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Szántó T. Gábor

Európa szimfónia

András a Gheorghe Dima Zeneakadémia hallgatója lesz, és behívják katonának. Enikő hiába kéri 
Gheorghét, hogy tegyen valamit. Segíthetne, de úgy véli, jót fog tenni a fiúnak a hadsereg, fegye-
lemre és alázatra szoktatja.
 Enikő dühös, de tehetetlen. Úgy érzi, Gheorghe azért akarja, hogy András bevonuljon, hátha a 
szolgálat ideje alatt mégis meggondolja magát, és felhagy zenei terveivel. Azt is hiába kéri, hogy 
szóljon, legalább a környékre vigyék, Gheorghe nem akar semmiféle kivételezést. Ha nem a fiáról 
lenne szó, Enikő talán tisztelné a becsületességét, de most inkább a megátalkodottságát látja. 
Andrásnak otthonról négyszáz kilométerre, hétórányi vonatútra, Iaşiba kell bevonulnia.
 Anyja kéri, hogy ne hősködjön, és lehetőleg ne beszéljen magyarul, mert megnehezíthetik a 
helyzetét. András hiába titkolná azonban származását, anyja neve alapján könnyen beazonosítha-
tó. Egyetemista is, magyar is, hiába húzná meg magát, a brutálisabb elöljárók és öregkatonák így 
is megtalálják. Minden egyetemistának, a magyaroknak kiváltképp, megkeserítik a napjait. Politi-
kai tisztjük bukaresti tartalékos, civilben tanárképző főiskolai oktató. Egy fejtágító foglalkozáson 
célozgat rá, hogy ha nem követnek el nagyobb kihágást, az alapkiképzés után a tábori zenekarba 
kerülhetnek a törékeny kis klarinétos Raduval együtt, ezért András összeszorított fogakkal viseli a 
megpróbáltatásokat. Kibírja, hogy nap mint nap szóbeli inzultus éri a teljes időt szolgálók részéről. 
Kibírja, hogy a hülyébbnél hülyébb történetek, amiket a bevonulás előtt hallott a hadseregről, 
valóra válnak. Üvöltve énekeltetik velük az Internacionálét, miközben teljes menetfelszerelésben 
kell órákon át menetelniük körbe-körbe az laktanyában. Faleveleket szedetnek vele darabonként, 
vödörszám öntik a vizet a habzó mosószerre a körletben, hogy az egész napos kiképzés után, este 
még órákig suvickolhassa és törölgethesse a követ, amíg száraz nem lesz. Csak akkor keveredik 
majdnem verekedésbe, amikor az ellenállásra képtelen, szemüveges Radut lámpaoltás után két 
regáti parasztfiú lefogja, és egy harmadik, sittes vagány a meztelen gyomorfalát csapkodja a ka-
nalával. Először lát ilyet, és megdöbbenti az értelmetlen brutalitás. Kétségbeejtő hallania, ahogy 
a tehetetlenül fekvő Radunak fájdalmában elcsuklik a hangja, de ahogy mozdul, hogy segítsen, és 
rájuk kiabál, hogy elég, a sittes megfordítja a kanalát, és úgy tartja felé, mint egy fegyvert. A kanál 
vége éles és hegyes, akár egy kés.
 Fogja be. Ő is kap majd. Minden táposgecinek jár a beavatás.
 Arra gondol, ha túlélik ezt a pár hetet, és szerencséjük van, átkerülnek a művészszakasz külön 
épületébe. Radu a kanalazás után napi egy konzervet, nápolyit vagy lekvárt ad cserébe azért, hogy 
békén hagyják, és a bakancsukat is ki kell tisztítania. András rá is dühös, miért nem bírta ki némán 

Szántó T. Gábor 1966, Budapest. Író, a Szombat főszerkesztője. Regényei: Keleti pályaudvar, végállo-

más, Édeshármas, Kafka macskái. Legutóbbi kötetének (1945 és más történetek) címadó elbeszé-
léséből a szerző és Török Ferenc rendező közös forgatókönyve nyomán, világsikert aratott film 
készült. Új regénye, az Európa szimfónia 2019 őszén jelenik meg a Scolar Kiadónál.



