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ELSŐ RÉSZ.
I.
Egy kis hajtókocsi ment végig a Grabenen.
A bakon Sándor orosz cár ült.
Háború lesz megint. Napoleon elhagyta Elba
szigetét, már Parisban van. Mikor Cannesnál partra
szállt, azt mondta : „a kongresszusnak vége !" és
a kongresszusnak vége lett. A Ferenc császár habs
burgajka lebiggyent és sápadt homloka még maga
sabbra nyúlt be a hajába. A porosz király a néme
tek istenét hivta segítségül és Sándor cár népszerű
férfiszépségét sétáltatta Bécs utcáin.
Az uralkodóknak szükségük volt megint né
peikre.
— Egész hadseregem felséged rendelkezésére
áll, — mondta a cár Ferenc császárnak, mikor a
gonosz hirt megtudták.
A császárvárosban mindenütt zászló s virág,
Í bevásárlás, könnyek és búcsúzás.
Az üzletek soha annyi haszontalanságon nem
adtak tul. Mindenki izgatott, mindenki szaladgál
és kínjában, vásárol az utolsó garasáért is.
Húsz ev óta mindig háború van. Az emberek
1815-ben már nagyon jól tudták, mi a háború, és
mégis mentek, mégis készek voltak feláldozni
fiaikat, vagyonukat, életüket. Az asszonyoknak még
mindig maradtak virágaik a harcosok útjára és
még voltak el nem sírt könnyeik.
Ami pedig a legcsudálatosabb, akadt 'olyan is, '
aki nemcsak izgatott volt, nemcsak kiabált, mert
jólesett saját hangját is meghallania a világ zajában,
hanem örült neki igazán, hogy megint háború lesz,
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hogy mehet veszélyes kalandokba, hogy a holnap
bizonytalan, és ezáltal felelőtlenül lehet élvezni
a mát.
Jósika Miklós báró aznap reggel jött meg sza
badságáról Erdélyből és az ezredét már nem ta
lálta Bécsben. Csak az ő zászlóalja lézengett még
az üres laktanyában, de másnap hajnalban indul
nak ők is, hogy Linzben utolérjék a többieket.
Búcsúzni jöít be a városba. Gyönyörködött a nyüzs
gésben, megállt a kirakatok előtt, amelyek még
tele voltak a kongresszus kedvéért beszerzett sok
drága külföldi áruval. Ami pénz még maradt a zse
bében, azt mind elvásárolta, hogy ezzel is pontot
tegyen mindaz után, ami addig volt. ő is tudta,
mi a háború. Tizenhét éves kora óta majdnem min
dig háborúban volt. Most huszonkét éves és már
kapitány. A harctéren szerezte a rangját és a ki
tüntetéseit Jogos volt hát a büszkesége, amellyel
az izgatott emberek arcába nézett.
A nőkre mosolygott is. A nők persze nőbbek
voltak, mint valaha és emlékeket ajándékoz
tak a harcosoknak reggeltől estig : szentképeí,
csudatévő érmeket, zsebkendőt, csókot — kinek,
amije volt.
Egy terhes asszonnyal találkozott Jósika. Ta
nácstalan, imbolygó léptekkel jött feléje, vagy tiz
apró olvasót lógatva a mutatóujján. Jósika a fiatal
emberek szent borzalmával akart kitérni, de az
asszony megállította.
— Bocsásson meg, — kérte, — de ön olyan
fiatal.
— Nem baj ! — mondta Jósika bölcsen.
Az asszony egy kis gyöngyház-olvasót nyúj
tott feléje :
— Vegye el, ez szerencsét hoz.
Jósika habozott.
— Ó kérem, terhes asszonytól különösen sze
rencsét hoz, — magyarázta az asszony buzgón, —
én tudom, már kipróbáltam.

