
MÁRTON LÁSZLÓ

Köztársaságunk létrejön

Bresztovszky, a városi nyomda ügyvezetô igazgatóhelyettese, aki a kisgazdapárt
kép viselôjelöltjeként indult az C9E9-es választásokon, és aki meglepô módon nem
me nekült el a többi hasonszôrûvel együtt, a tökéletes államot nem tartja egészen
tö kéletesnek. Fôleg azt kifogásolja, hogy a behozatalt és a kivitelt – és egyáltalán,
az egész bel- és külkereskedelmet – a tökéletes állam száz százalékig a saját kezé-
ben tartja. Azt is sérelmezi, hogy a tökéletes állam szigorúan megtiltja az állampol-
gároknak az arany- és ezüsttárgyak – ékszerek, érmék, evôeszközök, edények –
adás vételét, sôt ilyen tárgyak birtoklása is szigorú büntetés terhe mellett meg van
tilt va. Hasonlóképpen tilos más ország valutáját és egyéb fizetôeszközét vagy ér -
tékpapírjait birtokolni vagy más magánszemélynek átadni, akire pedig a tökéletes
állam rábizonyítja idegen valuta rejtegetését vagy illegális adásvételét, az ugyan-
olyan súlyos büntetésre számíthat, mint aki nemesfémmel való visszaélés bûn -
cselekményét követi el.
Ilyesfajta intézkedéseket már a Magyar Élet Pártja is fontolgatott, miután C9E9-

ben fölényes biztonsággal legyôzte az összes többi parlamenti pártot, és megalakí-
totta az új kormányt. Pedig az akkori magyar állam távol állt attól, hogy tökéletes
le gyen.
Bresztovszky tanulhatott volna az öt évvel ezelôtti kudarcból, de ô nem hajlan-

dó a múltat végképp eltörölni. Ô nem tanul, és nem felejt. Eszeveszett nagyravá-
gyásában Debrecenbe akar menni, de nem ám azért, hogy a népdal szavaihoz hí -
ven pulykakakast vásároljon, hanem azért, hogy bekapcsolódjék az alakulófélben
levô demokratikus nemzetgyûlés munkájába, vagyis, hogy Debrecenben képvisel-
je városunkat és egész Hömpölyzugot. Pedig még abban sem lehet egészen biztos,
hogy a nyomda ügyvezetôjeként fog megöregedni, sôt én a magam részérôl arra
sem vennék mérget, hogy egyáltalán megéri az öregkort, azok után, hogy kiutazá-
si engedélyt kért Mátraitól, és nem kapott. Mátrai végig sem hallgatta a kérelem in -
doklását. Földhöz vágta a sapkáját, és a dühtôl elvörösödve ordította, hogy: mi
nem akarunk Debrecentôl semmit, ha pedig Debrecen akar tôlünk valamit, akkor
jöj jön ide hozzánk!
Itt jegyzem meg, hogy Mátrai éppen Párizsba készült, oda pedig nem mehetett

sap ka nélkül, ezért hát intett Zsindely elvtársnak, aki a személyi titkári teendôket
látta el körülötte, hogy vegye fel a sapkát a padlóról, és kefélje ki, majd egy pil -
lant ásra sem méltatva Bresztovszkyt, a kisgazdát, bement az irodájába, és magára
zárta az ajtót, hogy felkészüljön a Párizsban esedékes tárgyalásra.
Félreértések elkerülése végett máris mondom, hogy a mi kis köztársaságunk-

ban Párizs nem Franciaország fôvárosát, hanem a Prímás utca, Kontrás utca, Nagy -
bôgôs utca és Cimbalmos utca által határolt, szabálytalan négyszög alakú területet
je lenti. A mi kis hömpölyzugi Párizsunkban nincs Eiffel-torony, van viszont egy
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toronynak is beillô, szokatlanul magas karó, melynek tetején idônként varjú üldö-
gél. Nincs Louvre, ezzel szemben minden putri valóságos képtár, amióta Párizs né -
pe hazaszállította az Oppenheim grófok családi képeit, valamint a bútorokat is,
hogy az értékes festmények méltó környezetben helyezkedjenek el. Nincs Notre-
Dame-székesegyház, van azonban legalább tíz-tizenöt Esmeralda, akik közül bár -
me lyik beleillene Victor Hugo szívfacsaró regényébe vagy annak filmváltozatába.
A mi Párizsunkra nem jellemzô a bohémélet, noha csupa bohém lakik benne,

amennyiben a cigányokat bohémnek nevezzük. A cigányok legnagyobb része az
agrár proletárokhoz sorolható, hiszen a háború elôtt az uradalomban végeztek
idénymunkákat, de értettek a kosár- és gyékényfonáshoz, fakanálfaragáshoz, üst -
fol tozáshoz, kolompkészítéshez, toll- és rongyszedéshez, valamint a vályogvetés-
hez is. Közülük kerültek ki azok a híres muzsikusok, akiket messze földrôl is el -
hívtak egy-egy lakodalomba, továbbá a lókereskedôk, akiknek viszonya az uradal -
mi lovászokhoz meglehetôsen feszült volt a háború elôtt, de amióta az istállómes-
tert Mátrai bezáratta a városháza pincéjébe, és az uradalom lóállománya felmor -
zso lódott, a régi ellentétbôl olyan kevés maradt, hogy az már szinte semmi. Így
ért hetô, hogy a párizsi cigányok még a többi agrárproletárnál is lelkesebben támo-
gatták Mátrai törekvéseit, noha egy pillanatig sem leplezték, hogy a határok lezá-
rása ellenkezik mozgékony természetükkel, és csöppet sincs ínyükre, hogy Höm -
pöly zug lókereskedelmét december elsejétôl a Végrehajtó Tanács intézi.
Mátrai ezekrôl a fontos kérdésekrôl fog tárgyalni Párizsban. Minthogy pedig a

