VÉGH

ANTAL

Jégzajlás
(II. rész)
A munka másnap reggel el is kezdődött. Én meg akkor éjjel elkészítettem
a híd felépítésének tervét. Nem a konstrukciót, hanem a munka menetének
programját, ö segítségemre volt. Afeletti örömünkben, hogy továbbra is együtt
maradhatunk, sokáig ölelkeztünk, csókolóztunk. Arra, hogy testiség is létezik
két szerelmes kapcsolatában, nem is gondoltunk, összebújtunk, de más nem
történt köztünk.
Az első kimenetel a hídhoz megrendítő, szép látvány volt. Nem egy falu,
hanem egy világ ébredéséhez lehetett volnia hasonlítani azt a reggelt.
Egymás után gyúltak ki a házak fényei. Az emberek szerszámaikkal a
piactéren gyülekeztek, jókedvűek voltak, hittel és reménységgel indultunk
neki.
Attól kezdve a falu első emberének számítottam. Mindenki tőlem várt
mindent, jó szót csakúgy, mint parancsot. Ekkor éreztem magamat eddigi életem során a legboldogabbnak. Nemcsak azért, mert egy egész közösség számára fontos voltam . . .
Legyőzhetétlen erőt éreztem magamban!
Amikor hajnalban én is megérkeztem a gyülekezőhelyre, éljenzésbe tört
ki a tömeg. Induláskor valaki éneket kezdett. Azt énekeltük kifelé az úton a
hídig, hogy: Kossuth Lajos azt üzente . . .
A hídhoz való kivonulásunk emlékezetes és tanulságos is volt. . . Nemcsak
azok az emberek sorakoztak fel reggel a hídépítéshez, akik a földosztás reményében álltak munkához — hanem a falu minden felnőtt lakója.
A gazdaemberek is a sorokban meneteltek. Vitte magával őket a szegények, a földre éhesek lendülete. Tátogtak, úgy tettek, mintha énekelnének ők
i s . . . Kitátott szájukon hang nem jött. De az áradattal nem akartak szembekerülni.
A kapitánnyal való előzetes tanácskozás szerint számba vettem az embereket. Négyszázan voltunk.
Én magam négyszáz fő munkáját képtelen lettem volna irányítani. Brigádokat szerveztünk, a brigádok neveket is választottak maguknak.
Tíz munkabrigádot alakítottunk. Mindenki annak a brigádnak lett tagja,
amelyiknek akart. Sajnos, már az első nap nézeteltérésre került sor.
Az Esze Tamás-brigád a falu túlsó végéről való emberekből szerveződött.
Délben bejelentették, hogy megváltoztatják a brigádjuk nevét: Lenin nevére.
A gazdák tiltakoztak, hogy ez alatt a név alatt ők nem hajlandók tovább dol.203
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gozni! Egyetlen lapát földet arrébb nem tesznek, egyetlen követ meg nem
emelnek, amíg egy általuk is becsült rendes magyar ember nevét nem kapja
meg a brigád.
A faluvégesiek azt mondták: nem is baj, ha a gazdák nem tartanak velük,
hiszen meg van az írva, hogy burzsuj okkal nem lehet felépíteni az új világot.
Hát akkor a Szamos-hidat hogy lehetne?
Kiéleződött a helyzet. Később nemcsak erről esett szó. Felhánytorgattak a
gazdáknak sok mindent: mikor, hogyan csapták be a szegény embert. A gazdák meg: a szegények közül kit, mikor, hol értek lopáson!
Sikerült rendet teremteni. A gazdákat abból a brigádból áthelyeztem a
Rákóczi-brigádba, így egy időre megszűnt a marakodás.
Voltak aztán kedélyes dolgok is.
A Lenin-brigád tagjai, akik azelőtt még — úgy, ahogy a faluban szokásos volt — keresztnevükön szólították egymást, most elvtársnak tituláltatták
magukat; Pista elvtárs, Berti elvtárs, Jóska elvtárs! A Simon gyerek azt
mondta az apjának: Vigyünk haza estére egy kis forgácsot, édesapám elvtárs,
mert nincs mit tenni a tűzre. Az apa azt felelte: Jól van, fiam elvtárs, pakolj
össze egy hamvassal, az elég holnapig. Lesz mivel főzzön édesanyád elvtársnő,
és nem fognak fázni otthon a kis elvtárskák se . . .
Persze, először nem a hidat kezdtük építeni! Napokig tartott a romok eltakarítása. Az előző híd — amit a németek felrobbantottak — kőből volt, és
ezt fából akartuk csinálni. Emberfeletti munka volt a kődarabokat úgy szétvágni, hogy szekérre téve távolabbi helyre szállíthassuk. A híd lejárója annak
idején öntöttbetonból készült. Ezt a betonkőzetet is fel kellett vernünk, hogy
a földbe leáshassuk a faoszlopokat. Lett volna más megoldás is, de sajnos,
mégis emellett kellett maradnunk, mert ha új helyen kezdjük a hidat építeni,
akkor oda előbb út kellett volna, hogy szekerekkel megközelíthessük a partot.
Űgy számoltam, hogy a rom eltakarítására elég lesz két hét. Sajnos, ez a
számításom nem vált be! Kézicsákányokkal óriás kőtömböket szétverni, az
összekötő vasszálakat hidegvágóval szétszabdalni — kegyetlen munka volt, de
meg kellett csinálni.
A legösszetartóbb brigádot, a leninistákat vezényeltem erre a részre. Ök
olyanok voltak, mint a darazsak! Csak szólni kellett nekik, és máris mint a
tűz. . . Szikrát vetett a csákányuk. Ök nem törődtek semmivel, vágták, szaggatták a köveket, mintha évszázados düh tombolna bennük.
Nagyon hamar kiadta a brigád az erejét! Rosszul táplált, gyengén fejlett
emberek voltak. Pergelt levest és krumplit hozott nekik ebédre az asszony
vagy a gyerek.
Elfáradtak, de nem mutatták, én viszont lemérhettem a helyzetet a teljesítményükön. Mit tehettem? A gazdák brigádját, a Rákóczit kellett volna a
betontörésre bevetni. Belőlük kivenni az erőt! Paprikás szalonnát hoztak reggelire, hagymát ettek hozzá, délbein füstölt hús a levesükben. . .
A legfárasztóbb munkát kellett volna rájuk nyomni. A leninistákat kímélni, készíteni akkorra, amikorra ezek összecsuklanak. őket vinni az utolsó
rohamra . . . Néhány nap múlva a leninisták némelyike szédelgett. Kezüket
felette a csákánynyél, fújta rajtuk a Szamos-szél a nadrágot. . .
A rákóczisták megpirosodtak, ezek egyre sárgábbak lettek. A munkát szigorúan megköveteltem az idő miatt. A hídnak a tél beállta előtt kész kellett
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lenni, mert milyen kár lett volna az energiáért, ha semmibe vész? Ha idő előtt
jön egy kora téli jeges ár, egy félig kész hídra . . .
Elhatároztam, hogy lecserélem a Lenin-brigádot a Rákóczival. Sajnos, ezt
az elhatározásomat — csak véghez akartam vinni, de nem készítettem elő.
Most már tudom, hogy kellene cselekednem! Akkor felkészületlenül lettem
vezető ember! Szakmai munkát akartam irányítani tapasztalat és tudás nélkül
— hittel és lelkesedéssel..
Ez nem megy . . . súlyosan kellett fizetnem.
Most már tudom; egy rosszul levert oszlop az egész építményt tönkreteheti . . . Egy oszlopot csak egyszer, egyetlenegyszer lehet leverni . . . aki ezt
a törvényt nem ismeri, úgy jár, mint én .. . és a hidam!
A hallgatóságban egyre inkább éledezett a g y a n ú . . . a pap nem az álmát
meséli. Lehet, hogy ébren képzelte el mindazt, amit most elmond? Az utóbbi
időben a fogolytábor lakói között többször esett szó róla, hogy mihelyst kitavaszodik, hídépítésre vezényelik mindnyájukat.
Vajon nem ez ment-e a pap agyára? És az a nő a történetében? Fél év
óta nem kapott a feleségétől levelet. Más se kap!
A történetbe nem szólt bele senki, örültek, hogy akad köztük, akinek még
maradt ereje: beszél; telik vele az idő!
•— Lecseréltem a Lenin-brigádot. De nemhogy megköszönték volna! Fellázadtak ellenem, azzal vádoltak: nem bízok meg bennük!
A zűrzavar, az éjfélig tartó viták, a hosszas huzavonák után fáradtan
kezdtük a másnapi munkát.
Végül visszavontam a Lenin-brigád leváltására adott utasításomat.
Ezután szépen haladtunk. Egyhetes késéssel, de eltakarítottuk a romokat,
felvágtuk az utolsó betonfalat is, amelv akadályozta az oszlopsor lerakását.
Most már kivehető volt, mi készül itt a Szamos partján, a régi felrobbantott híd helyén.
Az emberek lendületet kaptak, kezemunkájuknak sikere láttán. Végre eljött a nap: hozzákezdhettünk a hídhoz . . .
Felejtve előzetes kudarcainkat, az egyenetlenséget, meghozattuk az első
szekér rönköt!
Szép nap volt ez!
A kapitánnyal tárgyaltam meg. Ö úgy látta jónak, hogy a híd valamennyi
építője közös ¡nagy ebéden vegyen részt a Szamos partján. Mi végeztük a napi
munkánkat, az asszonyok óriás üstökben, kondérokban főzték az ebédet.
Sajnos, az ebéd nem volt olyan ünnepélyes, amilyennek szántuk. Legalábbis
nem mindenkinek. A húst a kapitány rekvir áltatta. A gazdák — akiknek
istállóiból elhajtották az állatokat — nem vettek részt az ebéden —, még a
hídépítő munkán se jelentek meg!
A leninisták azt mondták: nem baj! Ha ők a hídépítés ideje alatt felfalhatják a burzsujok jószágait, akkor dolgoznak a gazdák helyett is. Ügyse a
gazdáknak készül a híd!
A kapitánynak tetszett ez a beszéd, de nekem nem!
Azontúl is megtörtént, hogy a kapitány el-elrekviráltatott néha egy állatot
a gazdáktól, és azt kiküldette a hídépítőkhöz.
Az ebéd jó volt, a szegény emberek hangulata lelkes és bizakodó. Délután
annyit haladtunk, mint máskor két nap.
Megépítettük a híd első oszlopsorát, tölgyből. Hetven — egyenként négyméteres — rönk lett a híd lábazata. Két méterre engedtük az oszlopokat a földbe
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— kétméternyi maradt a víz fölött —, a rönköket erős kovácsoltvas pántokkal fogattuk össze.
A munka ö t is érdekelte. Mindig részletesen el kellett mondjam, hogy
vertük be a kemény gerendákba a hosszú, kovácsoltvas szegeket, milyen nehéz küzdelmek árán tudtunk előrehaladni a híd építésével. . .
Egyik estét különösen meghitt hangulatban töltöttük. Ketten voltunk a
szobában. Beszélgettünk. Összeölelkeztünk, megcsókoltuk egymást.
Nagyon féltünk. Mi lesz, ha hazajön a háborúból a férj .. . mármint
é n . . . Hogy állunk elébe, hogy mondunk el neki mindent?