Jósika elvette az olvasót és a kardjára akasz
totta, az asszony lemondón, anyásan mosolygott,
aztán tovább ment.
„Különös, — gondolta Jósika, — egy kö
szönő szónál többet nem várhat az embertől és
mégis . . . "
Azért jó érzés volt, hogy valakinek, úgy lát
szik, fontos az életbenmaradása, mert hát ami Náni
barátnőjét illeti, az most sír ugyan, de holnap már
bizonyosan más barát után néz.
Náni sír ! Mégis sietnie kell hozzá, mert elég
szép a szeme arra, hogy érdemes legyen lecsókolni
róla a könnyeket.
Befordult a Grabcnrc, ott volt csak nagy a to
longás ! Lelépett a járdáról a kocsiútra, hogy gyor
sabban jusson előre. Akkor ért éppen oda a cár.
Jósika tisztelgett és a cár meglátván őt, azonnal
megállitotta lovait.
A cár ma mindenkit észrevett, aki népszerű
ségénck szolgálatában állott. Erről a kocsizásról
holnap egy egész sereg kedves adomái kell mesél niök az újságoknak, hogy etessék vele a közhan
gulatot.
— Ön a Colloredo-gyalogezredben szolgál,
ugye ? — kérdezte a cár hangosan és az utcán
megállt a forgalom.
— Igen, felséges uram ! — felelte Jósika és
nem bánta, hogy mindenki őt nézi.
— De nem marad itt ?
— Nem, felséges uram, holnap hajnalban in
dulunk.
— Köszöntse az ezredeset,
szólt most a
cár, — ismerem még az 1812-iki hadjáratból.
Padubinnál nagyon kitüntette magát, sok embert
vesztett. Köszöntse — et bonne chance !
A cár továbbhajtott, szőke fejét még öntudatosabban tartotta és eltűnt a bámulok szeme elől.
De Jósika ott maradt nekik ! Egy kis koldus gyerek azonnal a közelébe tolakodott :
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— Csak egy krajcárkát, herceg úr ! — kö
nyörgött.
A fiakkereskocsisok lekapták kalapjukat :
— Den Wagen Herr General, Excellenz, kai
serliche Hoheit !
— Ő az ! — Ez a fiatal ! — Kapitány t —
mutogatták egymásnak a járókelők. — Milyen szép
fiu ! — suttogták a nők.
Jósika büszkén ment tovább az utján. Fejét
hátraszegte, nem nézett sem jobbra, sem balra. Uj
egyenruha volt rajta. Tudta, hogy barna hajához,
szürke szeméhez nagyon jól illik a sárgahajtókás
hófehér kollett, tudta, hogy csinos, karcsú fiu, aki
holnap háborúba megy, most pedig a kis Nánihoz
készül búcsúzni és még egyet, utolsót mulatni a
pajtásaival. Milyen szép is az élet !
A Tuchlaubenen bement egy üzletbe és egy
doboz bonbont vett Náninak.
Amint megint kilépett az utcára, vagy tiz fiatal
leány állt az ajtó előtt :
— ő az ! . . . jön ! . . . jön ! . . . Vigyázzatok !
Jósika megajándékozta a társaságot egy mo
sollyal, aztán tovább akart menni, de a leányok
elállta^ az útját. Vihogtak, csárogtak :
— Miezerl, te beszélsz . . . Szólj már . . . Most
szabad . . . Háború van !
Jósika kibontotta csomagját és egy cukrot
dugott az egyik szájába.
— Jaj, nekem is ! . . . Én is ! . . . Csak egyet
emlékbe, — könyörögtek kórusban és egyszerre
nyújtották a kezüket.
Jósika szorgosan bontogatta bonbonját.
— A papirt nekem ! . . . — kérte egy kis kö
vér szőke.
— Mindenemet odaadom, — nevetett Jósika.
— Csak a szivemet nem, az már másé.
— Milyen kár ! — zengett egyszerre tiz kis
torokból.

— Én is sajnálom. De ha most gyorsan el
engednek, akkor szaladok és visszakérem.
— Jé ! — Igazán ?
— Várjanak meg ! — tréfált Jósika és el
sietett.
Befordult a Bognergasseba, ahol Nánija la
kott. Náni az ablaknál várta és amint meglátta,
leszaladt eléje a kapuba.
— Niki ! — sikította és a karjába omlott.
Ma szabad volt, ma mindenki nyilváníthatta
érzelmeit ott és úgy, amint akarta.
Aztán egyszerre eszébe jutott Náninak, hogy
tulajdonképen haragszik :
— Miért jöttél ilyen későn ?
Jósika rejtélyes arcot vágott.
— Miért ? Valld be, miért ? — duzzogott Náni.
— Egy szép leány volt nálam.
Náni ezt már nem is birta elhinni.
— Ki?
— Egy szép leány ! Franciskának hívják.
— Nem igaz ! — mondta Náni, de már sírt is.
— Nyugodj meg, Náni. Nem szeret engem !
Náni egyszerre a Jósika nyakán csüngött :
— De én annál jobban !
— Akkor ne sírj ! Vedd gyorsan a kalapodat
és gyere, a fiuk várnak, — mondta Jósika.
— Nem jössz fel ? — kérte Náni.
— Nem ! Akkor igen soká fog tartani a do
log ! Sietnünk kell. Ma este nagy mulatság lesz.
Náni engedelmesen ment, de a kapualjából
mégegyszer visszajött :
— Hova megyünk ?
— Majd meglátod.
— De a ruha . . . csak háziban vagyok.
— Gyönyörű vagy, ennivaló vagy, a legszebb
vagy ! — hízelgett Jósika.
Náni csak ezt akarta hallani és máris repült
fel a lépcsőn.

