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A kis tisztásen egy pillanattal előbb még meleg volt és
'énekeltek. Köröskörül sárguló tölgyek., vérveresre piruló
akácok és más tarka lombok virítottak és ezen a helyen a
föld mélyéből valami kemény szikla dudorodott ki, amit
vastagon lepett be a moha. A szőlőhegyek felől a must er
jedő, savanykás szaga szállt feléjük. és hogy megették a
magukkal hozott ozsonnát, Irma énekelni kezdett a gyere
kekkel. Egyik dal húzta maga után a másikat, észre sem
vették, hogy közben bealkonyodott és újra megeredt az eső.

Amíg sütött a nap, a szőlődombokról áthallatszott a szü
retelők éneke. Volt úgy, hogy swszéneket hozott a szellé:"
kis időre mintha magyar is hallatszott volna, de leginkább
elnyújtott, jajgatós román dallamok úszkáltak az őszi leve
gőben, mint az ökörnyál, szomorítöan, szívósan, mindig újra
előbukkanva. Irma akarta, hogy erről az erdőszélről magyar
dal verje fel a csendet. Hogy belemelegedtek a kis sovány
proletárgyerekek, némelyik még sárgásbarna ozsonna-kenye
rét sem ette meg egészen. A kukoricával kevert töredező

kenyérdarabok ott hevertek mallettük és amíg még sütött a
nap, egy sárgacsőrű rigó, meg néhány veréb is odamerészke
dett melléjük.. Talán az énekszóra, talán a kenyérdarabokra.
Nem hessegették el őket és a madarak sem voltak túl falán
kok, Csak csipegettek a kenyérmorzsából és mintha hallgat
ták volna az éneket ők is. Együtt voltak hát megint egy kis
időre - gondolta Irma - a madarak, a gyerekek, a fák és
ő, mint a tavaszon. amikor a madarak és fák napját megünne
pelték. Akkor is háború volt már, de nem ilyen közel, hisz
senkisem gondolta még akkor, hogy Erdély borul lángba, és
ide Medgyesre is elhallatszik az ágyuszó, mint a nyáron el
hallatszott a szebeni csata idején. Rossz volt most az ébre
dés. A mustszagű, mámoros éneklés közben elfelejtettek
mindent s úgy dobták el maguktól a sok háborús rémséget,
mintahogy a felcserepesedett földhöz hasonló kenyérdarab
kAkat hajigálták el a madaraknak. De most újra sötét lett
körülöttük a napfényes égbolt, mint ezen a keserves őszön

annyiszor. Lázasra pirult arcukra' hideg esőcseppek csapöd
tak és borzongtak a hideg esti szélben.

- Indulás gyerekek! - vezényelt megborzongva, mint
II kora hajnalen ébredő, ha sürgősen virrad rá a napi gond
édes álmodás után. - Vegyétek föl a kabátotokat. siessünk!

Tucatnyi kislány kapkodta fel a földről ujjasát. kabát
káját, volt akire csak kopott kötött réklit adott az anyja.
Apró, esőcseppektől nedvesedő ujjacskák verdesték a szö-

* Részlet ll. szerz/) 1916-ban játszódó regényéblll, amely az
1942-es könyvnapra jelenik meg.
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vetre tapadt gizt-gazt, mohafoszlányt, meg a gyürődésekben

megbúvó kenyérmorzsákat.
"Megfáznak ezek a gyerekek s én leszek az oka ..."