ci gányoknak nincs vajdájuk, amióta az utolsó vajda örökös nélkül meghalt, és ôk
nem tudnak megegyezni az új vajda személyében, Mátrai tárgyalópartnere a két
leg tekintélyesebb lókereskedô, Morold és Marjodó lesz, akik egyszersmind a mu -
zsikusok érdekeit is képviselik, mert a két prímás közül az egyik, Márelódi nem
haj landó egy asztalhoz leülni Marjodóval, míg a másikuk, Mutyurkó inkább el -
tûrné, hogy kifolyjon mindkét szeme, semhogy megpillantsa velük Moroldot.
Most mondom el, amit már a történet elején el kellett volna mondanom, hogy

vá rosunk három részbôl áll. A fôutcától nyugatra található Velence, melynek egy -
ko ri gályarabok adták ezt a nevet, szabadulásuk emlékére. Itt nagyobbrészt iparo-
sok és vasutasok laknak. A fôutcától keletre helyezkedik el Csikágó, melyet a ku -
bikosokon kívül a szerencsésebb helyzetben levô agrárproletárok népesítenek be.
A többi, az mind Párizs.
A három városrész mentalitása markánsan különbözik egymástól. Városunk la -

kói, amikor erre lehetôség nyílt, egy emberként vetették rá magukat az ormóférge -
si kastély ruhatárára és egyéb textilanyagaira, de a hasznosítás módjában jelentôs
el térések mutatkoztak. A Velencében található Jószándék utca és Türelem utca la -
kói békésen fosztogattak, és hagytak másokat is fosztogatni. A Csikágóból érkezôk
összeverekedtek a zsákmányon, a legszebb darabokat pedig széthasogatták vagy
olajfestékkel leöntötték, hogy a kívánt holmi ne legyen senkié, ha már az illetôé
nem lehet. Ezzel szemben Párizs gyermekei nem bántották egymást, akármilyen
han gosan lármáztak is, hanem fogták a grófék címeres dunyha- és paplanhuzatait,
és válogatás nélkül beléjük tömködtek mindent, ami a kezük ügyébe került, aztán
ott hon, Párizsban a legjobb tudásuk szerint osztoztak rajta. DE



Jelentôsek voltak az ízlésbeli különbségek is. Az iparosok a megbízható, vas -
tag, tartós anyagból készült holmikat, a bôrkabátokat, az elnyûhetetlen bilgericsiz -
mákat és bakancsokat részesítették elônyben. Hövscheit, a szobafestô éppenség -
gel a pálmakertet fedô finom, puha kátránypapírból készített magának és felesé gé -
nek búvárruhára emlékeztetô kezeslábast. A fácántelep hajlékony bádogtetejébôl
is megpróbált ütésálló páncélruhát készíteni, de a próbálkozás nem járt sikerrel.
Így tehát, amikor a Báldor-pusztai pincében városunk lakói térdeplô testhely zet -
ben vagy nekihasalva szürcsölni kezdték az agyagos padlóról az Oppenheim gró -
fék által a menekülés elôtti utolsó percekben kifolyatott bort, Hövscheit a vado-
natúj kátránypapír kezeslábasban egykettôre elveszítette az egyensúlyát, arccal
elô rebukott, és belefulladt a bokáig érô sárgamuskotály-kékfrankos házasításba.
A Csikágóban élô kubikosok és vasutasok a finom tapintású, szôrös holmikat

ked velték leginkább: emitt a grófkisasszony csincsillabundáját rángatták jobbra-
bal ra, ott az öreg méltóságos asszony rókamálból készült karmantyúit szakította ki
egy kéz egy másik kézbôl. Egy asztraháni karakülbárány föveg úgy repült le va -
lakinek a fejérôl, hogy azt hittük, mindjárt a fej is repül utána. Egy másik, hasonló
jel legû beavatkozás után megállapíthattuk, hogy a szép nyúlszôr kalap szépen for-
dul ki önmagából. Azt pedig sohasem reméltük volna, hogy a fiatal gróf seal-skin
gallérja olyan dallamosan reccsen, mintha örömsikolyokat adna ki magából, vagy
mintha osztozna annak a prémrajongónak a diadalmámorában, aki bugylibicskájá-
val a legszélesebb csíkot hasította ki belôle, és arról már igazán nem a seal-skint
szolgáltató néhai medvefóka tehet, hogy ugyanez a bicska nem sokkal utóbb egy
ké selésnek lett az eszköze a fogadóteremben talált medvebôr, illetve annak
negyedrésze miatt, a medvebôrt ugyanis muszáj volt négyfelé vágni, hogy igazsá-
gos legyen az osztozás, mely még így is kisebb-nagyobb szúrt sebekkel és egyéb
nyolc napon túl gyógyuló elváltozásokkal járt.
Párizs férfilakosai a bársony függönyökbôl, selyem tapétákból, damaszt abro-