83

ÚTI FÜZETEK  |   Szántó T. Gábor

a verést, miért megy bele alku nélkül az üzletbe, miért nem mutat legalább valamilyen ellenállást. 
Dühe mögött azonban ott a szégyenteljes megkönnyebbülés is, hogy nem őt szemelték ki, hanem 
a nála alacsonyabbat, gyengébbet.
 András bizonyos tiszteletet vív ki a szakaszban azzal, hogy megszólalt. Az ő kanalazása elma-
rad, mintha nem akarnák túlfeszíteni a húrt, mintha tartanának attól, hogy ellenállása következté-
ben lebukhatnak és botrány törhet ki, pedig a hierarchia teljes, és a hivatásos állomány is tisztában 
van a legénység körében zajló erőszakkal.
 A kiképzést követő őszi hadgyakorlaton, a váratlanul korai fagyban Radu hálózsákja eltűnik. 
András felajánlja, hogy osztozzanak az övén. Éjszakánként a sátorban összebújva, egymás testme-
legében, vattakabátjukat is magukra terítve próbálnak aludni, két héten át ugyanabban a ruhában, 
fürdés nélkül, amiről nem tudják, a kiképzés része, vagy puszta feledékenység a hadosztálytörzs 
részéről.
 Amikor bekerülnek a zenekarba, helyzetük valamelyest javul. A zenészek önálló körletben lak-
nak a csapatművelődési otthon alatt, az alagsorban. Itt könnyebben elviselhetőek a hétköznapok, 
bár erőszakból és megaláztatásból így is kapnak eleget, valahányszor az étkezdében kiderül, hogy 
a kivételezett művészszakasz tagjai. Radunak elveszik az ételét, és odakényszerítik a konyhások-
hoz újabb adagért, de azok elhajtják. Másnap már nem megy le délben, és harmadnap sem. Ha 
András nem lop neki kenyeret, zsírt és hagymát a konyhán, nem eszik semmit.
 Van, aki sokkal rosszabbul járt, próbálja dühösen vigasztalni.
 Akad olyan társuk az alapkiképzésről, akinek a hadgyakorlaton egy aknavető a lábára gurult, és 
megnyomorította, egy másik elaludt őrségben, hadbíróság elé állítják és lecsukják.
 Alig engedik haza őket, a főiskolások, egyetemisták úgyis kevesebbet szolgálnak. Andrást az 
apja ritkán látogatja meg, anyja havonta egy hétvégén. 
 Radu becsempészett nyugtatókon él azóta, hogy eltávozásán, Kolozsváron egyszer kigombolt 
kabátban, sapkájával integetett be szülei ablakán, és egy civil ruhás katonatiszt ráordított, hogy 
vegye fel a sapkát, gombolja be a kabátot, álljon vigyázzba, és tisztelegjen. Percekig regulázta apja, 
anyja szeme láttára, megfenyegette, hogy visszaviteti Iaşiba és lecsukatja, hogy a leszerelésig nem 
láthatja a családját, mert katonához méltatlanul viselkedett. A fenyegetést nem váltja valóra, de 
Radu végigszorongja az eltávozását, és a laktanyába való visszatérte után letargiába esik.
 Így nem lehet élni, suttogja. Ezek mindenhol ott vannak. Az egész kibaszott ország egy laktanya.
 András érzi, hogy Radu gondolkodása beszűkül. Vigasztalja, de őt is megviselik a mindennapok. 
Tudja, hogy meg akarják törni őket, megfosztani saját gondolataiktól, személyiségüktől, és ő a 
maga módján áll ellen. Amikor van néhány órája, gyakorol, új darabokat tanul be. Elbújik hangsze-
re mögé, és próbálja úgy felfogni az elvesztegetett évet, mint tapasztalatgyűjtést, amire másként 
nem lenne módja. A hadseregben töltött idő őt is mélabúba taszítja, de meg is keményíti. Még gyű-
löletesebbé válik számára a rendszer, amiben élniük kell, és minthogy idővel magyar katonatársai 
részéről is találkozik erőszakkal és sunyisággal, dörgölőzéssel a román tisztesekhez, odavesznek 
a kisebbségi szolidaritással kapcsolatos illúziói is. Az őt körülvevő társadalom esszenciáját látja 
megtestesülni a durvaságban és kulturálatlanságban, ami nem fogható mindenestül a rájuk kény-
szerített ideológiára. Riasztja a találkozás azzal a valósággal, amit eddig kevéssé ismert. Próbálja 