borult el Irma a kislányok szegényes kabátkái láttán. Mert
a nehéz háborús őszön még a tanítás sem kezdődött meg a
magyar iskolában. Az iskola sebesültekkel volt tele, nem
volt hol tanitani. És ő maga sem volt még kinevezett tanító
nő. Talán már az lett volna erre az őszre, de a román be-
törés mindent fel dúlt itt, mindent megzavart és összekavart.
Hetek óta igérte már agyerekeknek, hogy egy szép napon
kirándulnak ide az erdőbe. A gyerekek nem tudják, hogy
még mindig nem érkezett meg a kinevezése és csak benne
bíznak, benne látják az iskolájukat. A szászok nem adták
oda tantermeiket, ott folyik a tanítás és már a szüreti ünne
pélyüket is megtartották. Persze nékik könnyű, hisz majd
nem minden szásznak vanitt szőlője. Összeszedték a gyereke-
ket, szekéren vitték ki őket a szőlőkbe és énekeltek. mulat
tak tegnap egész délután. Hát ma délutánra ő is összeverbu
válta a gyerekeket. Ezek szegények, nincs itt földjük, házuk,
szőllejük. Csak ide az erdőbe hozhatta őket a maguk szegé
nyes kis zsíroskenyerével, amit otthon is megkapnak. De
mát' volt ez mégis itt az erdőn dalolva és fogócskázva, őszi

kikericset és vörös lombot gyüjtögetve. Ha szőlőt nem is ad
hatott nekik, akadt még vadszeder, csipkebogyó, abból ehet
tek.

-- Álljatok sorba, siessünk! Ne hagyjatok itt semmitl
-- Irma néni, Kósa Julis hiányzik, - kiáltja most egy

vékony cérnahang.
És egyszerre zajongás kél, csivitelő riadt rémület. Julist

keresik a verdeső esőben, kiabálnak. befutkosnak az erdőbe.

Hogy egyenként veszi elő őket, kiderül, Julist már jó fél
órája senki sem látta. Még ozsonna vagy talán éneklés köz
ben tünt el. Nagyobbacska, isméltöískolás lány már Julis.
Szeplős, nyurga és mindig éhes a szeme. Lecsüngő szőke

haját cukrosvízzel bodorítja és tükrőt hord a zsebében. A lá
nyok nem szeretik, meg is vetik, mert azt mondják, Julís
koldulni is szokott. Ott csavarog a kaszárnyák meg a hadi
kórházak táján és olyan éhesen tudja nézni az ebéd- vagy
vacsoraosztást nagy szürke szernével, hogy mindig akado baka,
aki megszánja és odaadja neki a csajkáját.

- Olyan rosszféle Julis _.. - mondja a kis árulkodó
Göntér Anna, aki a multkor sem akart vele menni a sorban.
Irma leszidta akkor Annát, de szidalom közben elhallgatott.
Ű világosítsa fel Annát, hogy mi is az a rosszféle? Hogy
ilyet nem szabad iskolatársra mondani és bizonyára csak
úgy hallhatta a nagyoktól azt a kifejezést, amit nem is ért.
De nem merte felvilágosítani Annát, vagy talán félt tovább 
feszegetni a dolgot, a Julis dolgát. Volt náluk tegnap, tudja,
hogy élnek. A Julis apja is katona, régen kiesett a bőrgyár

ból, az anyja meg bukta-sütésből él. Ha tud lisztet szerezni,
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megdagasztja, egy kis szilvalekvárt cseppent a tészta középí
be, aztán árulja az állomásokon a katonáknak. A külső S~

ron egyetlen konyhában laknak, ott sül a sok sütemény a ke
mencében, de a gyerekeknek nem szabad enni belőle, mert
akkor nem lesz másnapra krumpli sem. És a lisztért most
már a falukra kell menni, akkor Julis árulja a buktákat,
j!,lőbb két fillér volt darabja, most már négyért meg ötért
adják. Innen ismeri Julis a katonákat, sokat forog közöttük,
aztán kap néha ételt is. Most sem akarta elengedni az anyja,
alig lehetett rábeszélni. Julis se nagyon akart jönni, de Irma
mégis rábeszélte őket.

- Bántotta valaki Julist? - csattant most a hangja eré
leysen. - Mondtatok neki valamit, hogy elment?

Az Anna szemét keresi, az ment vele kissé húzózkodva
egy párban, amíg a városon át haladtak. És Anna mintha
akarna is mondani valamit.

