
AZ UTOLSÓ F A L A T . 

VIGYÁZZ, komám, nincs hágcsó. Ezek a betyár németek letörték 
az éjjel. Ugrani kell. 

A fiatal magyar önkéntes habozva állt meg az a j t óban ; a vagon 
magas volt, a föld pedig odalenn kemény és rögös. De nem lehetett vá rn i ; 
benn a vagonban, a priccseken mindenfelé felkönyököltek az emberek 
és magyarul, németül, lengyelül és csehül sürgették. 

— Mi az ? Hideg van ! Gyerünk ! Csukjátok be az a j tó t ! 
Leugrott . Szöges bakancsa elcsúszott a fagyot t földön és elvá-

gódott . A bará t j a egy pillanat alat t mellette volt és felsegítette. 
— Megütötted magad, komám ? 
A másik a csipőjét tapogat ta és nyögött egyet. 
— Kicsit. Eh, semmi. Gyerünk ! 
Elindultak az állomás felé. A hadifoglyok vonata messze kinn 

állt a síneken, jó pár száz lépést kellett menniök. Hideg volt. Lassan 
szitált a hó, az első hó a hosszú orosz télben. A szél zizegve kergette 
a csillogó, kemény porrá fagyot t havat és apró kupacokba, hosszú 
fehér barázdákba hordta össze a barna földön. A két magyar fiú fázott ; 
az egyiken köpeny se volt, csak a silány posztójú egyenruha, az a jka 
hamarosan elkékült és reszketett; a másik is dideregve huzódott a 
köpenye gallérjába. Csöndesen lépkedtek előre. 

— Alighanem még estére is i t t fogunk állni. 
— Az. Mozdonyunk sincs. 
— Tegnap este óta még a füs t jé t se lá t tuk. 
A vonat körül elég élénk volt az élet. Egy pár baka jókora szén-

tömböket , hatalmas fahasábokat cipelt elő a pályaudvari raktárak 
felől, barna köpenyes orosz katonák nevetve b iz ta t ták őket. Csak 
vigyétek. Fűtsetek. Elvégre is, megfagyni nem lehet. Mások mosakodtak, 
övig meztelenül álltak a fagyos szélben és kulacsokból, sajkákból öntöt-
ték egymás markába a vizet. Egy pár más alak kenyérrel, pereccel, 
párolgó teáskannákkal sietett a vagonok felé. Egy fiatal huszár a 
földön térdelt és nagyokat köpve a csizmájára, egy rongydarabbal 
keményen dörzsölte. 

Beértek a pályaudvarra. Egyszerre nagy kavargásba, lármába 
kerültek bele. A pályaudvar tele volt emberekkel, a várótermekben, 
a folyosókon, a perronon végig kucsmás, bundás parasztok hevertek, 
i t ták a teát , nagyokat nyelve tömték magukba a fekete rozskenyeret 
és mindent teleköpködtek a napraforgómag fekete héjjával. Katonák 
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járkáltak köztük, a legtöbb felkötött karral, vagy bepólyált fejjel, 
nagyhangon kiabáltak, lökdösték a parasztokat, azt a pár asszonyt 
meg leányt, aki eléjük akadt , röhögve fogták körül. A perron végén 
levő élelmiszerbódé előtt óriási tolongás volt. Három-négy asszony 
szabdalta, mérte a kolbászt, a szalonnát, a fehér kenyeret, a kalácsot 
és a perecet, a vásárlók úgy tolongtak előttük, hogy majd felborították 
az egész bódét. 

— Anyuskám, egy font kolbászt. Lelkem, mérd meg ezt a kenye-
ret. Hé, te t a tá r , ide a pénzt ! Vigyázz azzal a kannával, agyonváglak, 
ha leforrázol. Kenyeret adj , egy fél kenyeret kérek. 

A két magyar megállt a bódé előtt és nézelődött egy darabig. 
Kezüket zsebredugva, egymáshoz simulva álltak és bámészkodtak. 

— Nézd, a disznó cselákja, egy egész kenyeret vásárolt. A német 
sógor kolbászt is vet t . Ugyan hol szerzik ezek a pénzt ? Ez az apró 
perec nem is lehet rossz, ta lán csak egy kicsit száraz. Micsoda tolongás ! 
Mennyi utas ! No igen, már két nap ja vá r j ák a vonatot . Szép kis közle-
kedés ! 

Amint egy kicsit r i tkult a tömeg, az egyik kofa rá juk szó l t : 
— No, gyertek ide bátran, vegyetek. Vegyetek szép fehér kalá-

csot. Kapha t tok azért, hogy foglyok vagytok. 
Rábámul tak . Végre a köpenyeges intet t . 
— Nem kell. Gyere, komám ! 
Egy kicsit kiegyenesedtek, mert zavar tak voltak és nem akar ták 

elárulni, azután elindultak visszafelé. Jó darabig szótlanul mentek, 
végre is az egyik nagyot sóhaj tot t . 

— Hej, komám, kedves Gyürki komám, sohse ju tunk haza 
többé. Éhen pusztí tanak el ezek a kutya muszkák. 

A Gyürkinek szólított elmosolyodott. 
— Ugyan. Azt már ta lán még se. Majd lesz az még jobban is. 
A másik elbúsultan csóválta a fejét . 
— Vagy soha. I t t pusztulunk, ha mondom. Gyalázatos népség. 

Nincs ezekben egy csöppnyi emberség. 
Gyürki nevetett . 
— Ugyan, komám. Bolond vagy. Mit akarsz tő lük? Háború 

van. A háború szervezett emberölés és nem népkonyha. A háború 
azért van, hogy megöljék az embereket és nem azért, hogy enni ad janak 
nekik. A háború kegyetlen és erőszakos, ha szentimentális lenne, nem 
is lenne háború, hanem gyerekbál vagy jótékony nőegylet. Az olyan 
ember, aki eldobja a puskájá t és el hagyja fogni magát , az szembe-
helyezkedett a háború lényegével, az nem számít többé. Az épen olyan, 
mintha megölték volna. Mit lamentálhatna i t t egy halott ? Kenyér 
csak annak jár, aki megszolgálja, aki lőni, vágni t ud érte. A hadifogoly 
az utolsó ember a világon. Tulaj donképen nem is ember. Ezt be kell látni. 
Az ember sohse legyen elfogult csak azért, mert véletlenül róla van szó. 
Azért, mert éhesek vagyunk, az igazság egy szikrával sem lesz más. 
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Bizony, Tar komám, így van ez ; nem úrnak jö t tünk ide, hanem ku-
tyának . 

A másik komolyan bólintott . 
— Igaz. De legalább ne kínozzák az embert, inkább üssék agyon 

ott kint a lövészárokban. Szép kis humanizmus, így éheztetni az embert. 
Nincs ebben semmi emberség, t isztára formalitás az egész. Hallottuk, 
mit mondot t az a német orvos Darnicán: Kiütéses t ifuszban, éhtifuszban, 
tüdővészben több ember pusztul el a szibériai fogolytáborokban, mint 
a f ronton az összes rohamokban és visszavonulásokban. És hol vagyunk 
még Szibériától is ! Az életbenmaradásnak ezért a kis eshetőségeért 
nem érdemes ennyit elviselni. Nincs ebben egy szikra emberség. 

Gyürki most már bosszankodott. 
— Eh, emberség ! Olyan ta lán nincs is a világon. Sohse volt, még 

kevésbbé lesz ezután. Nincs, punktum. Nem is kell számonkérni senki-
től. Nyugodtan kell várni, hogy mi történik velünk. Valahogy majd 
csak lesz, és akárhogy lesz is, amit ezután élünk, az már tiszta ajándék. 
Jog és igazság szerint már ezelőtt két héttel meg kellett volna halnunk. 
És különben is, még alig egy napja koplalunk, minek ez a sok beszéd. 

A másik bágyadtan mosolygott. 
— Na jó. Há t csak vár junk . 
Felmásztak a vagonba és végigfeküdtek a priccsen. 

2. 

Ha az ember egész éjjel aludt, reggel nem könnyű újra elaludni. 
Mégis csak meg kell próbálni, különben sohasem mulik el a kínos, 
hosszú nappal. A két magyar fiú beburkolta a fejét a köpenyegbe és 
lehúnyta a szemét. Sokáig forgolódtak a kemény deszkán, bágyadt , 
törődöt t testűk azután lassanként elzsibbadt, elkábult, a vagon fél-
homályos világa mind há t rább vonult az öntudatukban, végül már 
semmiről sem tud tak többé. 

Soká feküdtek bódult és nyugtalan álomban. Dél tájban nagy 
zajra ébredtek. A hat német önkéntes, aki a vagon végében lakott 
a felső priccsen, hatalmas lármát csapott. Bádogcsajkáikon kanállal 
kongat tak, a vagon falát verték és torkuk szakadtából kiabáltak. 

— Héj, muszka gazfickó, adj enni ! Kenyeret adj , éhesek vagyunk. 
Hova te t ted a pénzünket ? Huszonöt kopeket kapsz minden emberre 
naponta, ne idd el az egészet ! 

Az orosz őr felült a helyén és röhögve nézte őket, de hamarosan 
dühös lett és nagyot kiáltott . Oroszul lá rmázot t ; az egyik német, aki 
ér tet t valamit a szavából, magyarázta a többinek : 

— Azt mondja, hogy raportra stimmel. Haditörvényszék elé 
állít. — A németek nagyot kacagtak és még jobban üvöltöttek. 

— Részeg disznó, tolvaj gazember ! Kenyeret adj , mert meg-
járod velünk ! 
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Az orosz nagyot káromkodott , felkapta a puskáját és ráfogta a 
németekre. Azok még jobban kacagtak; az egyik, egy hatalmas szőke 
óriás, meg is fenyegette az öklével. 

— Vigyázz magadra, ki ne repülj egy éjjel a vonatból, amikor 
legjobban megy ! 

Az orosz eldobta a puskáját , retteneteset káromkodott , lemászott 
a vagonból és elment. A németek kiálltak az aj tóba és onnan kiabáltak 
utána : 

— Kenyeret hozz, különben vissza se gyere ! 
A muszka csak legyintett, vissza se nézett. Csak egy jó óra mulva 

került elő, tántorogva, dülöngve és nagyon jókedvűen. Odament a 
németekhez és a kezét nyuj togatva, hadarva beszélt nekik : 

— Jó fiúk vagytok, Isten segítsen benneteket. Adjon nektek 
egészséget, hosszú életet ! 

