
D¢ry Tibor

ELBESZ°L°S (I)

à...mert az ember nem v¢thet, ha jÂzan,
Minden gonoszsÀg hagymÀzbÂl ered.
Elûbb lehetne a lÀngbÂl vÁz ¢s j¢g
S az ¢gi f¢nybûl vastag ¢jszaka,
Mint a valÂdi b´lcsbûl rÃt gonosz.Ê

(Berzsenyi)

ä Az ember tisztess¢ges ä mondta a diÀk.
ä Igen ä mondta az apa.
ä Ami engem illet, ¢n hiszek az emberi tisztess¢gben.
ä Igen ä mondta az apa.
ä Az ember tisztess¢ges ä ism¢telte a diÀk, s zavarÀban nagy, lapos arca kiv´r´s´d´tt,
s megizzadt hatalmas lapÀttenyer¢t v¢gighÃzta a nadrÀgszÀrÀn. ä A hajlamai tisztes-
s¢gesek. Eredendûen tisztess¢ges, az a szent meggyûzûd¢sem.

ä Igen ä mondta az apa.
A diÀk egyre jobban k¢ts¢gbeesett. ä HÀt nem az? ä k¢rdezte ormÂtlan vastag hang-

jÀn, amelyben hajszÀlerekk¢nt m¢g n¢ha egy-egy v¢konyabb kamaszkori r¢teg is meg-
megrezd¡lt. ä HÀt nem az?

ä Dehogynem, fiam ä mondta az anya, egy karcsÃ kis fekete asszony, aki csillogÂ
nagy hajÀval, k¢t nagy szem¢vel s vidÀm hangjÀval hÃsz ¢vvel fiatalabbnak lÀtszott ko-
rÀnÀl. ä Igazad van, az emberek ÀltalÀban tisztess¢gesek.

ä Igen ä mondta az apa.
MÀr-mÀr az anyja is ¢szrevette, hogy a fia nevets¢ges, de megbocsÀtott neki. ä S ha

az emberek ÀltalÀban nem volnÀnak is tisztess¢gesek ä mondta a diÀk, mind a tÁz uj-
jÀval v¢gigf¢s¡lve nagy kazal barna hajÀt ä, ¢n az akarok lenni. Elt´k¢lt szÀnd¢kom,
hogy az maradok. AkÀr helyesli ¢desapÀm, akÀr nem.

ä Igen ä mondta az apa.
A diÀk felkelt az asztal mellûl, s nagy vastag lÀbÀval kiment a szobÀbÂl. Az anya meg-

rend¡lten utÀnapillantott. A fiÃ term¢szetesen megbotlott a nagy eb¢dlûszûnyeg s az
ajtÂ elûtti kis futÂszûnyeg talÀlkÀjÀnÀl. Az anyja sÂhajtott. ä Nem lehet rajta segÁteni
ä mondta az apa, egy ûsz pofaszakÀllas, villogÂ szem¡vegü, nyugalomba vonult orvos,
kit csak az elsû vilÀghÀborÃ nagy emberanyag-sz¡ks¢glete rÀncigÀlt ki Ãjra a pÀlyÀra.
ä Nem lehet rajta segÁteni. Nevets¢ges figura. K¢rdem, mi k´ze az emberi nem ere-
dendû tisztess¢g¢nek vagy tisztess¢gtelens¢g¢nek ahhoz, hogy valaki bevonulÀs elûtt
a beteg jobb karjÀval szupervizitre jelentkezik-e? S k¢rdem, mi k´ze egyÀltalÀn az em-
beri tisztess¢gnek ehhez az eg¢sz istenverte hÀborÃhoz?

ä Nem akarja, hogy kiv¢telezzenek vele ä mondta az asszony k´nnybe lÀbadt szem-
mel.

Az orvos legyintett. ä Nem lehet rajta segÁteni ä mondta. ä Aki a maga mindennapi
cselekedeteit egytûl egyig mind erk´lcsileg akarnÀ igazolni, az elûbb-utÂbb elme-
gyÂgyint¢zetbe vagy akasztÂfÀra ker¡lne. Vagy ¢n nem vagyok neki el¢g tisztess¢ges?
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ä kiÀltotta hirtelen elv´r´s´dve, s csÁptetûj¢t leakasztva az orra nyerg¢rûl, feles¢ge fel¢
hajolt, s vaksi szem¢vel az arcÀba bÀmult. ä Harminc ¢ve ¢lek veled, az Àlmaimat is
ismered. Az ¢n tisztess¢gemre nem bÁzhatta volna rÀ magÀt?

Az asszony szÂtlanul a k¢t kez¢be fogta az ura kez¢t, s ettûl ez abban a pillanatban
lecsillapodott. ä Ne szÂljak m¢giscsak az ezredorvosÀnak? ä k¢rdezte. ä Egy szavamba
ker¡l, s hazak¡ldik azzal a nyamvadt deltoidos vÀllÀval. De ha holnap reggel bevonul,
mÀr sokkal nehezebb lesz kikaparni.

Az anya hosszan maga el¢ n¢zett. Az asztalon a kukoricakeny¢r k¢nsÀrga morzsÀi
s az elcseppentett ecetes babfûzel¢k foltjai k´z´tt kottafejszerü legyek mÀszkÀltak, ha-
sonlatosan a v¢gelÀthatatlan Schneider-f¢le ujjgyakorlatokhoz, melyeket fej¡k f´l´tt
a harmadik emeleti lakÂ kisasszony lÀnya p´ty´gtetett ki zongorÀjÀn d¢lutÀn kettû ¢s
n¢gy k´z´tt. A nyitott ablakon Àt hallani lehetett egy villamos cs´nget¢s¢t, amint a
ter¢zvÀrosi templom elûtt ¢les Ávben befordult a KirÀly utcÀba. ä Ne szÂlj az ezredor-
vosnak! ä mondta az asszony.

Az apa Ãjra elv´r´s´d´tt. ä Ezek szerint ¢n nem tudnÀm, mi a tisztess¢g?
ä Tudod ä mondta az asszony, s kez¢nek egy gyors, bÀjos mozdulatÀval megigazÁ-

totta a hajÀt.
Az apa Ãjra levette csÁptetûj¢t, megt´r¡lte egy darabka szarvasbûrrel, s ¡res szem¢-

vel a levegûbe bÀmult. ä Betartom a t´rv¢nyeket s rendelkez¢seket ä mondta. ä Amikor
ezek nem szolgÀlnak vilÀgos ÃtmutatÀssal, sajÀt igazsÀg¢rzetemre hallgatva jÂzan ¢s
m¢ltÀnyos igyekszem lenni. Ha lehet, mindig a gy´ng¢bbnek fogom a pÀrtjÀt, m¢g a
magam p´reiben is, sajÀt ¢rdekeim ellen, hacsak nem sÃlyosabb gravamenrûl van szÂ.
Megadom a koldusnak, ami a koldus¢. S ¢n ne tudnÀm, mi az tisztess¢gesnek lenni?

ä Tudod ä mondta az anya.
ä Egy huszonk¢t ¢ves siheder oktat ki engem?
ä Ha valaki, akkor te tudod, mi az tisztess¢gesnek lenni ä mondta az anya, s ¢des

mosolyÀval b¢kÁtûn rÀmosolygott az ´regemberre.
Az orvos fogta a mankÂjÀt, mely jobb k¢z felûl az asztalnak volt tÀmasztva, s indu-

latosan beled´fte a kopott nagymintÀs sÀrga-piros szmirnaszûnyegbe. ä De a tisztes-
s¢ges ember csak Ãgy tud megmaradni ä mondta ä, ha tisztÀban van azzal, hogy az
emberek nagy t´bbs¢ge tisztess¢gtelen. Te a fiadbÂl futÂbolondot nevelt¢l.

ä BocsÀss meg! ä mondta az anya.
Az orvos felÀllt, s mankÂjÀra tÀmaszkodva ä k¢t ¢vvel ezelûtt t´rt el a lÀba ä az ajtÂ

fel¢ indult. ä Soha nem lesz olyan boldog, mint amilyen ¢n voltam melletted ä mondta
sÂhajtva. ä Szeg¢ny h¡lye.

ä KÀroly!
ä JÂl van, nem szÂlok, ha nem akarod ä mondta az orvos. ä Egyelûre m¢g itt vagyok

¢n a hÀta m´g´tt. Csak egy dologtÂl f¢ltem: hogy egyszer valamilyen jÂvÀtehetetlen
ostobasÀgot fog elk´vetni.

ä Ne szÂlj! ä mondta az anya, gy´ny´rü fekete szeme k´nnybe lÀbadt. ä °ljen a
maga feje szerint. Tudod, KÀroly, milyen babonÀsan f¢lek attÂl, hogy erûszakkal be-
leavatkozzam a mÀs ember ¢let¢be, hÀt m¢g a fiam¢ba! S csak v¢ge lesz most mÀr en-
nek a sz´rnyüs¢ges hÀborÃnak!

A hÀborÃnak az 1918-as oktÂberi àûszirÂzsÀsÊ forradalom ugyan hamarosan v¢get
vetett, de TamÀsnak elûbb m¢g k¢t keserves hÂnapot kellett leszolgÀlnia, amÁg visz-
szaker¡lt a polgÀri ¢letbe. BevonulÀsa elûtt az utolsÂ est¢t Erzsivel, a csalÀdnÀl szolgÀlÂ
mindenessel t´lt´tte, aki mÀr r¢g szÁvesen ÀgyÀba fogadta volna a mindig udvarias,
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tiszta szÀjÃ, szem¢rmesen sz¢gyenkezû nagydarab diÀkot, ha ez le tudja gyûzni kama-
szos f¢l¢nks¢g¢t s az ennek palÀstolÀsÀra hivatott lelkiismereti k¢ts¢geit. ä °n a te he-
lyedben nem kezdtem volna ki azzal a lÀnnyal ä magyarÀzta egyszer egyik diÀktÀrsÀ-
nak, aki eldicsekedett neki csel¢dj¡k meghÂdÁtÀsÀval ä, mert az ilyen ¡gyekben soha-
sem tudhatod, mekkora r¢sze van az esetleges szerelmi vonzÂdÀsnak, s mekkora a
lÀny gazdasÀgi kiszolgÀltatottsÀgÀnak. ä HÀt aztÀn! ä felelte a mÀsik. ä Ne f¢lj, az¢rt
Ágy is jÂlesett neki.

TamÀs nagy lapos arcÀt koll¢gÀja fel¢ fordÁtotta, s egy ideig szÂtlanul eln¢zte. Te-
kintete Àrtatlan volt ¢s f¢lelmetes. A mÀsik les¡t´tte szem¢t. A nagy lapos arc, melynek
csak az ÀllÀn serkent ki n¢hÀny ritka, szÁntelen szûrszÀl, s egy¢bk¢nt oly sima puha
volt, mint egy csecsemû teste, kiss¢ lelapÁtott orrÀval, egybenûtt szÁntelen szem´l-
d´k¢vel s elÀllÂ f¡l¢vel minden csÃnyasÀga ellen¢re mÀr elsû rÀn¢z¢sre megkedvel-
tette magÀt, s ´nk¢ntelen¡l pÀrtfogÂi mosolyra fakasztotta az embert, sût ha k´ly´k-
kutyaszerüen rÀncolÂdÂ homlokÀt n¢zte, meg is nevettette ä de ha tekintet¢vel talÀl-
kozott, a nevet¢se hirtelen elÀllt. Az otromba, semmitmondÂ arc vakÁtÂ feh¢r fogso-
rÀval elmer¡lt a diÀk eg¢sz l¢ny¢nek ellenÀllhatatlan, gyermekesen kusza varÀzsa m´-
g¢, s az emberek egy jÂ r¢sze azonnal ellenûrz¢s n¢lk¡l, mosolyogva behÂdolt neki, a
mÀsik, term¢szetesen jÂval nagyobb r¢sze mint hasznavehetetlen h¡lye ÀlmodozÂt ki-
rekesztette gondolkodÀsÀbÂl, s elutasÁtotta.

