TAMÁS MENYHÉRT

Esőrácsok
(REGÉNYRÉSZLET)
Esik, mintha dézsáit billentené az ég, ömlik az eső; éles suhintása rácsot feszít a vonat ablakaira, a tanító kisasszony kabátban is fázósan ül az ülésen, némán nézi a minden minutában
más alakzatú, sűrű rácsozatot, nézi, pillantása hasztalan próbál kijutni a rácsozat rései közt,
az állomás zsúfolt homály, lámpái összemosott homályfoltok, rálehel az ablakra, könyökével
letörli; a rács nem mozdul (Esőrács, esőrács mögött ülök, esőrácsok mögött ülünk, egybefolyik előttem minden, az ablak az éjszakával, az éjszaka az állomással, az állomás a dombbal,
az éjszaka a nappallal, már azt se tudjuk, melyik melyik, az emberek, bolydulón, éjjelüket a
nappalba öltik, hetek óta tart a megállás nélküli öltögetés, mit segíthetnek, miben segédkezhetnek, „Tanító kisasszony, maradt-e még valami?", „A legszükségesebbeket már összekészítettem", „S ez a szekrényke?", „Hova gondolsz Árpád, annyi mindent úgyse engednek kivinni", „Kik?", „A román vámosok", „Bízza csak rám, majd én megnyomom a markukat",
megnyomta-e vagy sem, nem tudom, a szekrényke itt van, velem van, benne a könyvek, féltett
könyveim, amit haza tudtam lopni az iskolából: megmentettem az égetéstől, „Ezek itt milyen
könyvek?", „Milyen könyvek lennének, felügyelő úr?", „Uszítók!", „Ártatlan mind, a legtöbbje mese, a többi útirajz, szépirodalom, Jókai, Mikszáth, Arany János...", „Tűzbe
velük!", „Tűzbe?", „Három napot adok rá, különben...", felügyelő az ilyen?, ember az
ilyen?, képes lett volna kitenni az állásomból, legalább többet tudtam volna románul, hogy
megértessem vele ezt a képtelenséget, nem sikerült megértetnem, akkor, huszonkettőben,
nyolcvan román szót ha gagyogtam, akkor, huszonkettőben álmomban se hittem, hogy a
könyvégetés után szigorúbb parancsolat is érkezik; beszédünk tiltása, hogy tanfolyamra kell
menjek, Iasiba, románt tanulni, történelemből s földrajzból különbözeti vizsgára küldenek,
álmomban se hittem volna, mi vesződségembe tellett, míg megtanultam románul úgy, ahogy
megtanultam, s mit vesződtem a gyerekekkel, számtant románul, addig mutogattam, míg el
nem erőtlenedett a karom, erőtlen erővel néztem az értelmesen értetlenkedő arcokat, szemeket, látszott rajtuk: magyarul értenék, de a magyar kellett a magyarra, a heti kétórás, végül
csak a „köztünk szabadott" magyarra...), a rács nem mozdul, hátát az üléstámlának feszíti,
szembe vele, féloldalasan az ura szunyókál, kezében könyv, a gyér világítás mellett beleunt az
olvasásba, a kimerültség is húzza, napok, hetek óta nincs nyugta, vigyázták a román csendőrök, a hatalom ura nem hagyta békén, kivel, kikkel beszél, elhagyja-e a falut, mióta a hazatelepítési bizottsággal Bukarestben járt, engedély nélkül nem hagyhatta el Andrásfalvát, ha csődület támadt, egészen biztos, hogy ő bújtotta fel az embereket, még a templomban is lesték,
hogy beszél, mit mond a hívőknek, mellette Vántsa tanító szuszog egyenletesen, már túl van
az első alváson, az imént ébredt, de szemét csukva tartja, engedi, hogy benépesüljön a szemhéj mögötti táj, cserjés, mint éppen keresztül nyargal közben a medve, nyomában kopók, elkezdődik a kisérősdi-kergetősdi, a medve hirtelen megfordul, a kopók szerterebbennek, a
medve felfortyan, meghanyigálja a kutyákat, azok meg kitérő ugrásokkal ugatnak, szinte
hallja az ugatást, már-már nyúl a puskáért, térdéről leveri a lerongyolódott vadászkönyvet,
* Tamás Menyhért regényének cselekménye 1941. június 17-e éjszakáján játszódik. A Bukovinát
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Bocsásson meg, hajol le a szertecsúszó könyvlapokért, Nincs miért, mondja meglepetten a
tanító kisasszony, elszokott a finom hangtól, Vántsa Alajost gubbasztó kedvű, hamar indulatú emberként ismerte meg, később se módosult benne az első megmutatkozás, Hadik nem
esett messze Andrásfalvától, mégis ritkán találkoztak, ritkán s akkor is futólag, Vántsa tanító
ügyetlenül keresztbe rakja a lábát, a mozdulattól még erősebben szuszog, Jobban tettem volna, ha Magyarországon maradok, mondja fujtatva, a tanító kisasszonynak sem sok kedve van
a társalgáshoz, lopva rápillant (Félig lehunyt szem, célzás előtti szem, mintha a felröppenő
madarat követné...), És miért nem maradt?, szakítja félbe gondolatait, Vántsa, mint aki
hosszú történetbe fog, nehézkesen hátradől, Mert az apám nem engedte, én ott akartam, szívem szerint ott akartam maradni, már a helyem is megvolt, Baján az adóhivatalban, Magyarországon egészen más az élet s én ezt a mást szoktam meg, mit tegyek, ha egyszer abba nőttem
bele, hatesztendősen kerültem Budapestre, az Istenhegyi útra, az iskolatestvérekhez, először
azt hittem, szökés lesz belőle, nehezen viseltem azt a zárt életet; a papi tanítórendet, a papi ruhát viselő, de fel nem szentelt papokat, szigorúak, hű de szigorúak voltak, a reggelt a kápolnában kezdtük, aztán egész nap tanulás, Szegeden se volt másként a piaristáknál, a konviktusban, a pécsi cisztereknél valamivel könnyült diákságom, innen egy esztendő után továbbvitt a
Szent László Társulat, tovább Bajára, a tanítóképzőbe, Pécs, de rövid volt az az egy esztendő,
de rövid az a nyár, amit Szegedi György erdőmérnöknél töltöttem, felvitt magával a Fruska
Gorára, tanított vadászni, lestük a vaddisznókat, az őzeket, mozdulatlan lesben figyeltük a
vadak mozgását, akkor kezdett bizseregni bennem a vadászati inger, ez a nekem való élet, töltött el az izgalom, nem a tanítás, nem is bántam, hogy nem utazhatok haza, Bukovina akkor
hadszíntér volt, e nélkül a nyár nélkül talán sose ismerem meg ezt a szívet dobogtató s mégis
férfias örömet, az egyedüli örömet, ami értelmet adott, adhatott az életemnek, mondja a szuszogás sodrásával, a tanító kisasszony összerázkódik, gyermekkorától irtózott a magáért való
beszédtől, hallgat, sokáig nem szól, szerencséjére gyér a világítás, nem látszik rajta az iszonyat. (Inkább a csönd, az üres csönd, jön, velünk tart, de semmit sem érez az út fájdalmából,
a földcsere lüktetéséből, semmit se érez), Férfias öröm, egyedüli öröm, ismétli, foszlányos figyelme ennyit őrzött meg a sodró szuszogásból. S az iskola?, billenti fejét az ablak hűvösének, Vántsa megütközik a kérdésen: Az iskola?, sosem volt fontos ennek a népnek, csak a
gazdaság, a gyereket is minél hamarabb befogni, feleli, a tanító kisasszony döbbenten ül, arcizmai megfeszülnek, hirtelen azt sem tudja, mint mondjon, Annál fontosabb nekünk, mondja
kihívóan, Nekünk?, nyitja fel pihentető szemhunyását a tanító, Nem is a dászkáloknak, ezeket a kántortanítókat rosszkedvében teremthette az Isten, minden szavukkal csepülték a magyart, a végén már nem is bántam, hogy a gyerekek hazaszökdöstek az iskolából, mondja haragosan a tanító kisasszony, Vántsa tanító hosszasan ásít, nehezen, igen nehezen telik az idő,
fújja ásítása után, a tanító kisasszony csüggedt pillantással méri végig a fújtató hústömeget
(Innen s mégis más világból való, a mihaszna világból, kinek a szavába kapaszkodhattak volna a gyerekek?, az övébe?, a románságától vak dászkáléba?, vagy az otthoni, mezős parancsolatokba?, „Sebő, tegnap miért hiányoztál?", „Szántani voltam", „Ma miért késtél?",