A táborparancsnok érkezett a barakkba. A hadifoglyok felállással üdvözölték a tisztet. Megkérdeztette a tolmáccsal, hogy mivel töltötték az idejüket,
mielőtt ő bejött.
— Egy bajtársunk álomelbeszélését hallgattuk! — jelentette Kézdy őrnagy,
a barakkfelelős.
— Szépet álmodtál, pap? — kérdezte az orosz. — Biztos azt álmodtad,
hogy hazamentél, ugye? Jó . .. álmodjatok, én nem b á n o m . . . de ne olyat,
amit fogolynak nem szabad!
Amikor a parancsnok kiment, a tisztek kérték, folytassa az elbeszélést.
A pap megpróbálta, de nem ment. Összefüggéstelenül beszélt mindenfélét . . . Ügy látszik, annyira kifárasztotta a hosszas beszéd, hogy nem bírt tovább a mondanivalójára koncentrálni.
Az eset aggodalommal töltötte el a tiszteket. Ezek szerint a többiek sem
lehetnek nagyobb szellemi erőben, de ők nem próbálták ki magukat.
— Mégis érdekelt volna — mondta lefekvés előtt Kézdy őrnagy, a barakkfelelős —, hogy mi lett a hídból? Meg aztán az asszony. . . hazajutott-e valaha a pap . . . Ha lesz hozzá erőd holnap, próbáld meg folytatni a történetedet...
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Ez a határ még soha ekkora termést nem adott, mint most ősszel. Talán
úgy gondolta a grófi föld: no, még ez egyszer, utoljára . . .
A cséplést elvégezték időben, de a ¡kukorica, a répa, a krumpli jó része kint
maradt a földeken. Az emberek nem mertek kimenni a mezőre, de aki nem
félt, az hordott annyi mindent haza, amennyit nem szégyellt.
Most még olyan ember is vermet ásott, akinek máskor dér jöttéig se volt
elég a krumplija.
Hát ha még a híd is állt volna . . .
Ladikkal nehezen boldogultak.
A híd; az a legnagyobb csapás, hogy a németek felrobbantották.
Vajon lesz-e híd tavaszra?
De nem mindenkinek ez a legnagyobb gondja. Mert van, aki esküszik rá
— csak súgva meri mondani —, két hónap alatt úgy kitakarítják innen az
oroszokat, mint ruhaszapuláskor a t e t ű t . . . Ez az özönlő, szedett-vedett sereg
bír a németekkel?
•,
Azok: vasalt nadrág, ragyogó, olajozott fegyver! Ezek? Madzagé/ lóg a
géppisztoly a nyakukban.
/
Az, hogy valaki a híd felépítésében részt vesz, a németek előtt se lehet
bűn! Kényszerítették rá . ..
De akiknek a fejében megfogant, akik kitalálták, azok felelnek, Bálint
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tanár úr meg a többiek. Az éhes n é p . . . akiket az Isten se tudna jól tartani,
mert nem ismerik, mennyi az elég!
Itt van ez az Angyal Sándor is! Mért lett kilenc gyereke?
Mert nincs esze. Nem azért szegény, mert nem lehet megélni ebben az
országban. Az maradt szegény, akinek esze nincs.
Mostanában nemcsak itthon okvetetlenkedik, átmegy más faluba is! Éjszakánként átjár a Szamoson a Tisza grófok tanyájára, mit látni, mit hallani.
Azt mondja: ő a gróftól jussolni fog; ami ott van, az az ő keze munkája, az
ereje, az élete.
De hát az igavonó ökör számot tarthat-e az örökségre, ha meghal a gazda?
Az intéző esze tartotta a gróf birtokát! Nem az, aki benne dolgozott.
Angyal Sándor egész nap csákányoz, gerendát hord a hídnál, de este még
van ereje, átcsónakázik a Szamoson. . .
Azt mondta tegnapelőtt:
— No, emberek, melyikőtök mert volna most egy esztendeje, vagy még
augusztusban is olyat álmodni, mint ami van! Meg ami lesz, elvtársak. Elhiszitek-e, hogy odaát a gróf birkanyáj át nem őrzi senki? Csak úgy legel a
nyáj . . . megy, amerre lát; se juhász, se kutya, se szamár mellette. Az fog
belőle, aki akar! És annyit, amennyit a kedve tartja.
— Te miért nem loptál néhány birkát?
— Loptam volna? Ez nektek lopás? Amit a gróféból elhoz az ember, az
már nem lopás, elvtársak! Hogy mondhattok ilyet? Tavasszal, ha osztjuk a
földjét, az is lopás lesz? Dehogy! Jussolunk, emberek!
—' Azt mondd, miért nem hoztál a nyájból?
— Szeretnétek tudni? Nem azért, amiért ti gondoljátok. .. hogy nem
mertem . . . Most már nem írja senki, hogy ki mit visz a gróféból.
Az intéző könyve tele volt! Mindent beleírt, ki mit vitt el. Még azt is,
aki egy hát szalmát kötött a szérűn. Az intéző az éjszaka e l t ű n t . . . A könyv
is oda van! Azt beszélik, most negyedik napja elment Kun Mihály lakósára,
fenyegette Misát, ha nem megy a juh után, baj lesz.
— Misa! Sok van a rovásodon, az ember életében eljön az idő, amikor
számot kell adjon arról, amit rábíztak!
Misa felállt az asztaltól, odament az intéző elé, összehúzta a szemét.
— Ide figyeljen, intéző! Én többet magának nem vagyok Misa! Aki én
belőlem még egyszer cselédet akar csinálni, azt én megfojtom . . . ha utána
meg kell döglenem, akkor is . . .
Adod te még lejjebb is, M i s a . . .
— Én Kun Mihály elvtárs vagyok! — Felvette a botját. — No, ki vagyok én?
Az intéző az ajtóhoz lépett, elfehéredett, ki akart ugrani. Misa nem engedte!
— Ide a könyvet, amibe mindent felírtál! — Letegezte. — Ki vagyok én
mostantól? Halljam!
— Kun Mihály elvtárs! — dadogta az intéző.
— Mondd hozzá azt is, hogy forradalmár!
Az intéző mondta.
— Honnan tudod te ezt ilyen pontosan, Sándor? — kérdezték az emberek.
— Én ne tudnám? Ott voltam Misánál akkor este. Amikor jött az intéző,
behúzódtam a felső szobába, de az ajtót nyitva hagytam. A sötétbe nem lehetett belátni, de én láttam és hallottam mindent.
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— Elbújtál, Sándor! Azt gondoltad, nem jó, ha ott lát az intéző, mert
felírja a neved .. .
— Soha! Eltűnt!
— Vízre tettétek, ugye?
Igv beszélgettek akkoriban az emberek a hídépítésnél ebédszünetben. Nem
keveredtek össze. A gazdák külön, a szegény emberek is külön.
Bálint hol az egyik csoporttal ebédelt, hol a másikkal. A szegényei lelkesedtek érte, a gazdák tartottak tőle.
Ebéd után Angyal Sándor engedélyt kért Bálinttól, hogy hazamenjen, van
egy kis dolga.
Megkérdezték tőle, hogy mit keresett akkor este Kun Misánál?
— Vele is volt egy kis dolgom!
Sándor engedélyt kért, a gazdák ha elmaradtak a munkáról, ők sose.
Ahogy Angyal Sándor elment, az emberek még egy ideig az intézőről beszéltek, meg a juhász Kun Misáról. Hogy az a Misa már ezelőtt is . . . Egyszer
egy csendőr — valami lopás miatt — bilincset akart tenni a kezére. Ö meg
szétvetette a lábát, marokra fogta a botot; lehet, csak közelebb kell jönni!
A csendőr nem ment. . . Azt mondta: Misának nincs semmi bűne, nem volt
benne a lopásban . ..
Kun Misával nem jó kikezdeni.
Bálint ebéd után a rönkfaragókhoz ment.
Jól érezte magát. Az ebédet ma Elvira hozta, tegnap a mama. Apa eszik
a szilkéből, Bálint szed magának a tányérba.
Ha anya jön, mindig szeretne valamit mondani, de nincs rá alkalom, egymáshoz közel ülnek az emberek.
Tegnap is elmenőben csak nézte a fiát, és azt mondta:
— Fiam! Fiam!
Bálint tudta, mit jelent ez, vidám képet vágott:
— Na, anyám, ugye hogy csak lesz itt h í d . . .
Az anya arrafelé nézett, ahol a híd épült.
— Te tudod, fiam . . . — Nem a hídra gondolt. . . „gyereke van, a pap
felesége, te tudod, fiam!"
Beszélni kellene erről, de mikor? Hajnalban kél, jön a hídhoz.
Este hazamennek, megvacsoráznak; alig időznek egy kicsit, Bálint szedelőzködik, minden este megy!
„Az a csuda, hogy a szájára nem vette még őket a falu. Mi lesz ennek a
vége?"
Zsuzska szép és kedves. Azon nem lehet csodálkozni, hogy Bálint megszerette. Apa és anya úgy beszélgettek, hogy a lányok ne hallják.
Apa keményebb:
— Ha szeretik egymást, akkor ha hazajön a tiszteletes úr, nem számít!
Mással is megtörtént, hogy elvált.
— Nemhogy elébb megismerkedtek volna! Nem szerencsés ez így; se Bálintnak, se a tiszteletes asszonynak.
Az se szerencsés, hogy éppen őszre esik a hídépítés, meg hogy ősz után
tél következik, jeges árral, ami nem épülő hídnak való.
Ezért kell igyekezni, szorgalmazni a munkát.
Bálint néha beállt a faragók közé, megfogta a szekercét, mint a többiek.
Néha fel-felnézett, úgy, hogy a tornyot láthassa. Jó érzés a templomtornyot
látni, és arra gondolni: aki ott lakik a fehér templom árnyékában, az az övé.
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Kényes szerszám a szekerce, pattog ide-oda, kézben kell tartani.
A legnagyobb baj az, hogy nyers a fa. De nem lehet arra várni, hogy kiszáradjon a most vágott rönk. Volt, aki azt mondta, várni kell. Bálint megmagyarázta: ha az Isten is így gondolkozott volna a világ teremtéséről, akkor
most még fán ugráló majmok lennénk. . .
Az első lábhoz faragott gerendát raktak. Bálint kiszámította: egy hét ez
a munka. Nem kell a következő lábhoz a fát faragni, berakhatják egymás
mellé a rönköket úgy is, hogy csak a háncsot húzzák le, mert ha ezt nem
tennék, később levedli a fa, úgy fog kinézni majd az oszlop, mint a rongyos
ember. Mondanak a hídra így is mindent, legalább ezt az egyet ne mondhassák!
Bálint — hogy tartsa az emberekben a lelket — hallgatott róla, hogy miért
nem faragják a második lábhoz a rönköket. Nem akarta, hogy megtudják:
gyengén haladnak nagyon.
A kart, a felső hídtestet, azt faragni kell, más fát nem használhatnak,
mert a kerek rönk nem fekszik meg úgy egymáson, mint a faragott. Apa
mondta egyszer:
— Fiam, erősebb a faragott oszlop a faragatlannál akkor is, ha vékonyabb.
