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Vörösboros poharak
A házunk előtt terpeszkedett a híd, a puszta léte miatt lett egyszeriben
alattomos, és a hosszú esők mintha tetézték volna a hozzátapadt félelmet; a
partról bőségesen hömpölygött téglával kirakott gyomra felé a löszös hordalék:
Reggelre csak csordogált ablakaink alatt, ilyenkor egészen összeszűkült megszeppenve, ha kisütött a nap, feledtetve a híd stratégiai célpontnak nevezett
szerepét, mivel ráadásul a falu bejáratánál laktunk.
Klaus szokás szerint a falióra alatt ült kedvenc könyvével, ki tudja, hányadszor újraolvasva. Sehogy sem illett ebbe a környezetbe az a lenszőke,
gnómszerű német Laurence Sterne-nel a kezében, hosszasan idézve, hogy a katonának ismernie kell mind az országokat s határaikat, hová csak hivatása elviheti; ismernie minden falvat, szurdokokat és kanálisokat; minden folyóról,
avagy patakról, amelyen átkel, tudnia kell: mi a neve, mely hegységben ered,
merre veszi folyását, meddig hajózható, hol-merre keresse rajta a gázlót; ismernie minden völgyet, hogy jól termő-e, nemkülönben a népet, aki megműveli; ismernie kell terményeiket, jószágaikat, az ott uralkodó időjárást és évszakokat, a vidék lakóit és szokásait, sőt még vallásukat is. Klaus szavai belevesztek a magas református szoba visszhangjaiba, talán, mert csak én értettem
őket, a kimondott szavak szándékát sem tudhatta más, csak megsejtetett valamit a kinti zajok furcsa összecsengéséből. A kétféle csobogás az idegenséget és
pusztulást vegyítette az otthon melegével, legyen bár ideiglenes a haza és a
béke, legyen akaratlan a vendégség.
A feleségem gézt rakott a szűrőre, azon át öntötte a tejet a fejőedényből
a csuporba. Mint a szűrőn, bennünk is fennakadtak ilyenkor az éjszaka rémképei, s nyomtuk az orrunkat is a tejfehérbe. Hamar kiürültek a széles karimájú bögrék. A másik német katonának tiszti rangja voit, a nevére már nem
emlékszem, rendszerint késő este ért haza.
Hol áll a front, ez volt a szokásos kérdésem. Négy kilométerre, mondta
olyan természetességgel, mint aki rendes napi munkájáoói tér haza, axárna gabonát vetne. Sohasem firtattuk egymás meggyőződését. Megértettük egymást,
hiszen Apatinban, a polgáriban németül tanuitam, neki pedig voit türeime mas
szavakkal újra elmondani, ha nem értettem meg vaiamit. Azon csodálkoztam
legjobban, hogy tiszt létére mennyire őszinte voit. Beszélt az ánomanyroi, a
harci cselekről, mint aki megkönnyebbül közben, hogy nem ö a niDás a veszteségekért. Tisztában voit veie, hogy a batinai lövészárkok a hegyoiaa±ban csak
ideiglenes biztonságot nyújtanak.
Most hol áll a front? Es a válaszra alig kellett várni, egyre közelebb hallottuk a fegyverek teljes zenekarát az orgonáktól az aknadoooiásig. Véresen
táncolva jött felénk a front. Az asszonyok már hetekkei eiőbb kimeszeitéit a
pincét. Még aznap felköltöztünk a partra, a ház fölé. A pinceiyuk előtt tágas
présház állt, akár lakóépületnek is lehetett használni. A pincesor az utca fölé
tornyosult, óvóhelyül a falu népének. Beleremegett a föld egy-egy robbanásba,
göröngyök pattogtak szét a fejünkön, bizonytalan időközönként süvítettek el
fölöttünk a lövedékek.
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Estére elcsendesedett a környék, előjöttünk penészszagú menhelyünkről.
Viharlámpát gyújtottam az asztalon, nem jelenthetett veszélyt a fénye, hiszen az ablakokat deszkákkal beszögeztem. Megjött a két német katona, és én
megint feltettem a szokásos kérdést, amire az volt a válasz, hogy néhány száz
méterre. Ugye, akkor még maradt időnk arra, hogy egy pohárral megigyunk . . .