Υί

kz Öesterreichische Krone különszobájában
hosszú asztal volt terítve a tiszteknek.
Nem volt hivatalos búcsúvacsora, a zászlóalj
nőtlen tisztjei rendezték a saját örömükre. Már
mindnyájan együtt voltak, mikor Jósika megérke
zett Nánival.
— Hallom, a cár beszélt veled ! — fogadta
Bethlen János Jósikát.
— Λ szép cár ! — lelkesedett kórusban a jelen
levő négy tarkaruhás leány.
— Milyen érdekes, — szólalt meg Samu, a Jó
sika zászlós öccse. — Most már több a szemetek
ben, mi, mert a cár méltóztatott őt felkenni sza
vaival ?
— Honnan tudjátok ? — kérdezte Jósika
— Na hallod, egész Bécs csak erről beszél, gúnyolódott Samu.
Náni megállt a nagy darab fin előtt :
— Én nem hagyom Nikit bántani. Utálatos
ember, •— nyelvelt haragosan.
Samu ölbe kapta a csepp szőkét és elhelyezte
egy széken :
— Üljön le drága, csillapodjék, mindjárt le
harapom a Miklós orrát, vagy inkább a tiédet.
\
— Gyűlölöm ! — mondta Náni. — Pedig úgyis
szomorú vagyok.
Sírásra készen a keblébe nyúlt a zsebkendője
után, de egyszerre felderült az arca és egy rózsa
szín csomagot kotorászott elő :
— Niki, majdnem elfelejtettem átadni, valamit
hoztam neked emlékül.
A lábát felhúzta és egy fehér selyem zsebken
dőt teritett a térdére :
— Én hímeztem I — dicsekedett boldogan.
Vécsey István föléje hajolt, két hosszú sovány
keze közé kapta a Náni fejét és ingerkedve mondta :
— Látszik !
— Utálatos ember ! — duzzogott Náni.
Lindner százados elkapta a zsebkendőt :

— A zászlónk ! — mondta, egy villára tűzte és
beleállitotta egy borosüvegbe. — Az utálatos embe
rek zászlója. Ezzel ijesztjük el az ellenséget ! Most
pedig vacsorázunk, aztán iszunk. De csak mérsé
kelten, mert holnap marsch, marsch. Aki nem tud
a lábán állni, azt kénytelenek leszünk az ágyukhoz
kötözni.
— Igazán ? — kérdezte a Bethlen János bar
nája .
A szomszédja egy csókot cuppantott feléje :
— Eszem a szádat ! — S hozzátette magyarul :
— Milyen buta vagy !
— Was sagt er ? — érdeklődött a kis bécsi.
— Hogy milyen megértő lélek lakozik benned,
— világosította fel Lindner németül.
A tisztek nevettek, örültek ennek a mindig jól
beváló fogásnak, csak Samu evett hallgatagon. A
szomszédnője, egy pisze, kövérkés énekesnő, aki az
ezred színeibe volt öltözve és fehér atlasz ruhájá
nak sárga hajtókájára a babája uniformis-gombjait
váratta dísznek, biztató mosollyal kérdezte :
— ö n is örül, hogy háborúba megy ?
A tizenkilenc éves Samunak komoly arca fel
derült :
— Nem ! — felelte nyugodtan.
— Miért ? Még nem is volt ?
— Nem !
— Érdekes ! Fél ?
— Nem ! — Samu egy megvető pillantást vetett
a kövér hullámzó keblére. — Kegyed azt nem érti,
még ezek sem értik, — mondta és tiszttársaira mu
tatott.
— Akkor miért megy ? — kérdezte kihívóan a
leány, aki látta, hogy szoknyája hiába súrlódik a
fiatal legény fehér posztójához.
— Igaza van, miért ? — felelte Samu röviden.
Az énekesnő most jobbra fordította keblét, a
kis Gál felé. Az is zászlós, az is fiatal ! Nem olyan