ä Nem tisztess¢ges dolog ä mondta TamÀs vastag hangjÀn az ÀmuldozÂ koll¢gÀ-
nak ä, ha az ember vissza¢l a nû gazdasÀgi kiszolgÀltatottsÀgÀval! ä H¡lye, gondolta a
mÀsik. ä Az sem tisztess¢ges dolog ä folytatta TamÀs erûsen elpirulva ä, ha az ember
olyan nûvel fekszik le, akit nem szem¢lye miatt kÁvÀnt meg, hanem csupÀn durva f¢r-
fivÀgyainak kiel¢gÁt¢s¢re. ä H¡lye, ism¢telte gondolatban a mÀsik, de nem mondta ki
hangosan, mert TamÀsrÂl ismeretes volt, hogy ä noha m¢g ¢let¢ben nem ¡t´tt meg
sem embert, sem Àllatot ä mÀr tizennyolc ¢ves korÀban a CzÀja cirkuszban hibÀs jobb
karja ellen¢re a csÁpûj¢n¢l fogva a levegûbe emelt, majd k¢t perc alatt a vÀllÀra fektetett
egy Mahomet Ali nevü, 110 kilÂs hivatÀsos t´r´k birkÂzÂt. ä Nem, nem helyes ä mond-
ta fej¢t rÀzva, felÀllt az Erzs¢bet t¢ri padrÂl, szemben a Semmelweis-szoborral, ahon-
n¢t a k¢t diÀk a gyerekeiket s¢tÀltatÂ fiatal mamÀkat, nevelûnûket ¢s gyerekkocsikat
tologatÂ horvÀt szoptatÂs dadÀkat n¢zegette, ¢s felhev¡lt szÂrakozottsÀgÀban k´sz´n¢s
n¢lk¡l, hevesen gesztikulÀlva, kid¡llesztett mellkassal, mint egy m¢g le nem leplezett
sÀrkÀny´lû lovag eltünt a sokadalomban.

Nem valÂszÁnü, hogy csupÀn karjÀnak, lÀbÀnak, nyakÀnak vastagsÀga ¢s fiatalÃr
mivolta ejtette volna meg Erzsi szÁv¢t, vagy az a k´r¡lm¢ny, hogy annyival magasabb
volt a kis parasztmenyecsk¢n¢l, hogy az csak fej¢t felvetve tudott vele szÂt cser¢lni.
Erzsi mÀr t´bb mint n¢gy ¢ve szolgÀlt dr. TompÀ¢knÀl, s amikor a mÀsodik ¢v v¢ge
fel¢ a nagysÀgos asszony megengedte neki, hogy magÀhoz vegye, a csel¢dszobÀba, ́ t-
¢ves t´rv¢nytelen leÀnykÀjÀt, akit egy Pest k´rny¢ki svÀb gazdacsalÀdnÀl helyezett el,
a menyecske elhatÀrozta, hogy hÀlÀbÂl fizet¢sk¢pp az elsû adandÂ alkalommal been-
gedi szobÀjÀba a nagy mahomet fiatalembert. LÀtni valÂ volt, hogy szÀzrÀncÃ kem¢-
nyÁtett szoknyÀja, mindig tiszta, g´mb´lyü feh¢r karja, tejfeh¢r hibÀtlan madonnaar-
ca, melyet az egyik, kiss¢ kancsalÁtÂ szeme sem csÃfÁtott el, s a ruhÀk alatt felsejlû eg¢sz
kem¢ny, rugalmas feh¢r teste felhevÁtette TamÀs k¢pzelet¢t; ha szoknyÀjÀt begyürve,
g´mb´lyü meztelen lÀbÀval padlÂt kef¢lt, a fiatalÃr azonnal kiment a szobÀbÂl. De Er-
zsi hiÀba s¡t´tte le szem¢rmetesen a szem¢t, ha TamÀs v¢letlen¡l rÀn¢zett, s hiÀba ka-
cagott nagyokat ¢des csiklandÂsan, hosszan megf¡rdetve hangjÀt puc¢r meleg szÀjÀ-
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ban, ha a szomsz¢d szobÀban vagy a konyha k´zel¢ben tudta a fiatalurat, s est¢nk¢nt,
ha a nagysÀgos asszonytÂl rÀmolÀs utÀn hangos àkez¡ket csÂkolomÊ-mal elk´sz´nt ¢j-
szakÀra, hiÀba mosolyodott el titkosan, szinte csak a szÀja sarkÀval s a nefelejcsk¢k kan-
csal szem¢vel, mik´zben hÀtrapillantva behÃzta maga m´g´tt az ajtÂt, TamÀs ¢jjel nem
kopogott be a szobÀjÀba. Pedig fizetûk¢szs¢g¢t utÂbb a szem¢lyes vonzalom is egyre
jobban n´velte. Egy pÀrbesz¢det lesett el egyszer a szomsz¢d szobÀbÂl a csalÀdi vacso-
rÀzÂasztal f´l´tt, mely megkacagtatta s megmelengette a szÁv¢t. ä Sajnos, attÂl f¢lek,
szarka van a hÀznÀl ä mondta a nagysÀgos asszony sÂhajtva.

ä Mi hiÀnyzik? ä k¢rdezte az orvos.
ä AprÂsÀgok ä mondta az asszony azon a mindig vidÀman csengû, ¢des hangjÀn,

melyben m¢g az ifjÃsÀg eg¢sz nagy rÂzsakertje nyÁlott.
ä Egyszer egy korona, amit a pohÀrsz¢ken felejtettem este, de reggel takarÁtÀs elûtt

m¢g biztosan ott volt, mÀskor egy vadonatÃj fekete gyapjÃharisnyÀm, melyet m¢g hÀ-
borÃ elûtt vettem...

ä K¡ldd el a lÀnyt! ä mondta az orvos, ujjaival ûsz pofaszakÀllÀt gerebly¢zve.
ä Honn¢t kerÁtek most mÀsikat?
ä A csel¢dszerzûbûl.
ä Mind lop ä mondta az asszony vidÀman. ä Ez legalÀbb tiszta, ¢s tud fûzni.
ä Hogy k¢pzeli azt ¢desapÀm, hogy mama a puszta gyanÃra, minden bizonyÁt¢k

n¢lk¡l kitesz valakit a kenyer¢bûl! ä kiÀltotta a diÀk, s vastag morgÂ hangja szinte el-
v¢konyodott a felhÀborodÀstÂl. ä MÀr engedelmet k¢rek, most, a hÀborÃ kellûs k´ze-
p¢n, gyerekest¡l kitegy¡k az utcÀra ezt az asszony, csak az¢rt, mert egy pÀr fekete
gyapjÃharisnya elkallÂdott? S egy¢bk¢nt is kezeskedem ennek a nûnek a becs¡-
letess¢g¢¢rt. SzÂ sem lehet arrÂl, hogy ez bÀrmihez is hozzÀnyÃlna. Csak rÀ kell n¢zni
arra a szelÁd tiszta arcÀra...

ä A kez¢re kell n¢zni, fiam ä mondta az orvos. ä De te alighanem mÀshova szoktÀl.
ä Kik¢rem magamnak, ¢desapÀm ä mondta a diÀk, s Erzsi, kez¢t kacagÂ szÀjÀra

szorÁtva, az ajtÂ m´g¡l is lÀtni v¢lte, amint nagy elÀllÂ f¡le kiv´r´s´dik a m¢ltatlanko-
dÀstÂl. ä Ilyeneket nekem ne mondjon! Ha ez az asszony t¢nyleg lop, s van rÀ bizo-
nyÁt¢k, akkor ¢n magam fogom k´vetelni, hogy jelents¡k fel. De amÁg bizonyÁt¢k
nincs, addig nem lehet elk¡ldeni, mert k¡l´nben...

ä Vele m¢sz, mi? ä mondta az orvos.
A diÀk felugrott, ¢s b¡szk¢n felvetett fejjel, szÂtlanul kiment a szobÀbÂl. EnnivalÂan

buta volt, m¢g apja is mosolyogva n¢zett utÀna, csak az anyja sÂhajtott. De ¢jjel nem
kopogott be Erzsi szobÀjÀba. Egy f¢l ¢v mÃlva csÂkolta meg elûsz´r, s m¢g aznap k´-
z´lte vele ä miheztartÀs v¢gett ä, hogy nem fogja feles¢g¡l venni, mert minden valÂ-
szÁnüs¢g szerint kev¢ss¢ illen¢nek egymÀshoz. ä Menjen a fen¢be ä mondta Erzsi ä,
mÀr hogy k¢pzeli azt, hogy ¢n magÀhoz feles¢g¡l megyek? ä TamÀs a bevonulÀs elûtti
utolsÂ est¢j¢t szemelte ki arra, hogy elk´sz´nj´n sz¡zess¢g¢tûl. °pp egy vasÀrnapra
esett, Erzsinek kimenûje is volt. NyilvÀnvalÂ volt azonban, a napnÀl is vilÀgosabb a
diÀk szÀmÀra, hogy sz¡lei hajl¢kÀban nem volna illû a szerelemnek Àldoznia. Hogy
anyjÀnak, ennek a kis tiszta, ¢des szent asszonynak is voltak valaha szerelmi gerjedel-
mei, amelyeknek û vilÀgraj´tt¢t k´sz´nheti, az oly messze esett tudatk¡sz´b¢tûl, mint
akÀr annak a lehetûs¢ge, hogy û valaha embert gyilkoljon. De egy¢bk¢nt is Erzsi egy
Àgyban aludt h¢t¢ves kislÀnyÀval. ä Nem baj, annak jÂ Àlma van ä mondta a menyecske
halkan, szem¢t les¡tve, s a szÀja sarkÀban mintha egy kis huncut mosoly rejtûz´tt vol-
na, melyet a diÀk nem tudott mire v¢lni.
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A RÀkÂczi Ãti PannÂnia SzÀllÂban vett ki egy szobÀt. 1918 augusztusÀban a hÀborÃs
fûvÀrosban, melyet a frontrÂl haza´z´nlû szabadsÀgos vagy sz´k´tt katonÀk tÁzezrei,
a vid¢krûl feltÂdulÂ parasztsÀg, a LengyelorszÀgbÂl ¢s GalÁciÀbÂl ¢rkezû menek¡ltek
teljesen kiforgattak k¡lsû k¢p¢bûl, az egykor elûkelû PannÂnia SzÀllÂ is mÀs ruhÀt ´l-
t´tt. Ahol azelûtt vid¢ki nemesurak, k¢pviselûk, szolgabÁrÀk, fûjegyzûk, fûispÀnok, jÂ-
mÂdÃ f´ldbirtokosok szÀlltak meg, eb¢deztek ¢s vacsorÀztak tisztes szolid k¢nyelem-
ben, ott most egy jellegtelen, sokr¢tegü, tÁznyelvü t´meg forgott, amelyben a bukovi-
nai kaftÀnos zsidÂ lÀnckereskedû b¢k¢sen oldalazott a HajdÃ megyei nyolcvanholdas
zsÁrosparaszttal, aki fia felment¢se dolgÀban jÀrt fenn a pesti miniszt¢riumban, a te-
r¢zvÀrosi zug¡gyv¢d a nyugalmazott szÀmvevûsz¢ki tanÀcsossal, aki àfeketeÊ r¢zgÀ-
liccal hÀzalt. Ebbûl a kevert t´megbûl Erzsi szÀzrÀncÃ kem¢nyÁtett szoknyÀjÀval nem
¡t´tt volna ki, de amikor TamÀs benyitott vele a szÀllÂ ¢tterm¢be, az ¡vegtetûvel fedett
nagy udvarra, ahol frakkos pinc¢rek bÂklÀsztak a feh¢r abroszos asztalok k´z´tt, Erzsi
egy kis meglepett kiÀltÀssal hirtelen elsurrant mellûle, csak a szÀllÂ bejÀratÀnÀl ¢rte
utol. ä Ej, ide mÀr nem megyek be ä mondta durcÀsan.

