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Az erdőre híg márciusi napfény csordult; a fák ágai közt átsiklott, de egy-
egy bokorban elakadt, s csibesárga tajtékot vetett.

- Csak tú~ volnánk rajta már! - mondta Zoltán.
- Túl leszünk - mondta Margit.
Zoltán ment elől, vállán hatizsákkal, kezében két kis bőrönddel. Nagyokat

szívott az erdő erjedő szagából - abból a valószínűtlen boldogságból, amely min
dig elfogta, ha erdőben sétált. Egy pillanatra megjelentek előtte a budai hegyek,
a diákkori kirándulások, az első séták Margittal az Istenhegyi úton ... De nem
merte tovább gondolni őket - egész éberségére szüksége volt, hogy fenn ne
akadjon a sors csapdaján.

- Csak lépj mindíg a nyomomba - mondta Margitnak.
Orra, tüdeje eltelt újra az avar és a fák kérgének zaklató szagával, de hiába

- az a régi boldogság már sehogy sem akart hozzászegődni. Mögotte Margit
elnehezült lépteire kellett figyelnie, szeme pedig egyik fától a másikig járt-kelt,
mintha míndenütt ellenséget szímatolna. Mi tagadás - nem szívesen botlott vol
na német vagy magyar katonái alakulatokba.

- Nézd, Zoli, ibolya! - állt meg Margit; sápadt orrcímpál tágulva szívták
a levegőben úszó langyos illatot.

Zoltán körülnézett, a két bőröndöt a földre tette. Leguggolt a kisded cser
mely mellé, amely egy ideje észrevétlen melléjük szegődött, s követte őket.

- Nézd, Zoli, itt a tölgyfa tövében ...
Valóban, a tölgy alatt, amely bütykeít áztatta a vízben, ki tudja rmóta, Zol

tán tizenegy szál ibolyát talált. Sorra letépte őket, s Margitnak adta. Ettől egy
szeriben jókedve támadt. Hiszen tizenegy volt a szerelmi számuk - tizenegye
dikén ismerkedtek meg, negyvennéayben március tizenegyedikén volt az esküvő

jük a Krisztinában . .. Azóta a Vár romokban, a házak pincéiben éhenhalt vagy
agyonbombázott emberek' holttestei. A Nyugatra menekültek azt a hírt hozták,
hogy a Duna kiöntött, mindent víz borít, s a holttestek temetetlenül hevernek
az utcákon és a pincékben.

- Micsoda illat! - mondta Margit. Egy fának dőlt, átadta magát annak
a mennyei torkosságnak. amely nem or-magáért volt, hanem azért az életért,
amely hetedik hónapja a szíve alatt növekedett. - Itt a szabadban nem félek
semmitől.

- Emlékszel? - mondta Zoltán. - A kicsi érkezését is tizenegyedikén
mondtad meg ...

- Azt felelted rá, jöhetett volna ez az áldás máskor is.
- Nem volt igazam? Az volt a szerencsém, hogyahivatalom csak novem-

berig tartott ki Pesten ... Sopronban aztán december hatodikán az állomás bom
bázásakor elrepült az egész irattárral együtt ...

- Még akkor is azon törted a fejedet, hogy látogatást engedélyt kérj az
igazgatódtól.

- Nem tehettem másképp; tudod, hogy ami hivatalunk a katonaság köte
lékébe tartozott.

- És ha az igazgatód megtagadja ? Persze nem tagadhatta, szegénynek csak
a törzsét találták meg az egyik megrakott vagon mellett.

- Mindegy, csakhogy itt vagyunk. Alig várom, hogy átmenjen a front, az
tán szabadok leszünk.

Sötét reggel hagyták el Vasvárt. December óta ott húzták meg magukat egy
távoli rokonnál. A telet egy zsúfolt szebában toltotték. Zoltán csak késő este
merészkedett ki az udvarra, hogy levegőt szívjon. Ma jött első ízben fényes nap
pal a szabad ég alá.
- Kelet felé nézett, Pest irányába, ahol a nap egyre magasabbra kapaszkodott
a fák folött .

