
V É G H A N T A L 

Hazatérés 

Both Istvánnak ezen a hajnalon különös meglepetésben volt része. Sok 
évi távollét után hazamenve szülőfalujába, az apja istállópadlásán egy négy-
huszonnégyes gőzmozdonyt talált. A mozdony vadonatúj volt, füst je nagy 
kövér gomolyokban szállt. A kerekek mellett egy csövön víz csepegett. Bor-
zadva vette észre, hogy a víz színe vörös, mintha véres lenne. Emlékszik, 
már látott valahol ilyen vöröslő tócsát. A mozdony állt, és időnként a szele-
pek sisteregve engedték ki magukból a forró gőzt. 

Both István jól ismerte az apja istállóját. Az épület rozoga és vén, vé-
nebb az apjánál is, pedig ő — nem is tudja pontosan — már túl jár a het-
venen. Az ól fala vályog, alatta vastag tölgyoszlop. Hajdan így rakták a fun-
damentumot errefelé. Kinek-kinek volt tölgy a földje végében, akinek nem 
nőtt, az lopott a báróéból. 

A falak roggyantak, de még erősen állnak. A szalmatetőt hasogatott ge-
rendák tartják, valamennyit koromfeketére festette az idő. 

Both István minden egyes gerendát ismert, sorba meg tudta volna mu-
togatni, hogy amióta nem járt a padláson, melyiket cserélték ki, melyik mögé 
fészkelt hajdan az üvegszemű fülesbagoly, melyik gerenda mögül szedett ki 
legelőször fiókverebeket. Mindezt szívesen végignézte volna most is, ha itt 
nem találja a mozdonyt. Érdekes, hogy a mozdony éppen négyhuszonnégyes. 

Ismerte a mozdonytípusokat, tudta, ezt tartják legtöbbre. Emlékszik rá, 
utazás közben hányszor megnézte a szerelvény elején a gépet, mennyire sze-
rette, ha négyhuszonnégyes vitte a kocsikat. 

A mozdony itt az ól padlásán valóságos síneken állt, előtte és utána váltó. 
Ahogy közelebb ért, érezte a kazán melegét, amely fojtott párás hőséggel 
árasztotta el a padlást. 

Sokáig nézegette a gépet. Eleinte se mellette, se a mozdony ablakában 
nem látott egy élő lelket sem. Elhatározta, hogy megkerüli. Azon töprengett, 
hogy elölről, vagy a háta mögül kerülje-e meg. Hátrafelé indult. Itt is volt 
egy pár sín, a között bukdácsolt. Jó erőt érzett magában, így sehogy sem 
tudta megmagyarázni, hogy miért nem képes átlépni a síneket, amelyek kö-
zött elindult. Először balra akarta átlépni, amerre a mozdony állt, és hogy ez 
nem sikerült, próbálkozott jobbra is. A két sín között haladt, de mihelyst át 
akart lépni, nem tudta felemelni a lábát. Ment, ment előre, aztán a padlás 
végéhez ért. Megfordult visszafelé. Még nagyobb erővel rakta a lábait, érezte, 
hogy szabályszerűen megy, erőseket lép, mégis egy helyben áll. Valahogy át-
került a mozdony túlsó oldalára. Ezen az oldalon a gép ablakában egy kor-
mos tányérsapkás embert vett észre. Ahogy egyre közelebb ért, látta, jóidejű, 
kövér, pocakos ember, szájában pipa. Messze előre néz. Both Istvánnak az 
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jutott eszébe, hogy gyerekkorában mennyi ilyen kövér, kormos arcú mozdony-
vezetőt látott így kihajolni a mozdonyablakon. Kertjük alatt a vasút, nem 
messze a jelző. Ha megálltak a vonatok, hányszor lopakodtak közel a moz-
donyhoz, pedig az anyjuk tiltotta őket, sokszor mondta nekik, ha a gyerek 
közel megy a mozdonyhoz, a mozdonyvezető forró vizet spriccel rá egy csö-
vön, nagyon forró az a víz, és távolra is hord a cső, legjobb, messzire elke-
rülni a vasutat. 

A mozdonyvezető csak nézett, nézett előre, nem mozdult a világért sem. 
Ilyenek ezek mind; egyformán tudnak így óraszám kibámulni, kikönyökölni 
a mozdonyablakon, mit bánják, ha akármeddig is áll a jelzőnél a vonat. 

Aztán vagy amúgy is megfordult volna, vagy meghallotta Both István lép-
teit, amint hersegett cipője alatt a kavics, egyszerre arrafelé nézett. Szeme 
elé tette tenyerét, és most is sokáig, nagyon hosszan bámult előre. 

— De hisz ez Both István! — kiáltotta hangosan. 
Both István látta, a mozdonyvezetőnek egyszeriben elszörnyedt az arca, 

egy pillanat alatt eltűnt szeméből a csendes, várakozó közöny. Aztán hirtelen 
mozdulattal eltűnt az ablakból. Néhány másodpercre rá a mozdony hatalmas 
éleset fütyölt, fájdalmasan, kínos keservvel, mintha nem is fütyölni akarna, 
hanem vészesen jajgatni. Both István emlékezett már ilyen mozdonyfütyö-
lésre, így fütyölt akkor is, amikor túl a kertjükön, a, temető sarkánál el-
ütötte a vonat Csák Jánost, a harangozót. Meg még egyszer, az hajnalban 
volt, a hajnali vonat 'közészaladt a csürhének. Pontosan emlékszik, akikor 
hallott ilyen jajgató mozdonyfüttyögtetést. Már egészen odaért a gép elejé-
hez, be kellett fogni mind a két fülét, de a mozdony egyre csak sípolt ke-
gyetlen sikollyal. Aztán látta azt is, hogy a mozdonyvezető az ellenkező olda-
lon hirtelen kiugrik, rohan, rohan egyre a mozdony előtt, csak néha les hátra, 
rohan tovább, egészen a padlás elülső végéig, ott le a létrán, úgy szedi a 
lábát ez az öreg köpcös kis ember, mint a gyík. Mozivásznon lehet ilyet látni. 
Egy pillanat alatt leér a létrán. 

Both István pedig itt marad egyedül a mozdonnyal az apja padlásán. Áll 
és nézi a gépet. Két gondolata van. Az egyik: hogy kerül ide ő, Both István, 
aki több mint tizenöt esztendeje nem volt az apja udvarán. 

Hogy került, hogy került? — maga is mosolyog rajta. Hát úgy, hogy 
hazajött. Hazatért. Mint a vándorok szoktak: egy darabig készülődnek, aztán 
egyszer kapják magukat, se szó, se beszéd, hazatérnek. Valahogy így történt 
az ő esetében is. Olyan pontosan emlékszik mindenre, mintha itt, most ebben 
a pillanatban élne át mindent. Igen, de miért kell azt most neki végiggon-
dolni? Ki kényszeríti rá? Ügy van vele, mint az előbb a lépésekkel. Nem tudta 
átlépni a sínt. Most meg nem tud másra gondolni, csak arra, hogy annak 
Idején elment, most meg hazajött. Eszébe jut, hogy nem is egészen volt az 
előbb pontos. Nem tizenöt éve annak, hogy itt járt a faluban. Attól kevesebb. 
Csakhogy akkor nem vonattal jött, mint ma, hanem kocsival. Két tiszttársa 
is vele volt, és aki a kocsit vezette, egy idős törzsőrmester. 

Nem messze innen az egyik városban jártak hivatalos úton, aztán ő emlí-
tette, hogy ebbe a faluba való. Volt idejük, mindenki rálett, hogy jöjjenek el 
a szülőfalujába. Mindhárman századosok voltak akkor. Ütközben unottan be-
szélgettek erről, arról, leginkább futballról meg azokról az eseményekről, ame-
lyek a munkájuk során adódtak. Egyikük szóvá tette, hogy legutóbb jár t 
ezen a vidéken, itt nagyon szívósak a parasztok, néha még kell őket egy-egy 
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kicsit legyelni, persze nem mindet, elég egy faluban egyet-kettőt, mert a pa-
raszt se olyan marha ám, mint amilyennek magát mutatja, ha valamelyiket 
elkapja a gépszíj, a többi meghúzza magát, mint a disznó a nyári pocsolyá- ' 
ban! 

