
GYALOGOSOK. 

KINN a fronton egész éjjel dörgött az ágyú. Valahol az ég alján 
tüzes szikraeső hullott, a föld szakadatlanul rengett a falu 
alatt . Valahol felvillant egy fényszóró sugárkévéje, lassan sik-

lott előre a sötétben, inkább érzett, mint látszott, hogy különböző kör-
vonalak bontakoznak ki előtte a hegy tövében, azután hirtelen fölfelé 
csapódott, végigsuhant egy sötét felhőtömegen és azzal kialudt. Mindjárt 
utána megszólalt egy gépfegyver és sokáig unalmas egyhangúsággal 
kopogott bele a sötétbe, míg messziről egész halkan hallatszott egy 
másik, egy harmadik és ki tudná megszámolni, hogy mennyi még. 

A faluban nagy volt a sürgés-forgás. A főtéren, a községháza előtt 
egy csoportban álldogáltak a tisztek. Fo j to t t hangon, csöndesen be-
szélgettek, mutogat ták egymásnak az érdekesebb pontokat . Na, jó-
éjtszakát — mondta néha az egyik, vagy a másik, — nekem elég volt. 
Megyek aludni. Bement a házba, de azután egy félóra, egy óra múlva 
megint csak kibotorkált a térre, egy pár ideges kézmozdulattal leverte 
magáról a szalmaszálakat, meg a port és megint beállt a többiek közé. 
Valahol egy jó darabon hirtelen kivilágosodott az ég alja, ragyogott és 
szikrázott jó tíz-tizenöt percen át , míg ezalatt az ágyúk dübörgése 
szinte szakadatlanná vált . E jha , ot t ugyancsak vígan vannak. A távoli 
éles hangok kavargásába hirtelen egy hatalmas, mély basszus mordult 
bele, mint amikor az üstdob puffan a hegedű visításába. Utána egy 
vasrudakkal megrakott , óriási szekér csörömpölt fel a sötét égbolt tete-
jére és hirtelen csönd l e t t ; a puskaropogás, a kiságyúk távoli moraja 
mintha nem is hallatszott volna. A tisztek elnémultak, a fejüket előre-
nyuj tva bámultak bele a sötét világba, minden arcon ra j ta ült az ideges 
figyelem, a belülről kifelé feszülő várakozás merevsége. Hirtelen nagyot 
dördült valahol messze, hatalmas hanghullámok hömpölyögtek végig 
a falun és háromszor is visszhangozva dübörögtek a fülekben. Egy-
szerre mindenki megmozdult, az arcvonások fölengedtek, néhányan 
mosolyogtak is. Felrobbant. No persze. Ez már aztán valami, ezek a 
nehéz haubitzok. Ahol ez levágott, ot t igazán repülni tanulnak a fák. 
Meg a sapkák is — tet te hozzá egy fiatal kadét és egy kicsit túlzot tnak 
látszó jókedvvel nevetett . A többiek ránéztek és nem szóltak semmit. 

A bakák is igen éberek voltak. Minden ház előtt álldogált egy pár 
ember, a kapuk előtt, a padokon sűrűn, szorongva üldögéltek egymás 
mellett. Élénkek voltak és hangosak, minden zugban heves vi ták folytak. 
A levegő tele volt izgalommal, puskaporszaggal, veszedelem közeledésé-