. A Damjanich utcai pincére gondolt, ahol anyja és apja húzta meg magát.
Vajon tudnak-e élelmet szerezni? ..

- Hány kilométerre van az a falu? - kérdezte hirtelen.
- Talán másfél... - Margit váratlanul elsírta magát. - Zolikám. ha nem

sikerül ...
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- Miért ne sikerülne? - Zoltán egyszerre vidám és bizakodó lett, hogy Mar
gitot· felrázza. - Dehogy nem sikerül! Hiszen van még két hónapod.

- Persze, igazad van ... - Margit összeszedte magát. Másfél kilométer, az
tán biztonságban lesznek. De lehet, hogy már csak egy.

A parasztházra gondolt, ahol egyszer lánykorában, mikor Vasvárról átrándul
tak, megittak egy köcsög aludttejet, mielőtt fürödni mentek aRábára.

- Kár, hogy otthagytuk Vasvárt - jegyezte meg halkan Zoltán.
- De ha egyszer a németek hídfővé alakitják, és védeni fogják, ki tudja

meddig ...
Zoltánnak eszébe jutott, hogy ezt százszor megbeszélték már. Fürkészőn né

zett körül, mert a fák törzse nyugtalanul remegett a napsugárban.
- Ha már eddig megúsztuk - dörmögte -, nem szeretnék az utolsó napok

ban a fűbe harapni ...
A fák valóban furcsán viselkedtek. Szüntelenül változtatták az arcukat, hol

nevettek, hol vigyorogtak, Néha egy ismeretlen nagy madár, míg fáról fára szállt,
váratlan zajt csapott.

- Ez a hely tele van ibolyával - mondta Zoltán.
Szeme belefáradt a fák játékába, az avart nézte, az avar alól kikandikáló

sápadt füvet, s úgy tetszett neki, a fű közül egyre több apró kék szem néz visz
sza rá.

- Hol? . " Nem látom - mondta Margit.
- Káprázik a szemem - mondta Zoltán, s levette a szemüvegét, - Most

én sem látom... De ott igen ...
A csermely hirtelen üveges kocogásba kezdett. Az avart feltúrta valami rnély,

kúszó hang, amely nem emelkedett magasabbra a csizmák talpánál. A fák mintha
megszaporodtak volna, aztán újra kiritkultak.

Két katona csörtetett keresztben az avaron. Látszott, hogy kerülnek minden
utat. Az egyik a sapkáját is elhagyta valahol.

- Szökevények - suttogta Margit, és Zoltán karjába kapaszkodott.
A katonák észrevették őket. Egy áruló pillanatig tartott az egész. Aztán át

ugrották a csermelyt és tovább gázoltak az avarban.
Zoltán fólnevetett:
- Időnk sem volt megijedni - mondta, s a szaJa szélét rágta. - Katona

ruhában szökni ? .. Nem szeretnék a bőrükben lenni.
Aztán megijedt. Felvillant benne, hogy az egyik katona súgott valamit a

másiknak. Hiába fürkészte őket, túl gyorsan tűntek el. Csak nem kerülnek visz
sza - csak nem jut eszükbe... Mi történne, ha az egyik ráfogná a fegyverét,
a másik pedig tapogatni kezdené Margitot? ..

Hátát ellepte a verejték. Egy ideig előre-hátra teki.ntgetett, hátha váratlanul
lepik meg őket. Aztán arra gondolt, ahol két szökevény akad, kell ott lennie
többnek is. De az erdőn csend volt újra.

Akkor meg az jutott eszébe: mí lesz, ha őt is szökevénynek nézik? Ha ta
lán előbb állítják puskacső elé, mint ezeket a bakákat? Ki hi.szi el, hogy hiva
tala nincs tobbé; hogy azért nem hívták be, mert vállalata a katonaságnak dol_'
gozott ; hogy nem ezekben a napokban dobta le az egyenruhát s bújt civilbe?
Ki kegyelmez meg neki, ha látja, hogy felesége gyereket vár? Hol közeledik fe
léje az az ügybuzgó őrmester vagy tizedes, aki a papírjait kéri, aztán a falnak
állítja?