A szőke óriás úgy vágta mellbe, hogy nekiesett a másik priccsnek. 
Sajátságos módon nem bukot t fel, hanem megkapaszkodott és szörnyen 
elcsodálkozva bámult maga körül. A két cseh fogoly, aki mellette 
feküdt a priccsen, megfogta és lefektette. El is aludt nyomban. Horkolt 
is, hogy csak úgy harsogott, míg az egyik német fel nem mászott a 
priccsre és bele nem rúgott a hasába. Erre nagyot nyögött, az oldalára 
fordult és azután csendesen hevert tovább. 

A két magyar nem igen vet t részt a tüntetésben. Kedvetlenül, 
álmosan ültek a helyükön, csak néha szóltak egy-egy szót. 

— Úgy van. Elissza a pénzünket. — Azután azt is abbahagyták, 
végül már nevettek. Eh, úgy is hiába. Kár minden szóért. Talán nem 
is kap pénzt. Vagy ha kap, nem bolond, hogy belénk tömje. Meg t u d j a 
inni maga is. 

Egy fehér hósapkás fiatal fiú állt mellettük a priccsre könyökölve. 
Amint egy kis csönd lett, Gyürki hozzá fordult. 

— Hol jártok, Valentin? 
A megszólított előzékenyen mosolygott. 

— It t vagyok. 
Tizennyolc-tizenkilenc éves fiatal fiú volt, t ípusa a nagyvárosi 

uccai csibésznek. Fintorgó, hegyes, vörös orra, vizenyős, szürke szeme, 
vértelen keskeny ajka, mozgékony, mindig ravasz és alattomos ki-
fejezésű vonásai, egész férfiatlan, görnyedt és vézna teste a nagyvárosra 
vallott. A kar ján önkéntesi karpaszomány helyett valami furcsán fel-
kötözött sárga szalagot h o r d o t t ; társai meg voltak győződve róla, hogy 
nem önkéntes, csak i t t a fogságban léptette elő magát . A fiú t ud t a jól, 
hogy gyanakszanak rá, épen ezért nagyon kedves és előzékeny volt 
mindenkihez. 

— Egy kicsit sétáltam a pályaudvar körül. Hideg van, veszedel-
mesen hideg így köpeny nélkül, de azért jól esik a friss levegő. 
Spitzerrel találkoztam odakinn. 

— Mit csinál? 
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— Koldul. 
— No? 
— Becsületemre. Amint mászkálok a téren, egyszerre csak ott 

lá tom ólálkodni a sarkon. Két lány jö t t vele szembe, épen kikanyarod-
t a k egy kis uccából, két csinosan öltözött, prémkabátos fiatal leány. 
Spitzer oda ugrik eléjük, lekapja a sapkájá t és beszél nekik magyarul, 
németül, oroszul is. 

— Szegény hadifogoly vagyok, három napja nem ettem, adjanak 
valamit . A lányok, szegények, úgy megijedtek, majd elszaladtak. Végül 
az egyik kinyitot ta a táská já t , adot t neki valami aprópénzt és azzal 
nagysietve mentek tovább. 

Gyürki nevetett , Tar dühösen ká romkodo t t : 
— Mégis csak disznóság, magyar önkéntes hogy vetemedhet 

ilyesmire. Önkéntesi paszománnyal a ka r j án koldul, úrileányoktól 
koldul. Meg kell pofozni az ilyen csirkefogót. 

Valentin nevetet t . 
— Ugyan, hagyd el. Legalább nem éhezik. Lá t tam, egész kenyeret 

vásárolt, szalonnát is vet t . A kenyeret elvagdalta és apró darabokban 
bedugdosta a kabá t j a alá; Mit bánod, legfeljebb nem állunk vele szóba. 

— A doktort is lá t tam. I t t áll a második, vagy harmadik vagon 
mögött . Eszik. 

— Úgy ? 
— Igen. Kenyeret eszik, szép fehér kenyeret és saj tot . Odamen-

tem hozzá, beszélgettünk egy darabig, végül adot t egy darab kenyeret. 
Biztosan nem tud ta már megenni. 

— Elfogadtad ? 
— El hát . 
A zsebéből egy darab fehér kenyeret szedett ki és odatar tot ta 

a másik ket tő elé. 
— Kell ? 
Tar komolyan r á m o r d u l t : 
— Nem kell. Edd meg, ha jól esik. 
Gyürki kacagott . 
— Bolond vagy. Azért adta, hogy el ne áruld nekünk. Ha elhiresz-

teled, hogy t i tokban eszik, nem kapsz tőle többet . 
A másik a hegyes orrát f intorgatta . 
— Kell is nekem. Egye meg maga. Hi tvány fráter ez a tisztelt 

doktor. 
Megvetően legyintett és, mintegy a mozdulat folytatásaként, 

zsebredugta a kenyeret. A másik ket tő a homlokát ráncolta és hallgatott . 
Nemsokára megjöt t a doktor. Barátságosan és jókedvűen üdvö-

zölte a többieket. 
— Szervusztok fiúk. 
Valentin élénken integetve fogadta ; 
— Szervusz doktorkám. Hol jártál ? — Gyürki bólintott és 
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valamit mormogott , Tar meg sem mozdult. A doktor kedvetlenül bigy-
gyesztette az a jká t , felmászott a pricsre, rövid lábát egymáson keresztbe 
vetve, leült, a zsebéből dohányt , cigarettapapírt vet t elő és cigaret-
tát sodort. 

A doktor egyáltalán nem volt csinos fiú. Alakra tömzsi, kicsi és 
jelentéktelen, az arca szeplős, durva vonású, komor és határozat lan. 
A kifejezést elsősorban a feltünő vastag, buja a jkak ad ták meg ennek 
az arcnak és a dülledt, nagy szürke szemek tétova nézése. Volt ebben 
az arcban valami a tudós szórakozottságából, a világ dolgai i ránt való 
fásultságából, de az ökör bamba gondolattalanságából is. Nagy gonddal 
csavargatta a cigaret táját , kínos pontossággal egyengette el a papírban 
a dohányt, azután összecsavargatta, végignyálazta a papírt és a nedves 
rész felét letépdeste vastag, rövid ujjaival. Amint felemelte a fejét, 
tekintete Gyürki pillantásával találkozott , amely t i tkolhatat lanul mohó 
vággyal csüggött a dohányon. A doktor a fejét csóválta. Egy pillanatig 
habozott, már megmozdult a keze, hogy zsebrevágja a dohányt, azután 
mégis odanyuj to t ta Gyürkinek. 

— Akarsz ? 
A másik csodálkozva nézte. — Nem kell, — gondolta m a g á b a n , — 

de már nyúlt is a dohány után. Elvette, dörmögve köszönt és idegesen 
kapkodva sodorta a cigaret táját . Először nagy csomó dohányt rakot t 
a papírba, azután hirtelen felnézett a doktor komor arcára, elpirult, 
a dohány jó részét visszarakta a csomagba és egészen vékony, görbe 
cigarettát csavart . Rágyu j to t t és nagyot, mélyet szippantott , amire 
rögtön nagyot fordult vele a világ. Elgyengült, üres gyomra émelygett 
és kavargott , a feje szédült és lüktete t t . Mégis tovább szítta le, mélyen, 
a tüdejébe, a gyomrába, két kézzel kapaszkodott a deszka szélébe, 
és cserepes, száraz a jkával lázasan rágta a cigaretta végét. 

A doktor szemmelláthatólag meg volt elégedve sa já t nagylelkű-
ségével és jókedvű lett. Jóindulat tal nézett végig a többieken és intet t . 
Egyet-egyet s ó h a j t o t t : — Haj , ha j . — Végül beszédbe is ereszkedett. 

— Igy mulik az élet, m i ? Egy elveszett n a p ; tud já tok , mit 
jelent ez ? 

Valentin előzékenyen helyeselt. Úgy van. Ez a nap egészen el-
veszett. A doktor gúnyosan végignézett ra j ta és legyintett . 

— Eh, mit t ud j á tok t i ! Mit bánjá tok ti ! De én ! 
Könyökét térdére támasztva, a szeme elé emelte a füstölgő ciga-

rettát és elgondolkozva forgatta a kezében. A többiek egymásra néztek ; 
Valentin nevetett , a másik ket tő bosszankodott. Gyürki dörmögött. 

— Kedves vagy, doktor. 
A doktor rábámult . 
— Miért ? Ah, úgy. Nem, nem azért mondom. Dehát az én hely-

zetem mégis csak más, mint a tiétek, úgyebár ? Ti magatoknak éltek, 
én a tanulásnak. A tudománynak. Nálatok nem számít egy elvesztett 
nap, mert holnap is nap lesz és egy év mulva is, és nektek mindegy. 

Napkelet 59 
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De nekem minden napra megvan a dolgom ; az élet rövid, a tudomány 
pedig hosszú. Amit én elmulasztok, azt többé nem tudom pótolni. 

Nagyot sóhaj tot t . 
— Ha tudnátok, milyen pontosan be volt töl tve minden egyes 

napom. Reggeltől délig tanulás, délben ebéd, u tána egy óra a kávéház-
ban, félóra pihenés a karosszékben, azután megint tanulás késő estig. 
Igy ment ez éveken át . És most ? Egy év óta nem csinálok semmi t ; 
katonáskodom. Há t t i ezt nem is érthetitek. Csak ezért mondtam, hogy 
nektek mindegy. 

Legyintett , lemondóan és búsan, még egyet szívott a cigarettájá-
ból, azután lelökte a földre. A többiek hallgattak. A doktor állát a tenye-
rébe támaszto t ta és mosolygott. 

— Mindig nagyon komolyan vet tem a munkát . Emlékszem, egy-
szer földiek jöt tek értem, elcipeltek valami kirándulásra. Egész nap 
együt t voltunk, este vendéglőben vacsoráztunk, jó későn kerültem haza. 
Egyszerre csak eszembe j u t o t t : no, egy elveszett nap. Ma semmit sem 
csináltam. Borzasztóan el voltam keseredve. De azután egyszerre vala-
hogyan fel támadt bennem az energia : nem, ezt nem hagyom. Könyvet 
ve t tem elő, leültem és tanul tam, fájó, boros fejjel még jó két órát. 
Akkor azután lefeküdtem. Fá rad t voltam és kábul t és mégis olyan meg-
nyugtató, jó érzés v o l t : ez a nap sem veszett el egészen. Mit tudtok 
ti erről ! 

