
B I B Ó L A J O S 

A nyolcadik napon 

A katona ott feküdt a földön. Hullámos talajon hasalt, buja, magas fűben. 
Hogy sötét volt, éjszaka, feszülten figyelt előre. Ez a fölfokozott éberség megritkí-
totta körülötte a csendet, mert a levegő langyosságot párázott, a csillagok hangtala-
nul virrasztották az eget, s a t á j föloldódott lágy szelídségében. 

Ezt a katonát Pálnak hívták. Alighogy kezébe nyomták az oklevelet és meg-
kezdte tudományos búvárkodását, máris megkapta a behívóját, hogy nyomban 
vonuljon be, viszik a harctérre, kell az épkézláb ember az utolsó szálig. Jelent-
kezett, mire puskát hajítottak oda neki, tetőtől talpig fölszerelték, bevagonírozták, 
aztán a vonat meg sem állt vele a tetthelyig. Már réges-régen bemocskolódott és 
kihányta a csömör, amikor kiküldték őrségre a fűbe. Kívülről bepiszkolódott a 
portól, sártól, ruhatetvektől, belülről beszennyeződött a fáradságtól, félelemtől és ót-
varos gondolataitól. 

Szemben vele egy másik katona lapult a fűben. E körül a katona körül is éj 
reszketett, és tekintetét ő is csaknem lélegzetfojtva fúrta bele a sötétségbe. A moz-
dulatlansága megdermesztette körülötte a hangtalanságot, mert békesség honolt 
lent és fönt, s a mező aléltan pihegett puha boldogságában. 

Ezt a katonát Péternek hívták. Éppen megszületett az első gyereke, amikor 
besorozták, egykettőre kiképezték, hátizsákot akasztottak a nyakába, vonatra rak-
ták és vitték a csatatérre. Már régen elrohadt a kapca a csizmájában, amikor ki-
küldték a fűbe. Arcát egészen benőtte a vörhenyes szakáll, gyomrát kikezdte a 
kenyértelen, hideg eledel, eszméletét elhomályosította a tudatlanság és értetlenség. 

Ez az éjszaka mélyebb, aléltabb és magába roskadtabb volt az előzőeknél. Hogy 
teljesen kitárta magát a hold is és elterítette fényét idelent, sejtésszerűen mind a 
kettő fölérezte a másikat. A fegyverük egyszerre dörrent. 

Pál figyelt. Nem hallott semmi neszt. 
— Ezt eltaláltam — rebegte. 
Péter fülelt. Fűszál nem zizzent. 
— Ezt agyonlőttem — suttogta. 
Pál megpróbált zajtalanul előrébb kúszni, hogy megközelítse a halott ellen-

séget. Péter is belevájta tíz körmét a nedves talajba, hogy közelebb húzza magát 
a másvilágra küldött ellenséghez. 

Így értek össze. 
Egyszerre pillantották meg egymást, egyszerre kapták föl a fejüket és szinte 

eszelősen meredtek egymásra. Hogy az arcuk csaknem érintkezett, ez a számukra 
elképzelhetetlen, hihetetlen közelség megsemmisítette számukra a valóságnak azt a 
kézzelfoghatóbb és igazabb részét, hogy katonák, fegyvert szorongat a markuk: két 
ellenség került szembe egymással és döfniök vagy tüzelniök kellene. A megnémult 
döbbenetnek, a pillanatra kihunyt öntudatnak ebben a sivatagürességében a való-

Az í r ó h a g y a t é k á b ó l . 
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ságnak az a halványabb része ködlött csak az egyikben is, másikban is, hogy egy 
emberrel ütközött össze, egy másik emberrel, akinek szeme, szája, orra, füle, élő 
arca van, akárcsak neki. 

Pálban, aki tudott Péternek a nyelvén, Pálban kezdett elsőnek forogni a kerék. 
— Mit akarsz? — hördült forrón Péterre félig hülyén, már megroskadt, de még 

mindig lánggal lobogó rémületében. 
Péter hallotta a két szót, fölfogta az értelmét, de rettenetes ijedtségében, amely 

átszúrta a szívét és belesikoltott az agyvelejébe, nem tudott mit kezdeni a gyámol-
talan kérdéssel. 

— Lőttem — rezdült el az ajkáról. 
— Te feküdtél ott a vakondtúrás mögött tegnap is? 
— Én. 
— Figyeltél bennünket? 
— Figyeltelek benneteket. 
— És most azt hitted, agyonlőttél? 
— Azt hittem, agyonlőttelek. 
Egyik keze sem mozdult. A szemük sem rebbent. Csak néztek. Mert derengőn 

látták egymást. Pál látta, hogy amit néz, az egy arc. Péter látta, hogy amit néz, az 
egy emberi ábrázat. 

— Engem Pálnak hívnak. Téged? 
— Engem Péternek. 
— És rám fogtad a puskádat? 
— Te meg énrám. 
— Csakhogy én nem akartalak megölni. Csak lőttem. Lőnöm kellett. 
— Én sem akartam, hogy meghalj. Csak lőttem. Lőnöm kellett. 
Pál mintha neszt hallott volna. Péter is belefülelt a levegőbe. Most mi lesz? 