13* 



196 
nek érzésével, ami rendesen jobban felborzolja az idegeket, mint maga 
a veszedelem. A géppuskák hirtelen hangosabbak lettek, öt-hat, vagy 
ta lán tíz is kopogott valahol a közelben fel és alá. Egy standbeli öreg 
baka, aki t a körülötte ácsorgó fiatalok Ferenc bácsinak szólongattak, 
a fejét csóválta. A fenét. Alighanem sturmolnak i t t valahol. Nyomban 
ezután fülharsogató sivítás támadt , mindenki összerezzent, mert úgy 
t űn t fel nekik, mintha közvetlen mellettük, ta lán a lábuk alat t támadna 
a hang, mintha ezer óriási kutya k i tá to t t torokkal ugatná a láthatat lan 
holdat. Az öreg baka elismerően bólogatott . Ahá, ezek már alighanem 
odavágnak közibük. Ezek az új Kína-ágyúk, amiket i t t áll í tottak fel 
az erdőszélén, a falu alat t . A gránát juk nem tudni még, mit ér, de a 
hangjuk kiadós, annyi szent. Gránát, gránát , csupa gránát, srapnellt 
nem is hallani. De nem is jönnek i t t át , ha meggebednek is, hiszen 
nálunk minden bokor tüzérséggel van tele. Meg azután mi is i t t vagyunk 
még rezervában, ta lán csak odaengednek minket is, hencegett egy fiatal 
fiú, akinek feltűnő sápadtan fehérlett az arca a sötétben. Az öreg ko-
molyan leintette. Te csak maradhass, öcsém. Egy-kettőre menni kell 
úgyis, ma jd akkor legénykedj. — Egy őrmester az embereit szidta. — 
Olyan lármát csaptok, hogy egy szikrát sem lehet aludni odabenn. 
Micsoda, hogy az ágyúk? Mi közöd hozzá? Nem is rád lőnek vele. 
Eredjetek feküdni, ki t u d j a úgyis, mikor fekszünk le megint. Senkisem 
mozdult. Mindenki azt érezte, hogy mellette, körülötte még ezernyi 
ember nyüzsög, suttog éberen a sötétben, hogy még ezernyi szempár 
t apad izgatottan, álmatlanul a szikrázó, mennydörgő láthatár szélére. — 
Egy csapat lovas nyargalt el közöttük, a lovak patkói szikrázva vágták 
az elszórt köveket. Utánuk vöröskeresztes, ponyvás kocsik jöttek, meg 
néhány elmaradozó parasztszekér, megrakva jajgató sebesültekkel. 

Hajnalban, három óra t á j t , amikor messze keleten szürkülni kez-
det t az ég alja, a falu hirtelen felkavarodott . A főtéren t rombita recse-
gett , az utcákon küldöncök, tisztiszolgák nyargaltak végig. Auf ! Alarm ! 
Riadó ! Az altisztek az udvarokon álltak és hangos szóval kergették az 
embereket. Mozdulj már, te kutyafülű ! Mit motoszkálsz annyi t oda-
benn, ne várd, hogy érted menjek ! Az utcák megteltek cihelődő, siető 
bakákkal, akik menetközben kapcsoltak be magukon egy-egy szíjjat, 
töl ténytáskát , vagy gombolták a köpenyüket, a kemény földön sza-
porán kopogtak a nehéz bakancsok. Lassanként csönd lett azután, egy-
egy elkésett ember igyekezett még fu tva a többiek nyomában, azzal a 
falu elnéptelenedett. Tíz perc múlva már a főtéren állt a zászlóalj, tel-
jesen felkészülve. Folytonos tolongás, lökdösődés, suttogás közben áll-
t a k a bakák a sorban, az altisztek fo j to t t hangon dirigálták őket. Állj 
már nyugodtan, te égigmeszelő. Fogod be a szád? Maradj a sorban, ne 
ugrálj mindig, mint a barázdabillegető. A szakaszparancsnokok elfog-
lalták a helyüket a szakaszok előtt, a századparancsnokok idegesen 
járkál tak fel és alá. 

Nemsokára megjött az őrnagy is, a zászlóaljparancsnok. Világos-
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szürke köpönyegben volt, a derekán széles sárga övvel, amelyről revolver-
tok és szíjrafűzött látcső lógott le. A legénye szép sötét pejlovat veze-
t e t t u tána . Mogorván hallgatta végig a századparancsnokok jelentéseit, 
azután rendelkezett. Mindent megvizitálni, gyorsan kávézni. A zászló-
alj minden percben menetkészen álljon. Ezzel bement a községházára, 
a jegyzői szobába, ahol a telefonista ült, fülén a kagylóval. 