Kihívóan és fölényesen nézett végig a társain. Mind hallgattak, 
csak Gyürki dörmögött valamit . 

— Nagyon szép, nagyon helyes. Csak azt csodálom, hogy ennyire 
érdekel és foglalkoztat téged a jog. Elvégre is kétségtelen, hogy ez a leg-
szárazabb és az igazi elmélyedésre legkevésbbé csábító tudomány. 
Mindenféle tudományér t tudnék lelkesedni és rajongani, fizikáért, 
kémiáért, csillagászatért, vagy filozófiáért, de legkevésbbé a jogért. 

A doktor fe lhorkan t : 
— Igy igazán csak laikus beszélhet, akinek sejtelme sincs a tudo-

mányokról. Igenis a jog eleven, élő valami, a jog fejlődése, története 
az egész emberi gondolkozásnak. Az emberi fogalmak kialakulásának 
tör ténete . A jog igenis fejlődő, mély ta r ta lmú és mély értelmű tudomány, 
amelynek érdemes egy egész életet szentelni. Aki ezt nem tud ja , annak 
fogalma sincs a jogról és ál talában a tudományról. — Kihívóan nézett 
a többire ; senki sem mondot t ellent. A doktor megnyugodva dörmö-
gött magában. Nohát ! Micsoda beszéd ez ? És most már egy egész évem 
elveszett és ki tud ja , mennyi vész el még ezután. Ki tud ja , mikor kerü-
lünk haza. I t t pedig szó sem lehet tanulásról. A jó Isten tud ja , mi lesz 
i t t velünk. Ha még tiszti táborban lennénk, talán lehetne valahogy 
könyvet szerezni. Gyalázat! Disznóság ! Egy doktor jurist, mint önkén-
tes káplárt küldenek ki a harctérre. Há t van ezeknek eszük ? Van ezek-
ben tisztesség ? Hallatlan gazság ! Ha legalább zászlós lennék, egészen 
más lenne minden. 
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Tar hirtelen felhorkant. Szembefordult a doktorral és gúnyosan 
felkacagott. 

— Igazad van, doktorkám. Disznóság ! Nem is értem, miért nem 
lettél legalább hadnagy. Elvégre is egy doktor juris még a pokolban is 
doktor. Hogy én nem lettem tiszt, vagy legalább tisztjelölt, az nagyon 
is érthető. Há t ki vagyok én ? Engem csak háromszor adtak be arany-
éremre és kétszer kap tam meg a bronzot, egyszer a kisezüstöt. Nagy-
ezüstöt is kaptam, német vaskeresztet is. Voltam szakaszparancsnok, 
amikor a főhadnagyunk elbujt a roham elől. Persze, doktor juris még 
sem vagyok. Te az vagy. Igaz, hogy a puskádat sem tud tad elsütni, 
igaz, hogy egy parancsot sem tudtá l kiadni, igaz, hogy gyáva vagy, 
lusta és hanyag, de doktor vagy. A legnagyobb disznóság, hogy nem 
lettél hadnagy. 

A doktor meglepve bámult rá. 
— Hm. Há t így vagyunk ? No igen, hiszen tudom, hogy mind 

ellenem vagytok. De bánom is én. Nem törődöm veletek. Hagyja tok 
békében. 

Tar szinte magánkívül volt. Felháborodva kiabált , az öklével 
hadonászott. 

— Te nem törődsz velünk ? H á t ki vagy te, mi ? Aljas, hi tvány 
emberke vagy, gyalázatos féreg vagy. Vigyázz magadra, doktor, a had-
nagyságnak még rossz vége lehet. Darnicán beszéltem Vámos őrmester-
rel, akit egy nappal u tánunk fogtak el, sok szépet beszélt rólad. A század-
nál jegyzőkönyvet vet tek fel ellened. Gyáva fráter vagy, szökevény 
vagy. Vigyázz, doktor. Hadnagyi kinevezés helyett a haditörvényszék 
vár rád otthon. És i t t is jó lesz hallgatni, mert megjárod velünk. 

A doktor előbb elsápadt, azután vörösre pirult az ijedtségtől és 
a haragtól. Nagy szemeit vadul kidüllesztve, dühösen mérte végig a 
másikat, azután legyintett és lenézően elbiggyesztette az a jká t . 

— Nagyon szép. Tipikus magyar szokás. Marakodni mindhalálig. 
Még i t t is, ahol annyi egyéb ba junk van. De nem bánom, mondom, 
hogy nem törődöm veletek. Mi közöm hozzád ? Tudatlan paraszt-
kölyök vagy, semmi más. A hat vagy hét gimnáziumod nekem nem 
imponál. Beszélj, amit akarsz, nem érdekel. 

Új cigarettát sodort, rágyuj to t t , azután végigfeküdt a priccsen és 
elgondolkozva bámult maga elé. 

3. 

Egész délután nem lehetett aludni a vagonban. A németek szaka-
datlanul lármáztak. Ma nem lázongtak az orosz ellen, egymásközt 
vitatkoztak meglehetős hangosan. Egy hórihorgas, sovány, lobogó 
szőkehajú, exaltált külsejű fiú volt köztük a leghangosabb, folyton 
beszélt, hévvel, tűzzel gesztikulált és harsogott. A többiek mind ellene 
voltak, felhevülve, felindulva egész szóáradatokat zúdí tot tak rá. Néha 

59* 
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négyen, öten is beszéltek neki egyszerre, de nem hagyta magát túlkiabálni, 
élesen recsegő hangját mindig ki lehetett hallani a többi közül, még 
jobban, mint a szőke óriás keményen dörgő basszusát. Tar azzal szóra-
kozott, hogy a hosszúhajú németet figyelte ; a kevés beszédű, csöndes 
magyar parasztivadék előtt érthetetlennek látszott, hogy tud valaki 
annyit beszélni. Még furcsábbnak tün t fel neki a dolog azért, hogy egy 
szavát sem értette a németnek, csak a szenvedélyes hangját hallotta 
és a gesztusát lá t ta . Néha Gyürkitől kérdezősködött. 

— Mi az ? Mit kiabál úgy ? 
A másik vállat vont . 
— Vitatkoznak. Ez a hosszú fiú, úgy látszik, valami szocialista-

féle. A bankárokat szidja, meg az urakat általában és legjobban a 
háborút . Hogy nem lett volna szabad háborút kezdeni. 

— Nem hát. Ebben igaza van. 
— A többi német nem azt mondja. Ezek mind úri fiúk, junker-

gyerekek, erősen haragszanak rá. 
— Azt látom. 
Később a doktor is odaült a németekhez. Két rövid lábát össze-

húzva, rendkívül szerény pózban kuporgott a lábuknál, vastag ajkait 
ellenszenvesen magát kellető mosolyra vonva, csendesen diskurált velük. 
Egyiket-másikat cigarettával kínálta, ő maga is sokat cigarettázott, 
a cigarettát t a r tó kezével előkelően széles és kimért gesztusokat 
téve. 

Közben Spitzer is megjelent a vagonban. Jö t t megrakodva, a 
mellén, há tán nagy púpokban állt ki a bedugdosott kenyér. Udvaria-
san, szinte alázatosan köszön t : szervusztok, urak, és egyenesen bemá-
szott a helyére, az alsó priccsre. Amint előkerült, már nem dagadozott 
a kenyértől. Megállt a priccs mellett, rákönyökölt a deszka szélére, 
izgett-mozgott és beszélt olyan ember módjára, aki szeretne elfogulat-
lannak és kedélyesnek látszani, de sehogy sem sikerült neki. A többiek 
kedvetlenül hallgatták. 

— Szép idő van odakint. 
— Úgy ? 
— Igen. A szél elállt, hideg nincs, és szépen, csöndesen hull a hó. 

Már egész fehér minden. 
— Hm. 
— Azt hiszem, az éjjel tovább megyünk. Az állomáson egy moz-

dony szaladgál, ide-oda lökdösi a vagonokat. Talán ez lesz a mi 
mozdonyunk. 

— Lehet. 
— Bejá r tam az egész környéket. A városban is voltam. Egész 

nap nem kapta tok enni ? 
— Nem hát . 
— Kenyeret sem ? 
— Azt sem. 
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— Hm. Én szereztem egy kis kenyeret. Hiszen enni csak kell, 
úgy-e ? Éhen nem halhat az ember. 

Valentin dünnyögött valamit, a másik ket tő hallgatott . Spitzer 
nagyon elpirult. 

— Ha tetszik, egy kis kenyeret adhatnék néktek. Egyebem nincs, 
de azt szívesen adom. 

Gyürki és Valentin habozva bámultak rá, Tar azonban közbe 
mordult. 

— Nem kell. 
Spitzer még jobban elpirult, a másik ket tő izgatot tan mozgoló-

dott. 
Igyekeztek enyhíteni a dolgot. Köszönjük nem kell. Nem va-

gyunk éhesek. 
Spitzer dadogott valamit . — Ahogy tetszik. Még egy darabig 

ott álldogált mellettük, azután visszamászott a priccs alá. Aznap nem 
is lát ták többé. 

A doktor kevés sikerrel udvarolt a németeknek. Estefelé elfogyott 
a tűzrevaló. A németek rögtön a doktorhoz fordultak. Reggel ők hoz-
tak fát meg szenet, majd az egész napra valót, a két lengyel a kályhát 
kezeli, a csehek meg nem mennek, mert ők az orosz barátai , tehá t a 
magyarokon van a sor. Hozzanak annyit , hogy elég legyen egész éjtsza-
kára. A doktor gondbaborult arccal lemászott a priccsről, visszament 
a helyére és leült. A németek követelőzni kezdtek. 

— Hé, magyarok ! Menjetek fáért ! Kialszik a tűz ! Hideg van ! 
Tar, aki csak félig-meddig értette meg, hogy miről van szó, 

Gyürkitől kérdezősködött. 
— Tűzrevalót kell hozni, úgy-e ? 
— Azt. 
— No, akkor gyerünk. Hozzunk egy jó csomót. 
— Gyerünk. De menjünk mindannyian. Mindenki jöjjön. 
— Há t persze. 
A doktor mozdulatlanul ült a helyén, maga elé bámult , mint 

aki nagyon el van foglalva a gondolataival és egyáltalán nem törődik 
a körülötte történtekkel. Gyürki rászólt. 