Vissza kell kúszniok a helyükre. Pál kínlódott. 
— Szóval Péternek hívnak és még itt vagy, nem estél el. Élsz. Élhetsz. Én 

nem menesztek golyót a koponyádba. Értesz? 
— Értelek. Én sem akarok elbánni veled. Nekem gyerekem van. 
— Nekem nincs. 
— Most én visszamászok a helyemre. 
— Nekem is vissza kell mennem. 
— Én holnap is itt leszek. 
— Én is. 
Pál mozdult. Kezdte, lábbal előre, visszatornászni magát a helyére. Mozdult 

Péter is azonmód. Hogy szemmel tarthassák egymást. Hogy résen legyenek, holott 
erre nem volt semmi szükség, mert még csak át sem villant egyiken sem, hogy 
kárt tegyen a másikban. 

Pál később rothadó émelységgel búj t be a fedezékbe. Undorító! — mondta 
magának, amikor ráhúzódott a vackára. A hadnagya nem aludt, hallotta a halk, 
káromkodásként hangzó sóhajtást. 

— Undorító? Mi az undorító? — kérdezte. 
Pálnak egész bensője gennyezett. 
— Minden. Főleg ez az egész. Kis híján meg nem öltem egy embert. 
A hadnagy halkan nevetett. 
— Ja, barátocskám, ez háború, ha nem tudnád. Egy év alatt, amióta itt rontod 

a levegőt, igazán megtanulhattad volna. Háború, hát részünkre személytelen ügy. 
Bele kell törődnöd, hogy az első dörrenéssel a seggébe lőttek minden egyéni föl-
háborodásnak és tiltakozásnak. Hányszor ugassam el ezt még! 

— Aludni akarok. 
— Aludj. Addig legalább nem beszélsz. Nem tartasz előadást a mennyek urá-

nak igazi földi céljairól. 
Pál másnap éjjel jó negyedóráig figyelte a másik katona őrhelyét. Fegyverét 

lövésre tartva, ujját a ravaszra helyezve, alig észrevehető mozdulatot tett. A. moz-
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dulatra hasonló mozdulat felelt. Péter bal kar já t valamicskét megemelte. Hasonlón 
nekibátorodott a másik kar is. Erre mászni kezdtek előre. 

— Te vagy? 
— Én vagyok. 
— Mit csináltok egész nap odaát? 
— Semmit. 
— Kushadtok? 
— Kushadunk. 
— Ha nem lesz támadás, még nyolc napig nekem kell itt őriznem ezeket a 

fertelmes éjjeleket. A te szolgálatod? 
— Nem tudom meddig tart. De miért találod csúnyának ezeket a szép éjszaká-

kat? A sötétség gonosz, de most nevet a hold és ragyognak a csillagok. 
— A hold sárgán vihog, a csillagok meg reszketnek irtózatukban. 
— Reszketnek? Azért mert irtóznak? 
— Azért. Meg azért, amiért buta vagy. 
Péter várt keveset. 
— Nem vagyok buta, csak tudatlan. Nem jártam iskolát. Nem tudok sem írni, 

sem olvasni — mondta egyszerűen. 
— Azért nem értesz. — Azután hirtelen, majdnem ellenségesen — vagy neked 

tetszik? 
— Micsoda? 
— Az, hogy katona vagy, aztán ide hajtottak, hogy engem lepuffants. Hogy 

golyót eressz a hasunkba. 
Péter gondolkozott. Nem. Nem jószántából öltött katonaruhát magára. Jött a 

cédula, hogy mennie kell sorozásra. Besorozták. Utána két hónapra beosztották. 
Így került ide. Aztán ö igazán nem akar senkinek sem golyót ereszteni a hasába. 
Ö csak katona. Az ellenség meg ellenség. Arra lőni kell. De h á t . . . Elakadt. Tekin- „ 
tete találkozott Pálnak a tekintetével, és nem tudta tovább fűzni a gondolatsort. 

— A hasatokba? Miért éppen a hasatokba? — verítékezte ki végül tétova 
sutasággal. 

Pál legyintett. Ökörség. Feleslegesen jár a szája. Vitát akar kezdeni egy együgyű 
emberrel. Előadást akar neki tartani a háború esztelen, pusztító borzalmasságáról, 
a megleprásodott értelemről, az önmagát megcsúfoló civilizációról és kultúráról, a 
szellem őrült orvtámadásairól, amelyekkel a saját maga termelte tiszta eszméket 
próbálja minduntalan hátulról leszúrni? Röhögni való, hogy méltó szót használjon 
a gyalázat, öngyilkosság és a saját korlátoltságának a jellemzésére. 