„Ma is szántottam", „S a testvéred?", „Folytatja a szántást", „Tudod-e, mára mi van feladva?", „Nem tudom", „Szántani kellett", „Nem tudom", „Balázs Anti?", „Szolgálni ment",
„Salamon Pisti?", „Ő is", minden napra jutott valami, mégse tudtam haragudni rájuk, sajgott, kimondhatatlanul sajgott a szívem, ma se csillapul sajgása,. hányszor, de hányszor jut
eszembe a szinte gyerekfejjel például választott TANÍTÓ Apáczai János, minden sora megkapott, vitt, sodort magával, csüggesztett és emelt, csüggesztett, ha az iskolák becsülésére, nyomorúságos megvetésére ébresztett, emelt: De boldog Isten! sóhajtottam vele együtt, csodáltam én is milyen dolog az írás és az olvasás, Milyen csodálatos, hogy ezeknek a vonalacskáknak különböző alakjai majd a gyönyörnek, majd a fájdalomnak, majd a szeretetnek, majd a
gyűlöletnek, majd a békének, majd a háborúnak, majd a csendnek, majd a viharnak képzeteit
és fogalmait keltik fel lelkünkben, de boldog Isten!, még mi mindent kelthetnek ezek a vonalacskák, gyakorta elegendő volt a betű indítása, kíváncsi szempárok lesték, hogy mivé kereke27

dik, szemük homályűzőn csillogott, láttam rajtuk, messzebbre készül a tekintetük, az ablakon
túlra, a fákon, a fák magasán is túlra, meddig látnak el a dombok, a fenyők, mitől változik el
az ég arca, miféle titkuk lehet a hunyorgó csillagoknak, mitől van az, hogy egyszer magasabban állnak, máskor szinte leköltöznek a földre, az égi csillagok után a föld csillagait is megcsodálták, Attilát, Csabát, Árpádot, Attilát elkísérték győzelmeibe, elsiratták korai hullását,
bánkódtak harctalan halálán; Hajh! ki mondja ez halálnak, Az orozva járó álmot! Halál, halál, csendes halál, Nem vagy te igazi halál! Rajtad bosszút nem állhatunk, Beléd kardot nem
márthatunk!, Halál, halál, csendes halál, Nem vagy te igazi halál!, gyászolta szívük, gyászolta
énekük, könnyeiket Csaba vesztésén se tudták visszafogni, miért engedte az Isten, hogy a német vérű testvér, Aladár győzzön s szétszóródjon Csaba serege... / , Hol vagyunk?, riad fel
Balázs Géza, Még mindig Kosnán, nyugtatja meg az urát a tanító kisasszony, Kosnán?, méregeti a pap az ablakot, Rossz álmod lehetett, mondja a tanító kisasszony, Nem, nem álmodtam, de mintha állomásokat cserélt volna a szemem, akármelyik oldalra néztem, integető kezeket láttam, törli meg a pap a homlokát, Akkor mégiscsak álmodtál, mondja erősítő pillantással a felesége, a pap föláll, résnyire lehúzza az ablakot, mélyeket lélegzik, a levegő jóleső
frisseséggel járja át mellkasát, Igazad van, álmodtam, készülődésünk óta ez volt az első álmom, simogatja meg a pap az asszony arcát, Kergetéses esztendőnk volt, mindnél kergetésesebb, sóhajtja a tanító kisasszony, És tiltásos, ül vissza a helyére a pap, Már a múlt nyár megtelt szigorítással, szigorított a hivatal, a csendőr arca, szigorodtak az újságok, a SZIGORÚAN TILOS rendelkezések, mögöttük a jó szándékú intelmek: MEGGONDOLATLAN BESZÉD SOK EMBERÉLETBE KERÜL, VIGYÁZZ, HOL ÉS MIT BESZÉLSZ, SOSE TUDOD, HOGY KI HALLGAT, A BESZÉD VETÉS; A HALLGATÁS ARATÁS, A TERMÉSZET, AMELY CSAK EGYETLEN BESZÉLŐ SZERVET ADOTT, AVÉGRE ADOTT A
HALLÁSRA KETTŐT, HOGY MEGTANÍTSON: TÖBBET HALLGASSUNK, MINT BESZÉLJÜNK, hallgassunk, hallgassunk, hallgassunk, szaporodtak a némító szavak, de hát mit
kezdett volna velük, ki nem jár látásban?, s mit kezdtem volna velük én?, hagytam volna vetés nélkül a templomot, tovább üresedni a padokat?, keményül a pap hangja, a tanító kisasszony aggodalmasan nézi, nagyon is jól ismeri azt a remegéssé fokozódó hangsúlyt, egyik
pillanatról a másikra elváltozik, roncsoló ingerlékenység keríti hatalmába, félelme dacosságra
cserélődik, ami a szívén, a száján, hallgatózzon maga a román belügyminiszter, akkor sem
hallgat, mert bár krisztusi igazság: Verd a pásztort, szétszóródik a nyáj, akire emberléiek bízatott, nem hallgathat, a tanító kisasszony együttérzően nyújtja a kezét, s mint annyiszor;
küzdésében nincs egyedül, valamelyest megnyugszik, keze az ura kezébe kapaszkodik (Míg
volt harangunk, félt a harangszótól, szólt reggel, szólt délben, szólt délután, kísérte a menekülő csoportokat, ötvenesével, százasával mentek, a határon túlig kísérte őket a fájdalmas
kongatás, Géza csak ült, ült némán, minden kondulástól fehérebb lett az ökle, gyűrte, gyűrögette a keze ügyébe esett papírokat; beszédvázlatait, újságokat, elmúlt a harangszó, görcsös
ujjai megnyíltak, a gyűrődésben Silviu Dragomir neve, „Minek őrzöd ezt az újságot?", „Emléknek, meg emlékeztetőnek, ha jön a román csendőr őrmester odadugom az orra alá, hátha
nem ismeri a kisebbségi miniszter májusi beszédét, szép beszéd, képviselőházi kongáshoz méltó: A kisebbségek mindig a legteljesebb szabadságnak örvendtek, na mit szólsz hozzá?, Várj,
ez még csak a kezdete, tudnod kell, harmincnyolc óta milyen könnyítésben részesültünk, hogy
a többségi lakossággal minél szorosabb kapcsolatba kerülhessünk, például beléphetünk a
Nemzeti Újjászületés Frontjába, a pártban gyakorolhatjuk jogainkat, minden akadály nélkül
elküldhetjük képviselőinket az ország törvényhozásába... érted?, ha belépsz a Frontba, a többi
személy szerint is érint; lehetőséget kapunk, hogy gyakoroljuk a hitünket: új református püspökség és evangélikus szuperintendencia létesült, a református és unitárius lelkészek fizetését
állami költségvetési formában, egyenlővé tették a katolikus lelkészek javadalmával, erre
ugyan várhatok, akárcsak te az iskola segélyezésére, a tanulók a szabad iskolaválasztás jogára." „Ennyi hazugságot", „Ma ennyi, holnap a kétszerese", szegény Géza mennyire
törődött...), a pap elmosolyodik, lélegzetvételén érződik, csökkent az izgalma, kezük után te28

kintetük is összekapaszkodik, Súlyos teher rakódott a válladra, mondja ellágyult hangon a
tanító kisasszony, Magam vállaltam, tűnődik el a pap (Az első pillanattól kezdve tudtam, mit
vállalok, s azt is, hogy a papokra mindenütt viszontagság vár, Erdélyben éppúgy, mint Bukovinában, a gyülekezet mindenütt gyülekezet, szolgálatuk az Isten szolgálata, a szülőföldem,
Felvincz halálomig szülőföld marad, a helyváltoztatás nem jelentett száműzetést, Felvincztől
az ég éppen akkora távolságra van, mint Andrásfalvától, az andrásfalviakat Buccow zsoldosai
zargatták világgá, Felvinczet Gráce osztrák százados gyújtatta fel a felbőszített románokkal,
tette lakatlan pusztasággá, a túlélők azóta is a megmaradás példái, ahol fa van, ott hamar hajlék is boltozódik, akarással, szorgalmas tevékenységgel, a leggyászosabb rom helye is virágossá
tehető, az akaráshoz pedig lélek kell, a lélekhez lelki vigasz, erre várt az Andrásfalviak kérdő
tekintete is, amikor közéjük érkeztem, „Hogy tetszik a templom, Tiszteletes uram?", „Ugye,
itt marad a tiszteletes úr?", „Testvér papra várunk esztendők óta", „Más pappal a zsoltár se
zsoltár", elegendő volt egyetlen bólintás, s már zengett hálaadásuk, Az úr énnékem őriző