szép, mint az a másik, sötétszemü, de legalább
szelíd, és szeplős arca lángvörös lesz, ha csak ránéz.
— Ugy-e ön örül, hogy háborúba mehet ? —
ismételte meg kérdését.
— Oh nagyon ! — felelte a kis Gál és szeme
tanácstalanul, reménykedve járt az asztal körül
mulató tiszteken.
A kövér ebből azt következtette, hogy neki is
örül. Gyorsan meghámozott tehát egy almát és a
Gál tányérjára tette, aztán megveregette az arcát,
úgy biztatta :
— Egyék, csak egyék, derék kis íiu !
— Persze, hogy derék fin, de ne csak egyék,
hanem igyék is ! — kiabált Lindner és újra töltött
Gálnak.
— Éljen Málcsi ! Éljen ! - kiáltották a tisztek.
— Vigyük el magunkkal.
Málcsi keblére kulcsolta kezét és pirosra vált
arccal lelkesedett :
— Azt hiszik, hogy félnék !
— Tudom, hogy nem ijedsz te meg egy ármádiálól sem ! — mondta a barátja, aki a nyilvános
ság előtt restelte kicsit a babáját.
A kövér Lindner felállt a székérc és meglobog
tatva a Náni zsebkendőjét, szónokolni kezdett :
— Jól van, lányom, szóval velünk jössz. Van
legalább még valamink, amivel elijesztjük a fran
ciákat.
Nevettek, ittak, kiabáltak. Náni Jósikához ha
jolt, vállára tette fejét és ábrándosan kérdezte :
— Mit hozol nekem Parisból ?
Jósika halálos komolysággá) válaszolt :
— Napóleont !
Náni duzzogva hagyta ott, de alig állt fel, máris
megbánta, mert azonnal ketten veszekedtek a he
lyéért. Jósika kihúzta a kis ibolyacsokrot egy zöld
ruhás színésznő övéből. A lány kacéran mosolygott :
- Emlékül !
sultogta érzelmesen.

— Emlékül f — ismételte Jósika és a Náni
ölébe dobta.
A leány a virágai után kapott, de Náni már be
gyömöszölte ruhája kivágásába.
— Az enyém. Az én emlékem.
— Emlék, ha csak emlék kell, nesze drágám !
— és Bethlen egy villát tűzött a zöld ruhás leány
nak már boglyas kontyába.
A kövér énekesnő a kis Gálhoz hajolt :
— Ön nem ad nekem semmit emlékül ? — tur
békolta.
— Ein Pusserl ! — ajánlotta az egyik tiszt.
Gál, akinek sápadt, szeplős orra piros lett a sok
bortól, gyámoltalanul körülnézett. Mi lesz most ?
A szomszédja meglökte és a kis Gál odaesett a
szőke kínálkozó keblére. A leány felfogta karjában
és gyönyörűséggel simított végig a haján.
— Jaj mamám ! — nyögte Gál ittasan.
Lindner feléjük köszöntötte poharát :
— íme, uraim, itt látható életnagyságban szűz
Mária a gyermek Jézussal !
— Jézus ! — sóhajtotta Gál.
— Igyál ! — mondta Lindner.
Gál engedelmesen nyúlt a pohara után. Ha a
kapitány úr parancsolja, akkor innia kell.
Samu kivette a poharat a kezéből :
— Elég volt már, te buta, — mondta harago
san. — Miklós, ne itassátok ezt a fiút. Mi lesz
holnap ?
Lindner a Samu poharát is teletöltötte :
— Nincs holnap, holnap háborúba megyünk !
Jobb lesz, ha te is iszol, ti még nem voltatok hábo
rúban, ez a ti keresztelőlök. Málcsi a keresztmama !
— Kérlek, kapitány úr ! — kezdte Samu, de
aztán elhallgatott, látván, hogy itt már kárbavész a
komoly szó. Kedvetlenül vonult félre a részeg „ke
resztelés" elől. Senki se vette észre, úgyis zavarólag
hatott a társaságban. A szája körül az érett vonás,
mintha restelné fiatalságát és ha nagy, még majd-

1U

nem kamaszos kezével barna hajába kapott, o^bb
volt, mintha mindjárt ki is tépné a gyámoltala
selymes fürtöket.
Miklós haja valamivel világosabb volt, sürübb
és keményebb. Az egész, látszólag olyan könynyelmü, sima ember, valahogyan szilárdabb, mint
ez a nagy darab, erőszakos, vad fiu.
Hogy tudott nevetni és örülni ez a Jósika Mik
lós ! Nem csinált nagy zajt, de csak úgy áradt be
lőle az életkedv. Ő volt a társaság központja, a sze
rencse édes gyermeke. Szép, fiatal, bátor, okos, huszonkétéves és kapitány. Persze jobban tisztelték a
pajtásai, mintha negyven éves lett volna.
A mulatság egyre zajosabb lett. Amint fogyott
a bor, lassankint mindenki magábavonult és saját
kitűnő megjegyzésein mulatott. De igazán részegek
csak Lindner és a kis Gál voltak, meg a zöldruhás,
aki hajában most már három villával a forte pianót
kínozta. Gál kábultan aludt a szőke vendéglátó ke
belén. A gyertyák lassan leégtek, a mozgásban, ne
vetésben imbolygott a lángjuk, és nagy sárga foltok
cseppentek az abroszra. A szép Bethlen fehér kollettje is kapott a viaszból s ez elvette kedvét a mulat
ságtól és az egész háborútól. A jó kis Náni egy da
rab selyempapirt teritett a szerencsétlen pecsétre és
a gyertyalángnál megmelegített kanalával próbálta
kivasalni.
A tálaló felett a faburkolatban egyet ütött
az óra.
— Kettőkor mennünk kell t — mondta Jósika.
— Tartson beszédet ! — dadogta Lindner.
Jósika nevetett :
— Én tartsak beszédet ?
Lindner az asztalra könyökölve, kövér, bizony
talanul táncoló ujjával a falra mutatott, a Ferenc
császár képére :
— Nem . . . nem . . . dehogy — nyögte ki el
csukló hangon, — Ő . .. őfelsége szóljon a nép-

