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CSUNYA , csatakos estébe fordult az októbervég. A falu ködös 
utcáján nehezen döcögtek a krumplival megrakott szekerek. 
A fiú az imént jött haza a mezőről. Egy csúnyává ázott nyulat 

hají tott a padlóra. Beköszönt a házba, eldicsekedett vele, hogy min-
den be van takarítva s azzal sietett a konyhába, hogy az ebédje után 
nézzen. 

Fáradt volt és nyakig sáros. Hajnaltól estig a mezőn, nem evett 
még meleget aznap s maga is nekiállt a zsák-kötözésnek és hordásnak. 
Az eső már egész nap a levegőben lógott, be kellett hordani mindenáron 
a termést, mielőtt az esős idő beáll. 

A konyhában sötét volt, csak a tűzhely fénye csillogott a kifénye-
sített edényeken. 

A fiú széket húzott a tűz elé, melengette a megfázott karját , aztán 
a fahasábok közé szorítva a csizmáját próbálta lehúzni. Eszébe jutot t 
az ebéd, felugrott, a tükörhöz sántikált, felnyitotta és beleszimatolt 
a sötét nyilásba. Csettintett a nyelvével, aztán türelmetlenül fordult meg. 

— Hol a csudába van az a leány ! 
Az edénycsörgésre mozgás támadt valahol a sarokban s egy sárga 

pápaszemes fekete kopó mászott elő az ágy alól. A hátulsó lábait egyen-
kint kinyujtóztatta, megszagolta a nyulat, farkcsóválva előjött s a fejét 
hízelkedve dörzsölte kis gazdája combjához. 

— Te bestia — nevetett a fiú, a kutya nyakát veregetve — csak 
túljársz te az asszonynépség eszén. Hiába üldöznek ki a konyhából. 
Te vén bitang, te. 

A kutya a fiú ölébe tette a fejét s kéjes morgással élvezte a dör-
zsölést. 

— De hol az a Hancsa? — pat tant fel a fiú dühösen.— Nem bol-
dogulok magam ezzel a csizmával. Aztán éhes vagyok. É-é-é-hes va-
a-gyok — dalolta türelmetlenül. 

Mintha csak a rögtönzött ária visszhangja lenne, az udvarról egy 
parasztlánynak az éneke hallatszott, majd felpattant az ajtó s a nedves 
sötétségből betoppant a leány kezében a tejes sajtárral. 

— Gyere már ! — tört ki a fiúból a türelmetlenség. — Húzd le 
hamar a csizmám. Aztán teríts, mert szörnyű éhes vagyok. É-é-hes 
vagyok. Különben előbb teríts, mert piszkos lesz a kezed a csizmától. 

A leány meggyujtotta a dróton lógó petroleumlámpát; meglátta 
a nyulat a padlón s keserves arcot vágott. 
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— Már megint be tetszik vérzeni a padlót — szólt bosszúsan. 
A fiú elnevette magát. 
— Vérezni, nem vérzeni, te ! Már megint elfelejtetted. Mikor fogsz 

már megtanulni magyarul? 
A leány megfordult. 
— Már megint i t t vagy te, te — lármázott a kutyára s lehajolt 

egy fahasábért. 
A kutya behúzta a farkát, de érezve oldalánál a védelmezőt, nem 

mozdult. 
— Még csak az kéne — pattogott a fiú. — Csak azt lássam még-

egyszer, hogy hozzányúlsz, a te derekad bánja meg. Szegény kutya, 
hova menjen ilyen időben. Gyere ide kutyukám ! na-tu-na Dudás ! 
téged akarnak kizavarni innen, téged, hát még mit nem. Na ! siess már 
azzal a terítéssel. 

A leány bement, az ajtóban még megfordult s megfenyegette öklé-
vel a kutyát, mely aggódó szemmel kísérte a mozdulatait. 

A fiú a kabát já t szárogatta a tűznél s fütyürészett. Hallotta, hogy 
nyilik a háta mögött az ajtó, de oda se nézett, megint a csizmahúzással 
volt elfoglalva. 

— Jó estét — szólt bátortalanul egy fiatal, üde leányhang. 
Afiúnak le volt húzva félig az egyik csizmája. Aköszönésre felpattant. 
— Jó estét Babika! — kiáltott vidáman s a két kezével a csizma 

fülét fogva igyekezett azt helyrerántani. 
Babi az ajtó közelében állt. Magas, erős termetű lányka volt. 

A fejére nagy, bolyhos, szürke kendő volt vetve, mely leért derékon 
alúl. A szoknyája még meglehetősen kurta. A fejét kissé szemérmesen 
lehajtva tar tot ta s a nagykendő árnyékából csak a finom egyenes 
arcocska látszott s lejebb a hamvas áll. Az egész képet néhány kiszaba-
dult hajfürt körítette, melyen csillogó esőcseppek reszkettek. A hangja, 
a szoknya rövidsége s az elég nagy, kissé kitaposott sáros cipője elárulta, 
hogy java fejlődésben levő 15—16 éves bakfis. 

A fiú végre felrántotta az okoskodó csizmát s feléje sietett. 
— Mi jót hoz, Babcsi? Ahá, a tejért jött. Mindjárt jön a Hancsa. 

Azaz bár ne jönne még egy félóráig. Gyöjjön egy kicsit közelebb a tűz-
höz addig. 

A leány még mindig nem nézett fel, az arca árnyékban volt s a fiú 
beszédje közbén a derekát és nyakát elfordítva állt ott. 

— Gyöjjön no — sürgette a fiú s olyan mozdulatot tett , mintha 
a kendő alól lecsüngő kezefejét akarná megfogni. 

— De Pal i ! mit gondol? — szólt sértődött hangon a leány s most 
nézett rá először. Nagy, kinyilt szemei haragos villámot löveltek a 
fiúra. Nyomban ismét lesütötte őket. A hosszú szempillák mély árnyé-
hot vetettek elpirult arcára. 

A fiú szeme épen azt az árnyékot nézte s édes melegség fu to t t 
végig rajta. 
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— Hát mit csináltam? — kötekedett. — Hiszen csak azt mond-
tam, hogy jöjjön melegedni a tűzhöz. Hiszen csupa víz a ruhája, meghűl. 

— Hát akkor ne nyúljon hozzám! 
— De drága Babus, mikor úgy örülök, hogy látom, de úgy . . . 
A leány szemei ijedten pillantottak fel s azután elbiggyesztette az 

ajkát. 
— Miket beszél? mi van ma magával? 
— Semmi. Csak . . . 
A fiú elhallgatott. 
— Csak? — kérdezte a leány féloldalról. A hangja csupa kíváncsi-

ság volt. A fiú észrevette ezt. 
— Semmi — mondta közönyösen. 
— De most már mondja — követelődzött a leány. 
— Ha én egyszer megmondhatnám azt amit szeretnék — szólt 

csendesen a fiú. — De hol? mikor? Otthon soha sincs egyedül, ha idejön 
egy-egy percre, mindjárt szalad haza. J a j ! dolgom van, az anyukám 
vár. S most, hogy egyszer véletlenül egyedül vagyunk, h á t . . . Mondja 
Babcsi, hát annyira fél tőlem? 

A leány újra ránézett nagy ijedt szemeivel. Gyönyörű volt. A szája 
félig nyitva. 