Lemenőben volt a nap, zengett a Szamos-part a szekercék csapásaitól,
csengett a bárdok éle, az emberek elnyújtott kiáltása hallatszott: „Emeld
meg!"
A Szamos kotyogó hullámokat vert a faoszlopokhoz, habzott a víz, a hegyesre faragott gerendákat egymás után engedték a folyó iszapjába, óriás
„kosfejjel" rávertek, hogy minél mélyebbre menjen az oszlop.
A második láb is kész lesz nemsokára. Ez már bent van a vízben. Ügy
számítanak, a túlsó partra kell még egy, a szárazon, aztán a folyó közepére
kettő, összesen hat lábazat. Ha még egy hidat fel kellene építsenek, akkor
már fele annyi idő is elég lenne, mint amennyi ehhez kell.
De ki gondol itt második hídra, csak ezen legyenek túl.
— Isten nélkül épül ez a híd — mondták az asszonyok. — Milyen sorsa
lesz annak a hídnak, amelyikhez Isten áldását senki nem kéri?
Még fent volt a nap, de már nemsokára vége a mára tervezett munkának,
amikor visszajött Angyal Sándor.
Neki az is jólesik, ha még egyet-kettőt üthet az oszlopokon.
Tegnap este tengerikórót vágott. A gyerek apraja-nagyja kint volt véle.
Félpakolt mindegyikre egy-egy terét, 'hazavitték; egy félszekérre valót. Mire
az a kóró? Tehene nincs, a tűzre jobb a napraforgószár!
Csak hordják, hordják minden este hazafele a kukoricaszárat...
Sándor most is onnan szaladt — a kukoricaszár-vágásból. A család még
kint dolgozik.
— Elég, nem kell több.
Odacsaptak''négy szál akácfának is, jó lábszárvastagságú mindegyik. Levágták a rudakról a gallyat, eltakarították, hogy ne látsszon, a fákat berakták kukoricaszárral, majd este sötétedéskor hazaviszik.
Senkinek nem mondták eddig, mire kell a kukoricaszár, és mire az ¡a
négy vastag rúd.
Sándor — mielőtt még befejezték volna a munkát — odament a Bálint
apjához:
— László bátyám — mindenkit bátyámnak mondott, aki idősebb volt,
2 Tiszatáj
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mint ő —, lenne egy kérésem. Be úgy akarom elmondani, hogy ne hallja
senki.
Együtt indultak hazafelé.
Angyal Sándor otthon munkához látott. Körülötte nyüzsgött a család, az
apraját elzavarta láb alól.
A levágott kórószárból kúpot raktak, egymás mellé állították a kévéket.
Furcsa kúp volt ez. Alul széles, tágas, felül hegyes, mint egy torony. Azért
kellett az a négy rúd, hogy tartsa az építményt. Bejáratot is csináltak, két
szélesre kötött kévéből. Belül a föld lehintve szalmával.
A szalmatetős ház mellett ez az egyetlen épület az udvaron.
Disznó most nincs. Sándor minden ősszel kap két disznót, túl a Szamosról, Matécsa tekintetes úrtól, és meghizlalja felibe. De most ősszel nem adott
a tekintetes úr, azt mondta: Nem lehet, Sándor, a fene se tudja, mi lesz a
világból. Vagy megérjük a telet, vagy nem, hátha nem is kell hízó!
Most aztán itt a sok száj, mit lehet adni ennyi gyereknek egész télen?
A limlómtól csak éhesebbek. Hús kellene ezeknek, meg zsír!
Ivan kapitány azt mondta, majd ő küld onnan, ahol sok van, de Sándor
megköszönte: nem kell. Nem lehet! Neki gazda rokonai is vannak a faluban!
Nem koldus ő, nem is cigány! Meglesznek valahogy!
Nagy baj nem lehet, krumpli van, soha ennyi, mint most. Paszuly is van,
sütőtök is van, lisztet két zsákkal adott Ivan kapitány. Este hozta el Sándor;
abból, amit az orosz elrekviráltatott. Azt mondta Ivan Karpatov, hogy még
ad, mert fog rekviráltatni!
Búza is van a padláson, csak malom nincs, tavaszra lesz!
Sötétedett, mire Sándor végzett a^ kukoricaszárból eszkábált kúppal.. Utána
krumplit evett, jó híg lére eresztett paprikás krumplit. Mondott az asszonynak valamit, és eltűnt a kerten, le a Szamos felé. Nagy ujjast vitt, alatta a
hosszú nyelű baltát.
A gyerekek ott ugráltak még sokáig a kukoricaszárkúp körül, 'ki-be futkostak a túlsó felén, ahol a két kévével takart ajtó volt, lehemperedtek a szalmára, tehenesdit játszottak, bőgtek, felöklelték egymást.
Bálintéknál most vacsoráztak.
A mama libát ölt, a húsát eltette vasárnapra, ma este a vért, a májat
ették, meg a tepertőt krumplival, savanyú káposztát hozzá.
Vacsora után apa még be-bemegy a műhelybe, ha akad valami munka,
elvégzi. Csak szekérmunka van, kerékreperálás, ilyesmi.
Vacsora után Bálint megfésülködött.
A lányok, Olga és Elvira nevették — nem mondják ki —, azon kuncogtak, hogy Bálint minden este Oda van!
Ahogy kiment az ajtón, apa utánalépett. Együtt mentek a kapuig — vajon
mit sutyoroghatnak —, a lányok is kimentek a tornácra, mintha ott lenne
dolguk, de hiába hegyezték a fülüket, nem hallottak semmit.
Bálint elment, apa visszajött.
Rövidek ezek az esték, mikor jut rá idő, hogy végre kibeszélgethessék
magukat?
— Mikor? — mondta Zsuzska —, majd ha együtt leszünk!
Az oroszok bejövetele előtt nagyon ritkán találkozhattak. Mindennap levelet írtak egymásnak. Bálint egy-két oldalt, soha nem volt jó levélíró — de
Zsuzska szeretett írni, szerette a meglepetéseket. Vasárnapra, ha nem lehettek
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együtt— mindig küldött Bálintnak levelet: „önzésből — ahogy írta —, mert
míg a levelet írtam, úgy éreztem, mintha együtt lennénk."
.•
Az igazgató — mindig hozzá vitte be a tanárikar leveleit a postás — egyszer megkérdezte Bálinttól, hogy egy valaki írja-e ezeket a leveleket, vagy
csak hasonlítanak a nőies betűk?
Még csak az kellett volna Zsuzskának, hogy Bálint mástól is kapjon leveleket! Féltékeny volt. Még abba is beleremegett, ha rágondolt,. hogy .fiatal tanárnők vannak a tantestületben!
A férjét soha nem féltette senkitől. De Bálintot.
Zsuzska egyszer azt mondta: írok neked egy hosszú levelet! Ezer oldalra
tervezte.
„Csak azért, hogy végre kibeszélgethessem magamat veled kedvemre."
A levélből nem lett semmi, nem is lehetett, Bálint hazajött, levelezés azóta
nincs, hisz mindennap találkoznak!
; Kevés az idő, nagyon kevés, rövid minden este.
Milyen jó lesz, ha eljön az idő, amikor nem kell számolják az együttlétük
perceit.
... i.1 . |; J
Esténként álmodoznak jövendő életükről.
— Érdekes — mondta Zsuzska —, amikor menyasszony voltam, akkor is
tervezgettem, Bercivel. De az nem olyan volt, mint ez a mostani..,. Ez
szebb . . . Téged még akkor is sokkal jobban szeretlek, amikor mérges vagyok
rád, mint ahogy őt szerettem, amikor a legkedvesebb voltam hozzá.
Ülték egymás mellett, és Bálint fogta a Zsuzska kezét.
— Azon gondolkoztam, nem is vagyok olyan nagyon szerencsés, mint amilyennek eddig hittem magam. Mert ha igazán szerencsés lett volna az életem,
akkor még gimnazistakoromban találkozom veled, vagy mielőtt férjhez mentem . . .
Ha összeölelkeztek, Zsuzska mindig figyelmeztette Bálintot, vigyázni kell,
a mama bármelyik pillanatban benyithat...
ő mindent tud!
Egyszer — még bent Szatmáron — Zsuzska a Bálint öleléséből azzal szabadította ki magát, hogy: „nem lehet, mert ha engednék neked, elmondanám
.anyukának! Nem akarom, hogy megtudja!"
És Zsuzska azóta sem engedett soha.
— Annyira szeretlek, hogy nem akarok elrontani semmit.
— Mennem kell. . . megígértem apámnak, hogy nyolc órára lent leszek a
hídnál... — mondta Bálint.
— Még nem is beszéltél ma a hídról...
Zsuzska kikísérte Bálintot. Kínt, a folyosó végén, az ajtó előtt megálltak.
Zsuzska kedvetlen volt.
— Te, ma még nem is csókoltál meg!
— Mit csináljak; mennem'kell tehenet lopni!
Nevettek mind a ketten.
Bálint átölelte Zsuzskát. Sokáig álltak az ajtóban, szorosan egymáshoz
simulva.
•
— Mondd, hogy úgy szeretnél már az enyém l e n n i . . .
— Én úgy szeretnék már a tied lenni, Bálint!
Zsuzska szabadulni akart a Bálint öleléséből, megcsúsztak. Nem estek el,
csak ledőltek a padlóra.
„Én úgy szeretnék már a tied lenni, Bálint!"
2*
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Arra gondolt: a teste, a lelke, az élete a Bálinté, ö ezentúl csak rabszolga! Odaadó, szerető, hűséges rabszolgája valakinek.
Felálltak, egymásra mosolyogtak, és úgy érezték, hogy boldogok.
Zsuzska soha nem volt még ilyen szép. A haja összekuszálódott, arca nyugodt volt, szeme melegen ragyogott.
Elmenőben azt mondta Bálintnak, hogy holnap este korábban jöjjön!
Mire Bálint kiért a Szamos partjára, az apja ott ült a ladikban.
— Majd akkor megyünk — mondta —, ha a másik oldalról Sándor huhog.
Így beszéltük meg.
A ladik billegett a folyón, az apa egy partszéli fűzfavesszőt fogott, hogy
el ne vigye őket a víz.
Nem beszéltek.
Bálint boldog volt.
Hogy lehetne most erről beszélni valakivel?
A Hold a Szamos tükrébe világított, fűzfalevelek úszkáltak a vízen, szürke
habok csapódtak a parthoz.
Az apa szólalt meg először:
— Tudod-e fiam, hogy a kettőtök dolgában minden felelősség a tied?
— Tudom, apám!
— A szerelem olyan, mint ezen a Szamos-vizén a buborék!
— Ez nem így van, apám!
A túlsó partról elnyúlt huhogás hallatszott át.
— Sándor! — mondta apa, s mintha parancsszóra tenné, vízbe mártotta az
evezőket.
Bálint szerette volna, ha az apja folytatja az előbbi beszélgetést.
Mire átértek a túlsó partra, Sándor lejött a vízig. Izgatott volt, egy pillanatra sem állt meg, ha mégis, csizmája orrával kaparta a part homokját. Kezében a tehén kötele. Vele volt egy ember.— Te vagy, Misa?
— Én vagyok, László bátyám! — mondta Kun Misa. — Itt vagyunk a
tehénnel!
