sem értünk. Hisz első magyar nótázásunkra
megjelenik a REND, legtöbbször önkéntes föl
jelentők formájában . . . Pajtás, ez nem élet, mert
már nem vagyunk élő emberek, hanem valóságos
emberkonzervek. Majd évek múlva fölbontanak
és félrelöknek azzal, hogy mégis csak jobb az új,
az üde embertermés.
Jancsi, akiben a keserves felemás élet a cseh
szlovák levegőben sem bírta legyűrni az egészséges
parasztészt, megrökönyödve hallgatta legkedve
sebb osztálytársa ideges kifakadásait. Össze
csücsörítette száját és lassan beszélt :
— Bandi, szerezz magántanári képesítést a
töprengésből. Ez lehetne előadásod címe : «Be
vezetés a kétségbeesésbe» . . . Azt hiszem, minden
bajod a szivárványhártyagyulladásból ered. Gyulladtnak látod az egész világot.
— Jancsi, ez nem férfiatlanság. A nosztalgia
megőröli a legbátrabb hőst is. Azután meg tudd
meg, hogy a brünni nosztalgia még keserűbb,
mint akár a párizsi vagy amerikai magyar nosz
talgia. Nézd, ott — húzd ki az asztal fiát. Jobbra
van két levélköteg. Abból végy, melyik édes
apám írása. Olvass fel csak egy-két levelet.
Hogyha jó édesapám, ez a mindig biztató, báto
rító szent ember így ír, hogyan álljak én meg,
itt Brünnben, a lelki sorvadás és az unalom kis
polgári városában ... Olvasd csak az elsőt, leg
felül ...
Jancsi mély, lassú hangján olvasta :
«Pozsony, 19.. február ...
9*

1}2

Édes jó fiam? .. , Régebben attól féltünk,
hogy a termést eltikkasztja az aszály. A legelőt
elönti a tavaszi árvíz. A szőlőt elveri a jég, meg
dézsmálja a filloxera. Attól is féltünk, hogy a
félrerakott nyugdíjunkból megvásárlandó telket
elspekulálja elölünk a bevándorlott kalmár, vagy
kis boltunkat máról-holnapra becsukatja a nagy
tőkés vagy a szövetkezet. Attól féltünk, hogy a
fiúnk elé kinevezik a képviselő-földesúr, az al
ispán vagy főispán, vagy valami országos celebritás fiát. A leányunkat elszorítja a gazdag legény
kezétől a gazdag leányzó vagy a szemezést jobban
értő táncosnő. Szóval régebben csupa polgári
bajok emésztettek. Viharok a pohár vízben.
Forradalmak a sors előszobájában — avagy ahogy
ma modernül mondanánk, a sors halijában.. .
Valamennyi ilyen bajunkból kigyógyulhat
tunk, pár nap vagy pár hét, néha csak pár hónap
alatt. Az élet ment tovább. Ez az élet nem is
volt nehéz, csak útja néhol zökkenős.
Ma már igazán nehéz az élet ...
Minden nemzedéknek minden megteremtett
fia óraműves pokolgépet hord magánál, mely a
beállított órában őt magát, élete boldogságát
vagy jövője valamelyik lehetőségét szétveti. Az
egyiknek — pontosan órára — elfogy a kenyere.
A másiknak, pontosan órára fölrobban minden
ambíciója és illúziója. A harmadik meg holtbiz
tosán tudja, hogy mire becsaphatja könyveit, mire
megkérhetné szíve választottja kezét, — vagy mire
elgyalogolhat az élete mérföldkövéhez, hol vár
a pad, melyre kicsit leülhetne — fegyverek elé
kell állania. Ez naptárilag bekövetkezik, mert a
világháborúkat gondosan megt er vélik, hogy min
denkinek jusson belőle. Ha még magyar földért
állhat fegyverek elé, jól van, mert Szent István
földje a hadak útja... De idegenben kallódni,
szóródni, elesni, dicstelenül szomorú... Az új
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nemzedékek minden fia óraműves pokolgépet
hord magánál...»
— Elég, Jancsi, olvasd csak a második le
velet ...
«Pozsony, 19.. szeptember...
Édes jó fiam, — Otthon voltam pár napig.
Magyar földön.
Szép volt. De olyasmit is láttam, amit jobb
lett volna észre sem vennem.
A csonka hazában még mindig konzerválnak
nézeteket, melyek részben kiváltó okai voltak
1918 ezer bajának. Konzerválják a feudalizmust
és annak nincstelen rokonságát, az úri gőgöt. Ha
más nincs, konzerválják az elesettséget és a bús
magyarkodást. A revíziós vágy formája inkább
hazafias ábránd és költői álom, mint igazi élni
akarás és dolgos erőmegfeszítés. Vannak, akik még
mindig a tatárjárásnál és a mohácsi vésznél tar
tanak. Ha ezeket kibírtuk, akkor — most is min
den jóra fordulhat. Ezeknél a becsületes, de
hasznavehetetlen ábrándozóknál is népesebb a
«reálpolitikusok» tábora, akik a «reál» szó fogal
mát összetévesztik a kényelmesebb önzéssel. Ezek
nek a virtusos hibáknak vagy hibás virtusoknak
szent megtartása történik az «alkotmány meg
mentésének», a «hagyományok megőrzésének»,
a «magyar ősi jelleg megóvásának» jogcímén. Ezek
a zsinórékességei a «nem akarok újat tanulni» —
a «nem akarok újat megszokni» takaró-mentéjé
nek ...
Abban a régi, szépséges udvarházban, melyből
bennünket kilakoltatott az új kor szadista végre
hajtója, sok mindenhez jobban értenek, csak nem
tudnak egy ritmusban gondolkodni azok eszével,
nem tudnak együtt melegedni azok szívverésével,
akik már egy évtized óta zsellérsorban élnek és
idegenség álomkóros levegőjében dacolnak a
veszendőséggel. Mi pedig ebben az elnémító nyo-
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morúságban sokat tanultunk a nálunk primití
vebb, de bizonyos magyar gátlásoktól mentes
népektől. Elnémuló nyomorúságnak kell nevez
nem életünket, mert panaszkodásunk Genfben
olyan papírosköteg, melyről még a port sem törli
le senki. Panaszaink idegen közíróknak olcsó
túrista-cikkei lettek. Hazavisznek tőlünk egy-egy
panaszt, mint egy-egy papír vágókést a rénszarvas
agancsából vagy levélnehezéket Montblanc-achátból. Legfeljebb némelyik látogatójuk veszi kezébe
— csak azért, hogy elmondhassa : én is jártam
arra felé...
Budapesten találkoztam olyan véreinkkel, akik
egyszerűen úgy megúntak bennünket, mint vala
melyik tetszetős nótát Kálmán operettejéből,
melyet túlsókat muzsikálnak utcán és emeleten és
nyári terasszokon. Vannak, akik ásítanak, ha
sorsunkról hallanak. Nekik mi vagyunk a magyar
ság új «mestizei», mert szerintük az idegen állam
megrontotta a gondolkozásmódunkat....
Édes jó fiam, — tehát : csak azért is!
Ez a nekünk osztályrészül kiosztott lemondás
nélküli nagy lemondás, ez a szárnyaszegett és
melankolikus, de mégis rettenetesen makacs hit
teremti meg azt a szinte visszás valóságot, a
paradoxont, hogy mi, az elnyomottak és elfeledet
tek sokkal komolyabban és rendületlenebből
hiszünk a föltámadásban, mint a csonkaország
sok magyarja.
Ez azért van így, mert a csonka haza szegény
ségének zavartalansága bizonyos kényelmet és
gondtalanságot is ajándékozott némelyeknek. A
sok versenytársnak kizárása az Ipoly mögé, a
Királyhágó határsorompója mögé egyeseknek még
búfelejtő stallumot is adományozott...
Ezért, édes fiam, tanuld meg naponta újra
ezt a három szót: csak azért is!... Szerető
apád...»

— Ugye Jancsi, ez mind tragédia... Olvasd
a harmadik levelet...
— Jó. Olvasom.
«19.. október...
Kedves jó fiam! Nem tehetek róla, most egyre
kérdem úgy gondolatban : mi lesz? hogy lesz? —
ha majdan a határok mégis megváltoznak...
Merem állítani, hogy nem is lesz olyan könnyű,
mint a minőnek sokan hiszik. Boldog nagy ünnep
lesz, de sívár köznapok is fogják követni a ragyogó
ünnepet.
Mi 1919-ben végigcsináltuk a nagy határ
változást, ami sokkal több, mint a határkövek
odább cövekelése. A határvonaltól jobbra-balra
a levegő jobban eltér egymástól, mint Grönland
és Afrika klímája.
Az államváltozások olyanok, mint az orvos
tudományban a kémiai hatások, melyek csalhatat
lanul kiváltják a reakciókat.
Ahányszor hazatérek ide Pozsonyba a határon
túlról, kényszerűen arra kell gondolnom, hogy a
nemzet is olyan, mint az élő ember. A trianoni
kuruzsló doktorok levágták egészséges kezétIábát. Azt a levágott kart nem lehet egyszerűen
odailleszteni a csonkhoz, hogy újra forradás
nélkül odanőjjön. Sokáig fáj a forradás helye, —
és mégis csak protéz marad az a visszaillesztett
kar, mely nem hajlékony, mert éppen mégis csak
protéz...
Azt hiszem, erre a fordulatra kell előkészül
nünk, hogy ne fájjon az a visszaillesztés senkinek.
Hogy a reakció ne mutasson beteget a hazatérők
között...»
— Látod, Jancsikám, — az édesapám is kezd
töprengő lenni, öt is megfertőzik az idők...
Jancsi fölállt és el kezdett föl és alá járni.
— Bandi, most megvallom, hogyan vetődtem
ide és mit keresek itt? Először is jó édesapád kül-
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dött. Nekem nem telett volna utazásokra. Kül
dött, hogy nézzek körül nálad. Körülnéztem.
Protektorod leszek: az apád küldjön máshová!
Téged csak két dolog gyógyíthat meg. Pro primo:
olyan levegő, melynek népét nem tartod egytőlegyig a fajtád ellenségének. Pro secundo: szemet
kell vetned olyan leányzóra, aki megért. Akár
csak tavaszi vagy téli diákszerető, akár fehér
ara. Most még mindegy. A kétségbeesésnek egyet
len gyógyító balzsama van, — az asszony...
Szóval édesapád helyezzen át máshova. Ez az én
helyszíni szemlém veleje.
Bandi fölugrott. Félkézzel szemére szoron
gatta a borogatást, balkarjával átölelte Jancsit.
— Jancsi, sohasem tudtam, hogy ilyen —
okos vagy.
Ölelkeztek. Kacagtak. Újra ölelkeztek.
— Hallod, Bandi, most jut eszembe... Én a
menzán eszem ma, de az a nagy darab morva
Bozsenka behozhatna két pohárkát és hozzá
valami morva tüzes-vizet! Hát addig, míg az a
Bozsenka vagy Nadinka, vagy hogy is hívják a
Premyslidák ez egyenes származékát — hoz
valami koccintani valót, én is gyónok. Bevallom,
magamért is körülnéztem. Nagyon okos emberek
megállhatnak egyedül. A magamféle bonfordiembernek valakibe kapaszkodnia kell. Éreztem,
hogy valahova nekem is be kellene szervezkednem.
Gondoltam, oda, ahol te vagy. A Corviniába. Teg
nap este ott voltam... Derék fiúk. Pompás
magyarok. De hát a szervezetüknek idegen —
hogy is mondjam — az íze... Német Burschen
schaft az, akár alulról, akár fölülről, akár a karom
alatt nézem. Pedig kitűnő, derék magyar fiúk.
Azután elmentem és körülnéztem azok között,
kiket «sarlósokénak hívtok. Gondoltam, ott a
helyem, hol a haladást hirdetik. A haladást fölfelé.
Hiszen magam is porból jöttem. Masérozzunk az

új, a szociális rend felé. Eszes fiúk. Rengeteg
igazságuk van, csak ne kevernének világnézetükbe
anyni erős fűszert... Meg ne raknának prágai
írásjeleket a magyar gondolatra! Eszes jó fiúk,
de nem találom közöttük helyemet. Hát elhatároz
tam, hogy tovább is egyedül maradok, mint az
országútak magános csavargója. Aztán — tudod,
hogy katonaköteles sorba kerülök... Egyszer
csak — voltam! Megszököm. Ha már pusztulni
kell, legalább otthon. Otthon még az is jól esik.
Ez józan beszéd, mi?
Bozsena érdeklődő mosollyal csörrentctte le
az asztalra a két pohárkát és az Attuatevi. Jóindu
latú vigyorgással egypár mássalhangzót hallatott.
A két fiú meg koccintott. Ölelkeztek. Kacagtak.
Könnyeztek. Jancsi indítványozta : menjünk leg
alább nótával Magyar ország felé ! Halkan dúdolták :
«Megy a gőzös, megy a gőzös Kanizsára...»

Jancsi mókázott :
— No már én aligha mehetek gőzösön, mikor
majd azt gondolom : engem sem Iát Terezin vagy
Olomouc. Per pedes Apostolorum kell odább sur
rannom. .. Te talán négyes fogaton mégy át? —
S vígan dúdolta :

«Eger felé mén az üveghintó... »
Nevettek. Daloltak. Ölelkeztek. Könnyeztek.
Szegény magyarok voltak nagy idegenben.
Akármennyire égett is Bandi szeme, kikísérte
pajtását az állomásra. Éppen kirobogott valami
hosszú vonat. Magyar legények nótáztak a zökkenő
vagonokban. A vonat odább gördült, de a férfias
hangok még sokáig ott maradtak a kormos üveg
tetők alatt. Régi, keserű nóta harsogott ki kaleidoszkópszerűen váltakozó kis ablakokon :

Már minálunk verbúválnak kötéllel,
Megfogják a szegény legényt erővel.
Hátra kötik a két kezét kötéllel,
Úgy kísérik be Kassára fegyverrel...

A két fiú némán állott a robogó vonat mellett.
Jancsi csak annyit szólt :
— Itt viszik Mátyusföldet, Garamvölgyet meg
Tornaiját Terezinbe...
Várniok kellett. Üjabb vonat dübörgött Prága
felé. Egyik vagonból kijajgatott a hegedűszó, —
gyámolgatta a bőgő. Megint magyarok nótáztak.
Az egyik harmadik osztályú szakasz ablakából
fekete bajszú, italos ábrázatú magyar tartotta ki
a kulacsot és kikiáltotta : Éljen Hodza ! Utána a
cigány ráhúzta tussnak a régi nótát :
Káka tövin költ a ruca,
Jó földben terem a búza...

A kocsi ablakán kiokoskodó ember a kulacsból
kilottyantott néhány korty bort az arra siető
cseh utasokra és magyarázta : Öntözöm már a
földet, melyet Hodza apánk nekünk hasít ki...
Eörs Bandi följajdult :
— Jancsi, hát ez micsoda banda?
— Bandikám, ezek züllött zsellérek. Egyik
iszákos csallóközi tanító a vezetőjük, ki belépett a
cseh agrárpártba... Viszi a szerencsétleneket
Prágába küldöttségbe, —földért a földéheseket...
Ez a vonat is kattogva indult tovább az alkonyodásba, nagy derengő gőzkarikákat hengerget ve a Brünnt elárasztó ködös, nedves levegőbe.
Lassan halkult a hegedű cincogása és a mély
hangok nótás tanúsága, hogy «jó földben terem a
búza...»
Bandi szemén megigazította a kötést és
keményen át szólt Jancsihoz :
— Tudod, Jancsi, legfőbb ideje, hogy haza-
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menjünk... Tudod, igazán haza... Mind. Mi
Brünnböl, — amazok Terezinből, — ezek a gyász
magyarok, e szomorú rögkoldusok Prágából...
Istenem, segíts, hogy haza mehessünk!
Az állomás régen csöndes és elhagyott volt.
Bandi borogatott szemével feküdt a nyoszolyáján.
Egyedül. Jancsi meg robogott bele a Morvamezö
ködébe. Egyedül.

A «HEURIGER» MESÉI.
Pozsony egyik legfurcsább utcája a Magas-út.
Die Hochstrasse. Az ember azt liihetné, hogy a
Magas-út valahol a hegyoldalban vezet. Szó sincs
róla. Az is olyan «lucus a non lucendo» rendszerrel
gyártott név, amilyen hemzseg Pozsonyban és
minden nagyobb városban. Nem vezet ez az utca
magasan vagy magasba, csak éppen Pozsony
vasúti avenue-jébe, a régi Szárazvám utcába tor
kollik. Száraz vám? Hát van-e szárazabb fogalom
a vámnál? Aligha, csakhogy itt a szót a szoros
értelmében alkalmazta, aki először bandukolt
vagy szekerezett ezen az ódon utcán. Száraz —
mert nincs ott víz. Ellentéte, a vizi vám, a Dunaparton volt, míg erre felé a «száraz földön» gör
dültek a régi kordés szekerek, ahogy hozták
Pozsonyba, amit megkóstolás előtt elvámolt a
császári finánc, a Bach-huszár. Csavarodó, kanyar
gós utca ez a Magas-út, mintha valamikor régen
a derék mórok építették volna, a cordobai vagy
granadai csavart utcák mintájára. Az új időkben
már csak azért kanyargós, hogy az, aki szereti az
új bort, ne a bornak tulajdonítsa a — kanyarula
tokat ... Mert azokban az igénytelen földszintes
házakban, a jó kapások kedves, tiszta «pallójában»
(furcsa, mert az imént a mórokról emlékeztem, —
itt is megint mór-spanyol hasonlatokkal kell
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élnem!) csobbannak a pompás újborok kiapad
hatatlan kútjai, hogy aranysárga vagy zöldzománcos sugaraik derűs humort löveljenek azokba
a gondterhes pozsonyi fejekbe. A magas-úti bor
folyékony jókedv, melytől legfeljebb a térdek
inognak meg kicsikét, de sohasem a gondolatok.
Ez a Magas-út arról is nevezetes, hogy egyet
len háza sem épült rendes útvonalban. Az egyik
kiáll a sorból, — a másik behúzódik. Úgy állanak
ezek a házak, mint a vén népfölkelők, kik nagyon
elszoktak a fegyelemtől és a kemény, katonás
díszsoroktól. Ennek a lefelé kanyarodó utcának
furcsaságát még emelte az az óriás bérkaszárnya,
melyet az üzleti alapokra állított cseh építőmű
vészet kontársága az út alsó kanyarodásának
végéhez épített. Ennek az óriási emberkaptárnak
halvány eperfagylalt színű falain mindig megállot
ták a csodálkozó utolsó napsugarak, hogy még
egyszer megnézzék a nagy ipar-házat. így lehetett
ebben az utcában az alpesi pírt látni — Alpok
nélkül is... Ebben az utcában volt takaros háza
annak az Auer Hansnak is, akivel Haller dr. egy
szerre érkezett haza a messze Szibériából.
Auer földszintes házának kerek padlásablaká
ban évről-évre megjelent a hosszú rúd, a végén a
száraz levelesből font koszorúval. Ezt hívták a
Magas-út külön «államnyelvén» ősi szóval Ausgesteckies néven. Ez a rúd koszorújával azt jelen
tette : jer be hozzám. Jó bort mérek. Noé termése
sem lehetett jobb, mint a miénk volt az idén...
Haller dr. minden szombaton megjelent Auer
Hansnál egy-két pohár borra «kijózanodni», ahogy
ő maga mondogatta. Mert már csak akkor lát
tisztán a bolondos időkben, hogyha Auer vendég
lőjében átesett a kis «vérátömlesztésen». Mint
régi sebész, szakmájának megfelelőleg így nevezte
az iddogálást. A hegy leve a jó öreg föld pezsgő
vére...
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Lèni asszony nem szívesen látta, hogy «gaz
dája» a szibériai bajtárs korcsmájába jár borozgatni. Hiszen maga Haller dr. emlegette : «rosszak
már az én szívem billentyűi, rosszak, édes Lèni,
mint a te beporosodott zongorád billentyűi. Kicsit
újra kellene stimmelni...» Azután meg végre
is az ö ura késsel dolgozik a szanatóriumokban.
A sebész kezének nem szabad reszketnie. Ha keve
set metsz, sok a baj • ha meg sokat metsz, az kevés
haszon a beteg egészségének. A jó asszony dr.
Eörs szomszéd segítségét kérte. Eörs igyekezett
jóságosán megnyugtatni :
— Legyen nyugodt, Asszonyom, A világ legna
gyobb sebészei szerettek a kancsó vagy legalább a
pohár fenekére nézni. Ez természetes. Aki reggel
től estig állva dolgozik, annak fáj minden csontja.
Aki belebódul az altató étherbe, annak felelősség
érzete túlfűtött. Stimulans kell vagy narkotikum.
Ezek a derék orvosok mindig szemtől-szembe lát
ják az ember gyarló nyomorúságát, mikor elibiik
tolják a tetszhalottá változtatott embert, aki pár
perc múlva nekik valósággal nyitott könyv. Föl
vágott könyv, melyből szemükbe ötlik az élet min
den rémregénye. Ezért kell valami nektárban a
tompulást keresni. Ez még nagyon szelíd önmér
gezés. Az én derék Gyuri barátom mindig megérzi,
hol az a sorompó, melyen nem szabad átnyúlni a
pohár után, hogy a sors el ne kapja az ember kezét,
mint a zalai pandúr a somogyi betyárét, mikor
még a csárdaasztal közepén krétával vonták meg
a két megye határát. Mindegyik tudta, meddig
ér a birodalma...
— Kedves jó barátunk, én mindig attól félek,
hogy a Heuriger másodnapján Zsorzsi nem az
igazi nagyszívű, áldott kezű orvos, hanem gyarló
ember, kinek életkedve is megtörik az előző este
rózsaszínű hangulatában. Ö maga mondja : Nach
Alpenglühen kommt — Wettersturz.
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— Semmi baj... Tessék őt minden szombaton
egyenesen odaküldeni. Csak olyan formában, hogy
ő ne vegye észre. Ha észrevenné, hogy küldik, ak
kor titokban járna oda... Vasárnap reggel ő nem
operál. Hétfőre meg már teljes formában volna,
hogyha negyven cseppnél többet is hajtott volna
föl. így szívesen marad majd hetenként hat napot
otthon. Asszonyom, megérti, hogy az élet itt
Pozsonyban a reménységek és a kenyér taposó
malma. A lábunkkal tapossuk a malom lapos
küllőit. Ezek a küllők a remények. Lefordulnak
a semmibe, majd újra szembe visszajönnek, mert
hát a taposómalom is körbe gördül. Újra letapos
suk és lessük, permetezik-e már a malom lisztje
új kenyérnek... Ebben a mi taposómalmunkban,
a csehszlovák életben, a levegő is fojtó. Lázasan
kell lélekzenünk, hogy mi magyarok is elég oxigént
fogjunk. Ez az élet is néha a bor felé kényszerít.
— Eörs, igaz barátunk. Jó ember! De én
mégis aggódom uramért...
— Világért se! Nincs az a dolgos, fegyelme
zett, korrekt élet, melynek hámjából néha kissé
ne kellene kiugorni. Az a három esztendő Szibé
riában kirabolta az ő életét. Ezért itthon kicsit
szemet kell húnyni...
Az asszony lesütötte szép barna szemét.
— Meg kell vallanom valamit. Azóta jár
többször Auer bajtárshoz iddogálni, mióta Gyuri
fiúnk fölcseperedett. Mióta közelebb ért az érett
ségihez. Serdültségi korszaka sokszor gondol
kodóba ejt. Minden nézete más, mint a mi né
zeteink. Úgy bánik az én jő öregemmel, mintha
édesapa volna az iskolás diák. A fiú megalkuvás
nélküli modernista. Vannak órái, mikor szemében
mindenki, aki túl van a húsz esztendőn, maradi,
aggastyáni, ásatag... Éles eszű és nagy vitat
kozó. .. Ilyenkor azt a szerepet játszom, mint a
színpadon az a nő, ki két párbajozó közé veti
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magát, hogy egymásban kárt ne tehessenek.
Zsorzsi ilyenkor azt mondja : diákkoromban ol
vastam valahol, hogy Hunyadi János mondotta
volna fiának : légy nagyobb az apádnál... Ezt
mondta és nem azt : légy okosabb apádnál.
Alásszolgája. Megyek a jó Auerhez, egy kis «vér
átömlesztésre. ..»
Eörs elmosolyodott.
— Sohse aggódjék. Az Auernál nincsen baj.
Az én kedves Haller barátom ott alig iszik egy
két poharat. Egész másért jár oda. Szeret kedves
ideáiról mesélni és a többi, a bortól már meg
torpant ember áhítatosan hallgatja.
Lèni asszony kezeit tördelte.
— Szentatyám! Ez mutatja, hogy ott már
kapatos. Itthon nagyonis szűkszavú. Ő csak akkor
beszél sokat, ha már többet ivott a kelleténél...
Akkor meg félek, hogy eljár a szája és Illavára
kerül...
— Nincs semmi baj... Méltóztatik tudni,
hogy Gyuri barátom arról ábrándozik, hogy köny
vet ír Európának trianoni, versaillesi és st. germaini újjárendezése ellen. Könyvét Párizsban
adatja ki, hogy legalább Clemenceau és Wilson
unokái lássák, mennyire nem volt igazuk a béke
szerzőknek. .. E könyvét soha meg nem írja, ha
nem a «Heuriger»-ben mondja el apró korrajzait.
Ismerem e történetkéket. Azt mondja, hogy leg
alább száz kis emberportrét akar megrajzolni,
hadd lássák, mit csinált a béke az emberekből.
Ártatlan jellemrajzok ezek. Ott áhítatos hallgató
sága van : kivénült szalmaözvegyek, otthonról
szabadságolt polgárok, nyugdíjas borisszák. Csupa
ártalmatlan, tisztességes ember, aki nem ugratja
be derék Haller barátomat semmiféle veszedelmes
nyilatkozatokba. Szívesen hallgatják, mert az ő
meséinek hőseit mindannyian ismerték, csak
egyikük sem vette észre őket...
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Hailer dr. ezen a szombaton boldogan és
nyugodt lelkiismerettel ment Auer Hansl «Heuriger»-jébe. Elégedett volt. Operációi igen jól si
kerültek. A fia szelidebb volt. Igaz, csak később
tudta meg, hogy azért csöndesebb a fiú, mert sze
relmes a kis Turay Magdába, legcsinosabb osztály
társába. Az asszony meg maga biztatta :
— Menj kicsit emberek közé... Egész héten
dolgoztál, mentetted az életeket, mintahogy más
megír egy-egy levelet... Az embernek néha ki kell
ugorni a hámból. Szombat is van, — az jó nap.
Menj csak édes jó öregem a te kis boros weekendedre...
A derék Haller jókedvűen mesélt hallgatóságá
nak. Ezen az estén az oroszokról. Auer Hans is
bejött, mert ő is járt Szibériában, tehát ő érezte
magát a második orosz szakértőnek. A padkára
telepedtek a kapualjba. Maga Auer tette az asztal
közepére a hamvas üvegkancsót az illatos új
borral. A jó doktor torkát reszelte és megérintett
ajkával egy teli poharat. Mesélt.
— Tudjátok, mi az a dsigitovka? Majd el
mesélem. ..
— Vasárnap túl voltam a ligetben. Megnéz
tem az orosz lo vas játékokat. Úgy mentem oda,
mintha fiatal diák volnék. Nekem régtől fogva
csak a paripán ülő ember imponál. Jobban im
ponál, mint a pilóta. Ennek nem kell más, csak
jó ideg és jó gép. Hogyha a megfelelő gombot
nyomja vagy a megfelelő emeltyűt rántja meg és
nem tengeribeteg, nem neuraszténikus, hanem
önmaga is jó gépalkatrész, akkor az ércmadár
biztosan berreg, fordul, kering, kalimpál, farai,
őrről, repül. De hát ló és lovas... Ez egészen más !
A paripa meg a gazdája — az állat és az ember
legszebb szövetkezése. Ebben a szövetkezésben az
állat nyelvtudásban messze az ember fölé emel
kedik. Valami kis szorítás a paripa vékonyába, kis
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lendítés a zablyán, símogatás a nyakon — ez a
skálák olyan végtelenségét fejezi ki, mint a zenei
kulcs a kóta élén. A ló olyan, mint a hegedű
húrja, — mely a muzsikus minden művészetére
eagál. A lovas ujja meg olyan, mint a hegedűs
ujja a húrokon, mely megteremti az éppen kere
sett hangot... Ezért néztem meg vasárnap az
oroszokat is — a ligetben.
— Egyik nap csengetnek nálam. Mégegyszer.
Erősen. Természetesen, feleségem nincs otthon.
Valami női bizottsági ülésen van. A Mari nincs
otthon, mert lelki gyakorlatokra ment. Szóval,
mikor csengetnek, nincs otthon senki sem. Mindig
csak én magam vagyok odahaza és nekem kell
ajtót nyitogatnom...
— Nyitok. Belép — nem — valósággal be
lovagol négy délceg fiatalember. Fantasztikus ko
zák egyenruhájuk van. Jelekkel magyaráznak
valamit. Majd megpróbálom, igazi kozákok-e?!
Nem hiába voltam Szibériában hadifogoly. Min
den orosz szókincsem hirtelen cserben ha
gyott. Igazi oroszok voltak, mert megértettek.
Megragad az egyik és jobb orcámra csókol. Meg
ölel a másik és bal orcámra csókol. Ez mind szép,
csakhogy nekem semmi más nem jut eszembe
muszka nyelven...
— Mégis megértjük egymást. Egyik herceg Ma
rian skij, a másik herceg ìpanojf, a harmadik her
ceg Obolenski, a negyedik gróf Mussorgski. Lehet,
hogy nem ezeket a neveket mondották. Lehet,
hogy Sardou valamelyik darabjából, Tolstoj vala
melyik regényéből és az opera színlapjáról vetőd
tek elém ezek a jó orosz nevek. Mindegy, ha igazi
hercegek is, — névtelenek, akiket a történelem
beledobott Európa nagy ember folyamába. Tudj’
Isten, milyen deltába illeszkednek bele.. .Elmond
ják, hogy egyetemet végeznek. Nincs pénzük.
Ezért dsigitovkátrendeznek. Lovas mutatványokat.
lü Jankó vie- .

Egy tiszteletjegy csak 50 cseh korona. Közönséges
belépőjegy 3 K. Mondok :
— Ne tiszteljük egymást. Kérek 3 k.-ás
jegyet. x
— Újabb csókolódzás. Tovaris, — hagyjuk!
Nevetnek. Hercegek, nem tovarisok. Szegények,
de szép emberek. Bátrak, mert élni akarnak. Nem
csak élni, hanem még tanulni is. Az orvosi diplo
mát azzal szerzik meg, hogy tótágast állanak a
vágtató paripán. A mérnöki oklevelet meg azzal,
hogy a rohanó lovakon guggolnak és föl-földobják
karabélyukat, hogy újra elkaphassák. A jogi dok
torátust meg azzal biztosítják, hogy két szaladó
ménen nyargalászó két bajtárs egymással kezet
szorít és kinyújtott karjukon körforgást végez a
harmadik, mint valami megrökönyödött olimpiai
bajnok... Ez éppen jogásznak való föladat:
egyensúlyt keresni két széthúzó véglet között...
A derék fiúk e nyaktörő kenyérvágtatásokat azzal
a lekötelező mosollyal végezték, mely azok ábrá
zatára lopódzik a cirkuszban, kiknek nyaktörését
várja a közönség. Mosolyogtak, mintha nem volna
nagyobb élvezetük, mint arra lesni, mikor for
dulhatnak a lópatkók alá. Egyikük, az, akit Tolstoj
után szabadon Obolenski hercegnek neveztem el,
le is hemperedett a sáros gyöpre. A nézők közül
én is odarohantam. Szerencsére, csak a kulcs
csontját törte.
— A kulcscsont összeforrott. De én is sajátságos
módon összeforrtam ezekkel a derék orosz diák
kozákokkal. Mikor a fiú talpraállott gyógyulása
után, urasan megkérdezte, mivel tartozik. En sza
maritánus szokás szerint azt feleltem : csak azzal,
hogy a jövőben jobban vigyáz magára. Okosab
ban teszi, hogyha szigorlatozik, minthogy tovább
hányja a cigánykereket lóháton és lóhátról.
Kedvesen nevetett. Szerencsém van — úgymond
— mert nem szeretett volna nekem csalódást
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okozni. Egy garasa sincs. A dsigitovka sem hozott
egyetlen kopeket sem, mert a tiszt elet jegyesek
szószerint értelmezték a tiszteletet. Eljöttek és
nem fizettek semmit. A nagy szláv lélek ott ült az
ingyen helyeken és potyázott. De ő hálás lesz.
Emléket küld...
— Eltelt egypár nap. Betoppan nálam kulcscsont-kozákom küldöttje. Tükrös, feslett köntösű
kopaszodó úr, göndörszakállas muzsik-ábrázattal.
Ügy mondja, menekült főügyész Wologdából vagy
honnét az Isten háta mögül. Ö is összecsókol jobb
ról, még barátságosabban balról. Igazi szláv lélek
az öreg. Csókjai után mintha vodkában mos
dottam volna és kapadohány füstjében pácoltak
volna... Hálálkodik emberségemért. Hozza an
nak a kitűnő lovasnak, a fehér hercegnek — mint
mondá — ajándokát. Levelezőlap a cári időkből.
A cár és Rasputin — együtt. Azután újra meg
csókol jobbról, megcsókol balról és közben — ha
talán egyik fülemre nagyot hallanék, mindkét
fülembe súgja, hogy kölcsönöznék neki úgy 20—
30 koronát, mert ő bizony Kerensky bukása óta,
tehát vagy tíz éve, pillanatnyi pénzzavarban van.
Derék jó ember, — milyen hosszú neki egy év,
hogyha tíz esztendő nála csak pillanatnyi...
— Nem bírtam ellentállani e szegény úri muzsik
nak. Kinek van szüksége ezen a világon menekült
főügyészre? Ez nem mesterség, miből bujdosás
közben meg lehet élni. Meghatott fényes kopasz
sága, melyről lefénylett a gond. Meghatott muzsikszakálla, melynek szálai lengtek és összegabalyod
tak, mint a balsors Párka-fonalai. Könnyezett is.
Csodák-csodája. Még könnyeinek is vodka-illatuk
volt. Átadtam neki 30 koronát, mely annyiban
hasonlított az államkölcsönhöz, hogy nem szokás
visszakapni...
— Azt hittem, befejeződött orosz paciensem há
lája. Tévedtem. Hetednap újra csengettek. Ter10*
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mészetesen feleségem megint valami ülésen volt.
A Marink meg lelki gyakorlaton. Nyitok. Szikár,
nyárfamagas ember állott előttem. Arcát csak
madártávlatból láttam, mert alulról kellett föl
néznem rá. Alulról fölfelé nézve pedig minden arc
komikus, en gros és en detail. A cudar hidegben is
felöltő nélkül járt. Széles pofacsontja alatt hatal
mas forradás, kabátja vállán és ócska térdnadrág
ján még több forradás. Mielőtt megmondhattam
volna neki, hogy nem vagyok otthon, kémén}’
tenyerével úgy rázza kezemet, mintha karom cséphadaró volna. Elmondja, hogy ő Sergej Jefremovics Soloviev ezredes. Fehér katona. Harcolt
Csapajev és Budjenny ellen és régen marsall volna,
hogyha nem jön haza az a szerencsétlen Lenin.
Csak azért jött, hogy megrázza kezemet. Ezt ala
posan meg is tette. Szóval : mert az én emberi
jóságom adta neki vissza a hitet az emberiségben !
Sohasem tör ki a bolsevizmus rémuralma, ha min
den száz versztnyire legalább egy olyan jó ember
lakott volna, mint én. Neki az én kulcscsontos,
válpereces hercegem a szemefénye. Majd pár év
múlva ez fogja visszavezetni a világ összes bujdosó
oroszait a Kremlbe, — győzelemittasan. Meg
akarja hálálni ő is, hogy a fiút meggyógyítottam.
Lelógó szürke bajsza alatt mosolyra sárgultak
dohányfüstölt agyarai, melyek ritkán állottak,
előre-hátra dülcdeztek, mint a régi kertpalánk.
Háta mögül titokzatos dobozt tartott felém. Orosz
tea. Fogadjam el hálája jeléül. Rajta, rajta! Ö
nemcsak szívből adja, hanem végszükségből, mert
velem szemben csak 30 k. önköltséget számít.
Ennyit testvérek között megér — lehet, hogy
hálája — de teája semmiesetre, mert azt hiszem,
hogy némely levelét az óligetben kaszálta...
— így volt már egy hercegem, egy főügyé
szem, egy ezredesem. Azután jöttek, jöttek hetente
végefogyhatatlanul, volt-egyetemi tanárok, írók,
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zeneszerzők, nemzetgazdászok, bakteriológusok.
Fogalmam sincs, micsoda indiánuspostával kö
zölték egymással címemet. Lehet, hogy kidobol
ták... Megriadtam. Mire leszállók az altisztekig,
közlegényekig, muzsikokig, magam részére kell
gyüjtőíveket nyomatnom...
— Aztán eltünedeztek Pozsonyból. A fiatalab
bak elvándoroltak Párizsba, soífőröknek Citroen
hez, az öregebbek odább álltak, ki Belgrádba, ki
Szófiába, ki Athénbe, mert hát a balkán-népek
patriarchálisabbak, mint ezek az örökké össze
adó, könyvelő, mérecskélő, iktató csehek. Aprán
ként sok pénzemet vitték el. Tiszteletjegyet ve
hettem volna ennyi pénzen a világ minden lovas
cirkuszába... Mégis nagyon hiányoznak. Leg
méltóbbak voltak minden részvétre, mert a talajt
vesztett hazátlanok a legszegényebbek. Akinek
nincs hazája, menthetetlenül gördül lefelé. Aki
otthon koldus, kiskirály azok mellett, akik idegen
ben koldusok.
Szegények. Ezért hiányzanak...
— Liesi, — még egy könnyű fröccsöt Auer
barátom grinádi terméséből...

MAGYAR HANGVERSENY.

A plakátot ragasztó ember kora reggel meg
jelent és a Rózsa-utcában az egyik újonnan épülő
bérház palánkdeszkáira fölbiggyesztette az egy
szerű hirdetményt, melyen fehér alapon kék betűk
tudtára adták az arramenőknek, hogy a Mün
chenből hazautazó budapesti magyar szimfoniku
sok egy estén játszanak a pozsonyi vigadó nagy
termében. A nagy magyar muzsikus, Dohnányi
vezényel. Nagyszerű programm : Liszt XIII.
rapszódiája, — Brahms magyar táncok, Berlioz
Faust elkárhozásából a gyönyörű magyar induló...

ÍJO

Rákóczi indulójának szabad egyszer újra végig
harsognia Pozsonyban, ebben a hervadó, ebben a
talajt vesztett városban, ebben az édes városban,
mely a Hófehérke vagy a Jairus leánya tetsz
halott álmait alussza... Miként a szélcsönd után,
mely fülledtségével mindent elbágyasztott, a ki
törő vihar isteni pompájában, úgy fog itt végig
süvíteni ez a magyar égiháború, mely a lelkekben
villámlik, az elmékben dübörög és azután beharmatozza a szívek mélyén a barázdákat, hogy
e fájdalomra gyöngyöző harmatból teremjen új
magyar hit végefogyhatatlan kalászrendje.
...Es csodák-csodája — ezt a hangversenyt
megengedték a csehszlovák hatóságok. Nehezen
ment, de dr. Eörs Endre végigjárta a kálváriát,
melynél kövesebb és tüskésebb út nincs, mert a
hivatalszoba útja meredekebb minden kősziklánál.
Órákig, napokig kellett várnia. A szemüveges hi
vatalos urak gondterhesen haladtak végig e szo
bákon, mintha veszélyben forogna a — haza.
Nem, ők nem használják ezt a nemesveretű szót.
Nem, mintha veszélyben volna a nás stat, a mi
államunk... Végre a hatalomnélküli teljhatalmú
minisztérium megkapta a prágai nagy motorból
az engedélyt. Igazuk volt. Haza és állam között
óriás a különbség. A hazát a nemzetek véren
vették. Azt csak évszázadok rendületlen hitével
lehet kiképezni. Abba évszázadokon át bele kel
lett születni tisztes ősöknek, ekét meg kardot for
gató unokáknak, a rög, a föld szerelmeseinek, a
dalt dalló költőknek. Az államot nem így teremtik.
A csehszlovák állam meg éppen nem így született.
Ezt az államot — c maison jondée-t — úgy alapí
tották párizsi szabadkőművespáholyokban és elvénhedett angolok bőrkarszékes klubjában, mint
a. dividendás részvénytársaságot. Ez az állam
società anonima, — ahogy az olaszok a részvény
társaságot hívják, mely igazán anonim,—névtelen,
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mert nincsenek nagyjai, csak kapzsi dividendásai.
Részvényt ár saság volt ez az állam, melynek
részvényeit csak egy helyen jegyezték, a genfi
drága, de néma tőzsdén. De hát a magyar hang
versenyt kegyesen megengedte Hynek dr. vagy
Svoboda dr. vagy a sok ismeretlen nevű előadó
tanácsos és főtanácsos, de megengedte a leg
fontosabb férfiú is, a szeplős, kopaszodó, lüszterujjas úr, a kiadóhivatal vezetője, aki akármilyen
összminisztériumi végzést el tud amerikázni —
titkos utasításra. Például az engedélyt egyszerűen
a hangverseny kitűzött határnapja után egy héttel
adja ki, mert könnyű e kis késedelmet megokolni.
A határozatot lekopogó slecinka (gépírónő), a
kisasszonyka, meghűlt, nem jött be a hivatalba,
vagy talán elutazott Olomoucba, az unokatest
vére sógorának unokaöccse vagy húga kéz
fogójára. ..
Az is igaz, hogy az engedélyt csak azért adták
meg, mert Liszt Ferenc Párizsban is játszott,
mert Brahms német volt, mert Berlioz francia
volt. Csak éppen Erkel bordalát törölték. Nem
a zene miatt, — csak a szöveg miatt, mert az
veszedelmes dal. Azt meri ez a dal állítani, hogy
a «világ eloszlik, mint a buborék...». Ezt a
magyarok célzatosan magyarázhatnák! A ma
gyarok elhinnék, hogy a nás stat eloszlik, mint
a buborék... Meg benne van ebben a dalszöveg
ben, hogy «örökké a világ sem áll...» Pedig a
csehszlovák állam, a világ e legfontosabb alkotó
része, örökké áll...
— Végre mégis szabad volt a plakátot ki
ragasztani. A ragasztó siheder éppen még kéthárom darabot akart egymás mellé tapasztani,
enyves meszelőjével, ahogy ez már nevezetesebb
hirdetményeknél szokás. A körútját végző cseh
rendőr tüstént átszólt hozzá :
— Ne merjen még egyet abból a plakátból
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kiragasztaní ! még csak az kellene... Azt hiszi,
Budapesten vagyunk ? !...