— J a j ! hol az a Hancsa? — szólt kétségbeesetten. 
— Hát olyan borzasztó i t t lenni? — könyörgött a fiú. 
— Sietek, sietek — szólt sebesen a leány. 
— Persze, megint sok a dolga, az anyukája így, az anyukája úgy. 
— De igazán. Komolyan — hadarta a leány — ma ki kell mennem 

este a vonathoz, a Pista jön haza mindszentekre. 
A fiú egyszerre elfelejtett fáradságot, nedves ruhát, hideget, 

mindent. 
— Kimegy az állomásra Babcsi? — újjongott. 
A leány csodálkozva nézte végig. 
— Tudja mit — bizalmaskodott a fiú — kimegyek én is. Jó? 
A leány elbiggyesztette az ajkát. 
— Bánom is én. 
A fiú befelé mosolygott. 
— Tudja, mindjárt megebédelek, mert csak most jöttem a mező-

ről s egy negyedóra mulva ott fogom várni a kapujok előtt. 
A lány az egyik sarkán forogva jobbra-balra lendült a derekával 

s a vállát vonogatta. 
— Nagyszerű lesz — lelkendezett a fiú. De nyomban elszontyo-

lodott. 
— És ki jön magával? — bökte ki hirtelen. 
— Hát a Zsuzsi — szólt a leány kárörömmel. — Csak nem gondolja, 

hogy egyedül megyek ki este — s az orrocskáját oldalt magasra emelte. 
— De most egyedül vagyunk — tört ki a fiú hirtelen, erőszakosan 

s megfogta a leány csuklóját. 
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A leány ijedten lépett hátra, a szeme kétségbeesett elszánással 
villant meg. Felemelte a balkezét, melyben a testes tejesköcsögöt fogta. 

— Hallja, mindjárt a fejéhez vágom ezt a . . . 
A fiú elkapta a másik kezét is. A leány erősnövésű falusi tündér 

volt s a két izmos karja ugyancsak dolgot adott a fiú tenyereinek. 
Igy álltak huzakodva egy pillanatig. Mindkettőjük arca tüzelt s 

néha majdnem egymáshoz ért, ahogy jobbra-balra hajlongva viaskodtak. 
A fiúnak diadalmas vonás szaladozott a szájánál. A leány lihegett. 

A kendője lecsúszott a fejéről. 
— Eresszen — szólt vadul. 
— Egy csókot Babcsi — nyögte a fiú. 
— Eresszen — pihegett a leány. 
— Babcsi, aranyos Babikám, hát mért olyan — kegyetlen? 
Ebben a pillanatban nyílt valahol az ajtó. A fiú elengedte a leány 

kezét s egy szó nélkül visszakullogott a tűz mellé. A leány sebesen magára 
hajította a kendőt, a haját elsimította s közbe egy fölényes pillantással 
végigmérte megsemmisült ellenfelét. 

A cseléd jött vissza a szobából. Leszűrte a tejet s lemért a leány 
bögréjébe két litert. 

A fiú és leány egész idő alatt egy szót sem szóltak egymáshoz, de 
a közös titok összekapcsolta a gondolataikat. A fiú háttal volt feléje 
s mégis érezte minden mozdulatát. 

— Jó éjtszakát — köszönt a leány s a csuprot a kendője alá rejtette. 
— Jó éjtszakát — mondta a fiú meg se fordulva. 
Hallotta a leányt az ajtó felé menni, hallotta a kilincs csattanását, 

az ajtónyikorgást. 
A leány kilépett a sötét udvarra s félig megfordult, hogy behúzza 

maga után az ajtót. 
A fiú most arra fordította a fejét s egy könyörgő, bocsánatkérő 

pillantást vetett feléje. 
A leány is visszanézett, elmosolyodott, kinyujtotta a nyelvét s 

gyorsan bezárta maga mögött az aj tót . 
A fiú majdnem felkiáltott a gyönyörűségtől. Felugrott a székről, 

megkapta a kutyája hátán a bőrt s magasra emelte a levegőbe. 
— Hát mi lesz azzal az ebéddel? — riadt azután a cselédre. — 

Hozzad hamar, borzasztó éhes vagyok. — Berontott a szobába s még 
az ajtón át is hallatszott a hangja : 

— É-é-éhes vagyok. 
Odabent nagy mohósággal ette a levest, a keze gépiesen járt a 

kanállal fel-alá s a szeme azalatt tág bámulással meredt a rég várt, 
álmodott gyönyörű, megvalósult jövő elé. 

— Nagyszerű volt ez a gombaleves — mondta s nem is tudta, 
hogy szólt. Csak ketten voltak a szobában. A kályhában égett a tűz. 
A fiú csak épen a felső kabát ját vetette le, különben abban a ruhában 
volt, ahogy hazajött. 
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Maga elé tette a második edényt s kémlelve nézett szét a pörkölt 
darabjai között. A képzelete a vasúthoz vezető úton kalandozott; 
a sárra gondolt, mely barátságosan cuppan a lépés alatt, a tócsákra az 
úton, ahol jó alkalom akad átsegíteni valakit s a ködre, a drága, mindent 
beburkoló ködre, melyben alig látszik a lámpás fénye. 

Kint nyilt az ajtó, nehéz idegen lépések hallatszottak az előszobá-
ban s egy járatlan kéz tapogatva a kilincset kereste. Nehéz kopogás 
hallatszott. A tágranyilt ajtóban sapka s egy vízcseppektől csillogó 
hatalmasan domborodó köpenyeg jelent meg. A lámpafény egészséges 
pirosarcú férfit világított meg; rövid, szőke bajuszkája a harmattól 
ragyogott mosolygó ajka fe le t t ; világos haja rendetlenül állt szana-
széjjel a fejebúbján, a sapkától, amit épen a küszöbön emelt le a fejéről 
hatalmas arányú kezével. 

— Pochvalyeni — dörmögte parasztosan. 
A vacsorázó fiú nagyot kur jantot t örömében. 
— Szervusz öregem ! — rontott neki a vendégnek. — Honnan 

ilyenkor? Foglalj helyet, tedd le azt a kabátot, ide ni, aztán parancsolj, 
ha épen jólesik. Mert én még csak most ebédelek. 

— Köszönöm — mosolygott a vendég — talán jobb lesz le sem 
ülnöm. Érted jöttem. Holnap nagy vadászat van nálam. 

— Nagyszerű — kurjantot ta el magát a fiú. Aztán hirtelen az 
apjára nézett s óvatosan tet te hozzá. 

— Milyen jó, hogy befejeztük ma a munkát. 
— De fiam ! most jöttél haza. Át vagy ázva-fázva. Egész nap 

kint ilyen időben. 
— Semmi az, száraz ruhát veszek és megvan. 
Az apja kedvetlen arcot csinált. 
— Két órát kocsin ülni most, ilyen időben. Szél is kezd fújni. 

Nem jó lesz. 
A vendég tanácstalanul nézegette, még mindig állva a sapkáját. 

Látva a hatást, pártatlanul a magyarázatra szorítkozott, jól tudva, 
hogy az többet ér, minden érvelésnél. 

— A szentandrásiban vadászunk holnap kutyákkal. Három ven-
dégem igérkezett. Útközben betérek még a Jozsóért. Őt is magammal 
viszem még az este. 

— Rossz idő lesz holnap a vadászatra. 
A fiú az apja szavába vágott. 
— Reggelig még elállhat az eső. Különben nem is esik, csak a köd 

olyan nedves. Úgy-e elmehetek, apácska? 
— Hát hiszen, ha olyan nagy kedved van — engedett kelletlenül 

az apja — de én igazán nem ajánlom. 
A fiú felugrott, az ebédjéről teljesen megfeledkezett. Kinyitott 

egy szekrényt s abból harisnyát, bakkancsot, nadrágot hajigált a szoba 
közepére. Azonnal öltözködni kezdett. 