És a tiszt szándékosan nem tette hozzá, hogy búcsúzóul, pedig akkor r a j t a sokkal inkább kiütközött a félelem, mint rajtunk. Nagy veszedelmet emlegetett,
pedig hosszú ideje nem volt olyan nyugodt az éjszaka, még a kutyák is elhallgattak. Vihar előtti csend, ezt minden nyelven így mondják, mondta Klaus, és
óvatosan becsukta maga mögött az ajtót, én pedig kétszer megfordítottam a
zárban a kulcsot.
Mintha azt olvastam volna valahol, hogy a legjobb, ha imádsághoz folyamodik az ember, csakhogy ez meg testi-lelki gyarlóságait, esendőségét juttatja
eszébe, s lehet, hogy jobban érzi majd magát, ha a megfelelő hazáért imádkozik, de előfordulhat, hogy később kételyei támadnak. Az az igazság, hogy akkor a lovaimra gondoltam, belenyerítettek minden közeli bombába. Eloltottuk
a viharlámpát, és vártunk. Mert tudtuk, hogy jönni fognak. Egy óra múlva
már a gyalogsági felszerelés csörgése hallatszott. Ereszkedtek le a hegyről, és
vonultak végig a pincék előtt. És ha éppen ők robbantják fel a hidat a ház
előtt, akkor nem lesznek többet lovaim, gondoltam a sötétben.
Bezörgettek, és én kitártam előttük az ajtót, hogy elejét vegyem minden
esetleges erőszaknak. Ha egyszer éppen ide akarnak bejönni, ugyan mi állná
útjukat? Meggyújtottam a viharlámpát az asztalon, fénye a három pohárra vetődött, aljukon tócsába gyűltek a vörösbor cseppjei, akár a vér. Jó estét kívántam a két érkezőnek, a földre dobták hátizsákjukat. Az ajtó tárva-nyitva m a radt mögöttük, kesernyés novemberi köd áradt szét a présházban. A két katona
óvatosan szétnézett. Kinyitották a pincelyukba vezető ajtót, a gyerekek a szalmán aludtak odabent. Letették fegyvereiket a szőlőprés szélére. Megálltak az
asztal előtt. Arcvonásaikat egyformává tette a lőpor meg a sár.
Ugye ezekből a poharakból az előbb még németek ittak, kérdezte a magasabb. Elmossam őket? Hagyd csak! Ti orosz katonák vagytok? Azok. Akkor
mutassátok a csillagotokat! Levették a sapkájukat, és a viharlámpa fénykörébe
tették, hogy jól láthatóvá váljék a rubinvörös csillag. Aztán szó nélkül bementem a pincébe a hébérrel. Szétosztottam a bort a három pohárba. Aztán kérdezték csak meg tőlem, honnan tudok oroszul.
Elmeséltem nekik, hogy több száz katonatársammal együtt 1915 szeptemberében doni kozákok fogságába kerültünk. Először Omszk mellett egy fogolytáborba zsúfoltak bennünket, majd a Bajkál-tó felé vittek, ahol egy családnál
helyeztek el egy kisvárosban. Már 1919 végén hazajöhettem volna, de a kemény
tél és a járhatatlan utak miatt csak 1920 júliusában érhettem Vörösmartra.
Az alacsonyabb, zömökebb orosz katona egyre nagyobb érdeklődéssel figyelte, mit mondok, aztán felszegte a fejét, mint a lovak, ha valami gyanúsat
szimatolnak, és egymás után tette fel a kérdéseket. Hol állt a templom abban
a szibériai kisvárosban? A patak partján, egy korláttal ellátott deszkapallón lehetett csak megközelíteni, mert sziklák magasodtak mögötte. Milyen épületek
álltak a főtéren? Az tulajdonképpen piactér volt, egy pékség állt a s a r k o n . . .
Mellette, abban a keskeny utcában laktam én, mondta a katona, a pohár
után nyúlt, és egy hajtásra kiitta a vörösbort. Milyen kicsi a világ, tette hozzá
a magasabbik, ezt minden nyelven így mondják.
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Ideiglenes otthonuk lett a házunk. Időnként lemerészkedtünk a partról, el
kellett látni az állatokat. Egyik reggelre éppen a disznóólban robbant fel az
akna, pedig a hidat vehették megint célba. A három hízó szétfröccsent, akár a
paradicsom, vérük pettyezte a távoli házfalat is. Kráter nőtt az ól helyén, medret adva a partról lezúduló esővíznek.