A vizit nagy sürgés-forgás, mozgolódás közben ment végbe. A bakák 
lerakták a hát izsákjukat a földre, a szakaszparancsnokok az altisztek-
kel minden embert sorra jár tak , megolvasták a töltényeket, számba-
vették a tartalékkonzerveket a kétszersültet. Csattogtak és csörögtek 
a puskák, amelyeket az altisztek sorra kézbevettek és végignéztek, hogy 
könnyen járnak, meg vannak-e olajozva. Néhány káromkodás hangzott , 
egypár hangos, fenyegető szó. Ez a cső nincs kihúzva, majd adok én 
neked, semmiházi ! Hozzá ne nyúlj a konzervához, te pokolbélű, mert 
szíjjat hasítok a hátadból ! Az egyik sor végén négy fiatal fiú állott 
egymás mellett, önkéntesi stráffal a kar ján , csillagja csak egyiknek volt, 
a legfiatalabbiknak, aki a sor szélén állt. A hadnagy, amint elment 
mellettük, nem nézett bele a hát izsákjukba, csak intet t nekik jóakara-
túan. Na fiúk, most szedjétek össze magatokat . A sorok ezután lassan-
ként megint helyreálltak. A bakák egymásnak segítettek felkapcsolni 
a nehéz hátizsákot, összegöngyölni és felszíjjazni a takarót . Amikor 
minden rendben volt, a szakaszok egymás u tán vonultak a tér sarká-
ban füstölgő tábori konyhák elé, ahol a szakácsok egy-egy hatalmas 
kanál világosbarna, forró feketekávét öntöttek a csajkájukba. A kato-
nák letelepedtek a földre, kétszersültet dobáltak a kávéba, néhányan 
kenyeret kotor tak ki a kenyérzsákjukból. A hajnali hűvösségben nagy-
szerű volt a forró ital, a tisztek is hozat tak maguknak egy-egy kulacs-
csal, amelyen egy darabig az u j ja ikat melengették, azután nagy kor-
tyokban i t ták a kávét . Nagy csörömpölés, csattogás közben törülgették 
és rakták el megint a csajkákat . Mikor az őrnagy újból kinézett a térre, 
a zászlóalj már megint együtt volt, a katonák lábhoz t e t t puskáikra 
támaszkodva álldogáltak a sorban. Az őrnagy idegesen intet t a tisztek-
nek. Semmi. Várunk. 

Egészen világos volt már. Lassan elmúlt egy félóra, egy óra, még 
egy óra, a téren mind hangosabb lett a zsibongás. Valahol egy ember 
leheveredett a földre, körülötte többen is ledőltek. A tisztek idegesen 
integettek ; a u f ! felállni! Az emberek feltápászkodtak, de hamarosan 
másut t heveredett le egy csoport, nem is állí tották fel őket, nemsokára 
az egész zászlóalj a földön feküdt . Az emberek elnyujtóztak, a há tukra 
szíjjázott municióval és mindenféle holmival teletömött zsákokra heve-
redve, a puskájukat a kar jukra fekte t ték és teljes nyugalomban, nagy 
lelkesedéssel élvezték a pihenést. I t t -o t t állt csak egy-egy türelmetlen 
ember a sok fekvő között és nézegetett a községháza felé. No, mi lesz? 
Nem megyünk sehová? Valahol a középtájon egy öreg baka fegyver-
fogásokat muta to t t a fiataloknak, akik t á to t t szájjal bámulták, milyen 
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gyorsan és mégis milyen pontos tempóban pat tog a kezében a puska. 
Az öreg megelégedetten ült le közéjük. Az ám öcsém, így kell azt csi-
nálni. De há t mit t ud já tok azt ti, rekruták. Mit izegsz-mozogsz annyit, 
te tejfölös szájú, vár j nyugodtan sorodra, majd csak lesz valami. Tanuld 
meg öcsém, hogy a katonaságnál ez a sor, a katonának mindig várni, 
várni kell. 