— Ülj le már no — bíztatta a vendégét. Egy-kettőre készen volt, 
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majd kirobbant a lázas igyekezettől, mintha üldöznék. Aztán a fegyver-
állványhoz lépett, nyakába akasztotta a patrontáskát s izgatottan 
kotorászott benne. 

— Disznó is lehet, mi? viszek golyós patront is. 
— Hanem a kutyáidat hozzad — szólt a vendég. 
— Tyüh ! csak el ne csavarogtak volna. Megyek s azonnal elő-

kerítem őket. Pardon egy percre. 
Egy félperc mulva már újra bent volt, a felsőkabát rajta, a sapka 

a kezében, a puska a vállán. 
— Akár mehetünk is. Minden rendben van. 
Sietve kezet csókolt. 
Mikor a falun végighajtottak, a sáros út közepéről két nagy-

kendőbe bugyolált női alak állt félre. Elől valami öregasszony féle ment 
lámpással a kezében. A fiú önkéntelenül visszafordult. Valami átnyilal-
lott a szívén. Hisz ez a Babcsi. Most megy az állomásra Zsuzsival. És ő 
megigérte, hogy ott lesz. Milyen kár, hogy épen ma. S ahelyett, hogy 
fájt volna a dolog, csudálatos megelégedett érzés fogta el arra a gondo-
latra, hogy ő most megy s i t t hagy valami szépet és kedveset, amire 
már hetek óta remegve gondolt. 

H . 

Csunya ködös volt a másnap is s a vadászat eredménytelenül vég-
ződött. A háziasszony jó ebéddel várta a vadászokat. 

— A többi a közelben lakik, de ti i t t maradtok éjtszakára — mondta 
ki a házigazda a végérvényes döntést. Harminc éves se volt az az ember, 
a súlya egy mázsa, anélkül, hogy el lett volna hízva. Nagyszerű test, 
tele életkedvvel és egészséggel, eldugva egy kis tót faluba, ahol maga 
képviselte az intelligenciát, másfélórányira a legközelebbi kulturált 
helytől. Ha nem hoz néha vendéget, elúnhatta volna az életét téli időben. 

Az ebéd-vacsora nagyszerűen esett. 
Milyen jó az ilyen őszi egésznapos fázás után száraz ruhában 

leülni a meleg étel mellé. Este van, kint sár és kellemetlen hideg ned-
vesség s a szomszéd szobában a cseléd már bontja az ágyat éjtszakára. 
Mára már csak egy kis csendes beszélgetés van hátra ; az egész napi 
fáradás, küzdés, irgalmatlan hajszának csak a kellemes emléke dereng 
fel néha. Jó melegség árad el a testben, a vér lassú ritmussal kering, 
a megkínzott izmokon édes zsibbadás fu t végig. Most már jó emlékezni 
a nyirkos reggelre, a szomorú, lombtalan fákra, a sikos, sáros hegyol-
dalra, a türelmetlen várakozásra a standon. Lehet már nevetni a bosz-
szankodásokon, amik dühös szavakat csaltak elő akkor, a lélekzet-
vesztő, hiábavaló rohanásra a sziklás gerincen fel, újra látni az elhibá-
zott őz eltünő tányérját, amitől még most is megborzong az ember. 
Megbékülve gondolni a kétségbeesésre, hogy a nap már letünt a fenyves 
mögött, nincs erő, ami visszatartsa, i t t az este, mindjárt vége a soha 
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vissza nem térő mának s oda minden reménykedés. Mint ázott túzok 
ül az ember a rázós szekéren, a kalapot az arcra húzva, a puska minden 
zökkenőnél fülöncsapja, a szalma nedves, felázik alul a lábszár, a kocsis 
dörmögve keresi az u ta t a sötétben. 

Milyen jó már i t t lenni bent, egy pohár borral leöblíteni a nagy-
szerű ebédet, egy szivart dugni a szájba s kényelmes székben leülni a 
kályhatűz melegébe. Barátságos beszélgetés közben jön egy ásítás, 
a csudás jó álom előjele ; gondolni a fehér párnára, miközben vetkőzik 
az ember, egy ugrással az ágyba pattan ruhátlanul és boldogan elnyúlik 
a friss, hűvös paplan alatt. 

Még vacsoráztak, amikor egy jóképű, bőrig ázott tizenkét-tizen-
hároméves fiú állított be. 

— Szervusz Tibi! hát te hogy kerülsz ide? — kiálltott feléje 
harsogó hangján a házigazda. 

— Holnap délelőtt akartam a kocsit érted küldeni. 
— Már ma délben kikaptuk a vakációt — szóit bátran a kis le-

gény — hát eljöttem gyalog. 
— Gyalog jöttél? Ebben az időben? Hát van neked jó dolgod? — 

rémüldözött a háziasszony. 
— Derék gyerek vagy. Hanem vesd le a kabátodat, mert meg-

hülsz. A feleségem öccse, harmadik gimnázista — mutat ta be a vendé-
geinek a házigazda. 

— Hol jársz öccsém? Eperjesen? — kérdezte a fiú a diákot. 
Aztán hirtelen egy gondolat ötlött az eszébe. 

— Hát nem tegnap kaptátok ki a vakációt? — kérdezte sietve. 
— Először úgy volt, de aztán mára maradt az intőosztás. 
— Szóval a többi diák is csak ma mehetett haza? 
— Mindenki, az összes osztályok — szólt a diák olyan hangon, 

mintha leckét mondana. 
A fiúnak megvillant valami a fejében. A Babi öccse se jött meg 

tegnap. Csak ma este érkezik haza. S a kisleány ma is kimegy elébe az 
állomásra. 

Egészen önkéntelenül az órájára nézett. Alig mult hat. Egy kis 
izgalom futot ta végig. A vonat nyolc után ér a falujába. Ha most el-
indulna, még idejében hazaérhetne, számította magában minden külö-
nösebb cél nélkül. 

Maga sem hitte volna, hogy erre a felfedezésre milyen nyugtalan-
ság fogja eltölteni. Bolondság, nem érdemes rágondolni — csitította 
magát és nem tudott parancsolni a belsejének. Szétnézett maga körül, 
s egyszerre tűrhetetlennek talált mindent, amire az elébb úgy gondolt, 
mint a legnagyobb élvezetre. De hiszen nappal jó időben másfélórai 
út — próbálta fékezni a gondolatait — az útat alig ösmeri, egyszer járt 
arra, az is régen volt. De mégis. I t t lenni, messze tőle, unalmasan kvater-
kázni ebben a füstben, vagy egy üres kaláberpartiet csinálni lefekvésig, 
aztán korán bebújni az ágyba, oktalanság. Nem ér semmit az egész. 
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Milyen jó lenne menni Babival a ködben, a sárban, az öreg cseléd elől 
ballagna a lámpással, a Pista utána az út közepén s ők leghátul, ahova 
alig ér a fény. 

— Öregem — szólt hirtelen elhatározással — én mégis haza me-
gyek ma este. 