Ennek ellenére még beszélt, beszélt a másik is, de szavaiknak többé nem volt 
tartalma. Valami közéjük furakodott. Valami levegőtlenség. Árnyék borult rájuk, 
a bizonytalanságnak abba az állapotába jutottak, amelynek tanácstalanságában 
minden közeli és távoli kézzelfogható elvesztette a körvonalát. Péter annyit érzett 
csupán, hogy egy ismeretlen úton áll, amelyre nem tudta, hogyan került. Annál 
inkább gyötrődött Pál, aki magára vetett a beállott zavarért, viszont semmi kedvet 
nem érzett ahhoz az erőfeszítéshez, hogy kikeverköddzék abból a könnyű, de sűrű 
párából, amelyet megrekedésének a silánysága lehelt magából. 

A Fiastyúk lassan elindult, hogy átkerüljön az égbolt másik felére. Az idő 
haladt, vissza kellett húzódniok. 

— Ide figyelj! — kezdett Pál készülődni. — Holnap éjjel rajtad a sor, hogy 
jelt adj. Tépj le egy marék füvet és dobd a levegőbe. Erről majd tudom, veled 
állok szemben. Aztán mereszd a szemed, amikor viszonzom a jeladásodat. Meg-
értettél? 

Péter remegett. 
— És, h a . . . — nem merte folytatni. 
— Akkor lövök. Persze az is megtörténhetik, hogy az, akit helyetted állítanak 

ki, gyorsabb lesz, mint én. Majd meglátjuk. 
Pált néhány órával később gyengédnek csupán némi túlzással nevezhető rúgás 

rebbentette föl alvásából. A hadnagy apai jóindulata bújt ki az iszákjából. 
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— Ébredj Demoszthenesz. Megjöttek a lapjaid. 
Pálnak sajgott minden tagja. Nyögve föltápászkodott és kezdte kidörzsölni az 

álmot a szeméből. A tábori posta sáros csomagja ott hevert a lábánál. Nézte az 
összerongyolódott, zsineggel át meg átkötözött, annyi viszontagságon átment külde-
ményt. Üjságok. Talán levelek is. Fölbontsa? Minek? Levelek? Ugyan ki írna neki? 
Hacsak Piri nem. Miután lefeküdt azzal a vagánnyal. Horváth Csaba nőgyógyász 
úrral. Persze még méhkaparás előtt. Előbb be-, aztán ledőlt annak a csirke-
fogónak, és azóta makacsul üldözi a bűnbánatával. Ha most is írt, ez az ötödik 
levele, amelyben nyilván ezúttal is vele igyekszik levakartatni a kiütéseket a lelki-
ismeretéről. Hát ő nem vájkál fekélyben. Begyógyulnak Piri sebei az ő bűnbocsátó 
közreműködése nélkül is. Kár az esetért. Szerette azt a dögöt. Annak idején ár ta t-
lanul kapta meg. Ügy nagyjában kiegészítették egymást. El is határozták, hogy 
összeházasodnak. Nem egyébért persze, csupán a rend kedvéért. No, meg a köz-
erkölcs megnyugtatására. Piri akkor még nem sejtette, hogy hamarosan ringyóvá 
silányul, ő sem árult el még semmi hajlandóságot arra, hogy élőszóval és beszéd-
ben is olyan útszéli kifejezésekkel éljen, amilyenekkel ma él, és olyan hangtalan, 
lezüllött gondolatokkal szórakoztassa magát, amilyeneket mostanában táncoltat a 
homloka mögött. A harctér, a fiúk, akikkel egy levegőt szív? A félelem, a düh és 
tehetetlenség? Nem. Egyik sem. Nem ezek az okok. Nem a körülmények és tények 
torzították el. Az, amivé vált, már az anyaméhben benne lappangott, csak később 
öltött formát. Lényegében akkor jött igazi valójában a világra, amikor megtudta, 
Piri fölcsapott szajhának. Burokban született, és ez az esemény szakította le róla a 
hártyát, és ez a baleset metszette el a köldökzsinórját. így bomlott ki egyszerre. 
Azzá, olyanná, aki. Közel harmincéves. koráig élt abban a balhitben, hogy egész-
séges, tisztességes, szabályos, ép ember. Ezt a hiedelmet igazolták tudományos, 
komoly önvizsgálatai is. És akkor, egyetlen szempillantás alatt kiderült, hogy korcs. 
Nemes prémmel, remek fogakkal, izmos, karcsú testtel, királyi fővel ugyan, de 
bundája teli tetűvel, kullanccsal, karmai mocskosak, szája vérhabos, és ami a leg-
fontosabb, egyetlen életérzés működik benne csupán, a zsigerek vágya és munkája . 

A csomag után nyúlt. Kibontotta. Valamennyi újság első oldala ökölnyi betűk-
kel harsogott: győzelem és előrenyomulás minden vonalon. Belül csak górcsővel 
látható, parányi betűkkel: a kenyér-, hús-, zsír- stb. jegy után behozták a tej, vaj , 
túró, só, paprika, szappan, cipőkenőcs, poloskairtó szerek jegyeit is. Egyelőre csu-
pán a gombostűnek és gilisztacukornak kegyelmeztek meg. Jól sejtette, két lap 
között ott szerénykedett Piri cenzúrázott, vagyis föltört és ú j ra leragasztott levele is. 
Zubbonya zsebébe nyomta. Majd később. Ez igazán ráér. 