— Jössz, doktor ? 
A doktor rábámult . Nem, ő nem megy. Ő nem is tud ja , honnan 

kell tűzrevalót hozni. Nem ismeri ki magát a pályaudvaron. 
— De hiszen együtt megyünk. 
— Az mindegy. Nem megyek. Hideg van, sötét van, esik a hó 

és én különben sem fogok szenet cipelni. Eszemágában sincs. 
— Rendben van. Akkor nem megyünk. 
— Kérlek, kérlek. Ahogy tetszik. 
A kis vaskályhában közben kialudt a tűz, a szellős, rozoga vagón-

ban egy pillanat alat t hideg lett . A németek káromkodtak, szidták a 
magyarokat, mint a bokrot. 
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— Gyalázat ! Menjetek fáért , mert ba j lesz. A doktor makacsul 
hallgatva ült a helyén és nem mozdult. A többiek sem. Gyürki még 
egyszer-kétszer szólt hozzá: 

— Látod, doktor, neked köpenyed is van, Tarnak meg Valentin-
nak az sincs, mégis jönnek. Ne csinálj bot rányt . 

A doktor nem mozdult. Gyürki vállat vont és a németeknek inte-
getett : 

— Megyünk, ha ő is jön. Őt nem fogjuk kiszolgálni. 
Végre előmászott az alsó priccsről Szekeres bácsi, öreg magyar 

paraszt, népfelkelő baka. Fázósan dörzsölte össze két hideg kezét, 
azután intet t a f iúknak. 

— Megyek én, önkéntes urak. 
Azzal már ment is. Tar rögtön felugrott a priccsről és ment utána ; 

rövid habozás u tán Valentin is utánuk indult. Gyürki vállat vont és a 
helyén maradt . 

Hamarosan megjöt tek a tűzrevalóval, egy pár szál jó száraz 
deszkát hoztak és néhány széntömböt. A lengyelek rögtön munkába 
álltak, nagy recsegéssel, ropogással tördelték a deszkákat, az orosz 
puskája agyával szétzúzták a szenet és tüzet raktak . 

Lassanként besötétedett . A vagonban csak az izzóra tüzesedett 
kis vaskályha világított, néhol egy-egy cigaretta parázslott a sötétben. 
Általános vacsorázás kezdődött . A csehek füstölt halat et tek és pálin-
ká t i t tak utána. A németek sorba ültek a priccs szélén, nagy darab 
kenyereket tömtek magukba és szalonnát, kolbászt et tek hozzá. Sokáig 
osztozkodtak, cserélgettek egymás k ö z t ; csak a hórihorgas szociálista 
feküdt . Ő nem evett , nem is kínálta senki. Valentin bebuj t a priccs alá, 
Szekeres bácsi a tűz mellé telepedett egy karéj nehéz fekete kenyérrel. 
A doktor szalonnát és jókora karéj szép fehér kenyeret szedett elő egy 
zsíros csomagból. Lassan, csámcsogva evett , kis kockákat szelt a szalon-
nából, rá te t te egy-egy falat kenyérre és úgy rakta a szájába. A két 
f iatal fiú szótlanul ült egymás mellett. Tar az izzó kályhát és a rések 
mögött fehéren lobogó lángokat bámulta . Gyürki egyszerre felszisszent: 
Tar kemény könyöke az oldalába fúródot t . Halkan morogva szólt rá : 

— Ne nézz oda. 
Ebben a pillanatban vette észre, hogy a falatozó doktort bámulja 

mohó szemmel. Elpirult és elkapta a fejét. 
Egymásután lefeküdtek. Elsőnek a két magyar fiú feküdt végig 

a priccsen, azután a csehek és a németek. Félóra mulva már csend volt, 
csak az alvók nehéz lélekzete hallatszott, egy-egy nyögés, egy sóhaj, 
egy álmos kiáltás. A levegő tele volt szénszaggal, füsttel , az egymáshoz 
simulva hidegben is izzadó emberi testek nehéz kipárolgásával. Néha 
nagyot reccsent egy ket té tör t deszkadarab, döngött a puskaagy a szét-
vert széndarabokon. A két lengyel a kályha mellett ült, néha rádobtak 
egy-egy darab fá t vagy szenet a tűzre. Az egyik zománcos bádogcsaj-
kát t a r to t t az ölében, a másik néha utána kapott , megfogta, rángatta . 
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Halkan, fo j to t t hangon, szünetlen makacssággal vi tatkoztak. 
— Add ide a csajkám. 
— Nem adom, az enyém ! É n loptam. Darnicán, az ebédosztó 

helyen. Az oroszoktól loptam. Nem igaz, én hoztam, még hazulról 
hoztam, a panje Feldvébel kezéből kap tam a kaszárnyában. — Néha 
keményebben összeakaszkodtak, dulakodtak, lökdösődtek, rángat ták 
a csajkát. Az egyik, a vöröshajú, zömök, szeplősképű fickó, jóval erő-
sebb volt a másiknál, össze is verte hatalmasan. Az alig védekezett, a 
fejét a válla közé húzva, szótlanul, ellenállás nélkül tűr te az ütéseket, 
de törhetetlen makacssággal kezdte újból a vi tá t . 

— Add ide a csajkám. 
— Az enyém. 
Valamelyik német felriadt és dühösen ká romkodo t t : 
— Ördög vigye a csajkátokat , mit akartok vele ? Úgy sincs mit 

bele tenni. Hagyj átok aludni az embert . 
A doktor feküdt le utolsónak. Gyürkivel és Tarral feküdt egy 

priccsen, lábtól szembe nyuj tózva velük. Végigterült a deszkán, jól 
kinyujtózott , a lábát kíméletlen erőszakkal fú r ta be a két fiú közé. 
Gyürki és Tar, akik már jóformán aludtak, felriadtak. Tar felnyögött, 
Gyürki felült és álomittasan bámult maga körül. 

Végre rá jö t t , hogy mi tör tént . Rögtön elöntötte a düh : megmoz-
dult és keményen belerúgott a doktor combjába. A doktor fe lpat tant , 
dühösen visszarúgott. A lábukat egymásnak feszítve, jó darabig nyom-
ták, lökdösték egymást. Végre Gyürki abbahagyta és fo j to t t hangon 
szólt rá a doktorra : 

— Nézd doktor, te visszaélsz a helyzettel. Visszaélsz azzal, hogy 
mi nem vagyunk olyan aljas gazfráterek, mint te. 

— Úgy. 
— Úgy, igen. Ket ten vagyunk ellened, de magam is összetörlek, 

ha eszembejut. Halálra pofozlak, ha még egyet mozdulsz. 
— Majd meglát juk. 
— Vigyázz magadra. A mi türelmünknek is van határa . 
A doktor gúnyosan nevetet t . 
— Nagy legények vagytok. Nem félek tőled. Nagy vicc verekedni! 

Minden kocsis ért hozzá. Csak tessék ! Üss, bánom is én. 
— Az Isten verjen meg, nem én. Engem is verjen meg, ha 

életemben l á t t am még hozzád fogható aljas embert . 
Valaki nagyot káromkodott a másik priccsen. 
— Sakrament Krucifiksz, há t nem lesz i t t csend ? 
Mind a ket ten suttogni kezdtek, izgatot tan lihegve : 
— No persze. Aljas vagyok. Ha etetnélek benneteket egész úton, 

ha tömném belétek a kenyeret meg a szalonnát, én lennék a legjobb 
ember a világon. Hiszen tudom, ez a baj . Ezért röffentek össze ellenem. 

— Úgy van, igaz. Tisztességes ember nem is tűrné, hogy a ba j -
társai napszámra éhezzenek, míg ő naponta ötször telefalja magát . 
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— Hogyne. Nagyon jó. Tisztesség, mert neked nincs, nekem 
meg van. De nem kapsz, érted, egy falatot sem kaptok. Dögöljetek 
meg mind ahányan. Mi közöm hozzá ? 

— Hát kinek kell a tied, mi ? Köpünk rá. Ha éhen halnánk mind, 
akkor sem kéne a tied. Fulladj meg ra j t a . 

— No, no. Mintha egyszer-másszor nem is lettél volna ilyen büszke. 
Délután még kellett a cigarettám. Szemtelenség! Ha egy csöpp eszed 
lenne, magad is megértenéd, hogy nekem van igazam. Az embernek 
elsősorban magáról kell gondoskodnia. Ha rátok költöm azt a pár 
rubelt, amim van, egy-kettőre én is éhezni fogok. És ki tud ja , meddig 
t a r t ez az út, e l tar that még három hétig is. És ki tud ja , mi lesz még 
azután ? 

— Remek ember vagy, doktor. Isten éltessen ! Csak vigyázz 
magadra és a pénzedre. Utolsó gazember vagy, tudod. Húzd össze a 
lábad, mert úgy váglak fejbe, hogy lefordulsz a priccsről. 

— Próbáld meg ! 
— Minden szavad gazság és hazugság. Ha három napos éhezés 

u tán egy falat kenyerem lett volna, azt is ke t té tör tem volna és felét 
neked ad tam volna. Még neked is, képzeld, há t még másnak, tisztes-
séges embernek ! Hiszen te nem is vagy ember. Valami utálatos torz-
szülött vagy. Undorodom tőled. 

— Eh, frázisok ! Akinek nincs, az könnyen beszél. Most jár a 
szád, mert nincs, ha te lennél az én helyemben, te sem tennél másként. 
Ha csakugyan a kezedben lenne az az utolsó falat , kétszer is meggon-
dolnád, hogy odaadd a felét. 

— No igen. Te el se tudod képzelni, hogy van még tisztességes 
ember is a világon; 

— Ostobaság. Ez csak olyan beszéd. Más a beszéd és más a te t t . 
— Eh, mit vi tatkozom veled ? Utoljára mondom, húzd össze 

a lábad. 
— Eszemágában sincs. 
Gyürki feléje hajolt , a doktor lihegve, kezét ökölbe szorítva várta. 

A másik szikrázó szemmel mérte végig és azután elfordult tőle. Meg-
vetően legyintett . 

— Különben nem is rólam van szó. Nekem semmi közöm hozzád, 
hála Istennek, semmi. Hogyha azonban erre a szegény fiúra nézek, elönt 
a düh, azt mondhatom. Ez a fiú az utolsó fa la t j á t is megosztotta veled, 
míg együtt gyalogoltatok Bukovinában. Az ingedet kimosta, mikor ott 
ügyetlenkedtél vele a pataknál . Minden pénzét elköltötte, míg te egy 
fillért se vál tot tál be rubelre és azt mondtad, hogy mindegy, hiszen úgy 
is együt t lesztek végig, egy kenyéren, ma jd később a te pénzedet fogjuk 
elkölteni. Most i t t hagyod éhezni. H á t ez gazság, tudod? Ez már nem is 
puszta önzés, ez csalás. 