Erről beszélgettek... Meg hogy az egyik parasztnak a fia, akinek meg 
kellett legyelni az apját, az odafent van és fejes. Csak később derült ki. Olyan 
szája volt annak még akkor is, amikor felhívatták a tanácsházára, mint egy 
tepsi. Ott hencegett, hogy így, hogy ú g y . . . megmondja ő a fiának is, gya-
lázatos dolog ez, amit velük csinálnak. 

— Nem mondom — magyarázta az egyikőjük —, amikor kiküldtem min-
denkit a szobából, ráfordítottam az ajtóra a kulcsot, és közelebb léptem egy 
kicsit, akkor megszeppent. . . a végén meg úgy nyüszített, mint a kutya, ha 
kölykezik . . . pedig alig emeltem fel a kezem! 

Both Istvánnak eszébe jutott, amiket az apja akkor mondott, mikor ő 
még rendszeresen hazajárt. Szidott az Ponciustól Pilátusig mindenkit. Ha az 
egyszer elkezdte, annak a száját befogni nem lehetett. Arra gondolt, ha ők 
így hárman most hazamennek, mi lesz abból? Lehetetlen, hogy politikára ne 
terelődjön a szó, akkor aztán az ő apja, meg ezek . . . isten tudja, mi lesz 
abból. A végén még elterjed az egész parancsnokságon, hogy neki reakciós 
apja van. Negyvenötben elfogadta Rákositól az öt hold földet, most meg már 
hollóval vájatná ki a szemét. Mert ilyet is mondott. Na, még csak ez hiá-
nyozna. Nagyon is emlékszik rá, mit üzengetett neki annak idején az öreg . . . 
vagy hagyja abba az egészet, amit csinál, vagy neki nem fia többet. 

Az! Az! Abbahagyni! Ilyen balgaságot. Még csak az kellene. Hát ezért 
igyekezett mindig pontosan megfelelni mindenben, hogy most abbahagyja? 
Tán még azt akarná, vagy azt se bánná az apja, hogy lépjen be a csoportba, 
ha megalakul itt is, kaszásnak, vagy a fene tudja minek. Mert ha ezt abba-
hagyja, amit most csinál, hova mehet? Neki ez lett a kenyere. Becsülettel 
megdolgozik a legjobb tudása szerint. Ha valaki — ő nem szokásból mondja, 
ha dicséretet kap — hogy „A Dolgozó Népet Szolgálom!" 

Felvitte századosi rangig. Most meg az apja azt üzeni neki, hogy hagyja 
abba! Aztán bújjanak elő megint ezek az isten tudja mi minden helyre be-
furakodott fasiszta pribékek, kulákfattyúk, volt csendőrök, nyugatosok! Ha az 
ő kezében nem lenne fegyver, ha a Both Istvánok abbahagynák, jól nézne 
ki ez az ország. Hogy közben más területekre is adnak megbízatást? A veze-
tők kipróbált elvtársak. Némelyik tíz-húsz esztendőt ült Horthy alatt . . . 
majd mindegyik magasabb parancsnok ilyen. Azok csak jobban tudják, mit 
kell tenni, mint az ő apja! Hát neki csak ne üzengessen! 

Ilyeneket gondolt, amíg amazok beszélgettek, és kocsijuk szedte a ka-
nyart a faluja felé. Azt érezte, hogy semmiképpen nem szabad se neki, se a 
tiszttársainak bemenni az apjához. Meggondolatlan dolog lett volna ezt velük 
egyből közölni, mert gyanúra adna okot. Tudta, ugyanúgy, ahogy ő feljegy-
zést készít társai kijelentéseiről, magatartásáról, tiszttársai is őróla. 

Időközönként kellő alapossággal kijelentéseket tett, melyeknek végén az 
derült ki, hogy igaz, ő ebben a faluban született, itt éltek a szülei is, de már 
rég elkerültek innen, nemcsak ők, de valamennyi közeli hozzátartozójuk. Így 
hát tulajdonképpen nem is kell sehol megállni, amúgy sem érdemes tölteni 
az időt, tekintettel a fontos szolgálati útra. Megfelelt azokra az ellenvetésekre 
is, amit társai tettek, hogy az lehetetlen, egy-két jó emberük csak maradt a 
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faluban. A válasz erre is céltudatos, mégfontolt alapossággal messzire vitt, és 
( még a falu előtt megállapodtak, hogy ezek szerint valóban semmi értelme 

nem lenne, hogy valahol is megálljanak, legfeljebb a falun keresztül lassab-
ban haladjanak, mint általában szoktak. 

Azok ketten végigbeszélték az utat, csak Both István nézett ki az abla-
kon. Amikor a kapujuk elé értek, erőtlenség szállta meg a karját, a homloka 
izzadni kezdett. A kapu előtt lassítani is kellett. Both István apja, anyja az 
útszélen voltak, a kisajtón akartak beterelni két malacot, de azok hol jobbra, 
hol balra szaladtak, csak be nem. Nem boldogult a két vén a malacokkal, 
egészen jól lehetett látni, apja, az öreg kiabált is, de a kocsiba nem hallott 
a hangja. A szája mozgott, mintha némafilmen lenne. Végül a malacok ki-
törtek, egyik hajszálra a kocsi előtt ugrott el, az öreg mérgében utánadobta 
a kalapját, toporzékolt a dühtől, az anyja, szegény, az csak állt, fogta a kö-
tényét. 

— Milyen marha a paraszt! — mondta a sofőr —, itt küszködik ez a két 
balga is a malacokkal, ahelyett, hogy becsalnák vagy tíz szem kukoricával. 

Nem szólt rá semmit, beleizzadt a homloka, lopva pislogott tiszttársaira, 
fejére tette tányérsapkáját. Visszanézett a kocsi hátsó ablakán, látta apját , 
anyját, amint megnyugodva csendesen utánaindulnak a két malacnak, aztán 
a kanyaron túlról csak az istálló szalmatetejét látta még, amint égbe mere-
dezik hegyes zsúpteteje, a zsúptető leghegyében esőtől, időtől megbarnult 
hosszú, hegyes karó . . . aztán eltűnt a fák mögött az is . . . 

Izzadt a homloka. Érzi, izzad most is. Akkor kényszerűségében, most 
izgalmában. Most, ahogy itt áll, nézi a mozdonyt az apja padlásán, a gép 
szuszog, horkant, és lassan-lassan, alig észrevehetően elkezdenek a kerekei 
mozogni. Akármilyen végtelen lassúsággal is, de ezek a kerekek forognak. 
A gép pedig milliméterről milliméterre előrehalad. Igen, Both Istvánnak most 
emiatt izzad a homloka. A géphez senki nem nyúlt, az mégis elindult a sínen. 
Mit lehetne tenni, hogy ne menjen tovább? Előrenéz, és látja a padlás vé-
géig vezető síneket. Ha addig megy a gép, onnan nincs a sín tovább, tehát a 
mozdony le fog zuhanni. Lezuhan? Legjobb lenne a padlás másik végébe sza-
ladni, és akkor ha le is esik a mozdony, neki semmilyen bántódása nem lesz. 
Nem érti, mi van vele, miért kellett neki erre a padlásra jönni? 

Izzad, és keservesen érzi magát. Itt van egy mozdony, ha nem lesz aki 
megállítsa, le fog zuhanni. Egy mozdony nagy érték. Egymillió? kétmillió? — 
fogalma sincs, de hogy nagyon sokat ér, az biztos! Mindenképpen meg kellene 
állítani. Olyan érzése van most, mint amikor az apja azt üzente neki, hogy 
hagyja a b b a . . . 

