
SZABÓ PÁL 

Táj és történelem 
( • (Részlet a Tatárvágás című, sajtó alatt levő regényből) 

1. 

Napok tűnnek, s a szeptembervégi hűvös éjszakák egyre és egyre átszivá-
rognak a magtár falán. Fent, a mennyezet alatt a vasrácsos ablakokon a hátsó 
falra vetül szabályos kockákban a telehold, s a holdsávkockák keresztezései 
alatt emberek, magyarok, foglyok feküsznek a padlón. 

Takaros ember volt néhai Nagy Károly, deszkával padlóztatta fel a mag-
tárt, hogy a búza a betonon meg ne dohosodjon. Mi lenne most, ha csak beton 
lenne a padozat? Hát bizony, itt most azon feküdnének, vagy ülnének az em-
berek. 

Más időben zsákokiból ömlene most a magtárba az árenda, de most embe-
rek buknak, botlanak be á zsákok helyett. Milyen nagyot tud változni máról 
holnapra a világ! 

Itt már nincs úr, vagy paraszt, vagy iparos; férfi, vagy nő —, itt csak em-
ber van, egyetlenegy nagy lélekző, érző massza. A börtönök demokráciája meg-
szégyeníti a temetőt. Minden újonnan bedobott fogoly annyit jelent, mint egy-
egy vödör víz olyan edényben, ami soha nem telik meg. Egy csobbanás, egy 
kis izgalmas, nyugtalan hullámzás és nincs tovább. 

Az ajtón kívül kalamol a kulcs, aztán megnyílik, behasít a hold arany 
•derengésébe a villanylámpa kegyetlenül hideg fénye, a géppisztolyos őr elmo-
sódott alakja látszik, aztán bebukik egy ember. Az őr bekukkant, egyszer erre, 
egyszer a túloldalra, s lámpájának fényét mintha szeme sugara szabályozná, 
aztán visszalép', s az ajtó becsukódik megint. 

De a bedobott ember csak áll, csak áll. 
— Ki vagy te? Mutatkozz be! — hallik egy hang a balsarok felől, a fte-

szegi úr hangja. Ö az, aki megteremtette itt a börtön etikáját, azaz, erkölcsi 
rendjét, ámbár, soha nem volt még börtönben. Ami azt is jelenti, hogy ha ő 
meg nem teremti, megteremti más. 

— Bereczky Gábor, másodéves orvostanhallgató... — dadogja ijedten az 
illető, amiből nyilvánvaló, hogy fiatalember. 

— Ügy. Szóval te vagy az, aki leszálltéi ejtőernyővel, és aki felrobban-
tottad Tárkány, meg Élesd közt a lőszerszállító vonatot? 

— Dehogy én voltam kéremszépen, hiszen azt sem tudom, hogy mi az az 
•ejtőernyő! Én nem csináltam kéremszépen semmit az égvilágon, csak . . . ^ 

— Ismerjük már az ilyen siket dumát, de mondd el majd ezt a német -
hadbíróságon! 

— Kérem szépen, én nem csináltam semmit s e . . . — sír. 
—• Pofa be! Most sírsz már? 
— Reszegi! . . . — hangzik egy másik hang fenyegetőn. 
— Mit marháskodsz, — mondja egy harmadik, olyan mindegy, hogy ki, 

hiszen itt minden szájból a sötétség, s a börtön, s a kétségbeesés beszél. 
Valaki felül a baloldali sor közepetáján, megfészkelődik. 
— Gyere ide Bereczky! Megférsz itt, nézzed. 
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A fiatalember a kinyújtott lábak között óvatosan lépked, s térdre eresz-
kedik ott, ahova hívták. 

— Molnár Lac i . . . hát te is? 
— Amint látod, én is. De miért is lennék én kivétel? Miért lennék szeren-

csésebb mint te, vagy a többi, akárki? 
— Nodehát én ezt egyáltalán nem értem. . . 
— Nem tesz semmit, sőt, annál jobb, mert ha semmi bűnöd sincs is, de bör-

tönbe juttat a puszta értelem. A butaság, és gonoszság lett mára az erény. A 
jóság, emberség, hazafiasság bűn, de mit is lehet beszélni erről? Húzódj ide 
mellém, és aludj. 

Ismerik egymást jól. Bereczky a falubeli gyógyszerész fia, s Győrffy-kol-
légista. A városban nem fogták volna el, de falun az ilyen történelemben — 
mintha minden ház fala üvegből lenne. 

— Mi van odakint? — kérdezi Reszegi úr, s aztán nagyot sóhajt és felül-
Nadrágját felhúzza és vakarja a lábaszárát. 

A fiatalember túl van az ijedtségen, a börtön befogadta, a masszának ré-
sze lett, tárgyilagosan magyarázza: 

— Azt hiszem, h o g y . . . nagy baj van. Márhogy nekik A harcok Várad 
előtt vannak, ha az elesik, csak a Tiszánál állhatnak meg, de akkor is csak 
túlfelől. ( 

— Hát akkor mivelünk mi lesz? — szólal meg egy síri hang, s valóban az„ 
síri. Mégcsak nem is vékony hang ez, merthiszen semmi csengése nincs, s 
emellett annyira alázatos, hogy csaknem könyörgő. 

— Tán teveled mi lesz, azt akarod kérdezni? Mikor behajítottad a saját 
templomodba a kézigránátot, akkor nem kérdezted? — mordul erre is. 
Reszegi úr. 

A hang gazdája vén paraszt egy távolabbi faluból, de olyan paraszt, hogy * 
cipőben, pantallóban jár, s napfényes időben is esernyő van nála. Szombatos, 
vagyis Jehova tanuja, és most is, mint már ki tudja hányszor, elmondja a. 
maga igazát: 

—• Nem igaz. Nem is templom. Hanem egy egyszerű kis ház, és hiába, 
mondtam, hogy ne menjünk be, mert a falak a Jehova egy igaz Isten dicsősé-
gére vannak szentelve, csak bementek. Azt mondták: ha ez igaz, akkor csak 
templom, de hol a torony? 1 

— Torony? Miért nem könyörögtél le nekik az égből egy tornyot? 
Zaj, zúgás támad erre, hogy ne kínozzák azt a szegény embert, mások az 

újonnan jöttét akarják hallani: 
— Mond csak tovább Bereczky! — szól a zajongáson túl Varga úr. 
— Egy orosz tank beszaladt Biharpüspökibe, de kilőtték. 
— Csak ennyit tudsz? 
— Annyit tudok, hogy a németek máris elveszítették a háborút. 
— Mit érünk vele, ha mink már nem leszünk! Ez, Reszegi úr volt. 
— Miért ne lennénk? — kérdezi Bereczky ijedten. 
— Marha. Ha egyszer szaladniok kell, akkor az első dolguk az, hogy ben-

nünket halomra lőnek. — Most a Jehovista paraszthoz fordul, aki mellette 
fekszik, s megbökdösi az oldalát: — Te! Hallod te nazarénus, vagy mi a nya-
valya! Te tudsz imádkozni, hát most imádkozz, istenigazában! Imádkozz, hogy 
a németek nyerjék meg a háborút, mert másként elveszünk. 
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Ez az ember, ez a Reszegi, aki azért gyártotta az igazolványokat, hogy 
a. németek ne győzzenek, most a győzelmükért akarja imádkozta tni a nazaré-
nust. Mennyire meg tud változtatni a börtön némely embert! 

Mennyi beszéd, mennyi zűrzavar. Varga úr, főkönyvelő, die jogot is ta-
nult, s a hágai hadviselési egyezmény egyes tételeit magyarázza. Reszegi, aki 
«egyedül ismeri az itten lévők között a származását, ráförmed: 

— Tán marha vagy? Mintha semmit nem tudnál Auschwitzról, Dachauról! 
Nincs olyan érv, hogy ne. lenne rá ellenérvük, Húszan, huszonketten le-

hetnek mindössze, huszonkét ember beszél, magyaráz, csak azért, hogy érveik-
kel; tehát igazságukkal, az élethez való jogukkal telítődjék meg a levegő. 
-Azért, hogy ne férjen meg a magtárban, áradjon ki a mezőkre, árassza el 
•a kúriát, lepje be a parancsnokság iratait, mint a por, kösse gúzsba a németek 
felfogását, gondolkodását. Mindenki azt érzi, hogy az igazságtalanság, ami őt 
érté, az egész emberiségeit érte, tökéletes csőd szélén tántorog a vallás, az is-
tenhit, az emberiség, s mindaz, ami az embert jelentette a világban mindaddig, 
amíg a németek rájuk nem zárták börtönül a magtár jól vasalt ajtaját. Nagyon 
jól megvasaltatta ezt néhai Nagy Károly, hogy a parasztok az árendát visz-
sza ne hordják, ha már egyszer behordták. Honnan tudhatta volna, előre, hogy 
ami akkor családjának az erősségé, szinte vára lett, a későbbi időben majd 
•az lesz a börtöne? 1 

Mert a családja, ha nem is egészben, de részben itt van. Itt van Nagy Pista, 
a nagybátyja, aki még itt is vigyáz arra, hogy pocsék jobb arcát senki ne lássa. 
Éppen azért a jobb sarokban fekszik. S így ijesztő arca a siket falra vetül. 