Na Anna, felelj, te bántottad meg?
- Én nem... - vonogatja Anna vállát és elpirul.
- Azt mondtad neki, amit nekem mondtál róla?
- Nem mondtam semmit ... nem is beszéltünk egy-

mással.
Akkor azért rnent el, mert kítudjátok magatok közül.

- Nem azért ment! - rázza meg dacosan Anna a fe
jét. - Julis nagyon szereti a szőlőt. Biztosan elment kére
getni a szüretelökhöz. Mindig koldul!

- Elcsavargott.
- Nem kell azt félteni.
- Olyan rosszféle !
Egymásután szélalt meg a többi is és kimondta hát vala

melyik újra azt a szót, amiről Irma nem akart velük beszél
ni. Aprószemű, szitálö eső 'esik és egyre lejjebb zuhan rájuk
az alkonyat. Mit csináljon ezzel agyerekcsapattal ? Minden
családnál megígérte, hogy alkonyatra hazaviszi a kiránduló
kat. Most pedig azt kívánná a pedagógia, hogy mindnyájan
keressék meg együtt Julist és úgy menjenek haza, ahogy
jöttek, párjában.

- Hát akkor a szőlő felé megyünk, ha kerülő úton is
adja ki rövid megfontolás után a parancsot. - Előre, sies
setek.

És niennek karbafogózva, sikongatva is, mert csúszós
már az út, ha falevélre lépnek, az is megindul a lábuk alatt.
Persze ez is játéknak tetszik eleinte. Nem hiányzik nekik
Julis. Vidámak, mert az eső nem ette még be magát a ruhá
Jukba, cipőjükbe. Nedvességét alig érzik. És kegyetlenek is
Julissal. Ha a tanítónőjük szemébe merik mondaní, hogy
tizenkétéves társnőjük rosszféle, akkor maguk közt, lehet,
mást is beszélnek ...

Elől megy a gyerekcsapat, mögöttük Irma fiúsan félre
csapott vadászkalapjában. Szürke katonaposztóból készült de
rékbaszabott kosztüm van rajta és füWs sárga magascipő. új
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et a kOlJZtiitn, rövidebbre szabta a brassói szabö, mint az
ftt!llnr~ben még illett volna. Olyan majdnem, mint azok a
r&Vid katonaköpenyek, amit csízmához viselnek most a íron
tm a katonák. Igy aztán bármily magas is a sárga cipő szá
ra, a láb keskenyebb részein, a szoknya és a cipő között
mégis kilátssík a lábszárából is egy jó darab. Van, aki meg
stólja ezért a ruháért Irmát Medgyesen, de Brassöban, Ko
lozsváron meg Pesten mind ilyeneket viselnek már. Irma vé
letlenül jutott a ruhához. Apja hozta a frontról a jófajta sd
Iii szövetet, s ö is varratta meg neki még a tavaszon Brasse
ban.

- Ez olyan, lányom - mondotta - hogy kihúzhatod
vele a háborút. Ilyent mégegyszer nem kapsz, ha nem vi·
g)'áwl rá.

Irma szerette ezt a > ruhát. Szerette a rövid, harangos
ssoknyát, a katonásan bészabett csípőjű kabátot és a vastag
sárga cipőt is, amellyel akármilyen hegyi útnak nekimerész
kedhetett. Más, rosszabbalakú lány nem vehette vvolna fet
vonalainak sérelme nélkül a vastag posztóból készült kosztü
möt. De az ő alakja olyan vékony, olyan arányos, hogy ez .•
férfias ruha még karcsúbbá teszí. Az arca is olyan hosszú
w, fiúsan egyenes vonalú, hogyha eldugná vadászkalapja
alá vékonyszálú szöke haját - olyan kevés helyet foglal el
~ a haj, fél markába is belegyűrheti az egészet - s úgy ha
Iadna puskával a vállán valami csalitos erdőn, akárki meges
küdhetnék rá, hogy valami érettségi előtt álló grófi gyerek
vadászik ott. Csak az arca nagyon halvány s a bőre olyan
fínom, hogy ha odacsapódik valami kósza gallyaz útfélről

hozzája, egyszeriben kívörösödik s nehezen múlik el róla a
folt. A szeme pedig kékesszürke és tágrameredt, mintha
mindig csodálkoznék valamin és az egészen távoli dolgokat
is úgy szemléln é, mint az egészen közelieket. s mégis a tá
voliakat látná jobban.