A házigazda épen töltött. 
— Micsoda? — rivalt rá teljes torokkal s a pohár egyszerre tele-

loccsant borral. 
— Komolyan mondom. Indulok is vacsora után. 
— Az én kocsimon ugyan nem. Elég volt a lovaimnak — szólt 

mogorván a házigazda. 
A fiú elmosolyodott. 
— A világért sem kívánom. Gyalog megyek a hegyeken át. 
A házigazda úgy nézett rá mint az eszelősre, aztán Jozsóra bá-

mult kérdőleg, mint akinek a füle káprázik. 
— Hagyjad — legyintett Jozsó. — Ha mindenáron a vágásban 

akar éjtszakázni. Az csak okosabb dolog, mint i t t szomorkodni. 
A fiú hangosan felnevetett. 
A házigazda rá, se nézett. Mérges arccal, gesztikulálva magyará-

zott Jozsónak. 
— Gyalog a hegyen át nappal is jó két óra. Nappal. Amikor lát 

az ember. S akkor az útat is ösmerni kell. 
— Ugyan — legyintett a fiú még mindig nevetve. — Valamikor 

két év előtt vadásztam arrafelé. S amit én egyszer megnéztem magam-
nak, abban behunyt szemmel is eligazodom. 

Nem értette sehogy ezeket az aggodalmakat. Neki olyan egyszerű 
volt minden. 

Befejezték a vacsorát, rágyujtottak. A fiú hirtelen felállt. 
— Mennem kell. — szólt határozottan. — Elég későre jár. 
A férfiak hallgattak, csak a háziasszony tet t egy bátortalan kísérletet. 
A fiú észrevette az arcán a sértődést.. Kedveskedve hajolt meg 

előtte : 
— Igazán ne vegye rossz néven nagyságos asszonyom, hogy talán 

kissé udvariatlan vagyok. 
Az asszony tekintete megenyhült. 
— Hát ne erőltesd — szólt az urához. — Ha egyszer mennie kell. 
A férfi mogorván vágott bele. 
— Én? Egy szóval se. — Nem fogom kötéllel a vendéget. 
A fiúnak egy pillanatra megingott az elhatározása. Hát érdemes 

egy szeszélyért, ostoba ötletért barátságot, egy jó estét, mindent sutba 
hajítani. Aztán vállat vont. 

— Na, ne haragudj öregem, megengedem, hogy legközelebb te is 
így tégy velem — szólt békítőleg. 

A házigazda elnevette magát. Az neki magának lenne a legnagyobb 
büntetés. 

Napkelet 33 



514 

— No, igyuk meg a békepoharat. 
A házigazda kikísérte. A hangja szelid gúnyba csapott át. A pit-

varajtó előtt állva magyarázta az útat, amíg a fiú a kutyáit cvorkára 
kötötte. 

— Csak a vágásban el ne tévedj. Füh ! nem látni egy lépést se. 
A kutyák szomorúan álltak a gazdájuk lábánál. Jól telefalták 

magukat a konyhán s nehéz szívvel néztek a kényelmetlen utazás elé. 
A fiú elköszönt s kilépett a ködbe. 
A házigazda nézte a küszöbről. Elmosolyodott. 
— Karkilamanye — kiáltotta utána az ismert vadászüdvözletet, 

ami magyarul annyit tesz : Szerencsés nyaktörést. Vadászat előtt leg-
alább is kétértelmű szó, most azonban határozottan csak egy értelme 
volt. 

Mikor újra az ebédlőbe nyitott s a szoba jó melege megcsapta, 
összedörgölte a kezét és nevetve mondta : 

— Bolond ez egészen. Soh' se lát tam ilyet. Nem tenném meg a . . . 
— Ilyenek a fiatalok. Biztos, hogy valami leányhistória — szólt 

a szakértő Jozsó, miközben a borosüveghez nyúlt. De aztán meglátva 
a diákot, elhallgatott. 

I I I . 

Palkó pedig egészen nekividámodva ment az aludni készülő falun 
végig. Néhol bokáig cuppogott a sárban, másutt emberfej nagyságú 
kövekbe botlott a lába. A nyomorúságos házak tenyérnyi ablakain 
kövér cseppek gurultak alá s a kiverődő fények piszkosan terültek el 
a ködben. Mikor egy helyen a patakon keresztül kellett mennie, kőről-
kőre ugorva, a lába megsiklott s térdig a vízbe pottyant. Toppantott 
vagy kettőt a lábával, elnevette magát. Majd megszárad útközben. 

Átvágott egy parasztudvaron, a gyepes szilváskerten s nekieredt 
az agyagos, csúszos mezőnek. A falu elmaradt. Nagy csend volt, még 
egy kutya sem vakkantott a háta mögött. Valami fölényes, nagyszerű 
érzés uralkodott benne a léptei ritmusára. A kutyák cvorkáját átvetette 
a balkarján, a sapkát a szemére húzta, a gallért feltűrte a nyakán, 
zsebrevágta a két kezét s előreszegzett fejjel fúrta magát előre a szürke 
semmibe. 

A cvorka megfeszült. Megállt s várt egy pillanatig. Azt hitte, a 
szokott dolog. Elindult. Az egyik kutya nem mozdul. A fiatalabbik 
volt, a Tambor. Megrántotta a zsineget. A kutya a négy lábát megvetve 
ellenkezett. Mi az ördög? A szegény egész nap ázott-fázott, kimerült 
és este telefalt állat visszavágyott a meleg vacokba. A fiú maga is vissza-
nézett s egy pillanatig józanul látta magát a kietlen mezők közepén, 
az éjtszakában — amott az elhagyott biztos, meleg vacok, előtte meg a 
jövő megsejtett, kietlen bizonytalansága. Miért? Dühbe jött, nagyot 
rántott a zsinegen, mintha magát lódítaná előre. — Majd jösz te — mor-
dult a kutyára. Nekifeküdt a zsinegeknek s vonszolta a makacs dögöt. 
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Egy darab rögös szántáson mentek így végig, akkor a Tambor feladta 
a harcot. A fiú menetközben lehajolt s biztatóan veregette meg az állat 
nyakát. 

Mikor ismét felegyenesedett, mintha zsákot húztak volna a fejére. 
Nem látott semmit hosszú pillanatokig. Elöntötte egy sűrűbb köd-
hullám, amit a szél a völgyön végig hömpölygetett. Bizonytalanság 
fogta el. Még egy malomnak kell út jában lennie, azon túl már csak a 
vak éjtszaka. Még épen ideje volna szégyen nélkül meghátrálni. Ám, 
mikor az út végcéljára gondolt, összekapta a fogát. Felvágta a fejét s 
keményebben lépett ki. 

A malomban lámpást kért. Piszkos, pókhálós, nehéz, vasalt lám-
pás került elő valahonnan, benne bádog olajmécs, az üvege eltörve. 
Sebaj. Jó lesz az. 

Eljutott a vízhez. A folyó láthatatlanul zúgott a sötétségben. 
Csak két nedves gerenda látszott a parton magas oszlopokra fektetve, 
de két méteren túl az is a sötétbe veszett. Korlátnak nyoma se volt. 
Szabadonengedte a kutyákat s az öregebbet felsegítette a gerendára. 
A kutya visszanézett, aztán óvatosan billegve, eltünt. A fiatal kölyök-
kutya azonban megint megkötötte magát. Nagybúsan állt ott, a fejét 
lelógatta s ha feszült a nyakán a zsineg, megvetette a négy lábát. 