A vámhivatalban... Lehet-e valamit írni vám
hivatalról? Mikor a vám gondolatköre mellett az
egyenlet ismeretlenje érdekfeszítő novella és a
hatványozás színtiszta poézis. Ma a pozsonyi vám
hivatal mégis érdekes tragédiák színhelye volt.
A vámosok a magyar szimfonikusok nótafáit vizs
gálták. Nincs-e azokban a karcsú derekú hege
dűkben, azokban a szentimentális, baritonhangú
csellókban titkos magyar írás vagy titkos valuta ? !
A vámőrök előzékenyek voltak. Mielőtt Eörs dr.
megérkezett egypár muzsikussal és nyurga cser
készfiúkkal a hangszerek kiváltására, — ők már
átnézték a ládákat és úgy ahogy már újra le is
szögezték. A vámőrök síma szóval ismételgették :
előzékenyek voltunk, hogy az uraknak ne kelljen
sokáig várakozniok...
Az izmos cserkészfiúk vígan ragadták meg az
egyik nagy ládát, hogy kivigyék a kocsira. A horpadozó deszkák mögül csodálatos hang szólalt
meg. Különös, élő hang, a hattyúdal fájdalmas
hangja, mely csak egyszer hangzik : a hang, a
dal halálakor. Az elpattanó, a kunkorodó hurok
hattyúdala, a nyögő, fájó jajszó.
— Fiúk, tegyétek le ezt a ládát. Ebben valami
baj van. — Rendelkezett dr. Eörs.
Zsebéből tüstént fogót húzott és gyorsan kez
dette kiszedegetni a lazán bevert szögeket. Már
annyira volt, hogy a láda födelét hátra hajthatta,
mikor a vámellenőr hozzá lépett :
— Kérem, ne tessék itt kicsomagolni, becso
magolni. Ez nem arra való helyiség. Ez itt hi
vatal! Ezek a ládák már átmentek a vámkeze
lésen. Tessék elvitetni. Ráz! dva! Egy-kettő...
— Pane hlavny ! — dr. Eörs megszokta, hogy
mindenkinek oda kell ajándékozni ezt a «fő» címet.
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Ha a demokráciában nem is járták a titulusok,
azzal kellett pótolni e hiányt, hogy mindenki
«hlavny» volt, a fő-, a legfőbb ember. — Meg kell
néznem ezt a ládát. Valami csörrent benne.
— Abban nem csörrenhetett semmi. Megnéz
tük. Minden a legnagyobb rendben volt.
Eörs dr. kiemelte a legfelső hegedűtokot, éppen
a prímhegedűnek bársonyos kis lakását. A vámos
hiába tiltakozott egyre idegesebb éneklő hangon.
Eörs dr. kinyitotta a tokot. Szétnyílt az, mint a
kis fekete koporsó. Benne feküdt az összezúzott
hegedű. Halva, mint az apró szent ereklyéje, —
a megölt csecsemő csontváza.
Eörs dr. rámutatott a halott hegedűre, mely
nek két darabját éppen csak a húrok tartották
össze.
— Felügyelő uram! fő-főfelügyelő uram! Mit
szól ehhez?
— Semmit. Mondom, nálunk ez a láda átment
a vámkezelésen...
— Es akkor minden ép volt? teljesen ép?
A közeg ideges hangon kerülgette a kérdést :
— Az úr nem hatóság, hogy bennünket fag
gasson, gyanúsítgasson. Egy-kettő! — magamat
ajánlom...
Eörs oda sem hallgatott. A cserkészeihez be
szélt.
— Fiúk, nézzük meg a többit is. A violát.
A csellót. — Ügy... Ezek is összetörtek! — Tör
tek? — dehogy! — durván törték...
A föltornyozott ládák közül most már három
négy vámközeg sompolygott elé. Az egyik rossz
magyarsággal kötekedett :
— A cserkészek összetörni mindent... Nem
érteni ügyes ládatranszportot... Odább állni!
odább állni !
Eörs dr. keserűen, de nyugodtan feleselt :
— Ezért jócskán fognak fizetni! Ugye, ez a
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hegedű, mely talán kétszáz esztendő előtt szü
letett Cremonában és átélt két századot, hirtelen
éppen akkor halt meg magától, mikor átlépte az
önök határát... Talán szívszélhűdésben múlt ki,
mert tele volt a szíve magyar melódiákkal...
Majd szinte kiabálva folytatta : — Uraim, ez
nem tréfa. Ezért fizetniük kell!
A vámház végéből valahonnan előkerült az
öles, testes rendőrőrmester is.
— Őrmester úr, jó, hogy itt van. Jegyző
könyvet veszünk fel az átvett hangszerek álla
potáról. Nem hagyjuk annyiban...
Az őrmester a. legfőbb bíróság teljes ülési
határozatának tekintélyével jelentette ki :
— Ez nem tartozik ide. Ez polgári ügy...
Egyik kezével visszahajtotta a ládafödelet a lá
dára. Másik, fehérkesztyűs, óriás tenyerét úgy
mozgatta, mint a csónak kormányosa a kormány
lapátot :
— Készen vagyunk. Ki innen!
Eörs visszamorgott :
— Folytatása következik...
Ügy csengett fülében saját szava, mintha
idegen ember mondotta volna ezeket a szavakat.
A ponyvaregény szerzője — a folytatás meg
törésénél, mikor éppen feszült a helyzet. A mu
zsikusoknak nem szólt semmit. Azok csak késő
délután hangolnak és kenegetik a nyirettyűket.
Egyetlen gondja volt, pár óra alatt előteremteni
a prímhegedűt, a violát, a csellót, — mindent
a javából. A vidéken van az egyik Pálffy-kastély.
Annak a vitrinjében van egy igazi Stradivari.
Azon játszott egyszer Reményi,, egyszer meg
Sarasate Pablo, mikor az öreg grófnak vendégei
voltak... A grófi örökös odaadja egy estére.
És ha nem a grófi örökös, odaadja a várnagy!
És ha nem az, kicseni az inas... De honnan
vegyünk violát? Megvan! A Bástya-utcában
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lakik a jó öreg Kiszelyné. Annak az ura violát
játszott a bécsi operában. És cselló? Az is lesz.
Ki is szokott csellóhangversenyen föllépni? Igen,
Verö-Weidc László. Vágújhelyt lakik? — nem,
Üjvárott... Minden megy, csak akarni kell...
— És minden ment, mert Eörs dr. akarta.
A cserkészfiúk kerékpáron a csallóközi kastélyból
úgy hozták a Stradiváriust, mint Attila kincsét.
A derék újvári Verő-Weide László beletelepedctt
a motorkerékpár oldalkosarába és úgy ölelte ma
gához féltett csellóját, mint néhai való jó Dobozy
édes életpárját, hogy paripáján szökteté nagy
török pasa elöl.
Kiszelynéhez maga Eörs dr. ment cl. Az öreg
bécsi asszony nehezen értette, mit is akarhat tőle
Eörs dr., akit abban az utcában «minden lében
kanál» meghatározással ismertek. Nehezen értette
meg, miért is kölcsönözze oda ma estére meg
boldogult Ferdinandja viola-hegedűjét, mely vagy
három évtizede ki sem került a nagy biedermeier
szekrényből. Nehezen értette meg Eörs kérelmét,
mert siket is volt, de meg valami szentségtörést
is látott abban, hogy a violán más húzza végig
a vonót, mint néhai Kiszely Ferdinánd. Mivel a
csehekröl eleve mindent föltételezett, attól is tar
tott titkon, hogy öt csukják be, ha e magyar
hangversenyt támogatja egy darab hangszerrel...
Eörs ismerte a siketeket és tudta, hogy mit
kell sugni a lelki siketeknek. Megakadt szeme a
falra tűzdelt kifakult fényképeken. Makart-bokréták hírmondói, szalmavirágok és virágvasárnapi
barkák között Strauss, a Walzerkönig és Liszt
Ferenc, a rapszódia-király fényképei társaságá
ban éppen ránézett néhai Kiszely bácsi, a jó öreg
kopaszfejű muzsikus, kinek hatalmas szakálla a
képen is oldalt lebbent. Hogyisne, — a szakálla
is már oldalt nőtt, hogy a viola nótafájának jó
helye legyen álla alatt. Eörs tárcájába nyúlt és

átnyújtotta a hangverseny tisztelet jegyét. Jobbra,
az első sorban.
— Asszonyom, engedje meg, hogy hangver
senyünkre ünnepélyesen meghívjuk. íme itt a
jegy... Azt gondoltuk, Kiszely bácsi, a nagy
muzsikus özvegyének nem lehet hiányoznia,..
Az öregasszony reszkető kézzel simította végig
a jegyet és lorgnonjával vizsgálgatta... Első
sor... Jobbra... Harmadik szék... Este hét
órakor... Akaratos látogatója máris tovább
szőtte mondókáját :
— Én tudom, hogy Kiszely bácsi odaadta
volna violáját... Nagyszerű a képe, ott Strauss
és Liszt között... Diákkoromban láttam utolján,
mikor édesapám egy ízben bécsi professzornál
járt ; magával vitt és örömében, hogy nincs
komoly betegsége, befizetett az operába. így —
éppen így tartotta karját és az engedelmes vo
nót. .. — Utánozta a régi jó karzenész karjának
tartását. — így várta, míg feléje bök a kar
mester pálcája. Mozdulatlanul, mint a szobor.
Pedig ő, habár lent is ült a zenekar mélyén,
háttal a súgólyuk följáratánál, — látta maga
előtt Faustot, mint ő mondogatta, «den fahrenden
Magisten, látta a templomból kilépő Margarétát
hatalmas szöszke haj fonataival és a vonóval már
a levegőben is kísérte a kisértő Mefisztót, mindazt,
ami olyan ördögi és éppen ezért annyira emberi...
Az öregasszony meghatódott és bánatosan
mosolygott :
— Vigye, — lieber Herr Doktor, vigye azt a
violát. Én is ott leszek. A hallócsövct sem viszem
magammal... Ne lássák... Ne tudják, hogy
én... hogy énnekem már Berlioz és Gounod,
Wagner és Verdi mindegy...
Keresztet vetett vékony, hideg ujjaival Eörs
dr. homlokára, ahogy már szokta, valamikor meg
halt urának, messze röppent unokáinak, hogy
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legyen áldott vállalkozásuk és sikerüljön minden.
Azt suttogta :
— Diese Ungarn sind immer Kavalliere...
A városban senki sem tudott a hegedűk, a
cselló, a hangszerek megsérüléséről. Senkinek sem
szóltak, sem Eörs, sem a lelkiismeretes cserkészek.
A pozsonyi Vigadó nagy terme megtelt az utolsó
karzati helyig. Mikor dr. Svoboda, a rendőr
felügyelő látta a barokk lépcsőházban fölhullámzó
magyarokat, meg nem állotta, hogy oda ne szóljon
Eörsnek :
— Félfüllel azt hallottam, hogy megsérültek
a ládák... Azt hittem utolsó percig, hangver
senyük elmarad...
Eörs uralkodott magán — legalább a hang
verseny előtt. . .
— Felügyelő úr, — méltóztatik látni, mindig
kigondolnak valami ostobaságot >— a hírszerzők...
Csönd. A légy szárnyát is meg lehetett volna
hallani. Dohnányi az emelvényen megérinti a
hangjegyfüzetet pálcájával... A teremben meg
indul valami, mint a keleti szél, lassan, remegve.
Senki sem tudja, honnan jön. Azután viharzik,—
viharzik, — viszi, forgatja magával a lelkeket is,
viszi, forgatja Ungvártól Dévényig... Mindenki
tudja, hogy e muzsika vihara után tisztább lett
a levegő, mert ez a vihar, a Rákóczi-induló elsöpri
a kétségeket, elsöpri az összetiport reményeket.
Tisztább lesz tőle a levegő, a pozsonyi éjszaka
nagy csöndjében, föl a magas csillagokig, melyek
közül újra csak a jócsillagok ragyognak le az
elszegényedett, az elhagyott magyarokra...
Á taps ropog. Ropog', hogy meghallják Prága
városáig, mert a meghökkentek, akik idáig hozták
Prágát, érzik, hogy itt még nincs Prága. A konzertnak vége van és még sincs vége, mert, ahogy
az emberek némán ballagnak haza, — még egyre
hallják, hallják — az örök indulót...
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Svoboda dr. rendőrfelügyelő utolsónak ma
radt. Meg nem állotta, hogy még egyszer oda ne
szóljon Eörsnek :
— Doktor úr, ön nagy bűvész... Veszedelmes
bűvész. Hókuszpókuszára még a szétesett hegedűk
is összeállanak és elpattant húrok is összeforr
nak ...
Most már a hangverseny befejeződött ; nem
lehetett hatóságilag megtiltani. Eörs is már más
hangon felelt :
— Felügyelő úr, ennek a bűvészeinek igen
egyszerű titka van. Hegedűket lehet összetörni...
De a magyar szíveket nem...
A fülledt terem után éles volt a Híd-utca
levegője. De tiszta, nagyon tiszta, mintha a
Rákóczi vihara kisöpörte volna ... A Dunántúlról
fölhömpölygött a város fölé a tejút... A sok, a
végtelen sok csillag. Kigyulladtak, elaludtak, ki
gyulladtak, mint a lelkekben a reménységek...

BALSORS, AKIT RÉGEN TÉP...
Mikor Eörs dr. régi barátjával, a filharmoni
kusok egyik prímhegedűsével kilépett az utcára,
lelkében még tovább muzsikált a Rákóczi-induló.
Aracsy, a hegedűs kérte, hogy maradjon vele,
míg a hajnali vonat indul Budapestre.
— Kedves öreg Bandi, gyere velem a Stefanikúti kávéházba egy feketére. Oda, hol valamikor,
mint a pozsonyi líceum diákja titokban jártam
tiltott cigarettát elszívni, tiltott lapokat olvasni,
a tiltott «hazard»-dominót játszani...
Benéztek. A kávéházban már kevesen lézeng
tek. Az éjjeli bohémek nem szerették a gyűlöletek
városának éjszakáját • — még a bohémek is a
maguk fajtabéli bohémekkel akarnak találkozni.
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Kuruc Lakatos Józsi, a deresedé) cigányprímás
már csak a sarokasztalnak húzta. Ott magyar
urak mulattak — a keserves csehszlovák világban.
Az asztalfőnél Szobráncy Géza, az állásától,
nyugdíjától megfosztott alispán üldögélt, vala
melyik messze megyéből. Egyik oldalt Szentosváthy György, a kisajátított földbirtokos gunynyasztott, — szemben vele meg a táblás képű
Szűcs Kajetán, a mindig jókedvű plébános, aki
azon a címen éj jelezett cigány mellett, hogy ő
most nem a mennybéli ügyekkel foglalkozik, ha
nem a magyar gravameneknek szenteli szeretet ét
és mély hangját. Mint népképviselő Prágába utaz
gatott, hogy ott meghallgassa a csehek és morvák
beszédeit, melyekből egyetlen árva szót sem ér
tett, — meg hogy negyedévente elszónokolja
anekdótás tiltakozásait, miket meg Prágában
meg nem értett egyetlen megteremtett lélek. Csak
otthon, Kisvidaházán meg Alsótelegden olvasták
beszédeit a «Vagyunk» című hetilapban dagadó
kebellel idegen karámba nem tévedt nyájának
kolomposai, a falu nagyjai és a lelkes asszony
ságok, kik őt tartották Széchenyi István gróf
után a második legnagyobb magyarnak. Hímeztek
is neki pompás asztalkendőt, ezzel a fölírással :
«Autonómia nem volt, hanem lesz!» Ez a sok-sok
küzdelem kicsiben rengeteg szívósságot termelt
ki a kisemberekben és akármennyi meddő erő
pazarlást jelentett is, akármennyi vidékies furcsa
ságot vagy naívságot szított is, — mégis együtt
véve nagy tett maradt, mely előkészít nagy tör
ténéseket. Ez a sok ártatlan dac, ez a sok kemény
magyar szó, ez a sok me ghal Igát tat lan panasz
és az a sok makacs paraszt hit volt mégis az a por,
melyről Lucifer mesél a fáraónak az Ember tragé
diájában: «— vékonyka porréteg marad... Egy
évben e por csak nehány vonalnyi, — Egy század
évben már nehány könyök, — Pár ezredév gáláidat
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elássa...» — Ez a magyar por kezdette elásni a
hatalom gúláit...
Ahogy beléptek, Szobráncy nagyot ütött az
asztalra.
— Ide hozzám... Éppen jókor jöttök. Pincér,
hozzon még egy feketét...
Eörs dr. meglepetve látta, hogy a mokka
csészében nem feketekávé van, hanem szinűltig
cognac.
— Tudod, Bandikám, — éjfél után tilos ilyes
mit mérni. Ezért feketekávés csészében hozatom...
Még alispánkoromban megtanultam, hogy így
kell kijátszani saját rendeleteimet...
Jóízűt nevetett.
— Hát mit csináltok itt? Pozsonyban volta
tok ... És nem hallgattátok meg a magyar filhare
mónikusokat? Dohnányi vezénylésével a Berliozféle Rákóczi-indulót ? Ez nem szép tőletek.
Szentosváthy mentegetődzött*
— Mi itt csak úgy búsmagyarkodtunk...
Szűcs plébános sajnálkozott*
— Én azért nem mentem a hangversenyre,
mert úgy hírlett, hogy a hat árvámon egypár
hegedű vagy bőgő összetört...
Szobráncy szokása szerint felhúzta szemöldö
két :
— Én becsületes vagyok és megmondom,
azért nem mentem el, mert én koncertekre elvből
nem megyek. Ott csöndben kell ülni... Én pedig
szeretek akkor fölkelni, mikor nekem tetszik,
akkor járkálni, mikor jól esik, — akkor rágyúj
tani, mikor dohányozni akarok és akkor bele
énekelni, mikor éppen a torkomba száll a szívem.
Punktum. De mi is tört el?
— Összetörték a hegedűket meg a csellót,..
— Micsoda? Ezeknek nem kell a Rákócziinduló? Félnek egyetlen taktusától, mert ez a
muzsika olyan, mint a villamos áram. A magyar
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embernek végigfut még a csontja velején is. Az
aggastyán ifjú lesz tőle. Ez a muzsika szikrázik,
kiszikrázik, — és ha olyasvalakit talál, aki nem
magyar, azt agyoncsapja, mint az Istennyila...
— Feri, még egy feketét, de újra szőke legyen ám!
Józsi, nem hiába Kuruc a neved is, — húzd a
Rákóczit, húzd, mint maga Cinka vagy Bihari...
Eörs most már tudta, hogy miért szőke az a
fekete, — mert hogy a mokkacsészében cognac
rejtőzik. Csitított :
— Megvallom őszintén, tőletek elvártam volna,
hogy mind ott legyetek...
— Majd te akarod elrendelni, hova járjak?
Odamegyek, ahova akarok. Itt ez most az én
hangversenyem... Én vagyok a karmester...
Józsi, a Rákóczi-indulót !
A vén cigány hajlongott.
— Igenis, kérem alássan. Hogyne húznám,
akár a Cinka... — Nyirettyűjével meg-megérintette a húrokat, éppen csak megérintgette,
mintha félne, hogy fájdalmukban följajdulnak.
Már az első ütemekre kinyílt a különszoba ajtaja
és az ajtón megjelent a láthatatlan ember négy
ujja. Az ujjak után lassan előrecsuszott a kar
paszomány... A cigány vonójával gyorsan az
ujjak felé intett és a Rákócziról úgy átsiklott a
másik nótára, mint aki egyik lábáról átnehezedik
a másikra. Senkisem látta, mi történt. A banda
muzsikálta :
Kanizsai patikáros gyüjjön ki,
Három pakli pirosítót hozzon ki...
Szobránczy csöndet parancsolt. Azután rá
csapott az asztalra, hogy összecsörrentek a po
harak.
— Józsi, most húzd a himnuszt ! Csak azért
is . ..
10a Jankovlcs.
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Eörs átnyúlt az asztalon és barátilag, melegen
ráfektette a kezét Szobránczy ideges kezére.
— Géza, ne! Nincs értelme. Ne profanáljuk
a himnuszt. Itt az egész csak dacos komédia
volna . . . Elhangzik vagy belénk fojtják. Én
magam is kész vagyok mindenre, ha van célja.
Mikor érdemes. Mikor kell! Igenis, ha kell, adok
életemből heteket, hónapokat, — odaadom az
egész életemet. De az ilyen csak-azért-is-virtuskodásnak nincs értelme. Én csak az örök munkát
becsülöm, mely acélkézzel kapaszkodik a magyar
jövőbe...
Az alispán végigsodort rövidre nyírt bajszán és
átnézett a másikra.
— Micsoda? Szégyeld magad ! Csalódtam ben
ned. Ha nem volnál régi jóbarátom, azt monda
nám, gyászmagyar vagy . . .
— Géza, nem vitatkozom veled, mert nem
tudod, mit beszélsz.
— Gyászmagyar vagy. Ükapád a Lechmezőről szökött hazáig.. . Józsi, azért is a magyar
Himnuszt !
A prímás hajlongott. Komoran. Gyűrött
zsebkendőjét sokáig igazgatta álla alá. A húro
kon egyet-kettőt pendített. Fekete szeme ko
molyan villant, mintha valahonnét bevili àmia nék
a terembe. Hátrabeszélt cigányul a cimbalmos
nak, a nagybőgősnek. Egypár vendég sebtében
fizetett és távozott. A tá voli sarokban csak va
lami kacér, kifestett, kétes dáma vett elő ciga
rettát és hozzáütögette balkeze fejéhez, mint
ahogy a filmeken a dívák és a sztárok szokták.
Afféle szadista asszonytípus lehetett, aki szereti
az ilyen feszült pillanatokat. Már az első füst
karikákat fújta, hogy a cigány a himnusz első
pár akkordját húzta. A különterem ajtaja újra
vagy arasznyira kinyílott és az ajtó sötét betétén
újra megjelent a láthatatlan ember négy ujja.
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Fogta az ajtót, hogy be ne csapódjék. Mindenki
ezt a négy ujjat nézte. Kié lehet ez a kéz, mely
baráti kézszorítások helyett talán elfogató paran
csokat ír alá? A kézből lassan előrecsúszott több
és több — egészen a karpaszományig. Kurucz
Lakatos Józsi, a tűzálló cigányprímás megtanulta
a logikát a legvígabb vagy a sírva vigadó dáridók
közepette is. Az ajtó felé fordult. Komoly ábrá
zata kényszerű vigyorgássá szélesedett, szinte
megnagyobbodott, mint minden terület, valamint
rásüt a derű. Hirtelen annak a karpaszományos
kéznek húzta, a kézhez tartozó láthatatlan ember
nek. Fintorgása közben szinte leguggolt és a him
nusz első ütemeiből átsiklott a mulatós nótára :
. .. Nekem olyan asszony kell,
Ha beteg is, keljen fel.. .
Szobránczy fölhajtotta csészéjét és mérgesen
sziszegte :
— Utálom azt a renegátot!
— Géza, — nyugtatta Eörs — az a fiatal
ember ott az ajtó mögött talán nem is renegát ...
Öt ide rendelték. Parancsot teljesít . . .
— Igen, de Szabó volt. Krajcsir lett.
— Igaz, de Krajcsir is volt, mikor született
és Szabó lett.. .
A volt alispán ráduplázott :
— Akkor meg kétszeresen renegát.
— Baj társ, csak az az ember igazságos, aki
tud mások és a másik eszével gondolkozni. Csak
az az ember tárgyilagos, aki az emberi akarat
mellett számol a végzettel is. . .
Az alispán fölhúzta szemöldökét és gúnyosan
dadogta :
— Bandi, te becseheltél, öreg Bandi! Mindig
utáltam a védőügyvédeket, de te ma a lókötők
prókátora vagy. — Rászólt a cigányra : — A Him
nuszt, füstös! Azután hogy volt!!
10a*
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Eörs hiába próbálkozott :
— Géza, hol marad a magyar méltóság?!
A Himnusz imádság, tehát nem lehet dac-nóta.
Nem szabad imádságot borközi rikoltásba át
hangolni ...
Minden baráti jó szó hiába volt. Az alispán máris
ott állt a prímás mellett és nem engedte, hogy
nyirettyűje ráhúzzon arra az asszonyra, aki «be
teg és nem akar fölkelni». .. Izmos karját átfek
tette Kurucz Lakatos Józsi tükrös fekete kabát
ján és érces baritonján túlharsogta a bandát :
— Hej, Józsi, majd mi ketten, én meg a te
nótafád megmondjuk Trianon minden hamis
birájának, meg a prágai professzorok hetvenhét
légiójának és legfőképpen Krajcsir Milán rendőr
kapitány úrnak, hogy «megbűnhödte már e nép
a multat és jövendőt.. .» Ergo nem fog rajta
semmi többé .. .
Eörs dr. az ének alatt tisztelegve állott, de
maga nem énekelt. Szentosváthy és Szűcs Kajetán szintén fölállottak és halkan zümmögték :
«balsors, akit régen tép ...» A cigány fölbámész
kodott a magasban rezegő csillárra. Verejtékes,
ragyás ábrázatából csak szemefehére látszott, —
félt is, át is szelleműit, de most már húzta a tiltott
dalt, a számkivetettek imádságát, a szenvedők
zsoltárát. A banda is beleölelkezett e csoda dal
zengésébe, valósággal térdelő szordinókkal, mintha
a muzsika nem is ebben a teremben szólana, ha
nem rettenetes messzeségből, határon túlról, ma
gyar földről, vagy talán még messzebbről : a ma
gyar szívekből. Újra fölharsogott Szobránczy
szép baritonján : Balsors, akit régen tép ... Igaz,
régen. Éppen ezer esztendeje. A balsors csatlósai a
kapzsi szomszédok és ha ezek valamelyike maga
is éppen rekonvaleszcens, van itthon is készséges
fegyverhordozója a balsorsnak, a sok lázadó Koppányban, vagy szervilis úri szolgákban és a leg-
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nagyobb magyar átokban, mely ez a bűnös gon
dolat : «nem tűrlek, mert jobb vagy nálam.»
Most már nemcsak a karpaszományos kéz
ért a terembe, hanem belépett maga Krajcsir
kapitány is. Nem mosolygott. Arca merev volt,
szomorú. Kardját idegesen félrerúgta és kis blokk
jára gyorsírással jegyzett valamit. Szobránczy
szeme vérben forgott. Odapattant a komisszáros
elé és rekedten kiabált ;
— Igenis, Szobránczy, az elkergetett alispán
vagyok. Ha nem tudná még! Megkönnyíteni
kutatómunkáját, Szabó úr, renegát úr!
A komisszáros könnyedén szalutált. Egyetlen
szót sem szólt. Vállat vont. Kiment. Alig volt az
utcán, bent már más nóta járta.
Ez az utca térdig sáros, —
Szarka Matyi komiszáros ...
Cigarettára gyújtott. Közvetlen utána kilopódzott az éjjel festett leánya és hozzá lépett,
szintén cigarettával szájában :
— Adj tüzet, kapitány úr!
A férfi hátat fordított. A leány próbálkozott :
— Ne bántsd őket!
— Békét akarok .. .
— Nézd, nóta volt. Elhangzott. Volt. Nincs.
Mint a cigaretta füstje. Nem is ők énekelték,
hanem a bor. Igenis, a néma bor. Míg a pohár
ban van, hallgat. A torokban dalol. Ne bántsd
őket !
A férfi szó nélkül odább állott. A kávéházból
még egyre kíhangzott :
Ez az utca térdig sáros .. .
... komisszáros ...

A kávéház ablakain a lecsapódott pára itt-ott
lassan lecsurrant. Mintha ez az ablak sírt volna ...
Mintha valaki — valaki sírt volna ...
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A kecske-utcai kerületi bíróságon pár hét
múlva ítéletet hirdettek. Különös ítélet volt.
Egytöl-egyig bűnösek a paragrafusok özöne sze
rint, mert ekkor és ekkor együtt énekelték a ma
gyar himnuszt, ami a rendtörvény szerint mint
idegen ország és idegen nép nemzeti himnusza
igazolja rend- és országbontó szándékukat ; Kurucz Lakatos József cigányprímás meg bűnös,
mert e nótázást hegedűjén kísérte. A cigány
banda többi muzsikusát a bíróság fölmentette.
Ezért Eörs Endre dr.-t a bíróság kéthavi fog
házra ítéli, Szobránczy Géza volt alispánt és
Szent-Osváthy György alsótelegdi földbirtokost
fejenként 8—8 napi fogházra, Kurucz Lakatos
József cigányzenészt behajthatatlanság esetén
öt napi fogházra átváltoztatható roo K pénz
büntetésre. Megokolás stb. :
«A tényállás Krajcsir Milán rendőrkapitány
vallomásával tisztázódott. Szobránczy és SzentOsváthy terheltek nem akartak emlékezni arra,
hogy a himnuszt énekelték, hanem ittasságuk
alapján beszámíthatatlansággal védekeztek. E
védekezésük sikertelen volt, azonban előzetes
poharazástól felhevült állapotukat a bíróság eny
hítő körülménynek vette.
Eörs Endre dr. vétkességét Krajcsir Milán
rendőrkapitány nemcsak hogy nem igazolta,
hanem határozottan állította, hogy ez a vádlott
nem énekelte a magyar himnuszt a többiekkel.
A bíróság azonban úgy találta, hogy a tanú, aki
hivatalos állásánál fogva megszokta ugyan az
események pontos megfigyelését, a jelen esetben
mégis tévedhetett, mert dr. Eörs önmaga be
ismerte, hogy e magyar nemzeti dal éneklésében
részt vett. E vád ellen nem is,védekezett, de
szín józan is volt, mert a helyszínére a magyar
szimfónikus hangversenyről érkezett. Vádlott
társainak állítása, hogy ő nem énekelt, figyelembe
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vehető nem volt, mert aki önmaga beszámíthatatlansággal védekezik, nem fogadható el hitelt
érdemlő mentőtanúnak, még akkor sem, hogyha
a beszámíthatatlanságának állítása cáfolatot nyert.
Eörs dr. büntetését a bíróság súlyosabbra szabta
a többi elítélt büntetésénél, mert habár beisme
rését enyhítő körülményként mérlegelte, nála
súlyosító körülményként esett latba teljes józan
sága és jogi képzettsége, mellyel cselekményének
következményeit pontosabban ismerhette a töb
binél.
Kuruc Lakatos József cigányzenészt a bíróság
csak pénzbüntetéssel sújtotta. Túlnyomó eny
hítő körülmény alacsony műveltsége, kenyér
kereseti érdeke nagy szegénységében és régi, való
ságos jobbágyi függősége a magyar uraktól, akik
előtt a feltétlen engedelmességet muzsikálása köz
ben szinte hagyományosan megszokta. A cigány
banda többi tagjait föl kellett menteni, mert
részességük jóformán észlelhetetlen minimum,
mivel ők meg függtek az uraktól függő prímásuk
tól, de meg egyébként is cselekményük merőben
a zenei kíséretnek a játszott hangszer által kor
látozott nyújtására szorítkozott, tehát nem is volt
alkalmas a játszott dallam jellegét vagy a szöve
gében foglaltakat kidomborítani.»
... Az ítéletben mindenki megnyugodott, még
Eörs dr. is. Megtette ezt a többi elítélt kedvéért,
mert Szobránczy alispánt és társait nagyon boszszantotta és bántotta volna, hogyha nyilvános
ságra kerül az ítélet megokolásából védekezésük,
vagyis az ittasság és beszámíthatatlanság han
goztatása. Ez alaposan elhomályosította volna
a tett és a büntetés «magyar glóriáját». Kurucz
Lakatos Józsi büntetését az urak összeadták, sőt
ő maga is kapott némi titkos ráadást. Mosolyogva
mondotta : Máskor is, kérem alássan ...
Hogy Eörs dr. miért kapta a legszigorúbb íté-
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letet, azt ő maga is egy-két évvel később magától
az ítélkező cseh bírótól tudta meg. A bíró is tudta,
hogy ő nem részese a terhére rótt cselekménynek,
de tudatosan és gondolkozva ítélt így, mert e
nagyobb szigorúságot elismerésnek szánta a valót
lanság beismeréséért. Ezt Eörsnek megmondta, e
vádlottnak balatoni utazása után a «kémkedési
ügyben»...

A HERVADÓ NEMZET.
Az embernek rendesen kora tavasszal vannak a
legkeservesebb órái. Akkor, mikor a napsugár
csodálatos utakon odatalál az udvari szoba abla
kára is, honnét pedig egész télen távol volt,
mintha délre utazott volna a fecskemadárral vagy
a darvakkal meg a többi felhőbéli vándorlegé
nyekkel. A rendes köznapi emberek azt hiszik,
hogy mikor a napsugár besüt az udvari szobába,
valami besüt az emberek leikébe is. Mikor azon
a városi utcán az ösztövér fák kivirágoznak, az
emberek szívében is kivirágzik valami. Az a
városi fa is afféle börtönlakó, mert egyik életéből,
a kenyérkereső életből, a gyökereket dajkáló
földből, vasrácson át nyúl ki. De ez a fa a börtön
rácson át is így tavasszal éli másik életét, mely
levegőből és napfényből szedi össze magának a
fiata Ízöld levelest, a pelyhes virágot. A rácson
túl mégis tud alkotni szépet, mint az Isten igazi
művészei, akik szintén semmiből teremtenek. Az
Ür megadá nékik a földi lét legragyogóbb ajándokát : a teremtés művészetét...
jfí Dr. Eörs nem akkor szenvedett, mikor halot
tak napján permetezett az őszi eső és a nappalt
élete delén kettétörte a gyilkos alkonyodás. Nem,
Eörs így tavaszkor szenvedett. Mert az ember
valósággal atyafiságban áll a növényekkel. Ezért
érzi meg szívében és koponyájában a rügyfaka11 Jankovics.
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dást. Szó sincs róla, hogy ez az alkonyodó ember
ilyen életkórságoktól szenvedett volna. Csak
éppen minden tavasszal érezte, hogy a magyar
ságnak nincs tavasza. Hogy mikor odakünt min
den parádézik, a magyar nép hervad. Nem hajt
termő jövőrügyeket. Nem virágzik új gondola
tokat. Hervad. Az első szél szétszórja a magyar
katángot. Ma reggel is tüstént megütötte a hervadás szele. A nép avarának illata nagyon ke
sernyés.
Ahogy dr. Eörs el akart menni hazulról, az
ajtó előtt találkozott mindenesük, a Szabó Zsuzsi
édesapjával. Öreg mátyusföldi magyar volt, szép
szál ember. Kopott, rojtos bekecséből kibüszkél
kedett ősz feje, hogy oda lehetett volna faragni
akármelyik pesti szoborra. Mindig megrezzen a
szívünkben az a pattanásig feszült meleg húr,
hogyha ilyen «ázsiai őst» — a paraszt urat —
a pompásan kitermelt magyart meglátjuk. A faj
tánk ékességét. A bizalom őspillérét. Békés nyo
morúságban szent magyar kenyér szegőjét. Lázas,
sebes időkben magyar rög megtartóját. Eörs
barátságosan kezelt az öreggel :
— Örülünk, hogy eljött megnézni a Zsuzsiká
ját... Hogy vannak? Lesz-e őszre új tornácos
ház?
Az öreg magyar sunyin fölpillantott, majd
hamar újra lesütötte szomorú, szürke szemét.
— Lesz. Meglesz. Az őszre.
Szava szárazán, siketen csengett. Nem úgy,
ahogy Eörs dr. várta volna.
— Szívből örülök ...
— Nem hiszem, hogy a tekintetes úr ennek
örülne.
— Már hogyne?! Örülök, hogy az uraság
végre észbe kapott és Szabó bátyának adta el
azt a saroktelket, szemben a Szent Flóriánnal. ..
— Az uraság? — dehogy adta ...
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— Hát akkor hol építkezik?
Az öreg magyar kiegyenesedett. Tompán,
keserűen morogta :
— Ott. Mégis ott. Jó pénzért nem adta az ura
ság. Elvettem tőle a telket. Elvétettem.
Elébb fakuló agyagbarna orcája kivörösödött,
mintha a szélütés környékezné. Majd megembe
relte magát. Kemény szóval beszélt :
— Ügy. Elvettem a házhelyet a gróf úrtól.
El én. Ez a házhely sohasem kellett az uraságnak.
Ott gazosodott az uradalom sarkában. Azon
sohasem termett más, mint három nefelejts és
öt pipitér. Gyom. Lejártam a lábamat a kastély
ban. Napokat lézengtem. Elsírtam, hogy a világ
háború rokkant őrmestere volnék. Ha csonka
hazámban élhetnék, vitézi telkem volna. Agyon
dolgoztam magamat, hogy tetőt rakhassak csa
ládom feje fölé. Összeraktam bankóvá nyűtt éle
temet és megajánlottam ölenként tíz koronát.
Ez új országban a legmagasabb árat. Azt mondja
a gróf úr : ha nincs itt a falun helye, miért nem
megy Pozsonyba? Vegyen ott telket a külváros
ban. Mondja a gróf úr, hogy ő nem csonkítja meg
az ősi birtokát, az Istennek se!
, Nagyot lélekzett.
— ügy, — mondókén. Hát akkor a Kerecsen
majort 200 holddal, meg mellette a Rigós erdőt,
a letarolt szűz földet miért adta a cseh dr. Bohacseknak vagy hogy hívják az istenadtát! Mondja
a gróf úr : Vigyázzak a számra, mert kivezettet,
ha én akarnék a számvevője lenni. Mondja : az más.
Azt a paraszt nem érti. A dr. Bohacsck nem
magának vette, hanem öccsének, aki meg földkomisszáros Prágában. Majd csak segít az földosz
tásnál, adófojtásnál, dézsmarablásnál... Hát ez a
magas politika, amihez én, a paraszt, nem ér
tek ... Ezért kéne nékem holtomiglan hitesemmel,
minden nemzetségemmel földputriban laknom ...
ii*
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— Kérem, instálom a tekintetes urat — ítélje
meg igazságosan, hogy erre már mégis csak fe
jembe szállott minden virtus... Én meggör
nyedtem ötven esztendőket ennek a rongyos
teleknek áráért. Becsülettel kínálom az árát és
én, akinek atyámfiai száz esztendőket dolgoztak
az uraságnál, az uraságnak — még zsellér sem
lehetek, de a jött-ment a parádés Kerecsenmajort
megkapja, félig ajándékba... Sarkon fordultam
és tudtam, hogy a telek az enyém lesz. Elveszem.
Kisajátítom... Beléptem a cseh agrár-pártba...
A párt egy hónap alatt megcsinálta. Az ölért
fizettem csak 3 koronát. A párttitkár úr, a Horák
Lumir úr, vagy tudja’ Isten, hogyan írja a nevét,
úgy kisajátíttatta, hogy még... A funduson már
épül a házam...
Eörs dr. mélyen hallgatott. Az öreg is várt.
Mintha valami ítéletet várt volna. Dorgáló szót
vagy engesztelő szót. Hogy nem kapott egyetlen
hangot sem, berzenkedett :
— Instálom a tekintetes urat, i ki a legjobbik
magyar, mondaná meg szíve szerént, melyikünk
a rosszabbik magyar? a gróf úr, aki nekem véres
jó pénzemért sem adta el a törmelékbuckát, de
a cseh doktornak odaadta a Kerecsen-majort,
az uradalom magját... Mert hogy ez áldozatos
politika... Megmenteni a magyar földet... Meg
menteni, mert jó helyébe jót várhatsz... De őzt’
a gróf úr utazik Párizsba vagy Londonba és írat
a földelkobzásról csudacikkeket... Hogy honnét
tudjuk? Elpanaszolta az a Horák Lumir titkár
úr... Vagy én vagyok a rosszabbik, aki családom
nak házat építek. Örök telken, hogy legalább a
viskó és a nemzetségem megmaradjon magyar
nak... Hát ez nem magas politika? Eladom
magamat én, egy időre, tíz vagy húsz esztendőre,
hogy jobb sorban lehessen magyarabb minden
nemzetségem... Ki a rosszabbik?