szokból és tafota ágyterítôkbôl varrattak maguknak szebbnél szebb ruhadarabokat
édesanyjukkal, feleségeikkel, nagyobbacska lányaikkal. Legfontosabb szempont-
juk a sokszínûség, a fantázia gazdagsága volt. Emitt egy jókedvû fiatalember húz
fel egy élesre vasalt csíkos nadrág fölé egy vakítóan fehér csipkés bugyit, amott
egy tüzes tekintetû nagylány a parádés kocsis libériáját kombinálja a fiatal gróf csí-
kos matrózruhájával és az öreg Aladár gróf oroszlános hímzésû lenvászon hálóin-
gével. A bricsesznadrág és a csupasz bôrön viselt frakk is megtalálja a békés egy-
más mellett élés módját. Egy terebélyes asszonyság, közrefogva visongó apró gye -
re keitôl vagy unokáitól, akik selyemharisnyát húztak a fejükre sapka gyanánt, a
kék szalonból kihozott reneszánsz kori falikárpitot, melynek közepérôl kör alak-
ban kivágta a szûzlány ölében pihenô unikornist, körülbelül úgy hordja, mint a
perui indiánok a ponchót. Be is válna indián ôsanyának, csak a lámacsorda hiány-
zik mellôle, viszont kárpótlásul fölvette a ponchóvá alakult gobelinhez azt a pil -
lan gókkal, virágokkal és gyümölcsökkel díszített harang formájú kalapot, melyet
régebben sokszor megcsodálhattunk a nevelônô fején.
Ez a látvány fogadta Mátrait, amikor Párizsba sietett, hogy tárgyalást kezdjen

Morolddal és Marjodóval a zenészek kiutazási engedélyérôl, valamint a felmorzso -
ló dott uradalmi lóállomány részleges újraelosztásáról. 
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A legszebb lovakat a szovjet elvtársak vitték el, azokat már úgysem fogjuk visz-
szakapni. Viszont egyetlenegy szovjet elvtársnak a kisujja is többet jelent számunk -
ra, mint az egész lóállomány, patkószegekkel együtt.
Mátrai gyalogszerrel érkezett, kíséret nélkül, fegyvertelenül, ami a Párizs iránti

ha tártalan bizalom jele volt. Amikor meglátta a sínadrágba és biliárdposztóból varrt
zekébe öltözött ifjú cigánybárókat, amint ugrándozva tréfálkoznak a lámpaernyôt
szoknyaként viselô Carmenekkel, eszébe jutott, hogy a mi kis köztársaságunk is
meg ünnepelhetné Sztálin elvtárs hatvanötödik születésnapját, ha már Debre cen -
ben demokratikus kormány alakul a jeles nap alkalmából.
Nekünk Debrecen messze van, a mi demokratikus kormányunk pedig már mû -

ködik, viszont megünnepelhetnénk december huszonegyedikét egy operett bemu -
ta tá sával, melynek szerepeire Párizs tehetséges fiataljait kérhetnénk fel. Majd ôk
éne kelnek és muzsikálnak. Sztálin elvtárs állítólag szereti az operetteket.
Csak az a kár, hogy amióta Sonka, a költô Pestre költözött, nincs rátermett em -

be rünk, aki a dalszövegeket írhatná. Pestet állítólag már körülzárták, de még nem
fog lalták el a szovjet elvtársak, és az nem is fog nekik egyik napról a másikra sike-
rülni. Így tehát Sonka, még ha akarna, sem tudna Sztálin elvtárs születésnapja elôtt
ha zatérni, hogy a segítségünkre siessen.
Mátrai elhatározta, hogy a lovakon és a kiutazási engedélyeken kívül az ope-

rettrôl is tárgyal a két idôs, tekintélyes lókereskedôvel.
Ezt a tárgyalást azonban késôbbre kellett halasztania, és helyette másmilyen

tár gyalást kell vezetnie, mert Zsindely elvtárs, a személyi titkár, aki az imént végig -
sza ladt a Kitartás utcán, és bekanyarodott az Éberség utcába, most Párizs területé-
re lépett, és verejtékben úszva, zihálva jelentette Mátrainak, hogy Bresztovszky
szö kést kísérelt meg. Polgárôreink rajtakapták, amint egy csónakot vonszol a
Hömpöly partja felé, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy illegálisan, kiutazási en -
gedély nélkül átkeljen a túlsó partra.

A Végrehajtó Tanács tisztában volt az eset jelentôségével, és azt is látta, hogy pél-
damutató szigorra van szükség. Összehívták a Hazafias Néptörvényszék rendkívü-
li ülését Mátrai elnökletével és tizenkét népi ülnök részvételével, akik közül hatot
a Nemzeti Bizottság, hatot a Demokratikus Nôszövetség delegált. A gyorsított tár -
gya lást, melynek Mariska néni és Boriska néni tôrôlmetszett népi bölcsességei, va -
lamint Puprakel volt uradalmi kanász cifra káromkodásai felejthetlen hangulatot
köl csönöztek, nem írom le részletesen, hiszen az olvasó számtalan ilyen tárgyalást
vé gigült már. Elég a végeredményt ismertetnem. A törvényszék, melyet törvény-
könyv híján nevezhetünk számonkérô széknek is, Bresztovszkyt meghatározatlan
idejû elzárásra, teljes vagyonelkobzásra és huszonöt botütésre ítélte. Ez utóbbi té -
telt a Köztársaság téren hajtották végre, a Szabadság Tölgyfája mellett, Drábik
agrár proletár-ítéletvégrehajtó közremûködésével. 
Nem hallgathatom el azt a tényt, hogy Bresztovszky aligha szánja rá magát erre

a kétségkívül meggondolatlan szökési kísérletre, ha elôzôleg a városi nyomda ka -
pujában föl nem tartóztatják, és nem hozzák tudomására, hogy mostantól ide nem
te heti be a lábát, ugyanis Mátrai döntése értelmében ezentúl nem ô, Bresztovszky
az ügyvezetô, hanem Puprakel, a kanász, és ha ezt követôen hazatérve azt nem
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tapasztalja, hogy otthonát ismeretlen tettesek az utolsó szögig kiürítették, miköz-
ben cserébe hoztak is valamit: a kirámolt szoba kellôs közepén egy nagy rakás
em beri ürülék helyezkedett el, éreztetve a haladó szellemû bûnelkövetôk mélysé-
ges megvetését a Bresztovszky-féle visszahúzó erôkkel szemben. 
Úgy is fogalmazhatok, hogy ez volt az ítélet által kimondott vagyonelkobzás.