Bálint és az apja kiszálltak a ladikból. Kezeltek Miskával, aztán tanakodtak, hogyan lehetne szépszerivel átvinni a túlsó partra ezt a grófi tehenet. . .
— Vágjál négy fát! — mondta Sándornak Misa.
Mint a gyík, futott.
— Ficfa jó lesz?
— Mindegy az!
A tehén nem akart 'belépni a vízbe.
Misa intézkedett: ki kell emelni a ladikot a partra, a homokra. Ügy majd
beleáll. Aztán a lábát gúzsba kötni, ehhez szükséges a négy fa. Ne mozoghasson a jószág, le se feküdhessen, mert egy rossz mozdulat, és kiborul a csónak,
a Szamosba.
— Van ez a tehén hét mázsa is!
Sándornak remegett a keze, mikor odaadta a rudakat Misának.
Sikerült a ladikba léptetni a tehenet.
— Valaki fogja a kötelét, a másik három meg a ladikot rácsúsztatja a
Szamosra! — intézkedett Kun Mihály.
Ez is sikerült. . .
Sándor egy szót se szólt, csak hangosakat nyelt, mintha enne.
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— Áll ez, mint a bálvány — mondta Misa. — Olyat néztem ki, amelyik
szelíd.
,
Bálint nem szállt be a ladikba, így is nagy a terhelés.
Sándor tartotta a tehén kötelét, az apa evezett.
Hamar átértek.
Sándor rikkantva kiáltott vissza:
— Nem akar kiszállni!
— Csapd farba egy bottal, majd kiugrik akkor!
Ahogy megmozdult a tehén, felbillent a csónak, de nem történt nagy baj,
térdig se ért a víz!
Apa átjött Bálintért, újra kezeltek Kun Mihállyal.
Sándor a túlpartról kiáltott.
— Köszönöm, Misa elvtárs!
— Jól van, jól! — mondta Misa, és elindult vissza a grófi tanyára.
Ők meg hárman hazafelé.
Sándor aprókat lépett, szaporázta, fürge-vidám volt minden mozdulata.
A kerten mentek, hogy ne lássa senki. Hamar hazaértek.
— László bátyám, meg Bálint, az Isten fizesse meg az irántam való jóságukat. Van egy kis pályinkám, igyuk meg!
Az asszony meggyújtotta a lámpát, körüljárták a tehenet, jól megtermett,
formás állat!
— Erre vigyázni kell, Sándor — mondta apa, ez kényen tartott jószág.
— László bátyám, a jó Isten markában nem lenne olyan dolga, mint itt
nálunk! Nézze meg, mit csináltam én n e k i . . .
Bevitték a tehenet a kukoricakúp-ólba.
— Nem is látja az utcáról senki, hogy ez egy valóságos ól. Hogy ebben
egy valóságos tehén van!
Az asszony poharakat készített, tiszta fehér kendővel kitörölte, aztán Sándor megtöltötte pálinkával mindegyiket.
— Adjon az Isten szerencsét h o z z á . . .
— Köszönöm, László bátyám, Bálint öcsém!
— Egészségére szolgáljon a családodnak...
— Hallgassa meg a jó Isten!
ő k ketten elindultak hazafelé, Bálint azt mondta, még nem fekszik le,
sétál egy kicsit, jó az idő, szép csillagos az este . . .
Apa fáradt volt.
Bálint várt még egy ideig, aztán elindult a templom irányába.
Otthon Sándor edényt vetetett elő az asszonnyal, újra meggyújtották a
lámpát, és kimentek az ólba, fejni.
— Este már nem fejte meg a tehenet senki, Misa nem engedte!
Négy és fél litert a d o t t . . .
— Adsz te többet is, kedvesem!
Felköltötték a gyerekeket, hogy igyanak tejet.
Bálint megkocogtatta a Zsuzska szobájának ablakát. Nem a l u d t . . .
— Tudtam, hogy el fogsz jönni még ma este. . . Vártalak!
Sándoréknál nagyon későn tért nyugovóra a család, a tejet megitták egy
cseppig, hisz reggel újra ihatnak . . .
Amikor a gyerekek elaludtak, és lefeküdt Sándor is az asszonnyal, talán
hajnalodott már, de ők nem bírták a szemüket lehunyni.
Később az asszony hallotta, hogy az ura hüppög.
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— Mi bajod van? — kérdezte.
— S e m m i . . . Én gazda vagyok. . . nekem van t e h e n e m . . . Én már azóta
szerettem volna a családnak egy tehenet, amikor mi megesküdtünk! Gazda
vagyok . . . van tehenünk!
Bálint és Zsuzsa összeölelkezve, remegő félelemmel lesték az ablakot,
mindjárt itt a h a j n a l . . .
í

5

— Zúgolódik a nép! — mondta Bálintnak Járó Sándor,, apa testvérbátyja.
— Miért? Mit nem úgy csináltam, ahogy kell? Az a baj, hogy nem engedtem újraszervezni a brigádokat pártok szerint? A hidat a falu építi, nem?
Az rendben van, hogy este a gyűléseken mindenki azt mond, amit akar. . .
De itt dolgozni kell, nem lehet széthúzni! Hogy én is beléptem a pártba, ahhoz kinek mi köze? Amikor megkezdtük a hídépítést, és szóltak nekem, mit
mondtak? Segítsek! Elvállaltam. De csak úgy, ha az egész falu nekiáll a munkának.
— Igazad van, f i a m . . .
— Mi nem mehetünk el a Szamostól addig, míg a hidat fel nem építjük!
— Neked van igazad, de az régen is mindig úgy volt; ha a hatóságok
akartak valamit csinálni, 'kinézték rá a-maguk embereit, hogy kik kellenek
nekik. Azt mondták: a gazdák! Azokkal csináljuk meg! A többinek aztán kuss
volt. Vagy emlékszem rá: 19-ben! Akkor meg: a szegénynép! De a gazdáknak
coki v o l t . . . A híd körül baj v a n . . . összekevertük a népet. Vagy az egyikkel kellett volna fogózni, vagy a másikkal. . .
— Akármelyik felét veszem, nem lett volna elég!
— Kimondani: ezeké lesz a híd, ezeknek épül, a többit meg kötelezni a
munkára!
— Kötelezzem keresztapámat, hogy jöjjön robotra?
— Sose lehetett itt a néppel egy kézre dolgozni. Mindig olyan volt, hogy
kiette volna egymás szájából a falatot...
Teherautó érkezett.
' — Oroszok! — mondta egy gazda. — Hát ezeknek mi kéne, mit akarnak
már megint vinni?
— Oroszok! — mondta egy szegény ember. — Biztos hoztak valamit, csizmatalpat, vagy szalonnát...
Ismerős katona szállt ki a sofőr mellől.
— A fene a zsírodat, Ivan, már megint itt vagy, ugye?
— Ivan Ivanovics Karpatov! A mi kapitányunk!
Ivan kapitány az oroszok bevonulása után nem ment tovább a századával, itt maradt Szamosfalván „helytartónak". Bálinttal jó barátságot kötött
azután, hogy megtudta, Bálint tanár, ö is tanárnak készült, de csak egy félévet tudott elvégezni az egyetemen, bevonult katonának. Már ötödik éve katona. Azt mondta, nem baj, tavasszal, ha minden jóra fordul, mehet haza, és
újra kezdi.
Később, ahogy messzebb került a front, és mind kevesebb orosz katona
járt erre, Ivan kapitányt bevezényelték a városba, onnan jár ki néha — mostanában egyre kevesebbszer. Csak akkor, ha jószágot rekviráltat, terményt
vagy más egyebet...
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Innen soha nem vitetett munkára embereket, fogatokat se rendeltetett
forspontra; a híd miatt.
Ivan kapitány hátrament a teherautóhoz, leengedte a kocsi oldaldeszkáját,
segített az embereknek leszállni.
Három civil ült a 'kocsiban, hátul.
Mind a három úrforma, fiatal emberek, hosszú kabátosak, jóarcúak valamennyien.
Itt még sohase jártak, de hallották már a szamosháziak nagy nekibuzdulását. Jöttek, hogy megnézzék.
Az egyik: az új főispán, a másik a szolgabíró, a harmadik pártember, a
kommunisták titkára.
B emutatkoztak.
A főispán is tanár volt ezelőtt. Barna arcú, nevetős szemű, nem tanárnak
látszott. Erős, izmos testű: kikupálódott, jól felöltözött paraszt. Könnyen megjegyezhető neve volt: Balogh István.
örült, hogy Bálint a falu élére állt, és hogy a szamosháziak nekikezdtek
a hídépítésnek.
Bálint azt mondta, ha felépül a híd, megy vissza az iskolába. Alig várja,
hogy taníthasson.
„Nem mész te vissza a gimnáziumba! — gondolta magában a főispán. —
Ezt a hidat építsétek még fel, ha tudjátok, de aztán bejössz mellém a főispánságra, ilyen emberek kellenének nekem!"
Azt azonban furcsállta a főispán, hogy Bálint a Kommunista Pártba lépett:
— A Paraszt Pártban volna a te helyed!
Végigjárták az építkezést, mindennel meg voltak elégedve.
— Ez a falu — így ahogy van — be fog kerülni az „Újjáépítő Magyarok"-ba. Ez egy könyv lesz, emberek, én írom — mondta a szolgabíró. —
Szamosházát belevesszük mindenestül. . .
Ivan kapitány — jól tud magyarul — azt kérdezte, jár-e mindenki rendesen dolgozni a hídhoz. Nincs-e egy kis fegyelmezésre szükség, mint a múltkor?
Angyal Sándoréknak összevillant a szemük.
„No, Bálint, most mondd m e g . . . sorold csak fel, hogy melyik gazda húzza
ki magát. Aztán veress rájuk Ivan kapitánnyal... Most, Bálint, most!"
— Jön mindenki! — mondta Bálint. — Nincs baj.
Nem akarta rossz hírbe hozni a falut, hallgatott róla, hogy nem jön mindenki úgy, mint a kezdet kezdetén.
Küldje be Soós keresztapáékhoz az oroszokat? Ha Ivan kapitány valahova
bemegy, vagy beküldi valamelyik emberét, annak foganatja van.
— Ákáromis! — fenyegetőzött Ivan nevetve.
Az emberek morogtak, Bálint hogy mondhatott ilyet!
Letették a szerszámaikat, feljöttek a töltésre, mindenkivel lekezelt a főispán, Ivan és a másik kettő is.
Ahogy összegyűlt a nép, a főispán rövi'd beszédet mondott. Éppen úgy
ejtette a szavakat, mint akármelyik paraszt, csak a beszédje volt okosabb.
A földosztásról szólt: tavasszal kimérik a Tisza grófok földjét! Ez biztos!
Mert könnyebb lenne a Szamos vizének visszafele folyni, mint valakinek azt
megakadályozni, hogy Magyarországon új világ legyen . . . Ennek az új világnak pedig fundamentuma a földreform.
Tetszett az embereknek, amit a főispán mondott. Különösen az, hogy
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könnyebb a Szamosnak visszafelé f o l y n i . . . Mindenki tudja, hogy ilyen nincs.
Történt már sok furcsaság a vízen, meg fog is még történni, de hogy visszafelé folyjon?
Nem sokáig maradtak a vendégek. Szívélyesen búcsúztak el.
