
N A P K E L E T 

ÉJSZAKÁRA VIRRADAT. 
(Vége.) 

XXIV. 

— Szenzációs kiadás! 
Az öreg falusi postás nevetve nyujtotta oda Réthi Pálnak a „Bán-

ság"-ot, mert amikor egyszerre a városban járt, látta, hogy a rikkancs-
gyerekek is így nyujtogatják az újságjaikat: „Szenzációs kiadás!" s ez 
roppantul megtetszett neki. 

— Szenzációs kiadás! 
— No nézzük! — vette át Pál mosolyogva a lapot, de a mosoly 

nyomban az ajkára fagyott. 
Valóban szenzációs volt aznap a „Bánság"! 
Első oldalán öklömnyi betűkkel kiabálta egy cikk címe, hogy „ítél-

tek az apródok ügyében!" s a nagybetűs címet kisebb betűkkel követte az 
alcím: „Két halálos ítélet." 

Pál kezében megremegett a lap, mikor a betűk tömegéből eléje tán-
colt egy név, azé, akihez legjobban vonzódott s aki a fogságban is szom-
szédja volt; őt érte az egyik halálos í té let ! . . . A lap megremegett Pál 
kezében, aztán lehullott a földre, ahol felkapta egy tavaszi szellő és 
játszin odébb vitte . . . 

S néhány nap mulva megint csak kihullott Pál kezéből a lap. Akkor 
is gyászosan szomorú „szenzációt" közölt. Valahol francia földön immár 
átadták a végleges békefeltételeket a magyaroknak é s . . . a tört remény 
helyén vigasztalan siralom fakadt. . . marad minden, ahogyan van; Dél-
magyarország már nem Magyarországé! . . . 

Újabb két nap mulva pedig már nem is jött meg a Bánság, hanem 
helyette egy rövid értesítés, hogy a hatóságok betiltották a megjelenését, 
mert, a megszüntető határozat indokolása szerint: „a magyar irreden-
tizmus szóvivője és veszélyezteti a román állam biztonságát". 

— Tehát még ez is! — sóhajtott Pál. — Még ez is, hogy még viga-
szunk se legyen! 

Búsan járt-kelt naphoszat és szomorúsága nem mult el másnap sem. 
Néha didergő hideg rázta a testét. Ilyenkor kiült az udvarra a nap-

sütésbe. 
Fejét a tenyerébe támasztotta, nézte kitartóan a lába előtt csil-

lámló homokszemeket s gondolatai úgy forrtak, kavarogtak, ahogyan 
még soha. 

Ezt a három hírt akarva sem lehetett jóra csürni-csavarni, de meg 
sem is kísérelte. Csak ült és bámult beteg-közömbösen maga elé s az 
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agyába ismét meg ismét visszatért egy vergődő gondolat, ugyanaz, ame-
lyen az apja is kezdte: 

— Miért ez a csúfos vég? Úristen, miért? ! . . . 
A homokszemek a lába előtt megszűntek csillogni s a napfény is 

eltűnt onnan; árnyék került a helyébe. 
Felriadt. 
Az apja állt előtte. 
Pál megrémült, amikor meglátta, hogy az immár így kifejlődött vég 

mennyire megtörte pillanatok alatt az öregurat; arcvonásai kíntól eltor-
zulva, teste fájdalomtól összeroppanva. Megrémült és soha még nem érzett 
olyan élénken lelki parancsot, mint most, hogy ezt az embert nem szabad 
és nem szabad csüggedni hagyni, ezt az embert kell és kell bíztatni. . . 
de mivel? mivel? ! . . . 

— És te még mindig bízol, Pál? — kérdezte az, mély rezgéssel a 
hangjában. 

— Bízom, apám! — felelt hirtelen elhatározással a fiú. — Bízom 
rendületlenül, bízom kitartással, bízom csökönyösen. Miben? Talán már 
csak egy csudában. De bízom. Bízom, mert tudom, hogy az optimizmus: 
az élet! de a pesszimizmus: a halál! 

Az öregúrnak megmozdult a keze; talán legyinteni akart, de nem 
tette. Szemében két könnycsepp jelent meg, valamit nyögött, aztán min-
den további nélkül megfordult és elvánszorgott. 