— De hogy éngem miért zártak i d e . . . — acsarkodik, fniutári napok óta 
"feküdt szótlanul és mozdulatlanul. 

Reszegi úr ezt az egy embert jobban gyűlöli most, mint az egész német 
hadsereget. Ha nem csinálta' volna meg. a Nagy-család címerét, nem kapott 
volna kedvet az okirathamisításra. De rákapott, mint a részeges ember az al-
koholra. 

— Miért? Mintha nem tudnád! A németek rájöttek, hogy nem szereted a 
kosciberét.. . — s röhög ész nélkül. 

Varga úr, annyira szerelmes volt valaha Nagy Pista húgába, hogy amit ő 
nem tudott megtenni, most képzeletben a németekkel teteti' meg: 

— Ha egy csöpp eszed van, akkor felérheted vele, hogy Gizellát jobban 
'zavarászhatják, ha te nem vagy lábuk alatt. 

Nagy Pistának tulajdonképpen két szerelme volt, mióta csak megvan. A 
pénzcsinálás és az unokahúga. Kicsi gyermekkora óta annyira szerette Gizel-
lát, hogy csak az édesanyját szerette talán ennyire, ha. igaz. S most rettenetes 

tehetetlenségében mégsem tud mást tenni, mint hanyatt vágja magát, s hörög, 
mint a disznó, ha leszúrják. 

Van itt egy fiatal parasztlegény, nagy tohonya szőke fiú, aki béres volt 
a grófi birtokon és azért van itt, mert a következő történt vele: 
. . tS> ' 

Tegnapelőtt hajnalban soros volt, s kint piszmogott valamit az istálló előtt, 
mikor két ember bukkant fel a pirkadatból, egy csomag volt náluk, s őt meg-
kérték, hogy az istállóban itthagyhassák a csomagot. Majd érte jönnek, de most 
sietnek. — Hogyne, nagyon szívesen. — A csomag egy hátizsák félében volt, ő 
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betette a szénatartóba, s egy villa szénát lökött rá. Német járőrök kószáltak: 
már ekkor, valamit kerestek, az istállót átkutatták, és a csomagot megtalálták. 

— Mi volt benne te? — kíváncsiskodik Reszegi úr. 
— Az isten tudja. Nem néztem én oda. 
Hát ezért van itt ez a béreslegény, akit egyébként Labró Jóskának hív-

nak, s aki úgy horkol, hogy majd lehull a falról a vakólat. 
— Vágjatok már hozzá valamit! — hangzik megint egy új szó, de mintha, 

irtóztató távolságokat megjárt volna az űrben, amíg ide ért. 
— Mit vágjak hozzá? Levessem a cipőmet? — méltatlankodik valaki az; 

alvó mellett. Ez meg olyan ember, hogy elsősorban is úriember, pár hónapja 
jött haza Kairóból, egy kereskedelmi ügynökség küldte haza. Varga úr ro-
kona, s azt meglátogatta. Hát még ez sem tetszik a németeknek! 

A németeknek semmi sem tetszik. Még az sem, hogy beszélgetnek. 
— Ruhe! — ordít kint az. őr, s öklével megveri az ajtót. 
— . . . meg az idesanyád, aKun kibújtál. . . — dünnyög Labró Jóska, a két: 

nappal előtti béres, és a másik oldalára fordul. Alszik tovább. 
Kint lábak dobogása, fegyverek csörgése, és vezényszavak. — őrségváltás.. 

Tizenkét óra. A foglyok az őrségváltástól számítják az időt. 
Molnár feláll, próbálja elérni az ablakon benéző holdat, s most megint,, 

mint napok óta immár annyiszor, feladja az éjszakának, az egymást- váltogató 
őrségnek, a kinti csöndnek, a létező világnak a kérdést: Mi is ez az egész? De 
senki, semmi nem válaszol. 

Az élet megindul valahol, mint ahogy virágba pattan a faibimbó, aztán 
elhull a virág, de marad a gyümölcs, aztán a gyümölcs is megérik, lehull, de-
új bimbó csíráját hagyja maga után. Az ő élete mi? Gyümölcs? Nem gyümölcs. 
Meddő szélbe lobbant az élete, mielőtt pompájára kivirágzott volna — és nincs 
tovább-. Az ember van, és mégsincs, a benne, a körülötte zajló élet belédermedt 
abban a pillanatban, amikor a két géppisztolyos német közre vette. Mit tudott, 
áthozni magával a dermedtség égig érő falán? 

Azt a pillanatot, mikor szinte letérdelt a sezlon elé, s búcsúzóul megcsó-
kolta Beszédes Sárikát, s hazakísérte Zsuzskát, s azt a pillanatot, mikor visz— 
szajövet olyanannyira szíven ütötte az üres szoba, s másnap, amint Rózsáné-
ruhája lobogott a folyótól feléje, majd vissza.. . , s mintha a megírt és meg 
nem írt könyvének lapjai szétszórva száguldanának, kavarognának láthatatlan,, 
s hangtalan szelek szárnyán a semmibe. 

Egy alak válik el a homályból, mintha egy fa árnyékából levállna egy da-
rab, s odább lebegne. Gáspár András, a vízimolnár. Megáll a tanító mellett. Egy 
ideig nézi ő is a holdat, s mikor megszólal mintha a holdnak beszélne: 

— Mit gondol tanítóúr, meddig tartanak itt kihallgatás nélkül bennünket?' 
Csak hallgatnának már ki és mennénk innen a fenébe. 

ő annyira tisztának, és mindent legyőzőnek hiszi az igazságot, hogy el se 
tudja képzelni, hogy szabadon ne engednék, a németek. Ezért legfőbb kíván-
sága a kihallgatás. Mi az ő bűne? Semmi. Ha a katonák nem akarnak bevo-
nulni, hát Istenem. Kérjék számon azoktól, miért nem vonultak be. Ha a leven-
ték nem akarnak nyugatra menni, hát Istenem. Gyerekek még azok. Nem v e -
retnek messze elmenni a háztól. Hogy szervezkedtek a kommunisták? Hát jo-
guk van hozzá. Nem most kezdték. Még tizennyolcban kezdték. Csiszolgatja* 
szépítgeti szerepét, hogy mire rákerül a sor a kihallgatásra, olyan egyszerű. 
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és érthető legyen, mint ahogy a kétszer kettő négy. De Molnár nagyon is l e -
rombolja a reménységeit. 

— Nemi tudom Gáspár bácsi. Attól függ, hogy lesz-é idejük, avagy nem.. 
Mert lehet, hogy nagyon rövid úton bánnak el velünk. 

— Mi az, h o g y . . . rövid úton? — Utakra gondol hirtelen, dűlőutakra, s. 
élesen és tisztán felötlik benne a gyalogút, ami lehúzódik a rétre a malom 
udvaráról. 

Molnárnak elönti a szívét valami kimondhatatlan forróság. Redves jó 
magyar nép. Ezek évtizedek alatt szívükben hordanak egy nagy eszmét, s amit: 
tehetnek, meg is tesznek érte mindent a maguk módján, de azt már nem tud-
ják, hogy örökkön az élet vagy halál mesgyéjén járnak, élnek, s még azt sem 
tudják, hogy a németek kezében az életük szinte feltartóztathatatlanul a ha-
lál felé billent. Vajon ha minden paraszt, de minden magyar ott lett volna, 
ahol Gáspár András, akkor is ilyenennyire garázdálkodhatnának itt a néme-
tek? Egyszerre felötlik benne az elmúlt évek miden politikai jelszava, kultúr-
fölény, új Európa, Berlin—Róma-i tengely, Berlin—Tokió-i tengely, s most 
itt van ez az alacsony, vénülő kis paraszt, szinte egyedül áll a világerők mér-
kőzésének ütközőpontján. 

A gondolatok jönnek, áradnak, de mindig és mindig ott lappang valami a 
gondolatözön árján, amit Molnár nem akar felszínre hozni, nem és nem, mert 
az keserves dolog nagyon: Sárika. 

— Hol vagy Sárika? — sikolt benne a lélek, s erre hátrál pár lépést s le-
ül. A holdfény az ablakból, rávetül, s Gáspár András csodálkozva nézi, mert 
úgy látja, hogy a tanító mellén sápadt lángolással ég el a* hold. 

2. 

Hajnalra repülőtámadást kapott a város, s néhány bomba itt is ̂ lehullt a 
környéken. A robbanó fények egyszerre gyújtották fel az ablakokat A kicsi, 
ablakokban feketén látszottak a rácsok, mint a festményeken, s a foglyok 
mind talpon voltak, hogy azonnal kirohanhassanak, ha omlik a fal, De a tető 
sem szakadt, a fal sem omlott. Kint csörtetés, majd kiabálás, és minden ma-
radt a régiben. De csodálatos dolog, hogy hiába zárják el az embert a világ-
tól a vastag falak, s hiába magasan a mennyezet alatt vannak az ablakok, az 
ember mégis mindent tud, ami kint történik. Egyrészt, ha új foglyot löknek 
be, az elmondja, de leginkább mégis onnan tudja, hogy hallatlanul kiformáló-
dik az ember következtető készsége. Elmosódó', összefüggés nélkülinek tűnt 
dolgot tudott vagy hallott, itt kitisztul, mint a kristály és nem értett, vagy 
nem hitt dolgok értelmet kapnak, összekapcsolódnak, mint a lánc szemei. 

