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A májusi nap nyugvó félben van már, a távoli erdők körvonalai mind homályosabbá válnak, a 
láthatár szűkül, s vele együtt ereszkedik le a szürke köd - ez a kellemetlen galiciai 
különlegesség hangú csendes rétre. A rét szélén katonák mozognak gúlákba rakott fegyverek 
között, ki erre, ki arra járkál cél nélkül, csupa unalomból. Egyik a füvön fekszik, s talán haza 
gondol a virágos mezőre, a pacsirtadalos szántóföldre, hol már kezdi emelgetni büszke fejét a 
még éretlen búzakalász. A másik levelet olvas, hazai sorokat, feleségének, vagy talán 
szeretőjének keze írását. S így megy ez véges-végig. Az erdőszélen, mint megannyi 
szentjánosbogár, csillog a hazai pipa fénye. Bodor füst száll a tüzes kis kohóból, amely még 
ott fönn is ép oly elmaradhatatlan a magyar bakának, mint a mindennapi kenyér. 
 
A nap már egészen lenyugodott. Csak az ég pírja világít még, de az is mind halványabb és 
halványabb lesz, végre elszürkül az esti homályban. Távolról szekerek dübörgése és 
lódobogás hallik. Jönnek a konyhakocsik, hozzák a friss meleg gulyást. Erre felvidul a 
katonák arca, élénk mozgolódás, pléhedények zörgése hallható, zűrzavaros hangok, amint 
innen is, onnan is megütik fülünket.  
 
A főhadnagy úrral egy fűzfa alatt ülök. A mi gondolataink is hazajárnak, haza arra a drága 
földre, ahol nem folyik háborúskodás, ahol nem menekülnek gyilkos golyók és vad 
kozákhordák elől hajléktalanná vált fehérnépek, ahol nem riadnak fel csecsemők 
gépfegyverek zakatolására és ágyúk bömbölésére; haza abba az áldott Magyarországba, 
melynek minden röge kedvesebb nekünk, mint Galíciának mérföldes határai. Nem szólunk 
egymáshoz egy szót sem, mintha mindketten csupa gondolat volnánk. S mégis, pillantásaink, 
ha összeesnek, tudjuk egymás vágyát és érzését, hej, pedig ugyancsak távolról hozott össze 
bennünket a haza veszedelme.  
 
Ennek az elmerengésnek, hangulatos hallgatagságnak meg van a maga oka. Jött a parancs, a 
szigorú parancs, hogy még az éjjel erélyes támadással ki kell űzni az oroszokat állásaikból. 
Mi már tudjuk, mit jelent ez. Tudjuk, hogy a gyilkos acéldarabok nem válogatnak, ilyenkor 
pedig nincs óvatosság. Tudomásul vesszük mindezt, s közben már le is játszódik agyunkban 
az elkövetkezendő csata sejtelmes színjátéka. Nem félelem, vagy gyávaság váltja ki belőlünk 
e borús hangulatot, hanem a magyar ember hagyományos szokása, mellyel lemondóan, 
komoran, de vitézül rohan az életveszedelembe. Egymás címeit kicseréljük, mint, akik már 
elszánták magukat a halálra, s aztán várunk, várunk, hogy jöjjön, aminek jönnie kell.  
 
Az erdőn túl, hová nem hat el jóllakott embereink tereferéje, lassan működésbe jönnek a 
különböző fajtájú ütegek. Először a kis tábori ágyúk, utána a közepes „China“ üteg, azután a 
nehéz tarack. Sajátságos hang tör ki belőlük. Vijjog, üvölt, bőg, bömböl az ágyúcsövek torka, 
s mint egy félelmes túlvilági hang beleavatkozik a harmincésfeles ítéletnapi menydörgése. 
Mint seprőparipán nyargaló, mesebeli boszorkányok hasítják a levegőt fejünk fölött a gyilkos 
acéltömbök, szinte versenyezve, melyik fogja előbb öldöklő feladatát végrehajtani. Pokoli 
zene ez, melyet élettel fizetnek, s akkordjai a halál tragikus fináléjában csendülnek ki. 
 
Ellenkező irányból, ugyancsak valami heves ütemű, erőszakos melódiát kap szárnyra a 
langyos esti szél. A fronton megélénkült az élet, gyalogsági fegyverek ropogása és gépfegyver 



kattogás hallik. Úgy látszik, hogy megkezdődött az erők összeütközésének első felvonása. 
Hej, de sok szereplő, s egy néző sem! De ugyan ki is tudná megfizetni annak a sok szegény 
katonának drága játékát a halállal!?  
 