— Nem szállsz be? — reccsentett rá egy érdes hang. 
A kártyázók felé tekintett. Mint rendesen, huszonegyes járta. 
— Nem. A pénzemnél vagyok. 
— Hazudsz filozófus. Minden dohány nálad lapul. 
— Egy megveszekedett petákotok sem nyugtalankodik nálam. A ti bajotok, ha 

nem akarjátok megérteni, nekem viszketegséget okoz az ebül szerzett pénz. Viszont 
nem akarom ebül elveszíteni sem az enyémet. 

— Pecunia non olet. 
— Ugyanakkor még egy fillér is bűzlik. 
— A te kezedben. Szörnyű, milyen hullaszag árad a koponyádból. Abban re-

ménykedsz talán, hogy ellentétben a közóhajjal, te életben maradsz? Tévedsz 
fiacskám. Megdöglesz te is, mint ahogy kiömlik a belünk valamennyiünknek. Mit 
gondolsz, meddig tart még ez a hacacáré. Szorozd meg az eddigi halottak számát 
hattal, adj hozzá hetvenmillió gallon benzint, nyolcezer ezutáni lelövésre ítélt 
repülőgépet, az egészet oszd el egy kiadós kiütéses tífusszal, egy orkán erejű szél-
görccsel és húszmillió zabszemmel, akkor megkapod az eredményt: a még három 
kerek évet — fröcskölte hadarva a hadnagy. 

Pál a vörhenyes arcú, bikanyakú, hatalmas testű emberre tekintett. Akaratlanul 
is a konyakos üveg után nyúlt. Húzott egyet. Még legalább három év? Bölcsen 
szólt a hadnagy. Összevetve mindent, ennyi még bizonyosan hátra van. H a c s a k . . . 
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Hacsak közben valami csoda nem történik. De a csodák manapság ritkán dugják 
ki az orrukat az odúikból. Vagy fölülről. Attól függően, milyen természetűek. Mit 
rejtegetnek az ülepük körül, vagy mit hordanak a homlokukon. 

Kortyintott az üvegből. 
Váratlanul alig érezhető hűvösség jelentkezett a lábszárában. Langyosság kö-

vette. Az inger megindult fölfelé, a térde felé, a következő pillanatban a mozgás 
tisztán észlelhető melegségben egyesült és eloszlott a testében. Piri, a hadnagy, 
huszonegyes, roham, Péter, csoda? 

Kezdődő ittassága olyan meglepetésszerűen és olyan erővel kezdte forgatni 
fejében a képeket, egyszerre a társult képzetekkel, egyiket fejével a gyomrában, a 
másikat tótágast a levegőben lebegtetve, ismét másikat fénysebességgel elsuhan-
tatva, pörgetve, hol örvénybe sodorva, hogy bár még nem volt részeg, percekbe 
került, amíg le tudta csendesíteni ezt a vészesen zajgó fenyegető látomást. Meg-
szűnt agyában a zavar, a tomboló rezgés elült, egyedül Péter arca maradt ott a 
levegőben. Pál látta, Péter őt nézi.. De most, először, világosan, élő valóságában 
most látta az egész főt: Péter rohamsisakját, alatta a két nyugtalan szemét, a 
tompa orrt, a lágyan ívelt szájat, a kissé széles állat, és mindezek mellett a földre 
szorított géppisztolyt, Péter fegyverét. 

Még három esztendő? 
Visszadőlt a pokrócára. Aludt tovább. Ezen az éjszakán remegés bújkált a 

karjában és ujjaiban. Türelmetlen, heves ösztökélés tüzelt benne, hogy egészen, 
közel hajolva Péterhez, meggyőződjék, az csakugyan pontosan olyan, amilyennek 
délutáni lázában látta. Szerette volna körültapogatni az arcát. Megérinteni a hom-
lokát, orrát, száját, állát és — ez villámként nyilallt át raj ta — odább rúgni a 
fegyverét. 

Le kellett vezetnie ezt a rejtélyes eredetű izgalmat. 
— Ma délelőtt rád gondoltam — mondta. 
— Rám? 
— Rád. 
Péter elmosolyodott. Úgy érezte, hálával tartozik Pálnak. De mert nem tudott 

mással fizetni, magáról kezdett beszélni. Megmondta, hol született, milyen körül-
mények között cseperedett fel és hogyan lett belőle rakodómunkás. Egy alkalom-
mal — mesélte —, rizst, kávét meg borsot zsákoltak kifelé egy dagadt hasú folyami 
hajóból. Az egyik társa megcsúszott a keskeny pallón, és zsákostól a folyóba zuhant. 
A munkafelügyelő éppen ott állt, látta mi történt, nyomban ordítozni kezdett, 
ugorjanak a vízbe, húzzák partra a zsákot, mielőtt elmerül. Valamennyiőjük közül 
egyedül az ő bátyja tudott úszni, az vetette magát a folyóba. De nem a zsák felé 
tartott, hanem a társuk felé, akinek a feje fölött már összecsaptak a hullámok. 
Ki is mentette. Amikor a felügyelő látta, a zsák elveszett, olyan dühbe gurult, 
hogy odarohant a bátyjához és úgy lábszáron rúgta, hogy eltörte a sípcsontját. 