pásztorom, Azért semmiben meg nem fogyatkozom, Gyönyörű szép mezőn engemet éltet, És
szép kies folyóvízre legeltet, Lelkemet megnyugtatja szent nevében, És vezérel engem igaz ösvényében, könnyeztem velük, könnyemben úszott az arcuk, a templom, a templom mögötti
mező, valóban gyönyörű tájék volt, mennyire élteti őket, akkor még csak sejtettem, ruházatuk, elesettségük inkább vesződségükre vallott, ugyanezt éreztem, amikor megmutatták a házakat, ajtót nyitottak, homokfutóval végigvittek a Füves úton, a Radóczi úton, a Róna utcán,
körbehordoztak a mezőn, az Egreseken, a Feketelábon, a Hámorokon, a Lózásokon, tekintetemet megfürdették Vikár Anti kútjában, a Sáros-patakban s a Szucsávában, minél többet fogott be a szemem, annál hátrébb került emlékeim közt Felvincz, a Maros, Létompataka,
Felső-Újvár omladványaival, Maros, Újvár sűrű házaival, a 848-as napok, a leégetett új, református templom, iskola, a másodszori pusztulás...), Igen elgondolkoztál, hajol közelebb
urához a tanító kisasszony, Van min, mondja a pap, Fogadni mernék, otthon, Vinczen jártál,
mondja a tanító kisasszony, Most ott, az imént Andrásfalván, volt úgy, hogy a kettőben
együtt, támasztja fejét a pap a kocsi oldalához, S most mind a kettőtől búcsúzunk, hunyja le a
szemét a tanító kisasszony, s már nyitja is ki, nem akar magába zárkózni, nem akar a kalotaszegi tájon, Mákófalván, a szülői házban időzni, az utolsó találkozáskor is megpattant a szíve,
Hogy, kitől kell már megint búcsúzkodni?, rázza meg a fejét Vántsa Alajos, Eddigi életünktől, keményednek meg a pap vonásai, Vántsa tanító kényszeredetten mosolyog, zavartan igazít a szemüvegen, maga sem érti, hogy miért, ha pappal beszél elbátortalanodik, talán a piarista kollégium..., Búcsúzom én is, mondja a tanító még mindig zavartan, zavarában a vadászkönyvébe menekül, a friss vaddisznócsapásokra, a makkoló falusi sertések közé lopakodó
vadkan nyomába ered, izgalommal figyeli a kocák és a vadkan sunnyogó nászát, a tanító kisasszony vékonyka füzetet s ceruzát készít maga elé, a pap megropogtatja ujjait, Fájó templomot cserélni s még nehezebb elszakadni gyülekezetétől, nem hinném, hogy együtt maradhatunk, mindahánya szívemhez forrt, emelő volt látni, szavaimnak foganatja van, tőlem telhetően okosítottam őket, valahol én is okosodtam tőlük, érdemes figyelni öröklött okosságukra,
természet-tanítású értelmükre, hallgattak rám, s mégsem merném bizonyosan állítani, hogy
meggyökeresedett bennük az ige, valahol mindig az volt az érzésem: Isten-keresésükben segítségre szorulnak, de mintha más Istent keresnének, emlékezetük más, régebbi Istent őriz, legnagyobb ínségükben teljes reménységgel ehhez a régi Istenhez fohászkodtak, meglehet, azért
formálódtak cserzetté, hogyha már a régitől sem várhatnak oltalmat, önmagukban keressék a
boldogulás útját, erősek legyenek a maguk őrzésére, mondja a pap, a tanító kisasszony templomi csüggéssel hallgatja az urát, a tanító otthagyja a friss vaddisznócsapást, Egyszóval pogányok, kurtítja le Vántsa a pap gondolatait, Kezdetében nekem is az volt az érzésem, csak később fejtettem meg; szeretnek szabad ésszel élni, kicsit pogányos gondolkodással, de sosem
pogányul, s ha hajdan volt külön Istenük, akkor azt keresik, mondja a pap, egymásra néznek,
Ki gondolta volna, mondja szárazon a tanító, a pap szomorúan elmosolyodik, Szokásaikra se
ügyelt oda a tanító úr?, Vántsa kivár, Nem különösebben, mondja kissé kényszeredetten, Saj29

nálhatja, Vántsa tanító, mint aki nem tud mit kezdeni a lábával, megint keresztbe rakja, hátrább, a csomagtartó árnyékába húzódik, árnyékban mindig biztonságban érezte magát, titkos
öröm fogta el, ha a zöldellő levelek sűrűjében megbújhatott, a rejtekes ágak felvillanyozták,
Megmondom őszintén, közelebbről sosem érdekelt a megrekedtségük, azt se mondhatnám,
hogy közömbös vagyok irányukban, egyszerűen hiábavalónak érzek minden erőfeszítést, mit
kezdjek ott, ahol, fejlődjön a világ bármekkorát, még abban a hitben élnek, hogy a Földet
négy angyal tartja a vállán, négy cethalképű angyal, s amikor vállat cserélnek megmozdul a
Föld; az angyalok fáradtsága okozza a földrengést, a forgószélben boszorkányt látnak, guruzsmás asszonyhoz járnak, ha kicsit tojik a tyúk, az már nem is valódi tojás, hanem ördögtojás, s ki tudja még, mit nem lefetyelnek össze, mondta heveskedő hangon, a pap békésen hallgatja, majd előredől, Tréfál a tanító úr, mondja, Komolyan mondom, a legkomolyabban, lazít a tanító nyakkendőjén, a pap elhúzza a száját („Az őseink, a nagyapáink s még előtte élők
még úgy hitték, hogy a Föld a tengervízben úszik, a víz alatt cethalak tartják, s ha valamelyik
elfárad, elhagyja a helyét, azon a helyen megbillen a Föld, hasadékok keletkeznek, házak omlanak össze, meg azt is képzelték, hogy az égbolt sátorhoz hasonlatos, hatalmas formájával
beborít mindent, a Földet, a tengereket, a tengerből kel fel a Nap, s este oda is tér vissza, a
Hold ágya ugyancsak a sokasult víz, az égbolt fölött helyezkedik el a mennyország, a Föld
alatt pedig a pokol.", „S kend is úgy hiszi, Ambrus bá'?", „Együgyű lennék, ha így hinném, a
háború alatt s utána is sok helyütt jártam, sokfélét tapasztaltam, Pesten még a csillaglesőbe is
eljártam, annyi szent, más a világ fekvése, mint ahogy azt régebben hitték, a Föld, a Nap, a
Hold, a csillagok megszabott úton járnak, hogy kinek vagy minek a törvénye szerint, annak
csak az Isten a megmondhatója..."), Amiről a tanító úr beszél, a népi hitvilág; képzelet foszlányai, maradékuk nem a mostani állapotokra utal, régi gondolatvilágukat vetíti vissza, régi,
már csak sejtelmekben őrzött vallásokra utal, a kutatók; a vizsgálódók számára minden megnyilatkozásuk hasznos és érdekes, mondja változatlan higgadtsággal, Vántsa tanító türelmetlen mozdulatot tesz, A kutatóknak, a vizsgálódóknak, de nem nekem..., a tanító kisasszony
erőltetett érdeklődéssel figyeli az élénkülő összecsapást, a pap kérlelhetetlen szigorral nézi a
tanítót, Nyilván azért tért vissza a szülőföldjére, hogy szerzett tudását megossza, mondja szálkásan, a tanító görcsösen megvonaglik, Úgy ahogy mondja, tanítónak tértem vissza s nem lidércűzőnek, fortyan fel, alig tudja fékezni magát, már-már szájszögletén a sértés: Tiszteletes
úr mire ment a tudásával?, szavait azonban visszafogja az engedelmesség, kis ideig tétovázik,
aztán megin a rejtekes ágak közé menekül, a papban pontosan rögzül a türtőztető mozdulat,
lelkiismeret-furdalással figyeli a vadászkönyvbe temetkező arcot, esze ágában sem volt, hogy
a tanító fejére olvasson, nem szól, engedi, hogy szomorú hallgatás férkőzzön közéjük (Vajon
mit gondol most rólam..., pap létemre a homályt pártolom, hogy magyarázzam meg neki, ha
megigazulásukban így segíthetek nekik a legtöbbet, engedve-terelve juthatok velük a legmesszebbre, felvett hitük csakis így válhat benső hitté...), a szomorú hallgatásból a tanító kisasszonynak is kijut, felnyitja a füzetke fedelét s róni kezdi a sorokat: „Amiánt, hogy nem sorját járja az eszem, most látom, mennyire az ő gondolkodásukkal gondolkozom, talán megbocsát az, akinek a kezébe kerül ez az írás, zaklatott lélek, zaklatott kéz írja, amilyen mérhetetlen bennem az öröm, éppen olyan mérhetetlen a fájdalom, párjával jár ez is, mint minden ebben a hajszolt világban, örvendésem és szomorúságom mértéke megegyezik az emberekével,
