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IDEGEN FÖLD

Arnold Surminski

Az 1956-os magyar forradalom leverése után az akkori soproni Er
dőmérnöki Főiskola hallgatóinak és tanári karának nagy része először 
Ausztriába menekült, majd onnan Kanadába vándorolt ki. A kivándorlók 
Kanadában való letelepedéséről, a diákoknak a Vancouver-i egyetemen 
„Sopron Divisio” keretén belül való továbbtanulásáról, ottani életükről, 
további sorsukról több visszaemlékezés, cikk, regény jelent meg, ame
lyek nagy része a magyar erdésztársadalom előtt ismert.

Valószínűleg nem ismert azonban, hogy Arnold Surminski, egy 
kortárs német író önéletrajzszerű regényében, a „Fremdes Land”-ban 
(Idegen Föld) szintén megemlékezik a magyar erdőmérnök-hallgatókkal 
Kanadában való együttéléséről. Surminski 1955-ben, 21 évesen vándorolt 
ki Kanadába. Pár évig tartó kanadai tartózkodása alatta - többek között - 
két évig a híres Powell River faipari cég egyik - Vancouver közelében 
lévő - fakitermelő táborában is dolgozott. Itt ismerkedett meg a soproni 
erdőmérnök-hallgatókkal, akik a nyári szünetben ott szintén munkát vál
laltak. Surminski regényében hosszú oldalakon keresztül, nagy elisme
réssel beszél a magyar erdőmérnök-hallgatókkal a favágó táborban való 
együttélésről és a velük folytatott beszélgetésekről. Különösen kiemeli 
összetartásukat, hazaszeretetüket, honvágyukat és, fiatal koruk ellenére, a 
politikai és kulturális téren való nagy tájékozottságukat.

Az író önmagát a Herbert nevű fiatal férfiban személyesíti meg, aki 
a táborban egy szobában van elszállásolva egy magyar erdőmérnök
hallgatóval. A regény magyar erdőmémök-hallgatókról szóló részlete, 
sajnos, egy tragédiával végződik, mert egyikük üzemi baleset következ
tében az életét veszti. Tetemét nem az anyaföld - ahova visszatérni annyi
ra vágyakozott -, hanem egy „idegen föld” fogadja magába. Remélhető, 
hogy a regényből kivonatolt, Halász Gábor Endre fordításában itt közölt 
részletek, a regény össztartalmának ismerete nélkül is érthetőek, és egy 
érdekes képet adnak erdészettörténetünknek a Nagy-tavakon túl lejátszó
dott egyik mozaikkockájáról.

Az író egy-két téves, idő- és helységadata miatt az olvasóktól elné
zést kérek.

Leipold Árpád
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Arnold Surminski: Fremdes Land oder als die Freiheit noch zu habén 
war (Hoffmann und Campe, Hamburg 1980)

Idegen föld -  avagy amikor még birtokolni kellett a szabadságot

Szerda volt, október 24-e. Amikor megérkeztek a munkából, a rádi
óban nem szólt zene. Sem Elvis, sem Pat Boone nem jelentkezett. A 
Nanaimo Rádió elfelejtette tréfáit, Riddle-Joe a találós kérdéseit. Egy 
kelet-európai kiejtésű bemondó hírt adott egy embertömegről, amely pi- 
ros-fehér-zöld zászlókkal vonult keresztül egy városon és ledöntött egy 
Sztálin-szobrot.

Valami történik Európában!

Erich Domski nem izgatta fel magát különösebben, mivel Európában 
mindig történt valami; egyik-másik fazék mindig felforrt és kifutott.

- Mindenesetre Wattenscheidban nincs Sztálin-emlékmű - gondolta 
Erich.

A kelet-európai kiejtésű bemondó elhallgatott. A készülék egy per
cig egyáltalán nem adott hangot. Ez elég meglepő volt, hiszen különben 
mindig tudott mondani valamit a Sunlight-szappanról, a zabpehelyről 
vagy az új autókról. Ezután a tudósítás után viszont a vancouveri rádió 
egy teljes percen át hallgatott, így azt hitték, hogy a készülék elromlott. 
Azután egy zeneszám következett: Sentimental Joumey. Aha, egy szen
timentális utazás a múltba, a Régi Világba. Igen, ez illett a hírekhez.

Mi lehet ez az egész?
- Gyere zuhanyozni - mondta Erich és kikapcsolta a rádiót.
Amíg a forró víz áramlott a hátukon, Herbertnek eszébe jutott 1953. 

június 17-e. Este érkezett haza Struve hivatalából, és apja ezekkel a sza
vakkal fogadta: - Vége a kísértetjárásnak, Németország újra egy egység.

Broschat apa és fia kettesben ültek a néprádió előtt és a berlini tudó
sításokat hallgatták. Az anya összekulcsolt kézzel állt a tűzhely mellett és 
csak ennyit mormogott: - Engedd, hogy azt tegyék, amit akarnak, csak 
háború ne legyen soha többé.
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Június 18-án már minden egészen máshogy nézett ki. Az orosz tan
kok erősebbek voltak, mint Broschat apa német egysége.

- Hol voltál ezerkilencszázötvenhárom június tizenhetedikén? - kér
dezte Herbert Erich Domskit.

- Ha hétköznap volt, akkor a föld alatt dolgoztam.
Erich Domski nem tudott mit kezdeni ezzel a dátummal. Ha Herbert 

június 24-éről kérdezte volna, azt biztosan tudta volna. Június 24-én van 
ugyanis nővérének, Elvirának a születésnapja.

1953. június 17-e óta Kelet-Európa nem csillapodott le. 1956. nya
rán a lengyel felkelés - most pedig egy ledöntött Sztálin-szobor.

- Melyik országnak van piros-fehér-zöld zászlója? - kérdezte Her
bert.

Erich Ausztriára vagy Olaszországra tippelt; nem tudta pontosan, 
már az is nagy fáradságába került, hogy a német zászló három színét 
megfelelő sorrendbe tegye.

Wattenscheidban volt egy fickó, aki a német zászlót csak fekete- 
piros-mustámak nevezte - gondolta Erich, és hozzáfűzte: - Minek izgatod 
magad Európa miatt? Egyáltalán nem akarsz visszamenni. Neked aztán 
teljesen mindegy lehet, mi történik Európában.

Zuhanyozás után Herbert átment Chris Allenhez. Ő talán többet tud.
Az írnok részvéttel tekintett rá, és azt mondta: - Európában újra őrült 

módon játszanak. Tudod-e egyáltalán, hol van Budapest?
A torontói »Savarin«-ban töltött idő óta Herbert jól ismerte a főváro

sokat, mindenekelőtt az európai fővárosokat. Nem tévesztette már össze 
Budapestet Bukaresttel, pedig ez régebben előfordult. Tehát Magyaror
szág.

- Nem emlékszem, hogy valaha is megfordult volna magyar a tábo
runkban - magyarázta Chris Allén. Európa szinte összes országából 
voltak már itt, de magyarok még sohasem.

A magyarokról tételezte volna fel Herbert a legkevésbé, hogy képe
sek Sztálin-szobrokat ledönteni. Jó futballisták, bizony azok voltak. 
1954-ben majdnem megnyerték a világbajnokságot. Ki gondolta volna 
akkor, hogy két évvel később emlékműveket fognak lerombolni!

Amíg Budapesten kivágták a szovjet csillagot piros-fehér-zöld 
zászlókból, a tábor szakácsai vacsorára marhasültet tálaltak fel. Az asz
taloknál az evésről, az időjárásról és a munkáról beszélgettek. Magyaror
szág feleannyira sem volt érdekes, mint a feketemedve, amely az A ke
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rületben benzines kannákkal játszott. Már maga Európa is idegen szó 
volt, nemhogy Magyarország!

Csak Herbert gondolt evés közben a két világ találkozásánál fekvő 
kis országra. Újra megremegett a föld a Vasfüggöny mögött, és minden 
rengés reményeket ébresztett. Ha azok ott, Keleten ledöntik a Sztálin- 
szobrokat és elégetik a szovjet csillagokat, hamarosan véget ér a világ 
kettéosztottsága, gondolta Herbert. A feszültségek önmaguktól oldódnak. 
Németországnak nincs szüksége többé katonákra, békében eltüntetheti a 
második világháború romjait. Maradt elég pénz, hogy a régi háború se
beit begyógyítsák, és tisztességes életet tegyenek lehetővé azoknak, akik 
a legtöbbet szenvedtek. Nincs többé szükség atomfelhőkre. Erich Domski 
átsétálhat Kanadán kezében a Geiger-számlálóval, hogy atomokat keres
sen a béke számára, csakis a békének, nem Hirosimának vagy Nagasza- 
kinak. Ilyesmikre gondolsz, ha több mint tizenkétezer kilométer távol
ságból arról hallasz, hogy egy haragos embertömeg Budapesten Sztálin- 
szobrokat rombolt le. Ami nem sikerült Kelet-Berlinben és Posenben 
(Poznanban) - úgy látszik, sikerült a magyaroknak. A magyar hadsereg 
átállt a felkelőkhöz. Magyarország kilépett a Varsói Szerződésből. A 
Vöröskereszt és az egyházak felszólították az embereket, hogy adakozza
nak Magyarországnak. Október 29-én, vasárnap a szovjet megszálló csa
patok kivonultak az országból. Ez annyit jelent, hogy megígérték, kivo
nulnak... Ezután azonban váratlan hír érkezett, amely kiszorította Magya
rországot a szalagcímekből. Október 29-én Izrael megtámadta Egyipto
mot, tankokat küldött a Szuezi-csatoma felé. Két nappal később francia 
és angol ejtőernyősök értek földet a csatorna partján. Magyarországon 
még ünnepeltek, amikor Mosche Dajan páncélosai a csatornához robog
tak. Az új magyar kormány felhúzta a vasfüggönyt, kitárta a világ nézői 
előtt Magyarország színpadát. Az osztrák határ hirtelen elérhető lett. A 
Nanaimo Rádió elhagyta a reklámokat a mosóporról és az új autókról, 
hogy közreadjon egy hírt Budapest nagy győzelmének mérlege címmel. 
Örömmámor a Duna mindkét partján, Budán és Pesten. Gyertyák minden 
ablakban. Magyarország szabad! Fordult a világtörténelem.