Persze . . . könnyű volt üzenni! De bezzeg azt nem üzente, hogy ne kezdje 
el se! Miért nem akkor volt okos?! Akkor ő is megünnepelte a fiát, Both 
Istvánt. Űgy emlegették őt abban az időben, mint a falu hősét. A hőst az 
apja meg a többiek csinálták belőle, akkor tavasszal, amikor a földet osztot-
ták. Már előző nap dobolták, de röpcédulákat, újságot is szórtak egy katona-

. kocsiról, hogy felosztják a báró birtokát. Meghirdették a nagygyűlést. Min-
denki, akinek föld kell, ekkor meg ekkor menjen a községháza elé, ott ma jd 
megmondanak mindent. Te jó isten! Mennyi ember volt ott! Csak úgy feketél-
lett a piac! Még az is ment, akinek húszköblös volt! A községháza erkélyéről 
egy idegen beszédet mondott. Alig értettek belőle, de amit megértettek, azt se 
fogadták úgy, ahogy a szónok képzelte. Egyre csak azt hajtogatták, nem 
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.kell az ingyenföld, megfizetik ők, kifizetik az árát, néhányan pénzt is lobog-
tattak, így lesz rendjén, mert ha megfizetik a föld árát, akkor törvényes, 
akkor nem baj, ha visszajön a báró. Itt az ispánja, írja alá az a szerződést. 
Amikor negyvenben árverezték a báró egyik tanyáját, akkor is az ispán írta 
alá a szerződést. Aztán mások azt kiabálták: hát akinek nincs pénze?! 

Both István is ott állt azok közt az apjával. Egyre közelebb ment az er-
kélyhez. Olyan nyomást érzett magában, hogy majd megfúlt miatta. Az járt 
az agyában, neki oda az erkélyre fel kellene menni, beszélni kellene, mert a 
papírról nem azt olvasta, amit a felvégesiek itt kiabálnak. Ez a szónok meg 
nem tudja magát megértetni az emberekkel. 

Nem is tudta hogyan, egyszer csak az erkélyen volt. A gyűlés után azt 
kérdezte tőle a kiküldött, hány éves vagy te, elvtárs? Azt mondta, hogy eb-
ben az évben tizennyolcat tölt. 

Aztán több mint egy esztendeig járta a falukat, a községházák erkélyéről 
beszédet mondott. Végigjárta a fél Alföldet, le egészen Szegedig. Más évben a 
Dunántúlon intézte az újonnan földhözjuttatottak dolgait. Hány faluban volt, 
hogy elszöktek a hercegi cselédek, nekik nem kell a föld! Ilyen helyekre Both 
Istvánt küldték. Soha nem azt mondta, amit az előző faluban. Megnézte előbb 
az emberek arcát, úgy beszélt. Beszéd közben is mindig az arcokat, szemeket 
figyelte. Ahonnan mást elkergettek, ott őt, Both Istvánt a beszéd után vendé-
gelték. Amikor a legnehezebb helyeken is túljutottak, meg se pihent, iskolára 
vitték. Reggeltől estig előadások. Ette, falta a könyveket. Az iskola hamarabb 
é r t véget, mint ahogy mondták, új feladatot kapott, államosítani kellett. 

Ő annál a részlegnél dolgozott, akik az iskolák államosításával foglalkoz-
tak. így került újra a szülőfalujába. Ö volt a harmadik bizottsági tag, akit 
abba a faluba küldtek. A tisztelendő úr, ahogy a bizottság érkezett — jöttükre 
félreverette a harangot. Miseruhában, kereszttel a kezében állt az iskola elé. 
Kezében a bibliát tartotta, és nagy hangon fohászokat mondott. 

Both István érkezésekor is félreverette a harangot. Persze akkor még nem 
tudták, ki ül a kocsiban. 

ő szállt ki legelőször, kezet nyújtott a papnak, és csak annyit mondott, 
hogy ejnye, ejnye, tisztelendő úr, azt hittem,- maga okos ember. 

Minden ment, mint a karikacsapás, persze nem azért, mert Both István 
azt az egy mondatot mondta, hanem azért, mert neki már megvolt a híre. 
Tudta róla mindenki, ahol beszélni kell, ott beszél, ahol ütni kell, oda nagyon 
keményen üt. 

Ügy gondolta, ha végeznek az iskolával, délután meglátogatja az apját. 
Még dél se volt, telefonáltak, hogy menjen azonnal vissza a szolgálathelyére. 

Megüzente az öregnek, most nem, de a jövő héten erre jár, benéz. Át is 
adták az üzenetet. 

— A maga fia üzente — mondták az öreg Bothnak. 
— Az enyém nem! — felelte rá vissza. — Nekem az nem fiam, aki az 

Isten ellen kél! 
Visszamondták a fiának. Rosszabbul esett neki, mintha elébe megy az 

apja, és ököllel csap az arcába. Sokáig nem tudta felejteni. Nem fáj t volna, 
nem bántotta volna ennyire, ha nem szereti nagyon az apját. Ahogy an-
nak idején hőse volt a falunak, most úgy lett a neve gyűlöltté. Minden 
visszajutott hozzá, amit beszéltek: Mert az más volt, hogy ideadta a földet! 
Az a báróé volt. A bárótól el lehetett venni, ki tudja, mikor kitől rabolta ő is. 
Az Isten dolga az más! Pap ellen a kezét rendes, becsületes ember fél nem 
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emeli. Both István ezt tette. Örüljön, ha az apját megtűri ezentúl a falu. De 
majd az Isten fizet! Meg fog fizetni Both Istvánnak is, csak jöjjön el a fizetés 
ideje! 

Mindenkinek nem felelhetett meg, pedig szeretett volna. Csakhogy el-
múltak azok az idők, amikor még kiállt a nép elé, a szemükbe nézett, 
aztán úgy mondta, amit érzett. Alig-alig került emberek közé. Nagyon is 
érezte az igazát minden tettének. Kínos, álmatlan éjszakák gyötörték, hogy 
nem mondhatja el senkinek, neki mennyire igaza van! Nemhogy az emberek 
elé, az apja elé se kerülhet. Szenvedett . . . Nem elég erős az igaza, mind-
addig, míg azokat is meg nem győzd, akik gyűlölik. Akikért elindult. 

Milyen érzése az az embernek, amikor megy, visz magával valamit, benne 
van a lendületben, aztán elveszti az utat, az irányt, de menni kell, mert ezer 
a megállás veszélye. Nekilendül, megtorpan. Kételkedik, nekiiramodik újra, és 
nem tudja felfogni a saját gondolatait? Megy, megy. Lihegésében nem hallja 
a figyelmeztető állj-t. Előrenéz, és nem figyeli az út tiltó jeleit. Rohan. Hisz 
a szándékában. Tisztességes cél felé igyekszik. Nagyon akar. 

Abban az időben voltak ilyen érzései, mint most — itt az apja óljának 
padlásán —, amint tehetetlenül nézi, hogyan halad előre centiről centire a 
mozdony . . . Miért ismétlődnek meg az emberben ennyire bizonytalan érzé-
sek ilyen pontosan? Elébe állni valaminek, ami százezerszer nagyobb erővel 
megy előre, feltartóztathatatlanul, megy egyre. 

Meg kell állítani! Rajta kívül itt senki egy lélek. Ha a mozdony leszalad 
a sínekről, lezuhan az istállópadlásról. Ö van itt egyedül. Tehát ő az, akinek 
meg kell állítani a mozdonyt. Úristen . . . micsoda pokoli k ín . . . micsoda fe-
szülése ez az erőnek? Itt van egy lépésre a mozdonytól. De miért van itt? 