Igy követi most is a tucatnyi kislányt, amint lefelé buk
dácsolnak az erdöszélröl, s bár mind számontartja őket, sze
me mégis a szemközti hegy felett tornyosodó felhőkbe me
red. Csak idegeiben érzi a kíslányokat, mert valami másra
gondol, a saját életére és valakire, aki nagyon közel kezd
lenni hozzá. Itt kell menjen katonásan. tanítónősen a csap
dosó esőben, míkor jobb szeretne annak a másiknak a kar
jára támaszkodni és egészen elengedve magát, két erős kar
ban vitetni inkább gyámoltalanul, elomolva, mint aki mín
dent odaadott és nem a magáé többé.

Kiérnek lassan a kocsiútra, ahol megvasalt szekerek
csikorognak a kövekkel rendetlenül teleszőrt sáros úton. A
szekerek roskadozva haladnak, most mentik be fedél alá a
kiszedett zöldséget, a tököket, az utolsónak lerázott szilvát,
meg az eladni való szőlőt a gazdák. A lovak girhesek, hisz
belőlük is elvitték az elejét a háborúba és ezekre a rossz
hegyi utakra csak II silányát használja az is, akinek van jobb
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is belőlük. A sáros Iíceumbokortöl, vadbodz,ától, papsajttól,
fagyaltól meg akáckóróktól szegett mélyúton már egéS$en sö
\ét van és a szekerek felvágták a mély utat is. Jobbra-balra
még pislog egy-egy mécs a borházak ablakában, van aki ide
kint alszik a szőlőjében. De a legtöbb ház már sötét, belaka
tolta a gazdája, s csak egy-egy kutya vonít az elmenők za
jára.

Irma eleinte kérdezősködik szászul, románul, magyarul,
ki milyen formájú a szembejövők közül, hogy nem láttak-e
egy kékkabátos gyereklányt, olyan szeplös és nyurgaformát?
De nem látta senki, s inkább csak a vállát vonogatja és nem
is felel, Aztán már csak felnéz a szekerekre, mikor kitérnek
a lovaknak és a víztől csepegő bokroaba fogózva, felsorakoz~

nak az útfélre, hogy elmehessen mel1ettük a kocsi. De Julis
nincs egyiken sem. Hova bujkálhatott? Tényleg romlott az a
gyermek és akarattal szökött el tőlük? Vagy csak elbarangolt
egy kicsit az erdőben, gombát keresett vagy csipkebogy6t,
amit már megpuhított a dér és most nem is tudja az utat
és keresi őket? Mi van ezekben agyereklelkekben? Julis a
hibás, vagy a többiek, akik kitaszít ják maguk közül a más
JormAt, mert megszegte az ő apró törvényeiket? S most őtőle

magától is azt kívánna Guidó, hogy rosszféle legyen, s a71
kivánná a teste is. Lázas lesz és összerázkódik a nedves
szélben.

Most már a gyerekek sem vihorásznak olyan vidáman.
Az eső becsurog a nyakukba, a vékonyabb cipőjűek haris
nyájukban érzik abetóduló sárlevet. Alaposan elkéstek, lesz
nyolc óra, mire mindnyájukat átadja az anyjának. Panaszos
szavak esnek, fáradt gyermekhangok kérdezik, mikorra érkea;
nek haza. Most talán még jobban gyűlölik Julíst, hisz miatta
késtek el, miatta romlott el a jó délutáni mulatság. Most
már veszekednek is, az egyik megcsúszik és magával rántja
a másikat a sárba. Nem lehet őket tovább hurcolni ezen az
úton. Már leértek a domboldalról, de még hosszú az út a vá
rosíg. Hosszú szekérvágásos, sáros út és itt talán még rose
szabb, mert ezen az úton mennek hónapok óta a végelátha
tatlan trénszekerek. Vonattolatás hallatszik a nyúlés esőben.