Mindazok, akik itt vannak, ha másként nem is, de ösztöneikben német-
gyűlölők voltak, s volt, akinél a gyűlölet nem mostani. Nem a megszállás, a 
háború és kiszolgáltatottság miatt gyűlölték őket, hanem élő és írott hagyo-
mányok alapján a kurucoktól, vagy még élőbbről — mostanig. 

* 

»Ne higgy magyar a németnek, 
Akárhogy is hitegetnek. 

Nincsen abba semmi virtus, 
Verje meg a Jézus Krisztus!« 
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Az évezredes harcok, küzdelmek, a népben olthatatlanul visszarezdülnek. 
Lám, az első világháború óta nem érintkezett a nép az orosz néppel, s mégis a 
-szimpátia egyre megszépülve nő irántuk, hiszen majd'százezer magyar hadi-
fogoly harcolt az októberi orosz szocialista forradalomban. S ennek jó része 
később hazajött. Ezért beszéltek hiába a magyar népnek Üj-Európáról, meg a 
Berlin—Róma-i tengelyről, vagy bármiről, amit a németek kezdeményeztek — 
nem hallgatott rá senki. Ügy várták itt a szovjet hadsereget, mint valami cso-
dát, ami egyszer s mindenkorra megszüntet minden népi gyötrelmet. 

De miért ezeket az embereket szedik össze, és miért szedik? 
Mennél inkább az ország területére terelődött át a front, a magyar sorbeli 

katonák annál inkább nem harcoltak, civilruhát szereztek, s csapatosan szök-
döstek el; a behívóttak nem mentek be, a leventék nem mentek nyugatra, a 
kommunisták szervezkedtek, hogy ha átzúg fölöttük a front, nyomban meg-
kezdhessék végre az ő országuk, az ő hazájuk felépítését. 

Hát erről van .itten szó. Ha a németeknek idejük lesz, minden kommunistát 
összeszednek, minden értelmiséget és parasztot összeszednek, akikre rámondják 
a nyilasok, hogy: Ez az! Ez ellensége a rendszernek. A kultúrfölénynek, Új-
Európának, Berlin—Róma-i tengelynek, a szájharmonikának, a német filmek-
nek, a karlendítésnek, a megmeredett nagybirtoknak, az úri vármegyének és 
hasonlóknak. A táj ilyenféle megtisztítását a hadsereg kezdte, s a Gestapo 
folytatta. 

Egy délelőtt, tíz óra tájban, alig, hogy szétosztották a reggelit a vederből, 
{gerslileves, gersli nélkül), újfent kattog a zár, bejön egy eses, s kiáltja: 

— Labró József! — 
— Itt vagyok! — kiáltja Labró és bámul a németre. 
— Kommen Sie her! 
Labró megyen. A többiek dermedten bámulnak az ajtóra. 
— Végre! Megkezdik a kihallgatást. .. — rebegi az, aki Kairóból jött ro-

konlátogatásra, Senki más nem mond semmit; Vannak, akik leülnek, s magok 
körül matatnak, kaparásznak a padlón, mint a madarak, mikor fészküket 
igazgatják. A nazarénus csendesen, de kegyetlen szomorúsággal énekelni kezd. 
Színtelen, siket hangja van, s úgy tapogatózik a levegőben, mint mikor az 

•öregasszonyok pápaszem nélkül a tűbe cérnát fűznek. Énekében több a ref-
rén, mint a szöveg: „Jövel Uram Jézus!" bukkan vissza az óhaj minduntalan, 
s mondja, fújja. A kairói egyszerre nagyon megélénkül, beszél az egyiptomi él-
ményeiről, a feilahokról, meg az arabokról, beduinokról; gyorsan, hadarva be-
:szél, mintha utána akarná pótolni az utolsó napok gyötrelmes vívódásait. 

— Fogjátok már be a pofátokat! — mordul Nagy Pista a sarokban, mert 
•egyszerre úgy érzi, hogy neki is el kell mondania az életéből egyet-másb 

— Nézzétek emberek — kezdi —, én azt hiszem, hogy a pénz az oka min-
dennek. — S most kitérően-mondja, inkább magának, mint másnak: — Kü-
lönben, ez az ember nem jön többet vissza. 

— Melyik? —• hökken meg a kairói. 
— Ez. Ez a paraszt. Labró. No de mindegy. Egy magyarral kevesebb-. 

Szóval, higgyétek el, emberek, hogy a pénz az oka mindennek. Még ennek is, 
hogy ez a paraszt nem jön vissza. Ha pénz nem lenne, nem lenne ennyi ke-
serves baj a világon, de mert pénz nélkül 'élni mégsem lehet, miért nincs több? 
Ha sok pénz lenne, akkor se lenne annyi baj. És én ezt nem most mondom, 
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"hanem.' mindég tudtam, s éppen ezért fogtam hozzá fiatal koromban a pénz-
csináláshoz. Csináltam is annyit, h o g y . . . nem lehetett volna kivonni a for-
galomból, mert felbillent volna az államháztartási mérleg. — Itt kicsit tűnő-
dik, aztán nevetgél. Majd tovább mondja: — Pusztulás előtt áll az emberi tár-
sadalom, valamivel meg kéne menteni. Mert meg lehetne menteni. Ha innen 
kiszabadulok, azonnal hozzá kezdek a pénzcsináláshoz. — Most ujjait moz-
gatja. — A kezem ép, újjaimban benne van a magyar pengőtől kezdve a 
svájci frankig, a dollárig, a fontig minden fajta pénz. Hogy micsoda marha is' 
volt a csendőrség! Csak a magyar százpengősökért nyaggattak, pedig . . . eh! 

iCsak még egyszer kezdhessem el! . 
A nazarénus ügy hallgatott eddig, hogy szinte itta a szavakat, most annál 

gyorsabban kezdi az éneket megint. Mintha evvel akarná a pénzcsinálás bűnét 
magától elhessegetni. 

— Ha én kiszabadulok, azonnal meggyek vissza Kairóba. És megalakítom 
a Magyar-Egyiptoimi Társaságot. Higgyék el, sok rokon -vonás van a magyar, 
-meg az egyiptomi nép között. 

— Tán marha vagy? — förmed rá Reszegi úr, s vitatkozó, ingerült szóvál-
tás, pásztákben, mint mikor egyazon helyen át, meg átpaskol a nyári eső. 

Tán egy óra, tán másfél óra, mikor újra kattog a zár, az ajtó megnyílik, és 
beomlik rajta valami, mint egy csomó rongy, és úgy marad. Dermedten bá-
mulnak rá. Aztán a rongy csomó megmozdul, némi emberi formára vonaglik, 
s Labró Jóska igen bizonytalan mozdulatokkal, de négykézláb mégis a he-
lyére mászik. 

— A Gestapo . . . — dermed meg mindenkiben a lélek. 
A legerősebb test is milyen gyenge, ha nagy a gyötrelem! Mikor' kezdte 

kínozni az ember az embert? 
Bereczky, aki orvostanhallgató második éven, úgy beszél erről, mintna 

vizsgázna: 
— A németeknek igen nagy gyakorlatuk van a kínvallatásban. A fasiszta 

rmódszer tulajdonképpen nem más, minthogy a spanyol inkvizíció módszereit 
tökéletesítették. Van egy kései-középkori német jogász, aki annyi változatát 
-dolgozta fel híres könyvében a kínvallatásnak, ahány része van az emberi 
testnek. Tulajdonképpen minden kínvallatás lelki terror is, a háromszáz évig 
tartó nyugati, főként német boszorkányperekben igen bevált módszer volt. 
"Választófejedelmek szabadultak meg ilyenképpen megúnt asszonyaiktól, s azok 
némelyike a szerencsétlen, a legpérverzebb kicsapongásokat ismerte be, csak 
azért, hogy fejvétel után vessék a máglyára, ne pedig előtte. Aki pedig soha 
nem feküdt a más ágyában a hitvesi ágyon kívül. Hm. Volt egy ilyen sze-
rencsétlen nő, akinek szép, fiatal mellét laskára hasogatták, hogy olyanok 
voltak, mint a kostökzacskók. Ha akarjátok, szívesen beszélek nektek konkré-
tumokról. 

— Nem, nem! -— pattog az ijedt tiltakozás; a nazarénus csuklik, mert 
hányingere van, s az egész társaságnak egyszerre borzong meg a hátán a bőr. 
De az orvostanhallgató tovább beszél: 

— Azért mondtam, hogy . . . semmit, de semmit sem fejlődött az emberi-
ség a boszorkányperek óta, ugyanazt csinálja, csak az okok s érvek változnak, 
d e . . . miért tűri a tömeg, a nép? — S most feláll, a szeme lázasan csillog: — 
Mcst mi vagyunk itt a nép, az egész magyar nép, és mit csinálunk, hogy rongy-

-) 
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gyá ne kínozzanak bennünket, mint ezt a fiatal, erős parasztot? Miért n e m 
üvölt fel bennünk a lélek, miért nem kiáltunk egyszerre, együtt, miért n e m 
tudunk egyformán, egyazon dologra gondolni, hiszen ha ennyien akarjuk, ez a 
fal is kidől, maga alá temet őrt, Gestapót, mindent! . . . — A falnak ugrik,, 
két tenyere csattan, aztán leomlik, a fal tövére és zokog. 