Az úton egymás között beszélgettek. Ivan kapitány se ült élőre a sofőr
mellé, mind a négyen hátul szálltak fel.
A főispán azt mondta: „Mekkora erő van ebben a népben! Ezeket nem
lehetett megtörni megalázással. robottal, tizenharmados aratással. .."
A szolgabíró — műszaki ember: „Nem biztos, hogy fel tudják ezek építeni a hidat. De iskolának jó lesz! Majd tavasszal megnézzük, mire m e n t e k . . ."
Ivan kapitány: szívesen segítené a hídépítőket, eddig is küldött nekik
szeszt, csizmatalpat, szalonnát, de a felsőbb parancsnokság leállította az ide
irányított szállítmányt. Mindent a szatmári hídhoz kell küldeni, az katonailag
fontos, ez nem!
Azt, amit ők négyen beszéltek, Bálint és a hídépítők nem hallották, csak
a biztató szavakra emlékeztek, amit a kapitány és a főispán mondott.
Az is jó volt, de nem mindenkinek, a gazdákat elkeserítette.
— Az istenit néki, a végén csakugyan elvesznek tőlünk mindent, a gróf
után mi következünk. És még dolgozzunk is nekik a hídnál.. .
A főispáni látogatás jelentős dátum volt a híd építésében.
Másnap reggel otthon maradt minden gazda. A teljesítmény így is volt
olyan, mint az előző napokon.
Akik maradtak, azok tudták, miért dolgoztak. . . Minden fejszecsapással
közelebb akartak jutni valamihez! Ügy érezték, valamitől elválasztja őket a
víz, a Szamos v i z e . . . de ha egyszer túljutnak rajta . . .
Bálint másnap este korábban ment Zsuzskához.
— Nem mondtam el anyának semmit. . . Reggel volt itt egy ember. . .
hadifogságból szökött, azt mondta, látta Bercit, találkozott vele, de nem beszéltek, mert Berci a tiszti különítményben volt, ő meg a legénységgel. Egy
hídépítésnél dolgoznak... Ez az ember onnan szökött meg.
Arról, ha neki sikerült, akkor Berci miért nem szökött meg, nem beszélt.
Az idegen keveset időzött, nagyon félénknek látszott, és azt mondta, ne szóljak róla senkinek, hogy ő itt járt.
— Hála istennek, él! — mondta Zsuzska.
— Igen — felelte rá Bálint.
Aztán sokáig nem beszélgettek, nézték, kutatgatták egymás arcán az öröm,
a boldogság, az együvétartozásuk nyomait.
Bálint fogta Zsuzska kezét, a mama folyton ki-be járkált, és mogorvább
volt, mint máskor.
A Berciről érkezett hír zavarhatta meg? Mindenki ideges a családban, még
a gyerek is nyugtalanabb, mint máskor . . .
— Beszélgetni se tudunk! Így nem lehet. . . kétpercenként nyílik az ajtó.
Tudod mit? Kísérj, k i . . . jobb, ha megyek .. .
Zsuzska nem vesztette el sem a türelmét, sem a kedvességét.
— Jobb, ha úgy teszel, mintha mennél.. .
Bálint magára terítette a kabátot, köszönt.
A mama visszamorgott valamit.
Amikor az előszobába értek, ott az ajtónál megálltak egy pillanatra. Nézték a padlót.
„Ez szebben nem történhetett."
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Kijött utánuk a mama. Eddig soha sem tette . . . mindig volt valami, amit.
ki kellett hozzon... vagy be kellett vigyen.
— Megfázol, kislányom! — mondta mogorván.
Elindultak, maguk se tudták, hova.
Sötét volt, csak a templom fehér fala világított.
Oda mentek.
Behúzódtak a széles téglalábazat mögé.
Ide senki se lát az útról.
— Szeretném, ha megcsókolnál!
— A templom falánál?! Bolond vagy! Itt igazán n e m . . . nem akarom. .. !
Itt a templom f a l á n á l . . .
— Szent hely . . .
— Szép egy kis papné vagyok én, Bálint!
— Szép vagy!
— Nem úgy gondoltam... De nem bántam meg semmit.. . Így a jobb!
Erős vagyok, ragaszkodok hozzád. Ha Berci visszajön, bátran fogók elébe állni.
o Azt mondom neki: nem vétkeztem ellened, mert már nem vagyok a t i e d . . .
és a szemébe nézek!
Ügy búcsúztak, hogy holnap este nem találkoznak.
Bálintnak be kell menni a városba, hívatja a főispán, kétnapos értekezlet
lesz.
— Akkor majd holnapután . . .
Másnap az értekezletre meghívottakat teherautó gyűjtötte össze a falvakból. Eljöttek Bálintért is.
A munka vezetésével Sándor bátyját bízta meg.
Zűrzavaros volt aznap a helyzet a hídnál. Ilyen még nem is fordult elő,
egyetlen szekeres gazda se jött, délig nem kaptak rönköt az erdőről, pedig ott
kint vágta a brigád. A hídnál csak nézték az emberek az utat, mikor jönnek
már a szekerek? Nem jöttek.
Délre Járó Sándor mégis előállított két ökör- és két lófogatot. Azok fordultak délután kétszer.
Valamikor egy-egy fogat ebéd után négyszer is hozott fát az erdőről. . .
Amíg bent a városban Bálinték tanácskoztak, váratlan dolog történt. Szamosházán.
Megérkezett a hadifogságból Csák Albert tiszteletes úr.
Zsuzska szinte elszédült, amikor meglátta Bercit.
Rosszul nézett ki, sápadt volt, sovány, de nem erőtlen!
Furcsa, nagyon furcsa volt Berci. Idegen, távoli; szokatlan, hátborzongató^
mint a kísértetek . . .
Megcsókolták egymást.
A gyerek nem ismerte az apját, de nagyon hamar megbarátkozott vele.
Bálinttal nem, pedig ő mindig kedvest akart lenni hozzá.
Zsuzska egész nap vidámnak és boldognak tetette magát, „ennyivel tartozom neki" — gondolta — „este jön Bálint, majd akkor megmondunk mindent. Hadd teljen ez a nap így. De nem! Bálint ma este nem jön, talán jobb
is így. Olyan nehéz lesz minden, ami ezután következik..."
Zsuzska őszintén mondta, hogy: Isten hozott!
Berci úgy tartotta karjaiban Zsuzskát, mintha el se hinné, hogy hozzáér,
hogy látja, hogy itt vannak egymás mellett.
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De talán az érkezésében az volt a legmeghatóbb, amikor a gyereket ölbe
kapta, és magához szorította . . .
Aznap csak néhány szomszédasszony jött át megnézni a tiszteletes urat,
de lehet, nem is őrá voltak kíváncsiak, hanem a tiszteletes asszonyra!
Bercinek olyan hihetetlen-furcsa volt, hogy Zsuzska hátrakötve hordja
a haját.
A nap hamar eltelt, a mama zavartabb volt, mint máskor. Berci azt
mondta, hogy fáradt, Zsuzska igyekezett mosolyogni; csak a gyerek volt igazán vidám és játékos.
Lefekvés után — a másik szobában — a mamát kirázta a hideg.
Akkor este hamar eloltották a paplakban a lámpát. A parasztok még nem
feküdtek le — oda-odanéztek a papék sötét ablakára:
Reggel megindult a szóbeszéd: „Milyen állapotban jött haza? Kell-e még
Bálint továbbra is a házhoz? Legalább addig, míg felerősödik a tiszteletes úr,
vagy mehet máris?
Csak tán nem a tiszteletes úr áll odébb? Vagy maradnak mind a ketten?
Volt már ilyen is, amióta világ a világ."
Más meg úgy tudta, hogy Bálint nem is jön már többet vissza a városból.
„Elég volt neki a hídból is, másból is!"
Berci és Zsuzska lefeküdtek. Berci átölelte a feleségét.
— Nagyon akarlak ezentúl szeretni. Sokkal jobban, mint eddig!
Zsuzska úgy érezte, elzsibbadt az egész teste, nem bírt mozdulni, minden
pillanatban azt várta, hogy elájul. „Csak Bálint jött volna ma este!"
Berci úgy szólította őt, hogy Zsuzska. . .
„Egy pillanatig sem maradhatok itt tovább mellette! Levetkőztem egy idegen férfi előtt! Ha ezt Bálint megtudja. El kell mondjak neki mindent! Őelőtte
nem lehet semmi titok. Nem ronthatom él az utolsó pillanatban az életemet!
Bálint mindent megbocsátott nekem, ami eddig volt. De soha semmit nem bocsátana meg, amit ezentúl teszek; amióta őt ismerem, őt szeretem, az övé
vagyok!"
Kiszabadította magát a férje öleléséből, leugrott az ágyról, az asztal mellett a szoba közepén megállt.
Berci idétlenül kedves akart lenni.
— Elszoktál tőlem . . . megijedtél. . . te . ..
— Én nem félek tőled. De én már nem a tied vagyok! — Van ereje elmondani m i n d e n t . . .
Zsuzska azt várta, hogy Berci kérdez, felelősségre von, számon kér . . .
— Ugyan — mondta —, gyere vissza! Szeretném, ha visszajönnél... aztán
majd beszélgetünk, hiszen még nem is mondtunk el magunkról egymásnak
semmit, mi történt azóta . . .
Könyörgött.
— Mindent megbocsátok .. . Egyedül v o l t á l . . . Megértem . . .
„Ezért vagyok én a Bálinté és nem a tied! Mert te csak úgy szerettél,
hogy most meg tudsz bocsátani mindent" — gondolta Zsuzska. — „Az igazi
szerelmekben, ami olyan, mint a mienk — azokban nincs bocsánat semmire!"
— Nem kell hogy megbocsáss nekem! Nem a tied vagyok!
Berci nem csinált jelenetet — intelligensen viselkedett —, másnap fáradtabbnak látszott, mint a hazajövetele napján. Nem szólt, nem folytatták az
éjszakai beszélgetést. Olyan volt a lakás, mint egy siralomház.
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Berci gyengébb volt, mint amilyennek látszott. Aznap délelőtt váratlanul
— kétszer ájult el.
Zsuzska lefektette, borogatást tett a homlokára.
Nem úgy alakult semmi, ahogy Bálinttal eltervezték. Bercit nem lehet
elhagyni most, a férje v o l t . . . a gyermekének az apja,, ember. . .
Ezt Bálintnak meg kell érteni.
Ö másnap késő este érkezett vissza a városból. A kapitány a teherautóval haza is hozatta.
. Annyi mindent látott, hallott a két nap alatt, alig várta, hogy beszámolhasson róla. Most már mindennél biztosabb: lehet hinni abban az eltervezett,
megálmodott új világban. Öriási az erő, amely azt előkészíti.
Apa és anya fogadták.
— Hazajött a tiszteletes úr! — mondta apa.
Bálint meglepődött, belesápadt, lélegzetet vett. De aztán megnyugodva
válaszolt:
— Hazajött. .. hála Istennek!
Apa és anya meglepődtek Bálint válaszán, ö k ketten egész délután, este
erről beszélgettek.
Bálint nem kérdezte meg apát, hogy mi újság a hídnál.
A lányok nem voltak itthon, hárman asztalhoz ültek.