A Stillwater-tavon viszont csak a kacsák hápogtak. Egyik reggel a 
kis indián jégdarabokat hozott a gyülekezőhelyre, amelyek összetört ab
laküvegnek tűntek. Miután megmutatta a darabokat a várakozó emberek
nek, elszopogatta őket. Azon a reggelen történt, hogy Herbert majdnem 
lekéste a csapat buszát, mert az utolsó pillanatig a rádió előtt ült. Az oro-
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szók visszajöttek! Magyarország fővárosa lángokban áll! November 4-én 
hajnali négy órakor ezer orosz páncélos haladt Budapest felé; mindössze 
egy hétig tartott a magyar szabadság. Még a Nanaimo Rádió, a Vancou- 
ver-sziget kis helyi adója is átvette a budapesti rádió segélykiáltását: SOS
- mindenkihez - SOS!

A hajó elsüllyedt. A gyertyák elaludtak az ablakokban. A 
nickelsdorfi osztrák határállomáson megjelentek a magyar menekülők, 
mögöttük orosz tankok. Egy héttel később a határokat újra lezárták, mert 
mindenkit el akartak fogni: azokat, akik gyertyát gyújtottak Budapesten, 
akik csillagokat égettek el és szobrokat döntöttek le.

Az angol és a francia ejtőernyős vadászokat nem a Szuezi- 
csatomához, hanem Budapestre kellett volna küldeni - mondta Erich.

Európában sok ember szégyellte magát, amikor látta, hogyan fullad 
bele Budapest a vörös tengerbe anélkül, hogy egyetlen kéz is felé nyúlna, 
hogy megmentse. A Vörös-tenger kijárata fontosabb volt. Amerikában 
ünnepeltek, amikor Magyarország felett beborult az ég, éppen elnökvá
lasztási kampány zajlott konfetti esővel, kézrázásokkal és puszikkal a 
kicsiknek. Amerikának nem jutott ideje Budapestre.

1956. november 4-én 17 óra 21 perckor a budapesti rádió a követke
ző szavakkal fejezte be műsorát: Éljen a magyar szabadság! Éljen Ma
gyarország szabad népe! Adásszünet. A vasfüggöny csörömpölve újra 
lehullott.

Azután megvirradt 1956. november 5-ének napja. Ez volt az a nap, 
amikor a világ egy rövid pillanatra megszűnt forogni. Kevesen vették 
csak észre, de így igaz: a Föld visszatartotta lélegzetét, nehogy szétvesse 
magát. A Szovjetunió azzal fenyegetőzött, hogy beavatkozik az egyipto
mi válságba, ha a háború azonnal véget nem ér. Amerikának fel kellett 
hagynia a választási küzdelemmel, mert hirtelen el kellett dönteni, akarja- 
e hagyni, hogy elkezdődjék a harmadik világháború, vagy nem. Egy tá
bornok volt az amerikai elnök, és szándékában állt további négy évig 
elnök maradni, egy ember, akinek egyébként németek voltak a nagyszü
lei, és aki sokat tett azért, hogy Németországot térdre kényszerítsék a 
második világháborúban. Vajon hogyan fog határozni?

- Örüljetek, hogy itt vagytok a kanadai vadonban - mondta a nagy 
Johnson, amikor az A kerületben a tűz körül ültek.

Senkinek sem jut eszébe, hogy atombombát dobjon a cédrusokra és 
a hemlokfenyőkre, mókusokra, feketemedvékre és egy favágótáborra.
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Hirtelen a rengeteg lett a legbiztonságosabb hely a Földön. Itt bemász
hatsz a barlangba a medvékhez, hogy téli álmot aludhass. 1957 tavaszán 
aztán előbújsz, hogy megnézd, mi maradt az őrült világból.

Először aggódott Erich Domski Wattenscheid miatt.
A Ruhr-vidék, mint az emberek, házak és gyárak tömörülése, kitűnő 

cél lehetne egy atombombának. Elképzelte, ahogy a kőszénhegyek he
tekkel a robbanás után még mindig lángokban állnak. És az apja ga
lambjai is elpusztultak.

- Most aztán láthatod, mennyire veszélyeztetett Németország - vélte 
Herbert. - Ha ez elindul, a németek mindig az elsők azok között, akik 
beverik a fejüket.

A szüleire gondolt. Tizenegy éven át egy félbékében éltek, most vi
szont újra reszketniük kellett. Miért nem jöttek át ők is Manitoba német 
falvaiba, Blumenortba vagy Sommerfeldbe? Mi lesz Giselával? Nem 
kellett volna már régen áthoznia Kanadába? Herbert elképzelte 
Sandermarschban a harmadik világháborút, a háborút anyja konyhakert
jében. Tüzérségi lövedékek becsapódása a céklaágyásban, az utolsó ár
tatlan káposztafejek lemészárlása. Kép a bolondok házából.

Mire november 5-én hazaértek a munkából, Amerika döntött. Egy 
nyolcvanhét éves csatorna a sivatagban nem ért meg egy harmadik világ
háborút. Amiatt sem szabad világháborút kezdeni, hogy ezer szovjet tank 
csillagtúrát tett Budapestre, hogy eloltsa a gyertyákat.

A Szuezi-csatornánál hallgattak a fegyverek. Anglia és Franciaor
szág engedelmeskedtek Amerika hangjának, búcsút vettek a nagy világ- 
politikától. Utoljára cselekedtek mint nagyhatalmak - 1956 novemberé
ben másodrendű államokká lettek.

Magyarországon korábban érkezett meg a hűvös ősz, mint máskor, a 
Duna partjáról köd kúszott a városra, amelynek sürgősen új emlékmű
vekre volt szüksége. Európa új neveket adott az utcáknak. A Budapesti 
utca kedvelt név lett, hamarosan minden nagyobb városban megjelent. 
Többet nem tehetett Európa Budapestért.

A Föld visszatért a régi kerékvágásba. Riddle-Joe találós kérdéseit 
mondogatta, Eisenhowert másodszor is amerikai elnöknek választották. 
Wattenscheid még állt, Sandermarsch úgyszintén. De vajon meddig? A 
Földnek hozzá kell szoknia, hogy egyre gyakrabban tartsa vissza a léleg
zetét. Egyszer majd - és ez lehet holnap vagy száz év múlva - elfogy a 
levegő.
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(...)
Erich tizenhárom és fél órát aludt. December 5-én ébredt csak fel, 

amikor Herbert éppen egy tudósítást hallgatott a rádióban, amely szerint 
megérkeztek Vancouverbe az első magyar menekültek. Egy magyar er
dészeti iskola hallgatói a tanáraikkal együtt menekültek el, hogy Kanadá
ban folytassák a tanulmányaikat.

Jó helyen vannak itt, gondolta Herbert. Ez a Kanada Új-Fundlandtól 
a Vancouver-szigetig egyetlen erdészeti iskola.

A fenébe is, rettentően szomjas vagyok - ez volt Erich Domski első 
mondata 1956. december 5-én.

(...)
Hamarosan új emberek érkeztek. A kis Johnson friss munkaerőt ren

delt a Loggers Agencytől (Favágók Ügynöksége) azok helyett, akik nem 
jöttek a hívására.

Amikor Herbert egy március végi estén a munkából hazatért, az öreg 
Lear várta a 8. szám előtt.

- Három magyar érkezett - mondta az öreg Lear. - Akarod, hogy itt 
lakjanak a 8. számban?

Herbert csodálkozott. Egyszerre három magyar!
- Megúszták az európai lövöldözést - magyarázta az öreg Lear. 

Mivel Magyarország elég közel van Németországhoz, úgy gondoltam, 
illenek hozzád itt a nyolcas számban.

Mint Herbert később megtudta, a magyar menekültek az erdészeti 
iskola diákjai közé tartoztak, akik tanáraikkal együtt érkeztek Vancou
verbe december elején. Ha akartok valamit a szabadságból Kanadában, 
először pénzt kell keresnetek. Menekültek számára sincs kivétel. Pénz 
nélkül nincs szabadság! Mivel az erdészeti iskolából jöttek, kézenfekvő 
volt, hogy a rengetegbe kell küldeni őket. Ott nemcsak dollárokat keres
hetnek, hanem a legtisztább természetben láthatják növekedni azt, ami a 
tankönyvekben állt. Az ilyen embereknek a favágótábor a legjobb iskola.

- Rendben van, hozd ide a magyarokat a nyolcas számba - határozott 
Herbert.

A három fiú olyan fiatal volt, amilyennek az ember a szabadsághar
cosokat elképzeli. A szabadságharcosok mind fiatalok. Idősebb korban 
vagy halottak, vagy már nem szabadságharcosok. A magyarok a 8. szám 
előterében álltak és sorsot húztak. Az volt a tét, hogy melyikük menjen 
az üres kétágyas szobába és melyikük Herbert szobájába. Herbert arra
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számított, hogy hármuk közül legalább az egyiket Jánosnak hívják, azon
ban még Ferenc sem volt közöttük. Az egyiket Gerőnek szólították, a 
másikat jó németesen Albertnek; a férfi, aki Herbert szobájába került, az 
István nevet viselte. Mindenekelőtt hangjával tűnt ki a többiek közül, 
kimondottan érthető beszédével. István rádióbemondó volt azon az el 
nem felejtett héten, november elején, 1956-ban. Helyesebben mondva 
kisegítő bemondó, egy férfi beszédgyakorlat nélkül, szánalmas légvételi 
technikával, aki tartalékként ugrott be, amikor a gyakorlott bemondóknak 
elakadt a beszéde. Egymás között magyarul beszéltek. Ha más is a köze
lükben volt, kristálytiszta BBC-angolra váltottak át. Amikor István meg
hallotta, hogy Herbert Németországból jött, úgy sugárzott az örömtől, 
mintha elveszett testvérét találta volna meg. Áthívta a másik két magyart, 
és elmondta nekik, hogy Herbert német. Ez azt jelentette, hogy hozzájuk 
tartozik.