— Aztán a bátyád? 
— Elvitték a kórházba. 
— Nem verte agyon később azt a gazembert? 
Péter gondolkozott. 
— Nem. Nem verte agyon. Miért bántotta volna? A zsák odaveszett. 
Pál a szemét nézte. De nem látott tüzet az alján. Még csak parázslást sem. 

Ez nem buta állat. Ez egyenesen hülye. 
Csikordított a fogán. 
— No, mesélj tovább. 
Péter körmével a fű alját kapargatta. 
— Meséljek? Nem történt más. Zsákoltunk tovább. 
Pál nem vette le róla a tekintetét. 
— Nektek mit mondtak? Mit mondtak, meddig tart még ez a lakodalom? 
Péter elmosolyodott. 
— Azt mondták, nem sokáig. Már útban vannak az ágyúk, a harckocsik, annyi 

repülőgép jön, hogy elhomályosítják a napot, aztán vége, utána megyünk haza. 

85 



— Miután minket az utolsó szálig lekaszaboltatok? 
— Ezt nem mondták. Azt mondták csak, hogy megsemmisítünk benneteket. 
— Nemsokára? 
— Nemsokára. 
Pál előre nyúlt, összemarkolta Péter mellén a zubbonyt. 
— Három év múlva! Ha addig! . . . — rázta meg. — De lehet négy is. Vedd 

tudomásul! 
Amikor később lepihent, sokáig elkerülte az álom. A rumosüveg ott feküdt 

mellette. Belekezdett a régóta folytatott álmosító játékba. Föltalálta az irányítható 
ötvenmillió fokos halálsugarat, a láthatatlanságot, a világűrben való szabad szár-
nyalást, a sebezhetetlenséget. Beül a kabinjába, fölszáll a magasságok magasságába 
és elhangzik a szózata: ő a világ ura, aki a birtokában van minden olyan eszköz-
nek, amellyel percek alatt térdre kényszerítheti a hatalmasokat; fölszólítja a fele-
lőseket, azonnal szüntessék meg a vérontást és hallgassák intézkedéseit, amelyekkel 
örök időre rendezi az emberiség sorsát. Amit elrendel, az parancs, és ez a parancs 
az egy és oszthatatlan, teljes igazságot akarja a földön megvalósítani. Ö fönt tar -
tózkodik az űrben, láthatatlan, sérthetetlen, kezében a kis szerkezet, amelynek mű-
ködtetésével pillanatok alatt gőzzé és gázzá változtathatja a földgömb egész lakott 
területét. Hogy abban, amit kijelent és állít, senki ne kételkedjék, bizonyít: három 
másodperc alatt letörli a föld színéről a legmagasabb hegyóriást. Megteszi. Utána 
csönd és engedelmesség. Amikor mindent, de mindent elrendezett, tündérkertbe 
ültetett mintaállammá építteti a hazáját, a maga számára p e d i g . . . a szülői ház, a 
kutyájuk, Ternyei, a számtantanáruk, az oklevele, P i r i . . . 

A rum elkábította. Már horkolt. 
Mint mindig, másnap is Korsiczkynek, a hadnagynak a rúgására nyitotta ki 

a szemét. 
— Pontifex, töröld le a képedről a csipát. Hasadra süt a nap. 
— Dögölj meg. Mindig a legszebb álmomból ébresztesz föl. 
— Mit álmodtál? 
— Azt, hogy egy gránátrepesz lenyeste a fejed, a n y a k a d . . . 
Az utolsó szótag már nem érte el az ajkát, bentrekedt a torkában. A föld 

megrendült alattuk. Nem messze tőlük eget ringató robajjal akna vágódott le. 
— Az anyját! — lélegzett föl Korsiczky. — Ezt alighanem nekünk szánták. 
Pál rátekintett. Még legalább három év? Még legalább ezer ilyen akna. Még 

legalább nyolc-tízmillió halott. 
A sebesülteket ott vitték el a kijárójuk előtt. Egynek egy szilánk tövig lemet-

szette az orrát. A megcsonkított ember úgy meredt a levegőbe, mintha csukott 
szájjal nevetett volna rájuk. 

— Három halott, nyolc sebesült — mondta tőlük távolabb egy hang. 
— Mázlijuk volt. Kiárusítási áron megkapták, amiért nekünk esetleg teljes árat 

kell fizetnünk — jegyezte meg valaki. 
Pál arra fordult. Melyik szólt? Komlósi, a pipás gyeplegény, aki állandóan 

úgy pislogtatja mélyen székelő szűk szemét, hogy aki rápillant, szinte hallani véli 
a szűkülését; vagy Bunyi, a női szabó, akinek kivörösödött vékony orrcimpája úgy 
fénylik, mintha a porcogóban ott izzana az állandó lélektelen félelem? Nyilván ő 
nyüszítette el magát. Ö, mert már buggyan is a rum az üvegében. 