Ha nem lép fel annak idején az erkélyre. . . Vagy ha most, mielőtt a 
padlás végére ér a mozdony, ő leszalad a létrán . . . Miféle erő az, amelyik őt 
annak idején az erkélyre vitte, most pedig itt tart ja ezen a padláson? 

Mindig csak erőfeszítés . . . mindig nagyobb kellene, mint amilyen ereje 
van az embernek. Mennyit izzadt ő már . . . mikor lesz vége? Mennyit kell 
még izzadjon? Ki méri az emberre, hogy ez tartson vissza egy mozdonyt, az 
lépjen erkélyre, emez dőzsöljön hűvösen, amaz pedig enyhe napsugárral süt-
tesse böndőjét? 

Újra az érzéseit kezdte vizsgálni. A gondolatait rendezte, mintha számoló-
gépen tolná ide-oda a drótpálcán mozgó gömböket. Honnan indult el? Azt 
kezdte vizsgálni, hogy került ő ide a padlásra, ezt fogja először tisztázni, utána 
pedig azt, hogy került ide ez a mozdony. Gondolatait két nagy csoportra 
osztotta. Egyik: ami most történik vele; a másik: amelyik e pillanatnyi törté-
nés előzményét jelenti. Nem tudta miért, de az előzmények sokkal pon-
tosabbak a gondolataiban, mint amit jelenleg érez. Amazokat élesen el 
tudja határolni, emezek bizonytalanok, elmosódottak, és bennük gyakran való-
színűtlenségét érez, mint amikor nem tudta áttenni lábát a síneken. 

Aztán rádöbbent, míg ő a gondolatai rendezésével van elfoglalva, az alatt 
a mozdony előrehalad. 

Elébe lép, és vállát nekifeszítve vissza fogja tartani a gépet. 
Megpróbálta. Lassan, de iszonyatos erővel forogtak a gép kerekei. Neki-

vetette magát. Bőrére kiültek az erek. Patakokban szakadt róla a veríték. 
A sínek alatti talpfák elmozdultak. Hasogatott mindegyik csontjának belseje. 
És a mozdony ment fordulásról fordulásra. Újra próbálkozott. Pontosan meg-
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figyelte, hogy a mozdony, ha ő nekifeszíti vállát az ütközőknek, lassabban 
megy előre, de megy. Próbálkozott újra és újra. 

Mit tehet? Vagy a mozdony elébe tartja vállát, lassítja a kerekek mozgá-
sát, vagy töpreng. Az előbbi, ha időt is nyerhet, de a biztos zuhanáshoz vezet. 
Míg ha töpreng, az alatt ugyan valamivel gyorsabban halad a mozdony, de 
megtörténhet, olyan megoldást talál, amelyik megállíthatja a gépet. Ereje 
fogytán volt, gondolatai sebesen vitték vissza az előzményekhez. Egy időre 
teljesen feledtették vele: az apja padlásán van, és egy négyhuszonnégyes moz-
dony megállításával bajlódik. 

Gondolatait ahhoz kapcsolta, hogy miért megy a mozdony akkor is, ha 
annak nem kellene menni? Miért. . . vagy miért mondanak az emberek vic-
cet, ha tudják, hogy olyan korban élnek, amikor nem a viccmondásoknak 
van az ideje. Már a fegyveres testület kötelékébe tartozott, amikor abba a 
városba vezényelték, amelyikről a felettes hatóságoknak az volt a véleménye, 
hogy lakói között túlságosan sok a múlt rendszerből ittmaradt, épülő társa-
dalmunk számára nem kívánatos egyén. Ezért itt a feladatok elvégzése sok-
kal nehezebben ment, mint más hasonló lélekszámú városban. 

Az egységük központját a város főterének emeletes épületében jelölték ki. 
Feladatuk az volt, hogy valakik által egy listára összeírt személyekből na-
ponta ötöt, tízet berendeljenek, ki-ki tetszés szerint. Elvi utasítás csak az 
volt, hogy úgy osszák be a listára írottak berendelését, hogy egy héten mini-
mum kétszer minden személyre sor kerüljön. Neki egy szolgabíró, két volt 
csendőr, egy kivetkezett ferences pap és egy kulák jutott, aki az első kihallga-
tás alatt összevizelte magát. A berendelt személyek több órát várakoztak, sok-
szor egy fél napot. A felettes parancsnokság egy idő után úgy határozott, hogy 
a -kihallgatásokat tegyék át éjszakára. 

Később egy értekezleten közölték a beosztott tisztekkel, hogy a város 
közhangulata, a szocializmus építésének üteme máris jelentősen változott, még-
pedig pozitív irányban. Ez elsősorban a gyárak termelékenységében, valamint 
a békekölcsön-jegyzés zavartalan lebonyolításában mutatkozott meg. 

Both István úgy érezte, még pontosabb, lelküsmeretesebb munkát kell 
hogy végezzen. 

A személyekhez, akiket maga elé rendelt, soha egy ujjal nem nyúlt. Álta-
lában a harmadik beszélgetés után meggyűlölte mindegyiket. Elsősorban azért, 
mert valamennyi a szocialista társadalom' felépítését vallotta legfőbb céljá-
nak, holott ő nagyon is jól tudta mindegyikről — a felettes parancsnok tájé-
koztatója alapján —, hogy csaknem valamennyien külföldi imperialista erők-
kel állnak összeköttetésben. 

Egy időben a város szocialista morálját erősen rontotta az a tény, hogy 
az állam nagyjairól, a vezetők személyét böcsmérlő viccek terjedtek. Ennek 
sürgősen véget kellett vetni, s hogy a munka mind eredményesebben haladjon, 
őt és tiszttársait különböző üzemekbe, intézményekbe küldték. 

Both Istvánnak nagyon érdekesek voltak ezek a napok. Kezdetben azon 
gondolkozott, hogy utoljára mikor is beszélt ő tiszttársain kívül emberekkel. 
Sdkáig töprengett, míg végül pontosan tudta, hogy ötödik esztendeje senki-
vel szót nem váltott, persze nem köszönésre, egy-két mondatos szóváltásra 
gondolt, hanem ahogy az emberek szoktak egymással. Emlékezett, az apja 
milyen könnyen elegyedett szóba akárkivel. Különösen, ha vonaton utazott. 
Alig fészkelte be magát az ülésre, máris kérdezett, mondta. Hány gyereke 
van, milyen arra a megélhetőség. A végén, ha rokonság nem is, de közös is-
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merős, vagy barát mindig akadt. Az apja bárkitől barátsággal vált el, ha csak 
egy negyedórát is utazott vele. 

Ilyen beszélgetésekre vágyott, meg arra, hogy barátok járjanak hozzá-
juk, akikkel óraszám diskurálhat. Azon kapta magát rajta, ha beszél is valaki-
vel, mindig mindenkitől meg akar valamit tudni. A végén ő maga kerülte az 
ismerősöket, nem akart róluk jelentést tenni, pedig kötelessége lett volna, és 
azt ő eddig még soha nem szegte meg. 

A munkahelyen — néhány napot lesz ott csak — egész nap jött-ment. 
Raktári munkára osztották be. Ha három ember összejött — ez gyakori volt 
— ő már menekült. . 

Az egyik ebédnél késett a második fogás. Beszélgettek erről-arról. A vé-
gén vicceket mondtak Arisztidről és Taszilóról. Aztán egy magas, középidejű 
férfi maga köré intette az asztalnál ülőket, és súgva a következőket mondta el: 

„Lószarató Mátyás a Boglyatanyáról férjhez akarta adni a lányát. Igen 
ám, de a vőlegény azt mondta, ilyen csúnya nevű embernek hogy vegye el 
ő a lányát? Mit mond, ha kérdezik, kinek a lányát veszi el, mert azt csak 
nem mondhatja, hogy a Lószarató Mátyásét! 

Változtassa meg a nevét, vagy neki nem kell a lány. 
Lószarató Mátyás elindult a hivatalokba, hogy változtassák meg a nevét. 