Elôbb hajtották végre, semhogy a hivatalos döntés beemelte volna nem éppen a
tör vényesség, de mindenképp a hivatalosság sáncai közé.
Mátrai késôbb úgy látta, hogy túlságosan enyhe ítéletet hozott. Ki kellett volna

vé geztetnie Bresztovszkyt, és az sem ártott volna, ha gondos ruházati és testüregi
mo tozásnak veti alá. Bresztovszky ugyanis a cipôje talpába rejtett háromszázhúsz
USA-dollárral, illetve a végbelébe rejtett kilenc arany karikagyûrûvel és egyéb ék -
szerekkel megvesztegette azt a két – egyébként száz százalékig megbízható – pol-
gárôrt, Sôrést és Görbölôt, akik a városháza pincéjének éjszakai felügyeletével vol-
tak megbízva, mire Görbölô zsákba bújtatta és a hátán kivitte a városháza épületé-
bôl Bresztovszkyt, a városházát ôrzô Sperhakni polgárôrnek és Pajszer polgárôr-
nek pedig csak annyit mondott: „Viszem a szajrét, ahogy megbeszéltük!”
Sôrés pedig, mihelyt felváltották az ôrszolgálatban, tutajt ácsolt az ormóférgesi

kas tély déli szárnyának újrahasznosításra váró szarufáiból és födémgerendáiból,
majd még az éjszaka folyamán átevezett Bresztovszkyval a Hömpöly túlsó partjára.
(Az ács munka elkerülhetetlennek bizonyult, Mátrai tudniillik összeszedette és az
üressé vált egykori uradalmi istálló épületében ôriztette a városunkban található
összes csó nakot, ladikot, sajkát és lélekvesztôt, valamint a kivájt fatörzseket,
nagyobb méretû teknôket és dézsákat, sôt a felfújható gumimatracokat is.) Sôrés a
partszakasz ôrzésével megbízott polgárôröknek, Csukának és Potykának elôadta,
hogy elnöki parancsra cselekszik: a vízben sodródó holttestek szájából kell kiszed-
nie az aranyfogakat, nehogy kárbavesszenek, és azért kell ezt éjszaka tennie, hogy
a la kosság minél kevésbé vegye észre.
Azt hihetnénk, hogy hazudott, holott majdnem a színtiszta igazságot mondta,

ugyanis átkelés közben Bresztovszky szájüregébôl az összes aranyfogat eltávolítot-
ta, nem a tôle telhetô legnagyobb kíméletességgel. De Bresztovszky még így is há -
lás lehetett Sôrésnek, hiszen Sôrés vízbe is fojthatta volna.
Mondanom sem kell talán, hogy Bresztovszky hálája nem tartott sokáig. Mi -

helyt sikerült eljutnia Debrecenbe, telekürtölte szenvedéseivel a szovjet megszállá-
si övezetet. Elmondta, majd egy újságcikkben le is írta, hogy a városháza pincéjé-
ben, ahol a színültig telt vödrök miatt kibírhatatlan bûz terjeng, úgy össze vannak
zsú folva a fogvatartottak, mint az olajos halak a konzervdobozban. Szó volt polos-
kákról és penészes kenyérrôl, valamint arról, hogy nem lehet aludni, mert a pol -
gár ôrök tíz percenként bevilágítanak a zárkába azokkal az éjszakai fotózáskor
használatos, vakító fényû magnéziumcsíkokkal, melyeket Grünfeldnél, városunk
is meretlen helyre távozott másik fényképészénél foglalt le a csendôrség az év
tavaszán, és amelyek a csendôrségtôl ismeretlen idôpontban, ismeretlen körülmé-
nyek közt Fényképész-Mátrai tulajdonába kerültek.
És még hosszan sorolhatnám Bresztovszky piszkos rágalmait, melyek visszaél-

nek a tényekkel és azzal, hogy a tények, amelyeken alapulnak, makacs dolgok.
Azt is volt neki pofája leírni, hogy Mátrai, akinek basáskodása juttatta retesz mögé
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az ártatlanul szenvedôket, kommunistának mondja magát, pedig nem kommunis-
ta, hanem közönséges tolvaj. Mert ha a kommunisták olyanok, mint Mátrai, akkor
kö szönjük, nem kérünk belôlük.