Eörs nem felelt a kérdésre. Szomorú mosollyal
mutatott hátra ajtaja felé, melyen a kis sárga
réz lemezen fényesedett a kopott név : EÖRS
ENDRE DR. *
— Hát — Isten hozta Szabó Uram. Kerüljön
beljebb. Zsuzsika majd megkínálja, azzal, amink
van...
Azután gyorsan szaladt le a lépcsőn, csak a
fordulónál nézett lopva vissza. Érezte, hogy ez
az öreg magyar paraszt időtálló szorgalmával,
csillogó vitézségi medáliáival, kemény okos fejé
vel tragikus hős, olyan tragikus hős, amilyennek
a tragédiák szabályai meghatározzák. Győzött és
elbukott... És ha nem így cselekszik, hanem
tovább nyomorog az Alvégen, hol már mindenki
nek van cserepes háza, csak neki sárviskója —
akad-e valaha valaki, aki megismeri, elismeri
rendületlenségét? Neki senkije sem akad... Az
öreg magyar megtorpant az emeleten, az ajtó
előtt. Fülébe csengett : majd a Zsuzsika meg
kínálja. .. Nem lépett be. Félkézzel kapaszkodott
a vaskorlátba, — azután lassan, nehézkesen le
kopogott, letopogott, lecsoszogott a lépcsőn, a
városi látogatásra kifényesített ünnepi csizmák
ban, melyeken nem volt folt. Hát talán a becsü
leten volt? A kapuban újra megállóit. Hátralökte
tatársüvegét. Azután szemére húzta. Morgott :
— Most már csak moroghatok, mint a ház
őrző puli. Lesz házam, az igaz. De én csak a ház
őrző eb lehetek benne, mert — mert... igazában
mégis csak a kivert kutya vagyok...
BOGNÁR BÁCSI.
Bandi boldog volt, hogy az Ostbahn állomásán
kiszállt.
Örült Bécsnek, pedig tudta, hogy ez most
nem a lehiggadt Bécs. Ez a Bécs valamikor dédel
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getett királykisasszony volt. Hódoltak neki a
huszáratillás magyarok és a vörösfezes bosnyákok,
aulikus magyar grófok és a harmincéves háború,
meg a törökvész korából írlandi zsoldosokból,
lombardiai és nápolyi condottierékből, vallón
és hugenotta katonákból kitermelt osztrák bárók.
Az 1918. évi nagy családi katasztrófa után Bécs
is megbetegedett. Megmaradt valami orcáján a
fémmé de trente ans érett szépségéből és a barokk
púderból is. Mit tehetett mást, tovább játszotta
a rá nem szabott, az öregedő primadonna szerepét.
Egyik nap operette-t dúdolt, másik nap vállalta
az ^Zm-illatú «Dirndl» szerepét. Ha kellett, meg
próbálkozott az előkelő korokból kikopott nevelő
bonne szerepével. Közeledett egyaránt nyugathoz
és kelethez. Szerette a párizsi forradaJmasdit és
megtűrte a lembergi ghettót... A fiatal Eörs
mégis szerette Bécset, mert végre mégis Európa
kapuja...
Már a villamosban élvezte a nyers, de kedves
bécsi humort, mely kiegyenlít minden ellentétet,
sokkal jobban, mint Metternich, a delegációk
vagy Seipel... Ahogy a villamos tovább csilin
gelt előre a csillogó őszi levegőben, a kocsiban
mindenki összezördült valakivel, de a bécsi humor
őrangyalként, békebíróként mindig ott termett és
bölcsebben ítélt, mint Magnaud, a híres francia
«jó bíró». A szemölcsös, bajszos «ifjasszony» éppen
ráförmedt a mellette pipázó nyugdíjasra, kinek
pipájából mérges gáznak beillő füst gomolygott
a rendcsináló asszonyság vizenyős szemeibe. «Sie
Fabriksschlolt, Sie...» Hej, ön gyárkémény...
Itt nem is szabad dohányozni! A férfi megigazítja
bíborcsókos orrán hintázó pápaszemét és nyugod
tan mondja : Rövidlátó vagyok. Der Rauch is
mei Wegweiser. A füst az én útmutatóm, mert
csak szép asszonyokra száll.
A kocsifék mellett a homoktartón kopott nap-
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lopógubbaszkodott. Érdesen vitatkozott a kalauz
zal, hogy neki a jegy után még visszajár «zwo
Groschen». A kalauz meg nyugodtan megmaradt
állítása mellett, hogy már az imént visszaadta a
kijáró pénzmaradékot. A kőműves ábrázatú utas
gőgösen sziszegte : Se wissens net, wer i bin !
Hát ön nem tudja, ki vagyok! Aber wer denn?
érdeklődik rettenetes komoly arccal a villamos
kalauz. I bin a Arbeiter! munkás vagyok! pöffeszkedik a másik. Jessas, hab’i gmoant, se san
oaner aus dem gottseligen Kaiserhaus — dass se
sich so patzet machn... Biz Isten, azt hittem, a
megboldogult császári ház tagja, hogy ennyire
fölfujja magát... Mindenki nevet. A munkás is,
aki hamar leszáll, mert vesztett.
Eörs Bandi is mosolygott — valahogyan részt
vett a generálisból őrmesterré fokozott világváros
életében, mert ez az élet valami derűset, kedveset
vagy újat nyújtott. Megnézte az utcákat keresz
tező, bőrnadrágos, ingujjas, meztelen térdű férfia
kat, akiknek zápormosta zöld kalapján berzen
kedett a Gamsbartl. Eszébe jutottak a zöld dom
bok közül lenéző havas hegyek, sárgás sziklák,
a kis templomok, hegyes, vörös tetejű tornyukkal
— a legelők kolompja. Szinte érezte az ácsorgó
gulyák pézsmaszagát, a nigritellák fűszeres illa
tát. Még a villamosban halkan okoskodó két öreg
angol dámának is megörült, akik Bädekerükben
pontosan az ellenkező irányban mutogatták a
Kahlenberget és vitatkoztak a konduktorral, hogy
délen van észak...
Brünnben nem látott Európából semmit. Az
egyetlen idegen az a megsavanyodott magyar
bíró volt, akit nem rég helyeztek oda Kassáról.
Ez ugyan nem élénkítette Brünn idegenforgalmát,
mert hogy hamarabb múljék az idő és észrevétle
nül szaporodjanak a gondterhesen gyűjtött nyug
díjévek, már este 8 óta tájban aludni ment. Az
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idegenforgalom másik nevezetessége a fürge, ala
csony, kecskeszakállú olasz konzul volt, ki regge
lente elsétált a Silvio Pellico és carbonari-társai
emléke előtt, hogy fölemelt kézzel «alla Romana»
köszönthesse e mártírok nagy szellemét, mert
mással nem bírt Brünnben összemelegedni...
A dolgos morvák és dolgos németek közé nem is
vetődött más, mint akit valami hatóság oda idé
zett. Bandi ezért örült Bécsben mindeneknek és
mindenkinek, mert valami más volt a levegőben —
más volt minden, mint Csehszlovákországban, hol
a csodálatos ismeretlenséget, a csodálatos idegenséget, mely közéje és az ottani emberek, nyelvük
és szokásaik közé ékelődött, hazának kellett el
fogadnia, a nagy bizonytalanságot meg jövőnek...
Jókedvűen ugrott le a villamosról az Opernring sarkán. Meg-megállott a nagy úti irodák
kirakatai előtt. Nézegette a kirakatba állított
óriás Matterhorn-képen ennek a hegynek fölülmulhatatlanul tökéletes szépségét. Megbámulta a
berni Alpok nagy panorámáját a Schanzliről.
A másik kirakatban megbámulta az olasz iker
hajóknak, az AUGUSTUS és ROMA motorosok
nak miniatűr mását, e vonzó, szinte kísértő já
tékszereket. Eszébe jutott, hogy e hajó-óriásokon
mennek szabad emberek boldog vagy talán még
boldogtalanabb országok felé. Fütyűrészni kez
dett magában, — azt, ami éppen megrezdült
fülében, valahonnan messziről : «Végig men
tem az ormódi temetőn...» Valaki mögötte
hozzá lépett :
— Junger Herr Baron! — Herr Baron!
Először azt hitte, nem hozzá szóltak — de
nem állott közelben senki más. Az öreg asszony
meg neki kínálta a pompás ciklámen bokrétákat,
melyek üdén érkeztek valahonnan a Semmering
tájáról.
— Nem vagyok én báró, anyókám. — Tilta

kozott a fiú. — Szegény ördög vagyok — magyar
szegény ördög...
— Ej, no, a füttyéből úgyis hallottam, hogy
magyar. Ezt a nótát sokszor húzza a cigány a
magyar restaurációban... Azt tudom, hogy a
magyarok mind bárók vagy legalább szeretnének
azok lenni... Tessék tőlem cikláment vásárolni!
— De kinek vegyek, kedves jó anyó? — töp
rengett Bandi, miközben gondolta — ez a vörös
Bécs is javíthatatlan.
— Hát ha nincs itt senkije, akinek adná,
keressen magának valakit, akinek adhatja. Van
Bécsben fiatal leány egypár ezer — azok közül
választhat. Meg is hal mindennap egész sereg
ember, azok fejfájára is rakhatja...
Bandi fejét rázta. Furcsán érintette a virágos
anyó tanácsa. Végre még sem bírt ellenállni és
vett egész marékra valót. Szagolgatta, kényesen,
mint aki igen finom bort ízlelgetne. Az illat
csodáttevő varázsital, mely lelkét át is babonázta
a nagy körút közepéből a hegyek aljára, fenyvesek
belsejébe. Kinek adja? kinek?
Szinte elfogódottan lépett be a Collegium Hungaricum\áskay)u]án. Pillantása elsőnek Bognár bá
csit kereste, azt a szép öreg magyart, hajlithatatlan hátával, szerény büszkeségével, göndör szürke
szakállával. Keresgélte tekintetével az öreg ka
pust, akit minden festő és szobrász modellnek
választhatna, hogy alája írja : «TISZTESSÉG»
vagy «NEM UR FIA, HANEM URI NÉP FIA».
Valaki könnyű lépésekkel közeledett lefelé a
nagy lépcsőn. Fiatalok csak akkor lépkednek ilyen
lassan, hogyha valamit magukkal cipelnek, ami
nagyon nehéz — a beteg bánatot vagy a bánatos
betegséget. Aki lefelé haladt a lépcsőn, éppen a
délceg Bessenyei márvány szobra elé ért.
— Szent Isten, — gondolta magában a fiatal
Eörs — de megszépült az érettségi óta! Gyönyörű
12 Jankovtcs.
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teremtés lett ez a Turay Magda... Neki adom
ezt a ciklámen-csokrot. Igaza volt az anyónak :
csak keresni kell, hogy kinek?...
Készülődött, de tüstént vissza is horkant.
Még sem... Nem lehet a virágot Magda lábai elé
rakni. A leány nagyon szomorú és éppen ilyen
ciklámencsokrot visz kezében. Ugyan kitől kap
hatta? Mi jogon lehetne Bandi kíváncsi? — Már
megkapta — mástól. így az ő virágai nem ver
senyezhetnek a másikéval... A leány szemében
nem lehetnek ketten egyformák. Minden megy —
csak két férfiúnak nem lehet egyazon értéke egy
azon leány előtt. A fiú önkénytelenül fölsóhajtott :
— Magda... Magdi...
Ö is elszomorodott. Bécsben először és ilyen
hamar... Elszomorodott, pedig nem is sejthette,
miért ? A leány most már szinte szaladt lefelé...
Nem is lefelé, hanem Bandi felé.
— Isten hozott, régi jó bajtársi
A két szép szem megcsillant. Bandi mégis
látta, hogy a leány vörösre sírta szemeit. Nagy
zavarban állott a régi iskolatárs előtt, mintha
még mindig a kis diák volna, ott a Halászkapuutca sarkán, hol az öszvéres légionárius-gépfegyver-osztag káplárja elfogta a gyermekleányt.
Magda pillantása a fiú kezében illatozó hegyi
virágokra esett.
— De egy volt a gondolatunk! Bandi, ez szép
tőled. Megvallom neked, hogy talán nem is ez a
szó hozza egymáshoz közel az embereket : sze
retni. .. Hanem ez a szó : nem csalódni valakiben.
Most is érzem, hogy nem lehet benned csalódni.
Ugyanazt gondoltad, amit én. Látod, én is neki
viszem ugyanazt a virágot — ugyanannak, aki
nek te is hoztad. Bognár bácsinak. A jó öreg
tegnap hirtelen elment. Itt hagyott bennünket
szó nélkül, huszárosán. Falnak fordult. Hátat
fordított ennek a hitvány világnak... Jer, Bandi,
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jer... Tegyük le együtt kis csokrainkat párná
jára. ..
A fiatal Eörs hallgatott. Együtt mentek be az
örökre elnémult szép és jó öreg emberhez — sok
magyar nemzedék Bognár bácsijához. A nemzet
számkivetett fiatalsága tisztelgett a magyarság
egyik névtelen fia előtt, aki azt tette, amit csak
a legnagyobbak tesznek : megállotta helyét ott,
ahova a magyar sors állította.
A fiú azt gondolta : igaza volt az anyókának...
Bécsben egész sereg ember hal meg naponta...
Csak keresni kell, kinek adja az ember virágait.

OKTÓBER 28.

A csehszlovák nemzeti ünnepek Pozsonyban
akként hatottak, mint a tömeges kirándulások
idegenbe. Csak az maradt némileg bizonytalan,
melyik a kiránduló fél. Prága indult-e meg Po
zsony felé, hogy ott a maga idegen szokásai szerint
nagy élőképeket játsszék el?... Vagy megfordítva,
Pozsony rándult el Prágába, csöndes nézőnek,
aki a belépti díjat régen megfizette adónyugták
ellenében — a belépés igazolását meg viselhette
a némaság lakatja formájában.
Évenként legalább egyszer meg kellett mu
tatni annak a konok lakosságnak, hogy az ezer
évből csak két nullát kellett törölni, mert 1918
óta csak az a letelt tíz esztendő fontos... Mind
egy, mi volt előtte. Mindegy, mi lesz majd utána.
Katonák vonultak végig Pozsony utcáin és véget
nem ért a parádés trappogás. Az oldalt benéző
októberi nap meg-megcsillant az ütemesen ringó
szuronysorokon, melyek úgy dőltek hanyatt a
peckesen dobogó férfiak vállain, mint a vetés
rendek kalászai a sorokat lefektető alszélben.
Tankok dübörögtek. Lovak prüszköltek. Ágyúk
12*
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vontató motora zörgött. A szuronyos, a páncélos
élet végigrobogott és végigdobogott Pozsony
utcáin, de a meleg, a szerető élet megbújt az ódon
házakban. Csupa mély hang, mint a hangszerek
kontrája. Pedig a szuronyokon csillanó napfény
nél is jobban megcsillantotta volna a parádézó
ezredek ezreinek szemét valami más hang. Egy-egy
gyereknek tiszta ujjongása. Egy-egy asszony
istenhozottja. Egy-egy férfiú komoly éljene.
A régi pozsonyi falak hallgattak ; — de hallgattak
a régi pozsonyi szívek is. Az egész vonulás emlé
keztetett a nagy katonai temetésekre. Koporsót
nem láttunk, de tudtuk, hogy már megint az
igazságot temetik.
A kürtösök hófehér lovakon puffadt ábrázattal
fújták a címeres lobogókkal ékesített harsonákat.
Utánuk menetelt a szokásos cseh quadrilla, akár
a plaza de los toros viadorjai... Elül vagy 12
díjbirkózó. Hatalmas karizmaik úgy csavarodtak
ki tarka ingujjaikból, mint az összefogó bütykös
gyökerek a törzsek alján. Büszkén ment a 12
bikaember. Mindegyik ábrázata minden szellemi
ségnek csak a fonákja. Mintha a cirkuszba ké
szülnének, a súly gladiátorjai. Ezeket követték
a világháború élő cseh emlékei. Btfzsßg/z'tfreÄ,francia
vadászok, orenburgi meg kubáni kozákok. Csupa
álruhás ember, aki valami ideges álomért magára
aggatta nyugat és kelet minden uniformisát.
Éppen még a. turbánok hiányzottak közülök.
Nem gondoltak arra, hogy az álmok mindenkor
szertefoszlanák — még a beteljesült álmok is.
Ezek, a nagy európai tragikomédia ruháiba öltö
zött kóristák nem gondoltak arra, hogy az idegen
katonai zubbony egyszer csak mégis Dejanirapalást. Akkor, mikor az, aki kölcsönadta saját
fiainak egyenruháit, nem látja többé szívesen,
hogy idegenek hordják azt, amiben legtöbb a
becsület. Akkor, mikor a légiók kalandorainak,
szerény polgárrá kellene változniuk.

Üj szakaszok... Menetelnek kivetett mellek
kel a néhai való Tirs tornászai, a sokolok, a deli,
tollas-sapkások, tejes-kávészínű köntösükben. Ők
is nagyokat dobbantanak, mintha katonák vol
nának, pedig minden szakasz ötödiK-hatodik sorá
ban azok a Kramars-szakállú férfiak már jócskán
magukra szedték a bürokrácia elkerülhetetlen súly
többletét. A végefogyhatatlan menetben az em
bereket egyszerre fölváltják a gépek, — ágyúk,
aknakvetők, tankok, melyeknek bizony kár a
«szabadság és boldogság» ünnepén kirukkolniok,
mert az ünneplőknek és a nem ünneplőknek eszébe
juttatják, hogy ezt a nagy «szabadságot» nem
annyira emberi szívekre, hanem tüzokádó gépekre
építették. A zörgő, dübörgő gépek után vonul a
nép, az élő demokrácia. Ezek ingyen különvonatokon Pozsonyba szállított kirándulók, kishivatalnokok és tanítónők, irodák élő berendezései és
vörös sweaterekben meg vadonatúj kivarrott
«kozsuhokban» parádézó postakisasszonyok. Egyik
kezükben apró papírzászlócskák, a másikban mad
zaggal csomózva az elmaradhatatlan zlini cipő
skatulya, melyben ezúttal nem lábbelit rejteget
nek, hanem mindenféle «hazait». Végre is csupa
ünneplésből nem lehet megélni. Már vagy második
órán keresztül vonul az András-utcán ez a menet,
idegen és egyébként nagyon tisztes és dolgos
emberek ezrei, meg tízezrei, akik ezeknek az évek
óta fényképszerűén ismétlődő felvonulásoknak
sovány negatívumát valami óriás pozitívumnak
tartják. Tettnek képzelik, mely Árpádok büszke
várának tövébe, az Academia Istropolitana tudós
fórumára, törökvész idején Szent István koronáját
nemzetvédő misztikumként adományozó kapitá
lisba, Petőfi, a magyar altissimo poeta és Jókai,
a magyar Dumas csöndes utcáiba, a 48-as magyar
sorsot megváltó törvények termőhelyére — «euró
pai kultúrát hozott»... Szegény föl vonulók...
Pozsony ünnepén egyetlen pozsonyit sem látni.

14

Az András-utca X. sz. kedves lakói, mielőtt a
rendőrkordon kényszernézőkké avatta volna őket,
lassan elbolyongtak a hegyoldal őszi erdői felé.
A szűk, csöndes Lakatos-utcában Eörs dr. meg
látja Haller drt., aki újabb időben sétabottal járt
és azt hangosan ütögette a gyalogjáró széléhez,
hogy ezzel is valamit könnyítsen haragján. Hogy
megverje a köveket, miért is hordanak annyi em
bert a föld hátán, akivel jobb volna nem talál
kozni ...
— Hova ballagsz György?!
— Menekülök hazulról. Erdőbe, mint a szegény
legények. És te, öregem, hova?
— Én is menekülők. Fölmegyek a dombtetőre,
hol a háború elesettéinek a szétzúzott Fadruszalkotás fekete márványalapjából állítottak emlé
ket. Ott megállók és ha az őszi köd le nem fátyo
lozta Dunántúlt, átnézek Magyarországba. Nekem
éppen ma ez a pillantás kell, mert ma a szem sza
badabb, mint akár a — gondolat...
— Jól van, bajtárs. Menjünk együtt. Legalább
nem üldöz az örökös felvonulás... Mintha örökké
bika viadalra maséroznánk...
Ahogy együtt ballagtak a Mihály-kapun kifelé,
a középkori «Rákpatika» előtt, a kiskapu és a
toronykapu között pompás autó robogott el mellet
tük. Az egyetlen autó, melynek ezen a szűk utcán
szabad be kanyarodni Pozsony városába. A zsupán
ült benne. Megöregedetten, mintha érezné, hogy
sokkal nehezebb az újat észszerűen fenntartani,
mint a régit nagyhangúan ledönteni.
Az autó a szembe özönlő emberek között csak
«lépésben» kanyarodhatott a Mihály-kapu szűk
boltíve alá. Eörs utána nézett és hirtelen keserűen
fölkacagott.
— Nézd, nézd György, — ott kocsizik a zsu
pán. Siet, hogy meghallgassa a színház erkélyéről
kiabáló megafónt, mely évről évre elkiabálja a
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csehek és tótok azonosságát és egységét, — a sza
badság álarcában lármázó elnyomatás áldásait, —
az államalapítás kétes dicsőségét, — szóval csupa
fogalmat, ami itt nem volt, nincs és nem is lesz
meg soha. De nézd, a zsupán öntudatlanul egy
nagy igazságot mégis visz magával, mely volt,
van és lesz...
Dr. Haller is hátratekintett. Az autó kupéjá
nak hátsó falára valaki óriás magyar nemzeti
színű plakátot ragasztott. A három szín sávjaiban nagy fekete betűk hirdették a misztikus erőt,
mely hit és dac, álom és valóság, akarat és tett :

NEM, NEM,—SOHA!

Aki a csínyt megcselekedte és az új állam egyik
képviselőjének kocsijára tudta csempészni e tiltott,
tehát robbanó erejű szavakat, az tudta, hogy ez a
három szó — ma nem veszett el a fölvonuló ezredek harsogó indulói ütemeiben.
A két férfi nevetett. Nem sejtették, hogy e
plakátot a csöndes Nagy Jancsi varázsolta oda...
Majd elkomolyodtak. Az a három magyar szó
jobban elkomolyította őket, mint október 28-a
minden hangjának nagy idegensége. Fönt a pozso
nyi elesettek komor emlékénél megálltak és körül
néztek. Haller dr. kezdte :
— Nézd, Bandi, a Csallóköz csodálatos köd
tenger. Mintha a Duna kiáradt volna a Kárpá
tokig. Hiába, ősz van..,
— Igen, Csallóköz, — most az] elsüllyedett
magyar Atlantisz.
Haller dr. átnézett a Dunántúlra.
— Nézd, mintha ott a tar fák között torony
derengene...
— Igen. Az oroszvári templom tornya. Amit
nem taposhat az elbéklyózott láb, — a mit nem
hallhat az epedő fül, — amit el nem ér ez a fáradt
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szív, — azt idehozza nekünk a szem. Látjuk leg
alább Magyarországot... Látjuk, még október
28-án is.
A ködharmatos emlékkő szinte keményen
szólalt meg : nem, nem, soha ! — Az oroszvári
határból át derengő első hajlékból valaki átüzent :
nem, nem, soha ! Pedig itt fönt nagy csönd volt, —
a pozsonyi ősz könyörtelenül szép őszi csöndje.
A két férfi itt is hallotta annak a plakátnak dacos
szavait : nem, nem, soha ! Indultak lefelé. Ide
menekültek október 28-a elől — és innen is haza
kellett menekülniük október 28-ába...
— Bandi, suttogta Haller dr. — nem gondolod,
ha. az a «nem, nem, soha» egyszer igazán megvaló
sulna, — az emberi élet e legdicsőségesebb öröme
nyomában egypár csalódást is érnénk?
— Ugyan, György, — miért éppen ma csaló
dásról beszélni, mikor a megváltás is még csak
álom. ..Dea csalódás természetes. Az ott van az
élet és a nemzet élete minden pillanatában, mint
árnyék a fény nyomában. Lehet, hogy a haza
nekünk is délibábbá változott.
— Hogy érted ezt?
— A délibáb ragyogóan tiszta és szép. Mert
fényből lett. Közel érsz hozzá, — szétillan. Mi
nagyon távolról látjuk ezt a délibábot...
— Neked a 2—3 óra Szobig távolság?
— Igen, mert sok mérföldkövet állítottak
közbe. Először is az útlevelemért úgy kell vere
kednem, mint őseinknek valamikor a «kutyabő
rért». Csak azért, mert a szülőföldünk olyan lett,
mint a gályarabok padkája. Gályamesterünk, a
sors, a nagy és kis véletleneknek ez a kósza bű
vésze, hozzákovácsolt bennünket a gálya evező
padjához ...
— Azután következik a másik mérföldkő. —
Folytatta Haller dr. A vizűm. Szívbéli hazád a
viszontlátás epesztő öröméért belépti díjat szed,
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mert nem tehet többé külömbséget jó fiai és a
betolakodók között...
Eörs dr. keserűen nevetett Haller dr. e meg
jegyzésére.
— Gyuri, neked furcsa ideáid vannak... De
az igazi nagy út csak akkor következik, mikor
már haza érkeztél. Te magad sem ösmercd eléggé
véreidet, mert innen kitiltottak minden nagy írást
és minden kis napi irkafirkát, — múltak komoly
hírmondóit, napjaink híradóit. Évekig nem olvas
hatsz magyar lapot, magyar könyvet — a javából.
Végre nem tudod, te öregedtél-e vagy fiatalodtál-e,
vagy pedig ők otthon öregedtek-e meg, vagy
fiatalodtak....
— A hazád délibáb-világában bánt valami
szent félelem. Nen is tudod, mitől félsz. Talán
attól, hogy maga a délibáb szerte illan? Félsz,
hogy annak arculatán, kit végtelenül szeretsz,
fölfedezel valami barázdát vagy szcretetében
valami kis elhidegülést...
— Bandi barátom, te el tudod mondani, amit
én gondolok...
— Igen, György, nem tehetek róla, de még
aagam is néha zavarban vagyok. Félszegen járok
kelek, mint a boldogtalan vőlegény, akit régen
elszakítottak arájától. Epedek a találkozás után
és mégis reszketek a viszontlátástól. Mikor úgy
átmehetek egypár napra, majdnem szenvedek
attól a szent megzavarodottságtól, attól a szent
csetlés-botlástól, amiben otthon részem van.
Érzem, hogy bennünket, magyarokat igen nehéz
megérteni, mert mi önmagunk is nehezen értjük
egymást és önmagunkat. Visszatérek, mint a
kóborló tékozló fiú, aki a szülői házat másnak
látja, mint amilyen volt. Pedig nem is más, csak
nem az, amilyennek képzeltem. Vagy talán az fáj,
hogy csak az, amilyen volt? S mikor az egész clan,
ahogy a skótok családi törzseiket nevezik, tehát
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atyafiságom, vérségem, jóbarátaim, a vállveregetők — kiölelgettek és újra átbecéztek a határon,
nagy boldogságom után is — valahogyan keserű
a szám íze. Tudod, miért, György? — Mert szörnyű
a nosztalgia és még szörnyűbb a csalódott nosz
talgia ...
Beszélgetés közben egyszerre újra az Andrásutcai ház előtt állottak. Azt sem tudták, hogyan
vetődtek haza. Nem is vették észre az utca bom
lott tömegét. Nem hallották a színház erkélyéről
a megafónt, melybe valaki mindig úgy szónokolt,
mintha vagy egyedül ő volna a világon, vagy övé
volna az egész világ... Minden, a nagy hang és a
keserűség, — a vágyakozás és a fájdalom —
nagyzás és el vágyakozás, — mind csak azért volt
ilyen utcákon és tűzhelyek csöndjében, mert —
éppen október 28-a volt. . .
Mikor Eörs dr. otthon belépett, felesége két
névjegyet tett elébe.
— Édes gazdám, míg ti ketten magános utakat
kerestetek, ketten is kerestek téged. Nem tudom,
helyesen cselekedtem-e, mind a kettőt meghívtam
teára. Estére nem volt idejük. Talán kellemes lesz
és szórakoztató e két úriember látogatása...
Eörs nézegette a kisebb névjegyet : Malcolm
J. G. Irvine, London, Trafalgar Square. Daily Mail.
— Hm, ez újságíró vagy közíró. Ügy botlik be
hozzám. Csak azért, mert minap éjjel az állo
máson szóba álltam vele. Csak tolmácsa voltam a
tót kapusnál... A tizedik vagy a századik angol,
aki Középeurópát tanulmányozza. Jön. Kérdez.
Jegyez. ír okosan. Látszólag tárgyilagosan és ered
ménytelenül. Egyik Lord Rothermere tanítványa,
a másik Seton Watsoné. Mindegyik már kérdéseit
akként formulázza, ahogy beleillik írásába, abba a
könyvbe, melyet majd kiad Fisher & Unwin
vagy Methuen Londonban. Melyet majd Dover és
Calais között lapoz egy-egy angol kispolgár. A
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rólunk szóló könyvet jó angol szokás szerint ott
felejti a vasúti szakasz ülésén, vagy a hajófedél
zet egyik támlásszékén, ott felejti — velünk együtt.
Ezek az írások a magyar sorsnak annyit használ
nak, mint Defoe Daniéinak a holta után megjelent
Robinson-könyvek tantiéme-jei...
— No de édes uram, talán a másiknak örülni
fogsz?
Eörs megforgatta a másik névjegyet : Desiré
Kerecsényi de Kerecsény et Karulyfalva, s Gravenhage. Ej, az én régi jogászpajtásom hágai magyar
döntőbíró lett? Az egyiket a sors hatalmas tenye
rén hordja, a másikat elejti. Engem egészen kiej
tett tenyeréből... Jól tetted, hogy meghívtad
őket. Furcsa trifólium lesz ; a csonkaországbeli
magyar, — a számkivetett magyar és a litterary
gentleman...
A három művelt ember között kellemesen folyt
a társalgás, pedig csak két varázserő oszlatta el
közöttük a távolságokat. Az, hogy mind a hárman
angolul beszéltek és Eörsnének, a háziasszonynak
őszülő fürtökkel berámázott arcocskája mind a
hármukat elbűvölte. A szófukar angol meg is
állapította :
— Mrs Eörs — olyan lovely, hogy már arca
egymagában hatalmas magyar propaganda...
Kerecsényi irigyen pillantott az angolra, iri
gyen azért, mert ez a szűkszavú skót kelta elgon
dolta előle a legaktuálisabb bókot. Fölkelt és
átlépett a rádióhoz. Beállította a pozsonyi bemon
dásra.
— Kíváncsi vagyok, mit mondanak a mai
napon? Bandi, te légy a hites tolmácsom.
Álmékodva hallgatta a magyar szót :
««... ime, Tapolcsányból a munka temploma
lett, melyben a nagyság és a bölcseség a szabad
ságnak ministrálnak. Jöjjenek, jöjjenek e szobá
kon keresztül. Itt szokott megszállani Masaryk
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Tamás elnökünk. íme, a toll, mellyel a nagy öreg
ember írja nemzetének és az emberi jogoknak örök
történetét. Érintsék meg áhítattal e tollszárat.
Ugye, még most is meleg az ő kezének érintésé
től, mert a gondolat, mely szívének dobbanásától
forr, ezen a tollszáron át lészen az új világrend
közkincsévé. Ne is ejtsük ki nevét a megszabadító
jelző nélkül... Tanulja meg minden magyar, a
köztársaságunkba, e boldog országba befogadott
magyar e dicső szót : OSLOBODITEL... »»
Kerecsényi kilehelte a cigarettafüstöt és át
szólt Eörshöz ;
— De sallangos bemondótok van. Becsületemre
azt gondoltam, hogy Kossuth Lajosról és turini
otthonáról fog beszélni... Róla írtak így vala
mikor az Egyetértésben. Ügyesek és ravaszok
vagytok, ti kisebbségi magyarok. Ha máskép nem
megy, kihizelegitek magatoknak jogaitokat...
— Ugyan, ugyan Dezső! hát észre sem veszed,
hogy ez nem a mi hangunk, hanem a megfizetett
selmáé, azé az emigránsé, akit odahaza köröztök?
Nem értem, hogy e hangot meg nem ismeritek!
Az igazi magyarok némák. Nem azért, mert nin
csenek, hanem hallgatnak azért, hogy — lehesse
nek és legyenek, ha majd kellenek...
A rádióban máris jóízű, öblös paraszthang
beszélt :
««... a magyarok ezreinek cserepes tanyák
épülnek, mert ebben a demokrata országban, hol
szegény fiúból államfő és para sztgy erekből minisz
ter lehetett, — vége a robotnak...»»
— Mondd, Bandi, ettől a propagandától nem
féltek?
— Dezső, ez nem ér egy hajítófát. Propaganda
csak akkor csábít, ha van valami való magva,
ígéret csak akkor vonz, mikor először halljuk. Mi
azonban éppen tíz esztendeje halljuk ennek a
Júdáspénzen vett borissza kortesnek hangját.
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Hallják tízezren vagy százezren, akik tudják,
hogy egy betű sem igaz abból, amit mond, vagyis
legalább a cserepes tanyákból. Tapasztalatlan
embert lehet frázisokkal lepre csalni, de csalódott
embert nehezebb megfogni, mint a vadmacskát.
A rádió bemondta franciául is, hogy most
«szlovák» népi zenét adnak Kassáról. Csakhamar
kiszikrázott a rádióból a kassai cigányprímás
hallgató nótája, majd meg utána a ropogós csárdás.
Az angol tüstént odafülelt :
— Yes, ez magyar nóta. Még békében hallottam
Budapesten a Hungária Hotelban a Magyary nevű
kövér prímástól. It was wonderful... Csodaszép
volt. Biztosan tudom, hogy ezek nem szláv dalok.
Hungárián songs. Ezeket még apám házában Mr.
Francis Korbay zongozázta. Pedig ő volt nagyon
smows komoly muzsikus. Most ez a rádiómuzsika
nekem sokat mond. Többet, mint más informations. Ami két együtt élő nép közös népi kincse, —
az kettejüké. De ha egyszer csak az egyiké, akkor
a másik ne mondja, hogy csak az övé.
— Ezt megjegyzem magamnak.—Tette még
hozzá Mr. Irvine és kezével legyintett. Majd
Eörsnéhez fordult és kérdezte :
— Mrs. Eörs, — hisz abban, hogy a határok
békésen megváltozhatnak?
— Igen, Mr. Irvine. Hiszek. Magyarországon
élt egy asszonytest vérem, aki költő volt, ő írta
meg : Hiszek Magyarország föltámadásában... Meg
is lesz. Három nap alatt. Az evangélium mondja,
hogy a mi Urunk is három nap után föltámadott.
Gondoljon reám. Ma van október 28. Ettől három
nap múlva lészen november i-e. Hogy mikor lesz
ez a november i-e, nem tudjuk, mert az erős hit
sem mondja meg senkinek, mikor válik hite valóvá.
De hát az idők méhében nem számítanak napok,
hónapok és évek... Három nap — október 28tól... így lesz-vaiamikor...
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— Mrs. Eörs, — ez érdekes. Ezt meg kell írnom
a Daily Mailben. Nevek nélkül...
Hirtelen megkondultak a harangok. A város
ház nagy harangja gyönyörű ércnyelven szólalt
közbe,mintha azt mondaná : így van ! így lesz! —
ahogyan ez a magyar asszony mondja... A szobába
különös fény áradt szét. Az október 28-át ünnep
lők vetítései. A távolban a hegyen a várrom fény
árban úszott, mert a vetítők aranyfénnyel sugá
rozták körül a halovány romot. A kifüggő köveket,
a téglákat meg lehetett volna olvasni, talán a
madárfészkeket is. A vár mellett ragyogott a Dóm
hegyes tornyának ormója. Az angol élesen nézett
a vetítésbe. Duplán vette egyik szemére a szem
üveget és kémlelt valamit. Kérdezte :
— Ugyan, please — kérem, mi csillog ott fönt
a torony legtetején ?
Eörs dr. halkan hangsúlyozta :
— A torony legtetején? azon az aranyozott
párnán ? Jól látja ? Szent István koronája...
Mindenki hallgatott. Kerecsényi összekulcsolta
kezeit és halkan susogta :
— Pozsonyban tanultam ; itt katonáskodtam.
Soha észre nem vettem...
Az angol begombolta kabátján a legfelsőbb
gombot és csak annyit, mondott :
— Yes... Három nap... Október 28-tól
november i-ig... It is possible... És mégis
lehetséges...

VITA NOSTRA FUMUS...

Melankolikus katonazene. Menet fordul be az
utcába. Temetnek. Pap nélkül. Légionárius volt.
Nemrég jött haza Oroszországból. A hirhedett
cseh anabazis egyik embere. Itt Pozsonyban nem
kellett neki más, minthogy elmondja a varázsigét :
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hogy ö légionárius. Mindenki félt tőle és teljesí
tette parancsát. Mert ő nem kívánt és nem óhaj
tott, hanem parancsolt. Szép katonai rangja is
volt, amilyenről sohasem álmodott, mikor a nagy
háborúban Budejoviceből vagy tudj'Isten honnan
bevonult közembernek. A pozsonyi «Weinberge»
legszebb helyén államsegélyen csinos házat is
épített magának. A külső falára élénk színekkel
ráfestette önmagát, ahogy szeméhez emeli kezét
és messze néz, mert ameddig lát, minden az övék,
a cseheké. A távolban kéken ígérgető Csallóköz is.
Nagy-szláv álmok egoista-álmodója... És mégis,
ezen a tavaszi napon, mikor rügybe szökkennek a
szelencebokrok és a lélekben nagy tavasz virágzik
ki, nagy tavasz a vér cseppjeiben és a fej gon
dolataiban, — ez a boldog, vagy legalább boldog
nak tartott ember előkotorta szibériai szolgálati
pisztolyát és véget vetett mindennek. Anélkül,
hogy egyetlen búcsúsort írt volna Bozsenkájának,
akivel vadházasságban élt és kitől gyermeket
várt, vagy a nagyhangú velitelnek, ezredesének,
akivel jóban volt.
Temetik pap nélkül. Nem az a különös, hogy
nem lépked utána plébános és két káplán, tiszteletes vagy nagytiszteletű lelkész, csak éppen az nem
látszik, hogy e szegény vándornak szemfedőjét
maga az Ür takarná le áldó, simogató kezével...
Pedig sokan kísérik, katonamuzsikával. A meg
ásott sírnál sor tűzzel is tisztelegnek. Koszorúi is
szépek, hosszú vörös-fehér meg vörös-fehér-kék
szalagokkal. A szalagokon szép aranyos búcsúzá
sok. A koporsója után maséroztak francia vadá
szok, olasz bersaglierei^, orosz kozákok, vagyis
ezekké átöltözött csehek. A légiók bajtársai...
Emberek, akiket idegen hatalmak délibábok
zsoldjába fogadtak, — emberek, akiknek a déli
bábok valóságokká váltak idegen földön — em
berek, akik e valóságokkal nem tudtak élni.