Pálnak pedig fájón jajdult bele agyába a kérdés: 
— Miért ez a csúfos vég? Istenem, miért?! . . . 
És hiába szorongatta öklével a halántékát, az az egy gondolat 

továbbra is ott vergődött, kínlódott az agyában: 
— Miért ez a csúfos vég? Úristen, miért?! . . . 
Mert már hiába szónokol ő itt életről, halálról, bizony a vég ez! 

Volt egy nagy hite a győzelmes háborúról és bizony kudarcba fulladt. 
Van egy égő nagy szerelme, de hát van-e még helye a hivő remény-
nek?! . . . És most? Ó Isten! . . . 

Egyszerre ijedten ugrott fel. Egy rémítő sikoly csapott a füléhez: 
— Pál! 
— Pál! — hangzott újból az anyja kétségbeesett sikítása. 
Nagy-nagy félelem járta át egyetlen pillanat alatt minden idegét. 
Felugrott és eszeveszetten rohant a házba. 
Az ajtóban ott állott az anyja; arcára ráfagyva az ijesztő kétségbe-

esés minden vonala, könnytelenül száraz szeme kerekre tágulva, de az ajka 
állandóan remegett. 

— Anyám! Mi van? Anyám! 
Az asszony a szoba felé intett. 
Pál berohant. 
És a szobában ott látta az apját az asztal mellett ülni, felső teste 

rádűlve az asztalra és karja is hosszan elnyúlva az asztal lapján. Kezébe 
görcsösen beleszorulva a pisztoly, halántékából lassan csurgott a vér, 
végig az asztalon, rá egy kis darab papírra. 

A papíron csak néhány szó: 
„A hit: az élet! A hitetlenség: a halál! . . . És én hitetlen vagyok!" 
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XXV. 

A szobákban még gyertyaszagtól volt nehéz a levegő . . . 
Amikor Pál és anyja visszatértek a temetésről, szörnyen üresnek 

tünt fel nekik a lakás, pedig hát csak egy ember költözött el belőle — 
örökre. 

Az anyja zokogva vetette végig magát a diványon, ő maga pedig 
tanácstalanul állott a szoba közepén, mert nem tudta, hogy mihez 
kezdjen. 

Sokáig állt ott összeomoltan, gondolatok nélkül, míg végre — szinte 
öntudatlanul, szinte gépiesen — átment a maga kis szobájába, ahol azon-
ban ugyancsak nem tudta, hogy mihez fogjon. Egy könyv hevert asz asz-
talon, abban lapozgatott, anélkül hogy csak egyetlen szót is olvasott 
volna benne. Aztán megint visszadobta a könyvet az asztalra s az ablak-
hoz lépett. Mereven bámult az utcára. Látta a zöld fákat, látta a szürke 
országutat, látta szemben a házakat és mégsem nézte egyiket sem, hanem 
csak mereven bámult, bámult a semmibe. S aztán egyszerre már azt sem 
látta, amit eddig látott. A zöld fák fekete színt öltöttek, az országutat 
is sötétebb árny feküdte meg és a szemközti házaknak is csak a homályos 
körvonalai voltak már kivehetők... Este lett. 

S ekkor tolakodott agyába az első gondolat, amelynek értelmes han-
got is tudott adni: 

— Tehát vége mindennek! 
Riadtan kapott a homlokához, de nem bírt más gondolatot magára 

erőltetni; az az egy ólmosan ráfeküdt az agyára. 
Riadtan tekintett körül, de nem látott semmit; sötét volt. 
— Tehát vége mindennek! . . . — ismételte sírásba csukló hangon s 

lassan megint átment a szülői szobába. 
Ott égett a lámpa, de a lámpa fényében egy idegen asszonyt pillantott 

meg. Csak sokára ismert rá, hogy ez Waldné, az öreg sváb asszony a 
szomszédból. Előbb nem értette, hogy miért inti az asszony olyan ijedten 
csendre, hanem aztán észrevette a diványon hosszan elnyúlva az anyját, 
aki a kimerültségtől mély álomba merült. 

És megint ott állt sokáig, sokáig tanácstalanul a szoba közepén és 
nem tudta, hogy mihez kezdjen. 