Én addig innen el nem megyek, mig le nem
(Ίτι onnan és nem tart beszédet.
— Mellképes beszédet ! — mondta Vécsey.
—- Képtelen beszédet ! — folytatta egy hadnagy.
— Jöjjön le, einz-zwei, le vele ! — kiabálta
Lindner.
— Miért akarod detronizálni az öreget ? —
tréfált Vécsey, aztán odament Jósikához. — Miklós,
talán jó lenne menni, még baj lesz ebből.
Náni meghallotta :
— Nem, nem, — sikította és átölelte Jósikát.
De az szépen lefejtette válláról a karját. Sárga
homlokú, óvatos barátja drágább volt neki ennél a
kis leánynál.
— Samu, — szólt oda az öccsének, — nyisd ki
az ablakot.
Samu félrehúzta a vörös bársony függönyöket
és kitárta az ablakokat a hűvös áprilisi éjszakának.
A leányok összeborzongtak és Náni sírni
kezdett :
— Ha elmentek, akkor már nem szép a há
ború. Én egyedül maradok itt . . . Nikit meg meg
ölik a franciák és akkor meg kell nekem is h a l n i . . .
Nem akarok meghalni . . . Jaj istenem . . . jkj
istenem . . . De ha megsebesülsz, én ápollak.
A leányok kórusban sírtak vele.
— Hogyne, természetesen, — nyugtatta/Jósika
>íánit., — Bevarratok egy cédulát L~ tfjtiformi
somba, az lesz rajta : vigyetek Nánihoz. Ezt még
Níapoleon is respektálni fogja.
— De igazán ? — szipogta Náni.
— Igazán !
Lindner közben kihúzta a Náni zsebkendőjét a
sörösüvegből. Az üveg feldőlt, a bor kiömlött, a kar
jára és a zsebkendőre. Lindner észre sem vette és
zzadt arcát végig törölte az ázott kendővel.
Vécsey megpróbálta őt felemelni a székéről,
— Kapitány úr, gyere, mennünk kell.
- Lindner belekapaszkodott az asztalba :

— Nem megyek, nem megyek, mig le nem jön
és nem tart beszédet. A császárt akarom !
Vécsey a füléhez hajolt :
— Jön ! Azt izente, hogy mi csak menjünk,
mindjárt utánunk siet, csak még egy kicsit ural
kodik.
— Jön ! — ismételte Lindner és megpróbált fel
állni. — De aztán jöjjön is ! De ." . . — magya
rázta a képnek, — te be ne csapj !
Vécsey hosszú, sovány ujjával gondterhesen
simított végig sárga homlokán :
— Előbb haza kell kisérni a leányokat !
— Mi kisérünk el titeket egészen a kaszárnyáig,
— jelentette ki Náni.
— Gyerünk a kaszárnyába ! A kaszárnyába î
— sikította a zöldruhás.
Gált leszedték a szőke kebléről, aki kissé már
hervadt virágját nyújtotta a fiúnak.
Gál elvette a rózsát és megcsókolta :
— Menyasszonyomnak tekintem kegyedet ! —
jelentette ki halálos komolysággal.
A leányok visítani kezdtek a gyönyörűségtől és
mindenik hozta a virágait. Gál sorba csókolta a sok
fonyadt ibolyát, gyöngyvirágot és egyre ismételte :
— Menyasszonyomnak tekintem, menyasszo
nyomnak tekintem, menyasszonyom . . .
Samu karonfogta, kiegyenesítette, amennyire
lehetett :
— Gyere haza, Laci.
— Haza . . . háborúba . . . menyasszonyom . . .
— morfondírozott Gál.
— De aztán jöjjön a felség és beszéljen ! —
kiabálta Lindner.
Nagynehezen elhelyezték egy kocsiban, de alig
nyomták le, máris fel akart ugrani :
— Nem fog utolérni ! — ordította keservesen.
— Lovon jön ! — mondta Vécsey komolyai..
A fiakkerek végig hajtottak az alvó városon, ki
a Schottentoron át, a széles Alstergassera.