24

,. .És ez a szál ember, akinek minden sikerült,
elment önként. Utolsó tette, a pisztolylövés ha
lántékába, — szintén sikerült. Szegény ember!
Hiába tette meg a mérhetetlen hosszú utat Vladivosztoktól egészen — Bratislaváig... Hiába. Ezen
a hosszú úton elvesztett valamit és úgy látszik, e
veszteségnek megkeresésére indult a másvilágra.
Elvesztett valamit. Aki elveszti hitét az Úrban,
az elvesztő hitét az életben is!
Dr. Eörs szomorúan nézte a cseh légionárius
utolsó útját. Hirtelen azt érezte : nem jó körül
nézni. Visszalépett az ablakból és gépiesen nyúlt
az íróasztalán fekvő újság után. Valaki hozta
vagy küldte neki ezt a lapot, mert «Pesti levél»
volt benne és mert minden magyar lapot a Nép
szaván kívül kitiltottak. Ismerősei elhalmozták
külföldi lapokkal, ha véletlenül olyan került ke
zükbe, melyben volt valami magyar vonatkozás.
Nézegette : Basler Nachrichten. Hosszú cikk.
Pesti levél»... Azt hitte, valami magyar érdek
ről, a magyar igazságnak — ha nem is útjáról —
talán valami kis rejtett ösvényéről szól. Mohón
olvasta :
«Pesti levél. Budapest... október...
— A Dunapart pesti oldalának korzóján hol
landus társaság sétált. Elbűvölten csodálták a
budai partot. Szemben a Gellérthegy szirtes ormát
a szétterpeszkedő citadellával, a várpalota pom
pázó kupoláját és a várkert sarkán a sárga lombok
közül kiszálló ércturul szárnyait. A Halászbástya
pazar tündérvárbástyáit... Mintha ezeket cukor
ból faragták volna. De édes lehet itt az élet?...
Szemben fönt a Mátyás templom derengő tornya.
Éppen most kondul meg benne a déli harangszó.
Nemcsak hallani lehet, hanem a szó szoros ér
telmében látni is, mert a széthullámzó napsugarak
valami aranyércharang hangjai. Nézték a Lánchíd
klasszikus, patinás szépségét, a többi híd szi-
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várványkönnyűségű szárnyalását, melyen át ideodaárad a magyar összetartozás hatalmas gon
dolata. Az egyik hollandus azt mondotta : «ez ott
fönt a magyar Orvieto...» A másik meg azt mon
dotta : «mi ehhez képest a Kreml? Ott fönt az a
magyar Kreml, patinásra zománcozott kupo
láival. .. »
De szép lehet ilyen szép helyen élni... Ebben
a pillanatban a Dunára kicikázó motoroscsónak
éles ezüst vonalat hasított, azután fehér habot
vert. Egykettőre újra partot ért. A hollandusok
megtorpantak, hogy ezt is megnézzék. A motoros
csónakból a csuromvizes rendőr még csuromvizesebb valakit emelt ki. Az öles magyar azt a mási
kat úgy vitte a karján, mint az összetört bábút.
Az, akit így partra hoztak, alig pihegett. Sok
Dunavizet nyelhetett. Sovány fiatal férfi volt.
Borotválatlan. Ahogy nyakánál szétnyílt feslett
köntöse, látszott, hogy inge sincs. Fiatal ember
volt, kinek nincs betevő falatja. Elvette Trianon.
Jobb napokat látott ember, de nem volt inge.
Lehúzta Trianon. Fiatal ember, aki megakart
halni, mert mérgezése volt, attól a másiktól, akit
megöltek éppen a szívében. Megölték benne a
reményt. Leszúrta Trianon...
A hollandusok a partlépcsőn leszaladó mentő
orvostól megkérdezték, mi történt?
— öngyilkossági kísérlet. A Duna vizében.
Ez olcsó nálunk. Nem kell az utolsó garast mé
regre, kötélre, pisztolyra kiadni... Megmentették.
Az a rendőr azért csuromvizes, mert úgyahogy
volt, utánaugrott, csizmástól, rendjelestől... Sze
gény ördög... Sovány legény, de jó verekedő
lehet. Védekezett. Mert hogy ő eljegyezte magát
a Dunával. Megmentették. Jó ez a motoroscsónak.
— Micsoda? Hát állandóan kell itt motoros
nak állani?
— Hogyne, kérem... Van itt több is állandó
13 Jankovics.
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szolgálatban. Itt is, meg a budai parton is. Sok a
dolgunk. Néha naponta többet is kell mentenünk...
— Érdekes... Bejárjuk az egész világot, de
először látunk ilyesmit a vízpartján. Rettenetes
gondolatnak is, hogy ilyesmire a Duna mellett
szükség lehet, akár vöröskeresztszolgálatra a
harctéren...
A fiatal mentőorvos lesütötte szemét.
— Az urak Hágából valók? Vagy Brüggeből? Akkor ezt nem érthetik meg. Ez itt Magyar
ország. Az öngyilkosságokban vezetünk a világ
statisztikák élén, pedig hazaszerető, áldozatkész,
szívós és józan fa j vagyunk... Magyarázat egyet
len szó : Trianon. Amit e szó alatt értünk, talán
még évtizedeken át ölni fog, mert átka hetedíziglen száll nemzedékről-nemzedékre...
A hollandusok sajnálkozva jegyezték meg :
— Megrendítő... Itt, hol olyan csodaszép a
világ...
... A csuromvizes fiatalembert, kinek ,oldalt
csúszott fáradt feje, mint a lekaszált kalászé, már
befektették a mentőkocsiba. A motorcsónakba
már más — száraz rendőr szállott...»
Dr. Eörs megrázkódott. Bizony, nem jó körül
nézni. És mégis újra az ablakhoz ment. A hulló
vakolatú Pállfy-senioratusi palota felől az utcát
keresztezte a jó öreg Falknerné, ki pár portával
lakott odább. Gyászfátyolát a szellő bolondosán
fölcsavarta feje fölé, hogy az asszony úgy forgott
előtte, mint valami fekete széltölcsér. Ha nem lett
volna koromfekete, talán komikus is lett volna
a szél tréfája. Dr. Eörs eszébe jutott a szegény
asszony tragédiája. Pár napja csak, hogy fiát el
vesztette. Szép szál fiú volt... Végzet. Forza
del destino. A végzet hatalma. Dr. Eörs fejéhez
kapott. Mit jut neki eszébe Verdi operájának
címe ? Ez már valóságos bolondság. Igen, igen,
— csak a cím miatt. Ezt a fiút is özvegy
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anyjától elvette a végzet hatalma. A fiatal
Falkner virágosán ment a harctérre. Külsőleg
épen is került vissza, dehát belsőleg !... A kínai
határon, nosztalgiás deszkavárosban volt hadi
fogoly, arrafelé, hol a Gyóni Géza is — el
esett. Nem halt meg közönségesen : elesett.
A Falkner-fiú, a hadnagy, ugyancsak megkapta
a szögesdrótok és nedves deszkák között járványos
betegséget, a kibírhatatlan honvágyat, Szibéria
nagy bánat-betegségét. Enyhülést keresett. Kínai
csempészek hozták a mámorító morfiumot. Mégis
hazajött. A Bécs melletti szanatóriumban ki
gyógyították. Kitűnő állást is kapott az egyik
gyárnál. Mégis elment. Önként. Hirtelen. Egyszerű
dolog. Abban az osztrák szanatóriumban volt
egy szép árvaleány. Az is kábította magát. Mert
az is körülnézett. Nem bírta árván az új cudarságokat. Apját vesztette Censtochovánál, — báty
ját vesztette Kragujevácnál, vőlegényét vesztette
a Monte Pasubión. Ott találkoztak és a leány is
meggyógyult... Első nap, hogy kikerült a szana
tóriumból, írt a fiúnak és azután végzett. Csak
egyetlenegy szót : Jer ! A fiú elment örökre. Ez
a morfinisták amerikai párbaja. íme, még mindig
a nagy háború pusztít ; — vagy talán a béke
kötések ábrándítottak ki mindenkit, mindenből?
Nem jó körülnézni. Dr. Eörs visszalépett asz
talához és dolgozni akart, — dolgozni — minden
áron. Csakhogy nem volt — mit ! Megbízói cser
benhagyták. Mennyivel jobb az orvosnak : a
beteg gyógyulást keres és nem protekciót. De
akinek anyagi ügyei vannak, annak nem kell a
veszni termett magyar tisztessége. Az oppor
tunus lesz. Jó, hát írjunk valamit. A képzelet hű
marad. Csakhogy milyen képzelet !
Képzelet?... Nincs munka, nincs ihlet. Újra
odabámult az ablakra, de úgy, hogy ne lássa az
utcát. Valamit még is látott : a Notre Dame
12*
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kolostor kis kertjében a fák koronáját. A szél
éppen fosztogatta a gazdagodó és az elszegényedő
fákat, mert az idő nagy uzsorás. Elszedi az első
gyönge levelet, az utolsó aranysárga kincseket is.
A levelek peregtek és peregtek egymásután...
Ezek a levelek beleperegtek Eörs dr. képzeletébe
is. Arra gondolt, hogy mindegyik levél egy-egy
jóbarát, vagy bajtárs, vagy legalább egy-egy is
merős arca. Ezek is mind úgy elmennek, mint a
hulló levelek. Az öregek, a régiek mendegélnek,
ki az András-temetőbe, ki a Kecskekapu előtti
nagy kertbe. Egyre fogy a kis gyülekezet, mely
őket kíséri. A régiek békén mennek. A kortársak
meg igyekeznek a határon túlra menni, — haza.
Csak azok maradnak, akiket valami úgy köt ide,
hogy nem bírják e kötés csomóját felbogozni
vagy kettévágni. Egyiknek van még valami kis
vityillója — valahol a mélyúti kápolnán túl.
Másiknak van kis kertje a Zergehegy alján és az
idén még nem bírt megválni a bokrétázó cse
resznyevirágzástól. Mert a cseresznyefákat ő
maga ültette és a fák, melyeket magunk ültet
tünk — családunk. Volt olyan, akit csak valami
kis nyugdíj tartott itt. Hiszen ha elment volna
túlra, elveszti évtizedek filléreit, amiket az állam
előre levont tőle öreg napjaira. Hisz ha pár napra
magyar földet látni megy, jelentkezni kell, enge
délyt kérni és minden órát nagy belépti díjjal kell
megfizetnie. Voltak, akiket csak egy-egy törődött
édesapa rövidülő gondja vagy egy-egy szívbajos
édesanya kérő szeme tartott itt. Olyan is volt,
akit már csak a sírok kötöttek a város nagy
idegenségéhez. Talán legkevesebbet tartott itt a
makacs hit : várj és várj ! Várj, mert eljő az idő
telje. Eljő az idők teljében a reménységek megérése. Eörs dr. önmaga mindenkinek ezt pré
dikálta : várj ! A történelemben csak azok a
nemzetek álltak meg talpukon, kik várni tudtak.
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A fiatalokat nem lehetett visszatartani. A fiúk
mentek és mentek — tanulmány címén. Azután
nem jöttek vissza azon a címen, hogy oklevelei
ket nem nosztrifikálják. Voltak fiatalok, akik azt
állították, hogy menekiilniök kellett, — akkor is,
mikor ez nem volt igaz. A fiatal leányok mentek
és mentek, mert nem akartak pártában maradni
és nem akartak kezet nyújtani — idegennek...
Ahogy így seregszemlét tartott a Notre Damekert keringő levelesén és azokon, akik már nin
csenek itt és azokon, akik még itt vannak, aka
ratlanul rápillantott térdeire. Tükrös volt ruhája.
Pedig az a jó asszony már fordított és vissza is
fordított mindent.
.. .És az ő derék, jó fia? Messze van tőle. Ki
tudja, merre indul? Micsoda sziszifuszi munka, a
gyerekeinket megtartani a régi szép úton, melyen
az ember gyalogolt, azért, hogy nyugodtan gyö
nyörködhessék a pompás panorámákban. Ma a
fiatalság lelke csak autón akar rohanni.
Fáradtnak érezte magát, mert körülötte min
denki és minden elesett. A lelkek, a múltak, a
hitek — hősi halált haltak. Amire most gondolt,
az mégsem hősi halál, hanem talán önző bűntett.
Szégyelte is, de hát ez a bűnös hajlam mindenkit
megkísért. Ismert életében még olyan embert is,
aki boldogsága csúcsán végzett, gyáván, mert
nem bírta a gondolatot, hogy onnét a út csak le
felé vezethet. Aki meg csak emberhervadást,
nemzethervadást lát maga körül, annak akarata
is hervadt lesz. Eörs dr. fölpattant és magában
beszélt :
— Igen, el kell hazulról mennem. Az a szegény,
szerencsétlen cseh légionárius nemcsak élve vette
el tőlem az otthont, a hazát, mindent, most halva
is hazajáró kísértet. Elveszi fájdalmamat és józan
eszemet.
Észrevétlenül osont ki otthonából. Az elő-
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szobában kis cédulát hagyott és kuszán ráfirkálta :
«Hirtelen elhívtak...» Hazudott. Először életé
ben hazudott a derék asszonynak. Pedig igazat
írt : valami elhívta hazulról.
Átsurrant az átjáróházakon, hogy ne is talál
kozzék senkivel. Átballagott a Prímáspalota ud
varán és megakadt az udvar közepére nemrég
odahozott levásott szobornál. Szent György vágtat
kőlován és öli, egyre csak öli azt a sárkányt.
Keserűen elmosolyodott :
— Hol vannak ma a Szent Györgyök? hol?...
Átfordult a szűk Városház-utcának. Sok ro
mantikus gondolat sütött be ebbe a keskeny
utcába. Most éppen a szemben levő szűk Zöldszoba-utca fölött benézett a dóm tornya és a
torony legmagasabb csúcsán a pirosló napfény
körülfolyta a párnára helyezett Szent Istvánkoronát. A Zöldszoba-utca sarokházán a hom
lokzatpárkányon Jozsué és Káleb cipelték az
óriás szőlőgerezdet. A szűk Városház-utca sarkán
is, a Zöldszoba-utca sarkán is meggyulladtak az
esti lámpák és ijedt fényük zavartan bujócskált
a napnyugta pírja elől. A Városház-utca sarok
lámpája alatt furcsa ember álldogált. Darócköpönyegét kötél szorította övként. Kozáksüvege
csapzott haján hátracsúszott. Vállán előrehúzta
a kopott zsákot.
Eörs dr. szeme akaratlanul megakadt a kü
lönös, szomorú figurán. Mintha a magyar gara
bonciás diák összeállt volna Tolstoj vagy Dostojevskij komor elbeszéléseinek valamelyik alakjá
val. Hadifogoly — gondolta Eörs dr. Ahogy át
nézett arra a szegény ördögre, annak búbánatos
szemében tüstént megcsillant valami, ragyogóan,
mint mikor az őszi sivárság fölött hajnalodik. Az
ácsorgó ember feléje indult és időtépázta, szőrehagyott kozáksüvegét megemelte. Csontos, éhségszobrászfaragta ábrázatán csodálatos szép öröm

31

ömlött végig. Mintha ezt a borostás, keservetes
arcot újravakolták, újrameszelték volna...
— Adjon Isten szerencsés jó estét... Az úr
ugye magyar? Mindjárt megéreztem. Már vagy
két órája keresek valami magyar tovarist, de nem
találtam. Akik erre jártak, csehek volnának...
Bocsánatot kérek, ma már jobban beszélek
oroszul, mint magyarul. Szégyenlem. De magya
rul akarok beszélni...
Eörs dr. tüstént kihallotta a jóízű magyar
szóból is az oroszos idegenségct. Mert a beszéd
olyan, mint a szellő. Egyformán csapja orcánkat,
ha délről jön vagy északról, de kiérezzük belőle,
réten járt-e a szellő, fölszedte-e a búzatáblák
lélekzetét, ledézsmálta-e a hársvirág himporát...,
keringett-e a lankákon? Akaratlanul is eszébe
jutott a kárpátaljai rutének hangsúlya. Ez az
ember is magyarul szólott, de hangja mégis
oroszos volt. Önkénytelenül a tárcája felé nyúlt,
hogy segítsen a hazavetődött ősmagyarnak.
— Isten fizesse meg... De ne tessék... Nem
fogadom el. Én még az életben sohasem fogadtam
el segítséget senkitől. Mindig megszógáltam, ami
köllött. Én csak kérném, megmondanák, merre
van itt a magyar királyi konzulátus vagy követ
ség? Tüstént megláttam, hogy az úr magyar.
— Miből, jó ember?
— Magyarul tetszett beszélni a szemével...
— Jöjjön csak velem. Elkísérem a magyar
konzulhoz. Mit kíván tőle?
— Csak igazolás kell, hogy átmehessek a
határon. Én nem tudtam, hogy ma Magyar
országon bent is határok vannak... Én somogymegyei vagyok. Szőke de ncsi... Oda igyekszem.
Haza megyek. 1915 óta először mehetek haza.
Tizennégy esztendő... Hosszú idő...
— Honnan jön?
— Én — kérem — Akmolinskból. Most egye

nest Alexandrovsk-ból, a Murman-partról. Én
Ivangorod alatt kaptam tüdőlövést. Azzal kerül
tem orosz kézre. Mikor cseh századok átmentek
az oroszhoz. A jóságos Isten kifoldozott, mert
egyszerűen nem akartam meghalni. Kérem, ne
méltóztassék félreérteni... Hogy is mondják
magyarul : vojna Igen, igen, —háború. A csata
téren mindig készen vagyunk halni, mi somogyi
rosszseb-bakák. De nem akartam meghalni kór
házban, vagy az országút szélén. Akmolinskban
azt mondta az orosz feltser, hogy szárazbetegsé
gem maradt a tüdölövés után. Köhögtem. Jöttek
a csex légionáriusok. Ott a táborban lőtték agyon
az áldott jó Fáncsy Géza hadnagy urat, meg azt
a szelíd, lányosxépű Bory László zászlós urat...
Engem csak azért nem bántottak, mert köhög
tem. Feküdtem. Szárazbetegségben. A csehek
azután elutaztak. Vitték az aranyvonatot. Jöttek
a vörösök. Az én szalmavackomhoz jött az egyik.
Mondtam : dolgozni akarok...

A szegény ördög nagyokat köhögött, hogy
lihegett bele.
— Menjünk lassabban — szólt Eörs dr. és
megsímogatta a rongyos ember karját, melyet a
mellére szorított a hátán lógó zsák kötele.
— Ügy volt. Nem kell nekem még mcéro.
Dolgozni akarok, mert aki dolgozik, az tudja,
hogy él.
— A vörösök el is vittek Alexandrovskba,
a Murman-partra. Vasútépítéshez. Dideregtem,
mert rettenetes volt ott a zima, akarom mondani
a tél. 30 fok, — 40 fok ... De hát a szárazbetegség
kifagyott belőlem. Mert én nem akarok még
meghalni.
Üj, kínzó köhögési roham rázta meg a szegény
ázsiait. Megállt. Lélekzett, mint a gőzgép, mely

nem bírja a zárt szelepeket. Nagy kormos, szutykos tenyerét rászorította mellére.
— Itt lőttek meg. Itt. De semmi nicevo.
Nem akarok meghalni. Mert látni akarom a
fiamat . ..
Vállát vonogatta.
— Az asszony, ha él, régen máshoz állott.
Semmi baj. Igaza volt. Hóttnak hitt embert
minek hazavárni?! Igaza volt. Szegény asszony,
nem tehetett róla, hogy kommandóra megözve
gyült, ha élek is. De Gazsi fiam . . . Ha él, az már
legénysorban él. . .
Gondolkodott.
— Hazamegyek. Még egyszer akarnék szán
tani a somogyi földön. Ott a kenderesi kistagban.
Az én fertály földemen. Még egyszer szeretném
bevetni. Aztán majd csak kitavaszodik. Gyün
a Péter Pál napja. Vágok olyan rendet, mint
te . . . Mondom a többinek. Aztán jöhet már száz
millió orosz és két annyi garamanta . . . Jöhet a
nicevo és a circumdederam . . . Szép gyertyákat
szentelek a Nagyboldogasszonynak. Tudom, hogy
a jó Isten megsegít. Igenis, hazasegit. Majd csak
akkor vesz el, mikor már otthon vagyok és szán
tottam, vetettem, arattam . . . Addig nem akarok
meghalni. Tizennégy esztendőkön át sem akar
tam, pedig volt hozzá elég alkalmatosságom . ..
Eörs dr. szótalanul hallgatta a visszavándorló
ősmagyart. Ment vele, ha az ment. Megállt vele,
ha az megállóit. Néha még akaratlanul vele köhentett is, mikor az köhögött. Messziről, nagyon
messziről fülébe csendült, zsongott az a mélabús
muzsika, mellyel ma délután azt a szerencsétlen
cseh légionáriust temették. Az erős volt. Egész
séges. Jó dolga volt. Hogy Szibériából hazajött,
egyszerűen meg akart halni. Emez meg nyomo
rék a tüdejével. Koldus. Földönfutó. Nem akar
meghalni, mert hazamegy. Élni akar, mert még
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egyszer szántani fog azon a fertály földön, ott
túlnan, Somogyországban . . . Halovány arca bele
pirult a gondolatokba. Hogy éppen valamit szól
jon, megszólalt :
— Hát valami igazolásra van szüksége?
— Ügy-úgy, igazolásra. Tetszik tudni, én
nem tudtam, hogy Magyarország egy része most
Csehország. Honnan is tudtam volna Alexandrovskban? Nem írt oda nékem senki. Nem hívott
haza senki, csak a szívem. Ott felejtett Isten és
ember, míg megindultam magam. Mert csak meg
kell indulni és az Isten már segít. Meg kell in
dulni, akkor már nem állja ember embernek
útját . . . Hm, furcsa, hogy most Csehország . . .
— Bizony, már több, mint tíz esztendeje . . .
— Annyi baj legyen.. . . Majd lészen az más
ként. Majd hazamennek a csehek. Ki hol nem
verhet gyökeret, meg nem nő, kiszárad, kivágják.
Tessék rámnézni. Én hazajöttem Alexandrovskból. Ezzel a göthös mellel. Átlyuggatott tüdővel.
— Köhögött. — Hazajöttem, mert hívott a szülő
földem. Csak kettőnek van ilyen erős hívó szava.
Ezen a világon a szülőföldnek. A másvilágon a
jó Istennek. A csehek itt nincsenek odahaza.
Elmennek, el innét. Én tudom azt . . .
Eörs dr. megállóit a Ferencesek terén az egyik
kis palota előtt. Halkan szólt :
— Itt volnánk . . .
Az ember kozáksüvegéhez emelte kezét. Sza
lutált.
— Krisztosz vokresse ! Mondották Oroszország
ban akkor még, mikor átlőtt tüdővel vittek, vala
hova Uralfélegyházára vagy Bajkálújvárra . . .
A helyek neveit még az ördög is fölírja, mert el
feledné. A mi Urunk azután elment Nagyorosz
országból, mert újra meg akarták feszíteni. . .
Én meg most föltámadok . . .
Lecsapta a kapufélfa melletti sarokkőre a za-
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bős zsákot szegényes holmijaival. A kapunak tá
masztotta kozáksüvegét.
— Mit csinál, földi?
— Elfáradtam kicsinyég. Itt leülnék az éj
szakára. Tudom én, hogy ilyenkor az urak már
nem hivataloskodnak, sehol a földkerekén.
— Várjon, várjon ... — Dr. Eörs máris csön
getett. A kapu tüstént csikordult és kilépett a
jóképű, nyíltszemű altiszt.
— Kedves jó Ferenc, itthon a konzul úr?
— Még nincs. Ügy félkilencre hazajön . . .
Eörs pár sort írt névjegyére. Pár jó szót. Sú
gott valamit az altisztnek. Az tüstént lehajolt
a zsákért.
— Jöjjön csak bátya. Kerüljünk beljebb.
Jókor jött haza. Születésem napját üljük, libánk
van! — mosolygott az altiszt. Azután fölnyalábolta a rokkant magyar zsákját. — A konzul úr
jó ember. Megengedi az, hogy ott, hátul a föld
szinti udvari szobában hajtsa le a fejét ma éjsza
kára. Jó ember az.
A hazatérő rokkant nem is ment, hanem bé
ből lőtt a kapun. Eörs a becsapódó kapu mögül
már csak egypár szótöredéket hallott : Alexandrovsk — Somogj7 megye — Krisztosz vokresse ! —
Én is föltámadok otthon. — Elmennek a csehek,
de el ám. Ez a szülőföld hívó szava. Az Üristen
hívó szava ... A lezáródó kapunak kulcslyukán
kiszűrődött a fény a besötétedő kis térre. Eörs
nézte, nézegette ezt a gyönge fényt ; mintha
onnét belülről egy lélek világított volna. Állt és
gondolkodott :
— Mind a két ember Szibériából jött ... Az a
szegény, gőgös, istentagadó cseh légionárius is,
akinek ma hideg ez a föld . . . Meg ez a nyomorék
magyar, aki élni akar ... Az a másik, a «nagy
képű anabázis» katonája az «aranyvonaton» uta
zott. Ez, a földi, ez a ziháló lélekzetű, hányszor
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hálhatott a fagyos Pamirok rögein, hol a kóbor
kirgiz csuklójára csavarja a kantárszárat és úgy
terül le lova mellé. A paripa szaglássza gazdája
orcáját — és ez a meleg lehellet ott az egyetlen
nyár és élet . . . Ennek a magyarnak még a paripa
lehelletéből sem jutott. És mégis, az, aki előtt
megnyílt az élet java, halni akart. Meg is halt.
Elhagyta az Istent és Isten is elhagyá őt. Ez a
másik, akinek utait elárasztja a nyomorúságok
nyomorúsága, élni akar ... Es mi ennek titka?
Megvan ! A világon a legerősebb a szülőföld hívó
szava. Ez haza jött. A másik nem jött haza,
csak új országba. Hol nem szerették . . .
Állt, tovább álldogált és arra a most már feketéllő kulcslyukra nézett. Magában mormogott :
— Bocsáss meg nekem, én Uram, bocsásd
meg, hogy én is arra gondoltam, amit — nem
szabad . . . Nem, nem, most már tudom, hogy
nem szabad ... Ez a nyomorék magyar még élni
akar . . . Uram, ne hívj még! Én is élni akarok,
mert magyar vagyok, mert van még kötelességem.
Pillantása újra a kulcslyukra esett, mintha
ott nem is aludt volna el a kis fény... A derék
Ferenc altiszt most kíséri az udvaron át a szegény
ördögöt. Már szegték a kenyeret. Megosztotta
az öreggel a születésnapi pecsenyét . . . Most kí
séri pihenni, álmodni, Somogyországról álmodni a
hátsó udvari szobában . . . Igen, most ... A sugár
is hogyan reng ; — megy a sugár is — ott a kulcs
lyuk mögött. ..
A városház tornyán szép, mély, nyugodt han
gon nyolcat ütött a toronyóra. Ä Nyerges-utcán
hirtelen megritkultak a ballagok csoszogó, topogó
lépései. Eörs dr. is nagy lépésekkel sietett haza.
Ügy örült otthon a viszontlátásnak, mintha na
gyon messziről jött volna. Mintha ő is Szibériából
jött volna, — talán még messzebbről...

OUO VADIS?

Nagy Jancsi nem az a gyerek volt, aki megijed
a saját árnyékától. Keménykötésű magyar fajta,
akinek esze egyenesen jár, mintha gondolatai
fényes acélúton gurulnának előre az állomásig,
oda, ahol meg kell állani, mert a sors parancsa
megírta, hogy erre vagy arra az állomásra io óra
kor vagy io óra 45 perckor kell berobogni. Be
lépett a nagy Vigadóba, melynek egyik kis termét
most a sorozásokra használták. A nagy épület
ben úgy tájékozódott, mint a vándorlegény a
nagy pusztában. Ott is valamerre virrad, szem
ben meg biztosan alkonyodik. Vagy jobbra vagy
balra kel föl a csillag. Ezek jobb útmutató karfák,
mint amelyekre fölmázolták valamelyik község
nevét. Az ilyen karfát át lehet ásni a másik oldalra
és akkor visszát mutat. Nem, azért sem kérdünk
meg senkit, merre kell mennem! Aki meg akar
állni talpán, sohase szoruljon másra!
Nagyot csúszott a jégsima mozaikpadlón,
ahogy fölbámészkodott a zsúfolt barokkacskaringókra, a pufók gipszangyalokra, kik némán fújták
aranyos kürtjeiket. Kisgyerek korában máskép
képzelte az angyalokat, — szépeknek, deli vité
zeknek, mint például Mihály arkangyalt, aki
lángpallossal jár. A biblia angyalai nem ilyen
pufók gyerekek, akiknek semmi hasznát sem lehet
venni, hanem fiatal kurucok. Bátrak, sugártermetűek. Ezek csak játszadozó gyerekek, afféle
«városi» angyalok . . . Nagy Jancsi nem tudta
hogy a mennyezet figurái nem is angyalok, ha
nem amorettek. Ösztönszerűleg arra tartott a
folyosó végében, ahol a legnagyobb rendetlenséget
látta. Oda, hol legtöbb a szétszórt, félig elszítt
cigarettavég, az összegyűrt idézés. Oda, hol sokan
leköhögték a fal mesterkélt ornamentumait. Ott
kell a sorozásnak lenni. Váratlanul halk suhogást
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hallott maga mögött. Helyes, 14—15 éves úri
leányka lépegetett mögötte. Hóna alatt nagy
mappát cipelt ; azon arasznyi betűkkel díszeleg :
MUSIK. A kis lány szeme ijedten keresgél
jobbra-balra, mintha eltévedett volna. Jancsi
esze egyenesen jár :
— Kis húgom, az első órára? Az első lecke
nehéz lehet azokkal a rajvonalba sorakozó bil
lentyűkkel. Tudom, a szomszédasszonyunknál én
is próbáltam valamit kiböködni. Azt már elég
jól tudom ; Késmárk jelöl fúj a szellő. . . Hej
bárcsak fújna, mint a szélvész ... De ne ezen a
folyosón jöjjön! Ez nem szépmagának való. Ott
fiatal emberállatokat válogatnak a nagy vágó
hídra, melyen elsőnek újra lebunkózzák a béke
állapotot. A másik szárnyra menjen át, ahhoz az
ajtóhoz, amely felől valami zongorakalimpálást
vagy cincogást hall. . .
A kis leány köszöntés nélkül ijedten futott
vissza, hogy engedelmeskedjék e furcsa útbaigazításnak. Jancsi meg az ő lassú de határozott
csoszogásával bandukolt a szemetes sarokajtó felé.
Emelt fejjel, mintha valami jót tett volna. Az
ilyféle fiúk nagyon szeretnek útbaigazítani. Szüle
tett idegenvezetők. Belépett az ajtón tisztességes
kopogás után. Csengő mély hangján elmondotta :
Adjon Isten jónapot!
Senki sem ügyelt rá. A hosszú asztalnál töb
ben ültek, ketten katonai egyenruhában, egypáran
elnyűtt civilben. A borotvált képű, sértődött
ábrázatú, szemüveges férfi rövidlátóan görnyedt
a nagy protokollumra, melybe rovatok közé szá
mokat és neveket írt. Nem is írt, hanem pingált,
mint aki tudja, hogy nagy dolgot művel. A fő
helyen testes katona ült ; széles mellén rengeteg
tarka kis szalag. Elégedett orcáján a jóltápláltság
enyhítette az elkerülhetetlennek tartott szigorú
ságot és a pongyolaság csökkentette a fontossá-
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got. Az egész katonatiszt — az ebéd titàni ember —,
pedig még csak reggel volna. A sarokban furcsa
mérleg, — rá kell állani — azon mérecskéli a
«rott mist er» — az őrmester —, ki az alkalmas
anyag? Odább egypár szék, tele szegényes ruhák
kal, akár a zsidó-utcai ószeresei dobálták volna
össze. A mérleg mellett egynéhány fiatal férfi,
úgy, ahogy máskor a lombosban fürödni készül
nek. Izmos, barnára perzselt munkások, éhes
arcú proletárfiúk, szobaszínű, vézna robotok, egy
két duhaj falusi legény. Szemlesütve állanak,
mintha szégyelnék meztelenségüket. Külön áll
a satnya talmudista és ijedten simogatja serkedő
szűzszakállát, mely vagy húsz esztendővel vé
nebbé varázsolja. Némasága, könyörgő szeme el
nem mondott panasz igazi és a lexikonból össze
tanult bajokról. Az éppen kiállt sörtehajú legény
nek tátott szájában a nagyon keleti képű úr, a
doktor, a fogakkal babrál. Jancsinak eszébe jut
a szerdahelyi vásár ; ott látott lókupeceket, akik
így vizsgálják a csikófogakat . . .
Jancsi katonásan odaállt a hosszú asztal elé
és kiválasztotta magának azt a katonát, akinek
mellén a legtöbb szalag ékeskedik.
— Alássan jelentem ezredes úrnak, tessék
hazaküldeni. Engem nem lehet besorozni. Nem
vagyok én cseh állampolgár. Itt az írás. Tessék
elolvasni. Édesapámnak nyugdíj nélkül kiadták
az utat és a múlt héten kiutasították, mert hogy
sárbogárdi illetőségű. Én csak azért maradtam
itt, hogy írásaimat megkapjam az egyetemről.
A szépen kibontott írást odatolta egyenesen
a testes katona elé a fölhalmozott idézésekre.
Éppen ebben a pillanatban nyílott hátul az ajtó
és messziről, bizonyára abból a szobából, ahova
az a kékszemű, ijedt kis leány törekedett, halkan
beszivárgott Liszt XII-ik rapszódiájának nehány
akkordja, — néhol hamis hangokkal, de mégis
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bánatosan, délcegen. Újra meg újra kezdte va
laki, talán az a kékszemű kis iskolásleány, Hátha
ennek kótája volt abban a MUSIK-mappában !
A tiszt nagyot csapott öklével az asztalra. Ret
tenetesen haragudhatott és még sem ijedt meg
senki haragjától, mert minden harag csak akkor
veszedelmes, ha egyfelé tömörül. Ez a hatalmas
ember most egyszerre legalább négy felé haragu
dott. Idegesítette a beszűrődő zongoraszó. Hara
gudott, hogy magyar muzsika csendül abban a
hangkörben, melyben ő most hivataloskodik.
Haragudott, hogy a hitvány emberanyag írást
mer elébe tolni, mikor itt most csak «anyagról»
van szó, mellyel rendelkezni lehet, mint a katonai
hátizsákkal, — a lőszertáskával, — a leoldott panganéttal. Haragudott, hogy a vele farkasszemet
néző fiú szólani mer hozzá, a legtermészetesebb hi
degvérrel , nyelven, amelyből egy betűt sem ért. De
a hatalmas ember katona volt, — visszazökkent
karosszékébe és marcona haragját belesodorta
egyetlen cigarettába. Félkézzel elsöpörte az elébe
tett írást, hogy az beleakadt abba a nagy lajstrom
ba, amely néhol a nemzeti dicsőségek ragyogó re
génye, más országokban megrázó shakespeare-i
tragédia, csak éppen a megfelelő címet kell hozzá
megkeresni. Ez a szürke, poros papírlajstrom —
a szerint, ki és hol olvassa — viselheti e címet :
«Leendő hősök» vagy ezt a címet : «Veszendő
rabszolgák» ... A végzésnek csak felső sarka ló
gott ki az óriás ívekből. A fiú ránézett erre a
sarokra, látta az aktaszámot. Számnak kimond
ható, kálváriának kimondhatatlan, helynek csak
egypár vonalnyi, sorsnak végefogyhatatlan szen
vedés . ..
A hatalmas ember cigarettájából ráporladt a
hamu a mellén tarkáló szalagokra. Idegesen po
rolta le, hogy újra teljességükben pompázzanak
az olasz, a francia, az orosz vagy miféle színek.
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Azután átsúgott valamit a mellette ülő vén szá
zadosnak, aki a le vitézlett régi Ausztria korán
megakadt «Haudegen» típusa volt. A fölfelé ijedt,
lefelé kegyetlen egyenruha-ember, akinek hazája
nem illatos rögből, kedves szomszédból, édes
nyelvből, csodás, nagy érdekközösségből, — a
szülőföldje nem a lombkoronás határmagfáról és
a virrasztó templomtoronyról mesélt mesgyéből
áll, hanem akinek hazája ez a kétszínű posztó
köntös és az az apró paszomány. Ennek ez a ruha,
akármilyen raktárból húzták rá, a hazai lak, a
hazai rét, a hazai rög életet adó kalászaival, jövőt
ígérő sírhant jaival együtt. Ez a faarcú cseh katona
vezényelő hangon rászólt az előttük peckesen álló
Jancsira: Ausziehen! Jancsi nem mozdult, —
nem mintha nem értette volna, hanem mert az
ő egyenes eszejárásába nem illett bele ez a fölös
leges kívánság, hiszen az ő apját kiutasították,
mert sárbogárdi illetőségű. Tehát ő is sárbogárdi
és majd Székesfehérvárott vetkezik ... A száza
dos valamit magyarázott hatalmas szomszédjá
nak ; ebből a suttogásból csak egy szó ütötte
meg Jancsi fülét : «Bosznia». Ebből értette, hogy
ez a vén osztrák katona valamikor Mostarban
vagy a forró Trebinjében szolgált és ott tanulta
azt az egy-két magyar szót, mellyel most itt tolmácskodik, mentegetve magát, hogy valamit tud
magyarul. Elharsant a magyar szó : Vetkezd
magad! Le mindenedet!
Jancsi válla megrándult. Maga elé nézett.
Látta a távoli dombok felől kanyargó kis folyót,
partján egy-egy szomorú fűzzel, a víz fölé atyás
kodva hajló fatörzsekkel. Látta az őszi szántás
fölött itt is, ott is, mindkét parton átderengő fehér
kis falukat. Magyar faluk ezek itt is, túlnan is.
De ott túl igazán magyar dombok hullámosodnak
a kék égre. Ott túl igazi Magyarország, meseország
fekszik, ahol ő még sohasem járt. Ez a keskeny
14 Jankó vi ca.
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folyó az Ipoly —talán nem esett az ősszel sok eső.
Nem lehet nagy sodra.. . Hideg? mit bánja a
hideget, akinek meleg a szíve. Nekicihelődött,
lehántotta magáról holmiját ; külön légiéiül
rakta vaskos ezüstóráját, amit bérmaapjától, a
munkásházak öreg levélhordójától kapott. így
ni! — odaállt a mérték alá és állott szemrebbenés
nélkül. Az őrmester leeresztette a magasságmérő
futócsapot és Jancsi kócos fején érezte a deszka
lap hirtelen érintését.
Az őrmester odakiáltott a protokollumok em
beréhez. Jancsi a számokat jól értette : 172
centiméter! A keleti ábrázatú katona-orvos meg
tapogatta karizmait. Látszott elkényszeredetten,
savanyúan derűs és ijedten gőgös arcán, hogy
tetszik neki a fiatal magyar izom. Sztetoszkópot is
szorított a fiú szívére és bólogatott. Jancsi naívságot tetetett és meg nem állotta, hogy oda ne
szóljon a doktornak :
— És azzal a kis tölcsérrel megtetszik hallani
azt az érzést, ami itt bent van?
Az orvos gúnyosan nevetett. Másként értette
a kérdést, mint azt Jancsi gondolta. Legyintett ;
az ilyen kérdésre nem is érdemes felelni. Pedig
dehogy hallotta meg mindazt, amit az a magyar
szív vert. A doktor a bizottság felé lendített
egyetlen szót, miközben tic-je végigrándult orcáján,
hogy szája, szeme groteszk torzképpé változott.
Ez annyit jelentett : alkalmas!
Csönd. A fiú magára rántotta gúnyáit. Oda
lépett a nagy asztal elé, hol már kitöltötték a kis
cédulát. A fiú nézegette :
— Ján Nagy... — Ján Nagy... Kérem, ez
nem én vagyok, mert az én becsületes nevem Nagy
János.
Az uniformis-hazába bujtatott tiszt ráripakodott :
— Hallgatni! Ne szemtelenkedni! Nem érti
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maga államnyelv? Majd adom neked föl világo
sít ást. — Azután fölolvasta a cédula nyomtatott
szövegét cseh nyelven. Majd átkozott magyar
sággal, német szóval toldozva-foldozva magya
rázott : Maga, Ján Nagy van most alkalmas
katona, vöm Infanterie Regiment No. 21. Gép
fegyver — Abteilung! E cédulka van ingyen jegy
Nővé Zamkyra. Holnapután ott lenni. Öltöztetik
uniformisba. Aztán mars Terezinbe. Mars, ráz
dva, ráz, dva !
Jancsi sarkon fordult. Embertől nem búcsú
zott, csak kövektől — a régi Pozsonytól, hol vélet
lenül született. A Ventur-utcában betért a kenyér
boltba és vett egypár cipót,— a Lőrinckapu-utca
végén valami kis szalonnát. Azután még egy ki
csit bolyongott. Az ódon városház kapuja fölött
elolvasta a kormos, porlepte betűket, melyeket
eddig soha észre sem vett. SI DEUS PRO NOBIS
QUIS CONTRA NOS. Furcsa, hogy eddig e fel
írást nem látta. így látunk meg búcsúzás közben
a régóta kedves arcon is egy-egy vonást, melyet
korábban évtizedes szeretetünk sem látott meg...
Jerünk egy imádságra a dómba. Először kunt
fölbámészkodott a toronyra, melynek ormán még
ma is ércvánkoson pihen a magyar korona. Ezer
esztendős. A szimbólum várhat, mert örök az
élete. Az ember véges, nem várhat... Az a korona
nem lesz más ; — ragyog a napfényben, dacol a
villámmal, nem reszket meg egymagában. Azért
mert magasan van — az emberek felett van. Jó
annak, aki az emberek felett van. Az jó és nagy
maradhat. Az emberek a földön járnak és nem jó
velük találkozni. A növény annál nemesebb és
erősebb és termőbb, minél mélyebbre kapaszkodhatik a talajba. Az ember meg azért, mert a
földbe kapaszkodik, bunkót hord magával, hogy
leüsse a gyöngébbiket, bármilyen erős is a gyön
gébbik lelke. Minden ember port hordoz magával,
J4*
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hogy az igazság szemébe hinthesse. Lassan, ün
nepi hangulatban tért be a dómba. A színes abla
kokon majd pirkadó, kékellő, irizáló fénykévék,
majd suhanó árnyékok vetődtek a nagy gót bolt
ívek homályába. Az ég maga volt vele, ott fönt
ez ívek alatt ■— ott lent a hideg köveken, nap
sugarakban, költöző felhőkben. Igen, az ég és ő
voltak ittbent, együtt. Még sem bírt imádkozni ;
— csak azt tudta, hogy az ember talán sohasem
áhítatosabb, mint akkor, mikor nem tud imád
kozni... Kemény, konok szemekkel nézte a le
zárt oltárrácsot gyönyörű vasvirágaival. Lábujj
hegyen átballagott Szent Márton feketéllő szobrá
hoz, a szép magyar huszárhoz, amilyennek Don
ner Rafael, a pozsonyi német szobrász ércből
költötte. Sötétben áll a szent •— csak azért nem
állhat az ékes napfényben fönt az oltáron, mert
magyar vitéz és lovon ül. A magyar még szentként
sem állhat a napba? Ezt mormolta Jancsi, hogy
az üres templomban valami sercent. A bukdácsoló,
sánta banya, aki eddig az ajtónál morzsolta a
rózsafűzért, néhány vékony szál gyergyát gyújtott,
mert a legszegényebb lélek is hiszi, hogy tűzláng
és fény, akármilyen szegényesek is, közelebb hoz
nak az Úrhoz. Újra föltévedt szeme a pompás
boltívekre, a boltíveken végigvonuló szivárványos
glóriákra, majd elszomorodó groteszk árnyékokra.
Érezte, hogy a nagy üres dómban él valami : az
ég, az idő. Tudta, hogy idebent hárman vannak
együtt — az ég, mely virraszt mindenek fölött,
akár kalmárkodik a nappal, akár bujdosik az
éjszaka — az idő, mely mellőle nem megy el,
mert ő fiatal — és ő — önmaga. Mindhármuk
ban bízhatik.
Mikor kilépett a templomajtón, zsebében mo
toszkált egypár fillérért, hogy annak a gyertyátgyujtogató vénasszonynak csúsztasson valamit
elébe tartott markába. Sohase térj ki a feléd nyuj-
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tolt esdeklő kéz elől. Az üresén maradó kéz —
a legnagyobb csalódás és a csalódás fáj. Éppen a
benyílóban útját állta valakinek, aki imádságosan igyekezett oda, hol a gót kupolában végighullámzik a színes ablakokon át beszűrődő ég és
sohasem kérdi senkitől, mi a fajtád, mi a nyelved,
ki volt apád-anyád — csak azt kérdi, van-e becsü
letes szíved, mely úgy ver, mint ahogyan meg
indította az a legelső napsugár, melyet bölcsődben
pillantottál meg...
Ugyanaz a kékszemű kis leány volt, akit a
Vigadó folyosóján útbaigazított. A leckéről jö
hetett, mert most is hóna alatt cipelte a mappát
a «MUSIK» felírással. Jancsi nem tért ki. Hirtelen
megfordult és megragadta a kis leány két kezét,
— Kis húgom — nem ismerem és nem ismer.
Csak ma reggel találkoztunk. Reggel először.
Most délben utólszor... Ugyan ne féljen tőlem!
Nem bántok én senkit. Csak nem jó úgy búcsúzni,
hogy az embertől éppen senki se búcsúzzék —
igen, még a kutya se csaholjon búcsúzkodásra...
Na, ne szaladjon — nem bántok én senkit! Csak
mondjon annyit : Isten vele, Jancsi! csak éppen
ennyit. Nincs senkim, aki ezt most elmondaná
nekem. Ugyan mondja már! — hisz én elmegyek
— nagyon messze, oda, ami nekünk ma legkedve
sebb. Olyan messze, hogy talán csak 10-15 esz
tendő múlva térek vissza! Ugyan mondja már:
Isten vele Jancsi...
A kis diákleány meghökkent, mert azt gon
dolta, hóbortos emberrel van dolga. Azután —
talán legelőször életében volt igazi nő, mert csak
a nő képes mindent magyarázat nélkül elfogadni,
— a férfi múltját, a férfi útját. Nem kérdez,
mert valaminek a megértés nélküli elfogadása a
legnagyobb megértés. Ennek a kis leánynak kék
szemében végigsuhant valami. Megint az a nap
fény és megint az a felhő, mely maga a nagy
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ég. Igazi nő volt ; engedelmeskedett a másiknak,
az erősnek, a férfinak, aki most rászorult,. El
csukló hangon csak annyit mondogatott :
— Isten vele! Isten vele, Jancsi...
A fiú elrohant. A kis leány majd elmeséli ott
hon apának, anyjának. Azok nem értik. Csak haj
togatják : szóba ne állj senkivel. Ki tudja, mit
vétett az a fiú. Csak io—15 esztendő múlva tér
vissza? Talán a fegyházba ment? Talán nagy
bűnös? A kis leány csak annyit tud mondani :
megtettem kérését. Azt mondtam neki : Isten
vele Jancsi... Tudom, jót tettem. Az a fiú ma
gyar volt...
Jancsi egyenesen rohant az állomásra, pedig
csak holnap kellett volna indulnia. Nem élt a kis
cédula kedvezményével — nem is Érsekújvárra,
hanem Párkányra váltotta meg jegyét. Ahogy
kidöcögtek Pozsonyból, kibámult az ablakon,
míg a várnak négy csonka tornya szét nem fosz
lott a gyárkémények füstgomolyával, párával, a
nagyváros őszi sóhajával átitatott levegőbe.
Egyszerre nem látott semmit, csak a violáskék
felhőfalban a nap vörös tűzgolyóját. Többé nem
is tudta, jobbra vagy balra volt-e vár négy tor
nya a vörös tűzgolyótól. Ő most is látta, jobbra is,
balra is, kétszeresen — és ebből tudta, hogy már
nem látja. Volt — mese volt. Mert a mesét nem
lehet látni, azért látjuk tovább minden valóság
nál. Akkor látjuk, amikor akarjuk — s ezért szebb
a mese, mint az élet. A harmadik osztály fapad
ján sarokba húzódott és kopott könyvet vett elé.
Olvasta, mintha szörnyen érdekelné : elnyűtt Jókai
regény volt, az Új földesúr története. Újra meg újra
megnézte a címlapot és fejét csóválta. Belepirult
abba, amit a címlapon észrevett. Valamelyik po
zsonyi magyar egyesület pecsétje... Eh, majd
visszaadom azoknak a szegény magyaroknak.
Újat, szép kötésűt küldök. így talán ez nem lopás.
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Most jó ez a mese az új földesúrról, régi akarat
ról, amilyen talán sohasem volt. A mese altató
szer a lüktető halántéknak. A mese a melegítő
cognac a keserves gyomornak. Ez a mese a jó
barát, aki nincs, mert elhiteti, hogy voltak vagy
talán vannak is derék emberek. Nagyokat szip
pantott a vagon nyílt ablakán beömlő üde, földszagú, avarillatú őszből. Hirtelen fölpattant mel
lőle a testes szőke asszony és fölhúzta az ablakot.
Sértődötten mérte végig a fiút, hogy nyitott ab
laknál akar ülni. Az asszony félt, hogy megfázik
a magyar őszben. Éneklő cseh szóval babusgatta
izgő-mozgó lenhajú leánykáját, aki szakadatlan
ott ólálkodott Jancsi lábain és térdébe kapaszko
dott. A jókedvű gyerek egyre az ablakra mutoga
tott és édesanyját kérdezgette, hogy mi az? —
mi az? Jancsi pillantása is odatévedett. Az ablak
üvegbe valaki egy pár szót karcolt gyémánt
gyűrűvel. A kusza betűk, hogy a nyugvó nap rápiroslott a kormos üvegre, csillogva íródtak a
vonat mellett elfutó fák és póznák közé. Ismeret
len dacos kéz azt karcolta oda : nem, nem, soha !
Jancsi szeme megcsillant egy percre, azután
visszamerült a könyvbe és csak úgy félpillantás
sal nézte a többi utast. A másik sarokban két
élemedett magyar paraszt lógatta agyara között
kialudt pipáját. Ezek az egész úton hallgattak,
mint maga a némaság. Egyetlenegy szót sem szól
tak senkihez, sem egymáshoz — mégis élénken
beszélgettek. Néha jelentőségteljesen szembenéz
tek. Majd az egyik, majd a másik bólintott vala
mit válaszul, amit rajtuk kívül senki sem érthe
tett. Senki sem tud akkorát hallgatni, mint a
magyar rögök fiai. Ez a nagy hallgatás óriás erő,
mert akik hallgatnak, szívós és kemény emberek
és bírják, míg megvirrad az ő idejük. Ezer év
alatt a magyar falu többet hallgatott össze, mint
mások a világon összeszónokoltak és ezért ma-
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radi meg a magyar falu magyarnak... Szemközt
velük nyugtalan tekintetű, kortalan ember ült és
gyomrához szorította duzzadt aktatáskáját. Borotválatlan arca kortalan volt és gyanakvó, mintha
mindenkit azzal gyanúsítana, hogy őt nem szere
tik. Lehet, hogy igaza volt... Jancsi elmosolyo
dott. Olvasás közben arra gondolt, hogy vájjon
nem 1849 óta van-e itt ez az ember? Hátha komiszszáros? Az ő kópé énje kísértette, hogy megkér
dezze ezt az idegent, nem hívják-e Maxenpfutschnak vagy dr. Grisáknak, mint ahogy Jókai ki
találta. ..
A vonat lassított. Nővé Zamky... Messziről
hangzott a nótaszó. A párhuzamosan álló és Prága
felé készülő vonatba százával kapaszkodtak föl
a csizmás, pántlikás, fekete gubás legények egy
forma kis faládáikkal. ATádákon fehérre mázolt
nevek : Balogh Bódi, Bajcs. Gaál Bence, Udvard.
Egyikén sárga szöggel verve : Fülöp László,
Kontárom-Szentpéter... Valamennyi nótázta :
Csak én egyszer tüzes mennykő lehetnék! —
Az újvári kaszárnyába beütnék...
Agyoncsapnám azt a vén cseh hadorvost,
Aki engöm katonának sorozott...
A lassú kis vonattal befutott az ipolymenti
elhagyott állomásra. Kihez szálljon? Kihez szól
jon ? — nem akart senkit sem gyanúba keverni —
de bizony önmagát sem. Ilyenkor egyetlen hű
barát van — a nagy természet, akire rábízhatja
magát mindenki. A természet segít és segít
ségéért nem lehet hadbíróság elé állítani. Hallgat
is, mert gyönyörű néma csillagbeszédét csak a
választottak értik. Jancsi körülnézett. Észrevette,
hogy nagy felhőszakadás vonulhatott itt végig,
talán éppen ma délelőtt. Átkozottul kimosta az
utakat. Mindenütt hepehupás az országút. Kisompolygott a falu végére. A kőhíd alatt levetette
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cipőit, hogy mezítláb járjon. Lerántotta kabát
ját, hogy ne tartsa senki kaputos embernek. A tar
bokrok alján eltemette holmiját a nedves avarba.
És most hamar dolgozni! Aki dolgozik, az sohasem
gyanús. A viskó mögött talált taligát, csákányt,
ásót — még útlámpát is. Jó az Isten — kezére
jár a szegény embernek. Nem igaz az, hogy szegény
embert ág is húzza! Ez mind az útkaparó szer
száma. Fogta a taligát — kitolta az országúira
egypár kődobásnyira, oda, hol egész pataksávokat mosott a zápor a gyönge útba. Mert alkonyodott, meggyujtotta a vörös lámpát és kitette az
útperemét jelző meszelt cövekre, mintha figyel
meztetni akarna mindenkit, hogy itt valami munka
folyik még éjjel is. Látta, hogy a szürkületben
két határőr ballag feléje. Fogta az ásót és az útszélére halmozott kavicsbuckákról szórta, tere
gette a köveket a legmélyebbre mosott zökkenők
kitöltésére. Szétütötte csákánnyal — újra egvengette. A két cseh határőr megállt mellette, — néz
ték munkáját. Tótul köszöntött.
— Jó estét. Cudar idő járt erre.
— Igaz. Mi az ördögöt dolgozol itt ilyen későn ?
— Hát nem dolgoznám, ha nem küldtek volna.
Holnap kijön Ipolyságról az útmester. Nem akar ja,
hogy autójában kettéharapja a nyelvét. Reggelre
betakarok egypár zökkenőt...
— Magyar?
— Az. Ezért beszélek még csak félig jól.
Félig meg úgy, mint a gyerek, kinek csak édes
anyja érti a szavát.
— Ság mellől? (Ipolyság mellől?)
— Nem. — Jancsi ravasz volt. Gondolta,
hátha ennek a cseh határőrnek jó a füle. Meg
ismerné, hogy ő nem ipolymenti magyarságot
beszél. — Nem. Én komárommegyei vagyok,
Bajosról...
— Na, jól van...
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— Szerencsés, nyugodalmas éjszakát...
A fiú még egyszer utánuk kiáltott ;
— Hé, vitéz urak, nincs valami régi újságuk?
Olvasgatnék magamban, ha néha delelek. Csak
így tanulja meg az ember a nyelvet...
Az egyik határőr zubbonyából kihúzta a
Slovensky Denník vastag vasárnapi számát.
— Itt van. Nesze...
— Köszönöm...
A határőrök lassan odébb ballagtak kőrút
jukon. Jancsi meg visszaosont a kőhíd alá. Fehér
neműjéből, cipőiből, ruháiból a nagy ujságlapokba két csomagot csinált. Lesett a kőhíd alatt,
míg arra vetődik a mezítlábas kis libapásztor.
Haliga! — máris fújja kis fűzfasípján : Hét csil
lagból áll a Göncöl szekere...
Jancsi kiszól a kőhíd alól :
— Fiú, tudsz-e hallgatni?
— Az édesanyámnak sem mondom el, amit
látok-hallok. Ha vóna édesanyám...
— Ügy... árva vagy? — de aztán édesapád
nak se mesélj...
— Édesapámnak? Az nekem sohse vótt. Én
nem születtem, csak úgy lettem. Ügy talá.tak a
cserebereki réten.
Jancsi elmosolyodott.
— Tudsz-e úszni, kis ember?
A fiú szétvetett lábakkal, peckesen állott a
gyöpön és büszkén felelt :
—- Úszni? én? Mint a vizsla, mely kifogja a
lepuffantott vadrucát. Át tetszik kerülni az IpoIyon ? Nagymagyarországba ? Segítek... Az idén
már három katonát vittem által...
Jancsi még jobban nevetett. Ez a csöpp
gyerek visz át katonákat...
— Pénzt nem adhatok, de neked adnám ezt
a kis Máriát ezüstből, kit a nyakamon viselek a