Mentőötlete támad. A vasúti vágányok mellett jó kavicsozott
gyalogút van. Csak egy kis földhá~yás meg egy orgonasövény
választja el a mély úttól a sineket. Megállítja őket.

- Gyerekek, felmegyünk a pályatestre. ha megígérítek,
hogy vigyáztok magatokra. Ott legalább nem kell annyit
esúszkálni. Jók lesztek, megígéritek, hogy nem ugrotok a vo
nat alá?

Irma a vasút tiszteletében nőtt fel. Hisz apja, bár gépész
mérnöknek készült, mikor tizennégyéves korában elszökött
hazulról, apja, anyja házától, csak vasútasságíg vitte. Dobál
ták őket ide-oda az országban Trencséntől Sepsziszentgyör
RYig, de az apját mindenki jó vasutasnak tartotta. Kitüntetést
is kapott, mikor vasutassztrájk volt és a munkások nem aw-
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ták kíengední Érsekújvárról a vonatot. Akkor az apja, ha
bár már régen felügyelő volt, felvette a mozdonyvezetői zub

'bonyt és puskalövések közt vezette ki a vonatot Érsekújvár
ról. Ott fütyültek a feje körül a golyók, de ő nem félt és
mégtörte a sztrájkot. Most kint a fronton öreg őszülő fejével,
ha kellene, ha ezzel használhatna, biztosan újra vezetné a
mozdonyt akármilyen pergőtűzben és bombazáporban is.
Mert így tanulta ezt ő is az apjától és igy nevelte a gyerekeit
is, hogy tudják, mi a kötelesség. És hogy a vasutat tisztelni
kell, mert az az ország véredényrendszere. Amig a vasút
rendben jár, addig nincs baj. De ha elakadnak a vonatiok, ha
a vasutasok otthagyják a szolgálatot, akkor minden megáll,
minden elromlik és összedűl. A vasut szent és a pályatesten
nincs helye a nem odavalóknak. Azért különíti el a pálya
testet sövény az úttól, hogy ember, állat ne csatangoljon
rajta. De a háborúban, mint minden, ez a törvény is meg
dőlt. Az orgonasövény itt is hiányos már, hisz ha megáll a
katonavonat. a katonák nem nézik a sövényt, hanem áttör
nek rajta. És össze-vissza jár most már gyerek és felnőtt a
síneken is és a sínek mellett elterülő kertekben legtöbbször
nem a. gazda szüretelí le a szilvát, mert bitanggá vált a töl
tések körül minden és összevissza járnak már a vonatok is.
Két hónapja még csak, hogy menekült innen is a nép és ez
a vidék még most is hadszíntér mögötti terület. Mindegy
most már, hol mennek, csak érjenek be minél előbb a vá
rosba, mínél szárazabb lábbal és vihesse haza agyerekeket.

