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Ismét Villi fogott el, mint messze elbitangolt, szökevény állatot. 
Hűségesen nyomon követte életemet, írásaimat, talán mert boldo-
gabb volt nálam, és jobban értett a szeretethez.

Tizenhét nyarán hívó levelet kaptam tőle. Nagyon kért, hogy lá-
togassam meg a nagymamánál, ahol hadi-szalmaözvegykedik. Ami-
kor az őrház elé befújtatott a lezüllött, rongyosodott kisvonat /az eső 
nyakunkba folyt benne, s a kalauz panaszkodott, hogy késünk, mert 
elpattant a kazán „górcsöve”/, majdnem azt hittem, nem vár senki, 
vagy idegen vár, akit nem ismerek. Villi olyan sokban megváltozott. 
Megnőtt, vagy legalábbis megsudárodott. Szokott matrózblúza he-
lyett szalmasárga mosókosztümöt hordott, és komolyan soha hosz-
szúra nem növő haját némi furfanggal konttyá gyömöszölte.

A kocsiúton csak némán viselkedtem. Semmit nem tudtam róluk, 
és közben annyit vesztett mindenki, féltem, hogy sebekre tapintok. 
Villi kevesebb szeleburdisággal, de a régi őszinteséggel számolt be 
életállomásairól. Kétesztendős menyecske, s tanulmányait az ötödik 
év folyamán abbahagyta.

– Mindjárt megérted ezt. Az uram – egyike a hajdani levélküldö-
zőknek – a frontról futott haza értem. Tudtam róla, hogy nagyon sze-
relmes, láttam rajta azt a mohó boldogságsóvárgást, ami megszállta 
némelyiket ott a pokoltornácában. Bírni akart, azzal a reszkető gon-
dolattal, hogy meghal, mielőtt megölelt volna!... Azt tudod, hogy 
édesapámat alispánnak választották, s akkor átbútorozódott és átlár-
másodott a házunk. Egyáltalán a mi házunk… a gyöngyház beraká-
sos szalonbútorral és a meghatározott fogadónapokkal… kicsimama 
egyébbel való örökös elfoglaltságával, vöröskeresztes ambícióival, 
melyek révén biztos helyzetbe került a helyi arisztokrácia körében és 
a legmagasabb tiszti társaságban… mindez igazán nem volt alkalmas 
egy hosszú mátkaságra. Terhére voltunk kicsimamának, még Imre 
rövid szabadságai alkalmával is untattuk. Apámnak csak az nem tet-
szett, hogy leánya egy kofferrel menjen férjhez… Imrét kedvelte ele-
jétől fogva, és megígérte neki a megyei főorvosi kinevezést. De csak 
„majd”, mert nem segítette volna hozzá világért a felmentéshez. Azt 
mondta, becsület kérdése, hogy az alispán családtagjai arcvonalban 
szolgáljanak. Szerettem pályámat, de Imrét még jobban szerettem, és 
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éreztem, vagy most vagy soha meg nem alapítom reménybeli ottho-
nomat, és nekem te azt tudod, saját otthonom nem volt soha. Ez nem 
hálátlanság, de én örökké lengtem apám és nagyanyám között. egy 
drága szív és egy tiszta, átlátszó jellem a legtöbb a világon, amire épí-
teni lehet. Hát kierőszakoltam magamnak a sorstól, apámtól azt a kof-
fert, és kiutaztam Imrével a frontra.

És elmesélte azt a furcsa mézes hónapok történetét, amikor beöl-
tözve ápolónőnek, kitartóan segített urának egy galíciai tábori kór-
házban. Ez a véresen szomorú, de a mindennapi irgalom gyakorlása 
által külön megszentelt hitvesi közösség akkor szakadt meg, midőn 
férje közvetlenül a tűzvonal mögé került, ahova nem vihetett fele-
séget.

– Pedig de jó lett volna, ha együtt kerítenek be segélyhelyével 
engem is! És most Transzbajkáliában vigasztalnók egymást, nem ki-
lométerek ezrein keresztül egy-egy sovány rablevelezőlapon!... Kü-
lönben pedig visszairatkozhatnám az egyetemre, a baj ott van, hogy 
nagymama erősen rám szorul. Apám állása ma százszoros felelős-
séggel jár, alig tud kitekinteni a gazdaságba. Nagymama keze alól 
hiányzik a zsellérek java, és az emberek általában úgy elromlottak. 
Még az asszonyokkal is alig lehet bírni, a foglyok pedig csak úgy 
úrdolgába törik magukat. S nagymamát még az aggodalom is gyötri 
Palkó miatt!