Bálint keveset evett, mélyen nézett a tányérjába.
— Fiam! Fiam!
Hallgattak újra.
— Most kell elhatároznotok... — mondta apa. — A főispán úr szíves
volt- hozzád. Ő elintézhetné, hogy itt hagyd a hidat. .. küldhetne embert helyetted.
— Már határoztunk! — ez volt Bálint válasza.
Felállt, kiment az ajtón, végig az utcán, a templom felé.
Sötét volt a paplak minden ablaka.
Bálint óvatosan körüljárta a házat.
„Nem vár itt engem senki! Jobb így? Maradjanak ők e g y ü t t . . . az apa,
az anya, a g y e r e k . . . ők hárman. De akkor hogy kelek én fel holnap reggel?
Hogy élek Zsuzska nélkül? »Ott a Szamos!« Így mondja mindenki, ha már
nincs hova tekeredjen."
Megindult hazafelé, de meggondolta, kisétált a hídhoz.
Sehol egy élő lélek.
„Egyedül maradtam! Zsuzska nélkül ennyire egyedül vagyok?"
Sokáig járkált végig-hosszig az épülő híd körül, azután felment a hídra.
Kisütött a hold, a víz ragyogott, csillogott, a frissen háncsolt oszlopok világítottak, érzett a nyers akácfák kesernyés illata.
A hídra — ahol le is deszkázták — rá lehet menni. Nekikönyökölt a híd
karfájának, nézte a vizet.
„Aki szerelmes, aki csalódott, annak nem jó sokáig nézegetni se az örvénylő vizet, se a vonatkerekeket . . ."
Aztán mintha csak a friss Szamos-szél tisztította volna meg borongós gondolatait, hirtelen felderült. Arra gondolt, hogy nem veszett el semmi, hisz
Zsuzska él! Mi baj lehet addig?
Futva megindult a faluba. Most fog bemenni hozzájuk. Most kérdezi meg
mindenkitől azt, amit kell.
A templomnál megcsendesett, újra elbizonytalanodott.
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„Szétválaszthatom őket?"
Megállt, hogy kilihegje magát. Ott a tám mögött, ahova ők behúzódtak a
múltkor a templom falánál, ott valaki v a n . . .
— Zsuzska! Tudja, hogy kijöttél? Elmondtál mindent?
— Mióta várlak itt!
A kettőjük sorsáról beszélgettek, és arról, hogy most mi következik.
Zsuzska úgy gondolta, Bálint nem olyan megértő, mint amilyennek várta. Be
akart menni, hogy ma este végleg rendezzenek el mindent. Türelmetlen volt,
zaklatott, mintha hirtelen elveszítette volna a régi, a Zsuzskát mindig megértő
kedvességét. Aztán — hogy Zsuzska elmondta, Berci gyenge, fáradt, elájul
gyakran — lecsillapodott.
Ha nem is megértéssel, de harag nélkül váltak el.
Bálint visszakísérte Zsuzskát a paplakba, hazafelé menet újra nekikeseredett. Hajnalban nagyon korán felébredt. Félre kell álljon! Most még talán lehetne! Itt a tét a legnagyobb: az élet. Másik este is ugyanúgy találkoztak.
Berci nem kérdezte meg, hogy Zsuzska hova megy.
Ügy tett, mintha észre se venné.
Attól az első estétől számítva soha egy szóval sem kérte Zsuzskát semmire.
Ügy éltek egymás mellett, mint két idegen.
Zsuzskának fájt ez.
Viharokat akart, jeleneteket, végleges szakítást, aminek során minden kiderül, megtisztul.
Berci gyámoltalanabb és elesettebb volt mint valaha. Mint egy gyerek,
úgy élt a házban.
Akkor az első este — akkor volt a legerősebb, azóta egyre csak gyengébb.
Néha egészen furcsa volt; mintha nem lenne tiszta!
Időnként összefüggéstelenül beszélt arról, hogy ő valamit a fogságban álmodott, de az álmát nem mondta el, és megtörtént később is, hogy gyakran
elájult!
Zsuzska azt szerette volna, hogy erősödjön meg, aztán rendeznek mindent.
így nem lehet itthagyni egy embert, aki a gyerekének az apja, akit szeretett valaha.
Bálint nem értette ezt.
Zsuzskával rendszeresen találkoztak ezentúl is, de Berci és Bálint még
egyszer s e m . . . Mind a ketten kerülték egymást.
Bálint egyre türelmetlenebb lett; és egyre bizonytalanabb.
Zsuzska megmondta neki, hogy benne nem változott semmi, de idő kell,
úgy akar elmenni Bercitől, hogy ne szégyenkezzen. Ha eddig 'kibírták, kibírják
még a következő néhány napot, hetet. Bálint pedig arra gondolt, Zsuzska
hátha azért teszi ezt, hogy ő ráébredjen: álom volt minden az ők eddigi életükben.
Együtt voltak ezentúl is, szerették egymást, mint régen.
Megjöttek a hideg, őszi esők.
A híd körül pocsolyatengerré vált a föld.
Egyre nehezebben ment a munka.
Bálint összeszorított foggal hajtotta, serkentette az embereket.
Meg kell legyen a híd!
önmagának is bizonyságot akart. Neki nem sikerül semmi? Megmutatja!
A főispánnak tervei vannak vele. Mit mond, ha ezen a nagy erőpróbán
kudarcot vall? Nem a parasztok buknak itt meg, hanem ő.
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Ügy érezte sokszor, hogy számára Zsuzska és a Híd egyet jelent. Csak
együtt érheti el; mindkettőt.
Felment a hídra, rákönyökölt az érdes akácfára, és nézte a vizet.
Órákig elbámulta az örvénylő, rohanó áradást.
Otthon apa és anya — akkor este óta nem szóltak semmit. Mintha rájuk
ragadt volna Bálint mélasága, keveset beszéltek. Csak a lányok; Olga ós Elvira
viháncoltak néha, de a mama mindig leintette őket.
Zsuzska azt gondolta, hogy rövidesen eljön az idő, amikor ő és Bálint
odaállhatnak Berci elé.
Csak még most kellene egy kis türelem, aztán minden szépen elrendeződik. Bálint vajon miért nem megértőbb?
Hiszen tudja, megmondta neki: úgy lesz, ahogy eltervezték. A gyerekére
szüksége v a n . . . azt elhagyni úgyse tudja soha.
Kint a hídnál Bálint egyre nehezebb helyzetbe került.
Most kellene az emberekbe lelket önteni. De benne se a régi már a lélek.
Néha — a Zsuzskával töltött — este után másnap azt hitte, nincs itt
semmi baj, neki kell rugaszkodni!
A gazdákat megfenyegette, akik nem állnak elő szekérrel, azokat elintézteti a kapitánnyal.
— Tudod-e, mit csinálsz, Bálint? Művelt ember vagy, meg okos. Aztán
kikkel szövetkeztél ö s s z e . . . az oroszokkal! Mi lesz ebből, fiam?
Ezt Soós keresztapa mondta.
— Lehet-e még teelőtted beszélni, vagy elvitetsz? Hát csak vitess, de én
akkor is megmondom, amit gondolok! Ezért kár volt, hogy apád kitaníttatott!
Nem kellett volna neked itthon maradni, miért nem mentél vissza a gimnáziumba? Nem jól van a te dolgod, fiam!
Bálint, a keresztapját mindig szerette, egyenes beszédű ember volt és
konok.
Érettségire száz pengőt küldött anyától.
„Mondd meg neki, hogy ezt a keresztapja küldi a ballagásra. Ennyit nekem is megér, hogy úr lett az öcskösből. Tekintetes úr! Mert egy érettségizett
embernek ez a cím kijár . . . "
Mostanában sokat vitatkoztak. De az utóbbi hetekben alig, mert keresztapa már nem jár a hídhoz!
Hamar sötétedett, egyre hosszabbak az esték, dolgozni már kevesebbet lehetett, az emberek behúzódtak a házakba beszélgetni.
Angyal Sándoréknál minden este volt valaki estéző. De ezek az estézések
már nem olyanok voltak, mint hajdan. Akkor csak Fekete Károlyt hallgatták:
mi történt az első világháborúban a Piavenél, Montenegróban, Károly bácsi
hogy lökette' bele magát a katonacimborájával a tejbegrízes kondérba, utána
elszaladtak, hogy csak ketten nyalhassák le a ruhájára ragadt tejbegrízt.
Meg a taljánnak hogy engedték ki éjszaka minden teknősbékáját, mert
nem adott enni a magyar bakáknak.
Most minden este a híd, a föld, a v i l á g . . . ez járta.
Az asszony odarakott este a blóderbe egy csomó édes sütőtököt, aztán jól
betüzeltek, megvárták, amíg kisül a tök. Arról beszélgettek, ki kivel fogja
össze tavasztól a tehenet, nyáron vajon ki kapál harmadába a gazdáknak, meg
hogy lesz-e jövőre is olyan termés, mint amilyen az idén volt.
Ha a hídra terelődött a szó, elkomorodtak az emberek.
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Át kellene menni Kun Miskáékhoz, szólni nekik: jöjjenek a hídhoz, segítsenek. Másnap majd megmondják ezt Bálintnak!
Nagyon itt van az ősz, igyekezni kellene! Kétszer annyit tesznek este a
tűzre, mint a múlt héten, mégis hidegebb reggelre a ház!
Az idő egyre romlott. Ha enyhült, mindjárt megindult az eső. Ha kitisztult,
hirtelen hideg jött. Az emberek fáztak!
A jó ruhás gazdák otthon ültek, a melegen. Akik kitartottak, azokon alig
volt valamirevaló ruha.
A két Járó testvérnek azt mondták a gazdák:
— Nincs nektek a hídnál semmi helyetek! Rendes, tisztességes iparosemberek vagytok ti!
De Bálint miatt egyikük se maradhatott el. Nekik éppen úgy ki kell tartani, mint a szegény embereknek, akiket a túlsó parttól elválaszt a víz, pedig
az ottani földekre áhítoznak.
Bálint akkor nap rosszul érezte magát.
Nátha kerülgette, délután megfájdult a feje.
A brigádokat egyszer se járta végig; bent üldögélt a bódéban.
Munka végeztével Angyal Sándor nyitott be.
— Beszélni akarnék veled, öcsém...
— Lehet!
— De jönnek a többiek is! Ügy gondoltuk, be kellene menni Ivan kapitányhoz . . .
Bálint türelmetlen volt.
— Menjen Ivánhoz, aki akar! Nekem hagyjanak békét. Mit szervezkednek, spekulálnak mindig? Ahelyett, hogy dolgoznának!
Az emberek lerakták a szerszámaikat, és szótlanul hazamentek.
Bálint, ki a hídra. Ledőlt a karfára, nézte a kavargó örvényeket. Végiggondolt mindent. Nagyon sokáig maradt kint a Szamoson.
Később, amikor elindult hazafelé, és felemelte a fejét a híd korlátjáról,
érezte, hogy szédül...
6
Bálint másnap rossz hangulatban ment ki a hídhoz. Már voltak ott néhányan, de legtöbben még csak azután szállingóztak. Amióta megjött a hideg,
egyre többen maradtak el a munkából. De nemcsak a hideg volt az oka az
elmaradásnak. Pedig most kellene mindent beleadni!