vékony láncon. Az majd csak megóvna minden
bajtól.
— Isten fizesse meg. Hát oztán mit cseleked
jem.
— Először is átviszed az Ipolyon a túlsó ma
gyar partra csomagjaimat. Kétszer is meg kell
járnod a vizet. Félkézzel kitartod a holmimat,
hogy vizes ne legyen. Egyik csomag a ruhám, a
másik a lábbélim. Odaát nem járkálhatok Ádám
módjára! Magam meg nem vihetem, mert a
határőrök éppen az Ipolymentét járják...
— Röndben lesz. — Szólt a kis fiú. — Meg
igazította vézna nyakán a radnai Szűz csillanó
kis pénzét.
Azután — ha nincs közelben határőr, átgázo
lok magam. Ha meg őrszemet látsz a parton, te
kiabálsz : Segítség! segítség! — mintha fulladoz
nál. Az őrszem meghökken — én meg bevetem
magam a vízbe. Utánad. Az őrszem azt hiszi,
valakit mentenek. Azalatt meg átúszom túlra.
— A magyar partra. — Erősködött a gyerek.
A levegő egyre szürkébb lett. Csillagos éjsza
kának ezüsttel átszőtt takarója rengett-ringott
a szomorú határra. Jancsi egyre hallotta a kis
fűz fasípon : «Hét csillagból áll a Göncöl szekere...»
A libák egyre gágogtak a füzes alatt. Csönd. Most
viszi a fiúcska az első csomagot. A libák még
idegesebben gágogtak, mintha a Capitoliumot
kellene megmenteniök.
Nagy csönd. Majd újra megszólalt a fűzfasíp
és újra elmondta bánatos hangján, hány csillag
ból is áll a Göncöl szekere. Újra nagy, igen nagy
csönd. Mégis mintha valaki lábujjhegyen járna
a közelben. Egyszerre élesen sivított az éjszakába :
segítség! segítség! A libák még ijedtebben hápog
nak, sziszegnek, — kétségbeesnek kis marsall-
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jakért. Jancsi meg fölszisszen magában, a bokor
árnyékában :
— Uramfia, ezek a határlegények egész éjjel
éppen itten ólálkodnak...
Loccsanás. Jancsi belevetette magát a vízbe,
arra felé, hol a kis fiú fekete feje feketéllett a
csillagfényben. A gyerek súgta : Semmi baj. Még
kicsikét üvöltök... Segítség ! — Ott ülnek a par
ton kettesben — Segítség! — a kiálló gyökerű
iharfa tövén... — Segítség ! — egyiknek térdén
körösztben a puskája... Segítség !
Jancsi talpa majd a medret éri, majd meg
nagy kanyarral hasogatja a vizet. Fölkapaszko
dott a gyökerek közé. Hóna alatt a két csomagja.
Máris öltözködik a bokrok között... Hallja újra
az Ipoly loccsanását... Úszik vissza a gyerek...
Egyszerre éles durranás...
Szent Isten! — a pribékek lőhettek az úszó
kis libapásztorra... Észrevették a vízben feketéllő kis fejét... Nem felelhetett a katonai «meg
állj!» hívásra... Nagy Isten! — csak nem lett
baja... Az a kis radnai Szűz — az amulett csak
megvédte ! — Jancsi ösztönösen vissza akart for
dulni, hogy megtudja, parton van-e a kis fiú,
vagy — az a lövés... Nem is akart a másik
lehetőségre gondolni. Egyetlen pillanat volt, —
de ő napoknak érezte. Fölnézett a Göncölszekér
hét csillagára, mely éppen szétvetette az elébük
vitorlázó bárányfelhőket. A túlsó parton meg
szólalt a fűzfasíp... Élesen, de édesen merengte
el, hogy «hét csillagból» áll az a szekér...
Jancsi nem imádkozott, de térdelt. Nem is
tudta, hogyan volt? mikor is térdepelt le? Csak
azt tudta, hogy bizonyára azért térdepel, mert —
mert az a kis fűzfasíp újra megszólalt, — nos,
meg talán — mert ő magyar földön van.
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VITORLÁZÁS A BALATONON ÉS
KAPAVÁGÁS DUNÁNTÚLBAN.

Tud-e az ember lelke repülni? Tud. Ezek az
élet ritka, ünnepi pillanatai. A lélek legszebben
és legmagasabban akkor repül, mikor teljes a
nyugodalma. Dr. Eörs Endrének tizenöt esztendő
óta nem volt egy pillanatnyi nyugodalma, tehát
egyszer sem repült a lelke. Most az egyszer Tihany
ban lelkileg érezte a napsugarat, mely homlokát
megsimogatta. Tapintotta a fényt és tapintotta
az apátság megkonduló harangszavát. Fizikailag
is érezte a lelki szabadságot , melyből ott túl már
sohasem jutott neki osztályrész.
Vitorlás csónakot választott Földváron. A csó
nak neve : TÜNDE. Még ennek a névnek is örült.
A névben benne van a gyorsaság, Föld felett járó,
mint a magyar álom. Elillanó, mint a magyar
reménység. A füredi öbölből szaladozott ki a
szellő, meg a csopaki dombokról. Az ember nem
érezte, sem epedő ajkon, sem izzó halántékon,
sem könnyes szemen. Csak a Balaton érezte a
kékségek titkos üzenését, mert fehér fodrokkal
borzolódott és nagyokat sóhajtott, mintha fájna
neki, hogy nem tud fölszállani, ezüstös felhővé
szellemülni, messze magyar vetésekre lehullani...
Eörs dr. beállította a vitorlát. Ilyenkor várat
lanul megszólal valami : dohog, dobog a fehér
vászon vitorla, ahogy belekapaszkodik a látha
tatlan erő, mely észrevétlenül itt virraszt közöt
tünk, fölöttünk. Vagy végigrohan a magas égen,
utat nyit magának ijedt, szétrebbenő fellegek
között, elkapdossa a napsugarakat, hogy szinte
belemelegszik. Vagy megbújik a dombok mögött,
majd onnan is kisurran, becézi valamelyik nagy
fa lombkoronáját, —- letépeget egy-egy levelet,
mintha kérdezgetne: szeret? — nem szeret?
Majd hirtelen fergeteg lesz belőle, Petőfi «barna
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parasztja, kezében viliámösztökévei...» Sohasem
tudjuk, hol rejtőzik ; csak úgy — egyszerre itt
van velünk, nálunk.
Eörs dr. oldalt dőlt a csónakban. Félkézzel
igazította a kormánylapát nyelét, félkézzel igaz
gatta a kötélvéget, mely a szél zablyája. A vitorla
megtelt büszkeséggel és neki indult a Balaton
nagy fehér pillangója. Szép volt. Lent a recés
víztükör, melyből minden visszanéz, ami e földön
szép. Fönt a magasban a csillogás, mely összefog
mindent, ami az égen szép. Köröskörül kékellő
koszorú, melybe belekötött az emberi kéz min
dent, ami az alkotásból szép; hitet a tihanyi
hegyen, — tudományt a hegy lábánál, jegenye
sorokat útmutatóul szanaszét ebben a szegény,
de gyönyörű országban. Összekötött kultúrát a
kényeseknek, — földi mosolyt a szeretőknek, —
biztatást a szebbet és jobbat akaróknak. És föl
dön és égen köröskörül minden Magyarország...
Isten tudja, — Eörs dr. már éppen tizenöt esz
tendeje nem érezte magát ennyire biztonságban.
Egyszer, egy pár órára újra otthon volt.
Teljes volt gyönyörűsége. Minden más köz
lekedési eszköznél az elemek ereje bele igázódik
a gépbe, mint a pádhoz odakovácsolt gályarab.
Mert gőz és villamosság a motorok gályarabjai.
De a szél a vitorlában szabad, mint a szárnyára
eregetett madár, mint a kipányvázott csikó.
Hangtalanul, elegánsan, büszke öntudattal kapaszodik bele a vitorlába és röpíti tova az embert
és a lelkét. Az elemek is szeretik a szabadságot
és szebbek, jobbak, mint mikor béklyózza őket
a gép diktatúrája. Szabad szellő — szabad em
bernek barátja...
.. .És köröskörül minden Magyarország...
Hogy Tihanynál a pompás kis móló közelében
horgonyt vetett és a hűséges kis sajkán pár evező
csapással partot ért, hívogatta a kedves sport-
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hotel előtt a virágágyak közé terített asztalok
otthonossága. Lassan lépegetett a part mellett,
hogy csésze teájához jó helyet választhasson ma
gának. Szívén hirtelen végiglüktetett ezer magyar
öröm. Az egyik asztalnál üldögélt vitéz Bogláry
Miklós, honvédezredes, — az ő legkedvesebb
osztálytársa. Nem találkoztak a Piave óta. Éppen
tizenhét esztendeje... Az a két magyar kéz az
utolsó kézszorítás óta — még ennyi idő alatt sem
birt kihűlni... Az ezredes is összehúzta szemét
és már egyenesebben ült, mint aki ugrásra kész. . .
— Isten hozott, kenyeres! Jer csak ide hoz
zánk. .. Nézd kis feleségem, ez az a híres Eörs
Bandi, akiről annyit meséltem neked... Derék
bajtárs volt mindig. Nem jutott neki a sorstól a
hősi halál, hát kijutott a hősi élet. Mert ott, abban
a szép Pozsonyban csak hősi életet lehet élni.
Olyasféle János vitéz ott a civil ember is...
Hadakozik. Majd csak egyszer bedobhatja a kék
tóba rózsáját, — a magyar igazság hamvaiból
fakadt rózsát...
És a nyíltarcú ezredes halkan zümmögte a
János vitézből :
— Kék tó, tiszta tó...
Tovább konferálta régi bajtársát :
— Tudjátok, hogy Eörs Bandi állampolgárnak
még ugyan csehszlovák. De hát ez az állam
polgárság csak olyan, mint a plomb, amit a ha
táron rátesznek az átvihető holmira, ö is nagy
szerű magyar, csak éppen még leplombált ma
gyar. .. Vámmentesen viszi ide-oda a szívét-eszét.
Annyi szent, hogyha én volnék a határfinánc,
nem' a zsebét és az útitáskáját vizsgálgatnám,
hanem a gondolatokat a fejében...
Az ezredesné kedvesen mosolygott. Ismétel
gette : nagyon örülök... És természetesen rögtön
volt neki ismerőse Besztercebányán. Nem ismeri,
kedves Eörs dr.? — vagy nem ismeri Velitoriszé-
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kát? Iglón laknak. Nem, Késmárkon. Furcsa,
hogy a kettőt mindig összetévesztem...
Az ezredes úgy tett, mintha felesége nem is
beszélt volna. Folytatta a maga egyoldalú beszél
getését :
— Igaz is, bajtárs, hogyha a csehszlovák szót
hallom, mindig eszembe jut az a kitűnő anekdota,
amit a minap az olasz rádió mondott el M scagni
és Leoncavallo találkozásáról. Mascagni a milánói
galleria sarkán beleütközik Leoncavallóba. Vígan
köszönti a másik nagy muzsikust : Üdv, mester.
Olyan állat, mint te, nincs ezen a világon. Leoncavallónak ökölbe szorul a keze és azon tanakodik
izmaival, üssön-e a másikra vagy nem. Majd
hirtelen fölkacag. Mascagni csak nevére célzott.
Leone — oroszlán. Cavallo —meg ló. De hát
oroszlánló igazán nem létezik. Éppen így vagyok
a csehszlovák-ka\. ..
— Miklós — erősítette Eörs dr. — ez találó.
Mert csehszlovák igazában nincs. A legutóbb egy
angol lady járt. Pozsonyban a kisállamokat tanul
mányozni. Az volt a spleenje, hogy fölfedezi az
első csehszlovákot. Megszólított Dévénytől Nagymihályig éppen ezer embert. Összeakadt, aki
magyarnak, aki csehnek, aki szlováknak, aki
ruszinnak vallotta magát. Az ezerre következett
az ezeregy éjszaka regéje. A munkácsi állomáson
lengő szakállú orosz zsidó állította, hogy ő bizony
csehszlovák, Ezt meg az angol lady nem hitte el...
— Sebaj, bajtárs. Majd eljövünk értetek...
— Édes jó ezredesem, nem szeretem, hogyha
te is a Simonyi óbestert játszod. Jövünk... jö
vünk... Hallom éppen tizenöt esztendeje — és
jól tudom, ti is jól tudjátok, hogy nem jöhettek!
Nem, — mert a magyar Trianon óta sakkfigura.
Lóugrás szerint jár, amerre huzigálják. Jöttök...
Jöttök...
Ebben a pillanatban jelentéktelen házaspár
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haladott el asztaluk mellett. Az asszony beállí
totta fényképezőgépét és lecsettintette a vitorlást,
mely ott álmodott a tihanyi gát mellett aranyló
hulla mredőkön, melyekre odaköszöntött a hegy
ormáról az apátság mögé lebujó napsugár. Az
asszony ide-odaforgott és hamarjába még egy
képet fogott, — bizonyára, hogy végezzen a film
tekercscsel
— Ügy látszik, lekapták az én vitorlásomat...
— Én azt hiszem — szólt az ezredesné, —
annak az aranyfogú menyecskének megtetszett
Eörs dr. úr ősz halántéka ... Mintha errefelé is
fényképezett volna...
— Sebaj. Legalább nyájas arcot csináltam.
Mert végtelenül boldog napom volt és van. Ez
a kép nem lesz olyan morcos, mint az útlevelem
arcképe. Ez igazi «ki tud róla?»-arc...
Alkonyodott. Túl a zamárdi partok alatt
hosszú ezüstfolyam hasította meg a hullámokat,
mintha a rezgőnyárfák ezüstös leveleit karikázná
tovább a szellő. A távolba kékellő vonalat csak
itt-ott élénkítette egy-egy aranypont : ablakok,
melyek tükrében a Badacsony mögé guruló nap
meg-megnézi magát.
Eörs dr. sohasem felejtette el ezt a napot,
mert végtelen szép nap volt és mert jajkeservesen
bűnhődött azért az egyetlen szép napért.
Eörsné éppen elkészült hazulról, hogy be
vásároljon valamit. Mikor kilépett az ajtón, öles,
Szimpla külsejű, polgárias ember állt előtte. Az
idegen csehül köszöntött és meglehetősen akadozó
németséggel folytatta :
— Itthon van Eörs dr. úr?
—- Pozsonyban van, de nincs itthon.
— Tudom, hogy Pozsonyban van. Tegnap
este 9 óra 46 perckor lépte át a határt Oroszvár
nál...
15

J ankovics.

— Igen, Tihanyból érkezett haza.
— Mit keresett Tihanyban?
Az asszony tisztában volt azzal, hogy ez a
zaklató ember valami kapcsolatban állhat a rend
őrséggel. Túlságosan kíváncsi volt. Okosan, ke
ményen, óvatosan kell felelni...
— Azt kereste, amit az igazi kincskereső
keres : az egészséget.
— Miért nem keresi az egészséget itthon?
A Tátrában. Pöstyénben. Vagy valamelyik szép
csehországi fürdőn?
— Őszintén felelek. Azért, mert van olyan
milieu, melyben az egészséget nem lehet meg
találni.
— Hogy-hogy?
— Mert az egészséget leejtjük — és mire
lehajolunk érte, elgurult. Valaki belerúgott. Vagy
legtöbbször egyenest rálépnek, hogy meg ne
találjuk...
— Asszonyom, igazán tréfás kedvében van.
Tudja, ki vagyok?
— Most már tudom. Titkos rendőr. Nincs
tréfás kedvem. Ha valakit megmotoznak, kérjék
meg, hogy álljon egy lépéssel odább. Mert a tettes
nyugodtan rajt áll a lopott bankón. Ugye így
történt legutóbb is a Mihály-utcai lopásnál?! —
Ugye, de — de ami egészségünkre önök állanak
rá, — rálépnek...
— Jól van, asszonyom. Tréfálni méltóztatik.
Hungária in parabolis. Beszéljünk másról. Ismeri
ezt a fényképet?
Odatartotta a pompás képet, mely gondosan
simult a kartonlapra, körülirkálva egész sereg
iktatószámmal és körülékesítve egész sereg hi
vatalos körpecséttel. Az asszony elmosolyodott,
de hirtelen megfagyott mosolya, mikor sejteni
kezdte ennek a kellemetlen látogatásnak célját.
— A képet nem ismerem. Aki készítette,
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nekünk nem küldte meg. A képen megörökített
személyeket ismerem. Kitűnő fénykép... Ez itt
az én édes jó uram...
— És a másikat ismeri?
— Nem. csak látom, hogy valami magyar
honvédezredes, meg a felesége. Azt hiszem, hogy
a felesége, — hiszen nem ismerem a hölgyet sem...
A titkos rendőr diadalmas ábrázattal fagga
tott tovább :
— Nos, asszonyom, mit gondol, mit művel
nek ezek az urak a képen?
— Azt hiszem, egy pohár szürkebaráttal koc
cintanak. .. Vagy talán csopaki van a pohárban.
Nem tudom...
— Hát én megmondom, amit nem tud, Aszszonyom... Hát ezt kereste Eörs úr Tihanyban :
az összeesküvést. Az irredenta, a revíziós össze
esküvést. Még a végszókat is tudjuk. Jövünk:
mondotta a magyar vezérkari ezredes. Jöttök:
állapította meg Éörs dr. úr, aki biztosan tájéko
zódott és azután tájékoztatott. .. Szabad kérnem
férje ura útlevelét...
Eörsné lába gyökeret vert. Ajka megnémult.
Ebben a pillanatban a légvonat kitárta az elő
szoba ajtaját. Az ajtófélfa rámájában átragyo
gott a kis csondélet-kép. Éppen Eörs dr. író
asztala. Rajta a nagy Zsolnay-vázában mosolygó
szegfűk. Az asszony tette oda urának, hogy teg
nap hazajött első igazi szabadságáról. A napsugár
vígan végigbabrált az íróasztal minden darabján
és a beáradó szellő éppen az asztalon fekvő út
levélben lapozgatott. Megállóit éppen annál a
lapnál, melybe tegnap beleütötték a ligetfalusi
határon a belépést : Petrzalka, 19.. szept. 3-án...
— Nagyszerű — szólt a titkosrendőr. —- Nem
is kell házkutatást tartanom az útlevélért...
Gyors léptekkel kihozta az íróasztalról és
gúnyos köszöntéssel távozott. Szegény asszony
13*
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valamit morzsolt szemében ; — nagyot nyelt, —
azután fölemelte homlokát és kemény arcvoná
sokkal ment az íróasztalhoz. Keze remegett, —
de nem tehetett mást, mint hogy üde vizet adott
a szegfűknek. Azt suttogta : nem szabad elhervadni... Se virágnak. Se reményeknek...
Az asszony nem tudta, hogy ugyanebben a
pillanatban az ő bajtársa már a rendőrtiszt előtt
áll. Az utcáról «állították» oda.
— Mondja csak Eörs dr. — hogyha átmegy
Magyarországba, mit tárgyal csehszlovák ügyekről
magyar vezérkari ezredesekkel...
— Hogy én ezredesekkel tárgyalok?
— Nem tagadhat... Szólt a kapitány. Itt a
csalhatatlan bizonyíték. — Odalépett Eörs mellé
és a kartotékából kihúzta a fényképet. Tettetett
közömbösséggel magyarázta : — Ugyebár, ez itt
Tihany. A szálló uzsonnázó terasszá. Ez a világos
öltözetű úr — itt, ni! — micsoda kitűnő fénykép!
— nos, hogy is mondjam, — egyikünk ebben a
szobában... Ez meg a magyar ezredes. Hát nem
gondolt arra, hogy lojális csehszlovák állam
polgárnak külföldön is kerülnie kell a gyanús
egyének társaságát?
— Kikérem magamnak e hangot! Ez a vitéz
magyar tiszt a legjobb társaság, nem pedig gyanús
személy... Osztálytársam volt a gimnázium pad
ján, itt Pozsonyban...
— Csodálatos. Akik összeesküsznek, mindig
osztálytársak. Egyébként ön nem kérhet ki sem
mit sem. Mi az állam érdekét védjük és ez a leg
nagyobb jogcím. Nagyobb minden más jogcímnél.
Eörs dr. kiegyenesedett és dacosan vissza
felelt :
— Szóval a demokratikus köztársaság a hatá
rán túl még kétszáz kilométernyire is kopókat
küld magyar kényszerállampolgárai nyomába...
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— Még csak egy kérdést. Mit keresett a
Balaton mellett?
— Ördögbe is... Mit kerestem? Vitorláztam.
Pihentem.
— Most majd pihenhet nálunk. A vitorláit
egyelőre bevonjuk. Nem engedhetjük, hogy ki
tegye magát az utazás fáradalmainak. Látja, mit
szereztem be?
Eörs elképedve látta útlevelét a rendőrkapitány
kezében.
— Nézze csak, hogyan kímélem meg az utazás
kellemetlenségeitől...
A sokágú állványról, melyen egész sereg külön
böző pecsétnyomó állott, leemelt egyet és az
útlevél első lapjára keresztbe ütötte. Eörs látta
a lilaszínű aláhúzott nagybetűket : BEZPLATNÉ,
ÉRVÉNYTELEN. Micsoda biztos keze volt ennek
a bürokratának ! Nem csúszott el egy hajszálnyira
egyik betű sem. A politikai rendőr, a világot megőrlő gépember pontos volt, mint az óramű. Eörs
dr. szótalanul bámult a még nedves lilaszínű
betűkre és úgy érezte, most kivégzésnél volt jelen.
Előtte végezték ki legigazabb barátját : a sza
badságot. ..
Hetek múltak. Már vagy két hónap is leper
gett. Eörs drt a vizsgálóbíró elé kísérték. Mikor
belépett a bírói szobába, arra eszmélt, hogy nagy
utat tett meg, rettenetes nagy utat. Az egyszerű
lábtörlő, mely az ajtó előtt feküdt, alighanem
az ezeregyéjszaka Aladinjának bűvös álomsző
nyege lehetett. A trianoni bűvészmesterek vál
toztatták ezt a szerény lábtörlőt ilyen csodálatos
utazási alkalmatossággá...
Eörs visszagondolt arra az időre, mikor átballagott a régi megyeház előtt és a kapualjból
kiáramló hűvösség megcsapta. Mikor a pillantása
megakadt a mélyen fekvő kis kapucinus templom
szegényes tornyocskáján, mely olyan koldusmódon

62

nézett reá, mint a rendnek valamelyik szegény
frátera. Majd látta, hogy a kolostor kertjének
kőfalán hogyan bokrétázik ki a virágzó gallyá
ébredett tavasz. Utolsó, idevezető útján föltekin
tett a pozsonyi ghettó fölött átszürkülő várrom
alján otrombán a hegybe kapaszkodó várkaszárnya
egy-egy megvillanó ablakára ... A vármegyeház
öreges hűvösségéből, a kapucinus kert virágos ágai
nak illatából, a várbörtön egyik-másik ablakának
csillanásából mindenkoron ugyanaz a gondolata
született : a történelem mesteremberei akárhány
szor is változtatgatják e város nevét, e város
köveiben és nyíló fáiban mégis csak hazajár a
lélek : Pozsony lelke. Mert a jelent meg lehet foj
tani. Mert a jövőt el lehet sikkasztani. De a múlt
él és élve marad, mert már halhatatlan... Még
itt a vizsgálóbíró szobájának küszöbén is a régi
gondolatok kóvályogtak Eörs fejében. Hallotta,
hogy a künt száguldó «PRAGA» autó szirénáját
valahogyan túlharsogja Bethlen Gábor hajdúinak
kürtje, ahogy bevonulnak a Mihálykapu alatt
a városba. Tudta, hogy akármit prédikál a Dóm
szószékéről valamelyik derék szláv pap, Pázmány
Péter halva is virraszt magyarjaiért. Már nem
sokára 15 esztendő süllyedett el az Idők titkos
süllyesztőjébe... És mégis, mintha a Dómban,
ott a főoltár melletti falban Pálffy Miklós, a török
verő vitéz megrázná szakállas kőfejét : «mi 150
évig vertük őket, —- vagy ők 150 évig vertek ben
nünket — mégis ők mentek el, — mi marad
tunk!. ..» Eszébe jutott a rab Eörsnek, hányszor
hallotta a színház erkélyéről a megafónon át a
nagy hangot, kis emberek ajakáról... Ilyenkor
csak átnézett a Zöldfa-szálló erkélyére és onnét
nyolc évtized után is szinte hallotta Kossuth
Lajos szózatát, az egységes, a független, a szabad
ságot követelő és szabadságot osztó Magyarország
beharangozását...
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Most, hogy mindezt a bírói szoba ajtaja előtt
végiggondolta a pillanat ezredrésze alatt, mégis
minden gépmadárnál, még Szilágyi Erzsébet holló
postásánál is gyorsabban tette meg az utat Po
zsonyból Prágáig. Aladin meseszőnyegénél gyor
sabb repülő és repítő az a csodálatos idegenség,
mely két ember között rezdül a levegőben. Első
percben meg sem látta az aktahegyek mögé sülylyedő bírót. A falról az öreg Masaryk elnök arc
képe nézett le reá, — a Svabinsky-féle rajz, a
komoly öreg ember, kis babérággal a kezében.
Újra a gondolatok jégesője pergett lelkében...
Ez a csehszlovák állam egyedülálló valami a tör
ténelemben. Az államokat eddig vitéz vagy nagyra
vágyó katonák, hódító hadvezérek, trónkereső
királyfiak alapították. Itt az országalapító az
öreg tudós, akinek még a tudománya is csupa
elmélet. Alapít pedig oly korban, mikor mint pro
fesszort már-már a «korhatár» címén nyugdíjaz
hatták volna. Azt a kis babérágat az államférfiú
tartja-e kezében vagy pedig a tudós, kit a trianoni
részvénytársaság csak azért avatott államférfiúvá,
mert éppen reá szorult?...
Eörs nyugodtan, szinte katonásan állott meg
az őr oldalán a vizsgálóbíró asztala előtt. Meg
igazította karján a keskeny rózsaszínű karszala
got, melyet a törvényház folyosóján sem igyeke
zett eltakarni. Az újabb időkben minden második
ember karszalagot hord. Ez mutatja, melyik nem
zetnek fia. Vagy mutatja, miféle hatalmat gyako
rol embertársai fölött. Ez a rózsaszínű karszalag
mindenkinek, akivel a folyosón találkozott, el
mondta : ez az ember valamit vétett. Ezért jelöl
ték meg. Ez a rózsaszín a pellengér első fokozata :
vizsgálati fogoly bélyege. Egyiknek szégyen. Má
siknak becsület.
A bíró szürkülő fejű úr volt. Arcára odaírta
autogrammját a császári Bécs és a balkáni Bosznia,
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hol lemorzsolta eddigi beszámítható szolgálati
éveit. E jó embernek kitűnő idegzete lehetétt.
Földszinti szobájának ablaka alatt szenes emberek
szenet lapátoltak a bíróság pincéjébe. Itt van az
ősz és utana jön a tél, biztosan és kegyetlenül,
mint az öregedés. A kitárt ablakon nemcsak a
kapucinus-kert kőfalán gubbaszkodó verebek csiri
peltek be oktalan kis népgyűléseik közben, hanem
fekete hengerekben gomolygott be a szénpor és
fekete maradt, akárhogyan próbálgatta a gyönge
napsugár megaranyozni. A vaslapátok élesen csikordultak, hogy ideges ember a foga ínyében is
szúrósan meghallotta volna. A széngöröngyök
dobogtak, mint a nyitott sírba vetett rögök a
fakoporsón. A szenes emberek pozsony-virágvölgyi németséggel tárgyaltak valami esetet, ami
kiváltotta méltatlankodásukat. A nem éppen
hízelgő jelzők mögött egyre visszatért «der Tsche
che» — «die Tschechen» kifejezés. Az egyik oldalon
mindig az új hatalom jövevényei állottak, a másik
oldalon «mi őslakosok», — «wir Bodenständige... »
Ez a két fogalom beköltözött a köznap minden
élményébe is, mint valamikor a Guelf és Ghibellin
jelzői...
A bíró nem akart észrevenni semmit, hanem
nyugodtan beírt, átírt, aláírt. Majd kezével intett
az őrnek, hogy távozzék az előszobába.
— Na, Doktor Eörs... Ja! Andreas Eörs...
Herr Kollege... mi már ismerjük egymást. Talál
koztunk. Ügy-e, a himnusz-perben?
Eörs dr.-t meglepte a «Herr Kollege» megszólí
tás és az őr kiküldése. Talán négyszemközt, bizal
mas bánásmóddal akar a bíró tőle valami nyilat
kozatot kicsikarni? Óvatosan felelt :
— Bíró úr, nem tudom : azt illenék-e mon
danom : örülök az ismeretségnek... A terhelt
részéről ez talán sértő is volna... Vagy megmomdjam őszintén, nem örülök ez új találkozásnak?

Kérem, nem személyi, hanem merőben tárgyi
okokból... Végre is, a vádlotti foglalkozásnál
van kellemesebb időtöltés is. Már annyiszor va
gyok vádlott, hogy ebből az időből — nyugdíj éveket hozhatnék ki... Ezért inkább hallgatok.
A bíró elmosolyodott. Mosolyában volt valami
emberien szomorú.
— Szóval, emlékezik, hogy egy ízben már én
is elítéltem... De térjünk a tárgyra. Mit közölt
a magyarországi Tihanyban, folyó évi augusztus
27-én, délután 5 és 6 között, vitéz Bogláry Mik
lós magyar kir. honvédezredessel? Közölt-e olyat,
amia mi államunk szempontjából tilos vagy káros
lehetett?
— Én nem közöltem senkivel semmit.
— Figyelmeztetem valamire, amit ön, mint
művelt férfiú, úgy is tud. Háromféle kémkedést
ismerünk. Az egyik kémet megfizetik. Ez hitvány
kenyér. Ez annak szolgál, ki többet ad. Magasrendő típus a hivatásos kém. Például az olyan
katonatiszt, akit hazája erre a munkára beosztott.
Áldozatos, nehéz feladat ! A harmadik az önkén
tes híradó. Akkor segít az idegen hatalomnak,
amikor fajtájának ebből haszna lehet. Szóval, a
három esetet így minősíthetem : gazság, ön
feláldozás és végül a fanatikus vakmerősége. É har
madik csoportba sorolható kémszolgálat gyanúja
nehezedik önre. A törvény nem tesz különbséget
a nemtelen és a nemes indítékok között, mert
az ország önvédelemből jár el. Valljon tehát
őszintén...
— Bíró úr, én sem Tihanyban, sem másutt nem
tettem olyasmit, amiért ezen a helyen felelősségre
vonhatnának.
— Talán máskor?... talán mégis...
— Nem. Annyira őszinte vagyok, hogy itt,
a vizsgálóbíró asztala előtt, mint rab, megvallom :
nem vagyok híve ennek az államnak. Mert mester-

66

séges állam. Mert nem a történelem formálta. Mert
nem a vérség formálta. Mert nincs meg benne a
szántóföld és a temető közössége, vagyis nem az
arat, akinek apja vetett. Mert nem a sztratégia
gyakorlati tudása alakította. Mert nem nagy elmék
képzelete alkotta, hanem tőlünk távolélő, felénk
sem néző győzedelmes népek öreg urainak rigo
lyája. Ezek az öregek szemüveget viseltek, mert
rövidlátók valának. De ez a pápaszem sem javí
totta meg látásukat, mikor a história végzéseit
kellett volna olvasniok. Mindezt nyíltan bárhol
megmondom, mert férfiúhoz illik, hogy becsüle
tesen tegyen hitvallást. De vitéz Bogláry Miklós
ezredesnek nem mondhattam semmi titkot. Egy
szerűen már azért sem, mert nem tudok semmit,
amit tovább adhattam volna. ..
A vizsgálóbíró türelmesen végighallgatta, majd
csak ennyit írt a jegyzőkönyvbe : «Tagadom a
terhemrc rótt cselekményt.» Aláíratta dr. Eörssel
e pár szót. Azután papírlapról felolvasta előkészí
tett határozatát :
«Eörs Endre dr. ellen az eljárást megszünte
tem. Szabadlábra helyezem terheltet. Ok : bűnös
ségére megnyugtató bizonyíték föl nem merült.»
Kiszólt a fegyőrnek : Haraslin, vigye föl Zavadil ügyész úrhoz. írja rá, hogy nem él jogorvoslat
tal. Már megbeszéltem vele.
A bíró hallgatott és Eörs dr. is elhallgatott.
A most már betett ablakokon keresztül még be
hallatszott a szénlapátok csikorgása és a szenes
emberek okoskodásából az egyetlen érthető szó :
«die Tschechen...» Eörs dr. néhány perc alatt
újból nagy utat tett meg : Prágából Pozsonyig.
Mintha az ő férfias feleletei elviharzották volna
az idegenség szorongató levegőjét...
A bíró kissé hanyatt dőlt székében, majd föl
állott és halkan megfordította a kulcsot az ajtó
zárban. Háttal állt az ablaknak.
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— Eörs dr. — most talán nem várta határo
zatomat, azért, mert a himnuszperben szigorúan
marasztaltam... Ugye, bürokratának tartott?
Téved. Az az ítélet rossz volt, de én jó bíró vol
tam. Akad köztünk ilyen is. Tudja, hogy én még
a régi Ausztriában is szolgáltam. Csak egy új
Palacky tudná megfejteni, mi teremtettük-e Ausz
triában a bürokráciát, vagy a boldogtalan Ausztria
nevelt-e bennünket bürokratáknak. Még nem
született olyan megteremtett ember, aki éppen
a jó helyen vonta volna meg a határmesgyét, oda,
ahol a rend, mint a nemzeti konszolidáció határ
pillére magasodik, — és oda, amin túl a rend csak
fojtogató altatószer. Talán új Palackvak fogják
kihámozni, mi csináltuk-e a bukó Ausztriát?
vagy a hanyatló Ausztria kreált-e bennünket?
Nem tudjuk, apái vagyunk-e e rendszernek vagy
— fiai.
Eörs dr. kedves mosollyal kísérte a vizsgáló
bíró különös megnyilatkozásait.
— Értse meg, miért beszélek önnek arról a
régi himnuszperről. — Rámutatott a nagy köteg
írásra, mely előtte feküdt. — Igaz, hogy e testes
iratcsomó nem tartalmaz ön ellen semmi más ter
helőt, mint azt, amit nyíltan hirdet : hogy ön
nem szeret bennünket. Én, ha bürokrata volnék,
még hónapokig folytathatnám a vizsgálatot. Én
mégis már ma megszüntettem ezt a fölösleges
ügyet, egyszerűen azért, mert hiszek önnek. Ezt
pedig a himnuszpernek köszönheti.
— Ugye, abban a perecskében kéthónapi fog
házra ítéltem, csak azért, mert ön azt vallotta,
énekelt a többivel... Önt senki sem terhelte...,
a rendőrtiszt sem. Én tudtam, hogy ön a részes
ség vállalásával nem mond igazat. Ézért az akkor
valótlan vallomásért hiszem el mostani igaz vallo
mását ...
— Akkor el kellett önt ítélnem makacs beis-
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mérésé alapján, Tudtam, hogy azért vállalja a
közösséget a többivel, mert ön törhetetlen magyar.
Ha a többi szenved, ön osztozni akar e sorsban.
Ez a hatalmas összetartozási érzés nekünk vesze
delem. Ezért el kellett ítélnem, sokkal súlyosab
ban, mint azokat, akiknek mentő tanúja a boros
pohár, mely ostobán vallja : nem emlékszem...
Szóval, mert akkor nem hittem el vallomását,
— azért hiszem el most...
Haraslin, a fanyar, inasképű íegyőr, katoná
san beállított és jelentette : Visszahoztam az
ügyész úrtól az aláírt határozatot.
A bíró fölállt.
— Készen vagyunk, Eörs dr. úr. Mehet haza
családjához. Jobban vigyázzon magára. — Majd
a fegyőrhöz fordult :
— Haraslin, vezesse föl Nagy Jánost.
Eörs kitámolygott az ajtón. A rabcella ma
gánya után sok volt neki az élmény és a meg
lepetés. De nem ment még haza. Csak átment
a kapucinus kert falához és a túlsó oldalon, szem
ben a kapuval megállt. Várta, hogy mikor nyílik
a fogház ajtaja. Kilép Nagy János. Vissza viszik-e,
vagy ő is kijön-e ezen a szomorú kapun... Alig
várt tíz percig. A kapuban megjelent Nagy János.
Megsoványodott. Szemébe húzta kalapját és egyegy ujjúval megérintette a falat, ahogy ment.
Tapogatózott, mintha világtalanná lett volna.
Pedig csak nehezére esett a szabadságot elbírni.
Eörs dr. átfutott hozzá és belekarolt :
— Mi van velünk, édes jó János?
Az öreg ember a másiknak kezét kereste.
Azután akadozva mondta :
— Kihirdette, úgy, ahogy igaz volt. «A — vád
lott hitelt érdemlőleg igazolta, hogy a magyar
határsávban túl földje van. Annak megmunká
lására járt át valami Balogh András nevű volt
vasutassal. Ez utóbbi katona fiának akarta elmon-
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dani, hogy az édesapa a magyar kórházba került.
Tehát nem katonai híreket közölt...» Meg így...
Egypár lépés után megállt. Nagyot lélekzett.
— Eörs dr. úr, ez az egy esztendő tíz esztendő
volt. Isten áldja meg, hogy eljött értem... Hon
nan tudta, hogy ma jöhetek ki? De hiszen Eörs
úr mindent tud...
— És mentek haza, karonfogva. Eörs dr.
és a szegény magyar paraszt. Testvérek voltak,
mert együtt szenvedtek.
ROMÁN LÁTOGATÓK.