A fiú nem boldogult vele. Homlokát kiverte a verejték s tehetet-
lenül, dühösen meredt maga elé. Aztán a puskát karabély módjára 
átvetette a hátán, megszorította a hátizsák szíját s felmászott a híd 
gerendáira, melyeknek vékony végei közt széles nyílás tátongott. Szét-
terpesztett lábbal megállt a síkos törzseken s megpróbálta a zsinórnál 
fogva kényszeríteni a makacs állatot, hogy utána ugorjon. A kutya 
szűkölt félelmében és lehasalt. A fiú kétségbeesetten fú j t egyet. Pihent. 
A háta mögött zúgott a víz, az idő rohant a siető vízzel együtt a nagy 
ismeretlenségben ; a lámpás gúnyosan pislogott bele a vastag sötét-
ségbe ; kormos üvegjén s a fiú kihevült arcán cseppekbe csapódott a köd. 

De a fiú akaratát csak annál vadabbá keményítette a legkisebb 
dolgokból özönével előtörő nem sejtett akadály. Belevágta a sarkát 
a fába, a lámpást balkezébe kapta s egy dühös fogással a levegőbe 
emelte a szerencsétlen dögöt. A kutya remegve állt meg a fatörzsön, 
lépni próbált, elcsúszott; a hátulsó része eltünt a gerendák közében, 
csak az első lábaival kapaszkodott még kétségbeesett erőlködéssel. 
A fiú ijedten hajolt utána. Megragadta a nyakán a bőrt. Felegyenese-
dett. Jobbjában a nehéz állat, baljában a lámpás, hátán a megrakott 
hátizsák, puska. S alatta ! . . . Nem gondolt rá, nem látott. Minden 
izmát megfeszítve, lassan újjnyi széles lépésekkel csúszott oldalt, 
tovább, tovább. A víz nagyokat csobbant időnkint a mélységben, 
a szélhullámok mellbelökték. A lámpás kialudt. Mindegy. Néha le-
hunyta a szemét. Fölösleges volt látnia. A híd közepe táján átvillant 
rajta az egész helyzet furcsasága. Abban a pillanatban előrebillent, 

arcában érezte a mélység nedves hidegét. Hátralendült. Nyilaló 

33* 
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érzések szaladtak végig a hátán, mint a hideg zuhanytól. De teljes 
fatalizmussal várta a következő pillanatot. Nem gondolt semmire, leg-
kevésbbé arra, hogy milyen érzés lenne repülni . . . bele a vízbe. Minden 
idegét lekötötte a pillanatonként változó küzdelem. így értek partot. 
Előrehajitotta a kutyát, leugrott a kavicsra ; Dudás boldog örömmel 
ugrott neki az első lábaival a mellének. 

Fúj t egy nagyot, levetette a sapkáját. Csuron víz volt a feje. 
Visszanézett s ott látta magát a híd közepén, lehetetlen egyensúlyok-
kal a két markában. Elkezdett nevetni. Eleinte halkan, csak úgy magá-
nak, aztán egyre viharosabban. A végén görcsösen kacagott percekig, 
csak úgy folyt a könnye. 

Felkapta a fejét. A láthatatlan hegyoldal groteszkül adta vissza 
a nevetés rekedt hangját. Megjózanodott. Gyerünk — mondta hangosan 
s maga köré tapogatott. Meg akarta gyújtani a lámpást s akkor látta, 
hogy nincs több olaj benne. Fanyarul forgatta a kezében a fölösleges 
terhet. Mindegy, most már csak cipeld, vagy ha úgy tetszik, vidd vissza 
a malomba — beszélt magához gúnyosan, — mintha egy idegen sze-
mével nézte volna ezt a nagy bolondot. 

A kutyák teljesen rábízták magukat s megadással, lógó fejjel ban-
dukoltak a sarkában. Vigan és gondolat nélkül kapaszkodott a kavi-
csos vízmosáson a hegyre fel. Nagyszerűen, majdnem programmszerűen 
megy minden — gondolta jókedvűen — s már otthon képzelte magát. 
Fel se tünt most a félórás meredek ú t ; az egész napi járást mintha 
kifürödte volna. Nem kellett figyelnie az útra, elálmodozhatott s hall-
gatta a léptei koccanását a kavicsokon. 

Majd puha, mohosfüvű rétre ért, a lépés zaja elhalt. Jól esett ez a 
csend, a kutyák, mint az árnyékot követték, néha szinte megfordult, 
nem üresen húzza-e a zsineget? 

Elképzelte maga előtt a terepet, a meredek rétet, amely felnyúlik 
egészen a tetőig, i t t-ott ritkán elszórt mogyoróbokrok rajta. Jól ismerte 
a helyet. Egy negyedóra és a gerincen leszek — gondolta. 

Igy ment percekig. Az átázott mohában bokáig süppedt a lába. 
Megkerült egy bokrot s újra irányt vett. Ismét egy bokor állotta 

út ját . Majd nagyobb sűrűség. Egyszerűbb, ha átvág rajta. 
Hirtelen lefelé lépett s érezte, hogy mélyebb, levegős völgy van 

előtte. Megdöbbent. Lehetetlen, hogy már a nyergen lenne. Eltért s 
most valamelyik mellékvölgynek tart . 

Maga elé vágott a kezével, amerre a helyes irányt sejtette s el-
indult, hogy megkeresse a rétet, vagy akármit, amiről ráismer a világra. 
Mindegy volt, hová jut, csak biztos föld legyen a talpa alatt. 

Ment, botorkált, bukdácsolt percekig. Nem is sejtette, merre jár. 
Már rég nem gondolt eredeti céljára, melyért nekiindult ennek az őrült 
útnak, mely lépésről-lépésre hallatlan akadályokkal lepte meg. Valami 
makacs düh hajtotta. Múlt az idő, az óráját meg se nézte, olyan mindegy, 
hogy mikor, csak hazaérjen. 
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Az út egyre határozottabban lefelé vitt . S ő ment. Egy idő mulva 
valami tehetetlenség ült rá. Mindegy. Fáradni kezdett s őszinte lelki-
ismeretfurdalás gyötörte, ha a kutyáira gondolt. Szegény dögök. Milyen 
teljes megadással bízzák rá magukat, milyen türelemmel várják, míg 
egy-egy bokorból kiszabadítja őket. 

Mintha ráismerne a helyre. Visszafelé menne? Mindegy. Hát 
visszamegy. Csak annyi lesz a baj. Visszamegy. Nincs értelme annak 
a makacsságnak. Sejtelme mind valószínűbb lett. Nem fordult meg. 
Ment súlyos lépésekkel s nem volt ereje, hogy megállítsa magát. Mégis 
csak biztosabb erre, mint amarra fel. Visszamegy. Úgyis elkésett már. 

Megállt, mintha mellbevágták volna s irtózva emelte meg tehetet-
lenségében a két karját . A híd jutott az eszébe. Nem, még egyszer nem. 
Tisztára őrültség volna. 

Hanem akkor nincs más hátra, mint újra a hegynek fordulni. 
Nagy felszabadulást érzett erre az elhatározásra. A legsúlyosabb 

elhatározás is jobb a határozatlanságnál. Magára talált. Az ember csi-
nálja végig, bármi áron, amit elkezdett. 

Az úton állt, amelyen egy jő félóra előtt a rétre igyekezett. Meg-
fordult, egy jóízűt lélekzett. Abban a pillanatban tisztán állt előtte 
minden. Micsoda nevetséges vargabetűket csinált, mióta a rétet el-
vesztette. Egy kis hegykúp körül botorkált az egész idő alatt. Most 
visszafelé gondolkozva, ráismert úgyszólván minden bokorra, amin 
őrült kínlódások közt verekedte magát keresztül a kutyákkal, pedig 
két lépéssel megkerülhette volna. 