ä Mi¢rt nem? ä k¢rdezte a diÀk f¡lig v´r´s´dve.
ä Csak! ä mondta Erzsi, s vÀllÀt megrÀntva, lehajtott fejjel cipûje orrÀt vizsgÀlgat-

ta. ä HÀt akkor a szobÀban vacsorÀzunk, jÂ? ä mondta egy idû mÃlva TamÀs, aki elû-
zetes ¢tel- ¢s italÀldozat felmutatÀsa n¢lk¡l tapintatlansÀgnak tartotta volna, hogy Àgy-
ba szÀlljon szerelm¢vel. ä °nnekem nem kell vacsora ä mondta Erzsi. °rezni lehetett,
hogy fekete lakkcipûj¢ben ujjhegyen Àll a lÀba, mintha egyik percrûl a mÀsikra el akar-
na iramodni, a homlokÀba hÃzott szÀzszÁn selyemkendû alÂl ä melyet TamÀstÂl kapott
ajÀnd¢kba ä sürün kipislogott az utca fel¢, ahol a RÀkÂczi Ãti vasÀrnap esti forgalom
hÃzott el a szÀllÂ kapuja elûtt. ä Nem akarsz j´nni? ä k¢rdezte a diÀk, s a szÁve a tor-
kÀban szÂlt. A kis parasztmenyecske nem felelt.

ä SzÂlj, ha nem akarsz.
ä Ej ä mondta Erzsi ä, mit k¢rdez annyit!
Nem volt ¡res k¢tÀgyas szoba, csak egyÀgyas, az is csak udvari. A portÀs kifejez¢s-

telen merev arccal n¢zett a diÀkra.
ä Hogyhogy nincs k¢tÀgyas szoba?
ä A szÀlloda tele van, nagysÀgos Ãr ä mondta a portÀs.
ä TalÀn m¢giscsak van egy?
ä SajnÀlom ä mondta a portÀs.
ä Ha volna szÁves m¢g egyszer utÀnan¢zni ä mondta TamÀs, a hangja ¢szrevehetûn

remegett az izgalomtÂl. Erzsi hÀrom-n¢gy l¢p¢snyire Àllt a hÀta m´g´tt, s minden szÂt
hallott. ä Szeretn¢k egy k¢tÀgyas szobÀt, ha lehet...

ä Sajnos, nincs.
ä K¡l´n´s ä mondta TamÀs.
A portÀs nem vesztette el t¡relm¢t, Àllt ¢s hallgatott. ä Tetszik? ä k¢rdezte egy idû

mÃlva.
ä ¹n k¡l´n´snek talÀlja, hogy 1918 augusztusÀban, a hÀborÃ kellûs k´zep¢n nincs

¡res k¢tÀgyas szoba a PannÂniÀban? ä k¢rdezte a diÀk mellett egy ember.
ä Igen, k¡l´n´snek talÀlom ä mondta TamÀs, ¢s az idegen szeme k´z¢ n¢zve teljes

hosszÀban kihÃzta magÀt. Az ember elhallgatott. ä Ig¢nyt tetszik tartani az egyÀgyas
szobÀra? ä k¢rdezte a portÀs. A diÀk m¢g egy fenyegetû pillantÀst vetett a mellette ÀllÂ
idegenre, ez szÂtlanul eloldalgott. A szÀlloda ¢tterm¢bûl kiszürûd´tt a halk cigÀnyze-
ne. TamÀs abban rem¢nykedett, hogy Erzsi nem fut ki hirtelen az utcÀra. ä HÀt ha
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bizonyos, hogy nincs k¢tÀgyas szoba ä mondta ä, akkor legyen szÁves... ä MiutÀn be-
diktÀlta adatait a portÀsnak, ¢s ä poggyÀszuk nem l¢v¢n ä elûre kifizette a szobÀt, t¡n-
tetûn karon fogta Erzsit, ¢s a piros futÂszûnyeggel letakart, de csak homÀlyosan kivi-
lÀgÁtott l¢pcsûn felment az elsû emeleti egyÀgyas udvari szobÀba, melynek egyetlen
lef¡gg´nyz´tt ablaka a vilÀgÁtÂudvarra nyÁlt. VacsorÀt nem hozathatott, mert hÀborÃ
alatt sz¡netelt a szobÀban valÂ kiszolgÀlÀs. A londiner szÁvess¢gbûl lement k¢t konya-
k¢rt, de csak egy f¢l Âra mÃlva j´tt vissza. TamÀs az idût udvarias, elm¢s tÀrsalgÀssal
igyekezett el¡tni, tiszteletteljes tÀvolsÀgban a fiatal menyecsk¢tûl, aki kez¢t ´l¢ben
nyugtatva, moccanÀs n¢lk¡l, egyenes der¢kkal ¡lt az alacsony kopott bÀrsonyfotelen.
A diÀk szÀmÀra nem türt k¢ts¢get, hogy kÁm¢letlen durvasÀg volna, ha minden fel-
avatÂ szertartÀs n¢lk¡l egyenesen a tÀrgyra t¢rne. Egy¢bk¢nt sem lehetett tudni, hogy
a londiner melyik pillanatban kopog be. Minthogy Erzsi elfoglalta a szoba egyetlen
¡lûalkalmatossÀgÀt, TamÀs ide-oda rohangÀszott az ajtÂ s az ablak k´z´tt, s olyan sze-
retetrem¢ltÂn ¢s szellemesen tÀrsalgott, hogy egy akasztott embert is megnevettetett
volna. Erzsi eg¢sz idû alatt le nem vette szem¢t a cipûje orrÀrÂl, s csak n¢ha vetett egy
meg-megrebbenû kancsal tekintetet az ajtÂ fel¢, mintha a menek¡l¢s lehetûs¢geit
m¢rlegeln¢.

ä FÀradt vagy? ä k¢rdezte a diÀk.
ä Nem ä mondta Erzsi.
A diÀk megÀllt elûtte, len¢zett rÀ nagy lapos arcÀval. ä Mondd meg nyugodtan, ha

fÀradt vagy.
ä Nem vagyok fÀradt ä mondta Erzsi.
ä Rosszkedvü sem vagy?
ä Nem ä mondta Erzsi.
ä Pedig annak lÀtszol.
Erzsi a fej¢vel intett, hogy nem rosszkedvü.
ä Van az Ãgy n¢ha ä mondta a diÀk ä, hogy az embernek hirtelen megromlik a

kedve, maga sem tudja, mitûl. Mondd meg nyugodtan, ha nem jÂl ¢rzed itt magad,
akkor sz¢p csendesen hazamegy¡nk, mert a vilÀg¢rt sem akarnÀm, hogy itt valami a
kedved ellen¢re t´rt¢nj¢k.

ä Nincs semmi bajom ä mondta Erzsi.
A diÀk Ãjra megÀllt elûtte. ä Ha p¢ldÀul megbÀntad volna, hogy elj´tt¢l velem! ä

mondta nagyon gy´ng¢den, s vastag, izzadt ujjaival ÀllÀnÀl fogva maga fel¢ emelte
Erzsi sÀpadt madonnaarcocskÀjÀt. ä Nem haragszom meg, ha megmondod, mert ¢n
inkÀbb levÀgatnÀm a f¢l karomat, hogysem erûszakot tegyek valakin.

ä Maga mafla ä mondta Erzsi.
A diÀk ettûl valamicsk¢t megk´nnyebb¡lt, s kettûz´tt erûvel ¢s szeretetrem¢ltÂsÀg-

gal igyekezett tovÀbb mulattatni leendû szeretûj¢t. ä M¢g nem mondtam el neked,
hogy a jobb karom az¢rt hibÀs ä magyarÀzta csillogÂ feh¢r fogsorÀval ä, mert gyerek-
koromban csonttuberkulÂzisban szenvedtem, s vagy annak k´vetkezt¢ben, de lehet,
hogy attÂl f¡ggetlen¡l, bÀr egyidejüleg, az egyik vÀllizom, az Ãgynevezett deltaizom
elsorvadt. Ez¢rt nem tudom a jobb karomat vÁzszintesn¢l magasabbra emelni, s ez¢rt
is r´videbb vagy k¢t centivel a jobb karom a balnÀl, meg a jobb vÀllam is ennyivel
keskenyebb.

ä Nem baj az ä mondta Erzsi, s egy kicsit elmosolyodott, elûsz´r, amiÂta a szÀllodÀba
¢rtek.

ä Mert egy¢bk¢nt aztÀn teljesen eg¢szs¢ges vagyok, nem kell f¢lned ä mondta a fiÃ,
s eg¢sz nagy arcÀval biztatÂn, mint egy komoly, ¢rett f¢rfi rÀnevetett Erzsire.
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Egy ÂrÀval azutÀn, hogy a londiner felhozta a konyakot, hazamentek. SzÂtlanul l¢-
pegettek egymÀs mellett az idûk´zben mÀr lecsendesedett RÀkÂczi Ãton, melynek az
augusztusi hûs¢gben megpuhult aszfaltjÀrdÀja s megs¡lt hÀzfalai most adtÀk vissza a
napk´zben felszÁtt hûs¢get ¢s büzt; szinte sürübb volt most a levegû, mint delelû nap-
s¡t¢sben. A ritka villamosok is csak a hûs¢get kavartÀk fel maguk m´g´tt, mely m¢g
az ¢gboltot is eltakarta sürü sz´vûdm¢ny¢vel, a csillagokat is alig lehetett lÀtni. A RÂkus
KÂrhÀz aprÂ b´rt´nablakai az irdatlan nagy sÀrga falban hÀlyogosan csillogtak a gÀz-
lÀmpÀk citromszÁnü f¢ny¢ben.

Erzsi, aki j´vet egy negyed l¢p¢ssel el-elmaradozott a diÀk m´g´tt, most egy cipû-
hossznyival elûtte jÀrt. SzemlÀtomÀst sietett, kem¢nyÁtett szoknyÀja aprÂ hullÀmokat
vert kem¢ny lÀbikrÀja k´r¡l. Csak egyszer lassÁtott le egy gondolattal a fiÃ sz¢les vÀlla
m´g¢, amikor a Nemzeti SzÁnhÀz elûtt egy csapat r¢szeg katona az arcukba rikoltozott.
Gyalog mentek le a Nagyk´rÃton a KirÀly utcÀig, eg¢sz Ãton egyik¡k sem szÂlalt meg.

A Nagymezû utcÀba, kapujuk el¢ ¢rve, Erzsi a diÀk karjÀra tette a kez¢t. ä Nem baj,
fiatalÃr, megesik az mÀssal is. Ne bÃsuljon! ä mondta, s egy gyors k´nnyü csÂkot nyo-
mott TamÀs arcÀra, mielûtt a hÀzmester beengedte ûket a kapun.