Fiatal, szép szőke ember, szinte még gyermek, s mintha az ő lelkében sírna, 
az egész táj, de tán az egész, jobb sorsra törekvő emberiség. 

Mindenki a saját lelkét kínálja felé vigasztalásul, szinte a tenyerén, de az 
ajtó megint nyílik, géppisztoly barna csöve villan, s az iménti éses haptákba: 
áll hangosan mondja: 

— Faiz Emánuel! 
— Jelen! — pattan fel a kairói olyan készséggel, olyan engedelmesen,, 

mintha avval elhárítana magáról minden gyötrelmet. 
— Kommen Sie her! 
Az egyiptomi megy. S utána olyan fájó, sikoltó a csend. 

1 — Dehát, mit akarnak ezek tulajdonképpen, hiszen ők is emberek, mi i s 
emberek vagyunk-, európaiak, és lehetetlen dolog, hogy meg ne értenének 
minket, ha őszintén, emberi módra mindent megmondunk, amit tudunk! — 
szónokol Varga úr, pedig tudja, hogy bármi is történik vele, a szombatos szé-
kelységből nem enged. Most érezte talán először, az életében, hogy ő ebbe a 
népbe tartozik kiszakíthatatlanul. Meghal, de sírján az a fű nő, ami jóban, rossz-f 
ban, mindig éltette, díszítette ezt a tájat. Pompás szőnyeget von a kastély park-
jába éppen úgy, mint a paraszti réteken és hajlatokon. 

— A fasizmus és Európa? Ugyan már . . . Tán nem vagy észnél? — kárpó— 
lódik Reszegi úr, s közben azon töpreng, milyen imádsággal kellene a nazaré-
nust a megváltásért imádkoztatni. 

•— Nem' tudom, hogy..;, vajon adnak ezek az emberek orvost . . . én azt: 
hiszem, h o g y . . . lázas vagyok. . . — révedezik Gáspár András, a paraszt és; 
a hónalja alatt kaparász. 

Szavak, szavak, szavak. A szavak úgy merülnek fel a semmiből, mintha, 
ahány ember, megannyi szeme egy láthatatlan hálónak. 

De aztán megint nyílik az ajtó, s egy eses betaszítja á kairóit. 
Jön, jön a kairói, jól szabott, tiszta gyapjú szürke ruhájában, két lába; 

mintha nem az övé volna, csak a test törzse az, ami az övé, , ami él. Inkább 
hátra hajlik, mint előre, s a szemének egyáltalán nincs színe. 

— Nagy újság van, — mondja — én azt hiszem, h o g y . . . a Gestapo abba-
hagyja a kihallgatást, ehe lyt . . . rendes hadbíróság ítélkezik. Baj van a fron-
ton, Várad elesett és a foglyokkal végezni kell rövid ú t o n . . . 

— Mi? Hogy? — állják körül. 
De a kairói szemében most még annyi értelem sincs, mint az előbb. A f e -

jét ingatja, hogy a szeme lát-é valamit, vagy semmit, senki se tudhatja, s-
nyilván a szája jár csak, s nem az értelem beszel: 

— Ígérem nektek, barátaim, hogy a Magyar-Egyiptomi Társaságba mind- " 
annyiótokat felveszlek. Hadd írjam fel a nevetéket. adjatok már egy ceruzát,, 
kérlek. . . — s zsebeihez kapkod. 

Megőrült, összefüggéstelenül beszélt, majd táncolni kezdett két merev, 
idegen lábával, s Varga úr csitítgatni próbálta, de vicsorított fogakkal kap-
kodott felé. 
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Csönd van megint. De olyan csönd, hogy szinte hallik hogy az emberek 
fejéből riadt madárként röppen tova az értelem. 

— Beszéljünk valamiről, mert megbolondulunk mindannyian! — szólal 
meg Molnár, és. leül. Beszélni kezd, de a kairói mostmár beduint lát minden-
kiben, verekedni akar. Lefogják, de olyan ereje van, hogy szinte lehullanak 
róla. S ekkor egy barna fiatalember, aki álítólag osztrák, és bécsi kommunista, 
s aki • eddig egyetlen szót se szólt, miost feláll, és dzsáu-dzsicu-val,evvel a ja-
pán bírkózási móddal pillanatok alatt leterítette. S most már csak fekszik, és 
csendesen sir. 

— Beszéljünk! Beszéljünk bármiről! Akármiről! — sürgeti Reszegj úr. — 
Mondjál már valamit te, Molnár! Te tanító vagy, hát taníts meg bennünket, 
hogy mit tegyünk? 

S Molnár beszél. 
— Hogy én mit csinálnék, ha innen'kiszabadulnék?. Nem barátaim, fes-

lett, s frivol így a szó, mert hiszen. . . micsoda pokoli játéka a történelem-
nek, hogy akkor tudná csak igazán az ember, hogy mivégre született, hogy 
mi s mennyi lett volna benne az .emberség, mikor már nem él. Mi tulajdon-
képpen már nem élünk. A halálküzdelem a mi esetünkben nem a testünkben 
vívja egyre reménytelenebb harcát, hanem a lélekben. S én soha, soha nem 
éreztem s tudtam ilyen világosan, hogy mi vagyok, milyen ellentétes erők, 
szenvedélyek formáltak azzá, aki annyira látom magamat, mintha a tudat kü-
lön s nagyon felelős valaki volna, s most beszél. Soha nem éreztem úgy, s 
ennyire, hogy magyar vagyok, s hogy a magyarságom éppen úgy viselem, mint 
a bőröm pórusait, tüdőm lélegző erejét, s a hajam színét. De végzetes s kegyet-
len dolog, hogy mindazok az emberek akikkel pár szót váltottam valaha, vagy 
csak alakjuk, arcuk elsuhant előttem, az élét, s a munka annyi területén, 
vagy csak egy állomáson, vagy csak egy hetipiacon,- most mind, mind itt van-
nak körülöttem, de még inkább bennem. Tudom, hogy mikor azt mondom, 
hogy bennem, az egyszerűen csak a tudatot jelenti, az agynak egy parányi, 
kis részét, rekeszét, de az érzés mégsem ez, hanem telítve van velük a karom, 
a lábotm, s mindenhol, ahova szétárasztja szívem a véremet. S ez az érzés azr 
emberben nagy ellentmondásokat szül, tudom, hogy ha én nem leszek, az is-
merős és ismeretlen arcok sorok légiói bennem is megszűnnek. Pedig megle-
het, hogy megannyi tovább él, tovább jön, megyen, munkálkodik, vagy léhás-
kodik, és jobban, félelmesebben érzem értük a felelősséget, mint valaha. Rö-
viden: csak most tudom, hogy mi a magyar nemzet, s nép. Miért csak most 
tudom? Miért most tisztább, igazabb a tudatom? Ezt persze nem tudom. De 
tudom, s látom, az égész magyar népet gyarlóságaival, bonyolult társadalmi 
vívódásaival, annyiszor elvétett törekvéseivel, szinte látom városait és falvait,, 
pedig csak térképről ismerem az országot. De a térképek égtájai a kilométe-
rek százaira bomlanak, s úgy féltem én ezt az egészet, hogy szeretném a keb-
lemre szorítani. Miért van ez a gyötrelmes nemzet-féltés? Azért mert, önma-
gamat féltem, azt hiszem, ha egy nemzet ügyévé válhatna az én halálom, sok-
kal bizonyosabb lenne a megmaradás. S- ez nemcsak mostanra, hanem a min-
dennapi életben is érvényes. Az új istenség, nevezzük szocializmusnak, tulaj-
donképpen ezen a közösséghez való érzelmen alapszik, s most . . ., ha megma-
radnék? Ha az én sortüzem nem dördülne el odakint? Haj . . . akkor azt ten-
ném, hogy: kiállanék a folyón túlfelől a kövesútra és úgy várnám az orosz csa-
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patokat. S azt mondanám nekik, hogy . . . nagyon szeressék, segítsék ezt a népet, 
mert olyan árva, olyan ügyefogyott, s nagyon, nagyon hálás tudna lenni azért, 
ha most, a történelmének ezen tragikus szakaszában valaki segítésképpen ba-
rátilag megfogná a kezét. Ebben a népben a szeretet a legjobb befektetés, ami 
nagyon hamar meghozza a maga pompás gyümölcsét, hát szeressék, segítsék. 
Nem igaz az, hogy ez a nép nyilas, fasiszta, hiszen ennek a népnek igen sok az 
idegene, a sok idegen sok salakot kavar fel a nyomorúságból, hiszen nem tud-
ja saját életét élni már századok óta. Kérvén kérném őket, az egyre keményebb 
s egyre tisztább történelem jogán, hogy ne tegyék egyetemesen felelőssé. Hi-
szen az egyetemes felelősségrevonás immár menthetetlenül a jövendőre vetíti 
árnyékát, s ez a jövendő nem az idők ködös távolában van, hanem itt van a 
talpuk alatt, ők hozták, megmondanám, hogy mi szegény, annyi sokszor meg-
gyötört Magyarország a Nyugat kapuja vagyunk, innen a sírás éppúgy áthallik 
a szomszédba, mint a nevetés. Igen, mindezt szépen, szívemből megmagyaráz-
nám. S, hogy én, személy szerint mit csinálnék azután? A következőket csi-
nálnám. Nyomban kinyitnám az iskolát, s nemcsak a gyermekeiket nevelném, 
tanítanám, hanem a felnőtteket is, a civilizációt és kultúrát azonnal behoznám 
a tanyavilágba, mozit, könyvtárat, villanyt, az- embert igazi, szocialista emberré 
nevelném. A kereszténység az utolsó fél évszázadban döbbenetesen levizsgá-
zott, teoha nem volt szava a szegénység mellett az elnyomók, s kizsákmányo-
lók ellen. Soha nem emelte fel szavát egyes papoktól eltekintve a profitért, ha-
szonért meginduló háborúk tömegmészárlásai ellen, az emberiség irányítására, 
nevelésére tehát tovább képtelen. Az erkölcsi ember nevelésében igen nagy sze-
repe volt, éspedig nemcsak a keresztény államokban, hanem közvetett formában 
a legelhagyatottabb szigetvilágban is, közel két évezredig a keresztény kultúra, 
a keresztény civilizáció formáltaállandóan, de újra és újra azt az erkölcsi nor-
mát, ami ideálja volt egészen tegnapig minden nyelvű társadalomnak, még akkor 
is, ha ateista, materialista, tehát szocialista volt valaki. Vagyis ahhoz, hogy vala-
ki a ma leghaladottabb gondolkodója volt, nem volt szükséges, hogy istenhívő 
legyen, templomba járjon, mégis a keresztény kultúra közvetett formában ne-
velte azzá, ami. A szovjet csapatok győzelmével nemcsak a proletariátus győ-
zelmeskedik, a burzsoázián, hanem a szocialista erkölcs is a gyengülő, irányát, 
s erejét veszített keresztény erkölcs felett. Újak lesznek az államformák, újak 
lesznek az erkölcsi emberek, mégpedig sokkal többek és nemesebbek, mint 
amilyen a keresztény erkölcsiség volt. Ez a történelem vaslogikája, erre haj-
szolja az emberiséget, még akkor is, ha nagy tömegében nem is tud róla. Csak-
hogy . . . a szocializmus mai, szegényes megfogalmazásában annyi, mint mate-
rializmus, tehát az anyag az úr mindenek felett. Ez az ami nem megy. Tud-
nillik, az ember nemcsak anyagi lény, aki eszik, iszik, házasodik, gépet szer-
keszt, anyagot bont és sűrít, hanem érzelmi lény is, éppen azért igen fontos 
lesz a szocialista társadalomban az, emberi érzelem kultúrája. Mi hajtja a for-
radalom győzelméig a világi és egyházi javakból kirekesztett, kizsákmányolt 
tömegeket? A hit a győzelemben. A hit az emberi érzelem legnemesebb hang-
szere. De miben higgyen az a tömeg, aki elérkezett a fórradalom legteljesebb 
győzelméhez? A mindennapi életben? Ebben ne imkell, hogy higgyen, hiszen ezt 
éli, tudja, látja. Márpedig hit nélkül élni nem lehet.. Legkiváltképpen az im-
már nemzetfenntartó népelemnek: Mi az, ami az emberi lélekben a vallási hie-
delmeket túlszárnyalja? Magyarán mondva: mi az, ami minden népben több, 
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állandóbb, mint a vallási érzés? A hazafiság érzete. A küszöbön levő új szocia-
lista társadalomban tehát a hazafiságot kell megtenni a tömegek érzelmi, tehát 
lelki életének legfőbb tényezőjévé. Itt van a győzelmes szocialista világforra-
dalomnak a titka. 