- A magyaroknak hasonló a sorsuk, mint a németeknek - állította 
István. - Ok is elvesztették a háborút, így laposra hengerelték őket.

Ott ültek mind a négyen Herbert szobájában és Európáról beszél
gettek. A magyarok hihetetlenül tájékozottak voltak; számukra még min
den friss emlék volt. Maiéter tábornokot halálra ítélték. Az új urak azon
ban rávették, hogy írja alá a kegyelmi kérvényt. Tehát éljen, éljen az ő 
kegyelmükből. Németországot nem ismerték, csak átrepültek fölötte. 
Ausztriát viszont ismerték.

- Ismered Nickelsdorf nevét? - kérdezte István. - Ott keltünk át éjjel 
a határon. Előtte átúsztuk a Lajtát, igen, novemberben átúsztuk a folyót, 
mielőtt a Vörös Hadsereg kioltotta a gyertyákat Budapesten.

Amikor István a budapesti gyertyákról beszélt, a másik két magyar 
elhallgatott, és István hangja ünnepi színezettel telt meg, mintha csak a 
budapesti rádió misét közvetítene. Mindenszentek ünnepe véletlenül ép
pen a magyar szabadság hetére esett. A katolikus Magyarországon 1948 
óta először ünnepelték a Mindenszenteket. Leírhatatlan látvány. Budapest 
gyertyatenger. A templomok kapujában, az emlékműveknél és a lakóhá
zak ablakaiban gyertyák lobogtak a forradalom halottjainak emlékezeté
re. Soha nem volt még Budapest ilyen ünnepi. István meggyújtott egy 
gyufaszálat és az ablakhoz emelte. Amíg a gyufa égett, a másik kettő 
elkezdte énekelni a dalt az 1849-es magyar szabadságról. Akkor is elol
totta valaki a gyertyákat. Nem tankokkal, hanem kozákokkal. Hol itt a 
különbség?
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Akár akarta, akár nem, a magyarok visszavitték Herbertet a nem sze
retett Európába. Úgy tudtak Budapestről beszélni, hogy a budai Citadella 
megelevenedett előtted, a Margitszigeten sétáltál, és megláttad a gyertyá
kat, amelyek a Szent István Bazilika előtt álltak.

- A németek meg fognak érteni minket - mondta István. - Ezerki- 
lencszázötvenháromban ők is kövekkel dobálták meg a tankokat.

Maga elé tárta kezeit, mintha bocsánatot kéme azért, hogy 
Grebenyik tábornok sok páncélosa ellen puszta kézzel semmit sem tehe
tett.

Megható volt, ahogy a magyarok Herbertet maguk közül valónak te
kintették, ahogy magától értetődően elvárták, hogy kövesse a gondolatai
kat Budapestre, vagy legalábbis Európába. Herbert először tapasztalta a 
háború óta, hogy külföldiek jót mondanak a németekről, nem ezekről 
vagy azokról a németekről, hanem az összesről. Először találkozott olyan 
emberekkel, akik a németeket nem tartották különösen gonosznak vagy 
különösen jónak, hanem normálisnak, olyan népnek, mint bármely má
sik, amely csak azért állt egy kicsit közelebb Magyarországhoz, mert a 
magyarok és a németek együtt estek a verembe.

Herbert hagyta, hogy beszéljenek. Nem mert nekik ellentmondani, 
nem mutatta ki, mennyire távol van tőle Európa. Nem, nem akart a fiatal 
magyar erdészhallgatóknak csalódást okozni. Újra meg újra csodálkoznia 
kellett, mennyire tájékozottak a magyarok, még Németországgal kap
csolatban is. Megtudta tőlük, hogy egy német tábornok lett a NATO kö
zépső szárazföldi haderőinek parancsnoka; egy ember, aki már Hitler 
hadseregében is harcolt. Ilyen gyorsan megy ez. A magyarok semmi fel
háborítót nem láttak ebben az előmenetelben, magától értetődőnek tar
tották, hogy egy olyan nagy országnak, mint Németország újra legyen 
hadserege. Honnan vegyék a tábornokokat, ha ennek már tíz évvel min
den idők legnagyobb háborúja után be kell következnie? Nem marad más 
hátra, mint visszanyúlni a régiekhez. A magyarok viszont felháborodtak 
Németország barátain, akik a Hitler-tábomokot haragos közleményekkel 
fogadták. Az angol újságok elölről hátra vájkáltak a második világhábo
rúban, és teljes komolysággal követelték, hogy a brit katonák inkább egy 
pápua törzsfőnök alatt szolgálnak, mint egy német tábornok alatt.

István várakat sorolt fel; Rajna parti német várakat, amelyeket ugyan 
nem látott, de név szerint ismerte őket. Összekeverte a Tauber folyócskát 
a tenorista Tauberrel, és azt állította, hogy Németországban vannak a
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legszebb erdők, maga Kanada sem jöhetett szóba. Németország legna
gyobb előnye azonban az volt, hogy olyan közel volt Magyarországhoz. 
Ha Passaunál a Dunába dobsz egy palackpostát, egy héttel később ellenő
rizetlenül és cenzúrázatlanul érkezik meg Budapestre.

- És a német költők és gondolkodók! kiáltotta Albert hirtelen, 
mintha a legfontosabbról megfeledkeztek volna.

Ekkor Herbert felemelkedett és egész nyugodtan, higgadtan azt 
mondta. - Ha Németországról van szó, nem szabad csak a költőkről és a 
gondolkodókról beszélni, hanem szólni kell a bírókról és a hóhérokról is.

A magyarok döbbenten néztek rá.
- Miért mondod ezt? - kérdezte István.
Herbert nem tudta, miért is mondta. Talán csak izgatta, hogyan rímel 

a Dichter und Denkerre (költők és gondolkodók) a Richter und Henker 
(bírók és hóhérok). Csak most, hogy be kellett fejeznie a mondatot, jutott 
eszébe, hogy van ebben egy szikra igazság. Az ő országában minden le
hetséges volt, a legnagyobb és a legmélyebb egyaránt.

- Nem elég, ha mások előrángatják az árnyoldalaitokat? Neked még 
rajtuk is túl kell tenned? - mondta István izgatottan. - Ilyet nem tesz az 
ember! A hazájáról semmi rosszat nem mond, különösen akkor, ha oly 
távol van tőle. Minden népnek vannak sötét foltjai. Ez azonban nem ok 
arra, hogy az ember kiszálljon a népéből, ahogy átszáll egyik vonatról a 
másikra, hogy másfelé menjen tovább.

Ezen közjáték után elakadt a beszélgetés. A magyarok visszahúzód
tak a másik szobába, magyarul beszélgettek, és csak vacsora után jöttek 
újra Herberthez. Istenem, többé nem szabadult meg tőlük! Beszélni 
akartak vele, meghallgatni a véleményét, tudni akarták, hogyan képzeli el 
a világtörténelem további alakulását. A novemberi események számukra 
még nagyon közeliek voltak. Herbert újra meg újra megérezte az örömü
ket, hogy ép bőrrel megúszták. Fejest ugrottak a szabadságba - most pe
dig mintha vödörből zúdították volna a fejükre az erdők szabadságát. Fél 
évvel ezelőtt még hallgatókként ültek az előadóteremben a Dunánál, 
most pedig itt vannak elhagyatottan a természet előadótermében, ahol 
csak a fák zörögnek. így fest a szabadság? Azért legyenek szabadok, 
hogy elalvásig a rengetegben beszélgessenek, 1849 dalait énekeljék és 
Mindenszentek fényárjáról álmodozzanak? Csak várjatok, ti jókedvű 
magyarok. A szabadság is elmúlik egyszer, de még előbb a szabadság 
feletti öröm. Egy év alatt gondolatban a Baross utcán sétáltok majd, lát
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játok, ahogy a Duna a Fekete-tengerbe torkollik, Budáról Pestre és Pest
ről Budára tekintetek. Kanada cédrusai alatt fogtok ülni és arról fogtok 
tanácskozni, hogyan kell kinéznie a szabadságnak. Szabadság-e már, 
hogy nem hallod dübörögni a lánctalpakat? Vagy a szabadság csak az, 
amid éppen nincs, a gondolkodással kitalált kiút a mindennapok kénysze
reiből?

Másnap reggel a magyarok a gyülekezőhelyen álltak, egy kicsiny, 
elhagyott csoport, amely olyan gyámoltalannak tűnt, amilyennek az 
egyetemisták mint erdei munkások csak tűnhetnek. Mivel Erich Domski 
hiányzott, a nagy Johnson helyette a budapesti rádió kisegítő bemondóját 
vitte magával.

- Szóval, te szabadságharcos vagy - mormogta Johnson, amikor Ist
ván beszállt a buszba. - Nálunk nem kell harcolnod. Elég, ha rendesen 
dolgozol.

István - magától értetődően - a Herbert melletti üres helyre ült. Nem 
csak azért, mert egy szobában laktak, úgy érezte, hozzá kötődik, mert 
Herbert német és Németország olyan közel van Magyarországhoz, és a 
németek érthetik meg legjobban a magyarokat.

Amikor kiszálltak az A kerületben, a nagy Johnson megveregette 
István vállát.

- Jónak tartom, ha a diákok egyszer a rengetegben is dolgoznak - 
mondta. - Nem árt a fejnek.

Újra meg újra visszatért a tábor a megszokott életéhez, a jó evéssel 
kísért nyugalomhoz. A tutajosok összeállították vízmelegítőiket, hogy 
elvigyék a papírmalmokba. A kérges hó olvadozott a vakító napsütésben 
és megfagyott éjjel.