Megítélésem szerint Mátrai akkor követte el az elsô komoly hibát, amikor nem volt
haj landó számot vetni azzal a körülménnyel, hogy Debrecenben, az ideiglenes de -
mokratikus Nemzetgyûlésben egészen különbözô embereket lapátolt egy kupacba
a sors. Vannak köztük ilyenek is, olyanok is. Nem állítom, hogy túlnyomó több -
ség ben vannak a kisgazdák, de kisebbségben is akkora lármát csapnak Be sz -
tovszky groteszk vértanúsága miatt, és akkora elefántot csinálnak ebbôl a bolhányi
ese tbôl, mintha ôk tennék ki a nemzetgyûlés kétharmadát.
Különösen a huszonöt botütés háborítja fel ôket. Mondogatják az Arany Bi -

kában, majd újságcikkekben le is írják, hogy Mátrai, a hömpölyzugi fô-fô kommu-
nista a régi jobbágyvilágot akarja visszaállítani! Nézzenek már oda!
Mátrainak azt kellene szem elôtt tartania, hogy a szovjet elvtársak nemcsak en -

gedélyezték a kisgazdapárti napilap megjelenését, hanem azt, a többi demokrati-
kus lappal együtt, ôk maguk el is viszik a felszabadított falvakba, városokba. Mát -
rai nem akarja észrevenni, hogy Bresztovszky rágalmai és egyéb mendemondák
alap ján országos szinten kiszerkeszti ôt a Független Kis Ujság, rövid u-val. 
És ha csupán a kisgazdák háborodtak volna fel! Sajnos azonban az újjáalakuló

szo cdemek is élesen elítélik Mátrai túlkapásait, sôt, még a kommunisták közt is
látunk olyanokat, akik álláspontja szerint Mátrai lejáratja az egész munkásmozgal-
mat. Hatalmaskodásával, meggondolatlan intézkedéseivel csakis a fasiszták és re -
akciósok malmára hajtja a vizet!
Az ilyenek, mármint a Mátrait elítélô bolsevikek közé tartozik Mrázik is, aki

régebben építési vállalkozó volt, manapság azonban ácsmesternek tünteti fel ma -
gát, és a Nemzetgyûlésben a megye kommunista pártszervezetét képviseli. Semmi -
ben sem ért egyet a kisgazdákkal, csak egyetlen dologban, Mátrai megítélésében,
és nagyobb igyekezettel áskálódik Mátrai ellen, mint a legádázabb kisgazda. Szi -
lárd meggyôzôdésévé vált, miközben Debrecenben a Piac utcán a Nagytemplom
felé irányzott 7D milliméteres szovjet aknavetôket kerülgette, hogy a lassan kikris-
tályosodó új demokratikus államrendnek egyik fontos elôzménye lesz Mátrai fel -
szá molása.
Ô, Mrázik már tudja, ki lesz az ideiglenes kormányban a belügyminiszter. Vagy

Réti lesz az, vagy Mezei. Neki mindkettôhöz kiváló összeköttetései vannak. Réti -
vel, aki nemrég tért vissza a moszkvai emigrációból a Vörös Hadsereg magas ran -
gú tisztjeként, többször elbeszélgetett már, de közeli személyes kapcsolatai Mezei -
hez fûzôdtek. Mezei a háború elôtt a népi írók balszárnyához tartozott, aki a kom-
munistákkal való együttmûködés gondolatát sem tartotta az ördögtôl valónak, és
ô, Mrázik fontos adatokkal segítette Mezei szociográfiáinak létrejöttét. Amikor Me -
zei tíz évvel ezelôtt, C9EF-ben megjelent a megyeszékhelyen, ô, Mrázik tette szá -
má ra közvetlenül megismerhetôvé az akkordmunkások életkörülményeit, és ô in -
tézte el az akkori fôispánnál, Folytonovszkynál, hogy a csendôrség úgy tegyen,
mint ha nem venné észre a megyeszékhely környékén zajló baloldali irányultságú
tu dományos anyaggyûjtést. Mezei tíz évvel késôbb, a német megszállás után, ami-
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kor menekülnie kellett a Gestapo elôl, ismét csak Mrázikhoz fordult, aki munkaru -
hába öltöztette, és beállította az egyik fatelepére anyagkiadónak. Joggal várhatja
te hát, hogy Mezei, már amennyiben tényleg ô lesz a belügyminiszter, viszonozni
fog ja ezt a sok szívességet.
Mondogatja is neki az Auguszta-szanatóriumban, ahol a kormányalakítást elô -

készítô gyûlések és tanácskozások zajlanak, és a Nagytemplomban, ahol Mezei az
ige  hirdetést hallgatja, hogy: Mátrai úgy viselkedik, mint egy kiskirály, mint egy fe -
u dális oligarcha. 
Hát eltûrhetjük azt, hogy Hömpölyzug úgy ékelôdjék be az új, demokratikus

ma  gyar állam testébe, mint egy betokosodott idegen test?
Mrázik csalódására Mezei úgy tesz, mintha nem is hallaná a kérdést. Ajkára il -

leszti mutatóujját, így utasítva Mrázikot, hogy maradjon csendben. Mintha máris ô
vol  na a miniszter, és mintha utasítgathatná ôt, Mrázikot, a megyei kommunista párt   -
szervezet fôtitkárát!
És azt eltûrhetjük, hogy Mátrai önhatalmúlag felosztotta az Oppenheim grófok

földjét?
Mezeinek éppen ez járt a fejében: a földosztás. Amint lehet, az egész országban

fel osztjuk a földeket! A baj csak az, hogy egyelôre nincs egész ország. Még csak fél
or szág sincs. Az lesz a vége, hogy kettészakadunk, mint Mohács után!
Ilyesmire gondolhatott Százôz tiszteletes úr is, amikor Ady Endre verssorait

szôt te bele a prédikációba:
Hajlongani emerre, amarra,
Bús sorsot mértél, Uramisten,
A magyarra...