— Soviniszta nacionalizmus! — szólal meg a bécsi kommunista váratla-
nul, akiről azt hitték, hogy egy szót se tud magyarul. 

—> Ha az, amit most elmondtam, nektek sovinizmus, nem is lesz szocialista 
világforradalom ebben a kutya életben! 

— No é s . . . a templomokat lebontod? — kérdi Varga úr, aki annyira be-
leélte magát a szombatos székelységbe, hogy valóban szívével, lelkével érzi. 

— Dehogy bontom. Templomokat erőszakkal lebontani nem lehet. Ez még 
a rómaiaknak sem sikerült. Háromszáz évig tartott az alkudozás a görög val-
lással, míg végül is ki kellett vele egyezni. Az erkölcsiség s pompa legjava be-
lekerült a kereszténységbe. Tessék. Versenyezzenek velük a templomok! 

A nazarénust meg más izgatja. 
— Az asszony, a gyermek, s a család?.. . 
— Magasabb rendű erkölcsi szocialista ember az egyén, az egyén erkölcsi-

sége átnevelődik a családba, a család tisztasága a szocialista társadalom alapja. 
A társadalom nyelvL megoszlás szerint a Haza szent kultuszában és csak ezen 
át tud az- emberiség eljutni az igazi, egymást segítő, s háborúmentes nemzet-
köziségibe! — 

Elmondta. S nagyon elfáradt. Nem gondolt rá, de tudta, talán úgy is 
akarta, hogy a végrendeletét mondja, beleszórja itt a magtár dohos levegőjébe^ 
s ha ajtó nyílik, ha mór ő nem is lesz, de szavait szárnyára veszi a kinti szél, 
s széjjel teríti a mezőkön, falukon és városokon, s most egyszerre azt is érzi, 
hogy okvetlenül él kellene még azt is mondani, hogy a magyar föld felszaba-
dulása után a magyar proletáriátusnak és szegényparasztságnak nem szabad 
többé csak a saját osztályában gondolkoznia, hanem az egész nemzetben! 
Olyan nemzetben, amelynek soha többé nem lesznek grófjai, földbirtokosai és 
gyárosai, csak polgárai lesznek szépen, tisztán, de közönségesen. Ez a szoci-
alizmus Európába való továbbhaladó útja. 

De Reszegi úrban egyszeriben felébredt valamiféle eddig soha nem érzett 
nacionalizmus: 

— No és. . . mit csinálsz, ha egyszerűen csak a Szovjetunió tagállama le-
szünk? • ^ 

— Ugyanazt. Országhatárok úgyis csak addig lesznek, amíg az egész 
világon, de legalább is Európában befejeződik a szocialista forradalom. 

— No és a zsidók? — aggályoskodik Reszegi úr, ami érthető. Igen sok 
igazolványt gyártott számukra. Egyiknek ilyet, a másiknak amolyat. Melyik 
micsodás. 

— Nincs zsidó akkor, ha a meglévők azonosulni tudnak avval a néppel, 
amelyik nép között élnek. 

Csönd van megint, de ez a csönd nem a félelmek csöndje, hanem a nagy 
terveké, és nagy elszánásoké, hiszen nem is lesz olyan érthetetlen és kibirha-
tatlan az az új világ, ami jön, amint Molnár elmondja. S ebben a pillanatban 
nem az egyéni sorsuk érdekli őket, hanem a magyar népnek a sorsa. 

— Adja Isten, hogy így legyen . . . — rebegi a nazarénus, Labró, mint ázott 
rongycsomó, felnyög rá a fal mellett. S most, ahogy ránéznek, nem is olyan 
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már, mint az ázott rongy, hanem olyan, mint az útfélen a tövisesdisznó, amin 
keresztül ment egy teherautó. S a legteljesebb reménytelenségbe zuhannak 
megint. 

Délután egy óra. 
Ebéd nincs, ehelyt koppan a kulcs, csattan az ajtó, s bejön egy szolgálatos 

eses, géppisztollyal, oldalán fegyver, s kiáltja: 
— Heinrich Mann! 
— Hier! 
— Kommt. / 

Az osztrák, alacsony vastag, kis ember, s aránytalanul nagy léptekkel gá-
zol az ajtóhoz, onnan visszanéz, mintha segítséget kérne, két kézzel markolja 
meg az ajtó élét, s kifordul a szabadba. 

Az ajtó bezárul megint. 
— Mi volt ez? — riadozik Varga úr. 
— Hogy-hogy mi volt? — röffent rá Reszegi úr. 
— A rövid út, -vagy a Gestapo? 
— Most másik őr jött, tehát akkor nem a Gestapo, hanem a rövid út. 
A percek a végtelenbe tárulnak, s mint végtelen finomságú anyag, el-

árasztanak esztendőket, egész életeket. S minden tova lobbanó percben újra 
és újra látja az ember önmagát. 

Tíz perc? Vagy tizenkét perc? Toronymagasságnyira nőtt a saját élete min-
denkinek, s ekkor, félelmes robajjal megannyi összedőlt: Sortűz dördült köz-
vetlenül a magtár megett, s utána pillanatig csengett a fal. Vékony mészréteg 
hullt .le a menyezetről, annyi csak, mint egy fehér pillangó kitépett szárnya. 

— Az osztrákot agyonlőtték.. . — sír fel inkább, mint élő szóval mondja 
a nazarénus. De senki nem válaszol. Mindenki az eldördült sortűz után hall-
gatózik. 