November i-e van. Az eső szüntelenül csepe
reg. Az egek sírása besötétíti az utcákat. Fekete
az aszfalt, — fekete az átázott köpönyeg. A kül
városi utcákon hallgatag emberek baktatnak a
temetők felé. Lankadtan, szinte pironkodva viszik,
amit az ősz még meghagyott, azoknak, akiket
egykoron szerettek. Azoknak, akik itt otthon van
nak, ma nem is szabad a belváros útvonalaira
bemenniök. Pozsony városában ma két ünnep
Van : a holtaké és az élőké. A holtak sírhalmain
villognak a mécsek ; — a kékes lámpaüvegek
mögött megsercennek a gyertyák. A láng és a
fény dacol a halállal is. Ez apró lángok milliói
hirdetik keresztények örök nagykertjeiben : föl
támadunk ! Csodálatos, — éppen a holtak ünnepe
a föltámadásé. A belvárosban csendül és csillan,
dübörög és zsivajkodik az ünnep, melyhez semmi
köze sincs az elnyomottaknak, akik szerető apáik
és anyáik sírdombjaihoz zarándokolnak. Ezt az
ünnepet az élők rendezik a föl nem támadásnak...
Ahonnan kizárják a népet, — ahol a szuronyok
örködnek az ünnepeltek vagy az ünneplők mel
lett, ott mindig a föl nem támadásnak rendeznek
ünnepet.
November i-e van. Halottak emlékének elő-
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estéje. A prímási palota ragyogó termeiben ünnep
lők fogadkoznak, hogy meghalt valaki. Meghalt
magyarok jövője. A prímási palotának híres gobe
linjein a mesebeli hősök és lenge asszonyok elké
pedve bámulnak az előkelő társaságra, mely ma
e gobelinek alá gyülekezett. Régen volt, rettene
tesen régen, hogy e gobelinekről az istenasszonyok
szerelmesen pillantottak le a kacagányos magyar
urakra, akiket itt vendégül látott a magyar prímás.
Akit már neve szerint is azért sorozának a prima
tes közé, mert itt a magyarok között, a DunaTisza közén elsőnek kellett lennie az Úr, a magya
rok Istene szolgálatában, — de elsőnek kellett
lennie e véres, e fogyó rög, a magyar haza szol
gálatában is. Éz bizony olyan régen volt, hogy e
csodából szőtt istenasszonyok vagy másfélszázadra
letakaróztak a történelem vakolatfátyolával. Most
már hozzászoktak ahhoz, hogy lábaiknál korlátol
tan szorgos bürokraták és napoleonkodó kis pol
gármesterek aktákat írjanak alá, aktákat, melyek
mindegyike köznapi sors, szürke, nyomtalan
proletársors. Ma csodálkozva néznek le az előkelő
ségekre. Újra föltámadnak a régi pompa ékes
napjai? Csakhogy ez nem — nem lehet folytatása
az idők saisi fátyolával letakart történelemnek!
A pazar gobelinek hősei azt hiszik magukról, hogy
a prímáspalota faláról lefejtették őket és elvitték
messzire, — valami fekete városba, hol fehér
torony látszik...

Az egyik teremben két ország nagyjai homáros
sandwicheket lakmároznak és francia pezsgővel
öblítik ajkaikat. Kél ország nagyjai — a harma
dik országban ... A többi teremben már csak son
kás sandwich jut és pozsonyi silvani-bor a méltó
ságoknak, de legalább fűszerezve és megsózva
nagy ígéretekkel. Jó ez a lakoma Pozsonyban :
«muzsika, vigasság», — mert nem kérdi senki, kié
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az igazság! Hiszen egyik nagy államférfiú —
nevét nem írom ide, hogy meg ne örökítsem —
a Carlton Hotel erkélyéről hirdette, hogy nincs
semmi baj ! Pozsonynak rendszerint innét hir
detik az új idők szavát. Mikor még a Carlton
Hotel Zöldfa-szálló volt, arról az egyszerű vas
erkélyről, melyet a kegyetlen gonosz idő a Zöldfa
névvel együtt az ócskavas közé hajított, — arról
a szegényes vaserkélyről, melyet az ócskavas
közül mégis kimentett történelmi emléknek a
névtelen magyar, — 1848 márciusában Kossuth
Lajos hirdette ki, hogy erős várunk nekünk a
magyar függetlenség, hogy megteremnek a szár
nyaló új idők nagy törvényei, melyeket ő a magyar
ság üdvösségének hisz, s melyeknél jobbakat eddig
még nem talált ki a nemzeti élet perpetuum mo
bile-je miatt fejüket törő államférfiak végelátha
tatlan sora. Ennek a szent erkélynek helyén ékes
kedik most a Carlton nagy terasza, melyről az
odaszállított néptömegnek az új kor nagy román
államférfia kihirdette, hogy immár «semmi baj
a magyarokkal. . . Rövidesen elintézi őket a kis
enteilte két leghűségesebb és legvitézebb szövet
ségese : a száraz betegség és az egyke ... Ke
gyetlen az idő, mert minden alkotásnál romba
dönt valamit és minden új bölcső mellől temet
valakit ... És mégis! — nincs baj : azt a régi
erkélyt is kimentette a névtelen magyar az ócska
vas közül. .. Majd csak kimentenek névtelen
magyarok az ócskavas közül mindent, ami a
miénk vaia . . .
De azért a föl nem támadást ünnepelték a
prímáspalotában a pompás Skoda- és Chrysler-, és
Cadillac-, meg Buick-kocsikon odaözönlött cseh
szlovák és román urak. Ünnepelték a föltáma
dásban hívő elnyomottak között szomorú novem
ber szomorú elsején, mintha erre a napra nem
virradhatna sohasem — november 2-a.,.
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Az eső meg szakadatlanul permetezett és feke
tére áztatta a gyászos utcákat és feketére a gyá
szos köpönyegeket. Az előkelő autók lassan sora
koztak egymás mögé. A rendőrök buzgón taszigáltak hátra nehány átázott embert,akinek nyaka
közé bőségesen ömlött az özönvíz, ahogy kísér
tetiesen sóhajtó lobogókból a szél ki-kifacsarta
a vizet. Hiába, nem jól érezték magukat ezek a
tarka csehszlovák és román zászlók — éppen
november i-én .. . összefontyorodtak az esőben,
szélben. Mintha több érzés volna bennük, mint
azokban, akik éppen november i-ére kitűzték e
sok tarkaságot.
Eörs Endre dr. éppen ekkor jött haza a teme
tőből. Volt valakije, akihez ma — szólni akart.
Talán felelnek is neki. Hiszen égtek a lámpa
mécsek, sercentek a gyertyák. Pozsony múltjá
nak lelkei fölkelnek a hazai porból. Fölkelnek
— égve virrasztani. Virrasztva égni... Mintha
Rázgha Pál, a vértanú lelkipásztor és az 1919
évi februárius pozsonyi vértanúi kiszólnának a
föld alul: «Elmúlnak a parádék, mert csak az az
egyetlen igaz ünnep, amit maga az Ür rendelt
ünnepnek.»
Eörs Endre dr.-t is mellen ragadta és hátra
szorította a rendőr. Az ő nyakába is beleszaladt
az esözuhatag, amit a Duna-utca sarkán a városi
bank sokméteres csehszlovák és román lobogóiból
facsart az őszi szél. Egyszerre megkondult a
városház nagy harangja gyönyörű, méltóságos,
férfias hangján. A Pozsonyból távozó prágai és
bukaresti államfőkhöz szól szépséges kemény
szavával? Vagy a novemberi város lelki szegé
nyeihez intézi bíztatását : megkondítanak kirá
lyok és nagyurak útjára, de én csak nektek kondulok. Hozzátok szólok, Pozsony fiai és leányai.
Higyjetek és várjatok! Hozzátok szólok, mert
tudom, hogy minden bongásom a ti szívetekben
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visszhangozik. És nem a hang fontos, amit az
ércem üt, — hanem a visszhang, amiket szívetek
ben kiváltok ...
Eörs dr. csuromvizesen surrant be a Lőrinckapu-utca ódon sarokházának kapualjába, hogy
lerázza magáról a vizet. A kapu alatt két tót nem
zeti viseletbe öltözött leányka didergett. A két
apró ürgét is november öntötte a kapu alá. A sze
mükből látszott, hogy elvesztek a többitől. Csap
zott szőke hajuk tapadósan kunkorodott rá szep
lős orcájukra. A tincseken nyoma sem volt a
parádés reggeli fodorintásnak. Tehetetlenül for
gatták fejüket jobbra-balra és nézegették, hogy
a szépséges aranysárga, a másiknál meg a tégla vörös ciferi hímzés az ingvállakon nem ereszt-e
színt az éles esőben? Kis kezük még egyre szoron
gatta a két pálcikát, melyek végén a csehszlovák
és román színű papiros zászlócska megkuporodott,
mint a hímporát vesztett, levert pillangó. Eörs dr.
jó szívvel, de rossz tótságával odaszólt a kis
lányoknak :
— Csak meg ne fázzatok, báránykáim . . .
Zsebkendőjével törölgette a hímzést az ing
vállakon, hogy kicsit szárítsa.
— Semmi baj. Szép a hímzéstek. Jó fonál
volt. Ügy-e, édesanyátok munkája? Gyönyörű.
Ciferröl jöttetek?
— Igen.
Ez a leányka már lassan mosolygott rá. A má
sik feléje nyújtogatta a pilledt kis román zászlót.
— Nem tetszik megszárogatni tudni ezt a
kis lobogót. Reggel osztogatta a mester úr. Azt is
mondotta, hogy nagyon vigyázzunk rá . ..
— Na, kis l ányok, a zászlócskákhoz jobb hozzá
uem nyúlni, mert szétmállanak . . .
A kisebbik lányka piros, foghíjas szája majd
sírásra biggyedt.
16 Jankovics.
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— Pedig mondta a mester úr, hogy nagyon
vigyázzunk rá, mert ez a nagy király zászlója . . .
Eörs még mindig barátságosan dörzsölte a
gyerekek megázott vállhímzését és szórakozottan
ismételte :
— A nagy király zászlója? . . .
— Úgy bizony. — Tódította a nagyobbik, a
Marinka (most már a nevüket is hallotta). —
A nagy királyé, aki segít megvédeni a republikánkat.. .
— Megvéd az az idegen király? (A «nagy»
jelző valahogy mégsem ment át ajkán.) Megvéd?
De hiszen ki bántaná a republikát?
A két gyerek, mint a szavalókórus, egyszerre
szavalta csengetyű gyerekhangon :
— Hát a magyarok. Ők akarnak bennünket
bántani. De megvéd a nagy király. Mert a ma
gyarok elvinnének bennünket Csejtére, a Báthory
Erzsébethez. Az meg megöl bennünket. Vérünk
kel mosogatja szépséges orcáját ; pedig gonoszabb
a boszorkánynál . . . Hozzá vinnének a magyarok...
Eörs szomorúan nézett a két apróságra.
— Hát ezt ki mondotta nektek?
— A tanító úr. Meg a rendező úr is, aki reggel
itt várt bennünket és kiállított az utcára, hogy
integessünk a zászlócskákkal . . .
— Úgy tanultátok, úgy?
A kisebbik annyira didergett, hogy Eörs dr.
kitapogatta ázott köpönyegében nyaksálját és
a szárazán maradt sáli ráegyengette az ijedt
gyerekekre.
— Ne féljetek senkitől, semmitől. A magyarok
nem bántanak senkit. Lássátok, én is magyar
vagyok . . .
A két leányka bizalmatlanul idegenkedett
hátrafelé. Odakünt meg éppen jobban megeredt
a zápor. Ebben a pillanatban lépett a kapu alá
az ölestermetű testes úr, kinek óriás karimájú
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kalapjáról úgy lottyant le az összegyülemlett víz,
mint a vagonok pereméről, hogy indulás vagy
megállás előtt megzökkennek. Ez a nagykalapos
még terebélyes esernyőt is hordott és alighogy
becsukta a kapu alatt, ide-oda suhintgatta. A két
kislány újra bőrig ázott az esernyőről szétáradó
permetegtől. A hatalmas ember tüstént végig
mérte Eörs dr.-t. Hirtelen kigombolta köpenyét
és alatta is a kopott császárkabátot. Eörs dr.
orra elé lebbentette a császárkabát belső leffentyőjét. Valami pléhjelvény volt odatűzve. A
másik a lebbenés alatt is megismerte a cseh orosz
lán kétágú farkának heraldikailag stilizált fona
dékát. E fölösleges és fenyegető bemutatkozás
után megszólalt :
— Látja, ki vagyok. Most — igazolja magát!
— Miért?
— Kérem, kérdezgetni csak nekem van jo
gom. Honnét jön? Hova megy?
— A temetőből jövök. Azoktól, akik szeret
tek. Haza megyek, azokhoz, akiket szeretek.
— Mutassa útlevelét !
— Útlevelemet? Sohasem tudtam, hogy ha
lottak napján a sírokhoz csak útlevéllel lehet
utazni.. .
— Igazolja magát. Sajnálom, máskép elő
kell állítanom. Tudja, hogy nagy vendégünk
van. Királyi vendégünk. Nem csavaroghat akárki
az utcán.
— Nem hallotta a városház tornyának ha
rangját? A nagy vendég már beszállót! háló
kocsijába és már el is indult . . .
— Útlevelét!
A nagyobbik leányka, aki ist ápol va szoron
gatta magához húgocskáját a száraz sál alatt,
egyszerre csak neki bátorodott :
— Kérem, ne tessék bántani a vel’komoíny
pánt! Magyar ember ő, de nem visz bennünket
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Csejtére, Báthory Erzsébethez. Itt szárítgatta,
törülgette a vállhímzést, amit édesanyánk hím
zett. Meg ezt a kendőcskét is ránk tette, hogy ne
fáznánk . . .
A hatalmas ember oldalt húzta húsos ajakát
és szájával hallgatózott a gyerekek beszédére.
— Mit? Még a gyerekek gondolkodását is
megmételyezi? Akkor — és borzasztó szigorú
ábrázatot öltött — tessék haza menni. . .
Eörs a gyerekek felé fordult :
— Isten áldjon meg minden gyermeket. Ők
jók, okosak, igazságosak. Gyerekszívre rábíznám
sorsomat. Jónapot, Hovorka titkosrendőr úr . . .
A másik játszott nedves esernyőjével. Kipuk
kasztotta. Újra összehúzta.
-— Pardon, én Savrda vagyok!
— Örülök, hogy megismerhettem nehéz szol
gálata közben. — Szólt fanyar mosollyal Eörs dr.
Csókot hányt a két kis ciferi gyerek felé. Els<m
ért a ház kapujáig, máris elébe toppant valami
zömök, pápaszemes úr, kinek fényes gumiköpö
nyege rátapadt a kopott császárkabátra. Csepergős csuklyájához emelte két ujját és halkan
sziszegte :
— Moja ucta! Igazolja magát . . .
— Kérem, — én a temetőből jövök. A halot
tak közül. Belátom, veszedelmes cselekedet, hogy
rnég mindig élek ... De mindezt már elmondtam
Öavrda úrnak, akivel imént szerencsés voltam
megismerkedni...
A másik ábrázata széthúzódott, hogy az orra
alatt mohaszerűen tapadó kis bajuszról nehány
esöcsöpp pergett alá.
— A fané Éavrdának? Kollegámnak? Akkor
minden rendben van. Ö szigorúbban igazol, mint
én.. Hja, ha itt van nagy szövetségesünk, a kral
Rumunskőból. . . akkor nagyon kell vigyáznunk
rá. Mert szeretjük. — Mosolygott. — Mi titkos
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detektívek mindig azok körül vagyunk, akiket a
nép nagyon szeret. Akiket mi szeretünk. Maucta!
Tovább vándorolt, hogy megszólíthassa a leg
közelebbi kaputos embert. Eörs dr. megállott a,
kapuban. Hosszú sor autó robogott el mellette,
mint nagyon hosszú lakodalmas menet. Az állo
másról tértek vissza az új urak. A kocsisor még
egyszer bekanyarodott a Prímás-palota felé. Az
új urak siettek még egyet koccintani az ingyen
pezsgőből. Vígan koccintottak, mert hiszen ők
nem álmodhatták, hogy november i-e után mégis
csak — november 2-a következik . . .

PIROS PÜNKÖSD ... ‘
1938 ragyogó pünkösdjén valahol messze —
Pozsony városában, annak is széles térségein, a,
térségekről ágazó utcákban, a régi magyar törté
nelem képét képíró Dunaparton tengernyi ember
rajok sokasodtak.
Mindkét napon gyülekezett a tótság népe,
mert két igével hívták össze. Azzal a két igével,
melyekkel a világ teremtése óta minden népeket
meg lehet szelídíteni. E két ige pedig : «a magad
ura vagy.» A másik : «lesz kenyered.» A világ
minden baja onnan van, hogy e két ígéretet
együtt megtartani rettenetesen nehéz. Ha az első
ígéret teljesül, sokszor elmarad a másik beváltása.
Ilyenkor a gyomor fölszáll a fejekbe. Mikor meg
az első biztatás nélkül nyújtják a karajt, meg
nyomja a gyomrot a szabadság nehéz álma és
lázad az öntudat. Mikor a két ige közül egyik
sem válik testté, akkor rendesen beleszakad a
történelembe egyik-másik nép tragédiája, mely
egetverö jelszóval kezdődik. Azután azzal a szét
tört és letörő gondolattal végződik : «nem tudom,
mit akarok ...»
.. . Pünkösd gyönyörű vasárnapján eljött a
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Tátra aljáról egész népével a beteg, agg próféta,
hogy megmutassa nyájának az írást, melyet Ame
rikába szakadt testvérek hoztak haza. Azon az
íráson még Amerikában száradt meg Masaryk G.
Tamás, az akkor még bujdosó, de bőkezűen ígérő
elnök tollából a fékét vonás, de már Amerikában
száradt él az ígéretek bokrétája is, melyet ebbe
a pittsburgi szerződésnek nevezett papirosba
takargattak. A tót hegyi falvak aszkéta papja
azonban nemcsak a szentírásban hitt, hanem hitt
a földi írásnak is, melyben a politikai érdek fele
lőtlenül kecsegtet. Ott a pozsonyi színház erké
lyén, mely fölött a homlokzat kerek réseiből el
kergették Vörösmarty szobrát, mert Csongorja
mégis csak magyar vitéz, — elkergették Katona
József szobrát, mert Bánkok és Peturok dacos
szava, szíve, kardja útjában áll a sorsnak, mikor
ez időnként sarkon fordul, — ott fenn a színház
erkélyén a Tátra-aljának ősz remetéje, halálának
küszöbén megmutatta népének ezt a pittsburgi
írást a tót szabadság álmáról, ezt a magna cartának
tartott papírt, mely a hegyek pásztorainak és
papjainak, a tutajok és az ország kormányosainak
hirdeti : «a magad ura lesz !». . .
Ezek a deresedő nemzedékek, e csizmás gazdák
tízezrével sorakoztak a pozsonyi színház elé és
köré, ebbe a városba, hova talán még sohasem
vezetett útjuk, hacsak nem katonasorban. Nem
is szavaknak és írásoknak hisznek, hanem a kes
keny agg arcnak ott az írás fölött, az öreg ember
nek, aki nekik nem csak az ecclesia militanst jelenti,
hanem magát a nemzetet, mely most «a maga ura
lesz . . .» Ezek a szűkszavú hegyi parasztok nem
rendeznek tarka föl vonulásokat. Nem kiabálnak
bántó vagy biztató szállóigéket, hanem hallgatva
néznek körül Pozsonyban, mintha azt gondolnák :
«nem lesz-e nekünk kicsit nagy ez a város — fő
városunknak ?»

Mikor leereszkedett a csillagfényes éjszaka,
ezek a tízezrek csöndben haza robogtak faluikba.
Pünkösdhétfő reggelre jöttek mások, hogy meg
játsszak Pozsonyban a pünkösdi királyság nagy
meséjét. A XX. század fogyó királyságai között
a pünkösdi királyság sem kisebb érték a többinél.
Mindenesetre a leggyakoribb királyság, mely újra
meg újra megéli restaurációját. . .
... És özönlött a pünkösdi királyság népe.
Özönlöttek az ígéret után: «lesz kenyered!»
Meneteltek vége fogy ha tat lan sorokban tízezrek
és újra tízezrek. Az első sorokban lépkedtek a
nagy csehszlovákok, a cseh agrárpárt korifeusai.
Lépkedtek katonásan, mint a uekitestesedett
rezervisták. Valamennyien kiegyenesedtek és lá
bukkal dobbantottak. Az öregedő Haller dr., ki
egyik páciensétől hazafelé tartott, megbökte Eörs
dr.-t, aki tanácstalanul, tehetetlenül nézte a töme
get, melyen keresztül lehetetlen volt az utat ke
resztezni.
— Jer velem. Engem áteresztenek, mert orvos
vagyok. Nézd, nézd, hogyan gyalogolnak itt egy
más mellett, akiket ez a húsz esztendő kovácsolt
össze. Bennünket ezer esztendő pántja abroncsozott és mégsem értjük az igazi összetartást.
Ezek összeállnak, mint a bojtorján. Ez a szláv
népek erőssége. Akik itt maséroznak, egytőlegyig polgármesterek, zsupánok, államtitkárok
meg más effélék voltak. Régi pátriánkban mind
«méltóságos urak» lettek volna. Tudsz-e elkép
zelni oly magyar népi föl vonulást, hol «méltó
ságos uraink» együtt maséroznak az ezrekre sza
porodott csizmákkal vagy tízezrekre tömörülő
munkászubbonyokkal? . . .
Mielőtt Eörs felelhetett volna, az előttük
odébb rengő tömeg orkánszerűen éljenezte Hodáa
Milán minisztert, a magyar föld bőkezű osztogatóját. Jött a nép, asszonyok, leányok százai, pom-
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pásan kivarrott, szépségesen hímzett ujjasokban.
Haller dr. máris tovább elmélkedett :
— Becsületemre, bár vad magyar vagyok, ez
a kép pompás. A nagy rendezés fénypontja. Az
állam rendezte népi balett parádéja. Színes filmmé
pörgetett néprajzi múzeum. Pazar mozgó, élő
kiállítás. Ennyi hímzésbe belevakulhatott vagy
legalább rövidlátó lett tízezer szempár...
Eörs csak annyit morgott :
— Szép. Elképesztően szép tarkaság, valóságos
hullámzó mező telidestele pipaccsal, kankalinnal
és sok mákvirággal. Mert sok ezek között a mák
virág. Terem-e még magyar lélekbúza ott, hol
ezek ellepték a földet? Ez mind a Morvamező
népe...
— Dehogy! —ellenkezett Haller dr. — Olvasd
csak a táblák fölírásait! Nézd azokat a hatalmas
vászonszalagokat , amiket a fölírással két-két tagba
szakadt legény cipel rudakon egy-egy új Makartcsoport előtt. Olvasd csak. Csupa magyar község :
Dunajská Streda, — Hronsky Kamen... Dunaszerdahely meg Garamkövesd... Magyar községek.
Eörs haragosan súgta :
•— Egy szál ember sincs köztük, ki a magyar
földön termett volna... Ez a szláv hullámverés,
mely alámossa a magyar partokat...
A tömeg ritkult. Odább ringó élőképek követ
keztek. Elül tátrai «goralok» és «bacsók», — pász
torok fújták a tilinkót.a hegy vidéki furulya méla
sóhajtásait. Utánuk lóháton peckes-gőgös maszk,
magyar hajdú, ki láncon vonszol maga után meg
bilincselt tót pásztort.
Eörs legyintett.
— Mintha már láttuk volna ezt az ezeréves
láncot... A kovácsa nem a magyar zászlós úr volt,
nem is a vármegye, nem is a táblabíró, — hanem
az a sorsközösség, mely összefűzte a tiszai alföldet
és a kárpáti fenyveseket....
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Hirtelen lovak patkója szikrázott a kövezeten.
Hatalmas bendérium dobogott bele a menetbe.
Szép rekvirált urasági paripák, a dragonyos ezred
től kölcsönzött lovak, szelíd paraszt-remonták
hegyezték füleiket a meg-megújuló nagy zsivajra,
— rengették — ringatták fényesre kefélt karcsú
nyakukat és ékességgel átfont sörényüket. A nye
regben a «gazda-lovasság» büszkélkedett, sárga
pitykés kék atillákban, vörös nadrágban, fénye
zett csizmában. A marcona arcokat a nagy meleg
ben is prémes peremű sapka rámázta. A tovább
áramló emberhullámok újra harsányan éljenezték
Hodzát. Az egyik paripa megtorpant, ágaskodott
és éppen Haller meg Eörs lába elé teremtette
vörösnadrágos lovasát. Eörs elkapta az ideges ló
zablyaszárát ■ Haller dr. meg igyekezett talpra
állítani a földön fekvő lovast, kinek vörös nadrágja
alatt kék foltjai bizseregtek. A jó doktor föl
szisszent :
— Uramfia! hiszen ez Simacék Zdenka...,
A velünk szemben levő bank egyik gépírónője,
kit már egyszer valami kis aszpirin-öngyilkosság
ból talpra állítottam ... Én voltam az első segély
szerelmi bánatában, akarom mondani aszpirin
mámorában... Jaj, megütötte magát, sZecinA«?
— Nem — nyögte a leány pirulva. — De én
nem ülök többet nyeregbe...
— Igen, - tréfált Haller. — Voles for women.
Sürgették a szavazati jogot az angol feministák.
Nálunk már több kell : horses fór women... Lovat
a nőknek! hogy azt hihessék, egészen az övék a.
nadrág... Azt még sem tudtam, hogy a gépírónők
agrár lovasok is. Azt hittem, csak írógépekre
vannak motorizálva...
Eörs odaintette az egyik legényt, detvai nép
viseletben. Odavetette neki a kantárszárat. Az
vigyorogva pattant a paripára és besorakozott a
vörös-nadrágosok közé.
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— Gyuri, — szólt Eörs, — ez magyar paripa
lehetett. Nem értette a rendezők tréfáját, kik a
bandériumba bürokratákat, szokolokat és iroda
amazonokat vonultatnak föl... Ez a detvai
legény legalább megüli e lovacskát. Nem hiába
Mátyás fekete seregének valamelyik vitéze volt
az ükőse...
Haller dr. meg kíváncsiskodott.
— Mit gondolsz, Bandi, — ez is jel volt.
Malum omen. Ki győz e nagy matchben, — a teg
napiak vagy a ma hősei? Ügy rémlik, a maiak
vannak többen...
Eörs hallgatott. Csak mikor újra elértek a
Mihály-torony külső kapujáig, súgta Hallernak :
— Fordulj hátra, Gyuri — és olvasd. A mi régi
Pozsonyunk maga felel minden kérdésre...
Haller visszanézett és olvasta a kapu fölött a
százados fölírást :

OMNE REGNUM IN SE IPSUM DIVISUM
DESOLABITUR.
(Minden ország, mely önmagában egyenetlen,
elpusztul.)
Nem kérdeztek egymástól többet. ..
CSALÁDI KÖR.
Este van, este van, kiki nyugalomba. . . Este
van, de nyugalom nincs abban a Pozsony alatti
utolsó magyar faluban. Megnémult az élet. Az
emberek csak a szemükkel mernek beszelni,
mert a pillantást nem lehet kihallgatni, föl
jegyezni, félremagyarázni, mint a kimondott
szót. A pillantás a gondolat ikertestvére, csakhogy
a gondolat zárkózottan él a fejcellában, mint a
karthauzi barát. A pillantás meg ki-kitekint a
lélek vár ablakán és lőrésein. Hírt ad és hírt vesz
át, mint a láthatatlan szikrák adója, fogója.
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A hallgatag emberek már vagy két hete kín
lódtak, mint a gombostűre tűzött lepkék. Aki
bejárt Pozsonyba munkába, a fiatalabbja, — leug
rott a pallók előtt a sötétségben sáros kerékpárjá
ról és tudott sok új mesét. Csupa mesét. Ha igaz
is volt, mesének hangzott. Ha mese volt, igaz
ságnak látszott...
— Pozsonyból menekülnek a nagyfejű cseh
szlovákok ...
A szemek ráigenlik : Aha, Pozsony a miénk
lesz...
— Az iratokat már égetik a hivatalok légi ütő
jének kohójában...
— Nem igaz, — ott magyar könyvekkel
fűtenek...
— Az iratokat elvitték Túróéba,'—Zólyomba,
— Liptóba...
— Miénk lesz Pozsony is ... Intik rá a szemek.
— Pozsonyban tenger népség az utcákon...
— Csupa magyarok. Bocskai-nyakkendőjük
van. ..
— De külön járnak ám a németek...
— Még a csehek is.. . Nótázzák : Nasa boia,
nasa je, — Mad'arovi ne dame!.. Miénk volt és
miénk lesz, — magyaroké sohse lesz !
— Hátha mégis... Mondják a szemek.
Leereszkedett a szeptemberi kora, sötétség.
A kerékpárok halkan lefékeztek. A fiatalok egyre
hozták a pozsonyi híreket. A szemek pillantották
hozzá a kommentárt. Borzasztó mindennap reg
gel hinni, estére kétkedni. Délre föltámadni, éjfélre
meghalni. Borzasztó, — aki nem próbálta, — az
nem próbált semmit! Az öreg Rézverő Gáspár
belépett a szobájába és odalökte a süvegét a petrencésen rakott ágyra.
— Lesz, ahogy lesz. Elmaradnunk nem szabad.
Egy-kettő, fehérnépek! Megvarrjátok a három
színű magyar zászlót. Ha jönnek a magyarok és
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mi is hazamegyünk házzal, földdel együtt, akkor
kitűzzük a lobogót. Legyen készen. Hadd iga
zoljuk húsz esztendei tisztességünket, mert hogy
piros maradt a mi magyar vérünk, és nem válto
zott vízzé. Hófehér a becsületünk, mert hogy nem
esett rajta folt. Meg csak kízöldíil a magyar élet
nek a mi barna őszi szántásunk...
— És ha nem jönnek a magyarok és mi sem
mehetünk házzal,—földdel haza? Kérdi az anyjuk.
Az öreg Rézverő feje egy percre előrebillent.
Előre, mint akit a bakó sújtott kupán. Majd újra
kiegyenesedett :
— Ejnye, anyjukom,kishitű vászoncseléd! Hát
egyszerű. Akkor a lobogót eltesszük a szérűben
a száraz széna közé. És várunk. Várunk, ha kell,
még egy esztendőt... tíz esztendőt — húsz esz
tendőt... Ha mi megholtunk, várnak a gyere
keink, vár egész nemzetségünk, ahány Rézverő
magzat lesz még e világon. Várunk az istenítéletig.
Várunk az utolsó ítéletig... De legalább akkor, —
csak azért is kitűzzük a magyar lobogót, hogy
maga az Úristen meglássa, milyes igazságtalan
ságban hagyta sínylődni szegény magyarjait...
Az anyjuk kezében előre szökkent az olvasó
egy gyöngy szeme. Illegette szürkülő fejét, mely
ről nyakára csúszott keszkenője.
— És ha jönnek a cseh katonák? —jönnek
rekvirálni a szénát? Zászlót találnak a széna
között...
— A teremtésit ! — Anyjuk, ne óbégass. Hát
ha megtalálják, nagyot néznek. Megtudják azt,
amit úgyis már tudnak. Én meg leülöm, amit
kapok... Ha kell, lehalom... És vége. Varrjatok.
Varrjátok azt a lobogót. Varrjátok. Ha értenék
hozzá, megvarrnám magam, — de hát utolszor
abban a fenekedett Gácsországban varrtam, zub
bonyomra a sárga pitykét. Mást nem tudok varrni.
Egy-kettő...
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Pola, az eladó leány, mosolygott magában.
Apával tartott és tüstént fűzte a cérnát, — igaz
gatta varrógépét. Mellette ült a legény a fölvégről. Üjjai közt tartogatta a leány köténye szegé
lyét és hajtogatta, mint a szerelmetes levelet.
Az anyjuk is odaült, —• kiteregette a pompás
három színt egymás mellé... Szabott.
Egyszerre nagy dübörgés. Motorok zúgása.
Kemény lépések dobbanása. Recsegő parancsszó.
Nagy kemény idők nagy fekete estén...
Az ajtó kinyílik. Szálas cseh tiszt áll az ajtó
ban. A tarackos tüzérek hadnagya. Hátraszól
katonásan a legénységnek. Rézverőék nem értik.
Szörnyű nagy parancs lehetett, mert hallani a
csizmákat, hogyan dobognak kifelé a tornácról.
A tiszt arca merev és szomorú. Nem csoda :
most az ő országát gyűrik le vagy osztják szét.
Az asztalon hullámzik az összefércelt magyar
lobogó, —lehullámzik a padkára, — lehullámzik
a sáros padlóra. Az asztal körül ülnek dacosan
Réz verő Gáspár, meg az anyjuk, — meg a Pola,
az eladó leányzó, meg daliás gyűrűse. Mereven
ültek, mintha meglátták volna a rézkígyót, vagy
sóbálvánnyá változtak volna, miként a Lóth fele
sége. Rézverő Gáspár fölállott,hogyha kell, vala
mennyijükért leülje — s ha kell, «lehalja» azt, ami
itt most megesett.
A cseh tiszt orcája még szomorúbb, mint az
imént. Vagy talán rettenetesen haragos? Csiz
mája alatt dobban a gyalulatlan padló. Ott áll ő is
az asztalnál. Fejét rázza. Hirtelen lehajol és
gyönge érintéssel fölemeli a földről a lobogó szét
eső végét, — fölemeli éppen a szívéig. Odaszorítja,
— azután gondosan az asztalra rakja a három színt
egymás mellé. Komoran néz körül és halk, meleg
magyar szóval mondja :
— Micsoda dolog ez ! — ennek sohasem szabad
leérni a porba... Értik? —megértették?
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Szalutál. Kezét is odanyujtja Rézverö Gáspár
nak. Megszorítja a kérges kezet, — ép olyan
gyöngeséggel, mint ahogy elébb a lobogóhoz
nyúlt. Azután sarkon fordul. Döngve megy az
ajtóig. Hát rászól :
— Ebben a házban nem lesz bekvártélyozás...
Isten velünk...
Elparancsolja katonáit az ajtótól, a tornác
ról, az udvarról. Recsegnek, pattognak paran
csai odakünt. Nagy kemény parancsok — nagy
fekete estén...
A tarackos cseh század hadnagya Eörs Endre
volt, a fiatal mérnök. Ő is várta, egyre várta, hogy
jönnek — a magyarok... Katona. Jó katona.
Csak éppen a vére ellen — nem menne sohasem, —
saját vére árán sem...
A...-i kis házakban lassan elaludtak a mécse
sek. A poros falusi utcára nem vetültek a világító
kis rácsos ablakok. A mécsek kialudtak. Mert
cseh tarackos század jött? Nem. Mert készen
voltak a lobogók. Kitűzni, ha máskor nem : az
utolsó ítéletkor...
ÍTÉLET...

Kit tud ítélni? — A felhők fölött maga az Úr.
Itt lent a felhők alatt a megvesztegethetetlen
mester, az időkből remekbe készült ítélőszéken
trónoló nagy bíró, a történelem, akinek jobbján a
szavazó derűs emlékezés, a balján a keserű feledés.
Minden más ítélet emberi, — tehát nem az örök
igazság szent papirusza, hanem afféle toldottfoldott írás, melyben sok a vakargatás és mely
néhol bizony — olvashatatlan.
Az eset világos és könynű volna, hogyha össze
nem bonyolította volna az élet legfurfangosabb
és legönzőbb prókátora, kinek neve ÉRDEK.
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A becsületes nemzettől a nem becsületesek elvet
ték ezeréves ősi birtokát... Csillogó-villogó kard
dal? Az ömlésekor jogot teremtő vagy jogot vesztő
véren? Szó sincs erről. Elvették valami kis komédiázással, no meg valami kis árulással. ..
De megvírrad a dies irae, dies illa... Ügy-e,
egyszerű az eset ! Vissza kell adni a jussát annak,
akitől a farizeusok elvették. Csakhogy van ám
olyan ítélkezés is, melyet salamoninak neveznek.
Ketté kell vágni a gyermeket...
1938-at írtak ami Urunk eljötté után. Novem
ber másodikát. Halottak napját választék ítél
kezésének, hogy lenne e napból föltámadás ünnepe.
Szép olasz neve volt a helynek is, melyet válasz
tottak az ítélkezés székének : BELVÈDERE...
Milyen jó előjel az olasz szó! Meg csodaszép az
értelme, mert annyit teszem : szépet látni. Szeb
bet, mint az igazságot meg nem láthat senki. Sem
a földön, sem a magas égen...