Aztán egyszerre elindult. 
Ment anélkül, hogy tudta volna, hogy hová megy. Ment céltalanul, 

de ment. 
Egy pillanatra magához térítette az esti levegő: s akkor csodálkozva 

vette észre, hogy künn van az utcán a hosszú fasorban és nem értette, 
hogy hogyan került ide . . . Csak egy pillanatig tartott az egész, azután 
megint lelankadt a feje és ment tovább. 

Keze egy utcaajtó kilincsére nehezedett. A fogásáról ráismert a 
kilincsre. 

— Mit keresek én Liviánál? Mit akarok én Liviától? — eszmélt fel, 
de nem várt választ a kérdésre. 

A sötét udvarra rásárgállott egy világos ablak fénye, oda igyekezett. 
S az ablak mögött a szobában meglátta Liviát. A leány nem volt 
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egyedül. Egy férfi állott szemben vele. Lassankint a férfit is megismerte. 
Miksics volt az. Hang nem szürődött ki a csukott ablakon, hanem a moz-
dulatokból látszott, hogy Miksics kitartóan könyörög valamiért Liviá-
nak, de ez csökönyösen ellenáll a kérésnek. Az ellenállás tűzbe hozhatta 
Miksicset, mert egyszerre erélyesebb támadásra határozta el magát. 
Livia is erélyesebben védekezett, de talán csak azért, hogy rövidke idő 
után annál odaadóbban hulljon a férfi karjába. É s . . . a férfi hirtelen 
lehajolt s megcsókolta a leány lábaszárát ott, ahol a harisnyája meg a 
csipkés nadrágja között rózsaszínűen mosolyog a bőre . . . 

— Szajha! — hördült fel Pál. 
Keze ökölbe szorult, karja fellendült, d e . . . a következő pillanat-

ban már ernyedten hullt alá az ökle, a feje is lekonyult megint. 
És innen is ment tovább. 
Ment megint anélkül, hogy tudta volna, hogy hová megy. Ment cél-

talanul, de ment. S amikor néhány másodpercre ismét magához tért, már 
azt sem tudta, hogy merre van. 

Talpa alatt hosszan elnyúlt a sárga-szürke országút és oldalt csak 
a messzire elhúzódó fekete szántóföldek látszottak. Szinte megnyug-
tatta, hogy távol az élet bántó zajától, egyedül van valahol az ország-
úton. Mert szinte határozottsággal érezte, hogy immár ez az országút 
az ő jövő sorsa . . . Menni rajta, csak menni.. . Menni innen, el innen . . . 
Hová?. . . Valamerre, talán arra északnyugat felé, arra az apró területre, 
amelyet még Magyarországnak hívnak... Talán oda, de innen el, innen 
menni, mert itt már vége mindennek! 

És ment. 
Kutyacsaholást hallott, kissé felfigyelt rá, tompa kábultságából 

azonban ez sem zökkentette ki. Csupán az jutott eszébe, hogy hiszen arra-
való az éjszaka, hogy az ebek ugatással zavarják a csendjét... és ment 
tovább. 

Hanem egyszerre megtorpant. Lába előtt bántón szakította meg a 
sötétet egy fénysáv. 

Tekintete lassan követte a fényes sávot, egészen addig az ablakig, 
ahonnan kiszűrődött s csak akkor ügyelt arra, hogy az ablak mögül a 
fénnyel együtt vad ének hangja is csapódik az utcára. 

Németül énekeltek. 
Erről tudta meg, hogy Jókúton van. És amint ezt tudta, rögtön 

ráismert a korcsmára is, ahol bizonyára víg italozás közben daloltak 
olyan vadul a svábok. Nem gondolkozott azon, hogy vajjon hogyan került 
ide, csak az énekre figyelt, amelyre ráismert s amely szilajan zúgott bele 
az éjszakába: 

Gloria! Gloria! Gloria? Victoria! 
Mit Herz und Hand 
Für's Vaterland! 
Für's Vaterland! 