Aztán megint nyílik az ajtó, s bejön a szolgálatos, s géppisztolyos kísérője, 
hajszálpontosan ugyanúgy, mint az imént. Kezében darabka papír, s arról 
olvassa: 

— Reszegi András! 
Reszegi széjjelnéz, mintha önmagát keresné, milyen jó lenne, ha két élete 

lenne. Egyik; amit a németek kiolthatnak, s a másik, amelyik túléli az összes 
németeket. De nincs másik Reszegi. Csak ő van, egyedül. S menni sem akar, 
mégis megyen. 

— Éjfélre üres lesz a magtár, és ha rágondolok hogy az oroszok Várad 
alatt vannak. . . — meditál Varga úr hidegen, tárgyilagosan, pedig olyan forró 
benne a lélek, s ez a forróság mondani szeretné, hogy arasznyi az élet, embe-
rek, dé addig is szeressetek engem, emberek. 

— Mennyi hulla, és mégsem süllyed el súlya alatt a f ö l d . . . — ezt meg 
Molnár mondja, s jobb keze a mellére tapad, de éppenhogy érzi inge alatt az 
arany medailont, hiába hát ez is. Nem vigyázott rá az a kicsi kéz. Vagy ő lett 
hűtlen hozzá, azért? 

A kairói felugrik hirtelen, kiperdül a magtár közepére, s meggyötört lá-
baival táncolni kezd, elébb csárdást, aztán valami tangófélére illegeti magát, 
a nazarénus megint énekel magas fejhangon, s a dallamsor végén prózában 
nyögi ki az utolsó betűt. De senki nem szól1 rá se az őrültre, se a nazarénusra. 
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Aztán sortűz dördül megint, a hátsó fal hosszába csendül, maréknyi, mész-
pillangó száll le a mennyezetről, Varga úr, az újdonsült szombatosszékely le-
térdel, és imádkozik. Csak úgy, ahogy a szájára jön. Imájában túl sok az uram, 
m e g a Jézus Krisztus. 

Aztán megint nyílik az ajtó, a szolgálatos kezében másik cédula, s má-
:sik név rajta: 

— Molnár László. 
— Vajon elmondottam mindent, amit kellett? — töpreng erősen amíg feláll, 

•s megyen az ajtó felé. Soha még ilyen éles nem volt benne a gondolat, tudás, 
logika, mint most. Soha még ilyen tisztán nem látta, mint most, hogyan kell 
"kezdeni, hogyan kell tovább vinni a szocializmus útját. Az ajtóiból vissza is 
fordul, s szemébe tapadt mindörökre az összes emberarc . . . de mennyi az, 
hogy mindörökre? 

Lágyan, s puhán tapad rá a szeptembervégi délután, fent a mogyorófook-
:rok fölött ökörnyál úszik, a kúria felől nyers, vad beszéd hallik, írógép kattog, 
teherautó dübörög, s amikor a kúria sarkához érnek, akkor indul ki egy teher-
autó a parkból. Rajta német katonák, köztük egy nő, Tarjáni Nagy Gizella. 

Molnár! Molnár! Nem igaz, nem vagyok bűnös, ne hagyjon, nem megyek! 
— sikoltozik, s le akar ugrani. Die két katona is megfogja, s lehúzzák. Valami 
feltűnik még belőle a lombokon túlról, tarkán, aztán eltűnik az autóval együtt. 

Semmi mást nem lát a kúriából, délutánból, csak azt, hogy egy német 
áll fent mozdulatlanul a lépcső fölött, a bejárat mellett," se a géppisztolya, se 
a szempillája nem mozdul. 

S bent, a Nagy Pista tágas irodájában, szemközt az ajtóval, keresztbe for-
dított asztal, az asztalon két égő gyertya közt feszület, s egy német százados-r 
hadbíró ül a feszület mögött. Balválla iránt, kicsit hátrább egy közember, nyil-
ván a tolmács. Mellette jobbfelől egy német főhadnagy, balfelől egy magyar 
főhadnagy. Az asztal két végén egyik felől szintén magyar tiszt, ez a védő, 
.másik végén egy német tiszt, ez a vádló. Az ajtónál két felől egy-egy géppisz-
tolyos, egyik német katona, a másik Rózsa Miska, karszalaggal, derékszíjjal, 

--s szintén géppisztollyal. Oldalt, a falnál, kisebb asztal, s két írnok ül szemben 
"mellette. 

A hadbíró középkorú ember, haja már őszes, s ideges ujjakkal babrál ira-
fa i között. . 

— Neve? — kérdezi németül. S utána nyomban,a tolmács kérdi magyarul. 
"Molnár érthetőn, tisztán németül felel: 

— Molnár László. ' / 
— Tud németül? — kapja rá a bíró a szemüvegét. 
— Igen. 
— No a z . . . derék. —. De mintha bánta volna, vagy hogy úgyis mindegy,-

legyint, s a papírokhoz hajlik megint. 
— Foglalkozása? 
— Pedagógus. — De mikor kimondta, úgy érzi, hogy igen nagyon fontos 

az, ha a lehető legigazabban, s legtisztábban beszél, s ezért hozzá teszi: — s sza-
bad időmben néprajzos vagyok. 

A hadbíró most'' újra rávillantja szemüvegét s a széken hátra is dől. A 
szíve hosszú, hosszú idő óta talán először dobban meg. úgy, mint az emberé. 

— Mit jelent az önöknél a gyakorlatban, hogy néprajzos? 
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— Elsősorban is a lehető legpontosabb tanulmányozása a nép mai é leté-
nek. De, hogy ezt megtehessük, ismernünk kell a lehető legrégibb múltját*, 
kultúráját, s ezért összegyűjtjük dalaikat, meséiket. De ismernünk kell annak 
a tájnak a történetét is, ahol él. Jelen pillanatban egy könyvön dolgozom, 
amely ennek a tanya világnak a története lenne, persze nem regényes formában, 
hanem olyan formán, mintha egy városi utazó lelkiismeretesen szemlélődne 
egy nagyon régi kultúrán, földön, mely' nagy történelmi múltat takar. Az író' 
tudomásával pontosan kimutatható a korai kőkorszak társadalmától kezdve a 
keltákon, gótokon, gepidákon, szarmatákon, hunokon, avarokon, rómaiakon 
keresztül kezdve, egész mostanig. — Szinte tűzzel, meggyőzően beszél, a had-
bíró egyre nagyobb érdeklődéssel hallgatja, párszor megsimítja homlokát, ha-
ját, s háború előttre, fiatalabb korába réved. 

— Én i s . . . néprajzos vagyok, azaz, hogy. . . voltam. Finn-ugor szakos t a -
nár voltam a Vilmos császár Egyetemen, Berlinben. így tehát eléggé ismerem 
a magyar nép őstörténetét. Attila hadseregével jöttek be Európába, majd a 
Kárpát medencébe, de persze, nem az első osztályú hadi rendekkel, hanem 
alárendelt szereppel és feladatokkal, mint afféle jószágtartó népség és egyben 
sereghajtó. A hun birodalom felbomlása után is volt valamelyes felelősségre 
való vonás a megvert, s szétszórt csapatok, népek számára, de ezt a népséget,, 
tehát a magyarokat senki se számoltatta meg különösebben. Nem volt hova 
mermiök, megkapaszkodtak tehát az itteni földekén, legelőkön, a z t á n . . 

Molnár elfelejtkezik magáról, éppen úgy, mint a hadbíró. Nem az életének, 
vagy a halálának az urát látja benne, hanem a néprajzost, s ennyi hazug s ü -
letlenség egyszerűen kifordítja a sodrából, s itt közbevág: 

|— Nem, kéremszépen. Ez egészen téves elmélet. Mai lehetőségeink leg-
lelkiismeretesebb kutatásai szerint igaz ugyan, hogy nemcsak a hunokból* 
hanem még az avarokból is maradtak itten rokon népelemek, de ezek mint. 
önálló', főként államalkotó nép, számiba sem jöhettek. Hanem igenis, Álmos, az-
tán Árpád fejedelem vezérletével jöttek be azoksaz ugor .törzsek, amelyek tud-
tak a nyugati rokonokról, s akik, amikor jöttek, lehet mondani, hogy haza 
jöttek, s akiket az egykori krónikások már akor magerenek, tehát magya-
roknak neveztek. . . 

Az eses főhadnagy egyre idegesebben nézi az óráját, aztán közbeszól: 
— Kérem, négy perc múlva megbeszélés az alezredesnél. Négy perc alatt, 

ki lehet mondani az ítéletet! 
A bíró olyanformán szól rá, mintha most is tanár volna, a főhadnagy-

pedig diák: 
— Hát várjanak! — s Molnárhoz beszél megint: — Ugyan kérem! A kicsi 

népek tulajdonsága, hogy ha már nem lehetnek nagyok a jelenben, legalább' 
a múltjukat szeretnék naggyá varázsolni! 

— Nem kéremszépen. Ez pontosan így van — érvel Molnár tovább. 
Rózsa Miska mereven áll az ajtó egyik szárnyán, egy szót sem ért a bíró,. 

s Molnár tanító vitájából, de egyre nyugtalanítóbban rémlik fel benne, hogy 
Molnár tanító nem a saját élete mellett érvel, valami mást is bizonygat. S az 
a bizonygatás ő érette is van és mindenkiért van, aki magyar. S egyszerre érzi 
egész elvetélt életét, nyilaskodásának szörnyű következményeit, azt a rengeteg 
tragédiát, amit okoz itt, hogy Mayer fülébe suttogta jó néhány embernék a. 
nevét. Bűntudata olyan erős, hogy nem állja tovább, hangosan felzokog. 