A doktor dühösen ellenkezett. Nem igaz. Ő Darnicán bőven meg-
fizetett azért, amit az úton Tartól kapot t . Kétszer is meghívta ebédre 
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a cseh kifőzésbe. És mit kapot t ő útközben? Egyszer-kétszer egy darab 
kenyeret, meg egy kis szalonnát. Nem tartozik neki semmivel. 

Tar közbedörmögött . 
— Hazudsz, doktor, tudod jól, hogy hazudsz. Nekem nem kéne 

soha többé egy falat sem tőled, hát nem azért mondom, de hazudsz. 
Tíz rubelt köl töt tem el nyolc nap alat t és mindennek te et ted meg a 
nagyobbik felét. 

A doktor vállat vont . 
— Eh, bánom is én. Hagyja tok engem békében. Mégha úgy volna 

is semmire sem vagyok kötelezve i rántad. Semmi közöm hozzád ! 
A priccs deszkáját verte, úgy dörmögött nagy mérgesen. 
— Semmi közöm hozzád. Nem vagyunk egymáshoz valók. Ket tőn-

ket nem lehet egy mértékkel mérni. Én doktor juris vagyok, intelligens 
ember vagyok, tudós vagyok. Nekem vigyáznom kell magamra. É n még 
élni akarok. De ki vagy te? Közönséges parasztkölyök vagy, hat gimná-
ziumot végzett taknyos. Te akarsz velem egy sorban állni? Miért hozzak 
én érted áldozatot? 

Tar felült a padon, végignézte a doktort , nagyot kacagott és megint 
visszafeküdt. Gyürki összecsapta a kezét. Csodálkozva és nevetve kér-
dezte : 

— H á t én, doktor? Én is paraszt vagyok? 
A doktor dünnyögött . 
— Eh mit, újságíró, állítólag újságíró. Tudat lan senki vagy te is. 
A másik ellenkezett. 
— Vagyok olyan legény, mint te, minden tekintetben. író vagyok. 
Ezen elvitatkoztak egy darabig, rekedten, suttogva. Gyürki a 

novelláira hivatkozott , amelyek különböző lapokban megjelentek, a 
doktor vállát vonogatta . 

— Eh, semmi ! És különben is, mi az, hogy író? Mi az az irodalom? 
Az irodalom ma már egyáltalán nem áll azon a polcon, az emberiség 
kincstárában, amelyen valaha állt. Valamikor az irodalom volt az egyet-
len alkalom és mód a gondolatok, ideák kifejtésére és közlésére. Vala-
mikor a zseni nem talált más lehetőséget, hogy önmagát közölje, mint az 
írást. Valamikor az irodalom volt az emberi fejlődés egyetlen lehető-
sége ; ma már nem az. Ma már a tudomány dominál. Ma a zseni, a nagy 
emberi szellem nem író lesz, hanem tudós, vegyész, csillagász, fizikus, 
vagy jogász. Ma már ezer komolyabb hivatása, nagyobb feladata van a 
zseninek, mint az írás. Az irodalom nem számít már. Ez az oka a nagy 
hanyatlásnak, amit az egész világirodalomban látunk, ezért nincs igazi 
nagy író ta lán egy sem az egész világon. A mult század volt az utolsó 
irodalmi korszak az emberiség történetében ; most már a tudomány 
epochái jönnek. Ma már egyáltalán nem dicsőség irodalomra hivatkozni. 

Gyürki elnémult; meglepetve és megdöbbenve figyelte az éjtszakai 
értekezést. A doktor elbámészkodott, elgondolkozott. Gyapjas nagy fejét 
leszegte, úgy bámult bele a vagon sötétjébe. Ellenállás nélkül engedte, 
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hogy Gyürki félrelökje a l á b á t ; amint azonban felrezzent, hirtelen és 
erélyesen megint u t a t tö r t magának. Gyürki keserűen kacago t t : 

— No, doktor, nagyon szép volt. Az indokolás meggyőző és ki-
fogástalan. Mindannyian barmok vagyunk, egyedül te vagy figyelemre-
méltó. Jól van, tudomásul vesszük. A lábadat azonban vedd el, annyit 
mondok. Nem szívesen piszkítom be veled a kezem, de Istenemre meg-
teszem, ha össze nem húzod magad. 

A doktor nem felelt és nem mozdult. Gyürki keményen belerúgott. 
A doktor dühös makacssággal védekezett. Rúgot t , vágott és lihegett, 
minden ütést és rúgást visszaadott. Gyürki dühösen káromkodott . 
A doktor felé hajolt , a keze ökölbe szorul t ; döntő csapásra készült. 
Azután megint csak abbahagyta ; szörnyű undort , valóságos csömört 
érzett. 

— Eh, mit . Nem érdemes. Annyira biztos, hogyha akarom, hát 
megverhetem, hogy nem is érdemes. Gyalázatos féreg. 

Visszafeküdt a helyére és nem szólt többet . Nem volt megelégedve 
magával. — Az erély hiányzik belőlem — gondolta dühösen. — Nem 
tudom megütni. Talán jobb is így. Aludjunk. 

Sokáig nem t u d t a k ú j ra elaludni. A doktor lába köztük volt, 
mind a ket ten a deszka szélén feküdtek, a kar juk, té rdük a levegőben 
lógott. A vagonban lassanként hideg lett, a lengyelek nem nagyon gon-
dozták a tüzet . Hogy egy kicsit távolabb voltak egymástól, a köpeny 
nem érte be ket tőjüket , a fe jüket sem t u d t á k betakarni . A torkuk égett, 
a gyomruk émelygett, hanyat t fekve is szédültek. Tar mozdulatlanul, 
nyi tot t szemekkel hevert, Gyürki nyögött és forgolódott. 

Egyszerre hozzájuk lépett valaki. Mind a ket ten fölriadtak. Valentin 
állt mellettük a fehér hósapkájában. 

— Te, Gyürki ! 
— Mi az? 
— Akartok egy kis fekete kenyeret? 
A fiú felült és mogorván kérdezte : 
— Hol vet ted? 
— Szekeres bácsi adta . Az öreg eladta a bicskáját húsz kopekért, 

mikor szénért voltunk és kenyeret vet t ra j ta . Már előbb is megkínált 
volna, de félt, hogy megsértődtök. 

Tar is felült, kábul tan nézett a kenyérre és lassan u tána nyult. 
— Nagyon köszönjük Szekeres bácsi. Egyszer ta lán majd megszol-

gáljuk. 
Az öreg magyar két jó karéj fekete kenyeret nyu j to t t nekik. 

Mind a ket ten egyszerre harap tak bele. Gyürki nagyokat falt , félig meg-
rágva, fuldokolva nyelte a nehéz fekete kenye re t : embertelen kéjjel 
élvezte, hogy kezd dolgozni a gyomra, hogy pezsdül meg ereiben a vér, 
hogy tünik a kábultság a fejéből, az ólmos nehézség az izmaiból. Egy 
perc a la t t megette a maga kenyerét. Tar is élvezettel, de lassan, kis 
falatokban, nagy önuralommal evett . A fele kenyere megvolt még, 
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mikor Gyürki elkészült már. A megmaradt darabot habozás nélkül 
ketté tör te és a felét odaadta a bará t jának . 

— Egyél, komám ! 
A másik mohóságtól égő szemmel nézte a kenyeret, de ellenkezett. 
— Nem, dehogy is. Csak edd meg, komám. 
Tar nem engedett. 
— Ugyan. Nem is kell már. Sok. Csak edd meg nyugodtan. 
Gyürki hitetlenül nézte, de végül is elvette tőle. Most már ő is 

lassabban evett , egyszerre készültek el. Azután mindjár t lefeküdtek, 
néhány perc mulva már aludtak is. A két lengyel is elaludt a padon, 
a kályha mellett, fél kezével mindegyik görcsösen fogta a csajka rozsdás 
fülét. A vagonban minden elcsendesedett, csak a kialvó tűzben pa t t an t 
egyet-egyet a parázs, szerte sziporkázó szikráival egy pillanatra hal-
vány, rőt fénybe derítve a vagont és t a rka utazó-társaságát. 

4. 

Éj tszaka hirtelen hatalmas lökést kaptak . A vagonban mindenki 
felébredt. Felvidulva szóltak egymásnak : 

— Megyünk ! 
Maguk sem t u d t á k miért, de örültek. Mindenesetre jobb volt 

menni, mint egy helyben állni végeláthatatlanul. A vonat jó darabig 
ment, elég gyorsan, azután megint megállt, egy darab idő mulva újból 
elindult valamerre és hamarosan megint megállapodott. Reggel arra 
ébredtek, hogy ugyanott vannak, ahol az este álltak, mindössze ta lán 
száz lépéssel közelebb az állomáshoz. 

Ez nagy csalódás volt. Az emberek kedvetlenül, morogva szede-
lőzködtek ; minduntalan káromkodás, szitkolódás hangzott . A németek 
fáért mentek, teavizet hoztak, azután reggelihez ültek. A doktor sokáig 
készülődött, nagy gonddal csavargatta a lábszárvédőjét, kiporolta a 
köpenyegét, azután elindult. Valentin ott ült a két önkéntes mellett, 
a doktor az aj tónál állva, kelletlenül bámészkodott rá, végül is odaszólt 
neki : 

— Nem jössz, Valentin ? 
A hegyesorrú fiú habozva nézett a társaira, azután gyúnyosan 

elvigyorodott. 
— Nem megyek, doktor. 
— Há t maradj . 
Elment . Spitzer is el tünt a vagonból. Tar felvette Gyürki köpenyét 

és hozott egy csajka forró vizet, amelybe egy csepp préselt gyümölcs-
teát dobott . Gyürki és Valentin alig egy-egy kortyot i t tak a halvány 
szalmasárga löttyből, Tar azután lassanként kii t ta az egészet. Mind a hár-
man halálsápadtak voltak és szédültek. Végtelenül gyöngének, szinte tehe-
tetlennek érezték magukat , minden tag juk remegett. Gyürkit borzasztó 
hányinger gyötörte, üres gyomra újból és újból görcsösen összehuzódott, 
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nagyokat lódult, mintha ki akarna ugrani a helyéből. A homlokán hideg 
verejték gyöngyözött, a szeme előtt tüzes karikák táncoltak. Tar szájá-
ból egyszerre elkezdett ömleni a nyál. Hata lmasakat köpött le maga 
elé a földre, de alig egy perc mulva már ú j ra megtelt a szája nehéz, 
keserű nyállal. Komoran köpködött le a szénpor és deszkaforgács közé, 
néha félhalkan nyögött egyet. Szekeres bácsi a tűz mellett ült és állát 
az öklére támasztva , csendesen bámult bele a lobogó lángba. 