*
Az Àlmatlanul elt´lt´tt ¢jszaka utÀn, mÀsnap reggel hat ÂrÀra a diÀk bevonult az ºllûi
Ãti kaszÀrnyÀba a 32. cs. ¢s kir. gyalogezredhez. ApjÀnak, aki elmenetelekor m¢g aludt,
levelet hagyott hÀtra, melyben elbÃcsÃzott tûle, ¢s ûszinte fiÃi szeretet¢rûl biztosÁtotta.
àHa sok dologban nem egyezik is a v¢lem¢ny¡nk ä Árta ä, de higgye el, ¢desapÀm,
hogy nem mindennapi szeretettel cs¡gg´k magÀn, s a legnagyobb tisztelettel adÂzom
tiszta ¢s kem¢ny jellem¢nek s annak az ´nfelÀldozÂ emberbarÀti munkÀnak, melyet
¢let¢ben v¢gzett. Tudom, hogy sok megprÂbÀltatÀs ¢rte, s hogy f¢rfiasan viselte el ûket,
s nem akarom most Ãgy elhagyni a hÀzÀt, ki tudja, mennyi idûre, hogy ¢rzelmeimet
illetûleg akÀr a legkisebb k¢telyt is hÀtrahagyjam lelk¢ben. Szeretem ¢s becs¡l´m ma-
gÀt, ¢desapÀm. A neveltet¢semre fordÁtott sok fÀradsÀgÀt nem k´sz´n´m meg k¡l´n,
az sz¡lûi k´teless¢ge volt, de megk´sz´n´m s forrÂ hÀlÀt ¢rzek az¢rt, s rem¢lem, ezt
nem tekinti tapintatlansÀgnak, hogy anyÀmat egy eg¢sz ¢leten Àt boldoggÀ tudta ten-
ni. Soha ember Ãgy meg nem ¢rdemelte a boldogsÀgot e f´ld´n, mint az ¢n tiszta ¢letü
¢desanyÀm, s meggyûzûd¢sem, hogy aki ezt meg tudta neki szerezni, az legalÀbbis
m¢ltÂ hozzÀ. M¢g egyszer k¢rem, ne vegye zokon, hogy ezt a k¢nyes tÀrgyat ¢n, a
gyermek¡k egyÀltalÀn szÂba merem hozni, s hogy a sz¡lûk ¢let¢nek egy oly r¢sz¢t is
figyelemmel kÁs¢rtem, amely kÁv¡l esik a fiÃi illet¢kess¢gen. Csak az¢rt szÂlok errûl,
m¢g egyszer bocsÀnatot k¢rve, hogy kifejez¢st adhassak legforrÂbb hÀlÀmnak s annak
a rem¢nyemnek ä f¢lve Árom ezt le, s k¢rem, a vilÀg¢rt ne tekintse tiszteletlen figyel-
meztet¢snek ä annak a rem¢nynek tehÀt, hogy soha semmi nem fogja megzavarni
boldogsÀgukat.Ê

A levelet anyjÀnak adta Àt, zÀrt borÁt¢kban, tovÀbbÁtÀs v¢gett, s egyÃttal a k´nnyes
szemmel s mosolygÂ szÀjjal bÃcsÃzÂ, t´r¢keny kis asszonynak a szÁv¢re k´t´tte, hogy
tÀvoll¢t¢ben a szokottnÀl is jobban t´rûdj¢k Erzsi kislÀnyÀval, aki az utÂbbi idûben
nagyon hozzÀszokott, f¢l napokat is csendesen eljÀtszogatott a diÀk szobÀjÀban, ennek
vastag paleontolÂgiai k´nyveiben az ¢rthetetlen ÀbrÀkat n¢zegetve. Meg volt rÂla gyû-
zûdve, hogy anyja el¢rti a finom c¢lzÀst, s a lopÀs m¢ltatlan gyanÃjÀval illetett csel¢det
nem fogja tÀvoll¢t¢ben elbocsÀtani vagy akÀr csak nyÁlt gyanakodÀsÀval megbÀntani,
ami most k¢tszeres sebet ejtene szÁv¢n. Amikor elbÃcsÃzott Erzsitûl, term¢szetesen
anyja jelenl¢t¢ben, az volt a benyomÀsa, mintha a csel¢dnek is ki volna sÁrva a szeme.



Reggel hat ÂrÀra pontosan ki¢rkezett a kaszÀrnyÀba. De a katona¢letben sehogy
sem talÀlta meg a hely¢t. MÀr a bevonulÀs mÀsnapjÀn ´tnapi kaszÀrnyafogsÀgra Át¢l-
t¢k, s bÀrmilyen hihetetlennek tetszik, ha az ember tekintetbe veszi a fiatalember sze-
lÁd, engedelmes term¢szet¢t, a katonasÀgnÀl elt´lt´tt k¢t hÂnap nagyobb fel¢t r¢szint
a kaszÀrnya, majd k¢sûbb a rÀkosszentmihÀlyi barakktÀbor fogdÀjÀban, r¢szint àfer-
serft¢benÊ t´lt´tte, noha t´rv¢nytisztelû s rendszeretû lelk¢vel igyekezett betüre be-
tartani minden szabÀlyt ¢s rendelkez¢st, s f´ljebbvalÂi, kÀplÀrtÂl a szÀzadparancsno-
kig, nagy t´bbs¢g¡kben elsû perctûl kezdve megkedvelt¢k az Àrtatlanul egy¡gyü, min-
dig mosolygÂ, szÁves, udvarias, nagy langal¢ta ´nk¢ntest. TamÀs itt is Ãgy jÀrt, mint
iskolÀiban: ÀllandÂan botladozott egy lÀthatatlan hÀlÂban, melynek bogait sajÀt maga
rÀntotta a bokÀjÀra.

Reggel hat ÂrÀtÂl d¢lig vÀrakozott egy szobÀban, melynek ä mint ÀltalÀban az eg¢sz
kaszÀrnyÀnak ä Àllott vizelet- ¢s hagymaszaga volt. M¢g tizen´t-hÃsz ember ûr´lte az
idût k´r¡l´tte, t´bbnyire ´reg n¢pfelkelûk, pocakos pesti kereskedûk, iparosok vagy
hivatalnokok, Áz¡leti gyulladÀsokkal, lÃdtalpakkal, visszerekkel, szÁvbillentyüzavarok-
kal vagy hatdioptriÀs szem¡vegekkel, akiknek az 1,80 m magas, erûs, vÀllas fiatal-
ember term¢szetesen azonnal elmagyarÀzta k¢sûi bevonulÀsÀnak kÂrk¢p¢t, az elsor-
vadt deltaizmot, amelynek k´vetkezt¢ben jobb karja k¢t centivel r´videbb, s vÁzszin-
tesn¢l magasabbra nem bÁrja felemelni, amit azonban, ha fel van ´lt´zve, szerencs¢re
nem lehet ¢szrevenni. ä Minek kell az embernek hÀborÃban a karjÀt vÁzszintesn¢l ma-
gasabbra emelni ä k¢rdezte savanyÃan az egyik kereskedûf¢le ä, hacsak nem akar le-
gyeket fogdosni a l´v¢szÀrokban. ä Vagy az ÀgyÃgolyÂk fel¢ kapkodni, hogy mindjÀrt
visszadobÀlhassa ûket az ember ä mondta egy mÀsik. Ezen mÀr jÂÁzüen r´h´gtek. ä
Teszem, az¢rt is sz¡ks¢g lehet rÀ ä mondta egy alacsony ember, foglalkozÀsÀnÀl fogva
valÂszÁnüleg szatÂcs, akinek mind a k¢t f¡l¢be vatta volt dugva ä, az¢rt is, ha jÂ ma-
gasan fel akar akasztani egy tÀblÀt a hadÀllÀsra, hogy: àMindjÀrt visszaj´v´k.Ê Most
mÀr az eg¢sz tÀrsasÀg der¡lt, TamÀs deltoidizma egy jÂ darabig nem ker¡lt le a napi-
rendrûl. GazdÀja feh¢r fogaival harsÀnyan egy¡tt nevetett a t´bbiekkel.

D¢lben levitt¢k ûket a raktÀrba, be´lt´ztetni. A k¢k pamutnadrÀg, amelyet TamÀsra
adtak, csavarhÃzÂszerüen ´lelte k´r¡l combjÀt, s lÀbikrÀjÀig ¢rt, zubbonya a hasÀig, s
hÂnaljban azonnal kirepedezett. Az û m¢reteire szabott egyenruhÀkat a n¢gy ¢ve tartÂ
hÀborÃ mÀr elfogyasztotta a hozzÀ valÂ emberekkel egy¡tt. A be´lt´z´tt harcosok n¢-
zegett¢k egymÀst, ¢s r´h´gtek. TamÀs a feje bÃbjÀn billegû csukasz¡rke sapkÀval s
k´ny´kig meztelen karjÀval Ãgy festett, mintha a Barokaldi cirkuszban akarna fell¢pni
hÀborÃs pÂtbohÂck¢nt. Az ûrmester szÂtlanul, olyan rem¢nytelen szomorÃsÀggal n¢z-
te a leg¢nys¢gi szÀllÀsÀra bevonulÂ csapatot, mintha lÀttÀra az emberis¢gbe vetett hit
utolsÂ marad¢ka is sz¢tfoszlott volna lelk¢ben, s nyilvÀn csak kereszt¢nyi alÀzatÀnak s
katonÀs ´nfegyelm¢nek volt tulajdonÁthatÂ, hogy nem fakadt hangosan sÁrva. Csak a
kez¢vel legyintett, ¢s kiment. ä JÂ ember lehet ä mondta TamÀs a szomsz¢djÀnak, a
vattÀs f¡lü, szatÂcs formÀjÃ k´zleg¢nynek, aki Àgya sz¢l¢n ¡lve egy hazulrÂl hozott
zsÁros kenyeret eszegetett. ä Ez a rÂkak¢pü? ä csÀmcsogta ez vissza. ä Ismerem, mÀr
inkÀbb csak leÁrÀsbÂl. Ez olyan jÂ ember, hogy az ºllûi Ãton a verebek lefordulnak a
fÀkrÂl, ha elmegy alattuk.

ä Nem hiszem ä mondta TamÀs. ä TalÀn ́ sszet¢veszti valakivel. LÀtta a szem¢t, hogy
milyen szomorÃ?

K´r¡l´tte az emberek mind rÀgcsÀltak, zsebben hozott krakkÂit, sajtot, paprikÀs
szalonnÀt, t´p´rtyüt, ki-ki, amit a sorsa rÀm¢rt, volt, aki libacombot szopogatott. Nem

1376 ã D¢ry Tibor: Elbesz¢l¢s (I)



lehetett rem¢lni, hogy mÀr elsû nap menÀzsit kapnak. TamÀs nem evett, mert szÀn-
d¢kosan otthon hagyta az anyja k¢szÁtette nagy vajpapÁros csomagot, mÀsik Àgyszom-
sz¢dja, egy hosszÃ, sovÀny cigÀny szint¢n csak a nyÀlÀt nyelte. De akÀrmit ettek, nem
ettek, TamÀs kiv¢tel¢vel mind egyformÀn el volt keseredve, s min¢l t´bbet nyeltek,
annÀl sÃlyosabban. A libacombos, k´v¢r, pirospozsgÀs tûzsde¡gyn´k, aki ev¢s k´zben
is szakadatlanul nyomogatta, masszÁrozta isiÀszos lÀbÀt, s minden harapÀs utÀn egy
feltünû nagyot sziszegett, az eg¢sz tÀrsasÀg v¢lem¢ny¢nek adott kifejez¢st, amikor
megÀllapÁtotta: ä Mi mÀr csak igazÀn az emberis¢g s´pred¢ke vagyunk, hÀt jÂl n¢zhet
ki ez a hÀborÃ, a nyavalya ¡ss´n bele, ha mÀr rÀnk is sz¡ks¢g van.