í226 



— Mi az,? — kapja rá valamennyi német a fejét. De Rózsa teszi magát., 
hogy nem ő volt, dehogy ő volt. S csak áll, szeme se rebben. 

— Kérem egy perc híja van a négy órának, — figyelmezteti. a bírót újra 
a főhadnagy. 

— Azonnal, c sak . . . — s megint magyaráz. De ekkor bejön egy őrmester, 
s jelenti, hogy az alezredes úr azonnal kéreti a százados urat. 

A százados megriad, ide-oda nyúl az asztalon, aztán iratait összeszedi hir-
telen, s feláll! 

—• A tárgyalást bizonytalan időre felfüggesztem. Vezessék vissza a vád-
lottat! — De tekintete elkerüli a Molnár szemét. 

A két őr előre lép, s Molnárt kikísérik a hallba, ott nyomban melléje sze-
gődik az iménti két kísérő, s mennek le a lépcsőn. 

Molnár úgy néz széjjel a délutánban, mintha irtózatos- messze földről ér-
kezett volna meg, ahol örök, soha nem szűnő volt a sötétség. A nap alant süt. 
már, és így a tárgyak, fák, bokrok szinte csillogó világítást kapnak, s a levegő 
is merő ragyogás. Molnár hunyorogva megyen a két őr előtt. Csodálatos ér-
zések hullámai sepernek újra és újra keresztül rajta, egyszer, mintha nagybe-
teg lett volna, s most meggyógyult, máskor mintha iszonyú idő telt volna el 
addig, amíg kihallgatáson volt, az esztendők zúgva, süvítve váltogatták egy-
mást, s pontosan arra az időre billent vissza minden megint, ahol volt. A két. 
eses, mintha nem is őrök lennének, se nem németek, se nem emberek, csak 
mint két gép, pontos, határozott mozdulatokkal teszik kötelességüket,, mint 
ahogy a metsző vágja a csavart, a kalapács zuhan a vasra, gépben, börtönőrben 
nincs semmi, de semmi irgalom. A szecskavágó is elkapja gyakran a munkás 
kezét. Ilyen formán nyitják ki előtte az ajtót, engedik be, s fordítják rá a kul-
csot megint. 

Bent megannyi arc mozdulatlanul tapad rá, ahogy éppen voltak a foglyok,, 
egyik állva, másik ülve, de senki se mozdul. 

— Szóval. . . nincs mindég sortűz, — mondja Varga úr reménykedve. 
£j|Molnár nem válaszol, csak áll, s néz. mereven a magtár végébe. Ahol mint 

színes folt, ül valaki a padlón, de most feláll, s lassan ide jön. Beszédes Sárika, 
abban a kis karton ruhában, amiben elfogták. 

— Jaj, Laci, — mondja nagyon csendesen, s' a Molnár.mellére hajtja a fe-
jét. Hangtalanul sír, zokog. S Molnár azt érzi, hogy nem is Sárika sír, se nem. 
a lélek sír benne, hanem az egész lány merő sírás és merői fájdalom. 

— Sárika, hát te is, hát hogyan kerülsz ide? 
— A pincéből . . . 
— Bántottak, nagyon? • 
— Nagyon. Ugy érzem, hogy . . . mintha nem is lennék . . . Ugy-e nem. 

bánod, ha tegezlek hiszen . . . a feleséged vagyok, engedd, hogy az legyek-
Erre a kícsi időre engedd . . . 

— Kicsi időre? Nem kicsi időre, hanem. . . • 
A düh az rettenetes. Nincs erkölcs, hit, műveltség, humánum', emberség,, 

csak düh, az igen. Ha fenevad lenne, most lyukat marna a falon, ha tűz lenne, 
most égne, s ha földrengés lenne, a német birodalom mindörökre eltűnne a. 
térképről. Karjaiba veszi a megkínzott teremtést, s ahogy viszi 'megszokott he-
lyére, a többiek sorfalat állnak kétfelől. Aztán leül, s ölébe vonja a leány fejét. 
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Csönd van megint, Bereczky, az orvostanhallgató idejön, leül a lábához, 
s két térdét felhúzza, úgy nézi őket. 

— Valamit tenni kell, — mondja. 
— Igen, tenni. De teszünk is. Ki vállalkozik arra, hogy . . . — s nézi a tár-

sait sorba, szeme megakad Nagy Pistán, aki szintén ül a padlón és még mindég 
csak a végső falnak mutatja megpocsékolt arcát. — Húgodat elvitték a néme-
tek, Nagy István! Sikoltozott, le akart ugrani a teherautóról, de lefogták! — 
mondja szemrehányón. 

Nagy Pista oldalra fordul, egyik kezével a padlóra tenyerel, úgy lesi a 
Molnár szájából a szót. De az nem mond semmi többet, csak nézi Nagy Istvánt, 
beszél hát az. 

— A pénzre vonatkozó gondolataimat már elmondtam, — kezdi, — de arról 
még nem beszéltem, hogy mi tette így tönkre a jobb orcám, ami szinte kizárt 
-engem a társadalom nyilvános közösségéből. Egyszer kocsik>k vertek engem 
félthóttra,. azért van ez. Baj, mert az ütést én kezdtem. Ettől kezdve én senkire 
soha az ujjamat se emeltem fel, de annál többet viaskodtam, verekedtem, öl-
tem elméletben, hogy a meglepetés, a rajtaütés, olyan tudománnyá fejlődött 
bennem, hogy első lennék vele valamely világversenyen, ha . ... a valóságban 
is beválik az elméletem! Hát most megpróbálom. A géppisztolyost, aki meg-
.szokott állani az ajtó mellett, vállalom, s egy pillanat múlva a géppisztoly az 
enyém. Ki vállalja, aki a cédulát olvassa? De vigyázzunk,, annak is van gép-
pisztolya ! v. . 

— Majd én, — mondja Molnár. 
— Rendben van. Aztán pedig kint van egy őr az ajtó előtt, egy másik őr 

járkál saroktól sarokig, a déli fal hosszán, az őrség a virágházban van, ami a 
magtártól jó hatvan, hetven l é p é s . . . — s a többi suttogásba vész. 

Kint még most alkonyodik, de bent már csakrfem teljes a sötétség. Riadt 
nyugtalanság ömlik bé az ablakon, zajok, hangoskodások,- s távolról néha hallik 
az ágyúszó. Gépjárművek dübörögnek s vijjogva húznak el alant a repülők. Az 
ajtón kalamolás, kulcs csikordul, az ajtó megnyílik, valaki belép, s villanylámpa 
fehér, vakító fénye lobban belé a börtön sötétjébe. S ekkor egy arc bukkan fel 
a fénypásztában, a cédulát kezében tartó őr előtt, egy. arc, ami nem emberé, 
hanem egy veázett farkasé, a Nagy Pisita arca. Mögötte valami reccsen, mintha 
tengernyi helyen beszakadt volna a fal, s a oéduiás őr számára evvel a hang-
gal mindörökre bezárult a létező világ. 

A kinti őr előre tartott géppisztollyal hirtelen be akar lépni az ajtón, de a 
lépésből repülés lett, s nehéz testek zuhannak rá, olyan nehezek, mintha han-
tokban omlana rá a föld. 

A börtön előtti őr lövésre vágja géppisztolyát a fal közepe táján, de olyan 
ijesztő a tompa zaj, dobogás,v hogy nem mer az épület végéhez menni. Minden 
ízében reszket, — itt vannak az oroszok — suttogja és térdig kapkodva fel a 
lábát, ész nélkül nyargal az ellenkező irányba, a zöldséges kert felé! 

— Itt vannak az oroszok! — süvít a kiáltás a sötétedő alkonyatban, a na-
zarénus süvölti ezt furcsa, színtelen hangján. 

A virágházban fegyvere után kapkod az őrség, de sortűz sepri végig a 
világos csarnok üvegezését, géppisztoly ropog, az üvegtáblák szilánkokká 
zúzódnak. 
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A kúriából kirohan a négy tagból álló bírósági szolgálat, de még fent, a . 
a lépcsők fölött ráfogja a futókra géppisztolyát Rózsa, lő, lő, s kettő szinte egy-
szerre vágódik el, az egyik ott marad azon helyt, a másik legurul a lépcsőn. 

!—— Erre, erre! — mondja lázasan Molnár, s ott, ahol a kiskapun szokta a 
•csődört a szabadba léptetni a lovász, kilép a szabadba. Utána Bereczky, az or-
vostanhallgató hozza ölében Beszédes Sárikát. Bodzabokrok vannak a kerítés 
tövén, innen a tengeri táblákig jó fél dűlőföldnyi távolság, ha az megnyerve, 
minden megnyerve! S az idő annyira siet, mint az olyan óra, aminek emberi 
ujjak viszik körül a mutatóját.. 

Molnár később is, de mindmáig pontosan így emlékszik erre az időre: 
Nagy, darabos s homályos fellegek vonultak déltől északnak,, a hold már 

fent volt, de nem világított, az esthajnali csillag tündökölve ragyogott a te-' 
nyérnyi helyen, és az eső csepergett. 