Ha t óra lett , hét, majd nyolc óra. Akkor hirtelen felpat tant a 
községháza a j t a ja , az őrnagy lovaglópálcáját suhogtatva, fu tva sietett 
ki a térre. Mindenki ránézett . Az emberek nem is vár ták a vezényszót, 
sietve tápászkodtak fel a földről. Az őrnagy csak a kezével i n t e t t : 
Rechts abmarschieren ! Gyorsan ! Azzal lóra ült és indult előre. Az első 
század parancsnoka idegesen, de előírásosan vezényelt, az első szakasz 
megmozdult, az emberek beugrottak a ke t tős rendekbe, a szakasz el-
vonult, u tána a többiek. Utánuk már nem volt ilyen előírásos a rend, 
egy-egy szakasz elkésett, elmaradt és futólépésben indult az előtte 
haladók után, az emberek menetközben álltak össze négyesével, ötösé-
vel, vál togatták, cserélgették egymás között a helyeket. Négy-öt perc 
alat t kiürült a tér . A zászlóalj eleje már kinn jár t a faluból, mikor a vége 
a menetoszlophoz csatlakozott. Jó félóráig mentek, amikor hirtelen meg 
kellett állni. Az eleje megakadt valahol, a többiek összetorlódtak, sokan 
leszorultak a keskeny útról az árokba. Nem sokáig kellett álldogálni : 
az él megint elindult, kikanyarodott a széles országútra és egymásután 
léptek a köves útra a következő szakaszok is. Akkor lát ták, hogy előt-
t ük az egész országút tele van menetelő gyalogsággal. Végeláthatatlan 
hosszú oszlop menetelt előttük, amelynek ők a legvégéhez csatlakoztak. 
Amint azután továbbhaladtak, a mellékutak torkolatánál új és ú j 
zászlóaljak álltak, amelyek megvárták az ő elvonulásukat és u tánuk 
csatlakoztak. Ferenc bácsi, a standbeli öreg baka meglepetve kap ta 
fel a fejét . Ez már aztán komoly dolog. Hiszen i t t együtt van az egész 
hadsereg minden rezervája ! És nem is a mi frontszakaszunkra megyünk, 
hanem valahová fel északra, úgy látszik ellentámadást kell csinálni 
valahol. Az emberek bólogattak ; az ám. Alighanem úgy lesz. Mindenki 
felélénkült. Az emberek úgy érezték, hogy most már megértik az eddig 
t i tokzatos és homályos megmozdulás célját és ezzel egyszerre megszűnt 
valami ideges szorongás, amit a bizonytalan, az ismeretlen érzete kel-
t e t t bennük. A hangulat emelkedni kezdett . Egy öreg baka zöldágat 
tépet t az útment i fáról és a sapkája mellé tűzte, u tána a többiek is ki-
ugráltak a sorból, nem sokára minden sapkán leveles zöld ág lengett. 
A négy fiatal önkéntes, aki egy sorban lépkedett, énekelni kezdet t : 

Már minálunk babám, 
Már minálunk babám . . . 

Egypáran mások is beleszóltak az énekbe, a főhadnagy vissza-
nézett a század éléről és megelégedetten in te t t nekik. Jól van fiúk, csak 
énekelni. Az énekszó mind hangosabb lett , a század lassankint egy t ak-
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tusba jö t t a dallamra, a kétszáz bakancs egyszerre dobbant a köves úton, 
a kétszáz ember egy erőteljes, dobogó ütemben haladt előre a többiek után. 

E lő t tük lassan emelkedni kezdett az út . A lá thatár szélét magas 
hegyhát fogta el, amelynek oldalára ide-oda kanyarogva kapaszkodott 
fel az ú t . A hadoszlop eleje már közel já r t a tetőhöz. Végtelenül hosszú-
nak t ü n t fel ez az út, rengeteg kanyarodójával , egészen ellepve emberek-
kel, akik mint apró, szürke hangyák nyüzsgő serege özönlöttek előre 
olyan lassan, hogy az furcsának t ü n t fel a hátul következőknek a maguk 
erőteljes, gyors haladása mellett. Az oszlop eleje lassanként elérte a 
dombtetőt és mindjár t túl is ömlött ra j ta . Mindenki odabámult a tetőre, 
az énekesek elhallgattak, a sorok között i t t -ot t egy sóhaj tás, egy panasz 
hangzott. Ha j -ha j . De jó dolguk van. Ők már ott vannak. Jó darab út, 
igaz? Minket még ugyancsak megnyom a borjú, amig odaérünk. 

Ferenc bácsi, a standbeli öreg baka békétlenkedett. A teremtésit 
a sok rekrutájának, há t mind siránkozik? Még ez is út ta lán? Hiszen 
ez csak séta ! Ilyen pompás, köves úton és még csak sietni sem kell, 
nem is lőnek az emberre ! Hej sokszor mit ad tunk volna egy ilyen útért , 
ha még olyan hosszú is, az elején, Szerbiában, Grodeknél, ú t ta lan uta-
kon, feneketlen sárban ! Húzd ki magad öcsém, ne görnyedj úgy előre. 
Most azt hiszed, hogy könnyebben viszed így a bor jú t , de később majd 
megérzed, ha elgémberedik a vállad és nem birsz kiegyenesedni. Önkén-
tes úr, ne vigye olyan forsriftosan azt a puskát, lejjebb fogja inkább 
a kolbninál, lazítsa egy kicsit a szíjját. Hogy a puska az semmi? No, 
most még semmi, de majd meglát juk egy pár óra mulva, hogyan nyomja 
az ember vállát. Nehéz lesz még az a puska, nekem elhiheti. 