Lelkét megragadta az emlékezés. Régmult dicső napokra emlékezett, 
amikor hej, de másképen volt minden, mint most! Ezzel az énekkel mene-
telt idegen országokban az ő hadteste, a dicső hetedik, élén egy népszerű 
főherceggel... A régmult dicső napok ó, hogy elmultak! A hadtest is 
szertefoszlott és saját országunkból is idegen ország l e t t . . . Ha talán 
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megint talpraállana a hadtest, talán talpraállana az ország is és megint 
diadalittasan zúgna az ének, ahogyan most sörtől részeg emberei: ajkán!. . . 

Hanem aztán csüggedten lankadt le megint a feje: 
— Hiába! Itt már vége mindennek!... 
És búsan ment tovább. 
Sötét útját azonban ismét megszakította egy fénysáv. 
A fény itt is egy ablakból eredt. És innen is muzsika szárnyalt az 

éjszakába; magyar nótás zongoraszó. Most azonban különösképen rögtön 
tudta, hogy hol van. 

Csöndesen az ablakhoz lépett és rátámaszkodott a párkányára. 
Benn a szobában lehunyt szemmel, elmélázva zongorázott Ágnes. 

Ám egyszerre abbahagyta a játékot; talán megérezte, hogy nézi valaki. 
Megfordult s meglátta Pált. Csak kissé csodálkozott, hogy már itt látja, 
alig a temetés után. Odament ő is az ablakhoz. 

— Mi az, Pál? — kérdezte gyengéd részvéttel. 
— Megyek! 
— Hová? 
— El innen, el! 
— Ne menjen. 
— De! 
Ágnesnek csak most tűnt fel, hogy milyen dúltak a vonásai ennek az 

embernek ott előtte. Megijedt. Féltette. 
— Én is magával megyek. Jó? 
— Jó. 
Csali kendőt kerített magára és künn termett ő is az utcán. 
Karját a Páléba fonta és ment. Nem kérdezte, hogy hová mennek; 

Pál úgysem tudta volna. Csak mentek. Sokáig. Sokáig. 
Egy domboldalról pásztortűz látszott. A tűz delejes erővel vonzotta 

őket. Arra tartottak. 
Amikor odaértek, egy vén, töpörödött alak pattant fel a tűz mellől. 
— Rúzsa Sándor! — ismert rá Pál az öregre. 
— Én vagyok, instálom! 
— Itt megpihenünk, Pál! — mondta Ágnes, mert már nagyon fáradt 

volt és örült, hogy ennyire vannak. 
Rúzsa a subáját terítette a földre, arra telepedtek. 
Mélységes csönd volt és fölöttük a csillagos ég, mellettük a piros 

tűz, de különben mindenütt köröskörül csak a rejtelmes, sejtelmes fekete 
éjszaka. 

— Mi újság, öreg? — kérdezte Pál, inkább csak azért, hogy meg-
törje a csendet. 

— Újság? — kapta el készséggel a szót Rúzsa. — Hát bizony min-
dig akad valami újság. Ma is. Mert ma is, hogy lementem innen a faluba 
temetésére az öreg tekintetes úrnak, a tekintetes úr apjának . . . 

Pál felhördült: 
— Az apám! — mert egyszerre eszébe jutott megint minden, egy-

szerre rászakadt megint minden fájdalom. 
Ágnes ijedten intette Rúzsát, de ez már maga is észrevette a hibát 

és zavarában sietve, kertelve folytatta: 
— Mondom, már említettem is egyszer a tekintetes úrnak, hogy 