Bent, az udvarban a virágháznál még újra meg-megszólalt a géppisztoly. 
Nagy Pista egyedül megyen közelebb, egyre közelebb, fától-fáig. A hazarénus 
ordít, egyre ordít, valahol a zöldségesben, hogy jönnek az oroszok, itt vannak 
az oroszok! 

Zaj, szaladás, autóbúgás. 
S ez is elmúlik, Nagy; nehéz, szinte vastag a csend. A kúria teljesen üres, . 

ajtói némán ásítanak, sarkig nyitva valamennyi. 
Egy fogoly kikukkant a kocsislakás kéményén, s bent, a virágházban, a 

pocsékká lőtt üvegtető alatt, itt is fekszik egy német, amott is. Mintha valaki 
elhullajtotta volna, talán az idő, talán a történelem. 

A virágházat télvíz idején süllyesztett katlanból fűtik olyformán, hogy 
itt van a katlan, s amott, a túlsó végében a kémény itt tüzelnek, szalmával, 
kóróval, a meleg, s a füst végig megyen a nagy csatornán. A csatona fölött 
vannak a melegágyak, de most nem meleg, nem füst kóvályog a csatornában, 
hanem Nagy Pista. Annyira belejött a harcba, hogy minden ereje, minden bá-
torsága kimerült, s hol is tudna máshol megpihenni, mint itt? Igaz, hogy ha-
sonfekve,. a géppisztolyt előre tartva, de hát csak pihen. 

Amikor kissé magához tér, elvigyorodik. Annakidején a góré alatt mászott 
így hason, de a góré végénél a kocsisok várták, hátha itt is várják a németek? 
Nem bújni ki. A csatorna közepe táján meglapulni! 

Aztán arra gondolt, hogy netán, ha a németek be akarnának a katlanba 
gyújtani, nem égne a tűz; mert a kéménynek nincsen húzása. A virágház gaz-
dája saját testével eldugaszolja. S ekkor már röhögött. 

— Erre, erre! — mondja újfent Molnár, s kilép a bodzabokorból. Pásztás 
eső veri a bokrokat, a gyepet, egyik kezében a géppisztoly, a másikat hívoga-
tóan hátra nyújtja — így szaladnak be a tengeribe. Mindig távolodón mozdul 
meg egy-egy tengeriszár, mintha a táblát láthatatlan kéz simogatná. S a mene-
külőket eltakarja a táj. 

Az eső záporozva esett ezen az éjszakán, de ki tartja számon az idő min-
den változását? Rózsa Miska, aki riadt vadként csörtetett bele a tájba, — nem. 
Ha a németek elfogják, agyonlövik, mert hűtlen lett hozzájuk. Ha az oroszok 
elfogják, agyonlövik, mert nyilas volt és segített összeszedni a baloldaliakat... 
Hogy milyen rettenetes is az ember sorsa! Most tudja, hogy a felesége a leg-
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különb asszony minden asszonyok között, kicsi lánya, Zsuzska legkedvesebb' 
kicsi lány az egész tanyavilágban, de^hiába minden, mert agyonlőtt két néme-
tet, s az oroszok meg őt lövik agyon, mert nyilas volt, s bemondta a kommu-
nistákat. 

De a kairóinak is lehet az idő akár milyen. Szinte előre dőlve, lábujjhegyen 
áll az üres magtár ajtajában, nem mer kilépni a szabadba, mert azt hiszi, hogy 
ott kezdődik a tenger és hiába zsidó az ember, tudja, hogy a zsidóknak is csak 
egyszer sikerült száraz lábbal átmenni a tengeren. 

Időben, történelemben, s felbolydult emberi agyban nincsen kegyelem. 
Az idővel kapcsolatban még a következőkre emlékszik pontosan Molnár* 

élénken, hűen, amig csak él: 
Fiatal akácosok között pompás, buja rét, a réten sarjúboglyák, az ég rop-

pant magasra feszül a táj fölött. A burka kék, s áttetsző. Sehol egy tenyérnyi1 

felleg, a nap delelőn, s a szinte csengő fényben ökörnyálak úsznak a magas-
ságban. Seregélycsapat zúg el egészen alant, az erdő széle fölött felhajlik, mint 
barna lepedő, s ők ülnek hárman egy boglya tövében a napsütötte oldalon. Két. 
felől a két fiatalember, középütt a lány. 

— Ugy-e nem fáj már semmi sem olyan nagyon? — kérdezi Molnár, s-
csak azért suttog, hogy föléje hajolhasson. 

— Nem. Úgy érzem, h o g y . . . inkább ott fáj már csak a lélekben.. . Meg 
aztán. . . itt, nézzed! — keveset habozik, aztán felé fordul, s kis babos ruhá-
ját lehúzza válláról. Kibontja bal mellét. Három eleven seb van a leendő 
anyaság élő bársonyán, egy közvetlenül a bimbó alatt a rózsán, s kettő odább. 
— E g y . . . német ide nyomkodta az égő cigarettát... j 

Molnár kemény cigánybúzaszárat húz ki a szénából hirtelen, szájába ve-
szi és rágja, rágja, mert másként üvöltene és ordítana. 

Az a három piros seb az ő lelkét égeti, s minden lélegzetvételnél belésaj-
dul. A géppisztolyos barbarizmus a Sárika hótiszta testén át tulajdonképpen az 
ő húsába égette kézjegyét, s a sistergő, pörkölődő fiatal test szagával mind-
örökre megtelt a levegő. Van, vagy lehet erre megbocsátás? 

A kérdés lebegve itt marad, hol rátelepszik a rétre, hol lomha szárnyak-
kal röpdös a. szénaboglya táján. 

Bereczky, az orvostanhallgató lassan odább megyen, mintha tudná, hogy 
ezek valamit tisztázni szeretnének most itt ketten. Bemegyen az erdőszélbe, 
előre hajolva nézi a füvet, amit kaszálás óta jószág is, ember is gázolt, s most 
a nyomokat nézi, mint Bőrharisnya a Cooper-regényekben. A csapásról lát-
szik, hogy hadak vonultak itt, de kik? Németek, vagy már az oroszok? 

Molnár Bereczky után nézeget, aztán egy mozdulat, s az arany medailon 
ott ragyog a tenyerében. 

— Nézzed, Sárika, neked annak kell megismerned engem, aki valójában 
vagyok. Ebben van a múltam. Most neked adom. Tessék. — A kis ékszer átbo-
rul a leány tenyerébe. 

Sárika előbb csak forgatja, nézegeti, aztán felkattantja, s úgy tűnik sze-
mébe az ismeretlen nő keze, mint egy élő, soha el nem múló folt a fiú lelkén. 

— E z . . . az egész? 
— Nem az egész, de .. . ez a legtöbb, Tulajdonképpen tehát minden. 
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Csönd. Egyik sem szól. Sárika a kis ékszerrel babrál, s szeme Molnár lát-
hatatlan múltjába réved, sokára szólal meg. 

— Bizonyára nagyon szeretett téged, tartsd csak meg, ennyit megérdemel, 
csak soha, soha ne mondd meg nekem a nevét, érted? Soha ne mondd meg, 
hogy soha ne gondoljak rá, soha ne találkozhassak vele. És ne is beszélj róla 
-soha semmit, érted? — s a medailont becsattantja, s mintha a fiúval kezet 
fogna, úgy adja vissza, s közben merőn nézi a szemét. 

— Köszönöm kedves . . . — A lány nem veszi észre, hogy nem teszi vissza 
a nyakába, hanem leteszi a fűre a boglya tövére, kicsit odább. 

Bereczky jön nagy léptekkel az erdő felől, mögötte egy pásztorember baktat. 
— Hahó, hahó! — kiált Bereczky vígan, — Gyerünk! Megint magyarok 

"vagyunk . . . Nincsenek már németek! 
Egyszerre ugranak fel. ^ -
— Nincsenek? 
— Nincsenek. A front átzúgott a tájon, az oroszok is odaát vannak a Ti-

szán . . . Most mondta itt a bácsi, ő pásztorember, a z t á n . . . — szinte hadarva 
beszél, annyira lelkendezik. 

Sárika, s Molnár megfogja egymás kezét, szaladva mennek a kiáltás felé. 
Az avarba hajló fű harsog a talpuk alatt, s a boglya tövén, mint parányi 

kis tűz, lobog a napban az árva medailon. • 

BÓNUS ISTVÁN 

A társaim 

A társaim városban élnek: 
írók, szerkesztők, könyvmolyok. 
Rokoni szavukra vágyón 
Ezerszer rájuk gondolok. 

Olyankor vers-zenét hallok, 
S szép könyvek mosolyát látom, 
De rámnéz rosszalón Jancsi, 
A tanyasi jóbarátom: 

»Ne búsulj, ne álmodj Pista! 
Hagyjad a verset, a könyvet. 
S hogy nem 'lehetsz híres, nagy költő 
Ne hullajtsd érte a könnyed! 

Ne legyél, furcsa, magányos 
Életunt varjú, ki károg ... 
Gyere, nézd, jó borok várnak 
S várnak ránk, várnak a lányok!:. 
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