– Mi van hát Palkóval? Én azóta se láttam, amikor tizenegy nya-
rán majdnem elmenekült Bágyrévről.

– Szegény két évig, mint gyakornok, szinte rabszolgája volt főnö-
kének, ezalatt mindössze háromszor találkoztunk. De nem fogod el-
hinni: szívesen volt távol hazulról. Valami bántotta… nem tudom, az 
a buta gyermekincidens a nyakkendővel, vagy az én befutó postáim 
– mert később már csak Imrének engedtem meg, hogy írogasson, s ő 
nagyon élt ezzel az engedéllyel. Aztán összekerültem öcsémmel az 
egyetemen. És akkor ismét jó testvérek lettünk. Aranyos volt, még 
gardírozott is a bálokon… Persze, most már ő is katona. A vajdaszál-
lási közösöknél. Éppen kiképző tanfolyamon van.

Nehezen tudtam elképzelni Palkót katonának. Tűnődtem, ő fej-
lett-e daliára, vagy a hazának ilyen nagyok a szükségei. Soha nem 
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éreztem úgy, milyen tragikum van a szóban: „Mindnyájunknak el 
kell menni”.

– Különben kilátásunk van rá, hogy a napokban hazalátogat. És 
jól viseli magát, tudod, az ő nagy engedelmessége!

Bágyréven az élet oly békességgel indult, mint hajdanában. Hold-
fény világította a vajszín lépcsőket, a virágfürtös oleandereket, ami-
kor megérkeztünk. A nagymama a régi nyájassággal fogadott – ő 
mindenkit szeretett, aki kedves volt az övéinek. Bizonyára sohasem 
hallotta a francia közmondást barátaink barátairól, de neki a szíve 
diktálta az élettempót, melyre a legszebb közmondások ráillettek.

A vacsora is szinte úgy esett, mintha minden a régiben volna. Pe-
dig hát csak a nagymama nem cserélődött ki. Abban a szép korban 
volt, amelyben pár esztendő nem változtat a test és lélek megtalált 
formáin. Vagy talán mégis valamivel még jobban megcsöndesedett, 
csak tartotta magát hősiesen régi törvényeihez? Istenem, hogy elfu-
tott a hat esztendő, immár az indiánok is kezdtek visszaváltozni fe-
hér emberekké. A legidősebb galléros inget viselt, és nagyon sunyin 
pislantgatott Szia felé.

Szia szép is volt mostan! Ennek ugyan elfoghatták urát az oroszok 
– mert ő is menyecske volt már –, azért sem hagyta magát búnak. A 
falubeli illemtant, mely a leányt pillangózza, míg az asszonyoknak 
sötét szoknyát, fejkendőt és örökre eldugott hajat ír elő, rég sutba 
dobta. Csinosabban s még csillámlóbb tisztaságban járt, mint valaha 
is, arcán a szín nem volt sem konyha, sem napfény kicsalta piros-
ság, hanem valami mesterkedett dolog. A kendőt is úgy kötötte /„a 
szégyentelen” – mondta Vénágnis/, hogy kilátszódjék fényesbarna 
választéka. Csupán kisegíteni járt be a házba, s egyébként, ami igaz, 
igaz: talpra tette ura elesett gazdaságát a hadisegélyből. Borjúkat, 
ökröket szerzett már, de hadigazdag kedvében is volt mindig. Ha 
kérdezték, mi van Nyikulicával, csak legyintett:

– A’ jó helyt van!
Ezért a hányavetiségért semmi szidalmat fel nem vett. Jámbor-

csalafintán visszafeleselt a feddésre:
– Hát nem jobb ott tudni, mint a lövészárokban?
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Villi viszont igazi fogolyfeleség módján viselkedett. A gazdasági 
teendőkben férfit helyettesített: revolvere, korbácsa volt, és gyak-
ran hajtott kocsit – de túl e kényszerű legénykedésen kis úriasszony 
maradt. Éjjeliszekrényén ott őrizte fényképét a nyílt arcú, fiatal ka-
tonaorvosnak, akire azonban rávallott, hogy kitüntetéseinek csak 
szalagjait viselte, pedig nemcsak „kenőcs”- érmei voltak. Bizonyos 
szuggesztiót gyakorolhatott a kép Villire, mert mellette mindig ko-
rán ébredt, s aztán átsétált Lábaviszi kíséretében a postára. Maga 
mindennap írt a fogolynak; délután, amikor én elvonultam napi 
penzumomra, ő is elbujdosott a kert valamely zugába töltőtollával, 
levéldobozával.