Hideg, csirízes babot osztottak ebédre. Hozzá sem nyúlt. E helyett jót húzott a 
saját rumos palackjából. Egyik óra a másik után. Néhány évezred. Gondolatai 
ennyi időt száguldottak át. Akkor visszaérkezett a vackához. Készülődött, mennie 
kellett a fűbe. A hadnagy odaszólt hozzá. 

— Mit akarsz? 
Rá sem nézett. 
— Megyek ki. 
— Nem mégy. Olyan részeg vagy, hogy alig állsz a lábadon. 
Kiegyenesedett. 
— No és? 
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— Barom vagy. Dögölj le. Itt maradsz és kész. 
Fölcsatolta a derékszíját, fogta a fegyverét és megindult. 
A hadnagy rándított a vállán. 
— H á t . . . Ahogy tetszik. Meglátjátok, ezt a keszeg szamárcsődört nem látjuk 

többet. Ez ma átdüllöngél az ellenséghez. 
Kimászott a fedezékből. A fűben kölcsönös jelzés, utána összemásztak. 
— Szervusz. 
— Jó estét. 
Első eset volt, hogy köszöntötték egymást. 
Pál kiráncigálta a zsebéből a rumosüveget. Jócskán lötyögött még benne. Oda-

nyújtotta Péternek. 
— Nesze. Igyál. 
— Én? 
— Te hát! Ki az Atyaisten? Vagy van a lábad között is valaki?! 
Péter akaratlanul is végigtekintett magán. Igazán nincs itt más, egyedül ő. 

Ivott. 
— Egészségedre. 
Pál is leeresztett egy kortyot a torkán. 
— Tudod te, mi a világűr? 
Péter tagadólag csóválta a fejét. 
— Nem tudom. 
— Hát a halálsugárról hallottál-e már? 
— Nem hallottam. 
— Pedig már készül. 
— Micsoda? 
— A halálsugár. Na, igyál. 
Péterben kezdett megmelegedni a vér. Apró kis dalok futkároztak az ereiben. 

A zubbonya zsebéből csomagocskát húzott ki. Megnézte, gondosan összehajtotta, 
akkor odanyújtotta Pálnak. 

— Ezt neked hoztam. Ma kaptuk. Nekem még van a régiből. Nagyon jó 
ellenük. 

— Mik ellen? 
— A ruhatetvek ellen. Tedd el. 
Ruhatetű? Még három é v . . . Annak a nyomorultnak. levitte egy darab vas az 

orrát. Jól járt. Elintézte. Leléphet. Mehet haza. Majd otthon műorrt varrnak a 
régi helyébe és ügethet Pirihez. Pirihez? Ette volna meg a fene, hát nem berúgott. 
Csakugyan részeg. 

— Te. Ha hiszed, ha nem, fölöntöttem a garatra. Egész nap zabáltam a rumot. 
Igyál. 

Ittak. A hold lassan elhajlott fölöttük. Az ital Péterben is eláradt. Ott forró-
sodott a fejében. 

— Te belevágtad volna a bicskádat? 
— Kibe? v 
— A felügyelőbe. 
— Abba, aki eltörte a bátyád lábát? 
— Abba. 
— Bele. 
Végigvizsgálta Pétert. Nagyobb, testesebb, erősebb, mint ő. De ez csupán a 

test. A lelkében és agyvelejében nincsenek izmok. Játszva elbánhatna vele. Őrült-
ség. Részeg. H a . . . Jönne helyette másik. Aztán helyette is más valaki. Körbe-
körbe. Folytonos, soha meg nem álló forgás. Most itt, aztán ott. Az ágyúk emitt, 
aztán amott. Roham. A repülőgépek folyton ott zúgnak a fejük fölött, ordítás, csat-
tanás, bömbölés, nincs megállás, nincs szünet, csak kushadni a fedezékben, mene-
telni, nem tudni hova, nem tudni merre, csak taposni a sarat, neki a végtelennek, 
amelynek nincs vége, hacsak egyszer meg nem áll, meg nem áll egy vörhenyes 
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pofájú, kidülledt szemű, tüzet köpő alak előtt, az ellensége előtt, s mielőtt az fegy-
vere agyával lesújthatna rá, ő beledöfi a szuronyát. Erre egyszerre kisütne a nap, 
szitakötők röpdösnének a fű fölött, a rögök aléltan pihennének háborítatlan bol-
dogságukban, s előtte semmi, senki, borzalmas álom volt az egész, ő egyetlen szu-
ronydöféssel leszúrt minden aknavetőt, gépfegyvert, ágyút, repülőgépet, t a n k o t . . . 
Marha. Hát nem egyszerűbb, simább, elegánsabb a halálsugár? 

Megmozdult. Föl akart támaszkodni, de visszazuhant a fűre. 
— Hullává ittam magam — nyögte. 
Péter segítőn felé nyúlt. Pál révetegen fölpillantott. Ebben a pillanatban tágra 

nyílt a szeme. Az arca az imént képzeletben látott arc volt: Péter arcán sárgás-
vörös szeplők lángoltak, szeme mélyén rőt fény lobogott és tüzes száját kitátotta, 
hogy leharapja az — orrát. 