Ellenőrizte a létszámot, száztizenhatan dolgoztak aznap. Amikor a hídépítést kezdték, négyszázan voltak. Már nem kellene négyszáz ember, csak legalább kétszázötven.
Két hete az oroszok se jártak itt, velük talán még lehetne elémi valamit.
De hát nekik is más a gondjuk, úgy látszik. A kapitány segíthetne, kiparancsolhatná a hídhoz a szamosházi gazdákat.
De mit mondanának Bálintnak? Ráhozta a falura az oroszokat. . .
A szegény emberek egy része sem jár azóta a munkára, mióta az oroszok
nem küldenek se szeszt, se krumplit, se csizmatalpat.
Meggyújtották a tüzeket. Kormolva, füstölve fogtak lángot a tűzrakások;
kellett a meleg. A hideg, nyirkos vízparti levegő hámar átjárja az embert, csak
úgy vacog tőle már dél felé.
A tüzek megrakására ő adott parancsot. Eleinte a forgácsot hazavihették
az emberek. Vitték is a hátukon, a nagyobb darabokat bicikli-csomagtartóra
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kötözve. Amikor a gerendákat rakták fel, kevés volt a forgács, de vinni akart
mindenki — összevesztek rajta.
Az egyik szombaton még verekedtek is. Angyal Sándor fültövön vágta a
Bódy gyereket, amiért az hozzá mert nyúlni az ő forgácscsomójához.
Akkor Bálint megparancsolta, hogy senki nem vihet forgácsot a hídépítéstől; azt mondta, kell a tűzre.
Más ok is volt: az ácsok egy idő óta többet faragtak le a gerendáknak,
oszlopoknak kijelölt rönkökből, csak azért, hogy minél nagyobb, kiadósabb
forgácsokat vihessenek haza . . .
Ide jutottak.
Jön a tél, a jég, ha addig nem érik el a túlpartot, ha nem tudják legalább
egy sorral ledeszkázni a gerendaközöket, mi lesz? Mit törődnek ezzel sokan?
Reggel Sándor bátyját elküldte az oroszokhoz benzinért.
Ha nem kapnak üzemanyagot, két nap múlva leáll a fűrész.
Csak a jég ne jönne még; legalább két hétig, hadd tudnának a jeges ár
fogadására felkészülni.
Tíz ember éjjel-nappali szolgálatban meg tudja védeni a hidat a jégtől.
Hosszú rudakat faragtak. A híd korlátján állva, ezekkel szét lehet törni a
jégtáblákat, el lehet piszkálni a vízen a nagyját, hogy ne ütközzenek a gyenge
oszlopoknak, ne torlódjanak fel. Az a legnagyobb baj, hogy alacsony a híd.
Mi lesz, ha emelkedik a víz, és jön a jég? Nyáron majd meg lehet erősíteni a híd oszlopait. Volt nyár, hogy csak térdig ért itt a víz, akkor lehet majd
dolgozni. Minden oszlop elé jégtörőt építenek! Bálint már kitervezte, jó erős
oszlopokat kötöztet egybe, bevasaltatja, elöl éles vasa lesz. hogy tudja vágni,
szaggatni a jégdarabokat.
Nyárra a kapitány cölöpverőket ígért; olyanokat, amelyeket gőzgép hajt.
Ha csak egyetlenegyet kaphatnának most legalább néhány napra. Bálint
fázott. Talán nem is a hidegtől.. .
Az este találkoztak.
Beesteledett, amikor Zsuzska vette a kendőjét, kabátját, és mint máskor,
bejelentette:
— Megyek a tejért.
Berci tudta, hogy Zsuzska nemcsak oda m e g y . . .
Bálint a templomkertnél várta.
— Most már meg kellene beszélnünk mindent!
— Hogy lehet ezt itt a kerítés mellett, utcasarkon? Arra alkalom kell. . .
— Kerítsünk rá alkalmat! Lehetne már Bercivel beszélni!
— De még mindig olyan g y e n g e . . . tegnap is elájult. Itt hagyjam? Itt
fogom h a g y n i . . . De a gyerek! Nélküle én nem mehetek! Anya vagyok... !
Feleségnek nem vagyok már semmilyen... de anyának? Tudom, te se akarsz
elszakítani a gyerektől. De Bercit se szakíthatjuk el t ő l e . . . Még most nem!
Milyen szerencsétlen vagyok én, Bálint... Ne félj, a tied vagyok. Bercivel mi
már idegenek vagyunk egymásnak . . .
— Nahát a k k o r . . .
Valaki jött az úton a sötétben. Behúzódtak a templom falához.
— Menjünk, és m o s t . . . most rendezzünk el mindent. Add ide a kezed . .. !
— Most csak mindent elronthatnánk!
Másnap Bálint az este emlékeivel melengette magát. Bement a bódéba —
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a kályhában már égett a tűz, nagyon nehezen gyülekeznek ma reggel az
emberek!
Még azok is elmaradnak mostanában, akikre végig számított. A gazdák
mióta nem járnak már!
Lehet, hogy ott rontott el mindent, amikor nem küldte rájuk a kapitányt?
Most már széltében-hosszában beszélték a faluban: ostobaság volt elkezdeni ezt a hidat! Meg kellett volna várni, amíg majd épít az állam. A híd
építése az állam dolga! A katonáké, hogy felrobbantsák, az államé, hogy
visszaépítse.
Ha a rongyosoknak kell a híd, építsenek maguknak. Aki földet akar magának, menjen érte . . . !
Angyal Sándor munkakezdésre kongatta a vasat, Bálint megszámolta az
embereket; kilencvenhét. Tegnap száztizenhatan voltak.
Tiszteletes úr vasárnap a hídépítésről prédikált. Lesett, pislogott a gyülekezet, de dolgozni mégse jöttek többen.
— Elkezdjük! — kiáltotta Bálint. — Egész nap a deszkákat! Az a legfontosabb!
Bálint tudta, ha a nélkül megy a híd a télnek, tavaszra hírmondó sem
marad belőle. A deszkákon állva meg lehetne védeni a hidat.
Tavaszra jöhet segítség; és akkor két hét se kell neki, átmehetnek az első
szekerek. Éppen akkorra, mire eke kell a Tisza grófok földjének.
— Nincs elég fogat! — mondták az emberek.
— Mi lesz, ha elfogy a benzin? Nem tudunk fűrészelni...
Bálint számolt ezzel; akkor kézzel faragják a hídpadlózatot is.
Embertelen munka, tízszer annyi idő, százszor annyi erő kell hozzá.
Bálint megfigyelte, akik elkezdték a munkát, azok is ímmel-ámmal fogtak hozzá.
Hogy kellene ezekbe az emberekbe most, a legnehezebb időben lelket
önteni?
őbenne honnan van még erő? Ha nem lennének Zsuzskával az esti találkozások . . . Kaland ez a h í d . . . már rég tudja. Az embereknek — akik még
itt maradtak a hídnál — nem! Nekik ez a híd a túlsó part földjeit jelenti.
Lement a partra, és megnézte a vízállást. Tegnap este óta tizenkét centit
áradt a folyó. Ez is nehezíti a helyzetet. A fogatok már nem tudnak lejönni a
töltésről, ott rakják le a fákat. Onnan az emberek a vállukon hordják le a
fűrészig.
Fel lehetne költöztetni a fűrészt a töltésre, de az két nap. Minden órára
szükség van . . .
Miért nem értik az emberek, hogy megállás nélkül kellene dolgozni?
Rágyújtanak a fűrész mellett. Bálint odament hozzájuk. Elkapta a faragott gerendát, odatartotta a fűrész éle elé, felvisított az acél, belemarta magát
a tölgy nedves testébe.
Nedves a fa. Ez most nem számít, de mi lesz a hídból nyáron? Kiszárad,
recsegni, ropogni fog minden eresztéke.
Nem baj, tavaszra már ország is lesz, tavasszal már könnyebb lesz minden, de nem lehet várni!
Erre a hídra büszke lesz ez a falu, az unokák is.
„Mi nem vártunk, mi nekimentünk a folyónak, hogy hidat emeljünk felette. Így lett ebből az országból még egyszer: ország."
Zakatolt, duruzsolt, zúgott a fűrész, visszhangzott bele a túlsó part.
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Erős fekete göm volt a fában. Lefulladt a motor, és megállt. Az acélpenge
elszakadt.
Bálint káromkodott.
— Mennyi idő alatt tudjátok megforrasztani?
— Kell hozzá két óra!
— Az tíz rönk, egy sor padló a hídon!
Mostanában még istenes az idő. Vége a sárnak, pocsolyának, felfagyott,
tíe már nem kellene nagyobb hideg. Ha egyszer fagy, egyszer olvad, akkor
megindul a jég . ..
Bálint lement a vízpartra. Nézte, méregette: a folyó hanyadrésze felett
áll már a híd.
Két jó erős hét kellene még. Vagy kétszer annyi ember.. .
Ha a túlsó partról is elkezdték volna építeni a h i d a t . . . Csakhogy onnan
ide átjönni nem érdeke senkinek . . .
Hogy is mondta Angyal Sándor az első falugyűlésen? Menni fog ez, Bálint
fiam, hogyne menne! Egyik gerendát tesszük a másik után; Egyszer csak a
túlsó parton leszünk!
„Ezt a hidat nem lehet felépíteni! Mindennek van törvénye!''
De ha nem jön jeges ár, ha az emberek kitartanak, akkor . . .
Rakni kell a gerendákat egymás után, Angyal Sándornak van igaza, el
kell érni a túlpartra, mert ott a föld, és Angyal Sándornak az k e l l . . . ez is
törvény!
Lement a töltéshez. Nagy parazsak izzottak a tűzön, az emberek körülötte
melegedtek. Máskor soha nem volt, hogy szó nélkül otthagyják a munkát.
Nem ugrasztotta szét őket.
— Ekkora tüze forgácsnak?
— Tettünk rá a gerendákból is!
— Gerendákból? Éppen most, amikor minden gerenda úgy kell, mint a
kenyér? Könyörgésre se adnak már a gazdák egy ökörfogatot, hogy az erdőre
menjünk!
Azt hitte, széttép valakit. Visszament a hídra.
Mi van az emberekkel? Csak téblábol mindenki a híd körül. . . Pedig
most kellene meghúzni. ..
Űjra hét centit áradt a folyó.
Még minden jóra fordulhat, ha megjönnének Sándor bátyjáék a benzinnel.
Reggel őt küldené a fűrészhez.
A padlózat sokat tartana a hídon. Összefogná az oszlopokat, nem tudná
megbontani a jeges ár.
Csak jég ne jöjjön legalább egy hétig. Zsuzska, szegény, azt mondta az
esté, majd ő imádkozik!
össze kellene hívni az embereket — gondolta Bálint —, és beszélgetni
velük.
Küld-e vajon a kapitány benzint?
— Kongassák meg a vasat! — kiáltotta Bálint.
Angyal Sándor lelökte a válláról a száldeszkát, szája elé tette kérges tenyerét, megfújta elgémberedett ujjait.
— Miért?
— Ne törődjön vele!
— Nincs még dél!