Déltájban felértek a hegytetőre. Előt tük mély völgyhajlás nyílt 
meg, azontúl újabb, az előbbinél jóval magasabb hegytető. A hadoszlop 
eleje túl jár t már a völgy közepén és indult neki a hegyoldalban fel-
felé kanyargó útnak. Csak néhány percig nézték még őket, amikor 
hirtelen megállt az él, a hosszú menetoszlop összetorlódott. R a s z t ! 
hangzott a kiáltás mindenfelől. Egy pillanat alat t mindenki a földön 
hevert, kit ahol ért a parancs, ot t feküdt le, az út közepén, az árok 
szélén, vagy az árokban. 

Egy félóra mulva néhányan feltápászkodtak, lementek a kúthoz, 
amely pár száz lépésre volt az országúttól; csajkákban, vödrökben 
vizet hoztak. Mind sokat i t tak, egyik-másik az arcát, a homlokát is 
megdörzsölte vízzel. A hangulat egyszerre élénkebb, vidámabb lett , 
sokan felültek, fel is álltak. Egy pár hangosabb szó is hallatszott. Add 
erébb már azt a kulacsot, mert még berugsz tőle. Ide is ad ja tok egy 
flaskával abból a rumból. Mondjátok a szakácsnak, hogy ebéd nem kell, 
nem vagyunk éhesek. Egy páran lehúzták a bakancsukat , a kapca-
rongyokat csavargatták égő lábukra. Azután egyszerre megint fel kel-
lett állni. Az oszlop eleje már indult, lassan ők is sorra kerültek. Eleinte 
csak lassan, meg-megakadva indult a menet, de azután egyre gyorsabb 
lett a tempó, érezhetően gyorsabban haladtak, mint a pihenő előtt. 
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Az öreg bakák a fejüket csóválták. — Ejha . Ugyancsak gyúrják ot t 
elől. Látszik, hogy sietős a dolog. 

A nap mind lejjebb haj lot t az égen, lassan elérte a láthatár szélét, 
ot t egy darabig mintegy megállt, mint izzó, vérvörös golyó, azután 
lebukott . Lassan félhomály lett , azután mind sűrűbb, áthatolhatatla-
nabb sötét. Messze elől fáklyák gyúladtak ki; apró, azután mögöttük 
valamivel nagyobb fénylő pontok imbolyogtak a sötétben. Egy fáklya 
világánál lá t ták az őrnagyukat, aki kiegyenesedve ült sötét pejlován 
és az út mellől szigorú tekintet tel nézte, amint elvonultak előtte. A hala-
dásukban nem volt már lendület, a bakancsok ritmus nélkül, össze-
vissza kopogtak a köveken. Néhányan elmaradoztak, azokat az altisz-
tek a század végéről megint előre kergették. Mások erőlködtek, előre 
tör te t tek, a fejüket lehaj tva, szótlanul, mindig nagyobb erőfeszítéssel 
nyú j to t t ák a lépést, lassan k i ju to t tak a szakaszukból, egy darabig 
együtt mentek négy-öt ismeretlen katonával, azután azok is mögöttük 
marad tak és még előbbre furakodtak. Az egyik önkéntes, aki fekete 
prémet hordott a köpenye gallérján, egyszerre csak azt vette észre, hogy 
a századparancsnoka mellett van. A főhadnagy ránézett , erre hirtelen 
felkapta a fejét és megállt. Az út mellett bevárta a szakaszát és azzal 
indult tovább. Egy félóra mulva már megint a század élén volt, de 
most már nem törődött vele senki, pár perc mulva már az előttük haladó 
századba keveredett bele. 