Behajtották a teherautójukat az udvarba. Éppen az istálló előtt álltam,
amikor alacsonyan elhúzott az utca felől egy repülő, és leadott egy sorozatot a
teherautóra. A szürkészöld ponyván szabályos lyukakat szaggattak teljes hoszszában a golyók. Olyan alacsonyra szállt le hirtelen a gép, hogy egy pillanatra
még a pilóta arcát is láttam. Aztán ugyanolyan hirtelen eltűnt, mintha az ég
nyelte volna el. Csak álltam az itatóvödörrel a kezemben, mint akinek a földbe
gyökerezett a lába, ahelyett, hogy legalább hasra vetettem volna magam. Figyelmeztetett az egyik orosz katona, hogy ne mászkáljak le fényes nappal még
itatni se.
Átbeszélgettünk egy-két esős éjszakát, miközben parancsra vártak. Ök nem
szívesen beszéltek a harcokról. Számukra az volt a legérdekesebb, hogy mire
emlékszem vissza a fogságom idejéről. Én pedig meséltem, mert itthon mindenki más unta már a történeteimet. Elmeséltem nekik, hogy főleg erdőt
irtottam, egy parasztgazdánál dolgoztam, jól megtermett, pirospozsgás arcú ember volt, még a lánya lakodalmában is ott voltam, hiszen szinte családtagnak
tekintettek. Nem hoztam haza magammal egyebet, csak egy díszesen faragott
kis ládát, benne van most is a három darab arany ötrubeles, amit búcsúzóul
a gazdától kaptam. Elővettem a berakásos, népi motívumokkal ékesített faládácskát. Otthon százával láthattak hasonlót, mégis úgy forgatták a kezükben,
mint valami ereklyét.
Amikor Szibériából hazaindultam, annyit tudtam csak, hogy vége a háborúnak, és szétdarabolták az országot. Bécsbe irányították a hadifoglyokat.
A magyar nagykövetségen mindenkit megkérdeztek, hogy hová való. így irá T
nyitottak haza engem is, akkor tudtam meg, hogy Vörösmart a Szerb—Horvát—Szlovén Királyságban van.
De eszembe jutott még egy aprócska történet a fogságom idejéből. Szóba
elegyedtem a piacon egy ottani asszonnyal. Amikor megtudta, hogy magyar
katona vagyok, egy üveg vodkát vett elő a fedeles, fonott kosarából. Az urának vette, de nekem adta. Ezt most m i é r t . . . — kérdeztem volna, de félbeszakított, mondván, hogy a fia a magyaroknál hadifogoly. Egy év múltán végre
levelet kapott tőle, amelyben azt írja, hogy jól bánnak vele. Ezért adta azt az
üveg vodkát, hogy a fia egészségére igyak.
Ettől egész jó kedve támadt a két katonának. Ki tudja már, hányadszor
mentem a hordóhoz a hébérrel. A három pohár mindig gyorsan kiürült. És továbbra is csak azt kérdezték, mire emlékszem még, mint akiknek az otthonát
varázsolom a viharlámpa fénykörébe, hetedhét országon túlra, a drávaszögi
front közepébe.
Persze, hogy akkor került sorra az is, hogy milyen nóta járta akkoriban.
És a katonák tudták mindegyiket, és önfeledten énekeltünk elnyújtva, a bús
dalokkal valami mély fájdalmat harsogva a pince nemespenészes falába. Mindhármunknak másfelé járhatott közben a részegedő feje, miközben egészen magukkal ragadtak bennünket az érzelmes melódiák.
A feleségem figyelmeztető tekintete tűnt fel a lámpafényben. Magasra
emelte a lámpát, hogy jobban meggyőződhessen állapotunkról, körüljáratta a
szemünk előtt,, és olyasmit mondott, hogy a háború elveszi az emberek józan
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eszét: az egész pincesoron hallani, hogy mi itt danászunk, miközben a németek
a szemközti szőlőhegyről lövöldöznek. Éppen most szakította be egy akna a házunk tetejét.
Másnap megérkeztek a faluba az első partizánok. Szedett-vedett, rongyos
ruhájukat mindjárt újra cserélték a faluban. Simán leállították az embereket
az utcán, és levettették a csizmájukat. Míg az oroszok harcolni jártak, ők a
falut fosztogatták.
Hol itt, hol ott öltek le egy-egy disznót vagy borjút, és csaptak nagy tivornyát. Távolodtak a lövöldözések, lassan hátországgá váltunk. Híre ment, hogy
a partizánok halomra lövik a lakosságot, amerre elvonulnak. Rémes gyilkosságokról, felgyújtott házakról beszéltek.