– Mert arra számítok, hány izenetem elvész! Egy dolgot tízszer is 
tudatok…

Szóval rendes, szerelmes hadiasszony volt, mindenütt ott és úgy, 
ahogyan kellett, és mégis, némi nyugtalansággal készült Palkó jötté-
re. Az állomáshoz a két idősebb félvért küldte ki, mi már kinőttünk 
a vendég elé való robogásokból. Inkább a verandán várakoztunk a 
nagymamával együtt ünneplőben. Villi mostanában egyébként is 
nagy gonddal öltözködött, mintha féltené és óvná magát, nehogy 
ellomposodjék a határidő nélküli, örök várakozásban. Volt egy ruhája, 
melyet azóta sem tudtam elfelejteni, pedig már itt-ott meghúzta egy 
ág puha kreppanyagát, talán fakult is a gyakori mosásban. De mint 
minden valódi szép dolog: nyűttében is bűvölni tudott. Ez a ruha csak 
derékban tapadt szorosra, különben ujjban, aljrészben sűrűn, omlata-
gon suhogta körül a hajlós, serdülően fiatalos termetet, s az apró, hím-
zett, kobaltkék virágok a nyári szélben majdnem elevenen imbolyog-
tak a táncosan lebbenő anyagon. És Villi olykor a haját is kibontotta, 
vállat verő, göndör fürtjei, s egy kék lenvirágot dugott a füle mögé.

Így sétálgatott aztán órákig leszegett fejjel a boltívre nevelt gesz-
tenyesor alatt, belehullva önmagába, s én tudtam ilyenkor, hogy az 
egész pompázás az urának szólott, hogy őt álmodja maga mellé sok 
ezer kilométernyi távolból. Nem akar hanyatlani, hervadni, lema-
radni: neki öltözik, érte virágozik…

S így állt ki a verandafokra, csak a haját fogta összébb azon az al-
konyon is, amikor Palkót vártuk. A frontjelöltet, aki alig titkolta meg-
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indultságát, amikor meglátott minket. Elvágott, kurta, szinte dadogó 
szavak törtek elő ajkáról:

– Istenem… itthon vagyok… még egyszer… nagymamánál!
Ez az eláradás olyan sok volt tőle, akit túlzottan szemérmes fiú-

nak ismertük, szinte makacsnak a maga köré vont határvonal elzá-
rásában! Csaknem kidobogott a szíve, talán hallottam is rebbenését.

De az első este nyugtalan, foszforeszkáló örömfénye lekopott róla 
s napjairól. Bár elővette polgári ruháit, melyekben kevésbé tűnt fel 
keskenyvállúsága, és bár pontosan végezte a ház körül szokott tisz-
teit, mégsem volt a régi, tőlünk függő fiú többé, aki hajdan úgy érez-
te magát, ahogy Villi meg a nagymama hangolta. Kedvességein va-
lami állandó keserűség, zúgolódás nélküli mélabú ködlött. Tudtuk, 
hogy kifogástalan katona – hiszen kis fehér kaucsukcsillagot viselt 
már, sőt nagyanyja előtt még humoros dolgokat is elmesélt kikép-
zése idejéből –, de ha magunk közt voltunk, vitézi életét sivárnak és 
főleg oktalannak festette le. Azonban mint kikerülhetetlen végzet-
parancsba beletörődött, és soha fel sem vetette a gondolatot, hogy 
kibújhatna a kényszer alól. Ha sajnálkoztunk rajta, elhárította.

– A kötelességteljesítés nem mindig gyönyörűséges valami, ha-
nem azért legtisztább dolog, ha az ember… vállalja.

Villit most is híven szolgálta, főképp postáját intézte egész szenve-
déllyel. Ha vöröskeresztes fogolylap érkezett, alig érte lába a lépcsőt, 
úgy futott fel vele. Arcán tűnődő, talányos mosollyal figyelte nénje 
csöndesen felragyogó arcát. Szó se róla, szívesen szánta oda Villinek 
a boldogságot, mely végre is vihardúlt, és csak szép emlékeken meg 
reményen nyugvó boldogság volt. Nénje férjes volta némi respek-
tust is kiválthatott benne: ez megint előtte-járás számba ment, az 
élet egyik korlátjának e friss átugratása, mint valaha az érettséginek.