ν külvárosban közkatonákkal találkoztak, akik
„tén a laktanya feié igyekeztek. Ma mindenki kaf dtt kimaradásra engedélyt.
A merre elhaladtak, nevetéstől, vig kiabálástól
lett hangos az utca.
— Ja, der Krieg ! — sóhajtották a polgárok,
ijedten ugorva ki ágyukból, de volt, aki már fel
sem ébredt, csak úgy nyögte álmában : — Háború,
háború !
II.
Franciaország határát lépték át. Nagy meleg
volt. A katonák hallgatagon mérték fel lépteikkel
a fehér országútat. Délután négy óra, és reggel
óta nem ittak. Az élet minden reménysége : egy
korty viz ! Az ilyen követelő testi vágy megöli a
gondolatokat, elhallgattatja a lelket, beteljesedése
életet igér és amilyen bizonyosan benne van a meg
váltás abban az egy szóban : víz !, olyan vad a
kívánság is utána.
A Jósika Fanni lova is lehajtott fejjel bandu
kolt a katonák után. Máskor fel és alá szokott
ugrándozni, de most elvesztette uralmát a teste
felett.
Jósika ritkán ült rajta, kapitányi jussát nem
igen használta ki. A katonái gyalog mentek, nem
vitte hát őt se rá a lelke, hogy lovon járjon.
Porzott az országút. Mint felhúzott óraművek,
emelkedtek taktusban a lábak és vitték a hőség
aszalta embereket, akik már csak a menésben éltek.
— Felülhetek kicsit Fannira ? — kérdezte
Samu a bátyjától.
— Nem sajnálnád azt a szegény lovat ?
Samu erőszakosat rántott a vállán és a fáradt
ságán is áttört indulata :
— Sajnálja a kapitány úr azt az állatot; de
'minket ugyan ki sajnál ? Megdögölhetünk, akár a
kutyák.
τ

— Samu, ne heveskedjél ! — szólalt meg Beth
len János. — Ne adj rossz példát az embereidnek.
A Samu izzadt, poros arca csupa élet lett egy
szerre. Sohasem volt elég fáradt ahhoz, hogy ne
maradjon ereje indulatba jönni :
— Lásd be, főhadnagy úr, hogy őrület ezi az
egész hadjárat. Mi közünk nekünk hozzá, hogy ki
ül a francia trónon ? A XVIIT. Lajos hája nem
éri meg a mi sok verejtékünket. Nem mindenki
birja, van, aki belepusztul.
Az idősebb Jósika most figyelmesen nézett rá.
Érdeklődése igyekezett a szemén át belátni az
agyába, de mivel az öccse dacosan elkapta pillan
tását, tréfára akarta fordítani a dolgot :
— Hogy mire jó a hadjárat, Samu fiam ?
Nyilván nem tudod, hogy a vadállatokat is nélkü
lözésekkel szelídítik.
Bethlen nevetett, Vécsey is nevetett, Samu meg
még dühösebb lett és felelni is akart, de szeren
cséré elhallgattatta Fanni. A barna kanca vidáman
ügetett el a katonák mellett.
Mindenki felemelte fáradt fejét és arra nézett,
amerre az okos állatot vitte az ösztöne.
— Erdő ! — mondták és egyszerre gyorsab
bak lettek lépteik. Megint tudtak parancsolni lá
buknak, az agyuk is dolgozni kezdett : Erdő l Hű
vös árnyék ! . . . Talán forrás ? . . . Inni fogunk !
A sorok felbomlottak. Aki jobban birta, az
ment elől. És mert mindenki előre igyekezett, meg
gyorsult a tempó, a csüggedt tűrésből egyszerre
harc lett a nap és hőség ellen.
— Hova lett Samu ? — kérdezte Bethlen
János.
— Bizonyosan megharagudott, — mondta Jó
sika.
Most más foglalta el. Az első katonák már az
erdőhöz értek. Kis, piszkos, békanyálas pocsolya
volt a fák alatt, abba mártogatták kendőiket és
rakták halántékukra a piszkos rongyokat.