A sorok között mind több lett a nyögés, a káromkodás, a sóhajtás. 
A teremtését ennek a borjúnak, hát igazán agyon akar nyomni? Egy 
sápadtképű, f iatal fiú féloldalt kikapcsolta a derekán a hátizsák csat t já t , 
amire a zsák féloldalra billent a hátán. Ez egy időre nagy megkönnyeb-
bülés volt, a fél válla egyszerre felszabadult, pezsegni kezdett benne 
a vér, fölengedett benne a zsibbadtság, amit eddig csak úgy tompán, 
félig tudatosan érzett. A másik félválla azonban pár perc alat t mintha 
egészen elhalt volna, már a kar já t sem tud ta mozdítani. Újra beakasz-
to t t a a csattot és a másik vállára lódította át a zsákot. Egy darabig 
megint jobb volt, de azután már mind a két válla égett és zsibbadt, 
az oldalába minden lépésnél beleszúrt valami. Még egyet, nagyot lökött 
magán, mintha azt hinné, hogy megszabadulhat a zsáktól, azután 
előregörnyedt és szótlanul ment tovább. Egy öreg baka, aki nézte, 
helyeslően dörmögött. Jól van, öcsém. Az ember lassan beletörődik, 
hozzászokik, később már nem is érez semmit, csak megy. Akkor már 
aztán nem is fá j . 

A puska, amelyet eleinte észre sem vettek, lassanként nehezedni 
kezdett a vállakon. Sokan a balvállukra vet ték egy időre, mások a kar-
jukra akasztot ták és a csövénél megmarkolva vit ték, mint a karabélyt 
szokás, míg azt nem érezték, hogy zsibbadni kezd a kezük. — Istenem, 
teremtőm, de nehéz ez a kenyérzsák, — sopánkodott egy fiatal fiú. 
Néhányan megálltak, kidobálták a zsákjukból az ingeiket, a kanalukat , 
a kenyeret, a hazulról kapot t tábori levelezőlapokat. 
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Éjfé l tá jban vagy egy félórát hevertek az út szélén. Egy üteg ágyú 

vonult el közöttük, nagy ostorpattogás, káromkodás, rekedt kiáltások 
közben. Az ágyúk után egész szekérsor döcögött, megrakva muníció-
val és csomagokkal. A bakák meg se mozdultak, míg a nehéz szekerek 
csörömpölve gördültek el a lábuk előtt. Senkisem szólt, mozdulatlanul, 
némán hevertek, mint a zsákok, amelyeken végignyujtóztak. Egyszerre 
azután hirtelen megmozdult az egész társaság. Valaki jö t t a sötétben 
és arról beszélt, hogy helyben vannak már. Megérkeztek. Egyszerre 
többen is akadtak, akik tud ták , hogy csakugyan úgy van, nem mennek 
tovább. I t t van előttük a falu, ahol beszállásolják őket, egy óra mulva 
már talán aludni fognak. Sokan féloldalt fordultak, belebámultak a 
sötétbe. Csakugyan kisebb-nagyobb fénypontok imbolyogtak előttük, 
együttvéve az egészet kis falunak is lehetett tekinteni. Az öreg bakák 
azonban a fejüket csóválták. Bolond beszéd. Nem pihenni visznek 
minket, ütközetbe megyünk. A bakák maguk sem igen hit tek a dolog-
ban, de azért mégis erősködtek. Mégis csak i t t maradunk, a harmadik 
századtól is azt avizálják. Pár perc mulva azután megjött a biztos hír. 
Megyünk még egy darabot, de az már semmi, három kilométer az egész. 
Auf ! Tovább ! Indulás ! 

Az emberek megint föltápászkodtak. Néhányan mintha nem akar-
t ak volna megmozdulni, azoknak a többiek nyu j to t t ák a kezüket, föl-
rángat ták őket. Az őrnagy megint megjelent két fáklyás ember között 
és rekedten kiabált . A főhadnagy is végignézte a századot, b íz ta t ta , 
kergette, fenyegette az embereket. Előre, fiúk ! Most mutassátok meg, 
mit tudtok ! El ne maradjon senki; aki kiáll a sorból, azt agyonlövöm. 
A katonák alig hallották a fenyegetést. Nyilvánvaló volt, hogy a pa-
rancsnoknak fenyegetnie és biztatnia kell az embereit, de azért senkit 
sem fog agyonlőni, amint hogy nyilvánvaló volt az is, hogy erre nincs 
is semmi szükség. Mindenkinek a fülében zúgott az előtte, mögötte 
haladó emberek bakancsainak egyhangú kopogása, mindenki érezte, 
hogy benne van egy nagy tömegben, nagy áradatban, amely viszi 
magával és amelytől nem maradhat el, épen úgy, ahogy a Duna sodrá-
ban sem állhat meg egy csepp víz, hogy helyben maradjon, míg körü-
lötte minden tovább halad. Senki sem mondta és senkisem gondolta, 
de mégis mindenki tud ta , hogy mennie kell mindaddig, amig a többiek 
mennek, vagy amíg a lábát meg t u d j a mozdítani. 