Délre kongatni szoktak, estére nem, mindenki akkor hagyta abba a mun3 Tiszatáj
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kát, amikor már úgy gondolta, hogy haza kell menjen. Eleinte késő sötétedésig
maradtak, mostanában már csak néhányan várták be a szürkületet.
Bálint még egyszer megpróbálta felgyújtani az emberekben a tüzet. Nem
lehet felépíteni ezt a hidat, ő tudja. De nem mondja meg nekik. Két hét alatt
— ha dolgoznak éjjel-nappal — olyan helyzetbe hozhatják az építményt, hogy
a telet kibírja.
A legfontosabb: a padló, mert így, ahogy most van, a gerendákon állva ki
vállalja, hogy a rúddal elirányítsa az úszó jégtáblákat az oszlopok elől? Ha befagyna a víz, akkor újra indulhat a munka a jégen, aztán csak tavasszal kell
vigyázni, az olvadásnál.
A kapitány robbanószereket ígért!
— Jöjjenek közelebb, emberek! — mondta Bálint.
Cammogva közeledtek a bódéhoz. Dörzsölték, meleget leheltek meggémberedett ujjaikra.
Bálintnak az apja is jött. Kevés beszédű volt. mindig, mostanában szavát
se hallották. A hidegben kirepedezett ujja hegyén a bőr tegnap vérzett, ma
nem, az este bekente a keze fejét, tenyerét, ujjait faggyúval.
Kár, hogy nincs itt Sándor bátyja. Az mindig jókor s z ó l . . .
— Idefigyeljenek, emberek — kezdte Bálint —, árad a, Szamos!
— Látjuk mi is!
<
— És ahelyett, hogy keményebben dolgoznánk, csak lötyögünk itt a parton. Ahelyett, hogy hajnalban kezdenénk, és végeznénk este . . . Nyolcvanan
vagyunk . .. két-három száz ember kellene . . .
— Ahá — dünnyögte valaki —, hát akkor nem velünk van a baj, hanem
azokkal, akik nincsenek i t t . . .
— Aki nincs itt, az tudja, miért nincs! Csak azokra számíthatunk, akiknek
kell a h í d . . . akiknek szükségük lesz rá .. . Azért szóltam maguknak, hogy
most kell beleadni mindent. Ha most n e m . . . akkor soha nem lesz belőle
semmi...
— Ezelőtt te se ezt mondtad . . .
Az emberek hallgatták. Szóval, nem is biztos, hogy meglesz a híd? Mi történik akkor a földdel? Van olyan bolond hivatal, aki azoknak is oszt földet,
akik rá se tudnak lépni? Ladikkal tehenet, szekeret, ekét átvinni nem l e h e t . . .
Csak a híd .. . segíthet!
— Nem merted elhívni a kapitányt, Bálint! Hogy azokat is hajtotta volna
ide mind szekerestül! Most visszatéríthettek volna valamit nekünk. A harmados munkáért, a részes aratásért, a kezünk erejéért! De nem jöttek! Pedig nem
az ő földjüket akartuk mi, hanem a grófét. A kapitány elrendezte volna őket,
de nem hagytad. Ezért nem lesz nekünk hidunk, Bálint!
— Hogyne lenne, emberek!
— És ha a kapitány nem küld benzint?
Bálint bízott benne, hogy küld, de mégis fel kell készíteni az embereket
a legrosszabbra. Ha csakugyan üres kocsival állítanak be, benzin nélkül, akkor
kitör a pánik!
— Azt ígérték, hogy szabadságot hoznak! Eddig még csak vittek! Benzint
meg nem adnak, pedig van nekik!
— Azért hívattam magukat, hogy ha nem adnak benzint, akkor se fogunk
kétségbeesni. Faragni fogjuk a deszkákat. Vagy nekiállunk kézifűrésszel...
— Kézzel? Így is szétszakad már a tenyerünk! Lement rólunk a hús, a
ruha! Mások egész ősszel híztak, mi meg lerongyosodtunk, lesoványodtunk.
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— Nekünk kellett a híd — mondta Angyal Sándor —, csak nekünk! Ne
búsuljatok, hídpénzt szedünk a burzsujoktól. Mert ők is mennének majd,tavasszal a szálkái vásárba ezen a hídon! Fizetni fognak!
— Míg jártak a gazdák is, a kapitány küldött csizmatalpat. Most?
Bálint azt mondta:
— Maguknak kell a híd . . .
— Régen nem így beszéltél. .. Nekünk . . . ! Most meg maguknak!
— Én most is az vagyok, aki voltam! Nem azért vállaltam, hogy majd én
sétálhassak át rajta . ..
— Mire átmegyünk, akkorára oda minden . . . a föld, az ólak, az ekék,
elviszi más. A kapitányra kellett volna bízni a gazdákat. Ott rontottál el mindent, Bálint. Aki nem jött szép szóra, agyon kellett volna lövetni . . . !
— Igen! így kellett volna!
— Azóta már állna a híd . . . Nem röhögnének rajtunk!
— Nem lesz híd, azt mondod te is!
— Becsaptál bennünket!
— Hidat ígértél... nézd csak meg, nincs a csizmánknak talpa!
Az emberek szoros körbe gyűltek, mindenki hangosan szitkozódott, káromkodott, a zűrzavarban már egymás szavát se értették.
— Még ha most megjönne Sándor bátyám a benzinnel! — gondolta Bálint,
és a falu felé nézett.
Tegnap este ezen az úton sétáltak Zsuzskával a sötétben. A kanyaron túl
jött valaki biciklivel, világított, lehúzódtak előle egy eperfa mögé, ott csókolóztak. Zsuzska azt mondta, nem kell már sokáig várjanak, Berci meg fog
erősödni rövidesen, ő mindent megtesz e z é r t . . . és majd akkor!
— Csúfságot csináltál belőlünk, Bálint!
— Tudtad te azt, hogy nem lesz itt híd soha.
— Maguk megőrültek . . .
— Minket tettél bolonddá, a szegényeket?
Egyre hangosabbak lettek az emberek, mint a darazsak, ha összegabalyodnak.
— Nem lesz híd! Nem lesz föld s e . . .
Bálint az apját látta maga előtt.
— Gyere innen, fiam! — mondta az öreg. — Menjünk! Nincs már nekünk
itt semmi keresnivalónk!
— Azt hiszed, nem tudjuk, mire volt ez jó neked? Hogy itt maradj a faluban! Érdemes volt!
— Ki meri ezt nekem.. .
— Ki meri? Én!
— Én is!
— Én is mondom!
A falu felől az úton jött valaki. Hosszú kabát volt rajta, a fején fekete
kalap, a hóna alatt balta. Lassú, tempós, rogyadozó léptekkel jött.
Az emberek elcsendesedtek.
Megismerték: a tiszteletes úr.
Ideért.
Az arca sápadt volt, megtört. Akik látták őt hazajövetele után, meg mostanában is, mindenki azt mondta, nemhogy épült, erősödött volna, hanem
gyengült, sokkal rosszabbul néz ki, mint a fogságból hazajövet.
Megállt, felemelte a fejét, végignézett az embereken.
3*
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— Jó napot mindnyájuknak! — mondta.
»
Most mi lesz? Elmenjenek, vagy várják meg a leszámolást? Hagyják verekedni, vagy válasszák szét őket az első ütés után?
A pap odalépett Bálint elé. Hóna alól kivette a baltát, tartotta maga előtt,
mintha rátámaszkodna.
— Dolgozni jöttem! Adj munkát!
Az emberek egyszerre vettek lélegzetet, aztán lassan elment mindenki a
helyére. Szó nélkül álltak neki a munkának.
Angyal Sándor még egy ideig az oszlopnál őgyelgett, aztán leballagott a
hídhoz.
Oda hallatszott az emberek morgolódása, úgy tett, mintha nem hallaná,
a vizet nézte. A híd lábait — és a túlsó partot. Már ő sem hitt a hídban .. .
Nézte a folyó közepét, mintha valami csudát látna a vízen, leszaladt egész
a partig.
Aztán rohant fel a töltésre.
— Bálint! Jég!
A lecsendesedett emberek is rohantak a Szamoshoz.
— Jég! Jég!
— Jeget hozott a víz!
— Tegnap óta árad!
Bálint is megnézte a folyón az első jégtáblákat, aztán visszament a bódéhoz.
Hamar kiválasztott egy rudat, olyat, amelyiknek a vastagabbik végét be
is vasalták.
Az emberek megzavarodva futkostak le a folyóra, vissza a töltésre, mintha
elvesztették volna az eszüket.
Az első jégtábla szembe jött a legszélső hídlábbal, amelyiknek már álltak
a gerendái, de az összekötő támaszok és a padlózata még hiányzott.
— Nézzétek csak! Amarról is mennyi jön!
A jég a víz közepén az örvényben megkavarodott, elkerülte az oszlopot,
•elúszott a híji alatt.
Bálint rúddal a kezében indult fel a hídra.
Megnézte a vízállást, mióta fent beszélgettek, tizenkét centit áradt.
Fent Szatmárnál megállt a jég, most indíthatták meg? Ott már van híd?
Nagyon alacsony a hídtest. Minden jégdarabot el kell tömi, egy sem
akadhat meg, mert az visszatartaná a többit.
Bálint végigment a hídon, leállt a legszélső gerendára, nézte a víz örvényét, és várta a jégtáblákat.
Erős a víz sodra, gyorsan hozta a jeget.
Emberek kellenek a lábakhoz, de csak Bálint kezében volt rúd.
„Zsuzska, szegény, megértem őt. Ezt az embert nem lehet otthagyni . . ."
Mennyi jégtábla. . . ennyi jégtáblának, ilyen áradatnak ki állhat ellen?
Bálint kinyúlt a rúddal az utolsó gerendán túl, a víz fölé. Jött a jégtábla,
úgy oda kell rá csapni, hogy százfele szakadjon.
„Zsuzska, kedves . . . ő talán még boldog is lehet. .. megérdemelné . . . "
„A tábla közepébe!"
Csakhogy a vastag jégtábla nem reped könnyen. Végigcsúszik rajta a rúd,
.a szélén koppan, aztán bele a vízbe. Bálint két kézzel szorította a rudat.
A tátongó örvény összecsapódott, és amikor Bálint felbukkant, már nem
vcűt kezében a rúd.
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Az apja rohant végig a hídon, hamar a híd végéhez ért, körülnézett, Bálint újra lemerült, felbukkant.
A jégtáblák jöttek, nyikorogtak a nyers akácgerendák, roppant a tölgypadló. Mindent sodort a víz.
— Várjál, fiam, megyek!
Járó László nem ugrott a vízbe, a legszélső gerendán lecsúszott, ráállt egy
széles jégtáblára. A partról még látták, hogy el is érte Bálintot, megfogta a
k e z é t . . . Aztán roppant a jégtábla.
Járó Sándor akkor érkezett lovas szekérrel a partra, öt hordó benzint hozott.
A ladikhoz leghamarabb Angyal Sándor és a tiszteletes úr rohantak. De
akkorra annyi volt már a Szamoson a jég, hogy nem lehetett evezni.
Délre harangoztak, mikor az első gerendát a híd végéről leszakította a
jeges ár. A parton az emberek tanácstalanul álltak, feljebb a töltésen párafelhőt fújt magából a két habosra izzadt ló.
(Vége.)
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