"N em mindegy-e, ha ő és Guidó is . .. mikor minden tör
vény ledűlt, úgyis ...». - gondolja. Mindig ezen kell most
gondolkodnia. Fejét rázza, nekiindulnak a töltésnek. E~ a
vállalkozás újra kedvet önt a gyerekekbe. Sikongva kapasz
kodnak egymásba, úgy húzzák fel egymást a ragadós parton.
Mikor fent vannak mind, átjárót keresnek a sövényen. aztán
a félretaposott gyökércsonkok közt átbujnak a rosszul vilá
gított töltésre. Ez már az állomás környéke, tolatnak a moz
donyok. Szemerkél az eső, végevárhatatlantil. szürkén és
kétségbeejtően. Olyan ez az ősz is, mint a háború. Nem akar
vége lenni az esőnek, nem akar vége lenni semminek, ami
kellemetlen és nem tudni, mikor lesz már megint napsütés,
öröm, vigasság. A délután csak egy kis pihenő volt a szürke
napok közt, s annak is milyen hamar vége lett. Most még
kibírhatatlanabb utána ez az őszi eső, még sivárabb minden,
ahogya város, az otthonuk felé közelednek. Ahogy benyit
nak majd a házba, nem csak egy kis fény esik ki majd a
nyitott ajtón az utcára, udvarra, hanem egyszerre rájuk zú
dul az otthoni kedvetlenség és az otthoni bajok egész légiója.
A pályatesten pedig tolatnak. Súlyos vagonokat vonszol ma
gával egy pöfögö mozdony, aztán egyenként ellöki magától
valami mellékvágányra. Most éppen a szélső sínre szaladnak
a kocsik, vigyázni kell a gyerekekre. Már kiadta nekik a
parancsot, hogy libasorban menjenek a keskeny ösvényen,
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de ott elől két gyerek állandóan egymáemellé lép és sugdos
egymásnak valamit. Annyira belemélyednek a beszélgetésbe,
hogy nem is hallják az Irma figyelmeztetését, míkor rájuk
kiabál. Utánuk kell mennie, hogy szétválassza őket. Talán
megint Júliskáról pletykálnak. Mögéjük ér, hallgatóznikezd.

- Te megtennéd ? - kérdezi az egyik lázasan.
- Ha biztosan tudnám, hogy segitek?
- Nem lehet tudni ... De ha biztosan tudnám. én oda-

állanék . .. ha rögtön meghalnék, talán nem is fájna ...
"Miről beszélnek ezek a gyerekek, Istenem?" - döbben

meg Irma. Sietve hátratekint, hogya többieknek nem esik-e
baja, de most egy sinpárral beljebb folyik a tolatás. Ismeri
R tolatás törvényeit, itt most nem lehet baj. Érd·ekesebb, amit
ez a két tízévesforma kislány beszél. Halálról és segítségről

és hogy fájna-e? Melyik akar öngyilkos lenni közülük? Mi
ért? Mert szegények, nyomorultak, nincs otthon mit enni és
talán még ki is kapnak az anyjuktól, amiért későn jönnek
haza. Ki kell őket hallgatni, de jobb így némán, ha azt hi
szik, hogy ő csak leghátul kiséri őket.

A kislányok pedig susognak forrón. lázasan. Nem min
den szavukat érti Irma, s csak lassan derül ki a beszédből,

mire gondolnak. Nem, hála Istennek nem öngyilkosság. A
háborúról beszélnek, a csontjukba, húsukba vágó háborúról.
Hisz majdnem mindegyiknek ott van az apja, vagy a bátyja.
És hallják egész nap az otthoni sírámokat, akár cipőről. akár
lisztről. akár petróleumról van szó, A két kislány valami
mást talált ki. Ki juttatta ezt eszükbe? Ki súg nekik ilyen
gondolatot, amitől a felnőtt is visszaborzad? Talán a hittan
könyv, ahol Abrahám fel akarja áldozni Izsákot és ahol Jé
zus fel is áldozza magát? Csak a másik sínen csattogó ütkö
zők dördülésa hallatszik és most már bizonyos, hogy áldo
zatról beszélnek a gyerekek. Lázasan, irtózattal és mártir vá
gyakozással suhan el szájukről a szó, hogy valamelyikük oda
állana-e a csatogó ütkőzők közé, készen fölmorzsolódásra és
megsemmisülésre, ha Isten elfogadná ezt az áldozatot és vé
gét vetné az ártatlan vér csordulásáért a vérengzésnek?

Csak egy pillanat talán az egész, ameddig még őszintén

cseng szájukból aszó. Ameddig hátsó gondolat nélkül állítja
az egyik, hogy ő megtenné. ha biztosan tudná, s a másik for~

ró borzongással. az emberi test' bizsergő lázában el is hiszi
a másiknak, hogy oda merne állni az ütközők közé ártatlan
váltságnak s égő áldozatnak.