le-lejárogatok innen a hegyről a faluba, mert hogy jóban vagyok a zsan-



406 
dár urakkal, megtudok tőlük egyet és mást, hogy mi újság a nagyvilág-
ban. Hát mondom: ma is így jött. Mikor a zsandárok már lenyakaltak 
néhány deci pálinkát, megsugták, hogy ne siessek ám vissza, mert ma 
estére nagy komédia lesz! Hogy micsoda? Hát, hogy ma itt van a falu-
ban a pópáéknál Miksics úr, ugyanaz, aki fiskális volt Izabellafokon, de 
aztán még nagyobb úr lett belőle, hát vele lesz a komédia. De hogy 
micsoda? Hát hogy alig ért ide Miksics úr, sürgönyt kaptak a zsandárok, 
hogy le kell őt tartóztatni, mivelhogy nem más az, mint csaló, nagy-
nagy csaló, aki az országot csalta meg. Én nem is hiszem, hogy lenne 
annyi pénz, amennyiről a zsandárok beszéltek. És azt is mondták, hogy 
hiszen tudták ők azt nagyon jól, hogy ez így van, mert amikor itt elado-
gatták azt a rengeteg holmit, amit Magyarországból hoztak a vasúton, 
hát annak az ára is mind a Miksics zsebébe került. Hát így! Estére aztán 
felkerekedtek a zsandárok és velük mentem én is, meg még néhányan, akik 
szintén tudták már, hogy mi lesz. Hát bizony cifra mulatság volt az! 
A pópáék kisasszony leánya, a Livia éppen össze volt ölelkezve Miksics-
csel, amikor a zsandárok beléptek. A kisasszony sírt, őrjöngött, de Mik-
sics csak elsápadt és engedelmesen ment a zsandárokkal. Künn aztán kaca-
gott minden ember, hogy ime gyalog viszik innen a nagy urat, aki még 
gépkocsin jött ide délután... 

— A végzet! Hát mégis?! — suttogta Pál. 
Azután megint csend lett. 
Rúzsa is hiába próbálkozott tovább a szóval, nem kapott rá választ, 

tehát elhallgatott ő is. 
Mélységesen csendes maradt az éjszaka. 
Ágnesnek le-lecsukódott a szeme. Ijedten rántotta ugyan fel ismét 

és ismét, de az álomnak már nem bírt ellentállni. Talán nem is tudta, 
hogy feje lehajlik Pál vállára, majd meg lesiklik onnan az ölébe. Mélyen 
elaludt. 

És talán Pál maga sem vette ezt észre. Ő a csendes sötétségbe 
bámult. Azt nézte hosszan, kitartón, állhatatosan. Mintha attól lesne, 
várna valamit. Talán egy életgondolatot, hogy még sincs itt még a vég, 
hogy mégsem jelenti már a halált mindaz, ami most olyan súlyosan 
nehezedik az idegeire, az agyára, a lelkére Várt valamit. Talán egy 
csodás fénysugárt, amelyik belevilágítson ebbe a rémesen nagy, minden 
életet eltüntető sötétségbe. 

De a sötétség feketén sötét maradt, az éjszaka nem cáfolt semmit, 
csak a csend muzsikált egyforma, furcsa, szinte hangtalan zenével. 

Egyszerre azonban ebbe is bántóan tolakodott bele egy különös 
halk zaj. 

— Mi az, öreg? — riadt fel Pál. 
— Micsoda, tekintetes uram? 
— Hát nem hallod? Azt az állandó apró zajt? Olyan, mint a serce-

gés, olyan mint a rágcsálás . . . 
— Ó az? — eszmélt Rúzsa — Hát a szú! A kis szú rágja azt a 

nagy fát itt mögöttünk. Már sok-sok éve hallgatom. 
A kis szú rágja a nagy fát! Már sok-sok éve! Pál elgondolkozott 

rajta, hogy mennyi kitartó erő van egy ilyen apró féregben, hogy annyi 
magábabízással, annyira akaratosan eszi, vájja a hatalmas fát és — nem 
csügged... Ó persze, hiszen ő sem akart csüggedni! Bízó hittel kitartott 
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mindig mindenütt és ime, mindig mindenben rácáfolt hitére a valóság. 
Hitt a győzelemben és kudarc lett a vége. Hitt az igazság erejében s a 
gazság aratott diadalt. Hitt egy szerelmében és csúf csalódás érte . . . 
Lehet ez még másképen, mint így, hogy immár vége mindennek?! Lehet 
itt még más, mint a fekete halál? A kis szú legyűrheti-e a nagy fát? . . . 
Ó, csak a minden életakaratot elnyomó rémes sötétség terpeszkedik körös-
körül! . . . 

Bámult, bámult ebbe a sötétségbe . . . már gondolatok nélkül.. . 
sokáig . . . sokáig . . . 

Nagysokára aztán — nagyon sokára! — hirtelen alakot kezdett 
ölteni a sötétség s a kérkedő magasságból mind alább ós alább ereszke-
dett gyáván meghunyászkodva. 