Mrázikban, aki lutheránus lévén, idegenkedett a kálvinista rátartiságtól, felhor-
gadt az ellenkezés. Egyszerre csak megértett valami fontosat, azt, hogy Ady szavai -
nak éppen az ellenkezôje igaz. Vége a kétfelé való hajlongásnak! Mostantól csak
ezeknek fogunk hajlongani, azoknak soha többé! Végigcsörtetett a padsorok kö -
zött, és átrohant a Nagytemplomból az Arany Bikába, melynek elôcsarnokában kis
híján összeütközött Rétivel, aki már nem mindig viselte a Vörös Hadsereg tiszti
egyenruháját. 
Réti addigra már tájékozódott a hömpölyzugi helyzetrôl. Mondanom sem kell

ta lán, hogy nem Bresztovszky volt az egyetlen városunkbeli szökevény Debre -
cenben. Sôrés és Görbölô nagyban ûzte az éjszakai embercsempészetet mindad-
dig, amíg Csuka és Potyka föl nem jelentette ôket Mátrainál, de aztán jó pénzért ôk
is nem kevés menekülni vágyót átsegítettek vagy a túlpartra, vagy a túlvilágra. 
A Debrecenbe jutott szerencsések közt volt Petró, a szakképzetlen seborvos,

aki C9EC-ben röpcédulák terjesztése miatt a szegedi Csillagbörtönben raboskodott,
ahol egy zsilettpengével, melyet különben egész nap a nyelve alatt rejtegetett,
min den étkezés elôtt fölmetszette a vele közös cellában tartózkodó Rákosi elvtárs
tar kóján, lapockáján, olykor a hóna alatt és a combhajlatában is található kelevé-
nyeket, amivel nemcsak a magyar munkásmozgalmat szolgálta, hanem Rákosi elv -
tár son kívül más elvtársakat is, köztük Rétit, aki azidôtájt, mielôtt kiengedték a
Szov jetunióba, szintén a Csillagban töltötte az idôt. Petrót régi ismerôseként üdvö-
zölte.
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Így tehát Rétinek nem volt nehéz áttekintést nyernie a mi kis köztársaságunk-
ban uralkodó életkörülményekrôl. Most, amikor Mrázikot kis híján fellökte, éppen
az Ideiglenes Gazdasági Fôtanács alakuló ülésérôl jött ki, ahol ôt választották meg
fô titkárnak. Ezzel magyarázható, hogy nem Mátrai ideológiai elhajlásai érdekelték,
nem is a városháza pincéjében zajló jogsértések, hanem az Oppenheim-uradalom
rak táraiban található gabonakészletek, valamint az a nagy mennyiségû nemesfém,
amely állítólag a hömpölyzugi zsinagógában van elfalazva. Gondoljunk csak a jó -
vátelre, melyet a szovjet elvtársaknak fogunk nemsokára fizetni, és hogy követelé-
seik nem lesznek csekélyek, az már most is egyértelmûen látszik. Úgyhogy jó len -
ne a megnyitott raktárakat lepecsételni és a befalazott zsinagógát kibontani.
Ugyanakkor azt is tudta, hogy óvakodni kell a meggondolatlan lépésektôl.

Könnyû volna Hömpölyzugban rendet csinálni, ha lenne a kormánynak rendôrsé-
ge és hadserege, de egyelôre kormány sincs. És neki, Rétinek már most ki kell dol-
goznia az ország újjáépítésének tervét, holott a fôvárosban és az ország nyugati ré -
szén, ahol a Vörös Hadsereg elôrenyomulása ezekben a hetekben mintha megtor-
pant volna, legnagyobbrészt még le sincs rombolva mindaz, amit majd újjá kell
épí teni.

Sokáig a levegôben lógott, mint szélcsendkor a füst, egy olyan elképzelés, hogy
Puprakel, az új nyomdaigazgató utazzék el Debrecenbe Mátrai felhatalmazásával
és Polkovnyik elvtárs cirill betûs, pecsétes igazolásával, ott pedig kapcsolódjék be
az ideiglenes nemzetgyûlés kormányalakítást elôkészítô munkájába, képviselje a
Höm pölyzugi Köztársaságot, és minden rendelkezésére álló eszközzel védje meg
ön állóságunkat.
Ezzel ismételten összeütközött egy másik lehetôség, mely szintén a levegôben

lógott, és amelynek az volt a lényege, hogy Puprakel helyett Gajdos tegye ugyan-
ezt. Ô menjen el Debrecenbe, és ott ô harcoljon a mi kis köztársaságunkért, ô
hazudtolja meg a kisgazdákat, ô szerelje le Mrázikot, akirôl már tudtuk, hogy ott
rontja a levegôt, ott áskálódik, nyüzsög, pezseg és pattog a jövô Magyarorszá gá -
nak ideiglenes fôvárosában.
Gajdos még nem is olyan régen az uradalom számadó juhásza volt, de miután

a merinó-juhok létszáma az utóbbi néhány hét során a radikális csökkenés irányá-
ban halad, két héttel ezelôtt átkerült a telekkönyvi hivatalba, ahol a kérvényiroda
fô osztályvezetôjeként szolgálja városunk érdekét.
A juhászok mindig is kiváló diplomáciai érzékkel rendelkeztek, míg a kaná-

szok, beleértve Puprakelt is, néha kicsit nyersebbek a kelleténél. Már a Bibliában
sze replô Ábel is juhász volt: ez mindenképpen Gajdos mellett szól. Másfelôl igaz
ugyan, hogy Puprakel nem ijed meg egy kis küzdelemtôl, márpedig a nem zet -
gyûlésben muszáj lesz küzdeni, de azért Gajdost is kemény fából faragták. Fiatal
ko rában foggal herélte a kisbárányokat, nem volt szüksége késre, egyszer pedig a
kar molci csárdában tizenöt vendéget vágott fejbe az ólmosbotjával.
Úgy látszott, hogy a Végrehajtó Tanácsban a Gajdos-párti irányvonal kerekedik