Letette az egyik bőröndöt és ráült. Elővette zsebkendőjét, végigtörölte nya
kát és homlokát. A nap már magasan járt, a friss levegőt fényes hasábokkal
tűzdelte tele. Olyan édes, vigasztaló volt a csend, hogy inni tudott volna belőle.

- Fáradt vagyok - mondta váratlanu) Margit. - Induljunk... Nem lehet
már messze.

Alig mentek tíz percet, a fák ritkulni kezdtek; mögöttük feltűnt az ország
út. ráfűzve az első házak. Körül a földeken nem dolgozott senki. Az erdő szélén
megtorpantak - mosn már a pőre országúton kellett tovább menniök, védtele
nül, kiszolgáltatottan.

- Negyvenhatos szám, a postával szemben - mondogatta Margit, ahogy a
vasvári rokonoktól hallotta. - Negyvenhatos ...

- Negyvenhatos - mondta utána Zoltán. Torka mintha tele lett volna por
ral. - Mi van ma?
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- Szerda - mondta Margit. - Nagyszerda.
- Nagyszerda? Száraz szivacs van az agyarn helyén, mindent elfelej tek.
- Én egyre jobban érzek mindent - mondta Margit. - Azt is érzem, hogy

megrnenekulunk . . . .
Zoltán nem válaszolt. Gyanakodva nézte az üres utat, a kihalt, állig desz

kázott udvarokat. Valahol negyven-otven kilométerre harcok folynak, emberek
halnak meg. Míért éppen ők menekulnének meg?

- Itt a posta - mutatott Margit egy postaládára. Inyén egyszeriben meg
Jelent a hűvös aludttej íze. - És itt a ház is, megismerem.

Zoltán Ienyomta a kiskapu kilincsét, de a zar nem engedett. Kopogtak az
ablakon. Semmi válasz. Zoltán felállt a kapu gerendájára, hogy belásson az ud
varba: az ajtók némán néztek vissza rá.

- Senki - mondta. - Senki. Az egész ház üres.
Margit nekidőlt egy szederf'ának, szédült, hányinger fogta el.
- Istenem, Istenem - suttogta.
Ekkor a posta melletti ház kiskapuja kinyílt, s az úton egy kerekképű, kó-

cos fekete asszony kiáltott át:
- Kit keresnek?
- Vasvárról jöttünk. Vincze Antalékat keressük.
- Nincsenek itthon, kiköltöztek a szőlőbe. Ott akarják megvárni ...
- Mí meg itt akartuk - mondta Margit, s ahogy meghallotta saját elvál-

tozott hangját, elsírta magát.
Az asszony átjött az úton. Nem volt még öreg, de a sok szülés elnyűtte.

Nagy, meleg tényerét Margit vállára tette.
- Ne sírjon, aranyosomt ... Látom, gyereket vár ... Gyöjjenek át hozzánk,

ha addig megfelel.
Megfogta az egyik bőröndöt, s már ment is előttük.

- Vendégeket hoztam - mondta az urának. - Egyenest Vasvárról.
A gazda a konyhában kukoricát morzsolt; tényerét a kötényébe törölte, s

várta, hogy kezet nyújtsanak neki.
- Ha megfelel - mondta ő is, mintha összebeszélt volna a feleségével. 

Nálunk akármeddig meglehetnek.
A szobából kitódultak a gyerekek. Fekete volt mind az öt, akár az anyjuk.

A karonülőt a legnagyobb lány tartotta; az egyik fiú kancsított, a másiknak
folyt az orra.

- Ha megfelel - mondta ismét az asszony, s megállt a világos, tiszta szo
ba közepéri. Látszott, hogy nem laknak benne, s ritkán szellőztetik. Az ágyne
műből enyhe doh áradt. A falon körben szeritek képei függtek, mintha ennek
a családnak ők volnának az ősei.

Éjjel a nyirkos dunna alatt arra ébredtek, hogy egy árva repülő zúg vala
hol fölöttük. Alacsonyan szállt, s vaktában ledobott egy bombát - német lég
elhárítók után szondázott. Nem válaszolt neki senki.