ä °n m¢g csak az emberis¢g s´pred¢k¢hez sem tartozom ä mondta egy csontvÀz
sovÀnysÀgÃ, ûsz hajÃ ember ä, mert ¢n tulajdonk¢pp egy halott ember vagyok. Olyan
alacsony v¢rnyomÀsom van, hogy az orvos azt mondja, jog szerint ¢n mÀr nem is ¢l-
hetn¢k.

TamÀst, noha a szokottnÀl hallgatagabb volt, mÀr ezen az elsû d¢lelûtt´n megked-
velt¢k szolgÀlatk¢szs¢g¢¢rt ¢s ÀllandÂ szÁves mosolyÀ¢rt. De most sem hiÀnyzott az az
egy-k¢t ember, aki ä bÀrhol fordult is meg, bÀrmilyen tÀrsasÀgban vagy k´z´ss¢gben
ä valamilyen ¢rthetetlen s mindig felderÁthetetlen oknÀl fogva, elsû pillanattÂl kezdve
megorrolt rÀ, ellenszenvesnek, terhesnek, idegesÁtûnek tartotta, n¢ha valÂsÀggal ¡l-
d´zte gyül´let¢vel. Ezek az emberek, akik jÂindulatÃ vagy zavart mosolyÀt gÃnyolÂ-
dÀsnak, szelÁds¢g¢t f´l¢nyess¢gnek, meg¡tk´z´tt hallgatÀsÀt kihÁvÀsnak ¢rezt¢k, sze-
rencs¢tlens¢g¢re t´bbnyire azok k´z¡l ker¡ltek ki, akik mindennapi ¢let¢ben sorsÀt
irÀnyÁtottÀk, iskolÀiban a tanÀrai, a katonasÀgnÀl f´ljebbvalÂi, k¢sûbbi ¢let¢ben a nÀla
mindenkori hatalmasabbak, nyilvÀnvalÂan az ¢let s az ÀbrÀnd ellent¢t¢t p¢ldÀzgatvÀn.
Az ºllûi Ãti kaszÀrnyÀban is mÀr elsû nap szembetalÀlkozott vel¡k.

Kora d¢lutÀn egy kÀplÀr j´tt be a szobÀba, s az Àgyaikon ¡ld´g¢lû, hangosan fecse-
gû, adomÀzÂ ¢s r´h´gû tÀrsasÀgbÂl magÀhoz intette az ajtÂhoz legk´zelebbi Àgy gaz-
dÀjÀt. ä No, egy r´vid k¢tÂrÀs ûrszolgÀlatra sz¡ks¢gem van egy emberre ä morogta.

ä Jelentem alÀssan, ne engem tess¢k kivÀlasztani ä mondta a megszÂlÁtott. ä Nekem
olyan alacsony v¢rnyomÀsom van, hogy ha ki tetszik most ÀllÁtani a napra, ¢n azonnal
elÀjulok. Az orvos szerint nekem mÀr nincs is jogom ¢lni.

TamÀs elûbaktatott a szoba sarkÀbÂl. ä °n majd elmegyek helyette ä mondta k¢sz-
s¢gesen mosolyogva.

ä Maga meg mif¢le maskarÀba ´lt´z´tt? ä morogta a kÀplÀr, s undorodva v¢gign¢-
zett az ´nk¢ntes-strÀfos k´zleg¢nyen.

A kaszÀrnya b´rt´nudvarÀba vezette le, egy szÀz l¢p¢s hosszÃ, negyven-´tven l¢p¢s
sz¢les, kockak´vekkel kirakott t¢rs¢gre, melyet n¢gy oldalrÂl hÀromemeletes kopÀr
falak vettek k´r¡l, aprÂ vasrÀcsos ablakokkal. Az udvarban s¢tÀlgatÂ ûrszem TamÀs
fel¢ nyÃjtotta puskÀjÀt. ä No vegye mÀr Àt, mit bÀm¢szkodik, az isten rÃgja sz¢t ezeket
a nyamvadt ́ nk¢nteseket ahÀnyan vannak ä morogta a kÀplÀr a puskÀra rÀcsodÀlkozÂ
TamÀsra ä, vegye Àt, s ha sz´k¢si kÁs¢rlet van, akkor lûj´n bel¢j¡k.

TamÀs hÀpogott. ä Mif¢le sz´k¢si kÁs¢rlet?
ä HÀt nem tudja, hogy hol van? ä ordÁtotta a kÀplÀr.
ä Hogyne tudnÀm ä mondta TamÀs szÁv¢lyesen mosolyogva. ä A 32-es gyalogezred

laktanyÀjÀban.
ä Mit r´h´g a pofÀmba, hogy dülne a fej¢re ez a granÀrium ä ¡v´lt´tte a kÀplÀr. ä

A b´rt´nudvarban van, nem lÀtja?
TamÀs nyakÀt forgatva szem¡gyre vette a vasrÀcsos ablakokat. ä S hogy ¢n lûjek
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ezzel a puskÀval? ä mondta, l¢legzet utÀn kapkodva. ä De k¢rem, ¢n m¢g nem tudok
puskÀval bÀnni.

A r¢gi ûrszem oldalba l´kte. ä Vegye mÀr el a puskÀt ä mondta. ä Nyugalom, nem
lesz itt semmif¢le sz´k¢si kÁs¢rlet.

ä De ha m¢gis lenne ä mondta TamÀs. ä Egyr¢szt nem tudok a puskÀval bÀnni,
mÀsr¢szt ¢n nem l´v´k bele ¢lû emberbe, mert ¢n csak seg¢dszolgÀlatra vagyok be-
osztva.

A kÀplÀr szÂtlanul rÀn¢zett, s a szem¢ben ugyanaz a tehetetlen szomorÃsÀg t¡kr´-
zûd´tt, amelyet TamÀs d¢lben az ûrmester tekintet¢ben v¢lt f´lfedezni. A bÀnat szem-
lÀtomÀst Ãgy elgyengÁtette, hogy nem tudott szÂhoz jutni. TamÀs Àtvette a puskÀt, s
megkezdte ide-oda kopogÂ s¢tÀjÀt az udvar kûkockÀin, melyek k´z´tt itt-ott egy-egy
sÀrgÀra aszott fücsomÂ verte ki ¡st´k¢t a kegyetlen¡l tüzû nap alÀ. A hatalmas sÀrga
falak is ontottÀk a hûs¢get. Az a szeg¢ny ember itt t¢nyleg elÀjult volna, gondolta Ta-
mÀs, s a keze fej¢vel lecsapta homlokÀrÂl a rÀgyült verejt¢ket, csak jÂl tettem, hogy
beÀlltam helyette. Az udvar kûkockÀin a d´glûdû fücsomÂk kiv¢tel¢vel az ¢letnek sem-
mi jel¢t nem lehetett felfedezni, egy hangya nem mÀszott ki a reped¢sek k´z¡l, egy
l¢gy nem z¡mm´g´tt, egy madÀr Àrny¢ka nem k¢pzûd´tt f´l´tt¡k. Az udvar egyik
sarkÀban egy csomÂba ´sszegyürt piszkos ÃjsÀglap kotlott sajÀt hÁrei f´l´tt, itt-ott
´sszetaposott cigarettacsikkek ûrizt¢k egy-egy sÀrga fogÃ, nikotinbüz´s szÀj eml¢k¢t.
De a falakon v¢gig, mind a hÀrom emelet magassÀgban, az ́ sszes rÀcsos ablakok, mint
egy-egy nyitott, habzsolÂ, büz´s szÀj, meg voltak rakva eleven mozgÂ falatokkal, lebo-
rotvÀlt emberfejekkel. K¢t-k¢t vasrÃd k´z¢ szorÁtva homlokukat, tÀtogtak, fintorogtak,
vicsorogtak, egyik szorosan a mÀsik f´l´tt, sz¢lesre nyitott fekete szÀj¡regekkel r´h´g-
tek, szem¡ket kerekre meresztett¢k, majd behunytÀk, a nyelv¡ket ́ lt´gett¢k, az orruk
vastagon vagy sovÀnyan kiÀllt a k¢t rÃd k´z´tt. Minthogy mÀr az elsû emeletek is meg-
lehetûs magasan hÃzÂdtak a falban, alattuk egy sor befalazott ablakkal, mozgolÂdÀsuk
nesze nem hallatszott le a lent s¢tÀlÂ ûrszemig, csak egy-egy hangosabb kiÀltÀsuk ser-
cent le a k´vezetre, vagy ha egyik-mÀsik ablakban n¢gy-´t ´sszetorlÂdÂ fej egyszerre
kezdett nevetni, vagy egy mocskos szÂ ¢rkezett le, sz¢tloccsantva TamÀs f¡l¢ben ocs-
mÀny tartalmÀt. Az ¢g ÀthevÁtett, izzÂ csatornafed¢lk¢nt csukÂdott rÀ a n¢gy falra.

A k´rnyezet megfelelt az ´nk¢ntes lelkiÀllapotÀnak. AkÀr befel¢ pislantott, akÀr ki-
fel¢ n¢zett, egyforma nyomorultan ¢rezte magÀt. Minthogy szem¢rmes f¡le eddig Àl-
talÀban Âvatosan elzÀrkÂzott minden nyÁlt felvilÀgosÁtÀs vagy suttyomban beszerezhe-
tû tudÀs elûl, 22 ¢ves kora ellen¢re keveset, jÂformÀn semmit sem tudott a vilÀg ¢jsza-
kai rejtelmeirûl; be¢rte azzal a kiss¢ sommÀs, tapintatos, szigorÃan tudomÀnyos tÀj¢-
koztatÀssal, amit imÀdott ¢desanyja adott neki 12-13 ¢ves korÀban az emlûsÀllatok,
k´zt¡k az ember fajfenntartÂ ´szt´neirûl s ezeknek kiel¢gÁt¢s¢rûl. A PannÂnia SzÀllÂ-
ban elszenvedett tapasztalat a legm¢lyebb k¢ts¢gbees¢ssel t´lt´tte el; a szobÀjÀban ma-
gÀnyosan elt´lt´tt ¢jszaka azt a meggyûzûd¢st ¢rlelte meg benne, hogy halÀlosan be-
teg, ¢letre k¢ptelen ember. S katona¢let¢nek elsû napja megerûsÁtette ebben a hit¢ben:
immÀr nem türt k¢ts¢get, hogy a vilÀg kiveti magÀbÂl, mint ahogy a fecsk¢k kidobjÀk
a f¢szekbûl az ¢letre gy´nge fiÂkÀt.

VÀllÀra akasztott, ide-oda lÂbÀlÂ puskÀval, m¢lyen bÀnatos gondolataiba mer¡lve,
melyek n¢ha hosszÃ percekre teljesen kirekesztett¢k a k¡lvilÀgot, n¢mÀn ide-oda tap-
pogott a forrÂ k´vezeten. Egy alkalommal azon vette magÀt ¢szre, hogy homloka s a
kicsiny sapka Àltal fedetlen¡l hagyott fejr¢szek hirtelen megnedvesednek. ä Hogy-
hogy, hÀt esik az esû? ä mormolta meglepetten, s feln¢zett az ¢gre. Ez tiszta, der¡lt
volt, felhûnek nyoma sem lÀtszott rajta. Lekapta sapkÀjÀt, az is nedves volt.