Elmondta mindenütt, mi járatban van, de minden hivatalból feljebb küldték, 
míg végül Rákosi színe elé került. 

Ott is elmondta: Lószarató Mátyás vagyok, szeretném, ha megengednék, 
hogy megváltoztassam a nevem. Rákosi nem sokáig teketóriázott, engedélyezte. 
Már éppen jött volna kifelé, amikor utánaszóltak, hogy na, aztán milyen 
nevet akar? 

Lószarató Mátyás visszaszólt, hogy: instálom, én leginkább azt szeretném, 
ha János lehetnék." 

Nevetett mindenki. Az ember, aki elmondta, ujját a szája elé tette, aztán 
elkezdték enni a pörköltet krumplival. 

Both István másnap jelentést adott le. Ha neki egyedül mondja el az az 
ember, nem írt volna ő róla egy sort se. Igen ám, csakhogy nem tudhatta, 
róla ki készít jelentést azok közül, akik akkor az asztalnál ültek, és vele 
együtt a viccet hallgatták. 

Másnap éjszakára berendelték azt az embert. Ő kapta meg, hogy foglal-
kozzon vele. Az illető valamikor járási főjegyző volt, ez meg is látszott az 
arcán. Most tizedik éve segédmunkás, ennél az építőipari vállalatnál negye-
dik véve. Az apja malomtulajdonos. Egy hét alatt tizennégyszer rendelte be. 
Először nagyon meglepődött, hogy őt látja az asztalnál. Both István is kíno-
san érezte magát, de erről nem esett szó köztük. 

A kihallgatáson soha nem lehetett egyedül. Valamelyik tiszttársa ült a 
másik asztalnál. Néha ő is volt más tiszt kihallgatásán úgy, hogy csak ült az 
asztalnál. 

Ha a társa bent volt, indulatosan és hangosan tette fel a kérdéseket, köz-
be-közbeszúrt egy-egy fenyegető szót, mondatot. De ha a társa kiment ciga-
rettáért, vagy vizelni, soha egyetlen szót nem szólt ehhez az emberhez, amíg 
a tiszt vissza nem jött. 

Néhány nap után mennyit fogyott a volt főjegyző! Pedig amúgy is so-
vány volt. A második héten terhelő bizonyítékokat kellett ellene gyűjteni. 
Nem volt. Both István úgy, ahogy más tisztek tették, belelapozott néhány 
régebbi jegyzőkönyvbe, és onnan írta ki a szokásos mondatokat. 
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Az ember minden jegyzőkönyvet szó nélkül aláírt. 
Both István egyszer véletlenül arra gondolt, hogy készít az ügyről egy 

olyan jegyzőkönyvet, amelyik szó szerint fedi az igazságot! Később ezt tel-
jesen képtelen ötletnek találta. 

Akkor délután hatra rendelte be az' embert, ötig dolgozott, és rendel-
kezés volt rá, hogy munkaidő alatt csak a legritkább esetben szabad valakit 
berendelni. Azt határozta, hogy javasolni fogja, ne hívják többet. Este le-
küldi a pincébe, ott lesz egypár órát valamelyik zárkában, meghagyja az 
egyik tiszthelyettesnek, éjfél után engedje ki, aztán ha van kedve, elmenetel-
kor rúgja fenéken vagy kétszer. Meg mondja el hozzá a szokásos fenyegeté-
seket, hogy: fogja be a pofáját, ide ne kerüljön többet, mert ha még egyszer 
idejön, nem kell többet manikűröztessen! 

Meg örüljön, hogy levegőt és munkát ad neki a dolgozók társadalma, a 
fene azt a szikkadt, sunyi, reakciós pofáját. Tűnjön el, úgyse lesz belőle töb-
bet főjegyző. Pedig rá van írva a képére, hogy arra vágyna megint. 

Ilyeneket, vagy ehhez hasonlókat mondtak mindig, ha már nem rendel-
ték be többet az illetőt. Persze, volt olyan, akit átadtak a bűnüldöző szervek-
nek, de ennek ebben az esetben igazán nem lenne értelme. 

Az ember pontosan jött. Both István — mivel tudta, ez lesz az utolsó be-
rendelése — szokatlanul kemény volt. Meg egy olyan másik tiszt vett részt a 
kihallgatáson, akit még ő nem ismert.. Ahogy állt előtte az ember, és tar-
totta kezében a sapkáját, látni lehetett, hogy remeg. Aztán a fal mellé állí-
totta egy időre úgy, hogy lent a cipője, fent az orra érintse a falat. Mindez 
azért volt, hogy a terhelt gondolkodjon. 

Aztán újra maga elé állította. Az ember engedélyt kért, hogy néhány 
másodpercre az ablakhoz menjen a friss levegőre, mert rosszul érzi magát. 

Both István is rosszul érezte magát, de neki nemigen használt volna, ha 
az ablakhoz megy. 

Az ember szeme és tekintete zavart volt. Mély lélegzeteket vett, és ki-
bámult a nyitott ablakon. Akkor egy pillanatra visszanézett, kezével rátámasz-
kodott az ablakpárkányra, és hirtelen mozdulattal kivetette magát az abla-
kon. Utána hatalmas csattanás hallatszott az aszfaltról, Both István és az 
ügyelő tiszt az ablakhoz rohant, aztán egymás arcát nézték egy pillanatig, 
majd mind a ketten megindultak egyszerre lefelé a negyedik emeletről az 
utcára. 

Ott hirtelen csődület támadt, de mire ők ketten leértek, akkorára a por-
tán is észrevették, hogy mi történt, két szolgálatos altiszt elzárta az utat. 

Az ember arccal az aszfalton feküdt, orrán, száján ömlött a vér. A tócsa 
egy része hirtelen megkeményedett, egy része az aszfalt lejtőjén lefolyt egy 
frissen ültetett akác tövének hajlatáig. 

Az egész ügy három napig tartott, a parancsnok még akkor este kije-
lentette, hogy itt senkit nem terhel semmiféle felelősség, elvégre mindenkinek 
jogában van azon az ablakon kiugrani, amelyiken éppen neki tetszik. Emiatt 
nem fogja beszüntetni az egység azt a feladatát, amely reájuk hárul. 

Both Istvánt néhány napra rá üdülni küldték, de még akkor ott tartóz-
kodott, amikor parancsba adták, hogy ezentúl senki nyitott ablaknál kihall-
gatást nem folytathat. 

Mire az üdülésből visszaérkezett, minden ablakon erős vasrács volt. Az 
irattárban megnézett néhány papírt, köztük azét az emberét is, akivel a sze-
rencsétlenség történt. Azzal záradékolták, hogy a nyomozás során bebizonyo-
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sodott, miszerint külföldi kémszervezetekkel állt összeköttetésben, és amikor 
rádöbbent az elkövetett bűnei súlyára, önkézzel vetett véget az életének. 

A nyomozást beszüntették, a záradék alatt Both István a saját nevét ta-
lálta. 

Vissza jövetele után más munkája nem volt, alig néhány nap múlva pedig 
egy magasabb egységbe helyezték. 

Nagyon rossz idegállapotba került, víziói voltak, amit eddig soha nem 
ismert. Azon vette magát észre, hogy éjszaka gyakran, de néha nappal is ha 
egy-egy pillanatra lehunyja a szemét, annak a szerencsétlenül járt ember-
nek az arcát látja, abban a pillanatban, amikor ő a tiszttársával lerohant, és 
az még egy pillanatra rájuk nézett. Ezt a tekintetet látta maga előtt gyakran, 
és olykor nem tudott ettől a képtől szabadulni. 

Az ú j helyén alig bíztak rá valamit, napszámra őgyelgett itt-ott a város-
ban. Nem találta helyét. 