Befelé nevetgélve hatalmas lépésekkel hágott egyre magasabbra. 
Jól esett menni, feljebb jutni, egy árkot megmászni, egy kőre lépni és 
kiegyenesedni. Jól esett tudni, hogy minden mozdulat biztosan a cél 
felé viszi. 

A cél felé. Valami hosszú, makacs küzdelemben gondol-e az ember 
arra, amiért elindult? A végcél csak sejtéssé lesz, valami uralkodó alap-
hangulattá, mely ott van, áthat mindent, aláfesti a tudatot, akárcsak 
a hit, ami az embert távoli nagy célok felé ragadja. De az élet reális 
örömét a lépésről-lépésre kivívott diadal adja. Mert a gyönyör mégis 
mindenben az, hogy az ember érzi, hogy most tényleg győz. Hacsak 
annyiban is, hogy egyet lépett előre. 

Még a végtelenség is parányokból van összeróva. 
Hideg szél csapta meg a tetőn s végigborzongatta izzadt derekát. 

Megérzett, hogy innen túl minden egészen más vidékbe csap át. 
A köd nagy hullámokban jött a völgy felől s egy pillanatra fel-

révlett előtte jobbról a sziklás, ritka fákkal koronázott hegyorom. 
Szemben előtte nagy mély üresség tátongott. A mező tulsó végén 

négy-ötszáz méternyire sűrű szálerdő kezdődik. Azon az erdőn átvezet 
az ő út ja s neki meg kell találnia annak az útnak nyílását. Ha i t t csak 
egy lépést téved, akkor, mire az út végére ér, völgyek, hegyhátak, 
falvakkal népes egész vidék választja el a helytől, ahova igyekszik. 
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Ha csak úgy vaktában nekiindul a rétnek, még ha innen a leg-
pontosabban látná is az útnyílást odaát, tízlépéssel odébb már egy 
fűszál se lesz, mely tájékozásul szolgálna s olyan tehetetlenül fog ott 
állani ezen a tenyérnyi kavicsos mezőn, akárcsak a Hortobágynak 
végtelen síkján tévelyegne. 

A hideg borzongás és a vadul süvítő szél sietésre, mozgásra ösztönözte. 
Elindult. Mélyen lehajolva ment. Nem látott semmit. Bármerre 

néz : fel a magasba, oldalt, vagy a föld felé, mindenütt egy mély, árnyék-
és fénytelen szürkeség minden. A lábára bízta magát. De ez is bizony-
talan volt. Még egy kísérletet kell tennie a lámpással. 

Leült a földre, a bicskájával kihúzott egy darab belet. A kutyák 
mellé buj tak : a Dudás hideg orra az arcához ért. A két hóna alá fogta 
jobbról-balról a két hűséges társ nyakát s különös ostoba nyelven tár-
salgott velük. Igy bátorította magát. 

A lámpás pislogott egy darab ideig. Ezalatt guggolva, csúszva ment 
előre. Mikor a bél újra leégett, gyufaszálak világánál vergődött előre, 
vagy egyszerűen rábízta magát a tapintóérzékére. 

Végre ott sejtődtek előtte az erdő fái. Felállt, kinyujtózott s akkor 
komoly, férfias megelégedés fogta el önmagával szemben. 

Az erdei út eleinte elég széles észrevehető volt. De beljebb egészen 
elfedte a hullott lomb, a kerékvágásokban is sűrűn állt a magról nőtt 
hajtás. Csak most látta, hogy az előbbi sötétség semmi ahhoz képest, 
ami i t t körülfogta. Ott, a mezőn, mégis volt valami derengése a levegő-
nek, i t t a szeme elé tar to t t tenyerét se sejtette. Néha előrenyujtott 
kézzel, behunyt szemmel ment, hogy legalább a szemét védje az ágak-
tól. Különben mindegy volt. Ha nekiütődött egy fának, tudta, hogy 
letért az útról. Ilyenkor azonnal megállt s óvatosan kitapogatta az 
elvesztett ösvényt. 

Mégis el kellett tévednie. Maga sem tudta, hol? Talán, amikor egy 
kis rét-félén, valami erdei tisztáson ment át, mert érezte egyszer — egy 
különös érzékkel, melyről most tudta meg, hogy van — érezte, hogy 
tágabb körülötte a tér s a levegő nyomása, mely mozgás közben, talán 
a közeli fákról hatott vissza rá, most enyhébb lett. Csak arra lett figyel-
mes, hogy a lába mélyebben süppedt a rendesnél és sűrűbben pattan-
nak a lába alatt a korhadt faágak. Jobbra lépett, tapogatódzott : csak 
sűrűség. Balra lépet t : újra akadály. Megfordult, hogy visszamegy egy 
darabon. Nekiment egy fának. Megzavarodott. Kapkodva indult új-
és új irányba. Tehetetlenül állt meg. Teljesen elvesztette a tájékozódást. 

Egy pillanatig különös félelem cikkázott végig rajta, amit csak 
az ismer, aki egymaga eltévedt már az erdőn. Nem volt kezdő vadász, 
számtalanszor volt éjjeli lesen mással, vagy egyedül, órákon át gyalo-
golt éjjel rengeteg erdőkön át. Hált a szabadban nem egyszer. Mi hát 
az a különös borzongás, ami most elfogta? Miért kellemetlen a gondo-
lat, hogy esetleg i t t kell bevárnia a hajnalt? Másfél órája jön és most 
jut eszébe félni? Leül, tüzet rak, úgy mint máskor tette. 
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Nem az, mégsem az. Mindaddig jó, amíg az ember tudja : hol van? 
Mindaddig jó, amíg az ember megy, vagy mehet. Amíg szabad. De most 
fogva van és körülötte ismeretlen minden. Nem tudja elhelyezni az 
ismerős mindenségben azt a pontot, ahol áll. Ez az ismeretlenség és 
tehetetlenség az, ami rémít. 

S akkor kész a baj. Az ember rohanva megindul egy irányba. 
Izgalmában nem ítél meg helyesen se időt, se távolságot: terv nélkül, 
kapkodva cselekszik. Idő előtt meginog a hite, elfogy a türelme, amikor 
talán egy hajszálnyira van a céltól. Nem leli, vagy egyszerűen elnézi, 
amit keres, ha rá is talált volna. Az izgalom, a zavar nő s a végén a leg-
egyszerűbb helyzetből őrült chaosz lesz, amiből nincs kiút, csak a nap-
világnál. 

Szerencsére mindez még idejében eszébe jutott . Megállt. Ezt a 
pontot nem szabad elvesztenie. Megfogja tehát jelölni, hogy ide vissza-
térhessen. Úgy indul megkeresni az útat. 

A kutyákat egy bokorhoz kötötte, a kialudt lámpást, mint feles-
leges terhet letette s elindult. Jobbra próbálkozott. Egy idő mulva 
teljesen belegabalyodott valami ismeretlen, fatönkkel, gallyfával, 
cserjével keresztül-kasul szőtt sűrűségbe. Érezte, hogy meredek hegy 
van előtte. Az irány rossz, de a hegy dölése legalább egy határozott 
sikot jelentett a térben. Visszakell mennie a fix ponthoz s onnan ellen-
kező irányban keresni. Keresztül törte magát a sűrűségen, sebesen, 
amennyire tudott , igyekezett a meredeken alá. 