ä Nem ¢rtem ä mondta f¢lhangosan. ä Mif¢le nedvess¢g ez? Nem ¢rtem.
ä Dehogynem ¢rted ä felelte ´nmagÀnak, mik´zben szem¡gyre vette k´r´s-k´r¡l

az ablakokban a vigyorgÂ vagy hangosan r´h´gû rabokat.
ä Az lehetetlen ä mondta f¢lhangosan.
ä Mi¢rt volna lehetetlen? ä felelte ´nmagÀnak, mik´zben m¢g egyszer megtekin-

tette nedves sapkÀjÀt s a k´vezeten k´zvetlen¡l a hÀta m´g´tt a kis sÀrga tÂcsÀt.
ä Az¢rt lehetetlen ä mondta f¢lhangosan ä, mert ilyen ocsmÀnysÀgot csak nem k´-

vetnek el. Mit v¢tettem nekik?
Mik´zben sapkÀjÀt, majd lehajolva a k´vezetet vizsgÀlgatta, odaf´nn a raboknak

olyan virÀgos jÂkedv¡k keletkezett, hogy az eg¢sz udvar harsogott a nevet¢stûl.
ä Hogy mit v¢tett¢l nekik? ä felelte ´nmagÀnak. ä Nekik semmit. De a vilÀgnak

azzal, hogy vagy. MÀs ûrszemmel ezt biztos nem merik megcsinÀlni, mert az bel¢j¡k
lûne. De te nem vagy ¢letk¢pes. A vilÀg nev¢ben ezt adtÀk tudtodra.

Sz¢gyen¢ben rÀkv´r´sre pirulva megfordult, s kiszaladt az udvarrÂl. A mÀsodik
emeleti folyosÂn, hol leg¢nys¢gi szÀllÀsa volt, szembetalÀlkozott egy aranycsillagos
egyenruhÀval. ä Jelentem alÀssan tiszt Ãrnak ä mondta, mivel nem ismerte a rangjel-
z¢st ä, engem beosztottak ûrszolgÀlatra a b´rt´nudvarra, de minthogy m¢g csak ma
reggel vonultam be, s m¢g nem tudok a puskÀval bÀnni, a rabok megs¢rtettek.

ä Mi... micsoda? Egy szÂt nem ¢rtek. Meg van maga veszve? ä mondta a hadnagy
hirtelen kid¡lledû szemmel.

ä Elhagytam az ûrhelyemet ä magyarÀzta TamÀs, nagy lapos arcÀt Àrtatlan k¢k sze-
m¢vel a hadnagy arca fel¢ tolva ä, mert hiÀnyos kik¢pz¢sem folytÀn nem tudom ellÀtni
a szolgÀlatot.

A hadnagy egy l¢p¢st hÀtrÀlt. ä Mondja, maga beteg? ä kiÀltotta d¡htûl reszketû
hangon. ä Miket besz¢l itt ´sszevissza? Azt hiszem, napszÃrÀst kapott.

ä Jelentem alÀssan, teljesen eg¢szs¢ges vagyok ä mondta TamÀs.
ä Ha nem beteg, akkor h¡lye ä ordÁtotta a hadnagy. ä Mit mondott, hogy a rabok

megs¢rtett¢k magÀt? Mivel s¢rtett¢k meg?
TamÀs m¢g jobban elv´r´s´d´tt. ä Nem kÁvÀnom, hogy megb¡ntess¢k ûket ä

mondta ä, csak az¢rt emlÁtettem meg, hogy megmagyarÀzzam, mi¢rt hagytam el az
ûrhelyemet.

MÀsnap reggel szÀzadraportra kellett jelentkeznie. A szÀzadparancsnok fûhadnagy
a folyosÂn felÀllÁtott hosszÃ sor v¢g¢re, TamÀs el¢ ¢rve alighanem megsejtett valameny-
nyit az ́ nk¢ntes lelki ́ sszet¢tel¢rûl, s mind´ssze ́ tnapi kaszÀrnyafogsÀgra Át¢lte a szol-
gÀlati Ãt megker¡l¢se miatt, mivel panaszÀval egy idegen tisztn¢l s nem k´zvetlen f´l-
jebbvalÂjÀnÀl, az ûrmestern¢l jelentkezett; az ûrhely elhagyÀsa miatt jÂval szigorÃbb
b¡ntet¢s jÀrt volna. A kÀplÀr tÁznapi szigorÁtottat kapott. A raport tovÀbbi eredm¢nye-
k¢nt az ûrmester m¢g aznap mÀsik egyenruhÀt szerzett az ´nk¢ntes szÀmÀra, az Ãj
nadrÀg mÀr a bokÀjÀig ¢rt, kabÀtujja majdnem a csuklÂjÀig.

TamÀs az ́ tnapi fogsÀg alatt valamennyire magÀhoz t¢rt; term¢szet¢nek eredendû
derülÀtÀsa ¢s test¢nek vaseg¢szs¢ge Àtemelte a vÀlsÀgon. ElhatÀrozta, hogy Erzsinek
levelet Ár, ennek a tervnek a kereszt¡lvitel¢re azonban nem ker¡lt sor, mert nem tudta
a szeretûje vezet¢knev¢t. Haza is mehetett volna; fogolytÀrsai napk´zben mind elsz´k-
d´stek, m¢g a vid¢kiek is, s csak d¢lutÀn vagy esti menÀzsiosztÀs elûtt t¢rtek vissza, de
erre TamÀs semmi szÁn alatt sem volt kaphatÂ, tÀrsainak minden rÀbesz¢l¢se ellen¢re
sem. A foglyok ûrizet¢vel megbÁzott ´reg n¢pfelkelû elsû k¢t nap Àlm¢lkodva figyelte
a makacs foglyot a teljesen ¡res szobÀban, harmadik nap mÀr kÀromkodott; egy szÀl
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nyavalyÀs k´zleg¢ny miatt neki is eg¢sz idû alatt ott kellett rostokolni a helyszÁnen.
Negyednapra Ãgy megd¡h´d´tt, hogy egyetlen foglyot sem engedett kisz´kni, maga
kÁs¢rte ûket az Àrny¢ksz¢kre, ahonn¢t, ha magÀra maradt az ember, k¢t perc alatt el-
ballaghatott a kaszÀrnya kapujÀhoz, s maga hozta ûket vissza. Meg is volt az eredm¢-
nye: az eg¢sz tÀrsasÀg ä ´sszesen hatan voltak ä Ãgy megutÀlta TamÀst, hogy senki
sem szÂlt hozzÀ, de eg¢sz nap csÁpûs megjegyz¢sekkel füszereztek minden korty leve-
gût, melyet TamÀs beszÁvott.

ä Tudtam, hogy ez lesz a v¢ge ä kezdte p¢ldÀul az egyik.
ä Minek? ä k¢rdezte egy mÀsik, noha jÂl tudta, hogy hova bandzsÁt a szÂ.
ä Annak, ha valaki elszeperÀlÂdik. Annak mindig a t´bbiek isszÀk meg a lev¢t.
ä Pedig ¢n ismertem nagyon der¢k egyszerü ´nk¢ntes urakat is.
ä Akad, nem mondom.
ä De vannak aztÀn emberek, akik tÃl jÂnak tartjÀk magukat ahhoz, hogy a mif¢-

l¢nkkel k´z´sk´djenek. ýk nem sz´knek ki a kaszÀrnyÀbÂl, mondjÀk.
ä Mert ûk tisztess¢ges Ãriemberek, ûk nem csalnak, mondjÀk. Mi¢rt? Mert derogÀl

nekik, hogy ûk is ugyanÃgy csaljanak, mint az egyszerü szeg¢ny ember.
ä Meg hogy az tudjon rÂla.
A rÀkosszentmihÀlyi tÀborban, ahova TamÀs n¢hÀny nap mÃlva kiker¡lt k¢t mÀsik

´nk¢ntes-strÀfossal egy¡tt, nem adÂdtak ilyesf¢le neh¢zs¢gek, mert itt a fogdÀbÂl nem
lehetett kisz´kni. Az itt elt´lt´tt vagy mÀsf¢l hÂnapot az oktÂberi forradalomig a diÀk
ugyancsak nagyr¢szt n¢gy fal k´z´tt, t´bbnyire szigorÁtottban szolgÀlta le, fûk¢pp a
szÀzadparancsnok, egy homoszexuÀlis hajlamÃ ûrnagy jÂvoltÀbÂl, akit term¢szete a
lÀnyos k¢pü, karcsÃ fiatal fiÃk fel¢ vonzott, s aki elsû szempillantÀsra megutÀlta a f¢r-
fias megjelen¢sü, tenyeres-talpas nagy darab ́ nk¢ntest. MagyarorszÀgon ekkor, a hÀ-
borÃ v¢ge fel¢ ¡t´tte fel fej¢t elûsz´r az Ãn. spanyol influenza, mindenf¢le sz´vûdm¢-
nyes k´vetkezm¢ny¢vel, amely szÀzszÀmra vitte el az embereket; ez is jÂ idûre n¢gy
fal k´z¢ zÀrta TamÀst, aki inkÀbb lÀbon viselte el negyvenfokos lÀzÀt, ûrjÁtû fejfÀjÀsait,
k´z¢pf¡lgyulladÀsÀt ¢s hÂlyaghurutjÀt, hogysem kimenjen a barakkbÂl, s bevonuljon
a 16. helyûrs¢gi kÂrhÀzba vagy a tÀborbeli barakk-kÂrhÀzba, ahol az emberek Ãgy hull-
tak el, mint a legyek. A vele lakÂ k´zvit¢zek tûl¡k telhetûleg fedezt¢k, segÁtett¢k ¢s
ÀpolgattÀk, a vÁzhordÀs, padlÂfelmosÀs, s´pr´get¢s, egy¢b munkÀk rÀesû r¢sz¢t elv¢-
gezt¢k helyette, m¢g az ÀgyÀt is megvetett¢k, ¢s kikÁs¢rt¢k az Àrny¢ksz¢kre, amikor
n¢hÀny napig olyan gy´nge volt, hogy alig Àllt a lÀbÀn, sût szer¢t ejtett¢k, hogy a ba-
rakk-kÂrhÀzbÂl egy mar¢k aszpirint ¢s kinint is lopjanak szÀmÀra.

Szeptember mÀsodik fel¢re nagyjÀbÂl talpra Àllt; erûsen lefogyott ugyan, de ´nbi-
zalma, melybûl a PannÂnia szÀllÂbeli ¢jszaka annyira kiforgatta, hogy gyermekes bÀ-
natÀban n¢ha mÀr-mÀr ´ngyilkossÀgra gondolt, Ãjra felgyarapodott; a vilÀg ä amint
a barakkban tapasztalhatta ä lÀthatÂlag m¢gsem vetette ki szÁv¢bûl. TÁz-tizen´t kilÂt
leadott testsÃlyÀbÂl, de az ´reg n¢pf´lkelûk a barakkban, munkapadjuk mellûl elszÂ-
lÁtott kis¡zemi munkÀsok, szakmÀjukbÂl kirÀncigÀlt iparosok, f´ldj¡krûl let¢pett Pest
vid¢ki parasztok, pinc¢rek, hordÀrok stb. akÀrmilyen rosszkedvüek voltak is, barÀti
segÁts¢g¡kkel legalÀbb ugyanannyival felhizlaltÀk az emberekbe vetett hit¢t. K´r´s-
k´r¡l a vilÀgban hÀborÃ dÃlt, a n¢pek gyilkoltÀk egymÀst, de TamÀs nefelejcsk¢k sze-
me lassank¢nt Ãjra visszakapta bünbees¢s elûtti, r¢gi ostoba f¢ny¢t.

Egy nap felkereste az egyik ´nk¢ntes, akivel egy¡tt vonult be az ºllûi ÃtrÂl RÀkos-
szentmihÀlyra, s aki egy idû Âta a szÀzadirodÀban dolgozott. HullÀmos hosszÃ hajÃ,
karcsÃ fiÃ volt, nagy fekete szemmel s betegesen feh¢r arcbûrrel, valÂszÁnütlen¡l nagy
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orrlika volt egy¢bk¢nt szabÀlyos arcÀban, hajÀnak erûs pomÀd¢szaga. HalÀp MihÀly-
nak hÁvtÀk, a homoszexuÀlis ûrnagy kedvencei k´z¢ tartozott.