Mindenképpen beszélgetni akart, de nem volt kivel. Máskor meg a fele-
sége alig tudta szóra bírni. Nagy, hétemeletes házban laktak, közvetlen szom-
szédjuk egy magános mérnök. Egymás után többször hívták, hogy' látogas-
son át hozzájuk, eleinte ígérte, aztán mindig talált valamilyen kibúvót, végül 
nem hívták többet. Magánosan, egyedül éltek. 

A felesége egy másik egységnél dolgozott, sakkal nagyobb ambícióval, 
mint ő. 

Egyszer, hazamenve elmondta a feleségének, hogy a villamoson sok f ia-
tal utazott, szót váltott egyikkel, aztán leszálláskor leköpte közülük valaki. 
Az egyenruhája gallérját zsebkendővel törölte le, mire magához tért, a villa-
mos már messze járt. 

Az asszony toporzékolt dühében, haragudott. Egyre csak azt ordítozta, 
hogy le kellett volna állítani egy autót, utánamenni a villamosnak, és nyakon 
csípni azt a fasiszta csibészt. Ellátni a baját. így szégyent hozni a tiszti egyen-
ruhájára! 

Both István azt felelte rá, nem most hozta ő erre az egyenruhára a 
szégyent. 

A szóváltások egymást érték közte és az asszony között. Hogy azt elke-
rülje, igyekezett minél később hazamenni. 

Az időt rendszerint kocsmákban töltötte, ivott, ha nem is kívánta az italt. 
A lakása és a munkahely között volt egy talponálló, legtöbbször oda 

ment be. Megállt a pultnál, és bort ivott. Ivás közben sok mindenre gondolt, 
csendesen beszélgetett magával. 

Az egyik ilyen alkalomkor, ahogy felnézett, két fiatalembert látott a 
szomszédos pult mellett. Nézte őket, azok is nézték őt. Hirtelen elindult felé-
jük, de néhány lépés után megállt. Nem tudta egészen pontosan, honnan 
ismeri ezt a két embert. Ha a szolgálat közben ismerte meg őket, akkor tel-
jesen világos, ő nem mehet most oda hozzájuk. Pláne meg, ha valamilyen 
ügye volt velük, akkor éppenséggel nem. Hallotta mostanában, hogy akiket 
annak idején berendeltek, nem egy tiszttársát fenyegették meg. Érthetetlen, 
hogy egyszeriben mennyire megváltoztak az emberek, mennyire ellenszegül-
nek olyan dolgokban is, amiben eddig eszük ágában sem. volt. Hát hasz-
talan lett volna az ő sok évi munkája? 

Mégis csak közeledett a két ember felé. Már tudta, sokkal régebbről is-
meri őket. Felismerte arcukon a régi vonásokat, amelyeket jellegzetes férf i-
arccá alakított az idő, de még ott van rajta a gyermekkor megmaradt, emlé-
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keiben őrzött formája is. Ez a két fiú, vagyis inkább ez a két ember neki 
falubelije. 

Kocsisnak hívják, emlékszik anyjára, apjára, kerékgyártó, hozzájuk nem 
messze. Van egy bátyja, azt ismeri, Kálmán, de ennek nem emlékszik a 
nevére. Kálmánnal még egy padban is ült. Hogy hasonlíthat két testvér 
ennyire egymáshoz? 

A másik a Kovács József fia. Egy évvel fiatalabb. 
Odamegy az asztalukhoz. Bort isznak ők is. 
— Mi is megismertünk — mondja a Kocsis fiú. — Hát hogyne, csak nem 

szólítottunk meg, kíváncsiak voltunk, ha meglátsz bennünket, idejössz-e. Pe-
dig te nagy ember vagy. Magas a rangod. 

Both István ekkor őrnagy volt. Amazok is ittak, ivott ő is, aztán elkezd-
tek beszélgetni, úgy ahogy ilyenkor szokás, először az öreg tanító úrról, aztán 
sorba-sorba végig mindent, a lányokat, akiket még gyerekkorukban ismertek. 

Leginkább Both István kérdezett. Az egyik fiú pék, a másik kőműves. 
Mindketten lakásra gyűjtenek. Szomszédos utcában laknak, aztán néha-néha 
találkoznak, rendszerint itt a kocsmában. 

— Hát igen — mondta Both István —, mindenki akar valami lenni, min-
denki akarja vinni valamire. 

— Igen . . . igen . . . — hagyták rá a fiúk. 
Aztán arról beszéltek, mi újság otthon, ki mikor járt a faluban. A Kovács 

fia nemrég volt otthon, baleset érte a bátyját. Vittek fel két zsák búzát a 
padlásra, ¡aki előtte vitte, megcsúszott, elejtette a zsákot, ráesett a bátyja 
vállára, össze is törte benne a csontot . . . orrán, száján folyt a vér, de az volt 
a szerencse, hogy a vér nem bentről a tüdőről jött, mert akkor vége. 

Both István arra az emberre gondolt, aki annak idején kiugrott az abla-
kon. Annak is az orrán, száján jött a vér, de annak belülről, a tüdőről vér-
zett, honnan is jöhetett volna máshonnan olyan pillanatok alatt annyi vér, 
hogy átfolyt a járdán a fa tövéig, pedig közben egy része megalvadt. 

Látta maga előtt az ember tekintetét, amint utoljára felnézett. 
Bort kért a fiúknak is, magának is. Ittak. 
— Én amikor otthon voltam — mondta Kocsis —, találkoztam apáddal is. 

Ajaj! Az idő megszedte az öreget is rendesen! Nagyon meggörnyedt! 
Both István csak annyit mondott rá, hogy hát igen, jó annak, aki haza-

járhat, de akit a szolgálat köt, annak nem lehet. 
Aztán előbb Kocsis, utána a Kovács fiú kért bort. Majd megint Both 

István. Sűrűn emelték a poharakat. 
— Igen! Igen! — hümmögtek megint a fiúk, aztán az egyik azt mondta, 

há hazamegy az ember, ha nem, de a híre az csak hazajár, akármilyen mesz-
szire megy el a falujától. 

Both István ezt magára vette. Nézte a két falubelijét, nézte az arcukat, 
aztán egyre tüzesebben kezdett nekik beszélni. Az életét akarta elmondani, 
megmagyarázni. A fiúk hallgatták, azt felelték rá, a te dolgod ez, Pista. Ügy 
csinálod, ahogy akarod. Ne is beszélj erről, nem szeretjük mi az ilyen beszé-
deket hallgatni. Nehéz helyen vagy te, a fene se tudja, miből mi adódik, ne 
mondd el ezeket nékünk. Tudjuk mi azt, hogy milyen ruha van terajtad! Mi 
inkább megmaradunk a szakmánál. Mert ugye akárhogy alakul, kenyeret is 
kell sütni, házat is kell építeni mindig, ez a mi dolgunk, meg hogy néha be-
szippantunk, ha találkozunk. A te dolgod más, nem tartozik ránk. 

Both István, egyre csak magyarázott, mondta nekik a magáét. A végén 
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zavarosan összevissza beszélt mindent, hogy ő jót akar, ha nem is volt ott-
hon mostanában, gondol ő eleget a falujára, apjára, anyjára, lehet, többet is, 
mint más. 

Aztán el akarta mondani azt az esetet, amikor leugrott az az ember az 
emeletről, ő akkor sem volt oka semminek. 

— Hallottunk róla mi is — mondták a fiúk, aztán összenéztek, hogy ők 
kimennek, jönnek azonnal, csa'k elintézik a dolgukat. 

Kimentek. Both István ez alatt rendelt újra, és várta, hogy visszajönnek 
a falubeliek. Elhatározta, rövidesen visszamegy a szülőfalujába, ezt a két f iút 
meg felhívja magához, beszélgetni akar még velük. Jöjjenek akár minden 
héten, nem veszi azt rossz néven az. ő felesége, egy-egy üveg bor meg lesz 
mindig, a mellett esik legjobban a beszéd. 