Megállt s akkor furcsa érzés fogta e l : most merre? Dudás, na ! — 
szólt bele hangosan a sötétbe. A hangja idegen volt, üresen veszett el, 
fent a gerincen valami megriasztott vad csörtetése hallatszott. 

Kínosan elnevette magát az ostobasága miatt. Hiszen a kutyák 
némák, a lámpás sötét. Telekiabálhatja az erdőt, senki se válaszol neki. 
Meghökkent. Találomra elindult s néha halkan beleszólt a titokzatos 
ürességbe : Hahó n a ! Hahó n a ! Semmi, semmi. Megzavart madár sur-
ran előtte, egy béka mászik a lába előtt, az zörgeti a lombot. A fákról 
szomorúan cseppen a ködnek meggyűlt nedvessége. Titokzatos csacsogó 
hangon hull a lombra a víz. 

Rémület fogta el. Hangosan belekiáltott az erdőbe : hahó na ! 
A csend csattanva vágta el a hangot s ellenségesen feküdt rá a tagjaira, 
a torkára. Az egész földön egy nagy, megfoghatatlan, láthatatlan rém 
ül s testtelen tagjaival mohón falja magába a mindenséget. Körülvesz, 
körülölel, nincs előle menekvés. 

Újra nagyot kiáltott : tuú-na-na-na! Nyomban utána ismét. 
Tombolva szakadt a torkából a hang, nem merte abbahagyni. 

Nem bírta tovább. Egy fának dőlt, a két karjával a törzsébe ka-
paszkodott, tág szemmel írtózva meredt maga elé. Igy állt pillanatokig, 
mint a halálraszánt, aki nem tudja, honnan jön az ellenség. Majd szünt 
rémülete, görcsös újjai leváltak a kemény fakéregről s most a tehetet-
lenségnek vad kétségbeesése fogta el. A könnye a szemébe szaladt; 
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a hajába markolt, az öklét a szájába nyomta s nyögött egy keserveset, 
mélyet. 

Egy kövér vízcsepp a nyakába hullt s végigszaladt a hátán. Ki-
egyenesedett s ideges kacagás szaladt ki a száján. Kiegyenesedett, 
megrázkódott. Álmodik? vagy ébren van? Mit csinál ő i t t? Mit böm-
böl, mint egy őrült? Tényleg, rossz álomból ébredt. Az embert sötét, 
fullasztó alagútban gorgófejű kutyák üldözik ; egyszerre kialszik min-
den fénysugár, rohanni, rohanni kell és nincs semerre út, mindenütt 
a puszta szikla, kapaszkodnál raj ta és visszaesel, cserjéje kiszakadt 
tövestől a kezed alatt, — j a j ! Mindjárt i t t az üldöző. Az alvó nagyot rúg 
magán, szeme felnyílik s megismeri az ablakot szemben az ággyal. 
A rémülete boldog örömbe ful. 

Lekuporodott a fa tövébe, ahol állt. Tompa megenyhülés simogatta 
végig. A fejét a tenyerébe haj tot ta s az egésznapi nagy fáradás össze-
morzsolta a tagjait. 

— Haj ! Babcsi, Babcsi! ha maga ezt tudná — dadogta. — Minek 
is volt mindez? Minek a vágyak, a nyugtalan vér? De jó annak, kinek 
elég az élet mindennapos ajándéka. 

Maga alá gyűrte a hátizsákját, mert nedves volt a föld. Igy gunyasz-
tot t egy darabig. Megcsitult, a feje zsongott, álom kerülgette. Ásított 
egy nagyot s utána tüzes körök nyíltak a szeme előtt. De jó volna vala-
hol, akárhol száraz ágyba bebújni. Hej ! Babcsi, Babcsi! Ha maga 
látna most. 

— Mit látna, — ütötte fel a fejét. — Hogy milyen gyáva, ostoba 
vagyok, hogy milyen tehetetlen vagyok. Attól félek, hogy i t t kell alud-
nom egy fa tövében? Egyedül. Ha-ha-ha. Egyedül. Talán pesztra kéne, 
aki ringasson. 

Elhelyezkedett a lehető legkényelmesebben. A hátát jól meg-
vetette a fatörzsön, a kezét összekulcsolta a mellén. Befelé nevetgélt 
s nagy, jóleső büszkeség fogta el. 

— Igen. Ha Babcsi lá tná! Úgy érezte, mintha máris az ő szeme 
figyelné. 

Elgondolta, hogy fogja elmesélni kalandját. 
Felállt, nyújtózott, az öklével maga elé vágott. Friss energiák 

gyülekeztek benne. Az előbbi negyedóra teljesen kiszakadt belőle. 
Undorodva, megvetően dobta el magától. 

— Minek ez az egész? Hiszen a kutyák it t vannak, i t t valahol a 
közelben. Nem nyelte el őket a föld ! 

— Dudás, na ! — szólt bele halkan a sötétségbe, mintha csak maga 
előtt látná az okos pofáját. Elindult lassan. Kutyukám, te ! Mintha 
zörrenne előtte valami. Arra tartott . Ne kutyám, ne ! Újabb nesz. 
Megdobogott a szíve. Pár lépést arra sietett. Hahó, na ! A hangja csupa 
reménykedés volt. A zörgés erősödött. Hiszen ez . . . kezét kinyujtva 
előresietett. A zörgés közvetlen előtte eredt. Ugrott egyet. Abban a 
pillanatban kemény körmök karcolták végig a kabátgombjait, valami 
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nedves dolog az arcához ért. Odakapott, egy szőrös, lihegő fej volt a 
tenyerében. A Dudás állt ott két lábon, a nyakát majd elvágta a zsineg 
a nagy erőlködéstől, hogy közelebb jusson. A fiú lehajolt, a Tambor is 
ott erőlködött feléje kifeszített zsineggel a nyakán. Össze-visszaölelte 
őket. «Szegény kutyukáim, ti bestiák, bitangok, csavargók ! Hát itt 
vagytok. Csakhogy együtt vagyunk». 

A kutyák majd kibújtak a bőrükből. Minden becéző szónál csak 
úgy csépelték a bokrot a farkukkal a hátuk mögött. Ez a zörgés ve-
zette útba. 

A további keresésnél már óvatosabb volt s a higgadtsága hama-
rosan eredményre vezetett. 

Kiértek a sűrűből. Nem volt több akadály s már csak idő kérdése 
volt a hazajutás. Az erdőszélen megállt a fiú, lerázta a vizet a ruhájáról, 
a kalapjáról s néhányszor nagyot lélekzett. 

Felséges élvezet volt most biztos úton járni, bátran lépni a hegyen 
lefelé s nagyranyitott szemmel belekémlelni a völgybe ahol mélyen 
lent és messze, még messze, de mégis ott, ahova néz, ott elrejtőzik a 
falu, a házuk, a szobája. 

Csikorgott a homokos kavics zörögtek a kimozdított kődarabok, 
fülében nagyokat dobbant a sebes vér ; a karját vállát suhogva csap-
dosták az ágak. 

Megtorpant s fülelve állt meg egy pillanatra valami szaggatott 
harsogó hang zúgott a völgyben. A vonat, a vonat kapaszkodott valahol 
messze, fent a héthársi dombon. Talán egy órája már, hogy erre ment. 
A Babcsi régen otthon van Pistivel, ki tudja, mit csinál, mire gondol. 
Őrá gondolt-e egyszer is az este? 