21

— Nehogy igyanak belőle a disznók ! Még ké
pesek rá, a fene ott egye η<« őket. — A szelid
Vécseyt is ingerültre fűtötte az istentelen hőség.
A Jósika legénye bemártotta zsebkendőjét a
pocsolyába és megkínálta vele gazdáját, de Jósika
nem fogadta el. Bethlen János azonban, leküzdve
undorát, az ármádia legkényesebb fejére teritette a
langyos borogatást :
— Miért nem próbálod meg, Miklós ?
— Tudod, hogy nem szoktam parfumözni a
hajamat.
·
— Megint regényes vagy, — mondta Bethlen.
Jósika elfordult, de amint elfordult, menten
nagyot kiáltott :
— Samu ! — és már szaladt is vissza az or
szágútra, ahol lihegve, kidülledt szemmel közele
dett az öccse, hátán cipelve a kis Gált.
Gált eszméletlenül tették le az erdőszélen az
árnyékba. Samu reszkető térddel állt mellette és
megvető szánalommal nézett le a fehér arcra, me
lyen csak a nagy, sárga szeplők világítottak.
— Ezt elhagytátok valahol, — mondta ride
gen, aztán felvette fegyverét és tovább indult,
mintha egyáltalán nem érdekelné többé a gyenge
legény.
— Samu, nem ülsz le egy kicsit ? — szólt
utána Miklós szerényen.
Samu vissza se nézett, csak halkan, dühösen
morogta :
— Ennek kértem Fannit.
A pocsolyát kimártogatták, a kis Gált is fel
mosták. Iszapos, mocskos arccal, bizonytalanul ült
pi Fanni hátán.
;
Az őrnagy már előre lovagolt a fák között.
Tovább hát ! A néhány percre magukhoz tért, ön
tudatra ébredt lábakat megint bele kell törni a
Síiarsba és menni engedelmesen, töprengés nélkül.
— Min gondolkozol, Jósika ? — kérdezte egy
;>
itíő múlva Bethlen.
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— Samun, magamon, ha akarod, rajtad.
— Érdekes. És mily eredményre jutottál ?
— Nevess, János : komolyra ! Megyünk itt
csapatostul, mint a birkák. Szomjasak vagyunk,
aludni szeretnénk és elfeledjük, hogy emberek va
gyunk. Néha-néha egy-egy elejtett szóban előkerül
valami belőlünk, de nem aszerint ítéljük meg egy
mást. Szégyenlem magam, hogy nem adtam oda
Fannit, mikor Samu kérte.
— Mintha ez Gállal történt volna először. Nap
szúrást kaptál, öregem. — Bethlen levette csákó
ját, végigsimított a haján. De az a szép haj undok
és ragadós volt a pocsolya vizétől. — Pfuj Î —
mondta őszinte undorral. — Mit szólna a kis
Náni, ha most látna minket ? Nagyon szeretett téged
az a lány. Nem tudtam elhódítani tőled.
Jósika nem szólt.
— Nem akarsz Nániról beszélni ? — csudálkozott Bethlen.
— Nem !
— Ejnye, de rokokó vagy ma.
Bethlen otthagyta barátját. Jósika pedig ment.
Léptei egyforma kimértségében lassan elaludtak
gondolatai és álmodó érzései hoztak elébe változó
képeket. A francia határszéli erdő mesélt, de nem
idegen nyelven. Csodálatosképen ezek a zúgó fák
tudták mindazt, amit a bilaki, a szurduki, az
ófenesi erdők... Ma véletlenül bepillantott a Samu lelkébe és
ez, mint kivetett háló, felszínre hozta az egész
messzi gyermekkort. A kis szürke lova : „Csak —
annyi !" „Korzikai !" — mondta büszkén az apja.
Az apját akkor öreg úrnak nézte, akitől félt ; ma
tudja már, hogy szép, fiatal férfi volt, akit a nők
nagyon szerettek és aki szerette az asszonyokat és
a kártyát. Milyen szép is lenne a mai fejével viszszatalálni a rég elmultakhoz és látni őket emberek
nek, élőknek, örvendőknek, szomorkodóknak. Öl
éves volt, mikor szelíd, fehérarcú anyja meghalt.

„Emlékszel rá ?" — kérdezték a fák. ,Egy vad
galambszínű à la viganó ruhájára emlékszem még.
„S magadra emlékszel-e ?" ,Magamra ?' Az átizzadt
katona-mundérból egy kis fiu lépett elő és Jósika
néhány pillanatra látta magát : rózsaszínű mentécskéje voit a kis Miklósnak, vadalmaszin nadrágja
ezüstzsinórral, és sarkantyús csizmája. Kedves
anyja meg balra igazítja fekete selyem csákóját,
melyet kihívón vágott jobbfülére.
Jósika levette nehéz, poros csákóját, mintha te
metőben járna. Mert az a rózsaszinmentés kis fiu
nem él már, csak valahol az ő szive zugában, úgy,
amint a testvérei : Rozália, Zsuzsanna, Imre, a kis
Samu is csak nagyranőtt testben vannak valahol,
de úgy, amint akkor voltak körülötte, nem láthatja
meg őket többé már soha.
Milyen jelentéktelenné lett most az egész földi
út, mig itt az erdőn keresztül ment, az egész, nagy
mindenség árnyékában. Még az arca is eltávozott
a rendes arcától, befelé fordult a lelke felé és letör
lődött róla az életkedv. Mohó, piros szája puha lett,
szemében kialudt a fény, mintha elvakult volna a
távolt keresve és a közelség megszűnt számára.
Vécsey hozzálépett. Szóba akart elegyedni, de
szelíd tartózkodása olyan nehezen kérdezett.
A szeplőit törülgette kínjában, miközben szót
keresett, amellyel visszahívja maga mellé kedves,
víg pajtását, akinek egészséges, szép fiatalságára
olyan nagy szüksége volt az ő bizonytalanságának.
— Ejnye, Miklós, — szólalt meg végre, —
talán téged is halálsejtések gyötörnek ? Most az
nagy divat. A franciák egész tudományt csinálnak
belőle. Ne gondolj rá, neked nem történik bajod,
nem történhetik, mert akkor mi lenne belőlem. Ne
ked kell vigyáznod mindkettőnkre.
Jósikát megkapta a meleg hang, annyi ko
molyság volt a tréfálásában. Egyszerre érezte, hogy
van valaki, aki ragaszkodik hozzá, akinek szük
sége van rá itt a francia erdőben.