Az egyik, aki kérdezett s kivette társnőjéből a szent
ajánlkozást épen Göntér Anna. aki mindig elsőnek formál
véleményt közöttük míndenröl, A másik egy kis székely
lányka, a meneküléskor került ide és Irma tanítja majd. ha
megnyílik az iskola. Hát nemcsak Kósa Julisról beszélnek
ezek ... Nemcsak a csordaösztön van meg bennük. hogy ki
marják maguk közül a rendetlenkedő nyomorultat. Hanem
ez is. Aldozatvágy és véres megsemmisülés valami nagyért,
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ami mindenkire jót hozna. Azért hogy vége legyen a háború
nak és ne veszítsük el, ne kelljen menekülnie megint a szé
kelyek százezreinek az ellenség elől. Egy kis székely mene
kült lány, aki már tudja, mi a háború. Talán látta measze
egy hegycsúcsról,. hogy kap lángra a falujuk, hogy hamvad
el minden, ami eszmélése óta neki és családjának al. egész
világot jelentette. Kitúrják maguk közül Kósa Julíst, mert
rossztéle. de titokban érzik, hogy Julisért is a háború felelős

és hogy mindannyian felelősek vagyunk egymásért. Azért
kellene egy, hogy odadobja magát az ütközők közé és véres
cafattá váljék, ha Isten. elfogadja az áldozatot.

"Vajjon elfogad-e Isten ilyen áldozatot? Kitől fogadja
el? Mikor fogadja el?"

Irma hirtelen az apjára gondolt és a bátyjára. ott kint
a fronton. Hátha ők már meg is hozták ezt az áldozatot? De
ök közben ölnek is. Férfi áll férfivel szemben. Aztán anyjá
ra gondolt, aki hazament leégett házuk romjai közé Székely
keressturra. Az ő áldozata ilyen, mikor egyetlen vagyonkáját
sírja körül, amit apjától örökölt, s ami egyetlen biztos pont
volt álmodozásaikban bolyongó vasutaséletük közben. Otthon
a ház, ahol megpihennek, ha nem lesz több szolgálat, nem
lesz több kötelességteljesítés, hanem maguknak élhetnek. De
persze ez is csak muszájáldozat. Ezek a kislányok másról
beszélnek. Hogy önként, ártatlanul állana oda egyikük. Irma
szeretné még hallgatni őket, mintha csak tanítaná őt ez a két
gyermek, de a tolatás zaja most egészen közel ért megint
hozzájuk. Ismét erre a sínre vetettek ki egy kocsit.

Gyorsan elkapja a sín mellett botorkáló menekült kis
lányt. Babonás rémület járja át. Ez a kislány ajánlotta fel
magát az előbb, pillanatnyi dicsekvő lázban, s most majd
nem elkapta a vonat. Ha itt nem áll mögöttük, a vak vélet
len talán beteljesíti a megfoghatatlan ígéretet. Vagy van va
laki az :ólmos, esőt szitáló ég mögött, aki számonkéri a leg
parányibb gondolatot is?

Már benn járnak a városban, lent már kövezett út vezet
a töltés mellett, Gyorsan letereli a töltésről az apró nyájat,
amelyben majdnem hogy áldozati bárány is találtatott s ha
zamentí öket otthonukba. Mert anyjuknak nemcsak a lelkük
kel, hanem a testükkel is számol, s ma este főként a testük
kel.

De azért a Kósa Julis anyjához is el kell mennie ma
este, hogy hazajött-e a kislány és hogy az anyjával beszéljen
a gyerekről ... Hisz lehet, hogy Julis is csak úgy áll a kisér
téeelött, mint ö maga? Hogy még Julis se lett rosszféle egé
szen, amint ő sem lett még az, csak már ott kavarog al. ör
vény szélén és egyre tehetetlenebbül és szédültebben nézi a
kavargó tölcsért, amelyben olyan jó lenne elmerülni. ha már
fáradt az ember és nincs több ereje, hogy minden porcikáját
megfeszítve ellene álljon fi test súlyos vonzásának.

PossonJ/i László
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