Percekbe került, amíg görcsbe merevedett tekintete kitörölte a levegőből a 
zsibbasztó látomást. 

— Kotródj a helyedre! — szólt rá Péterre. 
Azt megérintette a goromba hang, de nem ütődött meg rajta. Pál ittasságának 

tulajdonította. 
— Ne olyan hangosan. Meghallják — ennyit mondott csak és kúszott vissza a 

gödréhez. 
Pál nyögve négykézlábra küzdötte magát, és addig erőlködött, amíg sikerült 

talpra állania. Így, állva igyekezett a fedezék felé, hol előre bukva, hol hátra 
bicsakolva, hol balra, hol jobbra dőlve, de nem esett el, csak a fedezék bejára ta 
előtt botlott meg és elvágódva legurult a mélybe. 

Reggel Korsiczky megvárta, amíg magától fölébred. Akkor elővette. 
— Ide figyelj Marcus Aurelius von Budapest-Lipótmező. Ismersz. Ismersz 

ugye, így tudod, hogy testi méreteimhez és szellemi képességeimhez szabandó, 
méltó hivatásként, anno dacumál, a kocsmárosságot választottam. Azt is tudod — 
hiszen nemegyszer volt hozzád szerencsém —, hogy a Rókus-kórházzal szemben 
székelő „Hullamosó"-nak tisztelt csapszék tulajdonosa vagyok, akit a sörös- és 
boroshordók sosemhalunkmeget ígérő bűvköréből szólított hadba a haza védelmére 
a katonai behívó. Hát most ebben a minőségben szólok hozzád. Mint csapláros, és 
nem mint a hadnagyod. Mint ember, és nem mint katona. Kérdem tehát: meddig 
akarod még ezt az életmódot folytatni? 

— Miféle életmódot? 
— Semmilyet. Rosszul fejeztem ki magamat. A viselkedésedről van szó. Hete-

ken át ülsz a vackodon, bámulsz a levegőbe, hallgatsz és vedeled az alkoholt. Ez 
minden, amit csinálsz, ez minden, ami jelzi, hogy még élsz. Mi lelt? Félsz, vagy 
egyszerűen leszámoltál a holnappal? Elveid fölfalták a hitedet? Fölérezted, hogy 
porszem vagy csupán, aki mit sem tehet az emberi butaság, kegyetlenség, gyűlölet 
és őrjöngés ellen? Micsoda féreg rág? Mert mozog benned a szú. Hallom a perce-
gését. És mert már ott tartasz, hogy kitör rajtad a veszettség, hát még ma orvosi 
vizsgálatra jelentkezel. Verstanden? 

— Meg. De te három évet mondtál. 
— Annyit. 
— Nem tart addig. Az óra közeleg. Minden pillanatban előállhat valaki, aki 

egyetlen kézlegyintéssel végét vetheti az egész bitangságnak. 
A hadnagy utálkodva húzta félre a száját. A többihez fordult. 
— Ez megint be van rúgva — ismét szembe nézett Pállal. — Részeg vagy? 
— Az. Attól vagyok józan. Meg attól, amit éjszakánként Péternek mondok. 
— Péternek? Miféle Péternek? — hozzá lépett. — Szóval megbolondultál? 

Csakugyan meghibbantál. Összekötöztesselek és elvitesselek, mielőtt őrjöngeni 
kezdesz? 

Pál teljes erejével orron vágta. Darab ideig nézte, hogy leválik-e az orra és a 
megcsonkított arc ráröhög-e. Korsiczky föl sem vette az ökölcsapást. Viszonzásul 
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arcul ütötte Pált. Az a vackáig repült. Legbölcsebb, ha meg sem mozdul. Majd. 
Ráér. 

— Holdrakéta? Atombomba? — legyintett. — Nevetséges. Majd a halálsugár. 
Itt az ideje, hogy valaki megnyomja a gombot. 

Megnyugodva tekintettek rá. Lám, nem részeg. Józan. Tudja, mit beszél. Pál, 
mintha mi sem történt volna, odament a hadnagyhoz. Az a mellének támasztotta 
a karját. 

— Orron ne vágj még egyszer, mert kettéharaplak. 
— Elfogyott a rumom. Adj egy üveggel. 
— Nincs csak konyakom. 
— Ha nincs ló, jó a szamár is. Adj akkor azt. 
— Tessék. Mankó a delírium felé. Megzavarodtál, de lehet, neked van igazad. 
Pál megrázkódott. Korsiczky mintha Péternek a hangján szólt volna. Az arcába 

nézett. Érdekes, soha nem látta azt az embert. No, mindegy, majd megkérdezi 
Pétert, az megmondja, kicsoda. 

Az ötödik éj volt. 
— Igyál. 
— Köszönöm. 
— Te! Mindennap nagyobb a fejed. És egyre rőtebb az arcod, a szád meg 

akkora, mint egy krokodilé! 
Péter nevetett. Pál újabban folyton tréfál. Minél többet isznak, annál cifrábba-

kat mond. Kár, hogy ellenség. Hogy nem lehet közöttük állandóan. 
— Vörösnek látsz? Nem vágyok vörös. Az orrom szokott csak kivörösödni a 

hidegtől. 
Pál rálángolt. Péternek nem is volt orra. Csak két lyuk a helyén. Két vigyorgó 

véres orrtő. 
No majd. Mindjárt. És közelebb húzta magához a fegyverét. 
Hatodik éj. Hetedik. Péternek megeredt a nyelve. Mesélt a gyerekkoráról. 