Az égen sötét felhők gyülekeznek, mintha ott is vihar készülne, de úgy látszik, az elemek 
engednek, szétválnak, hogy úgy mondjam, kibékülnek, csak a szegény halandó embernek 
nincs soha maradása. A főhadnagy úrral még mindig ugyanazon a helyen ülünk. Még most 
sincs mondani valónk egymáshoz, s szótlanul fogyasztjuk a szakács hozta meleg vacsorát, s 
hol az ételre, hol a távol messzeségbe révedez tekintetünk. Egy pillanatra megakad szánkban a 
falat, kezünkben mozdulatlanul szorítjuk a kést, s mindketten önkéntelenül hátra nézünk, ki 
az, aki olyan vágtatva jön? Hírnök, küldönc, tiszt vagy közlegény? Jót vagy rosszat hoz-e 
magával? Nem sokáig van időnk gondolkozni, mert csakhamar felhangzik Szöllősi kapitány 
úr erélyes kommandója, minden ember talpon van és sorakozva gyülekezik. Megértettük a 
nagy vágtatást. Szükség van a mi erőnkre, a mi magyar bátorságunkra, hogy a bevezetés után 
kezdetét vegye a küzdelmes akció. 
 
S megyünk, megyünk mintegy két kilométert letarolt mezőkön keresztül, kocsikerekektől 
felvágott rendetlen dűlő utakon, jobbra is, balra is elszórt katonaholmik, gránátlyukak, 
golyójárta fakérgek, s a megboldogult hősök utolsó földi kitüntetése, a fakereszt. Kanyargós 
utakon járva itt-ott félelmes villanás, világító rakéták misztikus sugárzása, s a fényszórók 
fürkésző tekintete világítja be időnként a tájékot. A legnagyobb rendben és csendben 
megyünk, mintha temetési kíséret volnánk, - de valójában hallgatagságában is erőt és 
öntudatot hord magában a kis csapat. Sántikáló emberek jönnek szembe velünk sápadt arccal, 
szanitészek, hordágyukon keservesen nyöszörgő sebesülteket hozva, üres konyhakocsik, 
lóháton vágtatva hírnökök, s ha a fényszóró néha-néha odaveti sugarát, hangulatosan 
bontakoznak ki e nyüzsgő, rejtelmes élet szereplőinek kontúrjai. Gondolataink, a helyzet 
mérlegelésének ezer módja nem vétetik észre velünk az út hosszát, az idő múlását. Mikor 
észrevesszük magunkat, már a rajvonalban vagyunk, a golyók közöttünk is lecsapnak már. Az 
ellenséges ágyúállásokat életveszélyes távolságra megközelítettük. Az első nap fáradtsága 
nyomasztólag hatott rám s bizonyos szemrehányással magam iránt kellett tapasztalnom, amit 
eddig talán nem is hittem volna el, hogy az ember sokszor a legnagyobb veszélyben is 
képtelen testi gyengeségeit féken tartani. Mert aludtam. Lelki erőm nem volt, s hiába dörgött 
az ágyú, hiába világított szemembe a reflektor nappali fénye, aludtam mélyen, édesen, mint 
egy gyermek, dajkájának álomba ringató szavára. Fejem fölött pedig dühöngött a háború 
féktelen vihara. 
 
 . . . Őrült zajra ébredek. Csattanás, dörgés, ropogás, féktelen lárma tölti be a levegőt. Jobbról 
a roham kürtjeiét hozza felénk a visszhang, ágyúk dörögnek, shrapnell pukkan, gránátok 
robbannak, jajkiáltás, nyöszörgés, ujjongás és vad „hurrá" ordítozás, éles vezényszók, 
golyósüvítés olvad elképzelhetetlen vad hangzavarba. Lassan ocsúdva álmomból, hirtelen 
nem is tudom magam tájékozni, s mint valami előkelő idegen félig csukott szempillákkal 
nézem, mi történik körülöttem. De ez az állapot nem tart sokáig. Előre, előre hangzik vitéz 
századparancsnokom kiáltása, mire én is összeszedem magamat, s rohanok, szaladok lefelé. 
Útközben egy tökéletlen lövészárokhoz érünk, melynek fenekén összegubbasztott lábbal egy 
katona hever. Erélyesen rákiáltok, miért nem megy előre, s mivel meg se mozdul, 
megragadom, hogy erélyesen szerezek érvényt szavaimnak. De a beszéd hiábavaló és a 
bántalmazás felesleges: a szegény katona halott. 
 
S aztán, mint valami áttörhetetlen élő fallanxot visz tovább bennünket a lelkesedés heve. 
Körülöttünk földre buknak, elmaradoznak néhányan, másokat levegőbe röpít a gránát, s 



tompa ütődéssel dobja le őket a földre, nyöszörögve, kínlódva. De mi csak rohanunk, mint 
akik tudják, hogy győzniük kell . . . 

 
* * * 

 
Az ütközet után hátra megyek a kötözőhelyre megnézni, van-e ismerős, vagy jó barát a 
sebesültek között? A kötözőhely, mely egy szegényes galiciai viskóban ütötte fel a tanyáját, 
tele van fájdalmasan nyögdécselő és lázasan hánykolódó katonákkal. Szomorúan nézem a tört 
karokat, a sebtől zúzott fejeket, a véres lábakat, s a különböző lövésfajok sok áldozatát, s 
valami nagyon szomorú érzés fog el. Sajnálom ezeket a hőslelkű, jó embereket, amint itt 
fekszenek megbénult erőkkel, vérzőn. És mintha magát az Embert is sajnálnám . . . 
 