- Oroszok - súgta Margit Zoltán fülébe, s hozzábújva tovább aludt.
- Egy kis orosz varrógép - dünnyögte Zoltán, s ő is aludt tovább.
Másnap a gazda magával vitte Zoltánt a falu végére, II távolabb egy kis

dombra mutatott. A dombon egy mállott kastély állt, óriás fenyőkkel körülvéve;
a fenyők ágai közt kékes füst kígyózott fölfelé Szabad szemmel is ki lehetett
venni, hogy terepjárók és harckocsik nyüzsögnek míndenütt, II a begyújtott mo
torok fölött remeg a levegő.

- Ott még németek vannak - mondta a gazda. - Négy napja figyelem
őket - folytatta, s szeme már a határt mérte, mikor mehet rá ekével a földek
re. - Meglátja, holnapra itt az orosz.

S mintha csak ezektől aszavaktól ijedtek volna meg, túl a dombon a kas
tély körül feldübörögtek a hernyótalpasok. Nem telt bele negyedóra, a fenyők

köze kitisztuIt - a németek nem voltak sehol.
- Ezektől már nem kell tartani - mondta a gazda.
- Ezektől már nem - válaszolta Zoltán. - De tudja, a hátvédharcok ...
Délután kelet felől ázvúszót hallottak. Szürkületkor a látóhatár szélén fel

tűnt néhány torkolattűz. De éjszaka újra csönd lett... Az árva kis repülő is
elmaradt.

Másnap délelőtt tompa dübörgésre figyeltek fel. A kert végében szinte a
földből nőtt ki két német harckocsi. A kert hallata és a fák védelme alatt meg
fordultak, ágyúcsöveiket keletre fordították, s nem mozdultak többé.
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Margit vette észre őket. A kert rügyező fái alatt sétált, fától fáig. ment, uj
jaival a nedves, ragadós rügyekhez ért.

Megbabonázva nézte, hogyan tűnnek fol a tankok, hogyan fordulnak meg,
s hogyan állnak le végleg a kert végében. Két német katona mászott elő belő

lük, s úgy tetszett, feléje közelednek. Megmarkolta az egyik ágat. De a katonák
elmentek mellette, rá sem néztek. Egyenesen az udvarba tartottak.

A gazda átkozódva rontott be a konyhába:
- Azt a keserves mindenségí t! ... Éppen az én házam mögött, az én ker

tem végiben ... Hogy az a magasságos ég rogyna rájuk! ...
- Hallgass! - szólt rá az asszony. - Ha rájuk szakad, ránk is szakadhat.
A két német üres kézzel, olajos ruhában megállt a konyha ajtajában. Ke-

zükkel mutatták, hogy mosdani akarnak.
- Wasser, Wasser ... - mondták. - Frisches, kaltes Wasser.
- Vizet kérnek - mondta Zoltán. - Friss. hideg vizet.
- Mosdjanak csak - hadonászott mérgesen a gazda. - Ott a kút, ott a vá-

lyú. De aztán tisztuljanak el innen!
Az asszony kihozta a mosdótálat, a németek vizet húztak, Ierúgták rövid

csizmájukat, s lassan, módszeresen lemosakodtak. Szemük csaknem leragadt a fá
radtságtól.

- Nézd azt a gyereket! - mondta az asszony. - Milyen fiatal ...
- Kérdezze meg tőlük, mit akarnak - mondta a gazda.
A németekből alig lehetett kihúzni pár szót.
- Azt rnoridják, itt maradnak, míg a híd el nem készül.
- Miféle híd? .. Azt csak nem teszik meg velünk! Hogy itt vesszünk el

rrund egy szálig!
A gazda az öklét rázta; az asszony behúzta a konyhába.
Zoltán Margitot kereste. A kertben talált rá - az egyik cseresznyefa tővé-

ben ült, görcsök gyötörték.
- Miért jóttek ? - nyögte. Kit keresnek?.. Csak nem téged! ...
- Nyugodj meg, nincs náluk fegyver, vizet kértek ...
Zoltán az ölébe vette, s bevitte a szobába. A görcsök újra megindultak.
- Szűzanyám l - kiáltott fel az asszony. - Aranyosom maga még máma

lebaházik.
Roppal kendőket készített, meleg vizet tett föl, s a nagyobbik lányát elsza

lasztotta a bábáért.
- Orvosunk nincs, de ne féljen, aranyosorri! Jókezű bába a miénk, láthatja

az én gyerekeimről is.
Délben nem volt harangszó. Csak Margit nyögései ismétlődtek. A bába meg

érkezett, az asszony pólyát kerített valamelyik szekrényből. Zoltánt pedig ki
tessékelte a szobából.