felül.
De aztán fölvetôdött az a kérdés, hogy: vajon a nemzetgyûlésben birkákkal

vagy disznókkal kell-e megbirkóznia a hömpölyzugi küldöttnek? Mert a disznók-
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hoz kanász kell, még akkor is, ha nyomdász lett belôle. Márpedig Mrázik elvtárs
két ségkívül egy utolsó, mocskos disznó.
Kezdett a mérleg Puprakel javára billenni.
Ekkor egy újabb kérdés merült fel. Mi lesz abban a nem várt esetben, ha szilárd

hû ségû küldöttünk elárul bennünket? Például ha eldorbézolja azt az ötven pengô
na pidíjat, melyet a városi takarékpénztár páncélszekrényében talált nagyobb
összeg bôl utalványozunk neki, és a felelôsségrevonástól tartva, elszökik? Vagy ha
jó pénz reményében csatlakozik Bresztovszkyhoz és a többi ellenünk csaholó
korcs, veszett kutyához? Vagy ha, teszem azt, Mezei, a baloldali népi író beprote-
zsálja küldöttünket fûtônek a református kollégiumba, ahol szintén zajlanak elôké -
szí tô tárgyalások, és ô ott fog fûteni legalább áprilisig?
Ilyen esetben, ami persze sohasem következik be, hiszen a legderekabb,

legmegbíz hatóbb elvtársainkról döntünk, szóval ilyen esetben is itt marad váro-
sunkban az illetônek a családja, és ôket fogjuk a legszigorúbb megtorlással sújtani.
Mármost Puprakelnek van családja, Gajdosnak meg nincs. Gajdos mondogatta

ugyan, hogy jobban esik a paráznaság, ha kettônk közül csak nekem van farkam,
eb bôl pedig arra lehetett következtetni, hogy megnôsül, de aztán mégsem nôsült
meg. Érte nem ejthetünk túszul senkit. Puprakel viszont egy fôzelékszagú feleség
és hat vagy nyolc csorgó orrú gyerek miatt aggódhat.
Már-már biztosra vettük, hogy mégiscsak Puprakel fogja képviselni Hömpöly -

zugot a nemzetgyûlésben. De aztán eszünkbe jutott, hogy Puprakel nemigen sze-
reti a családját. Akkor mi lesz, ha meg akar szabadulni tôlük? Olyan biztos, mint a
hétfô utáni kedd, hogy elszökik!
Nehogy már mi rugdossuk el Debrecenbe, és még napidíjat is adjunk neki!
A dolog elôzményéhez tartozik, hogy beteljesült Mátrai szava. Ô mondta nem

is egyszer: mi nem akarunk Debrecentôl semmit, ha meg Debrecen akar tôlünk
va lamit, akkor tolja ide azt a rücskös pofáját!
Nos, egy szép, zúzmarás napon, amikor más években a Mikulás szokott jönni,

most azonban Párizs tehetséges fiataljai próbálgatták a Cinka Pannáról és Rákóczi
fejedelemrôl szóló operettet, váratlanul kiderült, hogy Debrecen akar tôlünk vala-
mit, és elküldte hozzánk a kézbesítôjét. Még a rücskös pofa is stimmelt, mert a
kéz besítô arca tele volt pattanásokkal.
Errôl könnyû volt meggyôzôdnünk, mert az úriembert Polkovnyik elvtárs kato-

nái átszállították az innensô partra, ahol a két fegyveres polgárôrnek, Derûsnek és
Bo rúsnak felmutatott egy hivatalos formájú levelet, mire ôk vonakodás nélkül to -
vábbengedték.
Mátrai valamit félreérthetett, mert eleinte azt hitte, hogy egy egész kormánykül -

döttség érkezett hozzá, de aztán eszébe jutott, hogy még nem alakult meg a kor-
mány. Így tehát a pattanásos arcú kézbesítôt jó sokáig várakoztatta.
Elôször jelentést kért az ôrzött objektumokról, a Hömpöly és a Kecsegés partsza-

kaszain történt eseményekrôl, rendkívüli eseményekrôl, az ormóférgesi kastély intar-
ziás padlózatának tûzifává alakításáról, az egyes dûlôk állapotáról és más effélékrôl.
Ezután eligazítást tartott, parancsokat és rendeleteket hirdetett.
Ezt követte, mert idôközben beesteledett, az egész nap részletekbe menô érté-

kelése.
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Debrecen kézbesítôje pedig türelmesen várt. Néha elôvett a zsebébôl egy kis
ke nyeret, azt majszolta. Örülhetett, hogy nem zártuk be a városháza pincéjébe. Ha
pe dig azt hiszi, hogy most már, amikor nyílik a tárgyalóterem ajtaja, és kiözönlik a
Höm pölyzugi Nemzeti Bizottság, végre ô is sorra fog kerülni, akkor téved. Mátrai
most átmegy Polkovnyik elvtárshoz, akivel különbözô aktuális kérdésekrôl kon-
zultál, sok idôt eltöltve és éppolyan sok poharat kiürítve, utána pedig hazamegy,
és lefekszik aludni. 
Reggel jutott eszébe, hogy tudakozódjék: milyen néven tisztelhetjük azt a

pattanásos képû urat, aki Debrecenbôl idefáradt hozzánk? Mert ugyebár az ember-
nek, mármint a legtöbb embernek tisztességes neve is van.
Mondták neki, hogy az illetônek az a neve, hogy Tarfô. Ez pedig ugyebár azt

jelenti, hogy „kopasz”. Ez pedig csak azért érdekes, mert a Debrecenbôl jött leve-
let Mrázik írta. Amikor Debrecen akar valamit, akkor igazából Mrázik akar tôlünk
va lamit.
Hogy mi állt a levélben, azt nem tudom, mert Mátrain kívül nem olvasta senki.