S mégis: magyarázhatatlan rezdülete árnyékolná, mely csak a 
végzetnek szól. Nem személyeknek. Egy beteg gyermek jutott róla 
néha eszembe, aki halála előtt pár nappal egy éjszaka felköltötte 
anyját, testvéreit. Kérdezték, mit akar, s ő csak azt felelte:

– Ti mind olyan jól alusztok, amikor nekem meg kell halnom 
nemsokára!
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Szegény kicsike, a getsemánébeli panaszra botlott rá. Krisztus-
nak tanítványköltögető zokszavára, amelyre tanítatlan is elvergődik 
minden reménytelenül szenvedő, hallva az épek bizakodó lélegzet-
vételét.

Ti mind olyan jól alusztok!
Vagy nem aludt-e nagymama, akinek soha sejtelme sem volt, mi 

ment végbe hosszú éveken át a mellette élő, leheletközelben seny-
vedő unokában? Nem aludt-e Villi, aki a tovasodort üdvösség hét 
országon átszűrt üzenetit lesve, ontotta semmibe vágyakozásait?!

De nem, Villi nem aludt igazában. Bár akkor nem tudtam ezt, és 
azt sem láttam, mi gyötri Palkót legbelülről. Mindent a balsejtelmek-
ből magyaráztam, eszembe se jutott, hogy néha a meghalás nem is 
a legszomorúbb szerep. Csak lázadoztam magamban: miféle világot 
értünk, amikor ép és fiatal – oly nagyon fiatal! – életekre úgy kell 
néznünk, mint halál fiakra, holott csak ötven-hatvan év múlva járna 
ki az értük való szüntelen szívszorongás. Miféle világot, amikor mint 
a tél előtti csípős hideg éjszakák a levelet, úgy sárgítja el a nagy, örök 
hideg előérzete az ifjúságot.

Lassan persze ráébredtem, hogy Palkón nem láttam keresztül va-
lójában. Egy délután a kertben olvasgattam, a kis füvesen, melyet az 
úttól sűrű fagyalsövény zárt el. Villi meg Palkó hangját hallottam a 
ház felől, s a vesszők közt rájuk láttam: majdnem vontatott lépések-
ben jöttek háncskosár himbált. De eszük egészen másutt állhatott. 
Hevesen vitatkoztak, rekedt és hangos suttogással, ahogy felindult, 
de önmagukat fékező, csillapítni vágyó emberek.

– Emlékezz a Madi leckéire: lépcsőn, kivált, ha meredek, férfi 
megy előre. Hát ez csak elég meredek, Villi. Előremegyek, s egyszer 
az életben megelőzlek!

– Ahelyett, hogy megnyugtatnál, fenyegetőzöl! Ez férfias? Ez ha-
lálfélelem!

– A szó nem jó, Villi. Ez nem halálfélelem, ez halálbizonyosság.
Pillanatra most megálltak, éppen előttem.
– Elveszed az imádkozó kedvemet a gyávaságoddal!
– Ki a gyáva? Hát nem elmegyek?
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Palkó a kezében tartott könnyű bottal egy gyökérdarabot szurdo-
sott, aztán csendesen emelte fel a fejét, elnézett a messzi céltalanba, 
mint bevégzett tusa után. Sírásfényűen, de elszántan mosolygott, 
száját nála szokatlan, kemény konoksággal összezárta. Villi most kö-
zelebb lépett hozzá, s megfogta a csuklóját.

– Palkó – kérdezte hirtelen kivirágzó szánalommal, oly meleg 
kedvességgel, ahogy csak négyszemközt tud asszony megnyilatkoz-
ni –, miért nem kéred a felmentésedet? Apám elintézné… hiszen mi 
már áldoztunk, nemcsak Imrét, de engemet is…

S mert a fiú még jobban elsötétült, hozzátette:
– Ha te restelled, én megkeresem apámat az ügyben. Tartozik eny-

nyivel a nagymamának is…
Erre Palkó elsápadt, és szeme fenyegetően kitágult. Életében 

egyetlen egyszer hallottam Villire ripakodni, ideges fejvesztettség-
ben:

– Azt ne merd megtenni! Ne merd, mert többé soha meg nem lát-
tok!