Soha még annyian és annyit nem pillantottak
órára, mint ezen a november 2-án, Pozsony városá
ban. .. Néztek, akik maradnak, néztek, akik útra
készültek, —- és néztek, akik nem tudták, maradniok vagy menniök kell-e?
— Most — most roboghatott be a német
külügyminiszter vonata a bécsi pályaudvarra...
— Igen, — szinte hallom a fegyverek különös
zörejét... Tiszteleg a díszszázad...
— Szinte hallom a Horst-Wessel-dalt...
— Most — most — már a római gyorsvonat is
érkezik...
— A zenekar a Giovinezzát harsogja...
— Ej, de rossz ma ennek a rádiónak hangja!
Fattog, kattog.
— A magyarokról beszél. Ezért akadozik.
Bécs mindig Bécs volt. Az is marad...
Mindenki újra órájára pillant. Egyik fölhúzza
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karóráját, a másik csavargatja a zsebóra húzó
csavarját.
— Olasz tisztek állottak a 33-as cseh légió
ezred élén, mikor bejöttek hozzánk. Most olasz
mondja ki nekik a nagy «mehet» szót...
— Meg a nagy német, — a szlávság huilámtörője...
— Csak ne volna ilyen szomorú nap ez a novem
ber 2-a...
— Mégis furcsa... Összeülnek idegen nagyurak
és térképet rajzolnak. Csak el ne vétsék a rajzot,
mint akkor, ott messze Párizs mellett...
— Uram, segíts. Most énekelhetjük az éneket
István királyról... «Idvezlégy bódog szent
István királl... Imágy!... Hogy egy ellenség
se légyen — Ragadozó ez te néped között...
Amen».
— Nagy ismeret és még nagyobb lelkiismeret
kell ahhoz, hogy százezrek vagy milliók sorsa
fölött a zöld asztalnál ítéljenek...
— Jobb az a zöld asztalnál, jobb az, mint
hogyha piros mezőn döntenének...
— Ez is igaz, de a piros mezőn lehet vérrel
írott érvekkel felebbezni. Zöld asztal ellen nincs
appellata...
— Hogyne volna ! Egy-két év múlva újra lehet
összeülni a zöld asztal köré — vagy újra kivírithat a piros mező is...
Ezek a beszédes pozsonyiak. De vannak, akik
hallgatnak. Eörs dr. egész nap egyetlen szót sem
szól. Fia sem. A kiváncsiak azt mondják : könnyű
nekik. Ezek bizonyára már többet tudnak. Mások
rebesgetik : csak nagyképűség hallgatásuk. — Min
denki jelekből akar olvasni, mint az augurok. A
madarak keringenek. Tehát földrengés lesz. Igen
ám, de csak a galambok és verebek repdesnek
ma. Ezek nem jósolnak, mert igazi jóslat csak a
vándormadarak röpülése..,
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— Hallottad, Eörs, — a rádió éppen most
mondja, hogy majd egy órával késik a tanácsko
zás megnyitása... Ugy-e, ez rossz jel?...
— Ugyan, Eörs, mi az egy óráig várni, mikor
az ember már húsz esztendőket várakozott.
— Itt nem az idő számít, mert a nagybeteg —
a reménység — kórságosan is megélt húsz eszten
deig. Hátha éppen ez a beteg, a reménység, az
utolsó órában hal meg...
Eörsék hallgatnak.
Sokan mondják, utálatos ember ez az Eörs.
Nem szól semmit. Bizonyára már rendben van a
szénája. Főispán lesz, ha a magyarok bejönnek.
Ezért nem szól, — biztosan rendben a szénája...
— Pedig dr. Eörs még otthon sem találta
helyét. Bekopogott Haller szomszédnál, hogy
magával hívja valahová.
— Barátom — régi történelmi faktum, hogy
megszoktak feledkezni Istenről, akik a fegyverü
ket csörtetik, akik a kancsukát suhintják, akik
magukat elég erősnek tartják, hogy másokat el
nyomjanak. Az elnyomottak meg mindenkor
szeretnek Isten házába gyülekezni, mert az Ür
előtt, aki hatalmasabb minden földi úrnál, na
gyobbat lehet lélekzeni. Mert a szabadság érzése
a szívet-lelket emeli. Az apró urak előtt sohasem
érezzük ezt a nagy szabadságot, mint a legnagyobb
Ür előtt...
— Bizony, a gyarlók akkor mennek a temp
lomba, ha sikerül nekik valami. Nem is hálát
adni, hanem a parádé kedvéért. A minap is —
az a missa solemnis nem Istennek szólott, hanem
talán csak a fotóriporterek kedvéért rendeződött,
mert ezek megörökítik, micsoda új nagyságok
jelentek meg a parádén.
— A magyarok, akik elnyomásuk ellen lá
zadnak — nem kiabálnak,' nem rombolnak —
nem hamisítanak és nem intrikálnak, hanem —
17 JankOYics.
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imádkoznak. Mert az imádság igazság. Az imád
kozó igazság valóban az és nem afféle propaganda
igazság. A propaganda a zsebek kórusa. Az imád
ság a nemzet kórusa. Ezért jöttem el hozzád. Jer
velem a Ferenciek terére, az imádkozó magya
rokhoz ...
— Tudod, én jó luteránus vagyok. De vala
hogy már nem érzem jól magamat a mi közsé
günkben. Minden más, mint volt. Mert engem
Hallernak hívnak és mert magyar vagyok —
egyszerűen az ajtó előtt a helyem. Az új emberek
kitettek mindenünnen. Sohasem tudtam, hogy a
mennyországban is vannak első meg másodrendű
polgárok. Mondd, te jó nemzetközi jogász is
vagy : vannak a pokolban is? Valószínű, mert a
nemzetiségi szétválasztások újkori gondolata —
egyszerűen pokoli... Azt hiszem, a pisai temető
ben láttam fiatal húsvéti utazásaim idejében
Buffalmacotól, vagy hogy is hívták azt az isten
adta piktort — valami utolsó ítéletet... Hát
talán még a másvilágon is máskép főzik a magyart,
mint a prima-nációk kárhozottait... Én jó
luteránus vagyok, de ma vigy engem is az imád
kozó magyarok közé. Oda, a Ferenciek terére...
Mert átkozott árvának érzem magamat.
Majd így folytatta Haller :
— Tudod, jó öreg Bandi — furcsa, ha nem
a fiú érzi magát árvának, hanem az apa... Árvá
nak érzem magamat a fiammal szemben Becsü
letemre mondom, igen jó doktor. Ha konzíliumot
tartok véle, ő tüstént kész kioperálni a betegből
minden betegséget. Azt mondja : csak az érték,
ami egészséges. A férges almából is kikanyarítjuk a férgeset. Az élet is csak az egészséges embert
veszi be. A nemzeti élet étvágyát is csak egész
séges emberekkel táplálhatjuk... Ezért találták
föl a katonaságnál a «tauglich» szót...
— Az öregebbeken nevet. Azt mondja ; míg

91

mások imádkoznak, mi szervezkedünk. Míg ők
énekelnek, mi magunkra és magunkba tornásszuk
az erőt. A magyarok túl azt kiabálják : mindent
vissza ! Mi nem kiabálunk, hanem azt gondoljuk :
mindent nekünk...
— Ugyan — kérlek, vígy magaddal a Feren
ciek terére... A mi luteránus templomunk így
este zárva van...
A két férfi csöndben megindult. A Ferencesek
terére...
— Kisütött a nap. Ez jó jel. Az Úristennek
tetszik a döntés.
— Már újra be is borult — egyetlen sóhajtásnyi idő alatt...
— Eörsék csak hallgatnak...
— Azoknak már megmondta a magyar kon
zul...
— Lehetetlen. Hisz a konzul is Becsbe uta
zott. Láttam az autóját — a hídnak kanyaro
dott ...
— No, de kisütött a nap...
— Csakhogy a napsütéssel együtt már az eső
is csepereg. Az őszi eső. Az ég érettünk könnyezik.
Az emberek leültek, fölálltak. Siettek, meg
torpantak. Milyen hamar alkonyodik máskor,
így novemberben. Ma meg olyan nehezen érkezik
az este...
— Ez már kínpadra-feszítés.
— Igaz. Mint mikor a hideg vizet cseppenként
hullajtják az ember ajakára.
Az egész városban minden rádió nyitva van.
Minden házi tűzhely egész népe hallgatódzik.
Azok, akik maradnak. Azok is, akik mennek...
— Föl jaj dúlnak :
— Mit is mesél az a szerencsétlen bemondó?
A csodás világításról...
— Bengali tűz az egész történelem...
17*
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— Si deus pro nobis, quis contra nos? Ott
áll a mi városházunk kapuja fölött. Az írás szava
ez. Talán maga Szent Pál sugallta a pozsonyi
ősöknek, hogy oda ezt írnák...
Novemberi szürkeség. Halottak napján alkonyodott.
A rádió üresen kattog, pattog, roppan. Mintha
a szikrák is szétroppannának és nem bírnák azt
a szörnyű feszültséget — a hírnek rettenetes
feszítő erejét. Mert ma este ez a hír belehasít a
telkekbe. Belehasít a földbe is, mely a magyar
határon van olyan érzékeny, mint az imént vágott
seb széle. Még érzékenyebb, mert az egymástól
újra meg újra elválasztott porszemek fájnak,
mint az egymástól elszakított telkek búcsúzáskor.
Az összevalók búcsúja a legnagyobb fájdalom.
A rádiót Halleréknál hárman hallgatják. Maga,
dr. Halter, komoran. Szótlanul. Ráült a maga alá
dugott tenyereire. Ez nála rossz jel, mert annyit
jelent, hogy borzasztóén fáznak ujjai. Nem tudnak
átmelegedni. Vasomotorikus zavarok... ő tudja,
mert ő doktor. De azt is tudja, hogy más valami
től fázik. Fél a rádió hírmondásától. A lélek
didergése pedig erősebb, mint minden hideglolés.
Ellene «non est medicamen in hortis». Hallerné
előre hajtotta kecses, szelíd fejét és ügyelt mere
ven, mintha csak sziluettnek vágták volna ki fe
kete kartonpapírból. Ült mozdulatlanul • csak
ajkai jártak hangtalanul. Ismételte magában azt,
amit hallott a rádióból, mintha szószerint akarná
megtanulni. Harmadiknak velük hallgatott az
asszony anyja, özvegy Almádyné — a Przemyslben maradt honvédezredes özvegye. Az üde arcú
öregasszony sohasem öltözött másba, mint feke
tébe. Gyászolta a derék embert, aki nem jött
vissza és gyászolt még valakit. Azt, aki nem hősi
halott ugyan, de rokkantként került ki a világ-
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rengésből, azt, akit a DUCE a «grande mutilato»
— a «nagy rokkant» néven emlegetett. Lázasan
horgolta a melegítő mellényeket. Azt mondta :
sok ilyen puha kis mellény fog kelleni a télen
Pozsonyban — a szegény magyaroknak.
A rádió-bemondó még egyre a Belvedere meg
világításáról, a parádéról, az új határok, a tér
képek összeegyeztetéséről, egyik vagy másik
államférfiú jelentőséges mosolyáról csevegett. Az
öregasszony egy pillanatra leeresztette horgolását
és halkan megjegyezte :
— Mire való ez a sok parádé? mire való ezt
elmesélni? — mikor az ember szíve már a torkában
ver... Elég egyetlen igen vagy nem... Csak ez
kell az egész felcsigázott és elcsigázott nemzet
nek. — Majd körülnézett és reszkető szóval hozzá
fűzte : — Csodálom, hogy a fiú nincs itt és nem
hallgatja velünk együtt a rádiót... Hol lehet az
a fiú!? Hát őt nem érdekli húsz esztendő egyetlen
reménységes perce? az élet és halál pillanata?
Haller dr. zordonan és kurtán felelt :
—- Igaz. Magam sem tudom, hol csavarog ...
Felesége enyhíteni akart azon, ami a levegő
ben reszketett.
— Oh, ő biztosan valamelyik barátjánál volt
és mert a híradás kicsit késett, nem mert hazafelé
indulni, hogy el ne mulassza a rádiót. Valamelyik
barátjánál hallgatja.
Az öregasszony fölhúzta szemöldökét.
— Pedig a fiúnak ebben az órában itt volna
a helye. Közöttünk. Az összetartozásnak megvan
nak a maga örök törvényei...
Mindenki gondolt valamit, amit ki nem mon
dott. A bemondó elkezdette magát a döntést
mondani: Kassa, Ungvár, Munkács... Mecenzéfnél nagy beszögellés, hajtű formában... Lo
sonc ...
Befejezte.
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Tehát — Pozsony, : nem !
Dr. Haller ujja bütykével kitörölte szemét.
Azt a könnyet, amit ebben a pillanatban szabad
volt a legkeményebb férfiúnak is elsírnia. Felesége
megmaradt néma sziluettnak, csak ajkai lecsukód
tak. Már nem volt mit ismételnie. Rettenetes
csönd volt a szobában, mintha nem is volna ott
senki. Pedig éppen ebben a pillanatban valaki
kilépett a szobából : kilépett a reménység. Valaki
meg belépett — éppen olyan halkan, mintahogy
a remény távozott...
A parketten csörrent a hosszú horgolótű.
Nagyanya, az özvegy honvédezredcsné hirtelen
elejtette — talán éppen ezeknél a szóknál :
Pozsony nem! —• Haller dr. nyögve hajolt le és
a tűt odanyujtotta az öregasszonynak. Az már
nem nyúlt feléje. Fehér, vértelen öreg keze jég
hidegen nyugodott ölében a horgolással együtt.
Nagy, rettenetes nagy volt a csönd a szobában —
pedig valaki éppen belépett... Belépett a végze
tek kegyetlen ura — az egyetlen igazi béke osz
togató ja... Haller dr. egyetlen szót sem szólt.
Óvatosan átnyúlt és megfogta a fehéren pihenő
kéz csuklóját. A pulzust kereste.
— Lèni! Lèni!
Az asszony még semmiről sem tudott — csak
arról, amit a rádió beszélt ; — de arról nem, ami
mellette a szobában történik. Most sem nézett
hátra. Csak hideg puha kezét nyújtotta ura felé.
— Lèni, édes jó Lèni... Nagyanya volt a
legigazibb magyar nagyasszony. Az ő áldott
magyar szíve megállóit ugyanott, ahol elhallga
tott a rádió : és Pozsony — nem...
Az asszony hátrafordult és a székéről térdre
ereszkedett. Térden csúszott a jó öregasszonyig,
akinek jóságos fehér feje a szék támláján kissé
oldalt billent. Csönd. Rettenetes csönd. Pedig
valaki most belépett a szobába — valaki, aki
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hatalmasabb még azoknál is, akik ítélnek népek
és végek, országok és határok fölött. Csönd...
Az utcáról zsivaj hallatszott. Talán ujjongó
zsivaj, ujjongó nótázás. Végzetesen szomorú tör
vénye az időnek, a sorsnak, a történelemnek,
hogy ahol ujjonganak, ott vannak, akik búsonganak és ahol búsonganak — ott vannak, akik
ujjonganak. Ahol győz az igazság, ott fölszisszen
mindenkor az igazságtalanság is. Ahol ünnepel a
szeretet, ott fekete árnyékként szegődik hozzá a
gyűlölség. Egyre jobban közeledett a tompa
ritmusú nótaszó, melybe ütemesen vegyültek
hangosabb rikoltozások. Egyes szavak kórusszerűen süvítettek közbe, min y a vissza-visszatérő hullámverés :
— Ki a magyarokkal ! ki a magyarokkal !
A lelkes és vad fiatalság sorakozik, masérozik,
fejét veszti. Egyikük elül ölebet tart magasra,
melynek nyakára valamelyik magyar diák nya
káról letépett Bocskai-nyakkendőt csokrozott.
A tompa ritmus, a követelődző kórus lassan veiődik tovább az esti utcán :
— Ki a magyarokkal !
Hatalmas csörrenés,új és újabb csörömpölés.
Bezúzták a «STAR» divatárúház nagy kirakatát.
A kirakott tarka selymeken csak úgy porzik a
csillogó gyémánt, az ezernyi üvegcserép. De hát
a «STAR» nem volt árja. Talán közel is állott a
szovjet csillaghoz... Üjabb távolabbi csörömpö
lés... Betört a jó Takách László kis kirakata.
Szegény kis szabó — magyar volt. Különös, hogy
a lelkesedés üveget zúz, mint a vad vigadó, aki
poharakat vág a tükörbe... Még távolabb csö
römpölés. .. A derék jó Olivo, az olasz fagyialtos,
fizet rá a nemzetközi viszonyokra. Betörték kis
ablakait, mert az olasz és a magyar jóbarátok...
Dr. Haller egész éjjel nem bírta lehúnyni
szemét. Az igaz, az utca sem volt valami nagyon
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csöndes. A házakról leomló lobogókat szakadatla
nul lobogtatta, dobogtatta a szél. Kínozta ez a
különös puffogó, dohogó hang, mely rendesen
csak a duzzadó vitorlák között muzsikál. Alig
perces időközökben egy-egy motorkerékpár szá
guldott végig az éjszakai utcán ; — száguldtak
egyre sűrűbben. Mindegyiken két-két szálas fiatal
ember karszalaggal. Bécsből jöttek. Csak onnan
jöhettek — hisz egész Pozsonyban együttvéve
nem volt annyi motorkerék, mint amennyi egy
óra alatt ebben az utcában végigrohant. Az utca
végében, a kis táncos-bár előtt meg-megállt egyegy autó. Hangos, kurjantó fiatal emberek és
megszédült fiatal leányok egymásután tűntek el
a pince vörös lámpása alatt. A távolban újra meg
újra csörömpölt az «alkotó munka kezdete» —
a még épen maradt kirakatok bezúzása. Fönt a
magas égből, minden utcatörésből zordonan, szo
morúan nézett le november. Haragudott vala
miért... Talán azért, mert elfeledték széles e
földön, hogy halottak napja volna. Igaz, ma is
meghalt valaki, akit nehezebb elfelejtenünk, mint
a szeretett embert — meghalt a reménységünk.
Haller dr. vállára terítette köpenyét és lassan,
törődötten átballagott a nagy szobába. Ott fe
küdt az oda kitolt ágyán a jó öreg Almádyné —
fáradt, nyugodt arccal, összekulcsolt kezekkel.
A doktor leült az ágy lábához és halkan morogta :
— Hol a fiú? — Pedig a fiúnak ebben az órá
ban itt volna a helye. Közöttünk. Az összetarto
zásnak megvannak a maga örök törvényei.
Újra meg újra idézte a jó öreg asszony utolsó
szavait.
Azután fölállott és megsímogatta a kihűlt
kezeket.
— Te, szegény asszony — ha van lélek, mely
tovább él és van ennek a léleknek országa, mely
nek határait a belvederei hatalmi szónál bizto-
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sabban vonja meg az egyetlen nagyhatalom, a
halál, — te szegény asszony — már azt is tudod,
miért kellett mindennek így történnie...
Hallotta, hogy a motorkerékpárok szakadatlan
száguldanak fölfelé, lefelé, végtől végig. Hallotta,
hogy a vörös lámpa alatt, a táncos-bár pincebe
járatánál élesen csikordulva fékez újabb autó.
A fiatal teremtés hangosan kacag. Undorító kaca
gás! Ez nem ismer — csak egy időt — azt, amely
az ő órája. Ez nem ismer, csak egy országot —
azt, amelynek határáig az ő parfümje árad. A ka
cajba beleduruzsolt a fiatal férfi meleg, hízelgő
hangja. A férfi egy-két szót nagyon hangosan
mondott...
Haller dr. összerezzent. Istenem, csak jó édes
anyja meg ne hallja... Ez ő, a fiú. Pedig a fiúnak
ebben az órában itt volna a helye...
Ahogy dr. Haller ott virrasztóit a néma
nagyasszony mellett, hirtelen megszólalt valaki.
Olasz szavak... Német szavak... Lelkes kö
szöntések... Istenem, mindnyájan elfelejtették
a rádiót elzárni ; — éppen csak odébb csavarta
valaki szórakozottságból. A néma szobán keresz
tül lüktet százezrek dobbanó lépése — a Rákócziinduló észbontó zendülése. Budapest ujjong.
— Szép. Természetes is. Gyönyörű. — Mor
mogta Haller dr. Majd reszkető kézzel nyúlt a
csavargomb után és elnémította a rádió szavát.
Leült, nem is a székre — hanem lekuporodott a
padlóra, végtelen kicsiségének, gyarlóságának,
tehetetlenségének tudatában. Fejét két tenyerébe
temette és halkan ismételgette :
— Ez a legboldogabb pillanat és mégis a leg
szomorúbb pillanat. Mert ez az időforduló, az
életválasztó, mikor felejtik a csalódottakat. Akiket
ma csalódás ért, azok ráadásul még hozzá kapják
a feledést is...
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Szürkén hajnalodott. Először hajnalodott azok
ra, akiknek vágyai teljesültek — s először azokra,
akiknek szíve megállóit, mert e szívekbe halott
reménységeket ravataloztak. Megváltozott valami
tegnap óta? — A jó Isten a megmondhatója —
mintha a levegő, a város, az idő — ezen az egy
éjszakán megőszült volna...
BÚCSÜZÁS.

Kora reggel óta szakadt a tavaszi eső. Mintha
kannákból öntenék. Jól is eshetik a szomjas, élniakaró földnek, mely nyújtózkodik fagyos téli álma
után. Igaz, hogy március még nagyon teleszívta
orcáját a hideg levegővel és váratlanul nagyokat
fúj majd itt, majd amott, hogy a mezőkön a leg
kisebb haraszt is lefekszik a sárba. A városi utcába
meg belerugaszkodik és pontosan akkor kapasz
kodik bele az ablakba, mikor ez ablakot rosszul
kapcsolták ki vagy zárták be. Éles süvítéssel
sivít, kellemetlen sziszegéssel gúnyolódik, mikor
az ablaktáblák szétcsörömpölnek és a behúzott
nyakú járókelők szitkozódnak. A sarki rendőr
meg haragos, pedig csak a szél a bűnös. Csak
hogy a szelet nem lehet megfogni, letartóztatni,
hiszen még a hatósággal is ingerkedik : alaposan
fölfújja, megcsapdossa, hátrafelé lehúzza a rendőr
védőcsuklyáját.
A bérház udvara sarkában, a «souterrain»-ben
lakott a pápaszemes vén úriszabó, aki a régi béke
időkben sátoros ünnepeken a veteránokkal szo
kott kivonulni és ezért régóta minden ruhát úgy
szabott, mintha az egész világ csupa veteránból
állana, akik levetették fiatalságuk szikárságát.
A jó ember ingujjban kibújt az esőre és a szellő
hiába verte a vaskos cseppeket rezes orcájára,
mégis kitartotta kezefejét, hogy jobban észlelhesse
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az eső igazságát. Majd gondosan megigazgatta
a kis cégtáblát, melyet a szél már három szögről
leakasztott. Hiába, a böjti szélnek nem imponált
a rozsdamarta fölírás, «ENGLISCH TAILOR», —
melyet az egész udvarban senki sem értett. Ráfog
ták, hogy ez volt a vén szabó egykori neve és
ebből «magyarosította» nevét «Eller Tóni»-ra,
ahogy a házban ismerték. Azután egyenként kihordta cserepeit a csepergő eresz alól, hogy meg
itassa virágainak téli csonkjait. Bárha már tar
feje csuromvizes volt, minden cserép sorbaállítása
után kitartott kezefejével újból kipróbálta, iga
zán esik-e. Gondos megállapításait énekkel kísérte,
mert régi kíntornák hangján beleharsogta az
udvarba :
«.. .Zum Abschied nehmen just das rechte
Wetter...»
vagy :
«...Es wär’ zu schön gewesen, — es hat nicht
sollen sein...»
Dr. Eörs a nyílt folyosóra kikönyökölt és
elgondolkodott. Uramfia! Császárok váltak föl
dönfutókká. Országok morzsolódtak szét. Az
emberek fölrepültek a felhőkig és lesüllyedtek
a poklok tornácáig, de ez az ember, ott az udvar
sarkában, még mindig a régi. A säckingeni trom
bitás szentimentális dalával el tudja mondani
mindazt, amit clszikkadt cserepei között érez.
Világesemények sűrűsödtek bele ebbe az érzelgős
szövegbe, mely éppen vagy öt ven esztendő előtt
volt népszerű és most ideszorult ebbe az udvar
zugba, akár mint az a nedves, mohos gulyásszag,
melyet az udvarból még a márciusi szél sem tud
elhajtani. Eörs még e melódiával is lassan-lassan
kibékült. Mindenben, még a legjelentéktelenebb
történésben is van valami igazság. Ez a régi dal
is igazság. Vagy talán jobb volna Pozsonytól
ragyogó veröfényben megválni? Ostobaság! Ez
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a mai búcsú annyira nagy és annyira más, mint
eddig bármely búcsúzása volt, hogy minden kül
sőség mindegy. Pedig a külsőségek hihetetlenül
tolakodók. Hiába nézzük le őket ; — beosonnak,
befurakodnak lelkünk hét lakattal elzárt érzés
trezorjaiba is...
A magyar bajtársaktól heteken át búcsúzgatott egy-egy kézszorítással. Ezt a kézszorítást
nem pótolhatja régi idők és virradó új korok sem
miféle köszöntése, mert a két kézen keresztül
találkozik a csodálatos lélek-villamosság, mely
hatalmasabb a világ minden erőművének szikra
termésénél. Senki sem kérdezte, miért kellett így
történni? Miért mégy el? Mindegyik kézszorítás
szótalanul fogadta : mi a régiek maradunk... így
az utolsó délutánra csak azok maradtak, akik
egykoron éltek, de már visszatértek Pozsony
földjébe, — és azok, akik sohasem éltek, tehát
mindig élnek : a történelem kövei, — a régi
házak, régi templomok. A kövek, melyeket sze
retni kellett és amelyek — szeretni tudtak.
Magam is hiszem — mert tudom, hogy a törté
nelem köveinek van szívük...
Dr. Eörs először is végigjárta a halott várost,
az András-temetőt. Eső sudarazott. Eörs úgy látta,
mindegyik sírkő vagy kereszt mellett, hogy a
záporban elmosódik szögletessége, — kiáltanak
a régi ismerősök. Azok is, akikkel sohasem beszélt,
csak éppen találkozott a Mihály-kapunál vagy a
Halász-kapu utcájában. Szinte féltette őket, hogy
most miatta átáznának... Majd meg örült a
zápornak, mert érezte, hogy a régi jóismerősök
ragyogó verőfényben talán nem is állottak volna
sírjaik mellé. A lombtalan fák fölött meg kékeitek
a pozsonyi dombok. Tetejüket itt-ott csillanó
hókendő takarta. A dombok élén néhol csodaszép
égszínkék vonal jelent meg, — a tavaszi üdvösség
ígérete. Valahonnan messziről megvilágított ég-
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darabkák. Az a jóság, az a szépség, mely valahol
van, mindig túl van a hegyeken, — túl a vizeken.
Nem is kell hozzánk eljönnie, mert már a gondo
lat föltámaszt és boldoggá tesz, hogy valahol
mégis — van... Eörs megállóit az egyik sötét
obeliszk előtt, melyen saját aranyozott nevét :
olvasta EÖRS ENDRE, 1848-AS HONVÉDEZREDES... Majd megint az ő saját nevét:
EÖRS ENDRE, TÖRTÉNETÍRÓ... Egysze
rűen nem tudott imát mondani vagy imát gondolni,
csak valami mélységesen szomorú és mégis hatal
mas szép érzés remegett át lelkén. Érezte, hogy
éppen itt, hol legnagyobb a röghözkötöttség, mert
akik porból lettek, a föld porába visszatértek, —
éppen itt a röghözkötöttség birodalmában neki
megszűnt a tér és az idő távolsága.
Lassan ballagott kifelé. Egy-egy percre kisü
tött a nap. Csak azért, hogy az ő út ját beezüstözze.
Az embernyi kis dombokon, melyeken át kellett
lépnie, a tavalyi sárga fűszálak mindegyike eső
cseppekből hordott aranykalászt. Az ösvényen
a száz és száz tócsa arannyá változott. Még e szo
morú helyen is termettek aranyos illúziók. Mert
az élet azt, akit kiváltságosán szeret, nem hagyja
cserben sehol illúziók nélkül... A kis kápolnából
kiszólalt az orgona és az ének : circumdederunt
me... Eörs megrázkódott: az örök törvények
beleszólnak mindenkinek útvesztő irányába. Hatá
rokat cövekelnek királyoknak, az élet szegény nap
számosainak és egész nemzeteknek. Mikor kilé
pett a temető kapuján, meghatva pillantott arra
az ici-pici játszótérre, melyen arasznyi kis homok
halmok között hullámzott az esővíz. Egy-két
lépés — és a halál csöndjéből elért a gyerekek játé
kaihoz... íme, a temető kőfala mellett a gyere
kek homokdombocskája...
Az egyre sűrűbben harmatozó esőben befordult
a dómba. A tarka ablaküvegeken nem ömlöttek
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be a veröfény színes fénykévéi, hanem a templom
egypár gyertyájának lengedező lángja mutoga
tott egyik-másik szentre, kinek aranyló vagy vér
vörös palástja belederengett a nagytemplom misz
tikumába. Az egyik oltár küszöbén már ketten
imádkoznak. Eörs mindkettőt ismerte. Az egyik
őszülő német polgár ... igen, talán az az Auer,
akihez a jó Haller dr. mindig kijár... A másikat
is ismeri, — derék «szlovák» csizmás gazda. Látni
ezt hímzett ünnepi nyakingéről. Ez a jó Haraslin,
a fegyőr civilben. Észrevétlenül mögéjük állott
és némán velük imádkozott. Érezte, hogy ők ma
mások, mint ő, de érezte azt is, hogy most együtt
imádkoznak. Az ajkuk mormolásából azt is ki
értette, hogy éppen ott tartanak : «mindennapi
kenyerünket add meg nekünk ma...»
Sietett hazafelé, — elhagyott sötét utcákon.
Az eső már nem szakadt, hanem csak szemergett.
Fölváltotta az üvöltöző tavaszi szél. Ez sóhajtott,
zihált, perelt, haragudott, izgatott, ijesztgetett,
mint a szellemek járása boszorkányok estéjén.
Ahogy be akart lépni a kapun, kemény esatta
li ássál hullott lábaihoz a magas kémény egyik
levert téglája, hogy szeméig fölporzott a régi
vakolat.
Eörs megállt és legyintett.
— És én akartam események útját egyen
getni!? Események rohanását megállítani? Mikor
a történelem a nemzetek fejére úgy sodorja azt
a bizonyos téglát, mint ahogy most váratlanul
esett elém a magasból...
Percek múlva már ládákat szegeit a szétbontott
lakásban.
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MIT KERES MAGYARORSZÁGON ?

A vonat megállóit — a magyar határon.
Szene !
E névnél Eörs dr. először is néhai való szenei
Molnár Albertra gondolt. A szegény, székely föld
ről idecsöppent molnár fia zsákot hordott, fákat
baltázott le — és tanult. Bejárta a világot min
denütt, ahol tanulni lehetett, Wittenbergától
Heidelbergáig. Elment innét, a kis Szénéről Prága
városába; —Kepler látta vendégül, az az ember,
aki a csillagok között járkált a földön. Szent Dávid
zsoltárait írta át, mert azt akarta, hogy a magyar
lélek zsoltáron át szólaljon meg... Nagy ember —
a kicsi fészekből... Szene! Magyar határ, — magyer becsület hirdetője... Három század előtt
innét vitte egy szegény ördög a magyar kultúrát
Prága városáig — és vájjon most, hogy elment
innen Prága, — hagyott-e hátra valamit a kul
túrából? !
Eörs dr. leeresztette a harmadosztályií sza
kasz ablakát és kisuttogta a sötétségbe :
— Üdvözlégy Szene, áldott magyar határ!
Ügy érezte, hogy szenei Molnár Albert szel
leme szeretettel köszönti vissza — ősi Isten
hozottal. .. Az éjszaka levegője tele volt az érett
március havának illatával. Ez az illat maga a belélekzett csoda, — az Úr balzsama... Hideg, de
már benne van a még nagyon messze járó, az idők
szárnyán közelgő nyárnak ígéretes melege, —
a rügyek, a bimbók életkedve, — az étherből
ki-kiszakadó reményszikrák villanása. A két
Zrínyi-sisakos rendőr mereven állt a pálya mel
lett, mint az ázsiai puszták szobra, — a szobor,
melyet nem lehet ledönteni. Az állomás sötétjé
ből halk férfihang duruzsolt. Otthonosan, magya
rosan ;
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— Mondja csak sógor, mennyit késett ez az
élhetetlen vonat?
A másik halk hang, katonásabb, — csak valami
vasutasé lehetett — felelt :
— Már eddig hét óra 16 percet késett. Ügy
látszik, nehezen talál ki a vonat Csehországból...
Rájár a rúd a cseh komára!
— Hát már a jó Isten kicsikét eligazította azt
a rudat mitőlünk, hogy ne mindig csak bennünket
taszijtana?.. Ugyan,kedves sógor, adjon a lám
pájából egy kis büszkeséget az én szegényes pipám
nak ...
Eörs dr. nézett és nézett az elhagyott állomásra
és szerette ezt a két láthatatlan embert, akiknek
hangja feléje sompolygott az éjszakai csöndben.
Fölfelé pillantott. Szerette volna megszámolni
a csillagokat, melyek széles Magyarország fölött
virrasztanak. Bámulta a magas eget, melyen úgy
fehérlettek a hófelhőcskék, mint a hófoltok a fekete
ugaron. Mintha még a magas ég is más volna itt,
mint — arra hátra... Mintha már azóta, hogy
itt vesztegeltek a Szobtól idáig visszarohant
magyar határon, ki is aludt volna egypár csillag.
Ki is aludt, mert messze, valahol napkeleten,
amerröl a magyarok jöttek, sejtelmes fényesedő
csíkok derengenek az éjjeli kékségek között. Az
állomás mögül kakas kukorékolt, hosszan elnyúj
tott, panaszos és mégis gőgös hangon. Szénéről
át hallatszott a kutyák csaholása, mint a kapkodó
falusi jazz. Haragudtak, mert talán megérezték,
hogy a vonaton idegen is van? — vagy örültek, —
mert valamelyik régi földijük jön haza? Magyar
ország felől hajnalodik... Az üres, a lábujjhegyen
jött vonat egyik messze ablakából asszonyi hang
szólott ki:
— Kérem, nem lehet legalább valami zsemlét
kapni? Fiacskám éhes...
Senkisem felelt neki. Már a kakas sem volt
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ébren, csak fönt a magasban egypár jó csillag.
Szép, ragyogó szép csillag, de enni azok sem ad
nak ... Az egyik elül veszteglő vagonból füttyszó
rezegett át. Valaki fütyörészte a dalt : Szép vagy,
gyönyörű vagy Magyarország... Mindig újra
kezdte. Próbálgatta, — a rádióból hallhatta.
Eörs dr. hirtelen hátranézett, — belépett a fiatal
magyar határtiszt.
— Magyar útlevél-vizsgálat...
Átnyújtotta útlevelét. Á fiatal tiszt gépiesen
belenézett. Kurtán kérdezte :
— Mit keres Magyarországon?
Eörs dr. alig bírt megállani a lábán. Váratlanul
elszédült. Forgott vele az egész világ.
— Mit keres Magyarországon? ez a kérdés
sziszegett, suttogott, kiáltott, harsogott feléje
mindenfelől. Talán ezt kérdezte az újra fölkrákogó
ideges kakasszó. Ezt kiabálta az össze-vissza csa
holó kutyaugatás a faluból. Ezt kérdezték az ara
nyos csíkok, ott a zöldes szemhatáron. Talán ezt
kérdezte a nagy csillag is, mely egyedül maradt
őrségnek, az egek határőrének a nagy, titokzatos
boltozaton.
— Hogy... hogy én... én... mit keresek ?...
Magyarországon?... Főhadnagy uram,.., haza
jövök, mert itt az én hazám. Hazajövök... haza !
Egy izzó könnycsepp szaladt végig a kemény
férfi arcán, mely húsz év óta elfelejtette, mi is
lehet az a könny.
— Hazajövök. Húsz esztendő után. Főhad
nagy úr... a fiam lehetne... Hosszú volt ez a
húsz esztendő, mert igazában negyven év volt,
nem -— ötven esztendő volt... Emberöltők sora
volt...
A fiatal tiszt értetlenül, de részvéttel nézett rá.
Nem értette, hogy hivatalos kérdése miért volna
«rossz kérdés?» Az utasra pillantott :
IS Jankovics.
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— Talán gyásza van? — hiszen könnyezik...
Meghalt valakije?
— Nem kérem. Csak bennem... bennem halt
meg valami...
— Mit beszél az úr?
— Meghalt bennem az a perc, amelyre húsz
esztendeig vártam. Meghalt. Mert — ünnepnek
képzeltem. Köznap lett belőle.
— Ügy látszik, azúr nagyon is érzékeny. Ez
nem jó dolog a mai időkben... Szerencsés utat...
Behúzta az ajtót, miközben szalutált. A vagon
máris lassan megrengett, — zökkent, — kattogott.
Most a vonat kerekei muzsikálták ugyanazt,
amit előbb valaki fütyörészett : szép vagy, gyö
nyörű vagy Magyarország... De minden nagyobb
kattogás közbeszólt : Mit keres ön Magyar orszá
gon?
Hajnalodott. Didergő, kopott levegő nyomakodott a szakaszba. Eörs dr. is didergett ; —talán
a lelke fázott, pedig úgy akarta magát érezni,
mint valamikor 18 éves korában, mikor előtte
megnyílt az élet útja, — és ő megindult erre a nagy
útra egy «eximio modo maturus» bizonyítvánnyal.
Akkor az az út végtelenbe vezetett. Mintha két
oldalt karcsú nyárfák szegélyezték volna, akár
a somogyi országutakat. Igen, az út mellett állot
tak, mint a jegenyék, a becsületesség, a szorgalom,
a tudás. Az út végében meg ragyogott valami —
az ismeretlen jövő. Most sokkal rövidebb volt az
út : a magyar élet új útja. — Furcsa, — mégis
csak elaludhatott... Aludt, mert össze-vissza,
értelmetlenül járnak gondolatai és fáj is a nyaka,
ahogy minden zökkenő meg-meglendítette fejét...
Aludt — mert álmot látott. Vagy talán még min
dig alszik, mert álmot lát és álmot él. A vonat
mellett ömlik-omlik tovább a Duna, nyugodtan,
fáradhatatlanul, mint az óriás erő, mely minden
kor tudja, mit akar. Túl a Dunán dombtetőn
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derengő, tömérdek nagy bazilika. Olyan szép és
nagy és szent, hogy a borongós hajnal szökő felhői
sem mernek megállani fölötte. Széthasadnak.
Szerteillannak. A napsugarak zápora ontja a
kupolára a história színaranyát. Ez a színarany
mind belehull a Dunába és ott megfordít mindent.
A mélységekben aranyforrások nyílnak és fürösztik a házat, melyben a magyarok Istene lakozik.
Nem, nem, — még sem alhatik, hiszen mindez
színvalóság. Az ott szemben Esztergom. A vonat
Párkány körül robog. Egy-kettőre Szobon va
gyunk. Majd bizonyára belép a két komoly cseh
rendőr és köszönt : Passová kontrola !...
Mi keresni valójuk van ezeknek a cseheknek
itt, Párkány körül. Ez valami rettenetes őrület!
Boszorkánytörténet az egész, amit még mesélni
sem szabad, mert beteggé teszi a magyar képze
letet. És mégis itt voltak... kik?... a csehek...
Ezek a magyar állomások még ma sem élnek. Igen,
az emberi test is, hogyha lidércálom után egész
séges életre ébred, tele van visszás érzésekkel.
Rossz a vérkeringése. Még az a kar is fáj egy ideig,
melyet levágtak. Fáj, mintha tovább élne. Pedig
nem a kar fáj, hanem csak a helye fáj... A magyar
kar, mely nyugat felé nyúlik, fáj. Hiányzanak az
ujjai... Nem bírja becsukni nyugat kapuját... —A vonat újra zökkent. — Zökkentek száguldó
gondolatai. — Nem szeretnék újra fiatal lenni.
Nem irigylem derék fiamat... Ostobaság ! Az apa
sohasem irigyelheti a fiát... Vagy igazán még
alszom és ezért járnak gondolataim így össze
vissza? Mintha újra szólt volna valaki hozzá :
— Mit keres Magyarországon?
A vonat begördült a Nyugati pályaudvaron.
Kevesen szálltak ki. Hiszen Prágából nem jött
senki. Mit is keresnének Magyarországon? Ördögbe
is, — őt megkérdezték... Ha Prágából jött
volna, ha Berlinből jött volna,—- ha Amerikából
18*

io8
jött volna, senki sem kérdi. De őt megkérdezték,
pedig magyar ember — és először jött úgy, hogy
nem is kell visszamennie. Mégis megkérdezték...
Fejét rázta. Kibotorkált az állomásról, mintha
még sohasem járt volna erre vagy mintha eltéve
dett volna. De nehéz annak el nem tévedni és
az igaz utat járni, aki mindenkor igaz utakon
járt — és ezért érzékenyebb lett másoknál...
Magában beszélt :
— Azt keresem, amire húsz álló esztendeig
vártam... Kérem, ne vegyék el tőlem...
Senki sem hallotta, mit mondott. De nem is
értette volna senki.

KI TUDJA, MIRE JÓ?
Vadász Félix gyárigazgató magához kérette
Eörs Endre mérnököt. Az öreg úr pár nap alatt
tíz esztendőt öregedett, — naponta egy-egy évet.
Nem is borotválkozott rendesen. Vállán gondo
zatlanul tapadtak az ősz hajszálak ; nyakkendője
lazára bomlott. Elhanyagolta külsejét, mint az
emberek, akiknek nagy a gondjuk. Igyekezett
savanyú arcára föltenni a kedves régi pozsonyi
álarcot. Elébe biccent a fiatal embernek rogygyant térdeivel. Megveregette, mint ahogyan
megveregeti a jó kocsis a kifogott csikók nyakát,
hogy ne riszáljanak és ne rúgjanak. Mielőtt egy
árva szót szólott volna, gondosan behajtotta a
tapétás ajtót és kiakasztotta a táblácskát, melyen
németül és tótul intett a figyelmeztetés : BIN
NICHT ZU SPRECHEN. Most nem lehet hoz
zám bejönni. .. Még a telefonkagylót is végig
simította, jól fekszik-e? nem közvetít-e ebből a
szobából egy-egy szót?
— Jó reggelt, édes öcsém. Tudod-e, kivel
beszélsz?
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— A mi gyárigazgatónkkal. Az áldott jó
Vadász bácsival...
— Tévedsz. Még azt sem mondhatom magya
rosan : nix deutsch ! Én csak voltam Vadász...
Egész életemben sok bakot lőttem. Jó nevet,
magyarosítottam magamnak.
— Hogyan? Miért ez a keserű hang?!
— Hja, fiam, én csak voltam Vadász Félix ...
Ma újra az vagyok, aki 40 év előtt voltam, —
Wimbacher Félix. . . Vadász volt az én magyar
állami nevem. Vadász született Wimbacher' Fé
lix . . . írhatnám, mint a vén özvegyek . . . Szü
letett . . .
— Nem értem ...
— Fiam, értsd meg : ez a kenyér terrorja ...
Mindketten hallgattak. A fiatal Eörs az előtte
álló asztalka török takarójának egyik cafrangjával játszott.
— Gyújts rá, öcsém. — Az öreg odatolta a
cigarettákat.
— Köszönöm. Ebben a pillanatban kezdem
meg a nikotinmentességet. Abból, hogy a jó
Vadász bácsi helyett visszajött Wimbacher Félix
igazgató úr, sejteni kezdem, hogy . .. hogy . ..
— Nos, mi az a hogy?
— Hogy le kell szoknom a cigarettáról, mert
nem fog többé telni — az édes füstre, mely ugyan
elszáll, de gondolatokat hagy maga után.
— Úgy beszélsz, mint valami poéta. Mint
filozófus. Ganz, wie der Immanuel Kant. , .
Mosolygott, nagyon szomorúan mosolygott.
Majd határozottabban folytatta :
— Megkönnyítetted sejtelmeddel az én mun
kámat. Pedig ez hóhérmunka. Tegnap délután
óta új igazgatóságunk van. Azt hiszem, nekem
is pár nap múlva befellegzett. Megkapom az
obsitot. Akár Vadász Félix vagyok, akár Wim
bacher Félix. A mór mehet. Pedig tiszta fehér
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a lelkiismeretem. De azt hiszem, hogy annyi mór
fog mehetni, hogy kitelik belőlük egész processzió...
Ifj. Eörs Endre átnyúlt és megsimogatta az
öreg úr becsületes kezét.
— Hát — édes fiam ... Holnap te is mehetsz
a gyárból. Világgá. Mehetsz. Ha akarod, a po
kolba. Ha akarod, az égbe. Legderekabb mér
nökünket búcsúztatom.
A fiatal mérnök elpirult, mint a gyerek. Le
hajtotta fejét.
— Értem. Kidobnak. Pedig ebben a szak
mában én voltam az egyetlen feltaláló vagy talál
mányt javító mérnök ebben az országban . . .
— Igaz, de hiába. Még ma délben elfoglalja
helyedet Heinz Münde. Érteni fogja a mester
séget, mert ruhrvidéki szakember. Öt rendelték
mellém műszaki igazgatónak. Mellém? — úgy
érzem, fölém . . .
Nagyot csapott öklével az asztalra.
— Es nekem kellett mindezt elmondanom.
Rettenetes feladat. Legjobb embereimnek azt
mondani : Habe die Ehre ! — Haragosan kezdte,
reszkető hangon végezte. — Fiú, sok szerencsét.
Ne feledd el, ezt most még az öreg Vadász mondta,
aki ebben a percben meghalt. Az az úr, aki most
előtted áll, vagy ül, vagy görnyed, — már Wim
bacher Félix. Erre haragudhattok.
Ifj. Eörs mérnök fölállt.
— Köszönöm kifogyhatatlan jóságát . . .
— Jóságot? Hol van? Hova költözött? Kiuta
sították? — Az öreg erőltette a jó kedvet. — Te
vagy az első, aki megköszöni, hogy kilökik. Hal
lottam, hogy a szentek megköszönték, mikor
harapófogóval csipkedték őket. Te vagy az első
modern szent, aki megköszöni, hogy kilökik a tető
alól, hol jól érezte magát, — a kenyér mellől,
melyet lágy karéjjá varázsolt szép hivatása.
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Majd szelíd bőbeszédűséggel vigasztalt :
— Fiam, gondold, igazságtalan, keserves idők
ben : ki tudja, mire jó?! Látod, én ma már hat
van esztendős vén salabakter vagyok. De ha
valami baj ér, rámondom : ki tudja, mire jó? . . .
így tanultam, — tudod, kitől? Von mein Mut
tert . . . Várj csak, — hogy is volt? Kis diák vol
tam. Decemberi bizonyítványkiosztás volt. Sok
szép kettes és hármas. Ugrándozva viszem haza,
onnét a Klarissza-utcai ódon gimnáziumból. Majd
hoz nekem a kis Jézus szép Robinson Crusoe
könyvet, meg az Utolsó Mohikánt. . . Ott, a
Schwibbogen alatt utcagyerkőcök csúszkálót csi
náltak. A pelyhedző hó belepte. Én meg el
vágódtam. Eltört a balkarom. Azóta is görbe,
mert rosszul drótozták meg az orvosok. Mein
Muttert, mikor lefejtette rólam a még havas kabátujjat, azt mondta : ki tudja, mire jó? Igaza volt.
Ha akkor nem törik el balkarom, besoroznak.
Lettem volna Miljukownál vagy Görznél vagy
Kragujevácnál a veszteségi lajstromban. Talán
mind a három helyen . . .
— Jaj, mit beszélek össze-vissza ... De fiam,
ki tudja, mire jó? Az én édesapám orvos volt.
Nagyszakállú orvos, mert a szakádban volt a
legtöbb tudomány és bizalom. Stadtphysikus !
Járt két almásszürkén, fogaton. Gyógyította a
főherceget, a mágnásokat, — elnöke volt az orvos
egyletnek és a madárvédő klubnak. Természe
tesen, engemet is orvosnak szánt. Bécsbe küldött.
Ügy mint Freunderi Haller az ő fiát. Az első
boncolásnál — csúnya vén ember volt, olyasféle,
mint én most, — a Dunából halászták ki a Pralcrquai mellett, — elszédültem. Hanyatt vágódtam.
Azt mondta ww Muttert: ki tudja, mire jó?
Lettem mérnök. Csipeszekkel kezdtem, körzővel
végeztem. Mindig elestem valahol — s ki tudja,
mire volt jó . . . Édes jó fiam .. .
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Megölelte. Az ajtó közben az öreg még egy
levelet csúsztatott a fiatalember kezébe :
— Ezt már nem tudtam megmondani. Nem
vett rá a lelkem. Megírtam.
Az ifj. Eörs zsebébe csúsztatta a kis írást.
A kapu alatt elővette. Feleségének címezték.
Sohasem nyúlt az asszony leveleihez, de ezt fel
bontotta :
«... a jövő hó 1-én távozik helyéről, igények
nélkül. A levelezést, iratokat, anyagleltárt adja
át az új alkalmazottnak, Zilinciárova Viera kis
asszonynak ...»
A fiatalember vállat vont. Most már mind a
ketten kenyértelenek voltak, ők ketten, a fiatal
emberpár. Halkan mormolta :
— Talán jó, hogy csak ketten vagyunk . . .
Istenem, jobban fájna, hogyha hárman lettünk
volna kenyértelenek ... — Legyintett. — Ki
tudja, mire jó?
A VISSZAHONOSÍTÁS.