akiknek...", Mit írsz, Eszter?, kérdi a pap, a tanító kisasszony eltakarja a kusza sorokat,
Naplót, feleli, Ilyenkor?, fut fel a pap szemöldöke, Most van írhatnékom, feleli a tanító kisasszony, Sok van-e belőle?, Most kezdtem, Aztán miről akarsz írni?, a tanító kisasszony vállat von, Mostanról, a készülődésről, azelőttről meg még azelőttről, mindenről, amit velük éltem, velük élek, a pap arcáról lefut a töprengés, A naplót előre haladva írják, nem hátra,
mondja visszatartott nevetéssel, Akkor ez más napló lesz, mint a többi, Más hát, visszafelé
történik, úgy ahogy mi történünk, Ne csinálj csúfot belőlem, mondja sértődötten a tanító kisasszony, Tréfának szántam, érinti meg a kezét a pap, Ez nem tréfa, húzza el a kezét a tanító
kisasszony, Nem, persze, hogy nem tréfa, kedélyeskedik tovább a pap, a tanító kisasszony el30

fordítja a fejét, az ablak változatlanul patakzik, esik, vigasztalanul esik, éles suhintása rácsot
feszít az ablaküvegre, pillantása hasztalan próbál kijutni a rácsozat rései közt: (Tréfáltam, te,
aki semmiben sem tréfálsz, miért éppen rám penderíted a siklatott szót?, rám lehet, de gyűjtéseimet nem hagyom, nem azért gyűjtöttem annyit, hogy mosolyod mihasznává tegye, gyűjtöttem mesét, regölést, ünnepkörhöz fűződő népszokásokat, babonás hiedelmeket és gyógyításokat, a betegségek elnevezését, a gyermekjátékokat, a halottas szokásokat; reformátust, katolikust egyformán, Illés Ambrus búcsúztatóját az utolsó strófáig összeborzadva másoltam;
Mely gyász, szomorúság szállott le a tájra, amelyet a halál hozott be e házba, itt nyugszik egy
atya, gyászos koporsóban, teteme itt fekszik, nem tér vissza soha. Testem betegsége, éltem ellenőre, a halál rém keze célt vett a szivemre, eltalált fegyvere, éles hegyes tőre, életem ledöntve, koporsóba téve, Itt sem hagy pihenni, végképp el kell menni, nem akarja tudni, kiktől kell
elválni, csak hogy meg kell halni, föld alá szállani, jaj az én szívemnek, árvákat kell hagyni, ó,
te mérges halál, ha már meggyilkoltál, annyi árva szívet gyászba borítottál, cserébe helyettem,
látod, hogy mit adtál, nagy árva családom, hányszor rám borultál, Esperes jó atyám, hívek jó
vezére, sok ezer léleknek vagy őrizője, segéljen az Isten hatalmas ereje, soká éljen itt még, hitünk hirdetője, Édes feleségem, Mári, a te neved, elhagy a te férjed, azért el ne feledd, jaj,
érezni foglak, keserves a könnyed, csak meg ne szakadjon fájdalmadba szíved, Reád hagyom
azt a négy árva kis szívet, égig érő bánat, fájdalmas keservet, akik nézni fognak, hogy a föld
eltemet, akiket a szívem, végtelenül szeret, Még egyszer meghalok, értetek árváim, családomban kinyílt, nemes szép rózsáim, elhervadtok értem, szép virágszálaim, tireátok adom szerelmes csókjaim, Szívemtől elszakadt drága szép gyermekim, Apolló és Erzsi, kedves férjetekkel,
ne sírjatok rajtam a bús szívetekkel, az Isten áldjon meg szép kis gyermetekkel, Drága kis árváim Trézsi, Ferenc, Szabin és a kis Sebestyén, szomorú megzatim, jaj, szegény árváim, testem koporsója, azt is a föld mindjárt tőlük eltakarja, Hitvesem testvéri, Emeren és Lőrinc,
akik jók voltak, Brigitta és Gergely: Antal, Menyhért, a jó hitvesekkel, érjen nagy boldogság
szép s jó gyermetekkel, Első feleségem, jó testvére István, aki halálomról talán nem is hallván,
Brigitta és Ambrus, jó családotokkal, az Isten áldjon meg minden javaival, Végső búcsút
mondok, tisztelt komáimnak, búcsúcsókot adok komaasszonyimnak, békességben élő, jó
szomszédaimnak, áldást adjon Isten, jó rokonságimnak, utolsó szavamat emelem hozzátok,
Hadikfalva község, képviselő társak, bocsánatot kérek, ha miben vétettem, az Isten áldjon
meg, ki-kit eggyen eggyen, Végtiszteletemre akik megjelentek, bús harang szavára összesereglettek, megásott síromhoz fájón kísértetek, ezen s másvilágon, boldogok legyetek...), Nézz
csak rám, Eszter, mondja szelíd hangon a pap, a tanító kisasszony elsírja magát, Megbántódtál?, érinti meg a pap az asszony karját, Nem, rázza a fejét a tanító kisasszony, Sírsz, Sírok,
Mi jutott eszedbe?, Illés Ambrus temetése, Illés Ambrus?, Hadiki elöljáró volt, Katolikus!,
Hát aztán?, református búcsúztatót már gyűjtöttem, a katolikuson volt a sor, mondja könnybe lábadt szemmel a tanító kisasszony, És még mit gyűjtöttél?, kérdi fürkészőn a pap, Mindent, Mi mindent?, Mondókákat, lakodalmas szokásokat, És mikor gyűjtötted?, A szombatvasárnapi foglalkozásokon, az újságolvasás szüneteiben, egy-két történetke mindig közbeközbe szövődött, nálad nem?, kérdi a tanító kisasszony, a pap megbillenti a fejét, Én megállás nélkül olvastam, az egyiket az Ellenzék érdekelte, a másikat a Barázda, a harmadikat a
Pásztortűz, olyan is volt, aki a Cimbora meséit várta a legjobban, lágyul meseivé a pap hangja, Nincs olyan ember, aki Benedek Eleket ne szeretné, hagyja helyben a tanító kisasszony,
Vántsa tanító nagyokat pislog, hallani többször is hallott az Andrásfalvi új iskola szombat-vasárnapi elevenségéről, a felolvasásokról, a tánc- és színdarabtanulásról, az éneklő délutánokról, de sietett minél gyorsabban elfelejteni, Igaz, hogy a Tiszteletes úr is tanítóként kezdte?,
hagyja félbe az olvasást, Igaz, mondja kurtán a pap, Végül is... Hogy lettem pap?, fejezi be a
pap a várt kérdést, Úgy, hogy pap akartam lenni, folytatja nyomban a válaszadással (Végül
is..., miért kérdezi meg tőlem mindenki?, holott már a szászvárosi Kun-kollégiumban erről álmodtam, Nagyenyedre is jó szívvel mentem, Dévára, a tanítóképzőbe már fogyatkozó reménnyel, kétesztendei tanítóskodás után, Nagy Károly püspök segedelmével, mégis mellém
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állt a szerencse, beiratkozhattam a kolozsvári teológiára, a másik, Makkai püspök jóakaratából pedig nyakamba szakadt a regáti próba, Braila, Galac, magyar pap román szertartással, a
temetéseken vittem elöl a főtt búzát, vittem előrenyújtott karral, vittem a halott túlvilági eledelét, pap voltam; Isten s a lélek szolgája, vinnem kellett, a szokás mindenütt szokás, a szokásnak parancsolatja van, „Miért büntetnek téged?", szánakoztak otthon maradott társaim,
„Mert jól beszélek románul, ha ez bűnnek számít", feleltem külön-külön nekik, szabadon
hagyva előttük a pályát; legyenek esperesek, püspökök, s hogy én se maradjak jutalom nélkül, Tőkés Ernő bukaresti esperestől'megkaptam Andrásfalvát...), Vántsa tanító mosolyt
erőltet az arcára, Valami oka csak volt, akadozik a hangja, Volt, keveselltem a tanítóságot, a
szószék magasabb az olajos dobogónál, nem csak a gyermeki gyülekezetet fogja be, mondja a
pap, minutányi csend támad, Értem, válik jellegtelenné Vántsa mosolya, mint aki attól tart,
hogy lemaradt a következő szarvashajtásról, megint a könyv fölé hajol, már a harmadik lélegzete ritmust vált.