Olyan megnyugtató ember volt ez a Vécsey !
Jósikára legalább megnyugtatóan hatott már maga
az okos csúnyasága is. Jól esett ránéznie sápadt
homlokára, nagy vörös orrára, amelynek hegye
mindig fehér volt, úgy, amint a nyakát szintén
fehéren hagyta a legégetőbb napfény is. Sová
nyan, hosszan nyúlt ki ez a vékony yak a sárga
hajtókából.
Jósika elmosolyodott, amint a barátja aggódó
szemébe nézett, amelyben szívjóság és valami
kimondhatatlan, humoros szomorúság tükröződött.
— Te nyilván azt hiszed, — nevetett, — hogy
ha én egyszer gondolkozom, akkor bizonyosan
meg is halok ?
— Sőt éppen az ellenkezőjét állítom,
mondta Vécsey. — De hát, öregem, mi lesz szá
momra a világból, ha te már nem vagy jókedvű ?
Csak nem kívánod, hogy én viseljek délcegen, vi
dáman háborút. Az kissé Don Quijote-szerüen
hatna.
— Azt hiszem, nagyon szomjasak vagyunk
mi mind a ketten, — jegyezte meg felelet helyett
Jósika.
— Bizony, Miklós, minek is tagadnám. Az em
béreink is mind úgy lihegnek, mint a döglődő li
bák a vásári melegben.
— Hát én már sok mindent próbáltam, — Jó
sika kelletlenül ejtegette a szókat, — de az ilyen
szomjúság a legrosszabb. Az olasz harctéren, mi
kor a dragonyosoknál szolgáltam, de nagyokat
éheztünk, és Galíciában tizenkettőben mekkorákat
fáztunk ! Emberemlékezet óta nem volt olyan gonősz tél. És én az egész téli marsnak kis katona
köpenyemben mentem eléje, a hideg sisakkal fe
jemen, rendes csizmáimban. Elgondolhatod, mi
lyen szép mulatság volt, minden harcias lelkesedé
sem dacára. Volt egy öreg szolgám, Biervogel . . .
De nézd csak, öreg, kiérünk az erdőből.
Az erdő csakugyan terpeszkedve ritkult a

mező felé és a gyérülő lombok közül már az al
konyat nézett alá.
— Chatenoi nem lehet messze, — mondta
Vécsey.
— Nem, — felelte Jósika. — De addig is csak
kell valami majorfélét érnünk, hogy ihassunk
végre.
Szétnézett. Fanni melléje ügetett és nedves fe
jét gazdája vállára tette. A kis Gált már régen le
szedte katonavirtusa a nyeregből és elszántan bak
tatva vonszolta magát tovább az út szélén.
Jósika felült a lóra.
— Előre megyek víz után nézni, — szólt viszsza biztatólag.
Víz ! A varázsige tovább ment szájról-szájra,
minden száraz nyelven üdítőn fordult meg az
ígéret.
Az erdőszélen az őrnagy messziről intett máiJósikának :
— Jó, hogy jön, — én már régen előre baran
goltam, hátha valami majort vagy vadászlakot ta
lálhatnék.
Jósika melléje lovagolt.
— Nézze, — és Haugvitz egy domboldalra
mutatott, melynek aljában kis helység tornya
látszott. — Az ott Chatenoi, két óra múlva ott le
szünk. De nézzen most jobbra, látja azt a magas
léckerítést, az egy major lehet, ott bizonyosan kutat
is találunk. Ha letérünk a mezei útra, aíig teszünk
egy kis kerülőt, de viszont ihatunk. Én előre me
gyek, jöjjenek utánam.
Jósika visszatért hírt vinni és az őrnagy el
lovagolt.
A kapu nyitva volt a major előtt. Az udvarban
egy köpcös, széles vállú francia fát hasogatott.
— Kaphatnék egy ital vizet, barátom ? — kér
dezte az őrnagy.
— Nincsen ! — felelte a francia durván és
gyűlölettel nézett végig az idegen tiszten.