Herbert látta Istvánon, amit egy évvel azelőtt saját magán is tapasz
talt: a rengetegben végzett munka testi megerőltetései, a kisebesedett 
lábak, a feltört kezek, a kék foltok, a kificamodott csuklók miatti kétség- 
beesést.

- Csak el ne kezdj bőgni, te nagy szabadsághős - mondta a nagy 
Johnson, amikor István az első napok egyikén elgyötörtén fekve maradt 
hasig a latyakos hóban.

A szünetekben István Herbert közelségét kereste, hogy beszélgetés
sel terelje el a figyelmét a gondoktól. Amíg visszatért a futómacska, vé
delmező szikladarabok mögé heveredtek, és nézték a napról napra maga
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sabbra emelkedő kanadai napot, amely barnította, de mindenekelőtt szá
rította őket.

A tavasz ugyanis úgy kezdődött a rengetegben, ahogyan az ősz vég
ződött: sok nedvességgel, tiszta, csiklandozó levegővel, amelyet először 
meg kellett szoknia a tüdőnek, a nap és a hó vakító fényével, amely fáj
dalmat okozott a szemnek.

De mégsem: valahogy mégis más volt, mint az ősz. Melankoliku- 
sabb. Nem a Downtown-i karácsony, hanem nyolc hónap vadon állt Her
bert előtt. Cecily pedig mögötte volt, elérhetetlenül, mint a lángok a mo
zivásznon. Nehezére esett olvasni és írni. Mint a külvilághoz való egyet
len kapcsolatot, eltűrte a Nanaimo Rádió hangoskodó reklámjait és a be
szélgetéseket a magyarokkal. A levelek kellemetlenek voltak a számára. 
Szerencsére egyetlen levele sem érkezett, mert elmulasztotta az új cím 
bejelentését a postán. Nem jött újság Németországból, nem jött levél az 
anyjától vagy Giselától.

Egyszer rászánta magát, hogy írjon Cecilynek, azonban mikor elké
szült a levéllel, elképzelte, hogyan érkezik meg a levél a Manitoba Street- 
re. Hétfő. Cecily éppen egy prérilegénnyel megy be a házba lemezeket 
hallgatni és megtalálja a levelet az előszobában. Mivel rosszkor érkezett, 
felbontatlanul hajítja a teakonyhába. Akkor inkább semmisítsd meg ma
gad azt a levelet, Herbert Broschat!

Miután elégette a Cecilyhez írt levelet, összehozott egy levelet Erich 
Domskinak. A legerősebb színekkel ábrázolta a rengeteget, azt állította, 
hogy tavasszal a legnagyszerűbb a vadon. Arra kérte Erichet, hogy pon
tosan írja meg, mikor jön. Herbert beszélni akart a nagy Johnsonnal, 
hogy újra biztosítson helyet Erichnek a Skiddernél.

Most egyébként három magyar menekült is van a táborban, írta a le
vél végén. Kedves fickók, akik éjjel-nappal csak az otthonukról beszél
getnek. Tetszeni fognak neked. Az egyik nálam alszik a szobában. Nemso
kára újra lesz túlórázás. Akkor majd sok pénzt kereshetünk. Május 1-jétől 
pedig 12 centtel megemelik az órabért, azt mondta a kis Johnson.

Igen, az első hetekben hiányzott neki a túlórázás. Átsegítette volna 
az unalmon. Nemcsak az ünnepnapok, hanem a szombatok és a vasárna
pok is szabadok voltak, túlontúl szabadok. Csak a magyarok jelentettek 
némi változatosságot. Mióta ott voltak, olyan lett a 8. szám, mint egy 
galambdúc. Még Tóm, a favágó is átjött, hogy egyszer igazi szabadság- 
harcosokat láthasson. Hogy is volt akkor Budapesten? Igaz-e, hogy Oro-
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szor^zág ezer páncélost vetett be a kis Magyarország ellen? Melyik égtáj 
felől jöttek? Szabályos csillagtúra volt Budapestre? Miért nem volt a sza
badságharcosoknak páncélöklük? A híres T 34-esek voltak vagy más 
típusok?

Tóm fellelkesülve beszélt egy orosz tankról, amelyet szétlőtt. Ez a 
nagy nyári csatában történt, a kurszki katlanban, 1943 júliusában. Kitün
tetést kapott érte, amelyet az észak-vancouveri házában tartott. Ha nem 
hinnék el neki, felkereshetik a Dominion Day-en, akkor megmutatja.

- Mit kerestél te az oroszországi háborúban? - kérdezte csodálkozva 
István.

- Egyszer német voltam, de a múlt decemberben kanadai papírokat 
kaptam.

- Német maradsz az életed végéig - mondta István ünnepélyesen. - A 
papírjaidat megváltoztathatod, de belül semmit sem változol. Ha életed 
első tizenöt évében német voltál, többé már nem szállhatsz ki belőle.

Tóm nevetett és azt mondta: - Neked adom Németországot meg a ti
zenöt évemet. Úgysem érnek semmit.

- Miért szégyelled, hogy német vagy? - kérdezte István. - A németek 
semmi olyat nem tettek, amiben mások ne működtek volna közre.

Herbert alvást színlelt, mert kellemetlen volt számára a jelenet. Ép
pen a magyaroknak kell megvédeniük Németországot, akiknek amúgy is 
elég gondjuk van a saját nyomorúságukkal. Mi lehet a németekkel? A 
világban mindenütt olyan emberekkel találkozol, akik büszkék a hazájuk
ra és természetesnek tartják, hogy a németek is azok legyenek. Zavartan 
rázzák a fejüket, amikor érzik, mennyire megvetik saját magukat a né
metek. Talán azért van ez, mert azalatt az áldatlan tizenkét esztendő alatt 
túl büszkék voltak az ő Németországukra, gondolta Herbert. Most jön 
utána a macskajaj. Mindig szélsőségesen: egyszer túl büszkén, azután 
megint túl szegényesen. És így megy ez újra meg újra, ha senki sem vet 
ennek gátat.

Kár, hogy nem volt ott Erich Domski. Ő fordíthatott volna a beszél
getés menetén. Azt mondta volna: - Hagyjátok már abba ezt az ostoba 
dumát a tankokról! Lenne egy egészen más kérdésem. Mi a helyzet a 
lányokkal Magyarországon? Miért nem hoztatok magatokkal egy Csár
dáskirálynőt a táborba?

Erich Domski azonban nem volt ott. Herbert ezért felállt és kiment, 
hogy kivonja magát a beszélgetésből. Határozott cél nélkül felment a
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hegyekbe, felmászott egészen a fahatárig, leült egy csupasz sziklára és 
nézte a tavat, amely úgy terült el odalent, mint egy köpőcsésze.

(...)
Istvánnak szintén volt barátnője Budapesten. Amikor Gisela levele 

megérkezett, elkezdett róla mesélni. A lány szintén szívesen eljött volna 
utána, de megszüntették a kivándorlást. Még a levelek sem juthattak át a 
határon, nemhogy az emberek.

Majdnem hanyatt estek a meglepetéstől, amikor mégis levél érkezett 
Magyarországról, egy hivatalos írás. Géppel írott levél, alul-felül pecsét
tel. A levél szemmel láthatóan izgalomba hozta a magyarokat.

- Az iskolánktól jött - magyarázta István és lefordította Herbertnek a 
levelet. Szívélyes hangon, hivatalos irathoz nem illő, túlzott szívélyes
séggel kérte az iskola rektora, hogy térjenek vissza Magyarországra. A 
hiányzó félévet nagyvonalúan beszámítják. Az amnesztia szó nem fordult 
elő a levélben, de mindent megbocsátanak és elfelejtenek, azt is, hogy 
István kisegítő rádióbemondó volt a forradalom idején. A kis Magyaror
szág még az útiköltséget is átvállalja a hazatérőktől, csak jöjjenek.

Mint szólhat az ember az ilyen levelekhez? Legyőznek, a leggyen
gébb pontodon találnak el.

- Nem tudom, hihetsz-e nekik - mondta Herbert. - Ez a legrosszabb 
ezekben az államokban. Az egyedülálló embernek nincsenek jogai az 
állammal szemben, nem hivatkozhatsz levelekre. Túl sok embert temet
tek már el, akik hittek az ilyen leveleknek. Neked viszont csak egy életed 
van, nem sokat próbálkozhatsz. Ha félresiklik, véged.

Herbert jelen volt, amikor a három magyar a budapesti hírről be
szélt. István akarta, hogy ő is ott legyen, mert legalább egy valakinek 
részt kellett vennie a beszélgetésben, akinek nincs barátnője Budapesten, 
aki nem tud semmit a Dunáról és a tavaszról, amely ezekben a napokban 
kiszínezte a várost és elfelejttette a szürke novemberi napokat.

Gerő volt az első, aki nyíltan kimondta, hogy vissza akar menni. 
Legszívesebben már ezen a héten. Nem tettek semmi gonoszságot, senkit 
sem öltek meg, éppen csak lelkesen az utcára vonultak, amikor kitört a 
forradalom. Ez nem lehetett bűntett, azok szemében sem, akik most ba
rátságos leveleket küldenek szét szerte a világon.