Villi keze lehullott Palkóéról, szárnyaszegve hátralépett. Csodála-
tos türelmére, jóságára vall, hogy nem mutatott megbántódást. Las-
san megindult öccse mellett a gyümölcsös felé.

Valamit megsejtettem: Palkónak mintha nem a halál fájna igazá-
ban! És hiába sorakoztattam fel erkölcsi ellenérveimet oktalan, be-
tegesnek tetsző vonzalmával szemben, bizsergő fájdalom vett elő, 
nemcsak Palkóért, hanem barátnőmért is. A szegény, szerelmes és 
becsületes lélek, akárha vádolná magát a szoros közelségért, mely 
testvéri összetartozás színében tűnt, de hát mégsem voltak testvé-
rek! Egy bizonyos: a fiút a konok megadás erőssebbé tette kifelé, 
mint gondolta. A szív legtitkosabb részvétrekeszét tudta vele felpat-
tintani! Magam kezdtem mentségeket találni számára. Vajon vesze-
delme nem kényszerű folyománya gyermekkori elszigeteltségük-
nek? Faluhelyt gyakran hiányoznak az egyenrangú, egybehangolt 
vagy azonos korúakkal való barátságok, a fiataloknak nincsenek 
közös szórakozóhelyei, ahol seregszemlét tartsanak egymás felett. 
Minden megindíttatás a ház, a család kebeléből fakad, a távolba tá-
jékozódás lehetőségei nélkül, egymásuk sorsa sokkal inkább szívre 
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megy, mindenfordulóival. És vajon nem íródik-e mélységes jelekkel 
két fiatal lélekbe annak titokmegtartó testvériségben, egy kenyéren 
éltek? Felelősségükkel szemben ott ágaskodik bennük elrendeltsé-
günk, öröklött természetünk!

Azon az estén Palkó olyan sápadt volt, amilyen mostanában, mió-
ta a katonaság edzettebb színt adott arcának, sohasem. Néha majd-
nem értelmetlenül felelt meg kérdéseinkre, mintha megzavarodott 
volna lelki egyensúlya. Hol a száját rágta, hol szeme gyúlt ki félig 
megszülető könnyek mögött. Valami végzetes szócsere eshetett meg 
köztük a gyümölcsösben. Villi maga néha aggódva rebbentette pil-
lantását öccsére.

A szokott órán feküdtünk le, mégis talán nyugtalanabbul, ébereb-
ben aludtunk valamennyien. Hallottam Palkót bemenni a nagyma-
mához – ez nem volt szokatlan dolog, rendszerint a hálószobában 
köszönt el tőle éjszakára. De mindent felkavart bennem az a vékony, 
hat év óta nem hallott hegedűhang, mely később elmetszette a gát 
ütemes zsongását és az álom ringatását.

A játék ma alig volt tökéletesebb a hajdaninál. Ám ami más fü-
lének elégtelen, még mindig vigasz lehet annak, aki hozzáhallja a 
lélek belső kísérőzenéjét. S úgy tűnt, ma a lélek nagyon kísér, és elfe-
lejtkezik róla, hogy halkítsa, fékezze a külső dallamot. Vagy szándé-
kos lett volna a húrok hangos jajongása?

Cavaradossi börtön-áriája. Valóban siralmasan szabadult fel a kis 
gyermekhangszeren a férfizokogás:

„Meg kell halnom”.
Mozdulatlanul figyeltem, szemem hozzászokott a fél sötéthez, 

annál könnyebben, mert Palkó szobája szemben volt a miénkkel, és 
az üvegajtók mullfüggönyein áttetszett az égő gyertyafény. Ennél 
a szitán átszűrt sejtelemvilágosságnál jól kivehettem Villi körvona-
lát is. Nem aludt ő sem. Felült matracán, és fejét tenyerébe hajtotta. 
Gondolom, sírt. De nyikkanás nélkül. Aztán, valamivel utóbb fel-
óvakodott, és mezítláb, csak pongyoláját öltve rá hálóingére, kitapo-
gatott a szobából. Egyenesen Palkóhoz tartott. A zene vékony fém-
fonala elpattant odabent. Moccanás nélkül várakoztam. Meddig tart 
az éjféli látogatás? És mire jó, istenem!