A házhoz vezető úton két szanitész közeledik hordággyal. Óvatosan, kimért léptekkel jönnek, 
utánuk két közlegény, szomorúan, földre szegezett tekintettel, mintha bizony valakit nagyon 
gyászolnának. Mint mikor a hűséges eb gazdája holtteste mellett állva elviselhetetlen fájó 
hangon vonít tehetetlenségében, fel akarván hívni a közelállók figyelmét a segítségre, olyan 
képet nyújt a közeledők szomorú csoportja. 
 
Szegény nagytehetségű, jóságos szívű Szöllősi kapitány! Őt hozza a gyászos menet. 
Zászlóaljának minden embere képes volna érte bármit tenni, ha segítségről egyáltalán szó 
lehetne. Haslövést kapott! Az orvosok, kik szintén lemondtak róla, egyébként minden lehetőt 
elkövetnek, s az is csak arra szolgál, hogy pár órával meghosszabbítsák életét, mint valami 
rugalmas fonalat, melyet mennél jobban húznak, annál biztosabb, hogy elszakad. 
Bent a szobában szép puha ágyra fektetik. Keservesen zihál kimerült tüdeje, szemei 
bágyadtan pislognak, s valahányszor ereje engedi, a harci helyzet újabb fejleményeiről 
érdeklődik. Közben nagy fájdalmai vannak. Ilyenkor magához hívja szeretett orvosát s talán 
csak tettetett reménységgel kérdezi tőle: Úgy-e nem halok meg doktorkám? Csaknem 
könnyezve hallgatjuk e szavakat, s ha csak ő meg nem töri a csendet, senkise mondaná hallás 
után, hogy e szobában emberek is vannak.  
 
A nap sugarai már széttépték a reggeli ködöt, behatolnak a szobába, s megvilágítják az ágyat, 
melyen jóságos kapitányunk ekkor már utolsó óráit éli. Türelmetlenül hánykolódik a 
szokatlan fekvőhelyen, melynek hófehér színét pirosra festi a kötésen átszivárgott vér. „Mit 
tegyünk, mit tegyünk" kérdezik az orvosok egymástól, s mindig csak ugyanaz a felelet . . .  
 
Egy pillanatra úgy látszik, csillapultak fájdalmai. Arcán gyenge mosoly támad, szolgáját, 
lovászát hívja, akik mindig mellette voltak jóban, rosszban, gondozták, mint jótevőjüket, s 
most, íme, ezt a szomorúságot adta jutalmul nekik a sors. Kíváncsiak vagyunk, hogy ugyan 
mit kívánhat e két egyszerű katonától egy olyan ember, kinek életéről már lemondottak? 
Talán segíteni tudnak rajta, vagy, hogy még egyszer látni akarja őket, s talán megköszönni 
gondos szolgálatukat? Vagy hát mit is tulajdonképpen? 
 
S ami ezután következik, az már nem prózába való. Lágy melódiák csendülnek meg, 
mindenki hallgat a szobában, én meghatva fordítom el fejemet és szívünk zokog a pillanat 
fájdalmas nagyszerűségétől. Tekintetünk nem bírja el e megragadó képet, csak hallgatjuk, 
amint a két hű szolga belékezd az énekbe: 
 
Amerre most magyar fiúk járnak . . . 
majd a végén: 
Mikor az est mesélni kezd, 



Hogy álomba én ringatnálak . . . 
*  *  * 

 
Kitámolygok a szobából. Künn szorgalmas kezek gépmódjára dolgoznak: ácsolják a koporsót 
és a keresztet. Szeretném ráírni búcsú gyanánt utolsó kívánságaimat, de csak nevemet írhatom 
oda, a többivel adós marad meghatottságom. Megyek lehorgasztott fővel vissza az öldöklés 
színhelyére és lelkemben felejthetetlenül él tovább az előbbi megrendítő, gyászos lírai kép . . .  
 
Egy kert mellett haladok, hol a szép, erős, fiatal gyümölcsfák már javában hajtják bársonyos 
leveleiket és virágzanak, hogy tarka virágzatukból kellemes gyümölcsöket érleljen majd a 
meleg nyári nap. De már süvít is a gránát, levegőt hasítva rohan a földre, hogy útjában 
mindent letaroljon. S levág a kertbe. Embermélységű lyukat túr acélos orrával s a legerősebb 
törzsű gyümölcsfát kidönti közülük. A legszebb fa volt és nincs többé . . . 
 

*  *  * 
 

Felejthetetlen jó századparancsnokom, vitéz Szöllősi kapitány úr, - jó éjszakát! . . . 
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