Amikor megunta őket várni, utánuknézett. A vizeldének volt egy másik 
kijárata is az udvarra. 

Ami bort hármójuknak kikért, egyedül itta meg. Zárórakor kitették az 
ajtón. Nehezére esett a lépés, hozzádűlt a falhoz. Hallotta, amint bent ká-
romkodik utána a csapos, hogy így ez a büdös disznó, meg úgy, üti az em-
bereket, egy halom pénzt kap érte, aztán dögre issza magát. 

Vissza akart szólni, hogy neki nem több a fizetése, mint más tisztnek. 
Nem ment vissza, elindult hazafelé, hajnalra ért haza. Nem sokkal utána jött 
a felesége is, ő éjszakás volt. Both István arról beszélt,, hogy milyen nagy 
dolog az, ha az ember falubeliekkel találkozik. Azt is mondta, hogy rövide-
sen haza ¿kar menni az apjához. A felesége azt felelte, hogy hülyeség ez az 
egész, más dolga is van az embernek, minthogy műveletlenül maradt régi 
gyermekpajtásaival szentimentális könnyekkel emlékezzen a gyermekkorára 
egy kocsmasarokban. Ilyet egy hivatástudó tiszt nem tehet, ha csak látszatra 
nem elegyedik velük szóba, és ki nem kérdezi őket a közhangulatról. 

Soha nem vesztek még így össze. Both István megállapította magában, 
hogy ő egész más világban él, mint a felesége. Végül is azzal zárta le az 
ügyet, hogy az, aki nem falun nőtt fel, soha meg nem érezheti, mit jelent 
falubelivel találkozni. Azt elhallgatta, a fiúk hogy hagyták őt ott. Emlékezett 
rá, amikor összenéztek, ő senkivel nem tudna összenézni, neki nincs kivel. 

Egyedül van. Azt kezdte vizsgálgatni, hogy mikor maradt magára. Ez 
körülbelül arra az időre tehető, amikor a parancsnoka azt kérte tőle, hogy 
néhány .tiszttársával való beszélgetéséről tegyen jelentést. Tudta, mástól meg 
azt kérik, őróla jegyezzék fel azt, amit mond. Hogy ne kelljen írnia, inkább 
került mindenkit. 

Ahányszor végiggondolta az életét, amit eddig tett, a mostani egyedül-
létet érezte a legkeservesebbnek. Elhatározta, ha még egyszer elölről kezdené, 
lennének barátai, egy évben egyszer hazamenne, aztán az apja vagy been-
gedné az udvarra, vagy nem. Nincs ember, aki el tudja viselni az egyedül-
létet, egyszerűen vannak gondolatok és napok, amiket egyedül kibírni nem 
lehet. És persze vannak feladatok is, amit egyedül képtelen az ember meg-
oldani. Ilyen például jelen esetben az is, hogy ő, Both István megállítsa az 
apja padlásán ezt a négyhuszonnégyes mozdonyt. Ha lenne valaki, bizonyára 
könnyebben meg tudná tenni. Vagy ha nem, akkor is . . . könnyebb lenne 
valakivel még azt is elviselni, hogy nem tudja megállítani! 

Ilyen gondolatok gyötörték, és elhatározta, hogy a mozdonyt nem a vállá-
val igyekszik megfékezni, hanem fölmegy a gépházba, megnézi a műszereket, 
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megtalálja azt a fogantyút vagy kart, amit ha meghúz az ember, a gépnek 
meg kell állni. 

Fölment. A műszerek egymást érték. Soha mozdonyfülkében még nem 
volt. Minden műszerhez van ugyan felírás, hogy melyik mire szolgál, de azt 
ő nem érti meg. Egyáltalán nem tudja, milyen nyélven írták, még csak kö-
vetkeztetni sem képes, hogy melyik mi lehet. 

Közben a mozdony egyre megy előre. Izgatottan kutat újra a műszerek 
között, megint rosszul érzi magát, szokatlan az itteni meleg. 

Meghúzhatná próbaképpen akármelyik kart, de lehet, azzal végzetes hibát 
követne el. Nemhogy lassítaná vagy megállítaná a gépet, de talán egyenesen 
lerohanna a padlásról. így hát nem marad más hátra, mint a töprengés. 

Kinézett a mozdonyablakon, balra. Ott lent, az istállón túl, ott az apja. 
Csakugyan igazat mondott a Kocsis fiú. Mennyire megöregedett. De nagyon 
vén ember lett az ő apja, amióta nem látták egymást! 

Hirtelen elkezdett kiabálni az apjának. Az öreg meghallotta, arrafelé né-
zett. Both István tudta, az apja se állíthatja meg ezt a mozdonyt, de mégis, 
ha feljönne, ketten többet tudnának. Az öreg meghallotta a fia kiabálását, 
arra fordította a fejét, és nézte őt, a fiát. Nem szólt egy szót se.. 

Both István tovább kiabált. Az öreg egy kicsit közelebb jött, úgy néztek 
egymás arcába. 

— Én mindent tudok, fiam! — mondta .végre, aztán megfordult, csende-
sen elbotorkált az istálló fala mellől ki az utcára, egyre kisebb lett, végül 
akkora, mint egy porban mászkáló parányi bogár. 

Both István egyedül volt újra. Megnézte, mennyit haladt már a mozdony, 
amióta elindult, és mennyi ú t van még előtte. 

Kereste, hogy meghúzza a. sípot, az fönt volt olyan magasan, hogy se 
ágaskodva, se ugorva nem érte el. Hát akkor az az öreg, pocakos mozdony-
vezető hogy érhette el, hisz nemrég a mozdony fütyölt. 

Kihajolt az ablakon, és mintha a mozdony fütyölne, hosszan éleseket si-
kított. Nemsökára egy öregasszony jött a fal felé. Megismerte . . . az anyja 
volt. Amikor kiáltott neki, visszaszólt. 

— Én elmegyek tehozzád, fiam! 
Tördelte a kezét, és gyakran törölgette a szemét fekete kötényével. El-

indult a fia felé. 
Both István örült, és boldognak érezte magát. Várta, hogy az anyja oda-

érjen. Egy idő után furcsának találta, hogy még nem érkezett az istálló falá-
hoz, pedig ahonnan elindult, nincs messze. 

Megnézte tüzetesebben. Igen, az anyja jön, lépked, de milyen furcsa, 
mégse halad. Persze, nem is haladhat, hiszen a lába nem éri a földet. Pedig 
mennyire igyekszik. Ugyanolyan messzire van most is, mint mikor elindult. 

Mennyi képtelenség. Mikor fogja már az ember megérteni mindazt, ami 
körülötte van. Hát neki, Both Istvánnak ezentúl mindig az lesz a sorsa, hogy 
mindenen töprengjen, de soha ne értsen meg semmit? Pedig ő meg akar 
érteni mindent. Mindent a helyére tenni. Az előzményeket is, azt is, ami itt 
van most körülötte. De meddig kellene visszamenni az előzményekben, hogy 
mindazt, ami itt van, megértse. Melyik fának hol van a gyökere? Pontosan 
emlékszik rá, ilyen gondolatai voltak azon a reggelen is, amikor elindult a 
munkahelyére. Akkoriban alig volt munkájuk. Most már nemcsak kint az 
utcákon őgyelgett, hanem odabent is, folyosókon, egyik szobából ki, a má-
sikba be. A felesége akkor reggel még nem érkezett haza, amikor ő elindult. 
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Ment, ment gondolataiba merülve, gyalog akart menni végig, de a hídon 
nem engedték át. Megfenyegették. Körülbelül ugyanazokat mondták neki, 
amit ő és az altisztek mondtak annak, akit már nem rendeltek többet ki-
hallgatásra. Hogy takarodjon, tűnjön el, örüljön, ha él, 'köszönje meg, ha 
levegőt kap e szabad hazában. A szöveg csak itt különbözött. Míg ők annak 
idején szocialistának mondták a hazát, emezek szabadnak. Aztán jött sorba 
minden, hogy még egyszer meg ne lássák, tartsa a pofáját, ha még egyszer a 
kezük közé kerü l . . . satöbbi. 