Messzi keleten egyszerre megjelent egy vörös sáv a hegyek fölött. 
Ugyanakkor nagyot reccsent és döngve zuhant a porba a szúette fa. 
Pál megdöbbent a reccsenő döngésre, Ágnes pedig felijedt: 
— Mi az? Mi történt? 
— A kis szú ledöntötte a nagy fát — felelt bölcs nyugalommal 

Rúzsa. 
Pál felkapta a fejét. Ránézett a kis töpörödött alakra ott mellette. 

Valamilyen értelemérzés ágaskodott benne. Valamilyen diadalmas ősállati 
öröm fűtötte a lelkét. Valamilyen harsonás vad hang kívánkozott a tor-
kára. S aztán rekedten üvöltve ki is tört belőle ez a hang. 

Ágnes az előbbi ijedtség első pillanata után bágyadt-álmosan megint 
a férfi ölébe hajtotta a fejét, de most megint felriadt erre a hangra. 

Zavartan nézett körül. 
Csak most vette észre, hogy a sötétség oszladozik. 
— Né, virrad! — csodálkozott rajta. 
A vén Rúzsa felelt: 
— Hászen ez a rendje annak! Éjszakára jön a virradat, mert még 

nem volt olyan hosszú éjszaka, amelyikre virradat ne jött volna! Ez az 
igazság! 

Pál ismét rápillantott a vén bölcsre. Aztán újra a pirkadó világosság 
felé tekintett s egyszerre tisztában volt vele, hogy most megtudott vala-
mit, amit idáig nem tudott. Immár biztos határozottsággal érezte, hogy 
ez a kínosan hosszú éjszaka meghozta neki az életgondolatokat. Hogy az 
élet nem halad a fantázia-szinezte szivárvány hídján, de megvirrad egy 
keservesen kínos, rémítően hosszú és feketén sötét éjszaka után is, amikor 
diadalt arat a kitartás, győz az igazság és . . . eljő a boldogság is? 

Ránézett Ágnesre. Azután lassan odahajolt hozzá s szó nélkül meg-
csókolta azt a piciny szájat azon a szép arcon. 

És Ágnes nem ellenkezett. Csak megvillant egy láng mélytüzű szemé-
ben, ugyanaz, amelyet Pál már látott egyszer, de annak idején nem tudott 
felfogni, most azonban rögtön felfogott. 

A reggel akkor bontakozott ki teljes szépségében. 
Legfelül még éjjelesen kék volt az ég, de alább már világosba ment 

át, hogy aztán halvány lilába omoljék, majd meg rózsaszín pirosba vál-
tozzék és végül is helyet engedjen a tűzisteni napnak. 

— Megvirradt! — kiáltott örömsikongva Ágnes. 
— Megvirrad! — mondta nyugodt-szilárdan Pál. 
Felállt, kiegyenesedett s merőn szembenézett a hegyek fölé most 
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emelkedő nappal, ahogyan az a piros tűzgolyó szemlátomást nőtt, nőtt 
s majd meg hirtelen ott termett teljes egészében az égen. 

Akkor megszólalt. Egy most fellobbant szent hevület sugárzott a 
szemében. 

— Az örök igazság: még nem volt olyan hosszú éjszaka, amelyikre 
virradat ne jött volna! . . . Tegnap még nem tudtam ezt, tegnap még vak 
bizonytalanságban bolyongtam, de egy kínosan hosszú éjszaka után ime 
látom a virradatot!... Tegnap még hajszolt lázongó magyar vérem vala-
merre, másmerre, magam sem tudom merre. De most már tudom, hogy hol 
a helyem; itt maradok, veled maradok, Ágnes! . . . Maradok, ahol tán 
holmi féregnek tartanak, de lám, az apró szúban is van erő. Leszek hát 
féreg, apró kicsi szú, de rágom, korhasztom a fát, mert immár tudom, 
hogy majd csak összeroppan egyszer, amikor útnak kerekedik egy hajnali 
szellő! 

Szólt s magához vonta Ágnest. 
És a virradatban megihletett rajongással indult egy emberpár a bol-

dog jövő elé. 
Vida Péter. 
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