Ha behunyom a szemem, mintha most is látnám, ahogy azt mondták annak a gyereknek, járjad a csárdást kis magyar, és a nyomaték kedvéért a levegőbe lőttek. Eksztázisban táncoló kis sámán volt a jeges esőben, távoli madár, amely belefúlni készül a szemközti hegytető sarába. Mintha apja lett volna
a vihar. Saját rejtekébe zárt emberpalánta. Lebukfencezett a magasból, mint
akinek kitépték a szárnyát.
Három fegyveres partizán törte ránk az ajtót. Feltartott kezekkel kellett
végignéznünk, hogy felforgatnak, összetörnek mindent, kiengedik a búzát a
hombárból, folyik szerte, mint a sárga löszfolyam, és persze megtalálják benne
az elrejtett értékesebb tárgyakat, köztük az én ládikámat is a három aranypénzzel. A feleségem zokogva térdelt az egyik partizán lába elé, hogy bármit
elvihetnek, csak azt a medáliát hagyják meg, nincs másik képe az édesanyjáról.
A partizán belerúgott, és azt mondta: örülhetünk, hogy nem lőnek agyon bennünket sorban, ahogy az árulóknak kijár, összeszorított fogakkal vettük tudomásul, hogy itt minden az övék. Bementek a pincébe, kirúgták a csapot a hordóból. Amikor megtelt a dézsa borral, egymásnak adogatták, abból ittak.
A többi ömlött a földre, és rubinvörös patakban folyt a pincéből kifelé.
Ekkor megjelent a két orosz katona az ajtóban. A három partizán a zsákmányolt értéktárgyakkal éppen menni készült. Azonnal adjatok vissza mindent,
ordított a magasabbik. De a partizánok szembeszegültek: miénk itt a föld, és
minden, ami rajta megterem; hitvány, áruló nép birtokolta eddig, közben mi
harcoltunk ezért a hazáért, mi a vérünket ontjuk országunkért. Ez jár nekünk!
Idenézz, mutatott a mellén a sztálingrádi csillagra az alacsonyabb orosz
katona, jól nézd meg ezt, én már megvédtem a saját hazámat, most meg éppen
a tiédet védem ugyanazok ellen. Hidd el, hogy nem jószántamból teszem. Szégyellj étek magatokat, hogy az itt élő népet éppen tőletek kell megvédeni! És
most azonnal takarodjatok innen!
Megmaradt a híd a ház előtt. Túlélték a lovak is, hogy húzzák a kocsit.
Napokig hordtuk a robbanások törmelékeit. Ü j ólat csináltunk a megmaradt
deszkákból. Sírokat ástunk, hordtuk össze a tetemeket a szőlőhegyről, volt köztük mindenféle egyenruhás.
*

(BEFEJEZETLEN EPILÓGUS. Ki szól ma rám, hogyan szabad
emlékezni?
Apám szavai mérhetetlen távolságra húzódnak vissza, és nem lehet
vitatkozni
emlékeivel, melyek sohasem illettek abba a mozaikba, amit
történelemképnek
kellett nevezni. Éppen a mozaikkockák szabálytalansága miatt nem lehet eldönteni, befejeződött-e a történet, amely kicsordult kanonizált medréből, vagy
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újra tétlen szállásadók leszünk, megfélemlített
kiszolgálói és talán túlélői a
testvérháborúnak,
amely most autentikus apropója az emlékezésnek.
A fenyegetettség aggasztó párhuzamokat
teremt, hadiállapotban
családok
szakadnak
ketté, és újra előkerülnek a második világháborús történetek, miközben
hallom, hogy szülőfalumban
félkatonai alakulatok csapatai birtokukba
vettek a
hegyen néhány pincét. Talán egymást váltják megint az egyenruhások
hízótborjút felfalva, mint egykoron? Kikre sütik majd újfent az árulás
bélyegét?
Mintha nem lenne elég a ,.természetes"
fogyatkozás:
húsz év alatt a felére
csökkent a drávaszögi magyarság lélekszáma. A határzóna hányatott sorsú népe
most sem hallathatja szavát, hiszen megint mások beszélnek helyette. A különböző irányból érkező érdekek — ahogy a tankok — simán átgázolnak a kisebbségek „hídján". A nagyvilág pedig megint nem hatódik meg azon, hogy
ezt a maroknyi népet folyton marhakereskedök
terelgetik egyik vásártól a másikig.)
1991 augusztusa
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