Másnap Korsiczky odavetette Pálnak. 
— No, megérkezett a halálsugarad? 
Pál körültekintett. Titokban megtapogatta a zsebeit. Nem találta a dobozt. 

A halálsugár kis készülékét. Mi történik, ha késik vele az illető? Ö tovább nem 
várhat. A rőt ember szája egyre tátottabb, bekapja és elnyeli a világot, ha bele 
nem vágja a szuronyát. 

Űgy ment ki a fűbe a hetedik éjen, hogy már most intézkedik. A halálsugár 
valahol megfeneklett az űrben. Napok telhetnek bele, amíg kievickél a semmiből. 
De nem végezhetett, mert hiába tapogatózott, nem találta maga mellett a fegyverét. 
Nem vette észre, hogy jövet, útközben elejtette. De amúgy is tehetetlen volt, mert 
abban a pillanatban, ahogy összeért Péterrel, már el is aludt. Péter ébresztette föl 
később, hogy az idő elhaladt, mehetnek vissza a helyükre. 

Hajnalban riasztották a századot. Készenlét. Balról fegyverropogás hallatszott. 
Itt is, ott is elbődült egy ágyú, repülőgépek süvítettek el fölöttük. Lassan kicse-
rezte a testeket a száraz, rekedt izgalom. A szemmezők begödrösödtek, a szájak 
körül megjelentek a barázdák, a gyomrokban üresség szorongott, a szörnyű félelem 
ott parázslott a legkisebb sejtben is, s amikor ez az egyre fokozódó, őrjítő izzás 
kezdte elérni az agyvelő alját, egyszerre csend lett körülöttük. De az irgalmatlan, 
folytogató feszültség még órákig tartott, s csak azután ült el, amikor a nap leáldo-
zott és kezdtek kigyulladni az égen a csillagok. 

— Az utolsó sétád a mai — mondta Pálnak Korsiczky. — Holnaptól kezdve 
Vedres áll ki. 

Pál nem figyelt rá. Nem hallotta, mit mondott. Nem hallott, nem látott semmit, 
nem tudott másról, egyedül arról, az Óra elérkezett. Puskáját jobbjában tartva 
indult el. Nem fedezte magát a magas fűvel. Űgy ment, mint aki- szabad téren lép-
ked, minden kétség és félelem nélkül, mint aki majd megáll a vörös rém előtt, s 
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mielőtt az mozdulna, belelő. Belelő és utána beledöfi a szuronyát. Ezzel vége. Le-
törölte a földről a gyalázatot. 

Péter már várta. 
— Támadás készül — mondta. — Föllőtték a vörös röppentyűt. Nekem szólt. 

Vissza kell húzódnom. 
Messziről kattogni kezdett egy gépfegyver. Utána mintha megbomlott volna a 

föld, ezer ágyú kezdte okádni a tüzet. Pál, Péter gáztartály nagyságúra nőtt vör-
henyes arcát nézte és látta, a roppant száj, amelyben világítottak a görbe agyarak, 
közeledik felé, hogy bekapja és összemorzsolja. Belelőtt Péterbe, utána beledöfte a 
szuronyát. 

A levegő már örvénylett. Jaj , ordítás, üvöltés, ropogás és bömbölés viharzott a 
fű fölött. Pál lehajolt Péterhez. A halott arcán békesség honolt. A vonások meg-
enyhülten, némán halványlottak a borzalmas, fülsiketítő, idegtépő hangzavarban. 
A két nyitva maradt szem nézett. 

— örülsz? — kérdezte a két szemtől Pál. — örülsz ugye, hogy vége van? 
— Örülök — felelték a szemek. 
Golyók zizzentek el mellettük. Vad, tébolyult csatakiáltások verték át meg át 

a levegőt. 
— Hallod? Már énekelnek. 
— Hallom. 
Pál a levegőbe nyúlt. Érezte, fogja Péternek a kezét. 
— Gyere. Menjünk. Vége. 
Megindult és most már énekelt ő is. A boldogság átjárta. Ilyen teljes, tökéletes 

boldogságot még sohasem érzett. Ahogy körülötte megrengetve az eget és földet, 
diadalmasan szóltak a hegedűk, cimbalmok, cintányérok, nagybőgők, dobok, rivalgó 
harsonák és búgó orgonák. Az egész mindenséget betöltő ünnepi zene. Hogy vége 
és soha nem lesz többé! 

Három golyó is érte egyszerre. Nem esett össze. Megállott. Szépen leereszke-
dett a fűre és lehajtotta a fejét a földre. Ajkán mosoly illatozott. 

Így hunyta le a szemét. 

E R D Ő S P É T E R : ÉT .HAGYOTT S Z E K É R 
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