Ebédre böjtős szilvaleves volt; a család némán szürcsölte; a csendben min-
denki az ágyúszót várta.

- Csak ad az Isten valamit - mondta csöndesen az asszony.
- Ad - hagyta rá a gazda.
Zoltán torkán alig ment le pár falat. Két csendre figyelt - az egyik a kert

végéből süvített feléjük, a másik a szobából, Margit ágya felől.

Margit egyszerre felsikoltott. Zoltán be akart rohanni, azt hitte, itt a vég.
De nem: ez még csak a kezdet volt.

Nem bírta tovább. Kiment az udvarra, de Margit nyögését ott is hallotta.
A kertbe menekült. Füle tele volt azzal a lüktető némasággal. ami a harcko
csik torkában ült. Nézte az ágyúk csövét: ha eldördülnek, s valahonnan válasz
jön rájuk, az a válasz az ő életükbe kerül.

Egy pillanatra a sors kegyetlen tréfájának tetszett, hogy találkozott Margit
tal. szerették egymást, boldogságet tudtak adni egymásnak.

Most vette észre, hogy annak a cseresznyefának támaszkodik, amely alatt
Margitot találta.

Nem tudta, meddig állt ott.
Arra ocsúdott, hogy a két hernyótalpas iszonyú dübörgéssei megindul. Elő

ször azt hitte. valami ütközet készül. Várta a dörrenéseket. Ehelyett a tankok
csikorogva balra fordultak, rátértek a dűlőre, végigdörögtek a főutcán aztán
eltűntek nyugat felé.

Az úton emberek jelentek meg, kiáltozásokat lehetett hallani.
- Készül a híd!... Mennek a németek! ...
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Zol tán a ház fe lé indult, de megtorpant. A ga zda fel es ége futott feléje, lé
Iekszakadva, kipirultan.

- Si essen, siessen ! Már m in den üt t kerestük. .. 0 , jóságos Szűzanyárn, csak
hogy túl van szegényke rajta! Hét hónapra egy ilyen szülés , egy ekkora nagy
~~! . .

A ko ny haajtóban Zoltán már hallotta az id egen , új hangot. Vékonyka volt,
de kitartó és erős .

- Gyüjjön m ár, fia született - m ondta a ga zda és a kezét nyújtotta.

HEGYI BÉLA VER SEL

Jíégp orrt

Számlál ja a szél a fáka t ,
l evel ek et számol -
szeret, nem szeret .. .
t e is kihullsz lassan a világból
szeret, nem szeret . . .

Te sted tem etni k észülsz,
batyu a lelked 
szeret, nem szeret . . .
időd legyen, hogy magaddal v igyed 
szer et , nem szeret

Diirrike",iáda

Már forrt a láthatatlan ég,
f ellobogot t az égő csipke bokra,
m egizlelte ha ngtalan tüzét
e f öld i csillag szent garabonca.

M agnetof on r a vette a csodát,
azbesztlapo k ba bújtatta szívét,
stígm ák gyúltak a homlokán ,
száján születtek hí rt hozó igék.

T áblákat ra k ot t. T örv ényt f aragott,
nem volt, mi ijessze f öldi szép től,

jöttek u tána mind a robotok 
megf osztani az Embert az eszétő/.

lUe m e rrtó

A zt mondják,
Icinek meghalt az apja,
fé lig már halo tt ;
k i nek az an y ja, egészen,
s akkor eljön az ideje,
hogy felnőttként

v égre
vé gleépp újjászülessen.

Ga ncz M i k lós illusztr ációja
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