Tíz ,óra felé Gyürki hirtelen felegyenesedett. 
— Eladom a köpenyemet. 
Mind ránéztek. Tar ellenkezett. 
— Ne add el, komám. Hideg van és ezután még hidegebb lesz. 

Ki se tudunk mozdulni a vagonból köpeny nélkül. Talán mégis ad 
ma jd valamit enni ez a bolond muszka. 

Valentin azonban élénken helyeselt : 
— Add el, bará tom. Csak nem akartok éhenhalni ? Enni nem 

kapunk, az biztos, akár-meddig utazunk is. 
Gyürki bólintott . 

— Eladom, persze, hogy eladom, de én nem mászkálok vele, nem 
értek hozzá. Valami élelmes ember kéne. 

Egy percig Spitzerre gondoltak, de azután mindjár t lemondtak 
róla. Nem kell. Valentin vállalkozott az eladásra. Gyürki pár szóval 
k iokta t ta . 

— It t a pályaudvar körül hamar eladhatod. Kér j érte tizenöt 
rubelt, de odaadhatod t izenkettőért is. Ha meglesz a pénz, vegyél 
kenyeret, szalonnát is vegyél és gyere gyorsan. Siess, tudod, hogy 
várunk. Valentin elment, a két fiú végigfeküdt a priccsen és csendesen 
vár t reá. 

A németek egész délelőtt nagyon hangosak voltak. Mind dühö-
sebben vi ta tkoztak, délfelé meg olyan izgatot tan kezdtek kiabálni, 
hogy a két magyar meglepetten felült és csodálkozva figyelte őket. 
A hosszúhajú, hórihorgas fiú a priccs közepén térdelt és égő szemekkel 
vadul nézett szembe a többivel, elfulladva rikácsolt és szörnyen geszti-
kulált hozzá. A többiek mind egyszerre ordítoztak, az öklüket rázták, 
a szőke óriás bömbölve fenyegetőzöt t ; azután a hórihorgas szocialista 
rekedten kiabált valamit, amire hirtelen csend lett . A hosszú fiú még 
egyet szólt dühösen és elszántan, amire a többiek minden oldalról egy-
szerre rárohantak. Négyen-öten üvöltve, csapkodva, fetrengtek a priccsen 
egy rakáson, a hórihorgas fiú elszántan kapálódzott köztük, persze 
hiába. Valamelyik a to rká t szorongatta, a többiek a kar jába , lábába 
ragadtak bele, lenyomták, ütöt ték, rúgták, a ha já t tépázták. A szőke 
óriás ot t guggolt a verekedők mellett, mint az ugrásra kész párduc, 
ordítva és hatalmas ökleit rázva, lesett és amint egy pillanatra maga 
előtt lá t ta a kavarodásban a hosszú fiú testét , odavágott . Ütö t t kemé-
nyen, kiméletlenül, habozás nélkül, szörnyű ökle csak úgy zúgott a 
levegőben. 
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A két magyar fiú szorongva nézte az ijesztő kavarodást . Tar 
izgatottan érdeklődött. 

— Mi az ? Mi tör tént ? 
Gyürki vállat vont . 
— A császárt szidta. 
A szőke óriás hirtelen elkapta a hórihorgas fiú nyakát , egyetlen 

rántással ki tépte a csomóból, a fejét félkézzel leszorította maga elé 
a deszkára, a másik kezével ütötte, vágta szakadatlanul. A megkínzott 
ember nem mozdult, nem is kiál tott , csak lihegett és hörgött . A másik 
végül elfáradt az ütésben, leeresztette a kezét és elengedte a hosszú fiút, 
azután még egy hatalmasat rúgott bele. A hórihorgas felbukfencezett, 
végiggurult a priccsen és tompa zuhanással esett le a földre, ot t még 
egyet hengeredett és féloldalával ráfordult a vörösen izzó kályhára. 

Ir tózatosat ordított erre. Egy esztelen ökölcsapással fellökte 
a tűzzel, parázzsal telt kályhát . Nagy csend lett , mindenki elsápadt. 
A vagon megtelt füsttel , korommal, az égett hús undorítóan édeskés 
szagával. A németek a priccs szélére gyűlve, nyugtalanul bámészkodtak, 
azután morogva másztak vissza a helyükre. A két lengyel kapkodva 
söpörte ki a vagonból az égő parazsat. A magyarok leugráltak a helyük-
ről és felszedték az összevert embert . 

A hosszú német nyi tot t szemekkel, de mozdulatlanul, szótlanul 
feküdt a kar jukon. Nagynehezen feltuszkolták a priccsre, a régi 
helyére. A németek morogtak. 

— Ide ne hozzátok ! Menjetek innen ! 
Gyürki rá juk o rd í t o t t : 
— Kuss ! Fogd be a szád ! 
Senki sem mozdult, a hosszú fiút lefektették. Sokáig mozdulat-

lanul feküdt , csak néha-néha nyögött egyet. Végre felült és furcsa, 
esztelen mosollyal, szinte csodálkozva bámulta fehér hólyagokkal fedet t 
égett jobb kezét. 

Valentin csak egy óra felé jö t t meg. Kékre-zöldre fagyva, fárad-
tan és reszketve érkezett. A köpeny ot t lógott a vállán. Nem vet ték meg. 
Délelőtt hat rubelt igért érte egy öregasszony, persze nem adta oda. 
Később hétért kérte egy katona. Annak sem adta . Gyürki és Tar komoran 
hallgattak. Gyürki bizonytalanul vállat vont. 

— Oda kellett volna adni hétért . 
— Nem mertem. 
— Há t csak add oda. 
A hegyesorrú fiú azonban mozdulni sem tudo t t . Lefeküdt a 

priccsre, azt mondta, legalább egy-két órát pihenni akar. A másik 
kettő tanakodot t egy darabig. El kéne menni a köpennyel. Azután 
nem mozdultak, mind a ket tő félt az alkudozástól. 

Öt óra felé Valentin megint elment a köpennyel. Alig volt oda 
egy félóráig, a vonat elindult és mind sebesebben ment tovább. A két 
magyar fiú elsápadt. 
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— Lemaradt . 
— Le hát . A köpennyel együtt . 
— Na komám, végünk van. 
Szótlanul, mogorván hevertek egymás mellett a priccsen. A doktor 

cigarettázott , néha rá juk pillantott és gonoszul mosolygott. Spitzer 
lenn az alsó priccsen végtelen sokáig csámcsogva evett, azután csen-
desen dudolgatott magában. 

A vonat egy félóra mulva újból megállt. Pár perc mulva félre-
gördült az a j tó és lihegve, köhögve bemászott Valentin, a köpennyel 
a vállán. Alig volt fenn, a vonat tovább indult . Valentin lihegve számolt 
be a történtekről. 

— Az utolsó pil lanatban vet tem észre, hogy megy a vonat. Úgy 
rohantam, majd a lelkem kiszakadt. Éppen csakhogy fel t u d t a m kapasz-
kodni az utolsó kocsira. Négy rubelt igértek a köpenyért , most már 
ha to t sem akar t adni senki. Én nem értem, mi ü tö t t beléjük. 

A másik ket tő egy kicsit jobb kedvű lett . 
— Nem baj , el kell adni. Most már mindegy. Majd holnap eladod. 
Gyürki még meg is dicsérte. 
— Derék fiú vagy, Valentin. Ne félj, ma jd lesz még jobban is. 
A vagon sokkal csendesebb volt, mint az előző napon. A németek 

hallgattak, a csehek aludtak, csak a két lengyel marakodot t félhalkan 
a csajkán és a sebesült nyögött nagyokat. Estefelé Gyürki felmászott 
hozzá a priccsre és föléje hajol t . 

— Fá j valamid, ba j tá rs ? Mi a baj ? 
A német nem mozdult, Gyürki gyöngéden megrázta. 
— Beszélj, baj társ , mit tehetünk érted ? Akarsz valamit ? 
A német rábámult zavaros, égő szemekkel, azután megint el-

fordult . Végre halkan dünnyögöt valamit . 
— Éhes vagyok. 
Gyürki körülnézett . Egy pillanatnyi habozás u tán leszólt a 

priccs alá. 
— Spitzer, i t t vagy ? 
— I t t vagyok — hallatszott az alsó deszkáról. 
— Adj egy kis kenyeret. 
— Kérlek. Nagyon szívesen. 
Sietve mászott elő és jó darab fehér kenyeret nyú j to t t fel a priccsre. 

Gyürki ú j ra a némethez mászott . 
— I t t van baj társ . Egyél. 
A német nem mozdult, csak nagyot sóhaj to t t . 
— Istenem, teremtőm ! J a j Istenem ! 
Gyürki ép kezébe nyomta a kenyeret és b iz ta t ta . 
— Egyél baj társ . Jó kenyér. Ne búsulj, holnapra majd jobban 

leszel. 
A német felnézett, sokáig bámult a magyarra, azután a kenyérre, 

amelyet rögtön kiej tet t a kezéből. Gyürki új ra a markába nyomta, 
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a német ú j ra elejtette és mozdulatlanul hevert tovább. A többiek 
nyugtalanul figyeltek. Egy kicsit elhúzódtak tőlük, fo j to t t hangon 
tárgyaltak maguk közt. Gyürki vállat vont és leszállt a priccsről. 

Éjjel, mikor már mindenki aludt, Gyürki még sokáig forgolódott 
a helyén. A priccs szélén feküdt , a fejét félig lelógatva, nyi tot t szemmel 
bámult bele a sötétbe. Előtte a piszkos fekete padlón jókora fehér 
folt világított. Egy darabig gondolattalanul, kábul tan nézte, azután 
egyszerre eszébe j u t o t t : a kenyér. A német kenyere. Szegény fiú. 
Úgy látszik, valami komoly ba ja esett. Hogy került ide ez a kenyér ? 
Biztosan lerúgta, amint ott hánykolódik lázában a priccsen. Milyen 
szép, fehér kenyér. Kár érte. 