Hiába volt az egész fáradás. S különös, hogy egy csöppet se han-
golta le ez a tudat . Olyan csekélységnek látszott az elmulasztott öröm 
ahhoz képest, amit ő ma este győzedelmesen átélt.. 

A borókáson túl szántóföldek jöttek, aztán a vasúti őrház. Már 
régen lefekhettek ott, csak a kutya acsarkodott dühösen a kerítés mö-
gött. Még egy negyedóra, még néhány perc, aztán már egy kőfal mellett 
vitt az út, majd előtünedeztek a házak is. Itt-ott még égett egy lámpa. 
Az utcán egy lélek se járt, csak a kocsma eresze alatt, a küszöbön moz-
dult meg az éjjeli őr nagyszőrű bárány bundája a lépések neszére. 

Jó volt cammogni az út közepén a sárban, bátran lépni bele a 
bakkanccsal. 

Nini ! a Babcsiéknál még világos az utcára néző két ablak. Miért 
ne, hiszen alig van tíz óra. Csak neki tűnik olyan hosszúnak az este. 

Nem tudott ellenállni a vágynak. Lekerült az útról, az ablakhoz 
lopódzott, hátha találna egy kis rést a függöny szélén. Tényleg, belátott 
a szobába. Csak ketten voltak bent. Babcsi az asztalnál ül háttal az 
obiaknak, lehajtott fejjel, biztosan egy láthatatlan kézimunkán dol-
gozik. A mamája szemben áll vele s beszél hozzá. Baloldalt megbontott 
ágy látszik. 
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Az asszony most megfordult, az ajtó felé ment, félig kinyitotta, 
hátrafordulva szólt valamit a lányához, aztán kiment. 

A fiúnak az ablak alatt a torkában dobogott a szíve. Várt egy 
pillanatig s aztán elsáppadva, elszántan megkocogtatta az ablakot. 

Babcsi ültében megfordult, az arca ijedt volt. Úgy látszott, 
mintha kiáltani akarna, tanácstalanul nézett szét, az egyik kezét az 
arcához emelte. Aztán megbátorodott, felállt s az ablakhoz sietett. 
Félrehúzta a függönyt. Üresen nézett ki a sötétségbe, nem látott . 
A fiú remegve nézte. Aztán ijedten csillant meg a lány szeme s a fiú 
érezte, hogy ráismert. 

Egészen odanyomta az arcát az üveghez s az ajkát összecsucso-
rítva rányomta az ablaktáblára. 

Babcsi kétségbeesett, tiltakozó mozdulatot tett , de nem engedte 
le a függönyt. Igy álltak pár pillanatig. A Babcsi szeme megszűnt hara-
gos lenni. Valami ijedt és mégis esengő volt a tekintete, mint a meg-
riadt őzé. A fiú szíve majd kipattant a gyönyörűségtől. 

De megcsörrent az ajtókilincs, a lány keze elengedte a függönyt. 
A fiú ott állt még egy pillanatig. Mire várt? Valami csudára. 

A szíve telve volt, mellén minden lélekzetnél pattanásig feszült a vadász-
kabát. Ezért, ezért minden érdemes volt. Nézte az ablakot, a függö-
nyön mozgó árnyékot. Egyszerre az árnyék is eltűnt. 

Hirtelen megfordult, átugrott az út szélén levő széles árkon, bele 
egy puha sárkupacba, amit az útkaparó hordott össze. Nevetett, tovább 
ugrott. 

Ment. Maga se tudta, hogy lép. Élvezte az izmai ruganyosságát. 
Szinte meghökkent, hogy már az udvarukban van. Most ment volna 
megint frissen és öntudatlanul — bármeddig. Ment volna újra vissza, 
mindenen át még egyszer. A világ végéig, ha kell. 

A ház már sötét volt. Felzörgette a cselédet, tüzet gyújtatot t a 
szobájában a kályhába. Nyomban vetkőzni kezdett. A ruhát egy sa-
rokba hajigálta. Mezítláb odament a szomszéd szoba ajtajához, halkan 
felnyitotta. 

Sötét volt odabent s csak csendes, egyenletes lélekzés hallatszott. 
«Jó éjtszakát» — szólt be halkan, repeső szívvel. Senki sem felelt. Mo-
solyogva húzta be az ajtót . 

Az ágyához pattant, gyorsan bebújt a takaró alá. Hanyattfeküdt 
az édes, drága jó ágyban. 

Baljánál a falon a fegyvertartó volt. Két keresztbefutó, barnára 
festett faragott fa, mint valami fonott kerítés. 

A kiálló fakampókon fegyverek lógtak. Öreg lőportülkök, patron-
táskák, kulacsok csüngtek alá s a kürt koccanva verődött minden moz-
dulatnál két keresztbefektetett, kimustrált francia karabély csövéhez. 

Az egésznek a tetejében egy nagy fából faragott barna kutyának 
bozontos feje és előlába látszott a kerítésre kapaszkodva. A kutyának 
a nyelve kilógott, két fehér szeme elevenen bámult alá. 
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A fiú eloltotta a gyertyát. A kályhában vigan lobogott fel a tűz, 
táncoló árnyékai végigszaladtak a szobán. Boldog sóhajtással nézett 
fel a gerendás, öreg mennyezetre, a fejében az elmult napnak a képei 
— mint a lobogó tűzfoltok — rajokban tolongtak. 

A kutyára nézett. A kutya vissza. Értelmes, hűséges kutyaszem-
mel. «Emlékszel, hogy féltem tőled gyermekkoromban ?» kérdezte a 
fiú. A kutya emlékezett. Látszott a szemén. 

Elmosolyodott. Zsibbadás szaladt végig a tagjain. Sóhajtot t . 
Milyen jó, milyen gyönyörű dolog lenni. 

A kályha zümmögő, pattogó dalára megindult a szoba, lassan 
hintázó mozdulattal felemelkedett az ágy s elindult a nagy vízen, 
melynek ezüstös hullámain messze egy nagy, ijedtszemű kislány ki-
nyílt margarétát szedett. 

A láng foltjai vígan, fáradhatat lanul lobogtak. A kutya szeme 
egészen megéledt. Kinyitot t szája lihegett. 

Úgy virrasztott az éjben a gazdája ágya felett. 
Ujfalusi László. 

LÁMPÁK. 

Fanyar ködben, december éjtszakában 
Szaporázgattam fázó léptemet. 
S valahol egy ötödik emelet 
Esőtől csapzott apró ablakában 
Kigyúlt a sárga villany hirtelen. 
(Lélek, akit az éjfél élni oldott.) 
És halkan, halkan utánam sikoltott: 
Testvér, ne menj el ! Maradj itt velem ! 

Megállok. Rozzant kisember-kaszárnya, 
Lomhán előttem fölnyujtózkodik. 
És most egy lámpa, már a második, 
Aztán megint egy, mintha engem várna, 
Kigyulad és a szívemen kopog. 
S míg sír a köd és sír a járda mocska, 
A három árva lámpás ablakocska 
Zsongó szívemben félénk dalba fog. 

És szálló lelkem föl, hozzájuk, érez. 
Padláskamra. Szegényszag. Félhomály. 
A lepedőtlen ágy a zugban áll. 
Egy csíkos párna, verejtékes, véres, 
És egy kiszolgált vén bakaköpeny. 
Két bütykös lábfej. Egy kisértet arca, 
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