*

Fekete örvendést láttál-e?, pedig van, ha én most örvendenék, fekete lenne, egészen fekete, őrizgeti Sebestyén Lajos Mózes Mihály hunyorgását, hiába próbál eltávolodni a komorló
tekintettől, hiába tereli gondolatát, másra, minduntalan a fekete örvendést látja (Egyetlen éjszaka le tudta győzni, feje, mintha el akarná hagyni, lehorgadt, ilyen mélyen sose hordta, még
akkor sem, amikor foglyul ejtették, irigyeltem, hogy a nevetés halálközeiben sem szakadt le
róla, szándékosan, szándéktalan segített túlélni a lágeréletet, „Ha te nem lennél, Mihály...",
„De vagyok, mert apám is volt, anyám is, meg két nagyapám, két nagyanyám, meg négy ükapám, négy ükanyám... s itt félbe is hagyom, mert ha tovább szaporítom, kiviláglik, hogy
ezerre meg tízezerre rúg a rokonságom, székelyre és nem székelyre, németre és ruszinra, meglehet még oroszra is, s egyik se tud a másikáról, ebből a tudatlanságból kerekednek a háborúk, a drótkerítések"..., bárki bármivel hozakodott elő, szikráit az esze, s milyen jó, hogy
szikráit: nem engedte, hogy elhatalmasodjon rajtunk a szomorúság, több esetben, pedig nem
értették meg, még az őröket is felvidámította, elnéző mosolyuk kacagássá erősödött, s ha több
az élelem, a lágert se bánjuk, de sajnos, kisebbedni kezdtek a porciók, napról napra gyengültünk, fogyatkoztunk, mint a harmadnapos csirkék, „Most vidámodj, Mihály", „Mindjárt,
csak először elmegyek pityókát lopni", „Pityókát?", „Ne tátsd a szájadat, Lajos, attól nem
laksz jól", „Hol van itt pityóka?", „Ha velem tartasz, megtudod", „Azt a pityókát, amire
gondolsz, őrzik", „Azt igen, amelyikre én gondolok, őrizetlen", „Ezen kívül mit álmodtál?",
„Azt, hogy együtt szökünk ki a lágerből", félős álom volt, de megtettük, hetente kétszer kiszöktünk, belaktunk a fagyos pityókából, s szöktünk vissza, ha nincs Mihály...), Eldugított
az eső, Mihály?, követi Dávid Gáspár keserű bólintgatásait, Mózes Mihály még mindig meredten bámul, El, mondja tűnődő arccal, El, mert mélyre eresztetted a kedvedet, próbálja kimozdítani feketüléséből Sebestyén Lajos, de Mózes Mihály nem mozdul, hallgat, sűrű szemöldökében elakad a szüremkedő világosság, Úgy hallgatsz, Mihály..., Mint a cséplésre váró
mag, fejezi be Sebestyén Lajos szava járását, ismerte..., ha fenn, Falkóban búnak eredt a fejük, ez volt a jelszó, összenéztek, Mózes Mihály arca megenyhül, A fene vigyen el téged, Lajos, azt se hagyod, hogy kiszomorkodjam magamat, Eddig te nem hagytad, mondja sietősen
Sebestyén Lajos, Mózes Mihály emlékező pillantást vet az ablakra, Be szívesen visszamennék
Falkóra, veszti el szemöldöke árnyékát, Te is?, követi Sebestyén Lajos az ablakos pillantást,
Vissza, bizony, szabadul tekintete az ablakon túlra, Vissza, mert tisztultabb volt arra az élet, a
fák tették-e vagy a magaslat, meg nem tudnám mondani, megérzésem szerint a fák, biztos, te
is észrevetted, erdőközei majdnem mindenki a fák természetéhez igazul, mondja Mózes Mihály, nyrrr, nyrrr, nyílik-csapódik a barakajtó, csend, libbenésnyire frissület, Sebestyén Lajos
beleszippant, Észrevettem, Mihály, hogyne vettem volna észre, az én eszemet is megjárta, aki
a fákhoz igazul, a másikához is könnyebben igazul, emlékezz vissza, Falkó sokat segített,
hogy egymás emberévé tudjunk válni, mondja frissületbe feledkezőn, csend, gyérülő esőverés,
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csend; Segíteni segített, de abban már nem tudott segédkezni, hogy azok is maradjunk, bólintja sajnálkozással Mózes Mihály, csend, gyér esőverés, dohogást gyűjtő csend, Mi maradtunk volna..., Nem mi festettünk feliratokat a barakkra... Hamar elunta a román a békességet..., Kezdetben csak sündörögtek, aztán a nézésüket élesítették..., hangosul a dohogás,
csend, szalmazizegés, csend, Sebestyén Lajos nyelvére visszatér a keserűség (Mit szólsz ehhez,
Ilié Bóján?..., előttem maradt, ahogy állunk a barakk oldalánál, rajta a falfestés: Vorbifi numai romaneóte, állunk, én értetlen, te a festékhez sápadva... nézed a magyar beszédet tiltó
mázolást, „Alávalók!", rúgsz a közel eső, csonkult fadarabba..., szervezkedő szavad kevésnek bizonyult, nem csak elérte, irtássá tette Falkó magasságát a piszkálódás, a szökdelő széltől
sustorgó esték lökdösődő estékké bolydultak, kikezdtük egymás nyugalmát, azt a nyugalmat,
amit a békéltető erdő adott jutalmul egésznapos munkánkért, közelségünkért..., kár, nagy
kár, hogy nem beszéltél többet magadról, szokatlan gondolkodásodról, lopva éltél, lopva olvastál, nem tehettél mást, a rejtekezésed nem engedte..., pedig az a szakadozott fedelű könyvecske, amit a hátizsákodban dugdostál, engem is érdekelt volna, nem akármi lehetett
benne..., találgatásom szerint a szervezkedők bibliáját hordtad magaddal nagy-nagy
féltéssel...), Igazulunk, igazulunk, inkább igazodunk, mióta a világ világ, mást se teszünk, valamihez, valakihez mindig igazodunk, igazodunk a némethez, a románhoz, most éppen az álmatlansággal kedveskedő Hazaiakhoz..., s mikor igazodunk magunkhoz?, markol a nedves
szalmába Dávid Gáspár, Kerekes Ferenc felkacag, Majd ha tengertől tengerig országod lesz,
mondja visszhangzó kacagással, Egyszer már volt, mondja Csobot Vilmos, így volt, vége volt,
mese volt, fordul mesébe Ambrus Gáspár, Neked mese, nekem fényesült idő, harapja össze a
száját Dávid Gáspár, csend, szalmazizegés, csend, Sebestyén Lajos a „fényesült idő"-re érkezik vissza Falkóról, Azóta is azt a fényességet böjtöljük, komorul el, Nem veszett oda az az
idő, Lajos, nem veszett, fénylik fel Dávid Gáspár, csend, erőtlen esőzés, csend, Sebestyén Lajos, mint aki távoli, iskolás kori szavakat hall, maga elé mered (Ha nem veszett oda, hol van?,
az öreg tanító fejében?, Világosig sötétül, a német tanító kisasszony szótöréseiben?, cigánynál is kicsibb a becsülés, a dászkálok énekében?, román előrébbvalóság tornyodzik, Ambrus
Gáspár mesés kedvében?, „Járj utána...", Csobot Vilmos kacagásában?, fulladás kacag, Király Antal méricskéléseiben ?, a fonákja hosszabb a színénél, Mátyás Gergely peckes járásában?, eget súrol a pártoskodás, Nagy Lázi szemében?, kés fenődik, Balázs Lőrinc szívében?,
lányrokolyák borítják, az én lábamban?, futástól nyilallik, vesztődik az az idő, Gáspár, amit
fényesülten hordasz az eszedben...), Eleget darvadoztunk, Lajos bá', dörzsölgeti a kezét Balázs Lőrinc, Mitől jött rád a viszketés?, süppeszti vissza a fiú vállát Csobot Vilmos, Attól,