Végre lemászott a priccsről és felszedte a kenyeret. Megállt a tűz 
mellett és a kabá t j a új jávai jó darabig elmerülve dörzsölgette, tiszto-
gatta, azután visszament a priccsre, megrázta Tar vállát és suttogva 
szólt neki. 

— Kelj fel, komám. Egyél. 
Tar felült és álmosan bámult rá. 
— Mi az ? 
— A német kenyere. 
A másik elgondolkozott. Álmosan lógatta nagy, kemény fejét és 

a homlokát ráncolta. Gyürki idegesen magyarázott . 
— Nem eszi meg. Ledobta a földre. Azt hiszem lázas. Kár lenne 

eldobni, szép fehér kenyér. 
Tar vállat vont. 
— Nem bánom. 
Elvette a kenyér felét, lassan, kedvetlenül ettek, azután megint 

lefeküdtek. Pár perc múlva már aludtak ők is. 

5. 

Reggel a vonat megint mozdony nélkül állt egy állomáson. 
A vagont a sebesült német ébresztette f e l ; egyenesen ült a helyén, 
hátát a vagon falának vetve, a feje féloldalt lelógott, az arca tüzelt a 
láztól. Énekelt . Valami vidám nótát dúdolt, el-elfúlva, elakadva, néha 
percekig köhögött, hápogott, hörgött , erőtlenül kapkodot t levegő után, 
azután megint énekelt, sebesült kezével ütöt te hozzá a t ak tus t . A többi 
német morogva, lármásan szedelőzködött. Minden percben összeröf-
fentek valamiért, dühösen ordítozva estek egymásnak, szünet nélkül 
civakodtak és kiabáltak. A szőke óriás mellen is ragadta az egyiket 
és megrázta hatalmasan, a többi erre mind rá támadt , fenyegetőztek, 
káromkodtak. Azután a tüzért kezdtek lármázni. A vöröshajú lengyel 
egyedül állt a kályha mellett és előzékenyen integetve magyarázta, 
hogy nincs fa. A németek megint a magyarokat küldték tűzrevalóért . 
A doktor nem mozdult. Gyürki is a helyén maradt . Valentin már előbb 
elment a köpennyel. Szekeres bácsi sóhajtozva mászott elő a priccs alól. 
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Tar is leszállt és elindult vele. Nehezen botorkálva mászott le a vagon-
ból, odalenn alig lépett egyet, elbukott, és amint felkelt, szédülten 
tán torgot t egy helyben. Ha Szekeres bácsi meg nem fogja, megint el-
esik. Az öreg paraszt nagynehezen föltuszkolta a vagonba és egyedül 
ment el. Pár perc mulva egy csomó vékony deszkával tér t vissza. 
A lengyel rögtön nekiesett, eltördelte a fá t és tüzet rakott . Szekeres 
bácsi ott ült mellette a padon és nézte csendesen. Néha felsóhajtott, 
mélyet, nagyot és a fejét csóválta. 

— Hej, gazember. Cudar gazember. 
— Kicsoda, Szekeres bácsi ? 
— Ez a veres polyák. Az önkéntes urak semmit sem lá t tak az 

éjjel ? 
— Miért ? Mi tör tént ? 
Az öreg megfenyegette az öklével a vörös ha jú lengyelt. 
— Gyilkos gazember, mit csináltál a barátoddal , mi ? Hová 

te t t ed az éjjel ? 
A lengyel lá t ta , hogy róla van szó, megállt a munkában, rábámult 

az öregre, és bu tán elvigyorodott. Azután mindjár t zavar t lett, elfor-
dult, és nagy sebbel-lobbal tördelte tovább a deszkákat. Az öreg még 
egyszer megfenyegette. 

— Megölte azt a másikat, aki i t t volt vele. Megfojtotta. 
— Micsoda ? Ez a gazember ? 
— Ez hát . Puszta kézzel fo j to t ta meg. 
— Csakugyan, már az előbb is néztem, hogy hol a másik lengyel. 
— Egész úton valami rozsdás csajkán osztozkodtak. Az éjjel 

azu tán verekedni kezdtek. Ez a veres elkapta a másiknak a torkát és 
szorongatta, addig, míg nem mozdult többet . Akkor rángat ta , szólon-
gat ta , de csak nem felelt, meg volt az halva istenesen. Lá t t am én jól 
mindent , nem t u d t a m aludni a lármájuktól . Arra azután lefektette 
a földre, félrehúzta az a j tó t és kidobta a holttestet. Azóta aludt, még 
csak meg se moccant. 

A két önkéntes felindult. 
— Hallatlan gazság. Fel kell jelenteni a gazembert. Szólni kell 

az orosznak. 
Az öreg paraszt l egy in te t t : 
— Ugyan minek? Bánja is az, egy fogollyal több, vagy keve-

sebb. Felőle mind agyonüthe t jük egymást. Ne bán juk mi se, nem a 
mi dolgunk. 

— A két csüggedt, kimerült fiú belenyugodott. 
— Az. Nem a mi dolgunk. Állatok ezek, nem is emberek. 
Nemsokára megjöt t Valentin. Félrehúzta az a j tó t és bekiáltott 

a vagonba. 
— Három rubelt kínálnak a köpenyért, odaadjam ? 
Gyürki izgatottan kiabált vissza. 
— Hogyne, add oda és hozzál kenyeret. Siess ! Kolbászt is hozzál ! 
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A hegyesorrú fiú öt perc mulva megint ot t volt. Lihegett, dado-
gott,izzadt, az egész úton ész nélkül rohant. Egy egész nagy fehér kenye-
ret hozott, meg egy hosszú szál kolbászt. A vagonban egyszerre nagy 
izgalom támad t . Gyürki felugrott és ide-oda szaladgált a kályha körül, 
Tar felegyenesedett és a kenyérre bámult , Szekeres bácsi a zsebében 
turkált a kése u tán. Mire rá jö t t , hogy már két nappal ezelőtt eladta, 
a kenyeret már szét is törték, a kolbászt darabokra tépték és nekiestek 
valamennyien. 

Jó félóráig szakadatlanul evett az egész társaság. Et tek , míg 
egy morzsa volt a kenyérből és egy falat a kolbászból. Szó nélkül ettek, 
nagy igyekezettel és k i tar tássa l ; Gyürki, mint vendéglátó, néha biz ta t ta 
a többieket. 

— Egyél, komám, tör j kolbászt is. Csak bátran, Szekeres bácsi. 
Ne sajnálja. Gyerünk, Valentin, amíg még van. 

A hegyesorrú fiú közben elszámolt, apró bélyegpénzeket rakos-
gatott végig a deszkán. Ha tvan kopek a kenyér, nyolcvan a kol-
bász, két font vol t , egy kicsivel még több is, de csak két fontot fizetett . 
Maradt még egy rubel ha tvan . 

Lassan elkészültek. Elégedettek voltak és jókedvűek. Gyürki 
Tarral tréfál t , lökdöste és taszigálta, Szekeres bácsi a két kis fiáról 
beszélt, meg a menyecskelányáról, aki szakácsnő egy nagy vendéglőben 
Szegeden. Valentin pesti barátnői t emlegette, különösen egy Manci 
nevű pincérleányt, akitől svájci acélórát kapot t , mielőtt a harctérre 
indult. Gyürki közben kijelentette, hogy még valamit kéne venni, 
egy kis süteményt, vagy perecet, miegymást, teavizet is kell hozni. 
Egy kis dohány is kellene. 

Ezt egy kicsit nyugtalanul mondta. A többiek közül egyik sem 
volt dohányos, szinte úgy érezte, hogy túlságosan önző ez a kívánság. 
Tar azonban élénken helyeselt. 

— Úgy van, dohányt kell venni. Gyerünk az állomásra. 
Mind elmentek. A kezüket zsebredugták, dobogva fu to t t ak végig 

a fagyos úton. Egyik sem lihegett, nagyszerűen érezték magukat , még 
énekeltek is. Gyürki először perecet kért, Tar ellenkezett. Ugyan mire 
jó az ilyen nyalánkság ? Majd jó lenne még a kenyér is. Mégis vet tek 
öt nagy perecet, harminc kopekért, Gyürki mindenkinek adot t egyet, 
ő maga ket tőt t a r to t t meg. A dohánynál már Tar volt a pazarló. Gyürki 
csutkás mahorkát akar t venni, de Tar nem engedte. — Rendes dohányt 
vegyél, ne rontsd a tüdődet ezzel a vacakka l ! Jókora csomag szép, 
sárga dohányt vet tek és finom cigarettapapírt , nem olyan nagy barna 
ivet, amilyenből a doktor szokott lenyálazni egy-egy cigarettára valót. 
Mikor visszakerültek a vagonba, a három rubelből Gyürki zsebében 
már alig volt valami. 

Délután hirtelen nagy mozgolódás t ámad t a németek között . 
Ketten-hárman a sebesült fiú fölé hajol tak, rángat ták, a szívét hallgat-
ták. A beteg nem mozdult. Gyürki is felmászott hozzá a priccsre, meg-
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t apogat ta a homlokát, azután ráhajolt a mellére, a fülét a szívére szorí-
to t t a . Semmi kétség sem lehetett . Meghalt. A magyar fiú előbb elsá-
padt , azután mélyen elpirult. Felindulva, kiabálva ment neki a németnek, 
öklével a szőke óriás orra alat t hadonászott , töredezett német monda-
tokban szidta őket. Gazemberek vagytok ! Szégyelj étek maga toka t ! 

A németek morogva húzódtak félre előle, végre elkergették. 
— Takarodj ! Semmi közöd hozzá ! 
A csehek az oroszt is felverték. Káromkodva ült fel a helyén, dühö-

sen öltözködött. 
— Az ördög vigyen el minden németet. Miért nem hagyjátok 

békében az embert . Otthon verekedjetek, ne i t t . Minek jöt tetek ide ? 
Végre elment, elég sokára került vissza. Dühös volt, káromko-

dott , az állomáson jól összeszidták. A váróterem tele van sebesültek-
kel, senkinek sincs kedve egy halott némettel törődni. Lassankint be-
sötétedett , a holttest még mindig ott feküdt a priccsen. A németek 
mind nyugtalanabbak lettek. Az oroszt szólongatták, de az nagyot 
ordítot t rá juk. 