Jó darab idő mulva egy embert lá t tak az árokban feküdni. A fő-
hadnagy mellette állt és kemény hangon magyarázott egy legénynek : 
— I t t maradsz mellette és fölteszed valamelyik szekérre. Föltétlenül 
csináljanak helyet neki, mondd meg, hogy én parancsolom. Pár perc 
múlva egy fiatal gyerek megbotlott a sorban és elvágódott. Úgy zuhant 
el egy helyben, mint a kidöntöt t fa. Ket ten-hárman föléje hajol tak, 
megfogták, félrevitték az útból, letették az árokba. A többiek előre-
görnyedve, semmire sem ügyelve, szótlanul lépkedtek tovább. Egy sváb 
parasztlegény nyöszörgött és sóhajtozott : Jesszesz ná, számá gnaidig. 
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Az egyik fiatal önkéntesnek lassan kipirult az arca, azután mindig tüze-
sebb lett , majd kicsat tant a forróságtól. Mellette a másik fehér volt, 
mint a lepedő. Az egyik lihegett, a puskáját a kar já ra vette és a mellén 
összekulcsolta kezeit. A másik esküdözött és káromkodot t . J a j a hátam. 
A mellem. Nem birom tovább. 

Két óra t á j b a n hirtelen megrekedtek. Elő t tük állt mindenki és 
nem mehettek tovább. Szempillantás a la t t a földön feküdtek vala-
mennyien. Alig mult el azonban két-három perc, már megmozdult 
előt tük a tömeg és föl kellett kelni. Egy páran föl tápászkodtak és biz-
t a t t á k a többieket. Egy öreg népfölkelő végigfeküdt az árokban, és sírt, 
mellette egy ember eszevesztett dühében káromkodott . Az altisztek, 
akik maguk is támolyogtak a fáradtságtól, lármáztak, kiabáltak, károm-
kodtak, fenyegetődztek. Most kezdtek kidőlni, mikor már célnál vagyunk? 
Még két kilométer az egész, előttünk van a hegytető, azon tú l húzódik 
el a Stellung, amelyet elfoglalunk. Az egész tömegben mindenki meg-
értette, hogy még két kilométer, ta lán csak egy félórajárás az egész. 
A főhadnagy ott állt az út szélén és egy zsebvillanylámpa fényénél 
mutogatot t a térképen a többi tiszteknek. I t t vagyunk mi, i t t az állás, 
alig két kilométer az egész. A század megint összeállt és eleinte lassan 
botorkálva, de azután mindig jobban nekilendülve indult a többiek 
után. Az emberek mentek előregörnyedve, szapora, rövid lépésekkel, 
zihálva, nyögve, együtt dobogva ezernyi más dobogó bakanccsal. Nem 
lát ták, de érezték, hogy lassan áthaladnak egy lapos tetőn és megint 
lefelé visz az út a lábuk alat t . Nem gondoltak vele. Nem néztek se fel, 
se le, se jobbra, se balra, nem tud t ák hol járnak és mennyi idő mult el 
azóta, hogy megint elindultak. 

Lassanként megvirradt. A nap még messze volt a lá thatár szélé-
től, de távoli sugarai előtt az ég alján lassan izzó vörös fénybe borultak 
a felhők. A lá thatár derengeni kezdett, félhomály lett , majd egészen 
kitisztult körülöttük a világ. Lefelé haladtak egy széles völgykatlanba, 
amelynek közepén kis folyó ezüst csíkja húzódott keresztül. Azon túl 
havastetejű magas hegy emelkedett. A hadoszlop eleje már a hegy lábá-
nál állt és indult neki a felfelé kanyargó hegyi útnak. Végtelen hosszú-
nak t ün t fel ez az út rengeteg kanyarodójával, egészen ellepve emberek-
kel, akik mint apró, szürke hangyák serege, lassan özönlöttek előre, 
fölfelé, észak felé. 

Thury Lajos. 
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