Annyit tudok, hogy a levél írásakor, december elsô hetében Mrázik már a nem -
zetgyûlés ellátási biztosa volt. Javában szervezte a nemzetgyûlés tagjainak folya-
matos ellátását, a Vörös Hadsereg hadtáp-utánpótlását, és a debreceni polgári élel -
mi szertartalékok feltöltését. Így tehát nem tudom megmondani, hány vágó mar hát,
ser tést és juhot, továbbá hány mázsa búzát követelt a hömpölyzugi elöljáróságtól,
negyvenet-e vagy négyszázat.
Hiszen ezek úgyis csak számok, elvont fogalmak.
Azt viszont tudom, hogy Mátrai megkérdezte Tarfôtôl, dohányzik-e. Az igenlô

vá lasz hallatán megkínálta Tart egy Trabucco szivarral. Még tüzet is adott neki.
Szé pen, akkurátusan összesodorta Mrázik levelét, meggyújtotta, úgy tartotta a Tra -
bucco alá.
Mátrai sem negyvenet, sem négyszázat nem adott semmibôl, hanem ennek a

szivar nak a csutkáját küldte Mrázik részére Debrecenbe. Tehette: még sok Trabuc -
cója volt raktáron, továbbá Virginiája és Memphise is volt, mert májusban, amikor
Weiszdorn dohányáru-kereskedésének hatósági, majd népi újraelosztására sor ke -
rült, ô is beszerzett néhány ládikával mindenbôl.
Nem biztos, hogy Tarfônek jólesett egyhuzamban végigszívni az egész Trabuc -

cót, mindenesetre nem tehetett mást, fújta a füstöt. Közben hol elvörösödött, hol
el fehéredett, hol elzöldült, így jelenítve meg egy pofára a nemzeti színeket, annak
a nemzetnek a színeit, amelytôl Hömpölyzug hûtlenül elszakadt. Mátrai arra emlé-
keztette Tarfôt, hogy régebben az ilyen levelek átadóinak levágták az orrát és a fü -
lét, néha az egész fejét is. Most persze jóval civilizáltabb korban élünk, mint régen,
úgyhogy fül- és orrlevágástól Tarfô ne tartson. A fejével meg végképp nem törté-
nik semmi baj, mert az nem baj, ha tisztul a forma, és markánsabb lesz a körvonal.
Mindössze annyi történik, hogy Tarfô külseje összhangban lesz a nevével, vagyis
kopaszra nyírjuk. Erre is csak azért van szükség, hogy Bernolák, a rajztanár egy
kü lönleges, lemoshatatlan vegytintával ráírhassa a csupasz fejbôrre a választ,
amely rövid és tömör, de tartalmas válasz lesz.
Meg mernék esküdni rá, hogy Mátrai nem merészkedik idáig, ha Polkovnyik

elvtárs, akivel közösen szerzett az ablakosi cukorgyárból tíz kiló kristálycukrot,
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melybôl majdnem két és fél kilónyit szét fogunk osztani a rászorulók közt, nem
biz tosítja ôt a lehetô legnagyobb általánosságban arról, hogy a Vörös Hadsereg to -
vábbra sem kíván beavatkozni Hömpölyzug belügyeibe. Ezt Mátrai bátorításként,
biz tatásként értelmezte. Neki Debrecen ennyit sem parancsol! – mutatott a szintén
Weiszdorn fiókjaiból származó hercegovinai cigaretta lepöckölt hamujára.
Bernolák vegytintáját végül mégsem vettük igénybe. Miközben Fodrász-Mátrai

le kopaszította Tarfô fejét, Najmán elmagyarázta Mátrainak, hogy a vegytintával fej -
bôr re írt választ akárki lefényképezheti, és a kisgazda sajtóban, de még a balolda-
li sajtóban is felhasználhatják ellene. Viszont kellene küldenünk valakit a nemzet -
gyûlésbe, hogy a mostanihoz hasonló eset ne fordulhasson elô többé.
Mátrai gondolkodott egy kicsit, majd legyintett, és kijelentette: nekünk Debre -

cenhez semmi közünk. Szabad és független állam vagyunk. Leszarjuk a határain-
kon túliakat.
Hessegetô mozdulattal biztosított szabad eltávozást a simafejû Tarfônek, jelez-

ve ugyanakkor: ha még egyszer idemerészkedik, nem fog annyi nagylelkûséget ta -
pasztalni, mint most.
Így tehát Puprakelnek, aki nyomdaigazgatói kinevezése óta az emberi csu -

paszság bûvöltében élt, és arról ábrándozott, hogy a kommunizmussal vemhes jö -
vôben a lányoknak és az asszonyoknak úgyszólván kötelezô lesz simára borotvál-
ni nemcsak a hónaljukat, hanem az ágyékukat is, majdnem teljesen igaza lett. A tö -
kéletes államban mindenki kopasz, vagy legalábbis minden egyes lekopaszítás
egy-egy lépéssel közelebb visz minket a tökéletességhez.

ED