— Hagyja tok békén ! Csináljatok, amit akartok. 
A németek sugdolóztak, t anakodtak egy darabig, végre felemelték 

a holttestet, kivi t ték a vagonból és letették a sínek mellett a hóba. 
Mind odaálltak köré és levették a sapkájukat . Az egyik halkan eldünnyö-
gött fölötte valami rövid imát, amire mind rámondták, hogy ámen, 
azután megint felszálltak a vagonba, az a j tó t jól behúzták maguk után. 

6. 
Estére megették a pereceket. Gyürki is csak egyet evett , a másikat 

betet te a kenyérzsákjába, amelyben egy rozsdás csajkát, egy vaskanalat 
meg egy csomó tábori postai levelezőlapot őrzött és amelyet párnának 
használt az úton. Amint besötétedett , elaludtak. 

Éjfél felé a vonat elindult, és ment tovább kínos lassúsággal a 
végtelen Oroszországon át. Néha ment egy félnapig, egy napig, azután 
megint állt félnap, féléjjel valahol egy állomáson. Egymásután multak 
a napok. 

Másnap reggel nagy fehér kenyeret vet tek hatvan kopekért. 
Kolbászt is akar tak venni, de Tar nem engedte. A kenyeret egész napra 
beosztották, még estére is ju to t t mindenkinek egy darab. Másnap egy 
kisebb, de jóval nehezebb fekete kenyeret vásároltak a maradék pénzért, 
az is el tar tot t egy napig. Harmadnap reggel megint egyetlen kopek 
nélkül, éhesen és bágyadtan ébredt a társaság. 

Egymás mellett ültek a priccs szélén, késő délutánig csendesen 
beszélgettek. Kizárólag ennivalókat emlegettek, esküvői ebédeket, 
névnapi lakomákat, vendéglői étlapokat, sülteket, tésztákat . A kedvenc 
ételeiket sorolták föl, mindegyik erősen dicsérte a magáét, részletesen 
leírták a zsíros, tejfölös, ropogós sülteket, az édes tésztákat , nyálasan, 



csámcsogtak hozzá, nagyokat sóhaj to t tak . Tar unta meg elsőnek a 
képzelt lakomát. 

— Eh, kár beszélni róla. Bár csak kenyerünk lenne. 
— De ha nincs egy csepp sem. 
Valentin éles hangja hallatszott. 
— Egy perec van még, azt hiszem. 
Gyürki legyintett . 
— Perec ? Hol van az már. 
Ebben a pil lanatban villant az eszébe, hogy csakugyan van még 

egy perec a kenyérzsákjában. Elpirult és megzavarodott . Sietve magya-
rázta a dolgot. 

— Megettem még tegnapelőtt . Nincs már abból egy falat sem. 
Senki sem szólt. Gyürki végignézett ra j tuk , úgy érezte, hogy az 

arca lassanként valami sajátságos, kényszeredett kifejezést ölt és ez 
bosszantotta. Szinte kihívóan fordult a többiek ellen. 

— No és aztán. Talán nem is tetszik ? Nem jól t e t t em ? 
Mind csöndesítették. 
— Ugyan kérlek. Persze, hogy jól te t ted. Váljék egészségedre. Jó 

fiú vagy, Gyürki, belőled élünk már három nap óta. Hiszen a tied 
volt minden. 

Gyürki elégedetlenül dünnyögött tovább. 
— No igen. Az ember megteszi, amit lehet. 

Félszemmel a doktorra nézett. A szeplős kis ember ott üldögélt 
nem messze tőlük, egyedül, szinte kiközösítve a társaságból. Már napok 
óta egy szót sem szólt senkihez, legfeljebb Spitzerrel bú j t ak össze 
néha egy-egy félórára a priccs alat t . Gyürki érezte, hogy ereiben felforr 
a vér, a keze ökölbe szorult. 

Délután megint elakadtak valahol. Valentin kiment az állomásra, 
egy félóra mulva csontig átfagyva té r t vissza, csupa rossz hírrel meg-
rakodva. Semmi remény valami jóra, senki sem tudja , hogy hová mennek, 
meddig mennek még. Az állomáson a foglyok a ruhát ad ják el a testükről, 
a cipőt a lábukról egy darab kenyérért . A társaság fele szalmapapucs-
ban és va t táva l bélelt orosz vászonruhában jár már. A váróterem 
egész zsibvásár. Katonák, vasutasok, parasztok tömegesen alkusznak 
a foglyok holmijára és rettenetesen kiuzsorázzák őket. Már meleg vizet 
sem adnak ingyen, két kopeket kérnek egy csajka vízért. 

Lassanként beesteledett. A vonat még mindig egy helyben állt, 
a vagon lakói lefeküdtek. Legtovább Gyürki maradt ébren. Régen 
aludt már mindenki és ő még mindig nyitot t szemmel feküdt a helyén. 

Éjfél felé felkelt. Óvatosan, zaj talanul tapogatózott a priccsen, 
a kenyérzsákból kiszedte a háromnapos perecet, bedugta a kabá t j a alá, 
egy csöppet félrehúzta az a j tó t és leugrott. 

Nagyon hideg volt, a keményre fagyott hó élesen csikorgott a 
bakancs alat t . Végigment a vonat mellett, azután vissza. Sietve nagyo-
kat lépkedett, a kezét a zsebébe dugta, amint egy-egy fagyos szélroham 

60* 

947 



948 

csapott reá, végigborzongott ; a homloka mégis tüzelt, verejték csöpö-
gött le róla. Elégedetlenül dünnyögött , néha előkapta a kezét a zsebé-
ből és nagyot csapott a levegőbe. 

— Hm. Nevetséges. Igazán nevetséges. Azt hiszem, egyik sem 
szólhat egy szót sem. Eleget ad tam nekik. Igen, ez biztos : elég szépen 
bán tam velük. Hálásak lehetnek érte. És egy perec, hát mi ez ? Egy 
falat az egész. Igazán nem lenne érdemes szétosztani. 

— Hm. És mégis. Nem egészen úgy van. Egy falat . Igen, az 
utolsó falat . Nehéz; az igaz, hogy nehéz, de éppen azért. Nem, nem sza-
bad. Azt mondja a doktor, hogy más a beszéd és más a t e t t . H á t nem. 
É n ma jd megmutatom neki. Gyalázatos fráter . Mit t u d j a ő, hogy milyen 
az emberséges ember. Majd meglátja. 

Kikapta a perecet a kabá t j a alól, komoran megnézte, mégis ropog-
t a t t a az ujjával , azután ment tovább, a perecet a kezében szorongatva. 

— Az volt a hiba, hogy nem szóltam mindjár t . Nem is értem, 
miért mondtam, hogy nincs ? Kellemetlen, nagyon kellemetlen. Mit 
mondjak nekik ? Most megint előálljak vele ? Eh, ostoba dolog. Nagyon 
ostoba. Hm. Mire jó tu la j donképen ez az egész okoskodás ? Csak ürügy 
az egész ? Meg akarom enni a perecet ? I t t kinn, elbújva, egyedül, 
mint a doktor a vagon mögött ? 

A feje szédült, a gyomra émelygett. Érezte, hogy egészen á t j á r ja 
a hideg, didergett, meg is tántorodot t . Még egyszer megnézte a perecet, 
azután felkapta és beleharapott . Kemény volt és száraz, de a fogai 
mohón, gyorsan őrölték szét a falatot , a nyál csak úgy patakzot t a 
szájába és a szétázott, szétőrölt száraz tészta nagyszerűen ízlett. Egy-
szerre erőt, meleget érzett magában, a fejében egy csapásra elült 
a nagy kavargás, gondolattalanul, kábul tan ment tovább és mohón 
rágta a perecet. 

Végre megállt. Még egy kis darabka volt a kezében. Homlokát 
ráncolva, komoran nézte egy pillanatig, azután azt is a szájához emelte. 
De hirtelen összeborzadt. A szeme nagyot villant, szörnyű düh csapott 
fel benne, minden izma megvonaglott. A keze ökölbe szorult, a perec-
darabka recsegve mállott szét az ujjai között, azután földhöz vágta, 
rátaposott , és öklével felfenyegetett az égre, elkeseredetten, nagyot 
káromkodott . 

— Verje meg az Úristen! Verjen meg minden hitvány, erőtlen 
gazembert, akit egy falat étel is kivesz a helyéből! Hejh doktor, nyomo-
rult gazember, nincs nagy különbség közöttünk. Mind egyformák 
vagyunk. 

Meggörnyedve állt egy percig, de a nagy felháborodás rögtön 
alábbhagyott benne. 

— No, annyira ta lán még sem vagyunk azért. A doktorral talán 
még sem kéne összehasonlítani magam. Há t persze, hogy nem. Az 
megint más. A doktor mindent megérdemel. Megállj, nyomorult gaz-
ember, félholtra verlek holnap ! 
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Ez a gondolat ha tá rozot tan megnyugta t ta . Még egyszer rá tapo-
sott a perec morzsáira, azután f u t v a indult a vagon felé. Közben el-
szántan fenyegetőzött . 

— Az ám, doktor, agyonverlek holnap. A csontodat összetöröm ! 
Thury Lajos. 

AZ ELVARÁZSOLT ÉLET. 
Motto : «Voltam én is király lánya, 

királylányból jávorfácska, 
jávorfából furulyácska . . .« 

Valamikor és valahol, Csönd feleltem, csönd alattam, 
valahonnan a föld alól míg a titkok zára pattan 
szomorúan dalol a Por: s új kezdet hív, új alakban! 

«Voltam büszke férfihomlok, Egy atomba, egy csirába, 
felhőztek az álmok, gondok, egy fűszálba, egy virágba, 
míg kupolám be nem omlott. . . csak ki, ki a napvilágra! 

Voltam csókos asszonyajak, Szellő ízét kóstolgatni, 
bíbor mámor festék alatt, dongó dalát meghallgatni, 
amíg percem el nem szaladt. . . lepke szárnyát simogatni! 

Voltam fehér gyermekkacsó, Ég csodáin eltünődni, 
bársonyosan cirógató, felhővízben megfürödni, 
tört sziromként lehervadó . . . napkendővel törülközni! 

Voltam csöppség gödrös álla, Újra élni, istenülni, 
gőgicsélő, csöppnyi szája, varázslatból kikerülni, 
míg a parancs le nem zárta . . . önmagamtól menekülni!. . .» 

Minden voltam, semmi lettem, Valamikor és valahol, 
elhagyottan, elfeledten valahonnan a föld alól 
Csend ölében elpihentem. reménykedve dalol a Por. 

Agyagfalvi Hegyi István. 
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