ä Szervusz, ´rezsem ä mondta TamÀsnak. ä Hogy vagyunk, hogy vagyunk?
ä Megvagyok ä mondta TamÀs.
ä LefogytÀl, ´rezsem. Nem Ázlik az egyszerü, kem¢ny, eg¢szs¢ges katona¢let?
TamÀs nem felelt. De a nagy orrlikÃ fiÃt az elhallgatott vÀlasz is szerf´l´tt jÂl mu-

lattatta, hangosan, v¢konyan nevetett. ä Mit is akartam mondani, az irodai kimutatÀ-
sokbÂl lÀtom, hogy te m¢g nem fizett¢l elû hadialbumra.

ä Nem ä mondta TamÀs. ä Nem is fogok.
ä Nincs dohÀnyod?
ä De van.
ä HÀt akkor, ´rezsem ä mondta HalÀp, egy finom kerek karmozdulattal alÀhÃzva

a k¢rd¢s¢t, s k´zben lÀbujjhegyre emelkedve kiss¢ elûrehajolt, mintha altesti fuvalla-
taitÂl akarna megszabadulni ä, hÀt akkor mi¢rt nem teljesÁted hazafias k´teless¢gedet?

A monarchia hadseregei ekkor mÀr minden fronton veres¢get szenvedtek, az ¢szaki
front, csakÃgy, mint a d¢li, lassÃ bomlÀsban volt, ÀllÀsaikat elhagyva eg¢sz zÀrt k´te-
l¢kek indultak hazafel¢ a harcterekrûl, de a had¡gyminiszt¢rium kitartÂan tovÀbb
gyüjt´tte az elûfizet¢seket a àhadialbumraÊ, amely a k. u. k. hadsereg dicsû haditetteit
volt hivatva meg´r´kÁteni. K¢tf¢le kiadÀsban kÁvÀntÀk megjelentetni, egy egyszerüb-
bet 50 koronÀ¢rt s egy dÁszesebbet 80 koronÀ¢rt. Aki az 50 koronÀsra jegyzett elû, az
hÀromnapi, aki a 80 koronÀsra, az ´tnapi szabadsÀgot kapott.

ä °desapÀm vagyonÀnak jÂ r¢sz¢t hadik´lcs´nbe fektette ä felelte TamÀs. ä ý maga
62 ¢ves kora ellen¢re, civil l¢t¢re ´nk¢ntes munkÀt v¢gez a hadseregn¢l, dÁjtalanul, s
k¢t ¢ve szolgÀlat k´zben elt´rte a lÀbÀt, azÂta mankÂn jÀr. °n magam bevonultam. Azt
hiszem, ezzel teljesÁtett¡k, amit te hazafias k´teless¢gnek nevezt¢l.

ä P¢ldÀs csalÀd vagytok ä mondta a nagy orrlikÃ fiÃ, v¢kony hangon hosszan ne-
vetve. ä De ¢des ´rezsem, ha kiguberÀlsz nyolcvan koronÀt, akkor ´t napra hazame-
hetsz.

ä Tudom ä mondta TamÀs.
HalÀp kisujjÀt finoman kinyÃjtva, kig´mb´lyÁtett k´ny´kkel k¢rdû mozdulatot tett.

ä No ¢s?
ä A szabadsÀg nem p¢nzzel lem¢rhetû Àrucikk ä mondta TamÀs. ä HelytelenÁtem,

hogy Àruba bocsÀtjÀk, s ezzel oly elûnyh´z juttatjÀk a mÂdosabb embereket, amelyeket
a szeg¢nyebbek napi tizenk¢t fill¢r zsoldjukkal nem szerezhetnek meg maguknak.

HalÀp mÀr mÀsnap bosszÃt Àllt. D¢lben a 3. szÀzad menÀzsikiosztÀsÀnÀl û fel¡gyelt.
A koszt mÀr jÂ ideje ehetetlen volt, az egykor jÂ komiszkeny¢r helyett ragacsos, fekete,
dagasztott sarat osztogattak a leg¢nys¢gnek, rohadt krumplibÂl k¢sz¡lt fûzel¢ket, zsi-
zsikes babot, ¢retlen, rÀgÂs, gyakran f¢rges szalonnÀt. Az emberek morogtak, a p´ce-
g´d´rbe ´nt´tt¢k az ¢telt, fogytak, mint az ¢gû cigaretta, de nyÁltan m¢g nem tett¢k
szÂvÀ panaszukat, lÀzongÀsra m¢g sehol sem ker¡lt sor. Egy Pr¢da SÀndor nevü ´reg
n¢pfelkelû, cipûfelsûr¢sz-k¢szÁtû a ...... gyÀrban gyÃjtotta meg aznap a kanÂcot.

Az ́ reg Pr¢da nem szeretett szabadlÀbon lenni; ideje nagyobb r¢sz¢t, csakÃgy, mint
TamÀs, a fogdÀban morzsolgatta el. Ha a raportokon beszedte a nyolcnapos, tÁznapos,
hÃsznapos istenÁt¢leteket, el¢gedetten behunyta aprÂ sz¡rke szem¢t, megp´d´rte
nyÁlegyenesre suvikszolt bajszÀt, s nagyot, jÂlesût sÂhajtott; ilyenkor madarat lehetett
volna vele fogatni bün´s jÂkedv¢ben. Az eg¢sz szÀzadban TamÀs kiv¢tel¢vel ä akiben
az aprÂ termetü ́ reg Pr¢da Ãgy megbÁzott, mintha a fia volna ä senki sem tudta, hogy
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a fogda parancsnoka, egy tovÀbbszolgÀlÂ ûrmester, Pr¢da bÀcsi tulajdon sÂgora, aki
Sanyit reggel beszÁvja a nagy kapun, s est¢re sz¢lnek ereszti a hÀtsÂ kis ajtÂn, gyakran
k¢t-hÀrom napig tartÂ kirÀndulÀsokra is. ä AlÀzattal, minek nek¡nk hadialbum? ä
mondta az ´nk¢ntes tÀvozÀsa utÀn ravaszul kacsintva TamÀsra. ä Ha az ember haza-
megy, teszem hÀrom napra, csak a csalÀd szÁv¢t fÀjdÁtja vele, amikor Ãjra be kell ruk-
kolnia. Odahaza nyavalyakÂrsÀg, nyomorÃsÀg, a gyerek, az unoka beteg, az asszony,
mint a konflislÂ, hÀt persze hogy felveti ûket az irigys¢g, amikor az ember visszamegy
erre a finom Ãri helyre, parÀd¢zni, a hasÀt s¡ttetni a jÂ ûszi naps¡t¢sben, s k´v¢rre
hÁzni a jÂ extrakoszton, amit itt zabÀl. Rendes ember megkÁm¢li a csalÀdjÀt az ilyen
izgalmaktÂl, mert nincs Àrtalmasabb az eg¢szs¢gre, mint az izgalom, teszem, azt a jÂ
´nk¢ntes urat is majd' meg¡t´tte az elûbb a guta, amikor lÀtta, hogy itt nem lehet
keresni a hadialbummal.

Az emberek r´h´gtek kÁnjukban, de mÀsnap d¢lben, menÀzsiosztÀskor, amikor
csajkÀjukba mert¢k azt az elemezhetetlen, barnÀs szÁnü, ¢desk¢s büzü p¢pet, amit a
k. u. k. hadvezetûs¢g aznapi eb¢dj¡kre szÀnt, egyszerre kit´rt az eddig nyelt keserü-
s¢g. Ahogy odak¡nn zsugorodtak a frontok, benn, a hÀtorszÀgban is foszladozott a
fegyelem, az embereknek mÀr nemcsak a szem¡k nyÁlt ki, de a szÀjuk s itt-ott a bics-
kÀjuk is. Egy-egy helyen, fûk¢pp a pesti kaszÀrnyÀkban Ãgy felborult a rend, hogy pl.
TamÀs eg¢sz katonÀskodÀsa alatt egyetlen Ãjonckik¢pz¢sen sem vett r¢szt, s a k¢t hÂ-
nap v¢g¢n puskÀjÀt ¢ppoly kev¢ss¢ tudta volna megt´lteni s els¡tni, mint bevonulÀ-
sakor; mondanunk sem kell, hogy nem a sajÀt hibÀjÀbÂl.

Pr¢da bÀcsi a sorban, mely az eb¢dosztÂ kond¢r fel¢ kanyarodott, TamÀs mell¢ ke-
r¡lt. A kis, csÀmpÀs lÀbÃ ´reget, nagy bajszÀval s ravaszul csillogÂ, aprÂ vidÀm szem¢-
vel majd sz¢tvetette az idegess¢g, mÀr tÁz napja kiker¡lt a fogdÀbÂl, s nehezen bÁrta a
hosszÃ szabadlÀbon lev¢st. Amikor az elûtt¡k ÀlldogÀlÂk a kond¢rbÂl felszÀllÂ szagra
a fej¡ket kezdt¢k csÂvÀlni, m¢g el¢bbrûl pedig alig-alig elfojtott morgÀs, m¢ltatlanko-
dÀs hallatszott, Pr¢da bÀcsi er¢lyesen, vidÀman megp´d´rte a bajszÀt.

ä MÀr megint nyüglûdik ez a b¡d´s n¢p ä mondta szigorÃan. ä Ezeket ha eg¢sz
nap s¡lt galambbal meg mazsolÀs kuglÂffal etetn¢ az ember, akkor is reklamÀlnÀnak,
a fene a telhetetlen begy¡kbe. Mondom magÀnak, Tompa Ãr, manapsÀg mÀr nem
lehet bÁrni ezekkel a nyavalyÀs prolikkal, olyan k´vetelûdzûk lettek.

A szakÀcs a csajkÀjÀba merte a p¢pet. Pr¢da bÀcsi megszagolta.
ä Mi ez? ä k¢rdezte hangosan.
A szakÀcs csodÀlkozva n¢zett az arcÀba.
ä Mi ez? ä ism¢telte Pr¢da bÀcsi m¢g hangosabban, hogy hÀtrafel¢ is meghalljÀk.
HalÀp, aki a szakÀcs mÀsik oldalÀn Àllt, elûrel¢pett. ä Mi baja?
ä Azt k¢rdem tisztelettel, hogy mi l¢gyen ennek az ¢telnek a neve ä mondta Pr¢da

bÀcsi.
A nagy orrlikÃ ´nk¢ntes beletekintett a csajkÀba. ä Minek kell magÀnak a nev¢t

tudni? Babfûzel¢k marhahÃskonzervvel.
ä Ez?
ä Ez hÀt.
Pr¢da bÀcsi kihÃzta magÀt, a feje lassan v´r´s´dni kezdett. ä Ez babfûzel¢k marha-

hÃskonzervvel? ä k¢rdezte.
ä Ne tartsa fel az eb¢dkiosztÀst! ä kiÀltotta az ´nk¢ntes. Az emberek Pr¢da bÀcsi

k´r¢ kezdtek gy¡lekezni, azok is, akik mÀr a teli csajkÀjukat vitt¢k a p´ceg´dr´k fel¢,
visszaballagtak az illatozÂ kond¢rhoz. ä Gyer¡nk, a k´vetkezû! ä kiÀltotta az ́ nk¢ntes.
A szakÀcs TamÀs csajkÀjÀba merte a babot.