- Hogyan keletkeznek az ilyen levelek? - tette fel a kérdést István.
Elismerte, hogy a levél írói talán komolyan gondolták a dolgot. Ott

van például az iskola rektora és annak hivatali személyzete, aki a levelet
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az utasításai szerint megfogalmazta. Hiszen tudod, hogy őszinte, barátsá
gos emberek, akikben meg lehet bízni. Még a kis ember a titkosszolgá
lattól is jóindulatúan és őszintén gondolta a dolgot, mikor felhívta a rek
tort és kérte, hogy küldjön leveleket Kanadába. O is egy kedves, barátsá
gos ember, akivel éjszakákon át ünnepelhetsz és tokajit ihatsz, amikor 
éppen nincs szolgálatban és nem kell a forradalommal foglalkoznia. Ist
ván egészen odáig ment, hogy még a titkosszolgálati alosztály vezetőjé
nek, aki megparancsolta, hogy hívják fel a rektort, ennek az embernek az 
őszinteségét is megszavazta. Ok tényleg úgy gondolták. De mi jön ezu
tán? Követed a levelet, megérkezel a vén Magyarországra, és a titkos- 
szolgálat főnökének reggel borotválkozás közben hirtelen eszébe jut, 
hogy ez így természetesen nem megy! A hazatérőknek egy rendes eljárá
son kell megjelenniük. Ezt átadja az alosztály vezetőjének. Az felhívja az 
ő kis emberét. - Nem így gondoltuk - mondja. - A visszatérőknek termé
szetesen bíróság elé kell állniuk. Ott talán felmentik őket. - A kis ember a 
titkosszolgálattól felhívja az iskola rektorát. - I'm sorry - mondja,- nem 
így gondoltuk. Gerő hallgatónak, aki visszatért Kanadából, természetesen 
magyar bíróság elé kell állnia és bizonyítania kell az ártatlanságát. - Má
ris elindul a vonat, és többé már nem te döntőd el, hová utazol. Nem, 
nem, nem hihetsz nekik. Amikor egy hétre győzött a forradalom, a titkos- 
szolgálat emberei kegyelemért könyörögtek. Épphogy csak megjelentek 
az orosz tankok, a patkányok újra előbújtak a lyukakból. Most arról gon
doskodnak, hogy barátságos leveleket küldjenek a világba, így újra el
fogják azokat, akik 1956 novemberében átjutottak a határon. Mert az 
ilyen határátlépők olyanok, mint a fertőző betegség. Mindenhol a világon 
elterjesztik a csodálatos történetet a Mindenszentek napjainak budapesti 
gyertyatengeréről, és arról, ahogyan a fényeket kioltották.

Éjfélig vitatkoztak. Gerőnek szinte kicsordultak a könnyei, amikor 
végre meggyőzték, hogy életveszélyes ilyen levelekre hallgatni.

- Ennyire nem lehetnek rosszak - bizonygatta újra meg újra. - Ők is 
csak magyarok, mint mi.

- Igen, ők is ugyanolyan jók és ugyanolyan rosszak, mint a többi 
ember, de a rendszer nem ér semmit. Tönkreteszi az egyént, nem engedi 
úgy cselekedni, ahogy emberként cselekedne. Ezért kell itt maradnunk.

Elégették a barátságos budapesti hírt. István a kezében tartotta az 
égő levelet. Ünnepi pillanat volt ez, amelynél senki nem szólt egy szót 
sem. Szinte úgy, mint Mindenszentekkor Budapesten.
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Április első fele esős volt, a hónap végére forró idő lett. Május ele
jén a kis Johnson megtiltotta, hogy a rengetegben dohányozzanak. A 
nagy Johnson újra azt jósolta: - Ha beáll a forróság, be kell zárni a tábort.

Május 12-én furdött Herbert először a Stillwater-tóban.
A tavasz a kanadai rengetegben olyan tavasz, amely csak szűkösen 

zöldell, mert a fenyves van túlsúlyban. Viszont olyan tavasz, amelyet 
megízlelhetsz. Érzed a fák nedves gyantájának illatát. Időnként hidroplá- 
nok érkeznek, nyári ludak szállnak le útban Észak felé, sugárhajtású va
dászgépek útban Nyugat felé. Alig van virág ebben a vadonban. Mocsári 
gólyahírek a tóparton. Láthatatlanul virágzó feketeáfonya-bozót a hegy
oldalon. A tábor kunyhói mögött nyomorúságos szamóca bátortalan virá
gokkal. A farkasok (Timberwolf) már régóta nem üvöltenek. Ez volt a 
tavasz.

A magyarok úgy szaladgáltak, mintha először lett volna tavasz. 
Chris Allén hozott nekik egy könyvet Észak-Amerika fenyvesei címmel.

- Hiszen ti erdőmémök-hal Igátok vagytok - mondta. - Tanulmányoz
zátok, mi nő a mi erdeinkben.

Itt van például a kanadai cédrus, ez az igazi csodafa. Az indiánok ín
séges időkben a cédrus tűit eszik. A cédrus kérgéből kéndőket és 
hordtáskákat fonnak a csecsemőknek. A cédrus nedvét orvosságnak 
használják. A cédrusból készült zsindelyek jobban fedik a házat, mint az 
égetett cserép. A cédrus fája illatos. Ha ég, fehéres füstöt terjeszt.

- Doktori dolgozatot írhattok a cédrusról - javasolta Chris Allén.
A magyarok rohangáltak a természetben, mint a bolond, növényeket 

rajzoltak, tanulmányozták a Thimberbeer zsenge hajtásait, valamint áfo
nyát fedeztek fel Brit-Kolumbia erdejében, és emiatt egy estén át beszél
gettek Mark Twainről, az amerikairól, aki olyan derűsen tudta elmondani 
a komoly dolgokat. Egy pipacspiros virágot, amely az aljnövényzet színét 
adta, egy okos könyv segítségével Indián Paint Brush-ként határoztak 
meg. Indián ecset, micsoda név!

Mint mindenki, aki először éli meg a tavaszt a rengetegben, a ma
gyarok is úgy tekintették, mint a második teremtés egy fajtáját. Elkábulva 
a fénytől, a messzeségtől, a fakadó vidéktől, a mindenütt lezúduló vízesé
sektől, az előtörő élettől nem tértek magukhoz az ünnepi hangulatból. 
Kirohantak az ajtó elé, ha darvak szálltak el a tábor felett vagy vadludak 
jelentek meg a tavon.
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Csak Herbert Broschat nem tudott már többet elnyerni a természet
től. Ha szenvedtél már a nap melegétől, ha az őszi eső a bőröd alá hatolt, 
a ropogó novemberi hó a csizmádba és a nadrágszáradba bújt, akkor csak 
úgy érzékeled a tavaszt, mint az újabb forróság, további őszi esők és vé
gül a téli merevség kezdetét. Herbert sokat gondolt Vancouverre, 
Cecilyre de még inkább Erich Domskira. Elképzelte, ahogy a zuhany 
alatt áll, a félvérrel fekszik a fürdőkádban, a Granville-n sétál vagy egy
szerűen csak alszik a heverőn. Ez az Erich Domski! A Kanadában töltött 
másfél év után alig tudott pár nyomorúságos szót kinyögni, azokat sem 
szobatisztán, de csodával határos módon mégis elboldogult velük. Ez a 
fickó nem tudott öt mondatot hibátlanul leírni egy levelezőlapra, de ezek 
a mellékes dolgok egy cseppet sem izgatták, nem mozdították ki nyugal
mából. Valóban jó nyomon haladunk gondolkodásunkkal, tépelődésünk- 
kel? Nem torlaszoljuk el magunk előtt a kilátást? Nem áll-e a fej a test 
útjában? Nem kellene-e olyannak lennünk, mint Erich Domski?

Herbert semmit sem fejezett be abból, amit elkezdett. A vadont 
akartad fényképezni, szokatlan képeket készíteni. Jobban megnézve min
degyiken csak szürke fák vannak. Jelentéseket akartál írni a Föld csodái
ról, de csak fekszel az áfonyabokrok alatt és az orrodban lüktet a vér, 
éppen elég neked, hogy kihúzz egy szálkát a hüvelykujjadból.

(...)
Végre túlórázhattak. A túlórák több pénzt hoztak és az idő is gyor

sabban telt velük. Egy vasárnap a Skiddert egy másik oldalvölgybe vit
ték, mert az A kerületet már kitermelték. Az átköltöztetés a nagy Johnson 
számára nagy feladat volt. Két, egymással összekapcsolt faszállítóra 
rakta fel az acélszömyeteget. A szerpentinen lépésben haladt lefelé, majd 
a másik oldalon újra felfelé a D kerülethez.

Az átrakás összehozta a három magyart. Gerő és Albert már a D ke
rületben dolgoztak; csigasorokat vontak az aljnövényzeten keresztül és 
acélköteleket húztak fel a hegyre. Most István is megérkezett a 
Skidderrel. Hétfő reggel ott ültek hárman a busz leghátsó ülésén és ma
gyarul beszélgettek. Mint erdőmérnök-hallgatók, minden bizonnyal az 
erdőről beszélhettek, és talán arról a hivatalos levélről is, amit István az 
éjféli órán elégetett. Ilyen meghívás nem érkezik soha többé Budapestről. 
Talán mégis hiba volt, hogy elégette.

Azon a napon, amikor a Skidder dolgozni kezdett a D kerületben, 
valami közbejött. Röviddel a reggeli szünet előtt történt. István egy fa
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törzsnek támasztotta a choker-jét aztán odébbállt, mert a szünet előtt ez 
volt az utolsó fuvar. Futott Gerőhöz és Alberthez, akik a backriggerrel 
mázsás vas-Schaenkeleket húztak fel a hegyoldalra. Alighogy elindult, 
odalent felbőgött a gép. Az erdő remegni kezdett, mint mindig, ha egy 
hurok kifut. Az acélhuzalok rezegtek, reszketve verődtek egymáshoz. 
Négy törzset ragadott fel a futómacska az aljnövényzetből. Odafenn az
tán eldőltek és újra a földre hulltak. Johnson jelzést adott a hurok indulá
sára. A gép lassan húzta lefelé a farakományt a hegyoldalon. Hirtelen két 
törzs megakadt egy szikladarabban. Johnson túl későn vette észre. A gép 
teljes erővel feszült a sziklának. Egy acélhuzal oldalra csapott és leütötte 
a körülötte álló balzsamfákat. És akkor olyasvalami történt, amit Herbert 
még életében nem látott: leesett a kötélpálya. Fákat szakított le és olyan 
erővel csapódott a földre, hogy a hegy megremegett.