hogy lélegzik a reggel, mondja nevetve Lőrinc, Ha lélegzik, nyiss ajtót, nekünk is jusson frissületéből, pillant kifelé Sebestyén Lajos, Lőrinc szája megint mosolyra húzódik, nyúlás szökkenéssel fut az ajtóig, tárja ki egészen, esőszagú szellő suttyan nyomába, lengi be a barakkot,
szaglássza végig a szalmát, a barakk mélyedéseit, a szalmához nyirkosuk testeket, szs... szs,
szs, érkezik a második, harmadik, negyedik lebbenet, fázóssá borzolja az átizzadt hálómaskarákat, nem számít, csak borzolja, könnyüljön a barakk, a tüdő szorultsága, kialvatlan pillogás, könnyüljön a lúdbőrös gubbaszkodás, énekével a lélek: Tegnap vettem pántlikás kalapot, Fújja a szél rajta a szalagot, Ha nem fújja, magam meglobogtatom, Azt az ügyes kislányt
idecsalogatom... a sötétbe, fordul vidámodással Balázs Lőrinc, akár a barakkot belengő
ének, szertefut a dallam, mintha az esőzéshez kedvetlenedett szomorúságot akarná kiszorítani
az átfázott deszkaketrecből, Mind azt mondják, ez se szép, az se szép, olyan vagyok, mint a
csillagos ég, Olyan vagyok, mint a csillagos ég, A két orcámon kiütött a szerelem... a sötétbe,
osztoznak többen is a dallam örömében, társulásra Sebestyén Lajos is fiatalos testtartásba feszül, énekel; Falkóig könnyűi (Mint a csillagos ég, be sokszor éreztem odafenn, fák koronájával a fejemen magasságos mezejét jártam, gazdag voltam és méltóságos, egyedül ott tudtam
elfelejteni, hogy szegénységgé zsugoritott élet jutott nekem, nekünk, zsugorítottságon belül is
zsugorítottság, s ha már az jutott, hadd szoktassam szememet biztatásaidhoz; ne hagyjam
magamat küzdés nélkül..., mint a csillagos ég..., mint a csillagos égbe emelő erdő!.. „Miért
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szereted annyira azt a gyárat, Lajos?", „Mert magasan van", „Tőlem pedig messze", „Ne kötözz megint, Emer", „Szombat van, nem?", „Szombat", „Mit csináljak, ha egyszer utazó
ember lettél", „Utazó s örökké megtérő..."), Gyógyul a kedved, Lajos, veti hátát a falnak
Dávid Gáspár, Szél járja, fordítja arcát a fuvallatba, Menjünk ki, hogy járja át egészen, élénkül Dávid Gáspár, mint amikor mozgósítást hirdetnek, bolydul a barakk, Nyugalom, emberek, korai még a mozgolódás, emeli meg a hangját Csobot Vilmos, Ha neked korai, feküdj
vissza, inti le Kerekes Ferenc, Parázslásnak itt most semmi helye, mondja komolykodón
Ambrus Gáspár, Kinn még annyi sincs, mert szemerkél, szól vissza az ajtóból Balázs Lőrinc,
Sebestyén Lajos is feltámaszkodik, szeme réveteg, nem gondol semmire, halkulat, csend,
szs... szs... szs; esőszagú lebbenet, csend, nem akar gondolni semmire, Pálinka kellene, egy
kicsi pálinkácska, nyalja meg a száját Ambrus Gáspár, Az bizony, pálinka nélkül nem reggel a
reggel, nyeldekli Kerekes Ferenc, Nekem van egy üvegecskével, matat a mentává zsebében Király Antal, Tisztelj meg minket, Anti, A szememmel is meginnám, Hozzad, mert már porlad a
nyelvem, jár körbe a nyeldeklés, majd kézről kézre az üveg, mire Dávid Gáspárhoz ér, megürül, Honnét tudta ez a pálinka, hogy még a szagát se állhatom, mondja nevetve Dávid Gáspár, Ó, hát a pálinkának sok esze van, megérzi, hogy ki szereti s ki nem, kacagja Király Antal,
Azért igyak, hogy utána búsolkodjak, mint a tükör előtti ló?, tart tovább Dávid Gáspár nevetése, Vagy mint a hadiki búcsús, mondja Sebestyén Lajos, Miért nem az istensegitsi, ott tartják három napig a búcsút?, forog kérdőleg Csobot Vilmos, Mert én éppen rád gondoltam,
feleli Sebestyén Lajos, újabb kacagás támad, szinte színt vált a barakk, a reggel, Hű, de megehültem, mondja Király Antal, Még a vasszeget is megenném, tódítja Ambrus Gáspár, Vagy
másodjára is a macskát, sárgállik Kerekes Ferenc kacagása, Minek hozakodsz elő örökké azzal a macskával, Ferenc?, fortyan fel Ambrus Gáspár, bugyog a kacagás, Tőled szeretném
hallani, mondja Kerekes Ferenc, Mondja el Dávid Gáspár, benne minden megmarad, nevet
kényszerűségből Ambrus Gáspár, Mondja a rossznyavalya, azóta is endelgeti a gyomromat,
húzza el a száját Dávid Gáspár, csend, buggyanó kacagás, csend, Mondjad, mondjad, azzal is
telik az idő, biztatja Csobot Vilmos, várakozó csend, pisszegés, Dávid Gáspár csömörös homlokráncolással pillog, Okádni akartok?, kérdi barázdáitan, Éhomra vagyunk, nincs mit kiokádjunk, türelmetlenkedik Nagy Lázi, Dávid Gáspár nézi őket egy ideig, majd emlékezésbe
fordítja a fejét: Gyorsan kiképzett katonaként kerültem a frontra, hathetes sietség után indítottak Tirolnak, Trieszt, Mararello, Aldeno, Calliano, Reveretto volt a masírozás iránya, hol
vonattal, hol gyalog masíroztunk, hegynek neki, fennsíkon át, az egyik helyt zöldellt minden,
a másikon éppen havazott, hegynek fel, ehülten, fagyos szél, az ellenség gyilkos tüze ellenében, gondolhatjátok, mit szenvedtünk, a taljánok úgy heveskedtek, azt hittem, a pokol tüzét
járom, gránátos-srapneles tűzijátékkal megvilágított poklot, pokolbeli lehetett, aki kitalálta a
háborút, lelkület nélküli ember, mert csak az leli örömét az öldösődésben, gondoltam magamban, a többi sem gondolhatott mást, tépetten és véresen kínlódtunk a hóban, se tartalékadag,
se konzerv, „Csak holnapig bírjuk", mondogatta a szakaszvezető, „Miért, mi lesz holnap?",
kérdeztük maradék erőnket összeszedve, „Elfoglaljuk a taljánok állásait s dugig lakunk", nézett a magasba bizakodón a szakaszvezető, s elindultunk a bizakodás nyomába, mentünk,
mint az erőtlen legyek, mentünk, míg az Isten utunkba nem rakott egy települést, olyan hegyi
falucskafélét, abba' a helybe be is szállásoltuk magunkat, úgy rendezkedtünk, hogy mi, bukovinaiak együvé kerüljünk, „Hajlékunk már van, hanem egyéb étekről nekünk kell gondoskodni", meredt ki az ablakon Gáspár, „Igazat szólasz", igazodtam indítványához, de mielőtt
megtanakodtuk volna, hogy s miként, Ambrus Gáspár elindult házigolni, alig telt bele egy
órácska, hát jő' vissza peckesen, „Gáspár bizony dugig ette magát", fújt közénk nagy sóhajtással Gyergyói Pista, Gáspár étekmaradékos szájjal kacagott, „Mit ettél, Gáspár?", tudakoltam s már kerestem is az irányt, merről érkezett, „Egy: trónörökösnek kijáró sültet, kettő:
csak semmi sietség, egyesével szolgál fel a talján", szólt Gáspár nagygazdásan, alig vártam,