Ifj. Eörs Endre és felesége szótalanul ültek
egymással szemben a szűkös vacsoránál. Meg
indult az élet omlása. Mikor a peremről leom
lik egy-egy kő, lassan utánagördül a többi is, a
második, a harmadik. A parti utakat meg alá
mossa a partot evő patak.
— Édes Magdám, vegyük számba, micsoda
még a miénk? Kenyerünk már nincs. Tetőnk
még van a fejünk fölött . . .
— Én jó uram, valamit már is elfelejtettél. ..
A tető alatt — én is veled vagyok. A tiéd va
gyok ...
— Kis madaram, akkor meg is van még min
denem.
— Csakhogy baj van ám . . .
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— Micsoda baj?
— Az a baj, hogy a te mindened eszik. Meg
azután nem is a mezők lilioma, akit maga az Úr
ruház...
A férfi mosolygott.
— A te derekasságod, bajtársi jóságod nekem
mégis igazi manna a gondok között.
Az asszony sóhajtott. Halkan kérdezte :
— Mit üzen édesapa?
A férfi kihúzta a levelet és olvasta :
«Édes fiam, vissza honosít ásod ma még prob
léma. Itt dönt az elv, minden magyar maradjon
ott, ahol van. Gyönyörű elv, mely akkor állhatna
meg rendületlenül, hogyha minden magyar ember
mesebeli fa árnyékában állana, mely fedezi őt
minden hántás ellen, mely árnyékával hűsíti
verejtékes homlokát, mely datolyát terem és
hozzá fehér cipót. Míg a magyar csak préda
nyílt mezőn, mint a nyúl meg az őz, mit a hajtok
felhajtanak, addig — legalább szerintem — a
hazatérés nem ajándék, hanem — jog.
Szóval a visszahonosít ás most még nem megy.
Semmi baj. Hazajöttök. Itt lesztek. Aki ott
hon van, azt megsegíti az Isten. Aki künt marad,
azt elhagyta Isten és az ember. Hazajöttök, —
csak azért is ...»
A fiatal asszony könnyezett. Izgalmában
csuklott. Fölugrott és fölkiáltott :
— Hazamegyünk . . . Haza! Haza! — Idege
sen táncolni kezdett, majd ura vállára omlott,
mint a folyondár a fasudárra. Éppen ebben a
pillanatban kopogtak az ajtón. Aki kopogott,
a nemzeti köszöntéssel kezdte : Na strái! Majd
magyarul folytatta :
— Hallom itt az ajtóban, hogy haza akarnak
menni. Hát ehhez hozzásegítjük önöket. ..
Eörs Endre ajtót nyitott. Hárman állottak
az ajtóban : egy rendórőrmester, — a Hlinka-
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gárdista, karszalaggal, — meg a német «Ordnen,
német karszalaggal. A Hlinka-gárda embere
nehány bevezető tót szó után magyarázott :
— Hallottuk már az ajtó mögül, mennyire
örülnek haza. Ha tehát önöknek ez az ország nem
haza, akkor itt nincsenek otthon. Tehát mehet
nek. Itt a kiutasítás... — E szónál leterített az
asztalra pár soros gépelt végzést. Ifj. Eörs Endre
meg nem állotta, hogy legalább meg ne kérdezze :
— És miért? Itt születtem. Apám is negyven
éve élt itt.. .
— Mi dolgozó nemzet vagyunk. Önöknek
nincs foglalkozásuk .. .
— Ez igaz, mert becsületes helyünkről tegnap
előtt kitúrtak.
— Ez természetes, mert mi dolgozó nemzet
vagyunk. Annyi szent, hogy önöknek ma már
nincs foglalkozásuk . ..
— Csak ezért?
— Nos, ha éppen tudni akarja, van más ok is.
De erről nem tartozunk számot adni. Ezt az okot
úgy hívják: reciprocitás! A magyarok kiutasí
tották dr. Oravsky Franyót, mert síkra szállt
kemény cikkekben a kolonistákért. — Kellemet
lenül mosolygott. — Jó, szemet szemért, fogat
fogért. Most önök ez a szem. Önök ez a fog . . .
Ifj. Eörs Endre összeszedte higgadtságát és
megállt keményen a talpán, mint az a mérnök,
aki a mögötte felrobbantott hídon áll és számítja,
mennyi tart még a híd pilléreiből.
— És mikor kell mennünk?
— Ott a végzés az asztalon. 48 óra alatt. Az
áttétel helye a Levicc fölötti vámháznál. ..
— Hol?
— Levice fölött... Ha tudni akarja, a ma
gyarok Lévája fölött.
— És miért éppen ott?
A gárdista megtoldotta :
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— Mert dr. Oravskyt is másutt tették át,
mint öt megillette volna ... Na straz!
Sarkon fordultak. Elmentek. A fiatal férfi
meg derékon ölelte ijedt kis párját :
— Nos, kis Magdám, jó kis famíliába kerültél!
Most már megírhatom jó édesapámnak, hogy ami
nem sikerült neki, sikerült nekem. A derék test
vérek visszahonosítottak. Amit saját vérségem
nehezen akart megadni, azt ők a határon túlra
való kilökéssel megadják . . . Van 48 óránk. Cso
magolunk. Köszöntlek Léva!. . .
A dóm óráján a mutató jóval túljárt az éjfélen.
A fiatal Eörsék azt gondolták, hogy az a mutató
örült sebességgel forog. Nőttek a kis csomagok, —
a legszükségesebb, amit magukkal vihetnek. A
többi kedves kis holmi majd csak következik, vala
hogyan következik ...
A magyar határközeg átvette a lankadt fiatal
emberpárt. Némán állottak egymás mellett.
Gyűrötten, szemük alatt fekete árnyékkal, szá
jukban keserű ízzel. Szívükben is volt mindkettő
ből : keserűség is, árnyék is. A túlfűtött kis őr
szobában a csendőrörmester jegyezgetett, bélyeg
zett, — készítette a két igazoló lapot és részvéttel
nézte a fiatalokat . Egyszerre kipirult zömök nyaka
és zsörtölődött :
— Tyüh, de kutyameleg van itt, instálom. Az
az átkozott Rozi megint befűtött, mintha nem
földi embereknek rakna tüzet, hanem legalább is
a tisztító tüzet gyújtaná. Mióta megtanulta azt
az új régi nótát, egyre azt dalolja. Egészen meg
bolondult ... Tessék megengedni, hogy kicsit
kinyissam az ablakot. Mégis április van, vagy mi!
Beáramlott április csalóka ragyogása és a ra
gyogással együtt a Rozi nótázása :
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— Ejhaj, gyöngyvirág,
Teljes szegfű, szarkaláb!. ..

A fiatal emberpár felocsúdott. Nézték a be
özönlő áprilist és hallgatták a Rozi nótáját. A
fiatal asszony odasúgott gazdájának :
— Istenem, de szép ez a régi magyar dal. . .
Arra — mifelénk sohasem hallottam . . .
— Szép, Magdi, mert melódiájának históriás
patinája van. Hogy is magyarítsam ezt a sok ide
gen szót? Mert a dallamának történelmi zománca
van . . . Ezek a régi nóták olyanok, mint az óbor :
a zamat juk egyre fiatalabb lesz . .. Virtusos gyöngyözésük nem a lábba száll, hanem a lélekbe.
A ma divatos nótákon megérezni a zárt szobák
levegőjét, a mai kis idők tehetetlenségét. Az elesettség groteszk torzítását. A Rozi dala igazán
a Symphonia Hangarovum . . .
— Üj idők Szent Gellértjc ... — tréfált a
fiatal asszony. — Te is gyönyörködöl a kézi mal
mot hajtó, őrölgető szolgaleányzó dalában. Ez
az első dal — magyar földön . . . Legyen a mi
házi dalunk . . .
— Magdi, megkapod első keresményemből a
kótáját. Csak nem tudom a dal címét, nevét,
szerzőjét. . .
Magdi átkémlelt az őrszoba falán rongyolódó
plakátra.
— Ott ... ni, ott . . . Léva hazatérése ünne
pének programmja. Hangversenyen énekelték.
Valami vitézlő, törökverő vagy kuruchitű íródeák
kottázta le szíve veréséből. Várj csak! — már
tanulom ....
A magyar határőr átnyújtotta a papírokat,
a kitanításokat : mit kell tudniok azoknak, kiket
az új határon áttettek a szomszédok.
— Szerencsés utat kívánok ... — Tisztelgett
a csendőr.
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A fiatalok kiléptek a havas arcú és mégis ígé
retes tavaszba. Ez itt — a jó Isten tudja, hogy is
volt, — mégis csak magyar tavasz volt. Kevés
holmijukat fölszedte a rozoga parasztszekér, —
a vonat még csak délután indul. A csípős szellő
szembe fújt velük és csodásán kiöblögette fejük
ből a kor, az éjszaka, a sors boszorkánynyomását,
kiöblintette a guzsbakötött lélekből a búskomor
ság kísérteiét. Ez a tavaszi szellő kimossa a fiatal
ságból a tüskés csalódást és a méltatlan megbántások szántásain burjánzó fölháborodást. A
szembe fujdogáló tavaszi szellő ezermester, aki
mindenhez ért.
Magda hozzásimult urához :
— Bandi, jó itthon ...
A férfi kis párja vállára tette kezét :
-JóHallgattak, mert a hallgatás a legőszintébb
beszélgetés. Gondolatok váltása. Szívek cserél
getése. Átballagtak a lévai nagy piacon, hol ter
metes garammenti menyecskék pompás libamája
kat kínálgattak.
— Szép ifjasszony, tőlem vegyen ... Én a
libáimat nem is kukoricával tömögetem, hanem
igazgyönggyel...
— Szép nagysága, nálam vásároljon. Tőlem
vett az utolsó cseh kommendáns is, hogy könynyebb szívvel iramodhassék Prágáig ... De tő
lem akart venni az első honvéd is, — csakhogy
annak nem adtam el, hanem adtam!
Vettek. A sarki Lacikonyhában megsüttették.
— Magdi, ebédeljünk ocíafönt a lévai várrom
falai között. Ne érezzük, hogy bujdosók lettünk ...
Te lész az én várvédő Zrínyi Honám, én meg leszek
a te végvári vitézed ...
Lankadtam de jókedvűen vándoroltak a vár
romhoz. A tót határt szállongó ködök, a tavaszi

118

magyar rög lélekzetei elrejtették. Szemben a
nagysallói síkon olvadoztak a derengő hófoltok,
mintha a nap színezüsttel vonná be a fekete gö
röngyöt, — az örülő nap, a magyar föld fiaival
együtt örülő rögöt. Magyar kézen — talán min
den ezüstté, arannyá válik ... Az egyik falüregbe
bújtak a borzongató szél elől.
— Ez aztán a villásreggeli, Magdi !
A várfal hangosan visszadadogta : Mag-di !...
A férfi fölugrott és gyerekesen belekiabálta a
várablakba :
— Köszönöm, hogy kiutasítottatok..
A rom felelt : — utasítottatok.. .
Eörs Bandi folytatta :
— És így visszahonosítottatok...
— Honosítottatok... — harsogta vissza a rom,
mintha Rákóczi kurucai vagy Görgey honvédéi
tréfálkoznának a rom minden zugából. A fiatal
asszony borzongott és rá-rálehelt fagyos kis kezére.
Azután csengő, puha hangon dalolta a «symphonia
Hungarorum» dallamát. A szövegből csak a refraint
tudta: «Hej-haj, gyöngyvirág, — teljesszegfü
szarkaláb...».
A férfi hirtelen előkaparta kis noteszét és
irkálni kezdett.
— Magdi, nem tudom mi van velem. A Col
legium Hungaricum óta nem firkáltam verseket...
A versírás fiatal bolondság, diákos ábrándozás...
Vagy pedig csak a született költőóriásoknak való.
Nekem meg hiába adta a sors útitársul a két rit
must, a logaritmust és az életritmust — látod,
már ezeket az idegen szókat is csak rímekben
tudom kimondani, — jókedvemben verseket gyár
tok. Első reggelinkén — magyar földön — verset
faragok...
Az asszony kikapta ura kezéből a kis noteszt
és szavalta, az utolsókét sort bűbájosán dalolta :
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Romba roskadt Léva vára,
Harmatozza őszi pára ;
Omló bástya kőperemén
Együtt hervad virág, remény.
Mégis nóta cseng valahol,
Talán csak a lelkem dalol :
Hej, haj, gyöngyvirág,
Teljes szegfű, szarkaláb...
Nagysallói rónaságon
A hallgató sorsot látom,
Magyar kardok villanását,
Magyar halál hallgatását...
Kuruc támad, — honvéd támad,..
Engem meg száz régi bánat.
Hej haj, gyöngyvirág,
Teljes szegfű, szarkaláb...
Léva alatt fut a vonat...
Kihajítom bánatomat!
Ott, ahol a fehér ház áll,
Áthajítom a határnál...
Tót leányok, tót legények,
Kapjátok el: régi ének....
Hej, haj, gyöngyvirág,
Teljes szegfű, szarkaláb...

Áthajítom a bánatom,
Felét szívből odaadom...
Kapjátok el, — ahogy zokog, —
Nektek is lesz bánatotok...
Ha együtt hull könnyünk folyvást :
Megöleljük még mi egymást !
Hej, haj, gyöngyvirág,
Teljes szegfű, szarkaláb...

— Bandi, ez csinos vers. Tetszik nekem. Látod,
milyen jó ez a magyar levegő. Máról holnapra
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poétákká változtatja a számüzötteket is. Édes
uram, jó idehaza...
A férfi derékon ölelte bajtársát, kinek szeme
alján már nem sötétlett gondterhes, átvirrasztott
éjszakák árnyéka. Április már rózsaszirommá
csókolta orcáját.
— Magdi, tudod, hogy jó idehaza... — Ő, a
küzdő ember sem tudott mást mondani, mert
ennek az egy gondolatnak áhítata töltötte meg
egész lelkét.
A várrom visszhangja suttogva ismételgette :
jó idehaza... jó... haza... Bizonyos, hogy nem
csak ők ketten voltak ott fent a romon. Ott sutto
gott hozzájuk a marasztaló magyar föld. Ott har
sogott vissza feléjük a nemzeti becsület történelme.
És szólott hozzájuk még valaki, az a misztikus
nagy szeretet, mely ha nincs meg a gyarló embe
rekben, — ott virraszt minden fűszál tövén, ott
bólint megértőleg minden kalász áldott fejével, —
ott bíztat minden napsugárban, melyet az örök
jóság nekünk osztott és nem másnak! Bandi
ennek a misztikus szeretetnek hangját hallotta,
mely körülötte susogja : jó idehaza... Megértette
ezt a titokzatos hangot, mert megsímogatta a
várrom nedves, hideg köveit, — kezében melen
gette a múlt ősz sárga fűszálacskáját, mely ott
erőlködött, hogy kitekinthessen a lőrésen a napba.
Ö maga isbelenézett a felhők közül éppen kicsillanó,
őket kereső napsugárba.
— Magdi —- itt van... Velünk van... A ma
gyar föld nagy szeretete. Ha nincs is meg az em
berekben, — meg van valahogy ebben a honi
rögben. Már gyógyítja nosztalgiámat, — remény
ségekké varázsolja minden csalódásomat...
— Lassan mentek lefelé. Együtt, kézbe-kéz.
A vonat elvergődött Párkányig, hol megint
órákat kellett várni, mert csak késő este utaz
hattak tovább Budapestre. Az állomás kihalt volt.
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Sokáig tartották az 1918—19-i nagy operációk
után elkötve az ország ereit... Még nem indult
meg az élő erek kis patakja, mely «a szívet hajtja».
Ide-oda lézengtek kettesben. Sugdolództak, —
nevetgéltek, mintha nem szegény kiutasított em
berpár, hanem szerelmes szökevények volnának.
Az egyik ablakpárkányon egész csomó régi újság
hevert. Bandi kimarkolt egyet. Még 1938. októ
ber elejéről való. Megakad szeme az apróbetűs
gyászjelentés fekete keretén, fekete kis keresztjén :
«A RONGYOS GÁRDA fájó szívvel tudatja
a bajtársakkal, hogy NAGY JÁNOS, sárbogárdi
születésű diák, majd földmíves, majd a szabad
csapat legvitézebb katonája 1938. október 12-én
Párkány mellett elesett, hogy számonkérte az
idegentől a magyar földet. Elhantoltuk a B.-falvi
kis temetőben». A gyászjelentés alatt egyszerű
kis rigmusok :

— Elmegyünk mi délre, északra, keletre,
Nem szóra van szükség, hanem férfi tettre.
Uttalan utakon lopva lesre járunk,
De többé, de többé egy percig sem várunk !
Mindent visszahozunk !
Mert nagy törvény szerint mi összetartozunk!

Bandi elhalványodott. Ajkai remegtek. Meg
kérdezte az arra siető baktert, merre, messze van-e
B-falva?
— Csak egynegyed óra...
Egy szót sem szólt Magdájához, mert nem volt
szava, csak könnye. Odatartotta kis felesegének
az újságlapot. Egymás mellett ballagtak. Az ös
vényhez beszögellő kis erdőben egypár fenyő
gallyból koszorút kötöttek. Szalag nem volt kéz
nél, — hát Magdi kis csipkekendőjét kötötte át
a gallyakon. Bandi meg tintaceruzájával beleírta
a kis fehér alapba : «Mi összetartozunk».
19 Jankóvics.
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A B-falvi temetőben hamar megtalálták a kis
tölgykeresztet. Még nem volt rozsdás a név. A rig
must is valamelyik poéta-bajtárs a gárdából
ráaranyoztatta a kis fekete vaspaizsra.
Ráakasztották a hevenyészett tűleveles koszo
rút a keresztre és álltak egymás mellett. Hallgat
tak, mert ez a fiatal emberpár érezte, hogy «nem
szóra van szükség, hanem férfi tettre».
KILINCS, MELY NEHEZEN BILLEN...

Eörs dr. fáradtan lépett be régi barátja és
önkéntes-korabeli kenyeres bajtársa, az «állam
férfiú» előszobájába. Napok óta próbálkozott táv
beszélőhívásokkal, mikor találkozhatnék vele?
Csak dodonai válaszokat kapott : «a kegyelmes
úrnál éppen bent van a méltóságos úr» vagy a
«kegyelmes úr elment a méltóságos urak értekez
letére. ..»
Az előszobában sokan várakoztak. Nem a nép,
mert az istenadta nép csak küldöttség formájá
ban juthat el idáig, Szeretetremeltó, gavalléros
magyar urak voltak együtt ebben az otthonos,
kényelmes előszobában. Valamennyien első látásra
tegeződtek. Ügy tettek, mintha egytől egyig atyafiságban volnának, mert az egyik édes bátyja volt
a másiknak, a másik édes öccse az egyiknek, ölel
gették egymást, mint a kedves öreg diákok, kik
már esztendők óta nem vetődtek össze vadásza
ton, kaszinókban, bridge-asztalnál vagy vala
melyik közéleti sztár tiszteletére rendezett ban
ketten. Mindegyik megesküdött, hogy a másik
fiatalodott meg azóta, hogy utoljára találkoztak.
Micsoda! — az a deresedő halánték? — az tet
szik csak igazán a szép dámáknak ! Kedvesek vol
tak és jókedvűek, pedig titokban mégis csak
utálták egymást. Szakszerű tájékozatlansággal
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vagy tájékozott szakszerűtlenséggel beszélgettek
minden aktuális ügyről, a kollektív biztonságról,
a bekerítés politikájáról, az univerzitárius álla
mokról. Beszélgettek a tekintélyekről, — termé
szetesen mindegyik önmagát értvén tekintély alatt.
Mind igen modernek voltak, mégis mindnyájának
esze járásán legalább félszázad zománca ékes
kedett.
Szó esett a reformokról is. Megegyeztek abban,
hogy azokat hirdetni kell, csak — no, mondjuk :
hirdetni... Az emberi teremtmény is lassan fej
lődik és lassan érik. Az eszméknek is ily lassan
kell érniök. Többen azt is tudták egymásról, hogy
a másik is a visszatért megyékben valami főispánságot vagy egyéb stallumot akar. Főispánságot, de
legalább is abban a megyében, hol az élet kelle
mes, szép a megyeházi lakás, pazar és modern.
A megye asszonyai pompásak és kacérak, — meg
az alispán, az a «vitéz — hogy is hívják» nem is
maga a nyakas önkormányzat, mely minden lete
perés után talpra ugrik, meg nem is az a típus, aki
húsz esztendő úgynevezett mártírsága után és
ennek jogcímén fertőzött a «csehszlovák demo
kráciával». Magyar gyomornak magyar konyha
való ; ez áll a szellemi boszorkánykonyhákra is.
Nagy távolság a tegnap és a holnap áthidalása.
Olyan ez, mint az útkeresztezés a nagy körúton,
csak akkor szabad átmenni, mikor és a merre a
fehér kesztyűs rendőrkéz könnyű és fesztelen, de
szigorú hatalmi legyintéssel az utat mutatja.
Eörs tömérdek bölcseséget hallott, — melyet húsz
éven át nélkülözött...
A takaros fiatal titkár kedvesen mosolygott
az urakra. Egyformán és ugyanazzal az arccal,
mint a diplomata, aki utazik és minden állomá
son kimosolyog a vagon ablakán. Hátha meg
látják az újságírók és ebből a mosolyból hasá
bos következtetéseket írnak meg. Maga is jegyez19*
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getett blokkjára, de mindig olvashatatlanul, mert
jó gyorsíró volt. Telefonja is egyre csengett és
őmindig úgy válaszolt, hogy a várakozó urak
ne sejthessék, kivel beszél? Mindig «méltóságos»nak címezgette a hívókat. így nem lehetett sej
teni, kivel beszél, mert ez a cím légiókat illet...
Hogy miről beszéltek, az még misztikusabb ma
radt, mert válasza mindig «igen» volt. Hiába az
«igen» tart össze, — a «nem» szétbont, tehát
destruktív szó...
A cigarettafüst végighengeredett a csillár
üvegfityegői körül és a levegőt halk zsongás telí
tette, a várakozók halk sugdolódzása. ízlésesen,
előkelőén öltözött hölgy lépett be. Érett volt,
mint a hibátlan alma, mely sokáig megőrzi ham
vát. A jobb napokat látott, elvirult gépírónő
végigmérte a másik asszonyt, gyűlöletes taksálással. Érezte, hogy most ebben az előszoba-élet
térben valaki lefokozta. Hiába szólítják az urak,
akiknek valami föl világosít ás kell, «aranyos, édes
Fifìnek», érezte, hogy ő most nem aranyos, hiába
festi haját aranyszökére. Érezte, hogy nem is
édes, mert már jócskán megsavanyodott itt a
hivatalban, hol pedig arra számított, hogy majd
csak akad valaki, aki neki addig diktál, míg ő
diktálhat neki... Hirtelen megtudta, hogy ő már
nem is Fifi, hanem bizony Jozefin, sőt Józsa...
A várakozó urak akaratlanul kicsit fölemel
kedtek a kényelmes székekről és meghajoltak.
Az asszony meg sem számolta őket pillantásával.
A tisztelgést xígy fogadta, mint akik ellepnek a
díszszázad előtt. A titkár kezet csókolt. Az asszony
meg kedvetlenül köhintett.
— Oh, talán a füst bántja méltóságos Asszonyo
mat?.,. Uraim, bár még kora tavasz van és a
fagyos szentek is nálunk meg-megállnak átutazó
ban, — kinyitnám az ablakot egy percre...
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Az ablak kitárult. Az urak hallgattak. Az
asszonyra egypár aranyos napsugár esett.
Az asszony fejbólint ássál köszönte a levegőt.
Úgy helyezkedett el, hogy a napsugarak inkább
csak ruhájából szőjenek aranybrokátot, csak
sehogyse mélyedjenek el orcája vizsgálatába. A
napsugár nagyítóüveg, mely megmutogatja a
mikroszkopikus ráncokat is.
A palota párkányán lebzselő galambok ijedten
riadtak fel,mert a magasban átberregett a Róma —
Budapest közötti repülőjárat gépe,Hirtelen messzi
ről belecsendült a hivatalszobába a Hunyadi
induló ritmusa. Honvédek jöttek kaszárnyájukba
gyakorlatból. Az egyik úr leejtette monokliját
és halkan megjegyezte :
— Kell nekünk sztratégiai határ? Ez az egyet
len bevehetetlen erőd. Az élő erőd. Szegény az
ország, de a vére — jó...
— Egészséges, tüzes vér. — Ismételte szom
szédja, miközben megforgatta ujján jegygyű
rűjét.
— Egészséges vér... De azért nagyon okos
dolog volt, hogy Csallóköztől Ungvárig minden
hazatért vér nélkül. Kár is lett volna egyetlen
csöpp vérért...
Eörs dr., aki egyik várakozót sem ismerte és
elszigetelten ült a sarokban, szomorúan nézett a
beszélgetőkre. Igazuk van. «Azt a kis patakot,
mely a szívet hajtja, — ha egyszer kiapadt, ki
nem pótolhatja — óceánja vérnek...» De hát —
kár lett volna? Csak ezt ne mondanák! Elszántott
magyar mesgyékért, elkallódott magyar lelke
kért, Rákóczi sírjáért, Komárom Jókai-meséket
zsongó partjáért nem lett volna érdemes egyetlen
vércseppet sem hullatni? Ők, akik túlról jöttek,
húsz esztendő minden álmatlanul beköszöntő
éjjelét és minden reménytelenül virradó hajnalát
adták ezért az egyetlen percért, amit itthon
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«hazatérésnek» hívtak... Minden mást is adtak
volna...
Az utcákon fölhangzik a megszokott kiabálás :
az Est! az Est! A várakozó magyar urak órára
néztek, hallgattak és nézték az asszonyt. Mére
gették egymásra rakott kecses lábait. Szép az
ilyen domború élőkép ! Miért ne nézegetné az
ember? A pompás paripákat is lábuknál kezdik
csodálni. A láb a «race» kifejezője... Tisztelettel
jesen átsandítottak ésszemükkel öltöztették vagy
vetkőztették az asszonyt, mint Goya a Mayát és
a Maya desnudát... Ez a csöndes szemlélődés a
férfiak örök kiváltsága Phidiastól kezdve, aki
istennőket faragott, Canováig, aki Borghese Paula
hercegnőt faragta. Mind azt gondolták : jó, hogy
itt ez az asszony, — legalább hamarább múlik a
hosszú várakozás. Vagy kegyetlenség, hogy itt
ez az asszony, — lassabban telik az idő, mert az
asszony kíváncsivá tesz...
Csákváry, a képviselő, nem is bírta tovább
türtőztetni kíváncsiságát. Névjegyet húz tárcájá
ból és ráírja : «fiam, ki ez a szépséges dáma?»
Odateszi a titkár elé, és hogy magáról elterelje a
kíváncsiság gyanúját, diszkréten leplezi az írott
kérdést e szavakkal : «Öcsém, majd add át név
jegyemet a. kegyelmes úrnak...»
— Ah, igen, hebegi a titkár,— hogyne, hogyne...
Az asszony meg elmosolyodik. Tudja jól, hogy
most e kettő között csakis ő róla van szó. Mosolyog
a férfi-gyerekeken.
Belülről szólal a csengő. A titkár berohan és
kijövet kitárja a párnás hangfogó ajtót a «nagy
asszonynak». Ő megy be soron kívül. Az urak
várjanak. A hivatal várjon. Az akták várjanak.
A várakozók a titkárhoz rohannak és ostromol
ják : «ki ez az asszony?»
A fiatal ember mosolyog. Lesütött szemmel
csak annyit mond :

— Ő a «nagyasszony». Neki — mint szokás
mondani, — minden csak egy szavába kerül.
Az urak visszazökkennek a karosszékekbe.
Rágyújtanak. Asszony beszéde hosszabb egy-két
cigarettánál. Eörs órára néz. Az urak tovább tár
salognak. Mindegyik szavából kiérezni, hogy ön
magát tartja a «nemzetfenntartó elemnek». Mind
egyik többet tud a másiknál hiteles napi hírekből.
Egymás között visszafelé árverelték a dátumokat :
én már megmondottam 1937-ben, — én tudtam
1938 augusztusában, — én már megjósoltam 1919
őszén, — talán olyan is akadt, aki már 1914 tava
szán sejtette...
A testes, joviális úr, akinek gyér haja remekül
simult oda, ahol már nincs haj, érdekes mesét
tudott :
— Halljátok csak, micsoda szerencséje volt
a legutolsó pillanatban a múlt héten főispánnak
beiktatott Pista barátunknak... Ez a bátor
pajtás még a nyáron beutazott Csehszlovák
országba, hogy megnézze csonkított birtokát.
A csehek lefogták négy napra, mert összetévesz
tették egynevű unokaöccsével, aki magyar hon
védőrnagy. Az a négy nap, ameddig a tévedés
kiderítése tartott, az ő feneketlen szerencséje,
valóságos cseh egekből hullott magyar érdemmanna... A főispánság volt e négy nap fájdalom
díja. Én bizony nyolc napot is ültem volna ilyes
miért ...
— Én még jobbat tudok ennél. — Vetette
közbe a monoklis. — Ismeritek az én atyámfiát,
a Miskát? Pompás helye volt egyik vidéki fé
szekben, mikor besurrantak a csehek. Még most
is ott lehetne, mert ő csak zsebben mutogatta
az öklöt. Ügyes is és úgy beszél tótul, mint
Hviezdoslav vagy Kalincák. De ő szeretett volna
fölkerülni Budapestre, minden áron. Mikor itt
Pesten megürült a legjobb hely, kihallgatásra
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rohant Prágába miniszteréhez. «Esedezem csap
janak el. Buktassanak meg a tót nyelvi vizsgán.
Fosszanak meg állásomtól...» — Miért? — kérdi
röviden a prágai nagy úr. — Mi meg vagyunk
Önnel elégedve... — «Igen ám, de én meneküli
akarok lenni...» A miniszter nevet. — «Bravo,
dobzse! Önnek van érzéke a közélet iránt. Holnap
fölmentem. Helye jó lesz egyik rokonomnak».
A harmadik úr, aki szórakozottan lapozgatott
az asztalon fekvő füzetekben, melyek a magyar
kisebbségről tartalmaztak cikkeket, közbeszólt :
— Látjátok, milyen előzékenyek ezek a sokat
gáncsolt csehek! Valamint az ő érdekükről is
szó van, segítenek megtámasztani a létrát a «mene
külteknek» is — hadd kapaszkodhassanak fel
jebb. ..
Eörs dr. belepirult ezekbe az éppen nem szép
történetekbe. Szinte szeretett volna közbeszólni
valamit, mikor az államférfiú ajtaján kilépett a
«nagyasszony». Odasúgta a titkárnak :
— A kegyelmes úr most valami Eörs dr. urat
akar fogadni, aki Pozsonyból érkezett. Maga
mondta nekem, hogy ez az úr kerül sorra. Sok
érdekeset mesélhet... Azután hirtelen egész közel
lépett Eörshöz és halkan mondotta : Ah, kedves
Eörs, örülök, hogy megismerhetem. Sok derék
dolgot hallottam már Önről... Telefonszámom
257-333. Telefonálhat — úgy délután 5 körül.
Ha nehéz ügye van, szívesen protegálom...
Megfordult. Elmosolyodott. Mindenki tartotta
az ő bundáját. Fifi és a titkár — a joviális úr, a
monoklis és a harmadik, meg a többiek. Csak a
gyorsan behívott altiszt győzött...
A párnázott ajtó lassan becsukódott Eörs
mögött, aki már hozzászokott ahhoz, hogy mögötte
sokkal nehezebb ajtók csapódjanak be. Ehhez
már hozzászokott — még ott túl...
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Az államférfid fürgén pattant föl íróasztala
mögül és két kézzel szorongatta Eörs kezeit.
— Isten hozott, Bandi. Boldog vagyok, hogy
látlak.jHol is vagy? Már itt, vagy még túl?

— Rendben a szénád ? Úgy értem — idehaza?.
— Reményiem. Legalább így kell mondanom.
Onnét el kellett mennem. Tehát itt vagyok, mert
a költő zsoltárszava nekem ma reális próza való
sága lett : nincsen számodra hely...
— Bravó. Isten hozott. Ékessége léssz a
magyar társadalomnak, ha már átestél a tisztító
tűzön...
— Miféle tisztító tűzön?
— Te csak a régi idealista maradtál. Nem
nézed, hova lépsz, hanem emelt fejjel mégy a
virradat felé. Tisztító tűzön? Hát az igazolási
eljáráson.
— Igazolás? Hát ez miféle csodabogár?
— Nos, rólad ugyan tudjuk, hogy e húsz év
alatt ki voltál. Tudjuk. Mindenki tudja. De hál
a formaság éppen formaság. Ruha az, amelyhez
mértéket kell venned, hogy rád szabhassák. Az
egész történelem nagy formaság. A történelem
nagy türelem....
— Türelem? — Én húsz esztendeig vártam.
Ez nagy türelem volt.
— Mondom Bandi, csak formaság.
— Azt hiszem — mondotta Eörs keserűen,
hangsúlyozva — én már átestem némi formaságo
kon. Láttam összeomlani a legszebb magyar
tündérregét, mely még a csodaszarvasénál is
szebb volt. Azt. a tündérregét, hogy miénk az a
föld, mely ezer évig a miénk volt. És én nem
futamodtam meg önzőén. Ott maradtam. Voltam,
mint a Végvári nevű nagy poéta megírta : .. .őrlő
szú az idegen fában. Ugy-e, ez mind csak forma
ság volt?
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— Ugyan ne izgulj, Öreg barátom! Hisz mi
tudjuk, ki vagy. Mondom, csak formaság az egész
história.
-Jó. Csak formaság volt, hogy ketté tört
a sorsom. Formaság volt az az ötödfél esztendő
a Rigómezőn, a rokitnói ingoványon meg a Doberdói Karszton — és formaság volt utána új
életet kezdeni... Formaság volt, hogy azoknak,
akiket már-már cserben hagyott a lélek, osztottam
saját lelkemet. És mikor már nekem magamnak
sem volt elég lelkem, hát azt hazudtam, hogy
még van... Szóval prédikátor voltam, aki már
maga sem hisz. Hát ennek a kínja mind csak
formaság volt. Ki-be jártam a csehszlovák fogház
kapuján, mintha otthonom volna ott bent. Forma
ság volt. Most talán igazoljam, hogy az a sok
sírkő — eleim becsületéről — mind csak formaság,
mert az a magyar kalász, mely az ő porukból
hajtott — az is mind formaság...
— Bandi, ne légy oly keserű. Te e húsz évi
számkivetettség alatt érzékeny mimóza lettél...
Német szóval magyarázom : weltfremd lettél...
— Kedves barátom, még éppen elegen várnak
ajtód előtt, Derék urak. Az érvényesülés kére
gétől. Azt hiszem, a legtöbbnek nem kell érdemeit
igazolni... S nekem kell. Mert 1919-ben Európa
nagy parcellázói elszántották a magyar föld
háromnegyedét, azt a részbarázdát is, melyben
én gyökeret vertem, ha már nem termő gabonának,
nem is nyíló akácnak, afféle szomorú fűznek,
mely talajt köt. Értsd meg : talajt köt! E nagy
parcellázok bűne — most az én bűnöm. Ez a bűn
az, hogy valaki véletlenül valamikor néhány
kődobásnyira arrébb talált hajlékot, mint ahol
később idegen kezek mesgyét rajzoltak... Engem
húsz esztendőn át naponta igazolt ellenségem, ki
elszedett tőlem kenyeret, egészséget, békés éj
szakai álmot — hajnallátást. Igazolt ellenségem,

ki minden lépésemre vigyázott — még akkor is,
mikor hazai földön jártam. Azt hittem, az ellen
séget, mint legigazibb koronatanút megbecsüli
tek, ha már szavam, toliam, tettem felejtitek.
Jó. Igazolást kívántok, tekintély-emberek tanú
ságával, akik eddig nem is álmodták, mi történik
a szomszédságban, a magyar határon túl. Mint
ahogyan a nagy bérház lakói nem tudják, hogy
az arasznyi elválasztó falon túl kacagnak-e vagy
sírnak-e? — születnek-e vagy haldokolnak?
— Bandi, téged a cseh járom valósággal meghibbantott...
— Nem, barátom. Én engedelmes magyar pol
gár vagyok. Legyen úgy, ahogy ennek lennie kell.
Igazoltassatok vagy ne igazoltassatok. Én az
maradok, aki voltam és az leszek, akinek lennem
kell. De én nem is magamért jöttem ide... Kérni
akarok valamit. A húsz év alatt alaposan elfeled
tem — kérni. Csak azt kérem, hogy támogasd jó
szóval fiam visszahonosítását is, mert fiatal fele
ségével még túl viaskodik a mai napért, mert
hiszen jövője ott — nincs.
A másik elkomorodott.
— Ne haragudjál. Ez nehéz dolog. A fiatalok
maradjanak túl. Két okból. A künt rekedt ma
gyarság tartsa a posztot jobb időkre. Meg fiata
lok nem kellenek idehaza. Elég kenyértelen ifjú
ságunk van már... Ők túl kellenek.
— Úgy? Szóval, akinek nincs jövője, éljen a
jelenben, múltból, mely még morzsát sem ha
gyott...
— Sajnálom. De elvekből kedvedért — bár
mily szeretettel tenném — nem tágíthatok.
— Jó. A magyar paraszt azt szokta mondani :
köszönöm a hozzám való jóságát. Ezt mondja
akkor is, ha megkínozta az ügyvéd, a doktor
vagy az adószedő... Felejtsd el, hogy kértem
valamit. Isten ments, hogy munkaidőtökből,
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mely a nemzeté, egy percet is elvonjak a magam
vagy a fiam ügyének. Ez lopás lenne...
Fölállt. Az államférfiú cigarettákat tolt eléje.
— Ugyan, gyújts rá öregem. Ne zsörtölődjél.
Örülünk neked — mert szeretünk. Segítünk...
— Köszönöm. Engem igazol az ellenség. Majd
csak fiamat is visszahonosítja az ellenség...
— Ugyan, te savanyú Bandi — látod már a
Savanyú Jóskából és Angyal Bandiból vonom
össze címedet — jer ma hozzám vacsorázni.
— Ma este — még nem! Ma még nomád va
gyok, Majd akkor jövök hozzád, mikor már be
fejeztem a honfoglalást... Isten velünk.
Hangtalanul ballagott lefelé a vörös lépcső
szőnyegen.
A zöldatillás portás feszesen szalutált a
kapuban és azt gondolta : de nagy úr lehet, hogy
ilyen sokáig volt odabent...

IME, A SZÉP TAVASZ KIESETT AZ ÉVBŐL ...
Eörs dr. szerény hónapos szobájában leült az
íróasztalához és levelet írt fiának Pozsonyba.
Nem postára szánta. Majd csak akad valaki, aki
átviszi. írt :
«Budapest 1939 április...
Édes jó fiam! Pozsonyban sokszor biztattalak.
Előtted jártam utat törni. .Melléd álltam, hogy le
ne térj. Mögötted jártam, hogy senkise támad
hasson hátba.
Most, hogy magam már itthon vagyok, föl
írom neked a legnagyobb tanítást, mely pedig a
legtermészetesebb. Világos, egyszerű, önmagától
értetődő mondat : szeress minden magyart !
Talán különösnek tartod soraimat, de szük
séges, hogy ezt az intést megírjam neked, mert
itthon — mi magyarok — nem szeretjük egymást
eléggé. Itthon ezt a szeretetet — hitem szerint az

egyetlen nemzetfenntartó ösztönt — kissé el
politizálták ...
Pedig ez a szeretet, mely két magyart, ezer
magyart, minden magyart összefog, a legnagyobb
alkotó munka. Ez a szeretet a legkitűnőbb hiva
taloskodás. Ez az egymás szeretete az igazi egész
ség. Az élet egyetlen hálás édessége. Ez az igazi
őserő, mely jobban összekovácsol, mint a hon
polgárság, — mint a hivatali eskü, mint száz egye
sület és a frázis-hangú társadalom...
De meg ez a magyar szeretet, mely nálunk
még nem melegszik eléggé, a legnagyobb jótéte
mény, amit önmagadnak ajándékozó]. Mert, aki
a gyámoltalanabb, a szegényebb vérségét becsü
letesen gyámolftja, önmagával tett egész életre
való jót... »
Ebben a pillanatban csengetnek. Eörs maga
nyitott ajtót.
Fia állt előtte és Magdi, a fiatal asszony.
— Édesapánk, bennünket kiutasítottak...
— Mondjuk úgy, jó gyermekeim -— az ellen
ség visszahonosított benneteket is...
A fiatal asszony meglátta az íróasztalon a
befejezetlen levelet.
— Apa, nem Bandinak írt levelet?
— Igen, kis leányom...
— Akkor átvesszük... Ez a levél legyen ma
gyar földön az Tstenhozottunk...
— Semmi baj,.. Isten hozott ! Itthon va
gyunk és idehaza még a szenvedés is gyönyörű
ség... Hogy elmúlt az a. húsz esztendő! Talán
legjobb volna elfelejtenünk...
A két fiatal két oldalt belekapaszkodott Eörs
karjaiba. Kórusban ismételték :
— Nekünk magyaroknak nem szabad semmit
sem elfelejtenünk. Legkevésbbé azt, hogy...
«Ime, a szép tavasz kiesett az évből...»
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