Visszament, és délig várta a telefonhívást. Utána ő maga kezdett el tár-
csázni. Felváltva hívta a felesége számát és a saját munkahelyét. Egyik he-
lyen sem vette fel senki. 

Kábult volt, és aznap többször leitta magát. Mindent megivott, amit 
talált a háznál. Néha kinézett az ablakon, ők is a negyedik emeleten laktak. 
Hosszan és mereven nézte az aszfaltot, apró pontokat keresett rajta, végül 
úgy érezte, azok a pontok felnéznek ide őrá, a tekintetük ismerős. 

Másnap lement az utcára. Tejért és kenyérért álltak sorba. Mindenki 
fegyelmezett volt és csendes. A férfiak között állt. Elkezdtek beszélgetni. Hol 
mi történt, ki mit látott. Az egyik sorbanálló elmondta, hogy menekülnek ám 
a disznók, mindegyik civilben van. Ö, Both István is civilben volt. Csak a 
cipője volt a szolgálati. 

Beszélgettek csendesen tovább. Azt mondogatták, senkiről se lehet tudni, 
hogy ki kicsoda. Az egyik elővette az igazolványát, benne ne kételkedjen 
senki. Aztán sorba mások is. Ö nem hozott magával igazolványt, csak egy 
belépő volt nála. 

Amikor rákerült a sor, állt és nézte az emberek arcát. Azok nem az ő 
arcát nézték, hanem a cipőjét. 

— Ahá! — mondta az egyik. 
— Na, mi lesz? — szólt valaki. 
Both István nem mozdult. 
Aztán valaki könyékkel kilökte a sorból. Másik egy szatyorral a fejére 

vágott. Sorba' elkezdték köpködni. Még egyszer megfordult a fejében, hogy 
beszél az emberekkel. Zsivolygás támadt körülötte. A leghangosabb ember 
beszédjét hallotta csak, aki egyre ordítozta: 

— Eddig vért ivott, most meg tejet akar inni! 
Két ember lépett melléje, hirtelen hátracsavarták a kezét, és maguk előtt 

taszítva elindultak vele egy mellékutcába. Nem szóltak egy szót se, csak 
az ordítozás hallatszott még utánuk: Ne kíméljétek! Amikor megálltak, meg-
nézte a két kísérőjét. A Kocsis fiú volt és Kovács József. 

— Na — mondták —, az istenit a marháinak, meg vannak ezek veszve! 
Ne menj haza, elbújtatunk valamelyikünk lakásán. 

Both István állt velük szemben, és elkezdett sírni. Nem emlékezett rá, 
mikor sírt utoljára, az ő családjuk nem volt sírós faj ta! 

Néhány nap múlva megtudta, hogy a felesége akkor reggel igyekezett 
hazafelé, amikor ő elindult otthonról. Szinte egyazon időben értek a hídhoz, 
csak ő az innenső, a felesége a túlsó hídfőhöz, ö t csak elkergették, a feleségét 
elfogták. Még akik mindent láttak, ilyet azok közül is csak kevesen. Letépték 
róla a ruhát, négy fegyveres ragadta meg. Négyen a négy végtagjá t . . . Szét-
tépték a feleségét. 

Még aznap jelentkezett az egyik parancsnokságon, és fegyvert kért. Űjra 
beszélt, ha beszélni kellett, és keményen ütött, ha arra volt szükség. Néha 
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úgy érezte, ismét a régi, tudja, hova tart, mit miért tesz. Végigverekedte a 
telet, a tavaszt, és a nyár elején az elsők között volt, aki kérte, hogy mihelyst 
lehet, szereljék le. 

Beleszokott az ú j életébe. Pontos volt most is minden munkájában, és 
szorgalmas, mint máskor. Sok minden megváltozott, egyre többet töprengett, 
gondolkozott, és beszélt önmagával. A gyár, ahova került, gyakran küldte az 
embereit vidékre. Nem mert soha senkivel elmenni, mert tudta magáról, hogy 
éjjelente gyakran sír. Nem tudta kit sirat, a feleségét, vagy mást? 

Később gyakran arra gondolt, hogy kimegy az állomáshoz, felül a vo-
natra, és hazautazik a falujába a szülőkhöz. Néha úgy érezte, hogy meg-
öregedett. Micsoda idő az — gondolta ilyenkor —, amelyik harminchat éves 
korára aggastyánná teszi az embert. Sok idő kellett neki, míg végre határo-
zott. Megnézte a menetrendeket, csatlakozást pontosan. Éjszakára akart haza-
érni. A szerelvényt négyhuszonnégyes mozdony vitte. Sokáig nézte a gépet. 
Mi történik, ha neki kell vezetni a mozdonyt? Milyen képtelenségek jutnak 
az eszébe . . . 

Útközben gondolkozott, néha el-elszunyókált. Rég nem utazott. Nagyon meg-
törte az út. Az életét gondolta végig sorról sorra, amióta elindult, és most haza-
tér. Mindent végiggondolt többször. Úgy érezte, ő, Both István tiszta ember. 

Nem értette, mi az, ami belülről kényszeríti, hogy ezt a számadást tegye. 
Mit követel magán, kinek mivel adósa ő? 

Már közeledtek a falusi állomáshoz. Egyre kevesebben maradtak a fül-
kében, de akik az előző kis megállókban felszálltak, köszöntek neki. Both 
István visszaköszönt, de nem ismert senkit. 

Remegett a lába, amikor lelépett a kocsi lépcsőjén. Ennyire megtörte 
volna az út? Nem az utcán indult hazafelé, hanem keresztül a kerteken. 
Volt nála egy villanylámpa, azzal világította az ösvényt. Hazatalált. 

Éjszaka volt. Feljárta az udvart, benézett a színbe, amikor disznóól előtt 
ment, hangosan kezdtek kuncogni a malacok. Lábujjhegyen járt, nem gondolt 
semmire. 

Az istállóajtó madzaggal volt bekötve. Óvatosan csomózta ki. A gerendák 
rogyadoztak, a tetőnek egy részét levitte a szél, ott beázott. Ki lehetett rajta 
látni! Ide befénylettek a csillagok. Az ól egyik sarkában barna szőrű, bozon-
tos, sovány tehén állt. Both István rávilágított a lámpával. Nem ismerte a 
tehenet. Az apjának mindig szép tehenei voltak. Ilyet még harmados korában 
sem tűrt volna az udvaron. 

Istállószagot és szénaillatot érzett. Beleszédült egészen. Úgy érezte, ha 
most meg nem kapaszkodik valamibe, elesik, összerogyik alatta a lába. Eny- " 
nyire kimerítette volna az út? 

Mielőtt bemenne az apjához, ledül a szénára. Fejét a tenyerébe hajtotta, 
úgy ült ott sokáig. Átgondolta újra az élete ezer meg ezer kisebb-nagyobb 
mozzanatát. Nem is tudta, mennyi ideig ült így. Várt, isten tudja mire. Eszébe 
jutott, hogy régen egyszer az anyja egy vasárnap délelőtt tésztát akart gyúrni 
a leveshez. És közben derül ki, hogy nincs a háznál egyetlen tojás se. 

ő t küldték, hogy menjen, keressen legalább egyet — hátha talál valahol, 
hátha ráakad. És akkor itt a szénatartóban ült egy tyúk. Tojni készült. Ő meg 
várta, várta azt az egy tojást, a szénatartó oldalán ülve. 

Most is itt ül! Nem lehetne valami másra gondolni? 
Aztán mintha csak szép csendesen elaludna a szénán, erőtlenül megcsú-

szott, nem bírta tovább, elájult. 
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