Johnson leállíttatta a Skiddert. Kitartóan szitkozódott, mert megtör
tént vele a legrosszabb, ami a rengetegben történhet: leesett a kötélpálya. 
Első teendőként chokerembereket küldött a függve maradt hurokhoz, 
hogy a törzseket kikössék és a leszakadt futómacskát kiszabadítsák. Eh
hez hiányzott István.

- Hé, hol bujkál a mi szabadságharcosunk? - üvöltötte Johnson.
- Felment, hogy együtt reggelizzen a többi magyarral - válaszolta 

Herbert.
Hallották, hogy fenn a hegyoldalon ágak törnek el. Valaki futva jött 

a bozóton át. István volt. De hogy nézett ki! Nem volt a fején védősisak, 
kabátja felszakítva. Amikor hallótávolságba ért, megállt, gesztikulált és 
integetett.

- Eltalálta Gerőt! - kiabálta.
Johnson utasította a sípost, hogy adjon vészjelet, ami körülbelül ezt 

jelentette: Vigyétek fel a hordágyat és az elsősegélynyújtó ládát! Azután 
elviharzott. Herbert még sohasem látta a svédet ilyen eszeveszetten futni 
a bozóton keresztül. Fától fáig ugrált, megelőzte Istvánt, aki az utat 
akarta mutatni neki, a tapasztalt ember bizonyosságával arra a helyre 
tartott, ahol a kötélpálya egy patakon ívelt át. Herbert nem tudta, köves- 
se-e Johnsont. Már gyerekkorában is visszatartotta egy különös félelem 
attól, hogy a szerencsétlenségek színhelyét megközelítse. Mindig kétsége 
volt afelől, hogy kívánatos-e ott a jelenléte. Kínos volt számára egysze
rűen csak álldogálni és tátott szájjal bámulni, ahogy más emberek vérez- 
nek vagy a küzdenek a halállal. Megvetette az izgágákat, akik döglegyek
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módjára rajzottak minden szerencsétlenség körül, és úgy döntött, hogy 
elébe megy azoknak, akik az elsősegélynyújtó ládát és a hordágyat fel
vitték. Megfogta az egyik végét és mutatta az utat az ereszkedőbe, ahol a 
nagy Johnson eltűnt.

Két kőhajításnyira voltak a baleset színhelyétől, amikor hallották, 
hogy Albert ordít. Ügy ordított, mintha halottakat akart volna felébresz
teni. Amikor közelebb értek, megértették, mit ordít. Gerőt szólította, és 
minden alkalommal a Vartacz utónevet vagy valami hasonlót is hozzá
tette, mintha pontosan tudná, hogy Gerő hallaná, ha a teljes nevén szólít
ja. István mellette állt és sírt. A nagy Johnson a földön térdelt, Gerő 
mellkasát és koponyáját tapogatta, vérrel szennyezte be a kezét. A közel
ből Herbert világosan felismerte a vér forrását. Gerő koponyájának jobb 
oldalán volt, éppen a füle fölött, ott ahol a szemüveg szára szokott lenni; 
igen, Gerő mindig szemüveget viselt olvasáshoz. A védősisak több lépés
sel arrébb hevert. Az sem akadályozhatta meg, hogy Gerő koponyája 
vérezzen.

Amikor Herbert odaért a csoporthoz, István megfordult és azt 
mondta: - Eszméletlen.

- Jó fej vagy - mormolta Johnson. - Én ugyan nem vagyok doktor, de 
ahogy ez kinéz...

Nem fejezte be a mondatot, hanem kötszert vett elő a ládából és 
olyan bőségesen tekerte Gerő feje köré, hogy az már egy hóember fejé
nek látszott. Mindenesetre nem vérezhetett tovább.

Míg Gerőt bekötözték, Herbert Johnson szavaira gondolt: - Nem árt 
a fejnek, ha a diákok egyszer a rengetegben dolgoznak - ezt mondta az 
első munkanapon a magyaroknak. Hát csak nézd meg Gerő koponyáját, 
mennyire megártott neki!

Albert hozott egy teli sisak vizet a patakból. Le akarta vele mosni 
Gerőt, hogy lehetőleg tisztán küldjék a kórházba. Johnson azonban ki
verte a kezéből a sisakot. A víz árt a vérnek!

Odalenn Chris Allén előrejött a mentőautóval.
Tegyétek a hordágyra és vigyétek a kocsihoz! parancsolta 

Johnson. - De lábbal lefelé tartsátok, különben még több vér szökik el a 
fejéből!

Herbert segíteni akart vinni, de Johnson visszatartotta. Szüksége volt 
rá, mert azon nyomban hozzá akart fogni, hogy a szerencsétlenség okát 
kiderítse. A nagy Johnson vette a mércét, kilépte a távolságokat, jegyze
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telt egy cetlire, letörölte az izzadtságot a homlokáról és mindehhez olyan 
bőszen káromkodott, hogy az már nem hallatszott keresztényinek.

- Az átkozott fickó valószínűleg a kötélpálya alatt állt! Ha kimegy 
egy fuvar, soha nem szabad a kötélpálya alá állni! Hányszor mondjam 
még el nektek?!

Éppen Johnsonnal kellett ennek megtörténnie. Ő volt a cég baleset
megelőzési megbízottja. Minden negyedévben előadást tartott az erdő 
veszélyeiről. A múlt évben százötven nap balesetmentes munkáért biz
tonsági díjat kapott a Powell River Company-tól. És most éppen ez!

Johnson addig kereste, míg megtalálta azt a fát, ami az egészért fe
lelős volt. Igen, így történhetett. Amikor a kötélpálya leesett, Gerő ijed
tében beugorhatott a hasadékba. A kötélpálya nem is érte el, de esés köz
ben néhány fát kidöntött.

- Látod azt a szétszakadt hemlokfenyőt? - kiáltotta Johnson és egy 
fára mutatott, amelynek tíz yarddal a felszín felett hiányzott a koronája. 
Annak a csúcsa esett a fejére.

Herbert megpróbálta elképzelni, ahogy a csúcs akár egy 
ragadozómadár - átzúgott a levegőn. Hatalmas árny a világos égbolton. 
Gerő talán nem is ismerte fel, hogy az árny a fa koronája. Talán olyannak 
tűnt, mint egy tank, egy T 34-es. A nyílásból pedig személyesen 
Grebenyik tábornok nézett kifelé. Ő, Budapest győzedelmes meghódítója 
valószínűleg nagyon félelmetesnek tűnt. Végre megvagy, kis szabad
ságharcos! kiálthatta, és ünnepélyesen felemelte a karját. Igen, 
Grebenyik tábornok tankjai utolérték Gerőt, átgázoltak rajta, olyan sötét 
lett körülötte, mint egy szenespincében. Lánctalpak tonnái nehezedtek 
hirtelen a mellkasára, és nem eresztették el. És csak nem akart újra kivi- 
lágosodni... Fekete és mocskos: így néz ki minden tank alulról.

A gép szabadnapi jelzést adott. Délelőtt tíz óra volt. Súlyos baleset 
után lehetetlen dolgozni a rengetegben. Magára kell hagynod a felingerelt 
erdőt, ezzel tartozol neki. Bosszút állt a pusztítás miatt, amelyet az embe
rek vittek véghez benne. Most nyugalomra van szüksége. Évente egyszer 
fordul elő ilyen komoly szerencsétlenség. Örülhetnek, hogy már május
ban megtörtént. Az erdő újra nyugalmat ad az év hátralévő részére.

A fát szállítók megfordultak, üresen hajtottak vissza. A favágók fű
részei elnémultak. A munkások lassan ereszkedtek le a hegyoldalakból. 
Mindeni tudta, mit jelent, ha délelőtt tíz órakor megszólal a szabadnapi 
jelzés. A nap fennmaradó része szabad, teljes fizetéssel.
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A tábor bejáratánál embermagasságú tábla állt ezzel a felirattal: Ez a 
tábor 42 napja balesetmentes/ A szám cserélhető volt, minden nap válto
zott. Amikor az 50-es megjelent, jutalmat kaptak a Workmen's 
Compensation Board-tól. Johnson leállíttatta a buszt a tábla előtt. Le
szállt, kitépte a 42-est és mérgesen a porba hajította. Nem tett fel új szá
mot, hanem meghagyta a csonka mondatot: Ez a tábor napja baleset- 
mentes!

István és Albert, akik a mentőautóval mentek le, a kikötőhídnál ül
tek, éppen azon a helyen, ahol Gerőt felvette a hidroplán. Elszántnak 
látszottak, úgy tűnt, biztosak benne, hogy nemsokára feltűnik a horizon
ton a gép, hogy rövid orvosi kezelés után visszahozza a táborba a szeren
csétlenül járt társat.

A legtöbben Westview-ba akartak menni, hogy valami kézzelfog
hatót kezdjenek a megszakadt nappal: sörözzenek, zoknit vegyenek vagy 
felkeressék a bankot.

A nagy Johnson viszont gátat vetett mindenféle szórakozásnak. Mint 
a baleset-megelőzés megbízottja, gyűlést hívott össze délutánra, ahol be 
akarta mutatni, hogyan történt a szerencsétlenség és mit kell tenni, hogy a 
jövőben elkerüljék a hasonló eseteket. A megjelenés mindenki számára 
kötelező volt.

Az étteremben ültek tehát, egy teremben, ahol nagy fapadok voltak, 
amelyben alkalmanként filmeket vetítettek vagy miséket tartottak. 
Johnson éppen a baleset vázlatát magyarázta egy nagy palatáblán, amikor 
Chris Allén lépett a terembe.

Odament a két magyarhoz, nem habozott, nem látszott elbizonytala- 
nodottnak, hanem egyszerűen csak ennyit mondott: - Az emberetek ha
lott. Éppen most kaptam egy rádióüzenetet Westview-ból.