hogy rám kerüljön a sor s néhány fejedelmi falásig trónörökösnek érezzem magamat, mondjuk Károlynak, aki gyakran tartott szemlét azon a tájékon, kopogó szemekkel találtam rá a
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taljánra, csűr féle helyen szorgoskodott, ahogy észrevett, félbehagyta a bőrmunkát, s előbújt
a száradó bőrdarabkák mögül, erőst a szemébe hullhattam, olyan kényszerrel pillogott, mint
aki rajtavesztett, kényszerét azon nyomban befedte kedveskedő mosollyal, s mutogat a szájába,
hogy az étek hozott-e ide, „Ja, ja", mondtam tompított németséggel, húszat se számoltam,
már előttem volt a tányér, a tányérban hús meg pityóka, kezibe nyomtam a tíz krajcárt, ugye,
amíg én a lábammal az asztalig mértem a távolságot, a kezével tudtomra adta, hogy porciójáért mennyit kér, kérj, amennyit akarsz, gondoltam.... láttátok volna, hogy ettem, három falás
a pityóka, két falás a hús..., bármennyire jólesett, az ízével nem tudtam megbékélni, „Gut?",
kerekedett tovább a talián képe, én csak rángattam a vállamat, s közben azon törtem a fejemet, hogy kéne megkérdezzem, mivel mentett meg az éhhaláltól, s ő már mondja is: „Katze",
ugye, akibe ennyi kedvesség szorult, magától kitalálja a másik gondolatát, „Ó, hogy a nyű essen beléd, te tisztátalan talián", átkoztam a gamatságához feketedett taliánt, átkoztam volna
tovább is, ha az utolsó falat nem az ádámcsutkánál áll meg, elfogott az okádás..., hát szép az
ilyen?, émelygett még a gondolatom is, a katonája se különb, az utolsó töltényig rajta tartja a
kezét a puskán, s amikor fogságba esik, mászik a földön, mint egy hernyó, beszart nadrággal
könyörög az életért, esküszik az Istenre, a gyermekeire, hogy többet sose fog fegyvert a kezébe, másnap ugyanúgy lő, ha nem még veszettebbül..., szakad félbe az emlékezés, csend, arcokra futó döbbenet, csend, A többieknek meg sem mondta, hogy mit ettek?, kérdi Balázs
Lőrinc szörnyülködve, De, megmondtam, kérdezd meg Gáspár bádat, feleli Dávid Gáspár,
Ambrus Gáspár megint elváltozik, Bárcsak ne mondta volna..., attól kezdve kerültünk a talián házát, mint a dögkutat, az igazi éhkopp ezután következett, napjában csak egyszer kaptunk menázsit, kaptunk, ha éjnek idején, lóháton megérkezett, sokszor bizony nem érkezett
meg, beleveszett valahol az ágyúzásba, várhattunk másnap, sokszor harmadnap éjjelig,
mondja, mint akinek nehezére esik a beszéd, Én bizony megettem volna, hajol előre Sebestyén
Lajos, Ne hozd rám az endelgést, Lajos, fordítja el a fejét Király Antal, Sebestyén Lajos kivár, megvárja, míg az elfordult fej visszafordul, Meglátszik, hogy nem voltál fogságban,
mondja halkan, mintha magának mondaná, Ott se ettem volna meg, inkább odaveszek, gyűjti
köpésre a nyálát Király Antal, Hohó, nem úgy van az, nyúlik bele Sebestyén Lajos hangja a
többiek hallgatásába, A végső minutában már nem az eszed irányít, nem bizony, az ösztön parancsolatát éled, ennek a parancsolatnak már semmi se számít, csak ami marokban fogható,
szájba tömhető, toldja meg, csend, töprengés, csend, Most, hogy mondod, lehet; jobban járunk, ha a talián főztjénél maradunk, nem hullnak el már menetközben annyian közülünk,
mondja Dávid Gáspár, iménti tiltakozása szemlátomást enyhül, Azt hittem, hogy utánuk szakad a szívem, éppen a tűzvonal felé tartottunk, a gyors menésben egyszer csak azt veszem észre; az egyik is, a másik is maradozik le az útszélén, „Velük mi lesz?", kérdeztem siettemben
Vilmostól, aki sűrűn hátra-hátrafordult: „Mi lenne, megfagynak," mondta Vilmos belevicsorítva a hófúvásba, „Az mégse lehet...", lökte vissza rikoltásomat a szél, „Te is itt akarsz megdögleni?", taszított meg hátulról valamelyik bajtársam, kis híján kipenderültem a menetből,
azon sem csodálkoztam volna, ha kipenderülök, hálni járt belém is a lélek, olyan gyenge voltam, s ha tudom, még mi vár ránk, egész biztos, hogy feladom, ezután jött a hadd el hadd, a
taljánok akkora tüzelésbe fogtak, mintha az egész világot el akarnák pusztítani, kellett nekünk Monté Santa, vetettem magamat az ágyú vájta mélyedésekbe, hát látom, hogy emberre
ember; hull a maradéka, nagy része holtan, a kisebb sebesülten esik össze, utolért a büntetés,
Gáspár, utolért, mert halálhozónak jöttél Taljánországba, vacogtam a pattogzó sziklák közt,
készültem magam is a halálra, készültem minden minutában, a minutákkal együtt fehérült a
hajam, Egy hét se telt bele, heten maradtunk az egész zászlóaljból, hírmondó se marad belőlünk, ha a hatodik nap nem kapunk erősítést, folytatja sűrű pillogással Dávid Gáspár, csend,
csendesülő esőzés, csend, Hogy bírta ki ép ésszel?, meregeti a szemét Nagy Lázi, Dávid Gáspár hideglelősen néz a sötétlő gerendázatra, Azt csak a jó Isten tudja, azt is, hogy miképpen
őrzött meg, tizenkét offenziva után élve marasztott, mondja még mindig hideglelősen, Tizenkettő s a többi, segít az emlékezésben Ambrus Gáspár, Dávid Gáspár gondolkodásba szegi a
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fejét, Csernovicra gondolsz?, mondja inkább, mint kérdezi, Isonzóhoz képest gyerekes küzdés volt, a hideg nagyobb ellenségnek számított, mint az orosz, olyan hideget azóta sem paciltam, az őrséget futkosással töltöttem, még így is a lábamba ütött a fagy, a hó fagyott madaraktól tarkállott, Istenem, ha eddig megtartottál, ne hagyj el, emeltem fejemet a fagyos égre,
emeltem, de mindhiába, irgalmatlan szürkület nézett vissza rám, mire való ez az átkozott háború?, ordítottam bele a szürkületbe, ordítottam, pedig tudtam, hogy az ég hallgatásból van,
s ha megszólalna se felelhetne mást, csak azt, amit mindenki tud: a háború azért van, hogy a
szegényeket tovább nyomorítsa; a fiatalokat fiatalon gödörbe taszítsa, a másikat kar és láb,
az öregeket gyám nélkül, az asszonyokat felére, a gyermekeket árvaságra hagyja, míg az emberek nagy része koldusbotra jut, a háborúcsinálók pungája hasadásig teljen pénzzel, csúsztatja ujjait fehérült hajába, csend, fázós mozgolódás, csend, egymást néző szemek, fészkelődés, csend, Csak nagyobb háború ne legyen, tördeli a kezébe akadt szalmaszálat Sebestyén
Lajos, Se kicsi, se nagy, népnyuvasztás mind a kettő, reccsenti Dávid Gáspár, Ne legyen, ne
legyen, azt hiszed, megkérdezik tőled?, görnyed előre Ambrus Gáspár, Eldöntik azt nélküled
is a halálbeszédű emberek, csikorgatja a fogát Király Antal, Nélküled s a nevedben, mondja