84

ÚTI FÜZETEK  |   Szántó T. Gábor

tartani a lelket Raduban, aki, hacsak ki nem kergetik, a fürdő közelébe sem megy, levegőzni sem 
jár, nem gyakorol, legszívesebben fel se kelne, és remeg, ha el kell hagynia a helyiséget.
 Egy alkalommal, a hadosztálytörzsnek adott koncertjük után, a tiszteknek felszolgált vacsoráról 
megmaradt ennivalóra, borra és pezsgőre vetik rá magukat. Radu nem eszik, viszont gyógyszerre 
iszik, tompa, bávatag, de kevésbé lehangolt, mint egyébként. Még arra is hajlandó, hogy sétáljanak 
egyet éjjel a csapatművelődési otthon körül. Az ügyeletes tiszt kapja el őket a párás, hideg estében. 
Alkoholtól szaglik ő is, hangosan gúnyolódik.
 Értelmiségiek, művészek, azt hiszik, mindent szabad. Zsebre tett kézzel álldogálnak, és amikor 
rájuk szól, akkor se ugranak ki a zsebükből. Tudják, mi ez, basszák meg. Parancsmegtagadás, ami-
ért akár futkosóra is küldhetik őket.
 András hibát követ el. A túlzó fenyegetésre részegségében kétkedőn elhúzza a száját.
 Nem hiszi, kérdi az őrmester. Akkor a fogdán addig is bevarrhatják a zsebüket.
 Mit csináljanak, kérdez vissza dülöngélve, értetlenül András. 
 Varrják be a zsebüket, üvölt az őrmester, megmondta. 
 Fegyveres őrrel kísérteti őket a laktanyakapuhoz, az ügyeletes tiszti iroda rácsos zárkájába. 
András és Radu gatyában ülnek a priccsen, apró öltésekkel varrják be nadrágjuk zsebét. Radu hir-
telen ledobja a földre a magáét. András felnéz.
 Mi van.
 Nem bírja tovább, suttog Radu.
 Hát akkor mit csinál. András dühbe gurul, fojtott hangon kiabál. Bírni kell. Nincs más választásuk.
 Mindig van választás, mondja Radu tompán.
 A következő vasárnap egyszerre érkeznek látogatóik. Az ebédlő hatalmas hangárjában ülnek, 
Enikő kosárból eteti Andrást, körülöttük mindenki halkan beszélget, eszik. Többen már a látogatás 
alatt rosszul lesznek, miután egyszerre tömik magukba a hazait, nehogy a körletben az erőszako-
sabbak elvegyék tőlük a jobb falatokat.
 András átnéz a szomszéd asztalhoz, ahol Radut apja és anyja vigasztalja. Radu nem eszik. Anyja 
a kezét szorongatja, apja mutogatva beszél hozzá, de Radu leszegi a fejét, hogy ne lássák megnyúlt 
arcát, amin a nyugtatóktól nincs már igazi érzelem.
 Este nem szól senkihez, úgy fekszik le. András megszokta ezt a némaságot, különben is a sa-
ját bajával van most elfoglalva. Túlzabálta magát a látogatáson, hasmenése van, ezért még órák 
múlva, éjszaka is ki kell mennie a vécére. Ahogy belép a mosdóba, aminek törött ablakán besüvít 
a téli szél, Radut derékszíjára felakasztva pillantja meg. Hiába ugrik oda, áll a stokira és emeli meg 
a derekánál fogva, hiába kiabál és próbál lazítani a szíjon, a fiú teste már merev, élettelen.
 András a helyszínre érkező orvostól nyugtató injekciót kap, robbanásig sűrűsödött, tehetetlen fe-
szültsége kienged. Miután Radut lepedőbe csavarva elviszik, ágyára dől, párnáját a fejére húzza. Gye-
rekkora óta először sír. Kevesebb is, több is volt ez, mint barátság. Zsigeri egymásra utaltság, cél az 
esztelenség közepette, amivel kudarcot vallott. Hiába tudja, hogy nem ő okozta Radu halálát, sőt igye-
kezett megvédeni, amitől lehetett, mégis felelősséget érez, mert néha magát is meg kellett óvnia tőle.

(Részlet a regényből, mely a Scolar Kiadónál jelenik meg).