Valójában mindenki tudta ezt, csak István és Albert nem. De senki 
sem beszélt róla addig, míg egészen biztos nem lett. Mert néha történnek 
csodák, hogy a halottak csak eszméletlenek. Súlyos sérültként tették a 
repülőgépbe, Chris Allén legalábbis azt mondta a pilótának, mert a sebe
sültszállítók jobban sietnek, mint a hullaszállítók. De az orvos a kórház
ban csak egy futó pillantást vetett Gerőre és a fejét csóválta. Minek hoz
tok ide nekem egy holttestet?

Tulajdonképpen gyertyákat kellene gyújtani, tengernyi gyertyát, 
akárcsak Mindenszentek idején. így nézne ki a szabadság? Szabadnak 
lenni, hogy egy fa agyonüssön? Egy ember novemberben átúszott a ha
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tárfolyón, hogy az életét mentse, a fél földgolyón át menekült Grebenyik 
tábornok páncélosai elől, elbújt a vadon leghátsó zugába, ahová sem tan
kok, sem atombombák nem jutnak el, ahol még egy autó sem gázolhatja 
el - és akkor egy fa esik a fejére. Most mit írjunk haza? Ilyesmit senki 
sem fog elhinni. Képzeld csak el a magyar cenzúrahivatal alkalmazottja
it! Nem tudják majd abbahagyni a nevetést, amikor ilyet olvasnak egy 
Kanadából érkezett levélben. - Te buta fickó - mondják majd -, ezt meg
érdemelted. Minek kartál mindenképpen a szabadságba menekülni? Hi
szen mi felajánlottuk, hogy önként visszajöhetsz. Te azonban nem akartál 
jönni. Ezért nekünk kellett visszahozni.

István még aznap átköltözött a másik szobába, ahol felszabadult egy 
ágy. Igen, Gerő ágyában aludt. Ez annyit tesz, hogy természetesen nem 
aludt. Ébren feküdtek és várták, hogy Gerő mégiscsak megjöjjön.

A halottakat, akik a rengetegben időnként előfordulnak, a Powell 
River Company költségén elküldik a hozzátartozóknak. Amennyiben 
vannak. Chris Allén már nagy meglepetéseket élt át ebben a tekintetben. 
A halottak több mint fele, akiknek húsz éves szolgálati ideje alatt a 
gondját viselte, nem rendelkezett rendes otthoni címmel. Sokszor csak 
egy barát telefonszáma, egy vancouveri harmadosztályú szálloda címzése 
volt az egyetlen utalás az elhunyt papírjai között. Ritkán fordult elő, hogy 
egy manitobai faluban vagy Quebec egy pontján élt egy-egy anya. És ha 
léteztek is ilyen anyák, már évek óta nem hallottak a fiukról, mint első 
életjelet ilyen hosszú idő után, úgy kellett Chris Allennek a gyászjelentést 
elküldeni. Hiába kutatott az elhunyt papírjai között rendszeres családi 
élet után. Mind magányos farkasok voltak, a falka kivetette, a rengetegbe 
űzte őket. Nem voltak gyerekeik, ha mégis, ismeretlen gyerekek. Nem 
volt feleségük. Alkalmanként fiatal lányok képei, régi ruhában, akik már 
régen nagymamák voltak, ha egyáltalán még éltek. Válások gyakrabban 
előfordultak azokon a papírokon, amelyeket Chris Allén a halottak szek
rényében talált. Gyakran az késztette őket arra, hogy a rengetegbe men
jenek, hogy a fák szilárdan gyökereznek a kanadai földben, sem hűtlenek 
lenni, sem elfutni nem tudnak. Igen, a holtak magányossága, ez volt a 
kanadai szabadság hátoldala. Egy életen át nyugtalanul vándorolnak 
északról délre, a városból az erdőbe és az erdőből a városba - és valahol 
útközben úgy halnak meg, mint egy észak felé vándorló beteg karibu.
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Gerő sem volt mindennapi eset Chris Allén papírjai között. A válla
lat nagyvonalúságának természetesen megvoltak a határai. Budapestre 
nem küldtek halottakat. Gerő ugyanúgy a Westview-i indián temetőbe 
került, mint a többiek, akik úgy halnak meg, hogy nem hagynak hátra 
címet. Azért nevezték így a temetőt, mert az indiánok létesítették az elő
ző század végén, amikor keresztények lettek. Közben aztán több fehér 
került az indián temetőbe, mint rézbőrű. A Sunshine Coast-on nem léte
zett szebb hely, ahová az embert eltemethették. A parti hegység erdőinek 
hátában volt, alatta egy kis város, előtte a Strait of Georgia vize a 
Texada-szigettel. Messzebb, nyugatra a Vancouver-sziget még mindig 
hóval borított hegyei. Csak a füst volt kellemetlen. Északi szélnél a pa
pírgyár kéményeinek fustfelhői gomolyogtak a temető felett. Ez azonban 
csak a gyászolókat zavarta, mert két yarddal a föld alatt minden tiszta.

A temetés szombati napon volt. így nem veszítettek egy teljes mun
kanapot. A vállalat hajót küldött a táborba, hogy elvigye azokat, akik ott 
akarnak lenni. Közöttük volt a nagy és a kis Johnson, István és Albert, 
egy a szakácsok közül, magányosan, és az öreg Lear, aki szívesen járt 
temetésre. Ez volt számára az egyetlen ok, hogy elhagyja a tábort.

- Amíg más emberek temetésére jársz, senki nem mehet a tiédre - 
mondta nevetve, amikor elbúcsúzott Rosától, mert az nem mehetett ve
lük.

- A kutyáknak semmi keresnivalójuk a temetésen - mondta a kis 
Johnson.

Mielőtt a magyarok kimentek a hajóhoz, István Herbert szobájába 
lépett.

- Te is jössz, igaz? - mondta. - Európai vagy, ezenkívül német. A 
magyaroknak és a németeknek sok közös dolguk van.

Mi köze ennek Gerő temetéséhez? - gondolta Herbert. Kicsit kínos 
volt neki, mert tulajdonképpen nem gondolt rá, hogy elmenjen. István 
azonban várakozva állt az ajtóban. így aztán Herbert átöltözött és elindult 
a magyarokkal a hajóhoz.

A temetést jól előkészítették. A vállalat csak katolikus papot nem 
tudott keríteni. Egy anglikán pap kísérte a halott Gerőt a Westview-i in
dián temetőbe. Ez rossz volt. Mert a magyarok legelőször magyarok 
voltak, de azután katolikusok, és csak sokkal, sokkal később kommunis
ták, kapitalisták, szocialisták, európaiak, vagy ami még egyáltalán lehet 
az ember.
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István panaszkodott a kis Johnsonnak a téves vallás miatt.
Az nem ismerte ki magát ezekben a dolgokban, és nem tudott jobbat 

mondani, mint: - Ember, hiszen csak egy Isten létezik!
Erre a mondatra nem volt ellenvetés.
Röviddel a gyászmise kezdete előtt fiatalemberek küldöttsége jelent 

meg. Magyar diákok voltak abból az erdészeti iskolából, ahol Gerő is 
tanult az erdőről, mielőtt Grebenyik tábornok tankjai elárasztották az 
erdőt. Középen egy alacsony ember volt, a tanáraik egyike, aki elkísérte 
őket Európából Vancouverbe. Magukkal hoztak egy magyar zászlót, ma
gyar dalokat énekeltek és a misét egy színtiszta magyar rendezvénnyé 
változtatták. A sírnál a tanár beszédet mondott; tíz percig magyarul be
szélt, csak a végén mondott udvariasságból néhány szót angolul. Utána 
István akart szólni, de két mondat után nem tudott tovább beszélni, a ba
rátai egy padra ültették. A magyarok körbe álltak, megostromolták a sírt, 
először a magyar zászlót dobták be, majd arra szórták a földet. A két 
Johnson félreállt, mintha nem is oda tartoznának. Herbert az öreg Learrel 
a temető falánál álldogált, csodálkozott azon a természetességen, ahogy a 
magyarok birtokba vették a hozzátartozójuk sírját az idegen temetőben. 
Úgy viselkedtek, mint amikor este a tábortűznél állva szomorú dalokat 
énekelnek. Egymás vállát veregették, kezet fogtak egymással, bátorítot
ták egymást. Irigylésre méltó együttlét. Ilyet soha nem találsz a németek 
között, gondolta Herbert szomorúan.

A tanár hirtelen kivált a csoportból, és odament Herberthez. - Hal
lottam, hogy német vagy - mondta németül, bécsi akcentussal. - Szeret
nénk még egy kis időre összegyűlni, hogy beszélgethessünk. Szeretnél 
velünk jönni?

Herbert bólintott. Meglepődött, hogy éppen őt vitték magukkal, nem 
a két Johnsont, nem az öreg Leart. Azért hívták, mert német, és Németor
szág olyan közel van Magyarországhoz. Először kezelték Herbertet ked
vezményezettként azért, mert német. Amikor elhagyták a temetőt, a kis 
Johnson odament a magyarokhoz. A papírgyár kantinjában mindegyi
küknek rendeltek ingyen ebédet, legyenek szívesek eljönni. A magyarok 
röviden tanácskoztak, aztán követték Johnsont a papírgyárba. Csak István 
maradt ülve a pádon - magába zuhanva. Két magyar kérlelte, de nem 
akart menni. Azt mondta, nem éhes. Semmi mást nem akar már tenni, 
csak a kikötőben ülni és a vizet nézni.
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Nem volt külön temetési ebéd, azt ették, amit a papírgyár munkásai 
is kaptak. A magyarok saját nyelvükön beszélgettek. Időnként egyikük 
kifutott a vízhez, hogy megnézze, ott van-e még István.

- Hallottam, hogy nem akarsz többé visszamenni Németországba - 
mondta hirtelen a tanár.

Herbert a gőzölgő makaróniban kotorászott, nem jutott eszébe sem
milyen válasz.

- Különös dolgok történnek a világban - folytatta a magyar. - Te ha
zamehetnél, de nem akarsz. Mi haza akarunk menni, de nem mehetünk.