Ambrus Gáspár, A hergeletlen népnek elegendő egyszeri tárgyalás is, hogy békét kössön, hajlik megint háborús idejébe Dávid Gáspár, Sose felejtem el azt a decemberi napot, se én, se aki
megélte: 17-én a tisztek parancsba adták, hogy nem szabad többet lőni, lövöldözéshez szokott
fülünk nem akart hinni a békés parancsolatnak, vigyázkodva merészkedtünk ki állásainkból,
pillogunk jobbra, pillogunk balra, csak középirányt nem, ahol százszám gyülekezett a muszka, integettek a drótkerítésnél, hogy menjünk közelebb, bátortalan lépésekkel, hátha megszórnak, elindultunk, minél közelebb értünk, annál jobban látszott rajtuk az öröm, erre bennünk is megáradt a bizalom, összevegyültünk, ölelgettük egymást, hangoskodtunk, mindenki
mondta a magáét, mondta, mintha értenénk a beszédüket, ők a miénket, nem értettük, csak
éreztük, hogy mit takar a szó, „Nagy marhák vagyunk", magyaráztam az egyik bajuszba bújt
muszkának, „Mir, mir", eregette a bajusza alól, mirregett, sírt, sírt, mirregett, én még akkora
könnyet ember szemében nem láttam, oldódik a feszültsége alig látható mosolygásba, mosolyából a barakknak is jut, a figyelő szemekből kifut az árnyék, már-már úgy tűnik, minden
szempár nyugvássá tisztul, az időt nyerő emlékezés végül is időt lassító szorongássá sűrűdik,
Sebestyén Lajos kezében pattog a szalmaszál (Csak nagyobb háború ne legyen, „Se kicsi, se
nagy, népnyuvasztás mind a kettő", úgy, úgy, népnyuvasztás, jól mondta Dávid Gáspár az
imént..., menekül a lengyel, menekül a román, menekül a szerb, menekülünk mi; Lengyelország lángot fogott, Csernovic kiürült; Bukovina ürítődik, Besszarábia ürítődik, Bácska ürítődik, valamerre futóktól torlódnak az utak, az állomások, mint amikor polyvába kap a szél,
szerteröppennek a népek, melyik hol ér véges utat, az Isten se tudja, „Ha ott is csak az alázódás jut nekünk, jobb, ha el se indulunk, Lajos", „Hol ott?", „Azon a félországnyi birtokon,
ahol befogadnak", „Ha befogadnak", „Ennyi emberrel mégsem járathatják a bolondját",
„Mennyivel, Emer?", „Hát amennyien mi vagyunk", „Marokra való az, Emer, egy morzsolásra, fogságból jövet láttam, hogy mennyibe vevődnek a marokravaló nációk..."), Ne örvendj, Gáspár, még visszakerülhetsz, Csernovicba, szólal meg hosszú hallgatás után Mátyás
Gergely, Hova, Gergé?, kapja fel a fejét Dávid Gáspár, A szögesdrót mellé, mondja bújtatott
hangsúllyal Mátyás Gergely, És miért éppen oda?, kérdi Dávid Gáspár, Hogy befejezd a
muszkákkal a barátkozást, nevet Mátyás Gergely, Az már rád vár s a többi kivagyiskodóra,
mást se csináltok; fonjátok a kerítésrevalót, drótból, szóból, ami pártoskodástok ügyébe esik,
keményül Dávid Gáspár hangja, csend, gyér esőzés, csend, Mátyás Gergely megvető pillantást
vet Dávid Gáspárra, Hallják-e emberek, megint pöffentett a bíró, mondja Nagy Lázi, nemigen hallhatták; se kuncogás, se bosszús közbevetés, mintha mindenki indító szóra várna, egyre gyakrabban függesztik szemüket a barakkajtóra, Viszket a jobb szemem, jót jelent-e?, téblábol még mindig az ajtóban Balázs Lőrinc, Meglátod a legjobb emberedet, mondja Csobot
Vilmos, S ha fehérnépet lát?, kérdi megint Balázs Lőrinc, Nem jót jelent, feleli Csobot Vilmos, Miért, jő valaki?, nyújtogatja a nyakát Nagy Lázi, Ha nem csal a szemem, az egyik vé36

dőnő kisasszony, mondja ágaskodva Balázs Lőrinc, Jó hír, Áldott legyen minden lépése, Áldott legyen, bolydul fel megint a barakk, hangos beszéd, léptek, türelmetlen várakozás, a védőnő kisasszony megáll az ajtóban, Pár perc múlva átvehetik a ruházatukat, kifertőtlenítettük, mondja színtelen hangon, Az enyém tiszta volt, az ünneplőmet vettem fel, toppan a védőnő kisasszony elé Nagy Lázi, Most még annál is tisztább, mondja erőltetett mosollyal a védőnő kisasszony, s nyomban sarkon fordul, Tyüh, az anyja pendelyét!, füttyent utána Lázi,
Húzd le magadat, Lázi, ne mutasd ki a fogad fehérjét, állítja meg az ajtóban Balázs Lőrinc,
Húzza le ő..., mondja Lázi, mint akinek megakadt a nyelve, elszórt kacagás, csend, a védőnő
kisasszony kopogó járása csizmaléptekre cserélődik, a katonák vállán hatalmas ruháskosár,
sorra lerakják; klórszagú kezek, kosarak, klórszagú barakk, Mindenki keresse ki a magáét,
ropogja az elöl álló katona, csend, orrfacsaró klórszag, csend, egyedül Lázi siet a kosarakhoz,
beletúr az elsőbe, a másodikba, a harmadikba, beletúr a negyedikbe, Mindenki keresse meg a
magáét, mondja utánzó ropogással, az elsőből kiemel egy gatyát, Kié ez a gatya, emberek?,
tartja magasba, csend, klórszag, csend, Ekkora fenekű ember nincs is a világon, kacagja Kerekes Ferenc, Tedd el magadnak, jó lesz bosztánhordásra, neveti közbe Csobot Vilmos, Nézd
meg jobban, Vilmos, a te gatyád, téged formáz, mondja könnyes kacagással Dávid Gáspár.
Állj meg, Lázi, valahonnét én ismerem ezt a gatyát, harsányul a látványhoz Ambrus Gáspár,
Hogyne ismernéd, tegnap húzták le az ülepedről, mondja Király Antal, Ambrus Gáspár közel
lép a kosarakhoz, jobban megnézi gatyát, Nem, nem az enyém, ez a gatya összefosta magát,
rázza a fejét, hangos, majd gyérülő kacagás, körbeállják a kosarakat, hosszas kutakodás,
kézről kézre jár minden gatya, ing, halinanadrág, lajbi, kabát, Az én ingem is összefosta magát, Ennek meg hova lett a színe, Az enyémről hiányoznak a gombok, A lajbim felére csökött,
Se gatya, se ing, se nadrág, Biztos az alján van, Van a nénéd lika, folyik össze kutakodásuk,
Nagy Lázi lekapja magáról a szürkésbarna maskarát, belelép a gatyaszárba, szűk, belebújik a
gyócsingbe, szűk, Ezeket meg mi az istenbe mártották?, húzigálja az ingét, Vesd le, Lázi, nehogy kimenj így, világ csúfjára, forgatja körbe Balázs Lőrinc, Hű, az isten lovát, úgy nézek
ki, mint egy ágról szakadt csobán, káromkodja el magát Mátyás Gergely, Éppen pászol,
mondja Nagy Lázi, Ne bezgess, Lázi, mert a buzgód bánja, sötétül Mátyás Gergely, Nézzétek
a hetes bírót, képes lenne szájon lepcsenteni ezt a gyermeket, állj közéjük Ambrus Gáspár,
Csúfolkodjon a kálik apjával, azzal, kalimpál a karjával Mátyás Gergely, Ha hozzá találsz
nyúlni, megnyuvasztalak, mondja keményen Ambrus Gáspár, csend, kutakodás, csend,
Formázom-e magamat, Lajos?, simít végig a mellkasán Dávid Gáspár, Annyira, mintha nem
is te volnál, mondja szaggatott nevetéssel Sebestyén Lajos, Dávid Gáspár fordulatába merevül: Akárhonnan nézem magamat; magunkat, többet nem formázzuk; akik odahaza
voltunk...