ä Ez babfûzel¢k marhahÃskonzervvel? ä ism¢telte Pr¢da bÀcsi.
ä Hallja, menjen inn¢t tovÀbb, amÁg jÂ dolga van ä kiÀltotta az ´nk¢ntes inger¡lt,

hegyes hangjÀn. ä Nem ¢r¡nk rÀ arra, hogy magÀval k¡l´n eltÀrsalogjunk a men¡rûl.
ä A men¡rûl? ä k¢rdezte Pr¢da bÀcsi nyugodtan. ä Ejnye no, a men¡rûl? A babfû-

zel¢krûl marhahÃskonzervvel? Ezt mondja men¡nek? De azt a keserves k´nnyÀztatta
Ãrj¢zuskrisztusÀt ennek a cafrangos vilÀgnak, hÀborÃban ne men¡vel etess¢k az em-
bert, hanem tisztess¢ges, becs¡letes magyar ¢tellel, a men¡t pedig zabÀltassÀk meg a
n¢mettel, ha mÀr kitalÀlta, a bele forduljon ki tûle, ahÀnyszor belefal. SzÂval ezt a b¡-
d´ss¢get men¡nek hÁvjÀk? HÀt egye meg az ´nk¢ntes Ãr, ha szereti, nekem nem kell.

S azzal jobb kez¢t messzire kitartva nyugodtan lefel¢ fordÁtotta a csajkÀjÀt, s a sürü
barna p¢pet kicsorgatta belûle a f´ldre, s ugyanakkor szabad kez¢vel ¢szrev¢tlen¡l oly
¡gyesen l´kte meg alulrÂl a mellette ÀllÂ TamÀs csajkÀjÀt, hogy az felbillent, s ugyan-
csak kil´ttyintette tartalmÀt a f´ldre. Az ´nk¢ntes a vastag cuppanÂ hang hallatÀra
villÀmgyorsan TamÀs fel¢ fordult, s szem´ld´k¢t felvonva, aranygyürüs mutatÂujjÀt
kecsesen ´nk¢ntestÀrsa mell¢nek szegezte.

ä Aha, szÂval te vagy itt a felbujtÂ, no azt gondolhattam volna ä mondta a megr´-
k´ny´d´tt diÀknak, aki Àmuldozva n¢zegette kez¢ben az ¡res csajkÀt.

JobbrÂl-balrÂl, k´r´s-k´r¡l mindenfelûl Ãjabb vastag cuppanÀsok, loccsanÀsok, ko-
tyogÀsok hallatszottak, az ´reg n¢pfelkelûk, ki ´rvendezve, ki hangosan kÀromkodva
a f´ldre ¡rÁtett¢k ki csajkÀjukat, a poros naps¡t´tte gyakorlÂt¢r hamarosan Ãgy festett,
mintha teh¢ncsorda vonult volna Àt rajta. A hÀtulsÂ, m¢g ¡res k¢zzel vÀrakozÂ sorok
felbomlottak, az emberek a kond¢r k´r¢ tÂdultak. Hangos kÀromkodÀsok hallat-
szottak, itt-ott egy fenyegetû ´k´l emelkedett az ´nk¢ntes fel¢. ä Ide ne told m¢g egy-
szer azt a lukas, feh¢r pofÀdat ä rikoltotta valahonn¢t egy d¡h´sen kifordulÂ, kese-
rü hang ä, mert itt d´g´ljek meg, ha nem etetem meg veled egymagad az eg¢sz kon-
d¢rt. ä Fejjel lefel¢ kell beÀllÁtani azokat, akiknek van pofÀjuk ezt idetÀlalni ä mondta
egy mÀsik vastag hang. Mintha adott jelre, az emberek kezdt¢k egymÀshoz kongatni
¡res csajkÀikat, el¢bb rendszertelen¡l, aztÀn ¡temesen, tamtam, tamtamtam, az eg¢sz
hatalmas kiterjed¢sü tÀborban hallani lehetett a nyomorultak csajkariadÂjÀt.

MÀsnap szÀzadraportra, majd ezredraportra vitt¢k TamÀst ¢s Pr¢da bÀcsit. Egy f¢l
¢vvel elûbb, m¢g a r¢gi szigorÃ fegyelem idej¢n, hadbÁrÂsÀg el¢ ÀllÁtottÀk volna ûket.
TamÀs mint àfelbujtÂÊ s mint iskolÀzott, sz¢lesebb lÀtÂk´rrel bÁrÂ, tehÀt nagyobb fele-
lûss¢ggel tartozÂ egyed Ágy is csak az¢rt ker¡lt el szigorÃbb megtorlÀst, mert egy ´n-
k¢nt jelentkezett tanÃ, egy Sinkovics JÀnos nevezetü ´reg kispesti kÀrpitos vallomÀsa
alapjÀn kider¡lt ä s ezt hÀrom mÀs tanÃ is igazolta ä, hogy Sinkovics v¢letlen¡l maga
verte ki TamÀs kez¢bûl a csajkÀt, amikor elûrefurakodva, a nagy tolongÀsban k´ny´-
k¢vel oldalba taszÁtotta az ´nk¢ntes urat. A diÀkot negyvennapi, heti egy b´jtnappal
¢s egyessel szigorÁtott tÀbori fogsÀgra Át¢lt¢k, Pr¢da bÀcsit k¢t hÂnapra s a legk´zelebbi
frontra indulÂ menetszÀzadba valÂ beosztÀsra.

ä Legk´zelebbi menetszÀzad? Hol leszek ¢n mÀr akkor! ä mondta Pr¢da bÀcsi Ta-
mÀsnak, amikor rÀjuk csukÂdott a fogda ajtaja. El¢gedetten k´r¡ln¢zett, mint aki v¢gre
haza¢rkezett, harciasan megp´d´rte nagy bajszÀt, s vidÀman rÀhunyorgott a diÀkra.

ä Azt gondolja, Tompa Ãr, hogy Pr¢da SÀndor, 52 ¢ves cipûfelsûr¢sz-k¢szÁtû m¢g
meg tudja menteni az osztrÀkämagyar ÀllamisÀgot? ä k¢rdezte. ä Mert ha igen, akkor
term¢szetesen azonnal expressz vÀgtatok a frontra. Egy¢bk¢nt megk´vetem, zokon
ne vegye azt a kis mÂkÀt a csajkÀval. Ma este a sÂgorom mind a kettûnket kienged a
kis ajtÂn, s ¢n elviszem Tompa urat egy testv¢rn¢n¢mhez Erzs¢betre, ott olyan nyu-
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godtan meglesz magÀnak, amÁg ez a nyavalyÀs hÀborÃ, a rosseb essen bele, v¢get nem
¢r, mintha a kedves mamÀja t¢li almÀnak tette volna el az almÀriom tetej¢re.

TamÀs term¢szetesen nem ment el t¢li almÀnak Erzs¢betre, s ezÃttal tizenhat napot
t´lt´tt a fogdÀban. OktÂber elej¢n apja k´zbenjÀrÀsÀra, melyrûl azonban a diÀk nem
tudott, Àthelyezt¢k a TÀrcak´zi Miniszteri BizottsÀg NÀdor utcai irodÀjÀba, ahol a for-
radalom kit´r¢s¢ig aktÀkat iktatott ¢s mÀsolt, majd a TÀrcak´zi feloszlÀsa utÀn v¢gleg
hazament.

(FolytatÀsa k´vetkezik.)

íRñPER, 1957

Az Ãgynevezett ànagy ÁrÂperÊ vÀdiratÀt
k´z´lj¡k.

A januÀri àÁrÂbegyüjt¢skorÊ m¢g az
operatÁv csoportban sem tudtÀk ponto-
san, mi legyen a vÀd. Erre p¢lda a februÀr
2-ra elk¢sz¡lt VIZSGçLATI TERV is (Holmi,
1991. oktÂber) ¢s a kihallgatÀsi jegyzû-
k´nyvek anyaga. Ezek hiteless¢g¢t meg-
k¢rdûjelezi, hogy t´bbs¢g¡ket k¢zzel Árta
a kihallgatÂ tiszt, aztÀn diktÀlta (?) g¢pbe,
amit az ûrizetes alÀÁrt. K¢ts¢ges, kapott-e
idût rÀ, hogy elolvassa, ¢s kapott-e lehe-
tûs¢get, hogy kifogÀsolja az el¢je tett sz´-
veget. A hÂnapokig hÃzÂdÂ, sokszor ¢j-
szakÀba nyÃlÂ vallatÀsok sorÀn a cellÀban
m¢g ´nvizsgÀlatot, ´nvallomÀst, lelkiis-
meret-vizsgÀlatot is Árattak vel¡k.

A VIZSGçLATI TERV-et m¢g HÀy Gyula,
Zelk ZoltÀn, Tardos Tibor, Varga Domo-
kos, Fekete Gyula ¢s MolnÀr ZoltÀn ¡gy¢-
ben k¢szÁtett¢k. (D¢ryt k¢sûbb, Àprilis 20-
Àn tartÂztattÀk le.) V¢g¡l az egyik jelent¢s
augusztus 17-¢n k´zli a vizsgÀlat, majd 30-
Àn a nyomozÀs befejez¢s¢t. Ekkor osztot-
tÀk k¢t csoportra a vizsgÀlt àszem¢lyeketÊ,
az elsû csoportba soroltÀk D¢ry Tibort, HÀy
GyulÀt, Zelk ZoltÀnt ¢s Tardos Tibort.

K´zben mÀr folyik a Nagy Imre-per
vÀdlottainak vallatÀsa is. Egy jÃnius 22-i
FELJEGYZ°S arra utasÁt, hogy D¢ry kihall-

gatÀsÀnak anyagÀbÂl minden Nagy Imre
tev¢kenys¢g¢re utalÂ anyagot csatolja-
nak. Viszont a n¢gy ÁrÂ vizsgÀlati iratai-
ban fellelhetû az is, hogy Nagy Imr¢t ¢s
Losonczy G¢zÀt is kihallgattÀk a hozzÀjuk
füzûdû kapcsolatukrÂl.

TalÀn ¢rdemes megemlÁteni, hogy az
ÁrÂk VçDIRAT-Ànak elk¢szÁt¢se elûtt (au-
gusztus 20-Àn) Biszku B¢la a szovjet k´-
vets¢gen jÀrt megbesz¢l¢sen. Ezt az Ãn.
JELCIN-DOSSZI°-ban k´z´lt jelent¢s bizo-
nyÁtja. Ebbûl kider¡l, hogy az ÁrÂper egy-
ben a Nagy Imre-per elûk¢szÁt¢se is:
à...Biszku elvtÀrs k´zl¢sei alapjÀn, valamint a
KÀdÀr elvtÀrs Àltal az SZKB KB r¢sz¢re meg-
k¡ld´tt vÀdindÁtvÀny tanulmÀnyozÀsa alap-
jÀn Ãgy tünik, hogy a Nagy Imre ¢s tÀrsai, il-
letve az ÁrÂcsoport elleni k¢t per lefolytatÀsÀrÂl
hozott hatÀrozat c¢lravezetû.Ê

Ennek a jÂvÀhagyÀsnak mÀsnapjÀn
kapja meg D¢ry a hatÀrozatot a nyomozÀs
befejez¢s¢rûl augusztus 21-¢n, 22-¢n
HÀy, 29-¢n Tardos ¢s 30-Àn Zelk. EzutÀn
k¢sz¡l el a VçDIRAT szeptember 11-¢n.
Ezt a legfûbb ¡gy¢sz Àtk¡ldte a Magyar
N¢pk´ztÀrsasÀg Legfelsûbb BÁrÂsÀgÀnak
N¢pbÁrÂsÀgi TanÀcsa cÁm¢re. Szeptem-
ber 18-Àn jÂvÀhagytÀk, ¢s kitüzt¢k a tÀr-
gyalÀst oktÂber 3-ra, aztÀn valamilyen
¡r¡ggyel k¢tszer is elhalasztottÀk, mÁg v¢-
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