Ezzel vége lett a beszélgetésnek.
Ebéd után Herbert a kikötő utcáján lévő telefonfülkéhez ment és 

Mister Doole számát tárcsázta.
Újra Tobby jelentkezett.
- Nem ismerlek! - ordította a fiú a kagylóba, így Herbertnek körül

ményesen meg kellett magyaráznia, kicsoda. Amikor Cecilyről kérdezte, 
a fiú azt válaszolta, hogy már három napja nem jött haza. - Apa azt 
mondja, ha hamarosan nem kerül elő, kerestetnünk kell.

Herbert megtudta, hogy az alagsori helyiség szabad. Ha a városba 
jön, megkaphatja. Kilenc dollár a díja.

- Üzensz valamit Cecilynek, ha újra itthon lesz? - kérdezte Tobby.
- Nem, semmit, egyáltalán nem.
A nagy Johnson jött át az utcán és kinyitotta a fülke ajtaját.
- Segítened kell megtalálni az öreg Leart - mondta. - Félóra múlva 

indulunk, ez a pasas meg nincs sehol.
Herbert az öreg királyt az indián temetőben találta.
(...)
Valami történt Istvánnal. A magyarok körülvették, biztatták. Nem 

akart visszamenni a táborba, hanem a többiekkel Vancouverbe, de leg
szívesebben rögtön Budapestre, ahogy Gerő is akarta.

- Segíts nekem vigyázni rá - mondta Albert Herbertnek.
- Megzavarodott amiatt a levél miatt. Gerő haza akart menni, de Ist

ván olyan sokáig győzködte, míg itt maradt. Most hibásnak érzi magát a 
haláláért.

Némi fáradságba került Istvánt újból a hajóra vinni.
- Nem kell a táborban maradnod - mondták neki a többiek. - Holnap 

vagy holnapután elutazhatsz. De most vissza kell menned. A holmid és a 
papírjaid a táborban vannak.
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A visszaút kellemes volt. Csak a tábor kikötőhídjánál vette észre Ist
ván, hogy éppen ott van, ahol Gerőt a hidroplánba tették. Albert odébb 
húzta, minél előbb a 8. számba akarta vinni, hogy lefekhessen és kipi
henhesse magát. Amikor a gyülekezőhely mellett elhaladtak, ott állt a 
tábla a mondattal: Ez a tábor 4 napja balesetmentes!

István látta a mondatot, és érezte, ahogyan a földkerekség kitágul 
alatta, az írás elmosódik, a tábla átváltozik. A deszkákból egy hatalmas 
fal lett, amely fenyegetően nyújtózott az égbe, készen arra, hogy le
omoljon. A két Johnson éppen az irodához ért, amikor István a tábla alsó 
lécét letépte és vagdalkozni kezdett. A 4 napja balesetmentesre célzott, 
felismerhetetlenségig csonkította, fecnikre verte szét az írást. Ezután 
egyetlen ütéssel szétzúzta a fastég korlátját, amely a gyülekezőhelyről a 
táborba vezetett, kitépett egy rögzítő cölöpöt és a mosdófulke hátfalának 
támadt vele.

Úristen, ez megbolondul, gondolta Herbert. Fent állt a 8. szám előtt 
és látta, hogy a kis Johnson futva érkezik, amikor István a fekete deszkát 
rombolta le, a szakszervezeti hirdetéseket és a kint függő biztonsági elő
írásokat a porba hajította.

Johnson rákiáltott, de István nem hallotta.
- Miért nem beszélsz vele magyarul? - kiáltotta Albertnek. - Mesélj 

neki valami vidámat vagy valamit az édesanyjáról, hogy megnyugodjon.
Igen, egy lágy hangú magyar mesemondónak most nagy hasznát 

vették volna, egy pusztai lány énekének, mert amit Albert kiabált neki, 
nem jutott el hozzá, lezuhant a fa forgácsaival. István közben leemelte a 
mosdófulke ajtaját a horgokról, és éppen nekiesett az üvegnek, amikor 
futva megérkezett Rosa. Hangosan ugatott, megállt István előtt, rámor- 
gott, szabályosan dühös lett és a nadrágszára után kapkodott. Egészen 
addig, amíg kapott egyet a léccel. Rosa felvisított, fejre esett a stégről és 
gurult a tábori műhely felé, mint egy kis kerek hordó.

- Megőrült! - ordította a kis Johnson.
A lármára előjöttek házaikból a férfiak.
- Hozzam a sörétes puskát? - kiáltotta Tóm, a favágó.
- Igen, hozd a puskát - felelte Johnson szuperintendens.
István elérte a konyha barakkját és olyan erővel vágott a lámpaosz

lopra, hogy a körte kiesett és durranva összetört. Először be akart menni 
a konyhába, de a szakácsok belülről bezárták az ajtót. Ekkor István ész
revette a 8. számot, azt a házat, ahol Gerő utoljára aludt, mielőtt
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Grebenyik tábornok tankjai utolérték volna. Herbert látta, hogy István a 
8. számhoz jön és kitért az útjából. Eltűnt a mosdófülkében, beállt a zu
hany alá és jéghideg vizet eresztett a tarkójára; a távolból hallotta a férfi
ak hangját, akik elkezdték bekeríteni Istvánt. Ablaküvegek csörömpöltek. 
Egy éles zörrenés elárulta, hogy István elérte a 8. szám kályháját.

- Lőjek? - Ez Tóm hangja volt.
- Nem, ne lőj! - így Albert.
- így van ez a szabadságharcosokkal! - üvöltött a nagy Johnson. 

Szétverni a bútorzatot, ehhez van eszük.
Herbert forróra állította a zuhanyt és hagyta, hogy kopogjon a víz a 

bőrén, amíg csak nem fájt.
- Hol van a német? - kiáltotta valaki. - Ő jól ismeri, neki kellene vele 

beszélni!
- Amíg csak a fát veri szét, nem lövünk. Ha viszont rátámad az em

berekre, meg kell tennünk - mondta a kis Johnson.
Herbert lehunyta a szemét. Élvezte a forró vizet, ahogy a homlokát 

érte, végigfolyt az arcán, lezúdult a testén és a padló kimosott fáján szét
fröccsent. Minden emberi őrültség közül az ámokfutás volt számára a 
legérthetőbb. Néhány percre kitömi a körülmények, kapcsolatok, köteles
ségek, figyelembevételek és megaláztatások szövevényéből. Megszaba
dulni minden lealacsonyítástól és sérüléstől, egy vulkánkitörésben szét
szakítani a hálót, ami a megszámlálhatatlanul sok többi hallal együtt ki 
akar húzni a vízből. Valahogy így érezheti magát egy ámokfutó.

Hirtelen csönd lett odakint. Herbert elzárta a csapot és körülménye
sen felöltözött.

Amikor kijött a mosdófülkéből, látta, ahogy a férfiak megszállták a 
8. számot. A megszállók központja a konyha bejárata előtt volt. Ott ült a 
két Johnson, Chris Allén egy nyugtató injekciókkal teli bőrönddel és 
Tóm a sörétes puskájával. A többi férfi körös-körül a stégeken ült, egye
sek cigarettáztak, mások elfojtott hangon beszélgettek. Olyan volt ez, 
mint egy piknik a szabadban.

Időt nyerni, ez volt a kis Johnson jelszava. Nem szábad ajtóstul ron
tani a házba. Nem szabad vért ontani. Az ilyen kitörések maguktól elinté
ződnek. Az emberek elfáradnak, megéheznek vagy vécére kell menniük. 
A belső állapotuk percről percre változik, te csak várhatsz.



141

Amíg vártak, megjött az öreg Lear, maga előtt tartotta a vérző Rosát 
és énekelt neki. Nem, a kutya nem pusztult el. Lear karjaiban vinnyogott 
és reszketett.

Chris Allén, aki sokat értett a gyógyításhoz, azt gondolta, Rosának 
belső sérülései vannak. Nem lehetett elintézni a dolgot néhány nap sánti- 
kálással és bekötött sebekkel. Egy embert ilyen állapotban a kórházba 
vittek volna. De egy kutyát...

- Legjobb lesz, ha adok neki egy injekciót - mondta Chris Allén.
Rosa valóban nyugodtabb lett az injekciótól. Fél óra múlva már

olyan nyugodt volt, hogy többé nem reszketett és nem lélegzett.
Mikor Lear észrevette, hogy Rosa halott, hozott egy üres narancsos 

kartont. Az aljára füvet terített. Mielőtt betette Rosát a dobozba, lement 
vele a tóhoz, hogy lemossa a vért a bundájáról. Azután bevitte a naran
csos kartont Rosával a házába, és a nap további részében nem lehetett 
szólni hozzá.

Egy óra múlva nyugodt volt a 8. szám. Elsőként a két Johnson lépett 
a kunyhóba, mögöttük Chris Allén a nyugtató injekcióval. Amikor ráta
láltak, István apatikusan feküdt a romok között. Elveszítette minden ere
jét, nem tiltakozott. Mikor megkapta az injekciót, nyomban elaludt.

A kis Johnson hozzáfogott, hogy felmérje a károkat. Alberthez for
dult, hogy tisztázza a kérdést, elhívják-e Hurst rendőrt Westview-ból 
vagy sem. A kutyán kívül senki sem károsodott. Viszont belekerül majd 
párszáz dollárba, hogy a romokat eltakarítsák, új ajtókat tegyenek be és 
új táblát állítsanak fel a tábor előtt.

- Végül is csak fa és ablaküveg - gondolta Albert, aki nagyon amel
lett volt, hogy a rendőrséget ki kell hagyni a játékból.

Johnson egyetértett vele; csak előbb tudni akarta, hogyan képzelték 
a magyarok a károk megtérítését.

Levonhatná a következő bérből, javasolta Albert. Igen, ez volt az 
egyik lehetőség.

Ha István és Albert bére nem elegendő, ott van még a halott Gerő 
pénze. Az ő számláján ott volt a május havi jóváírás, pontosabban mond
va a hónapnak arra a részére, ami a szerencsétlen nap elé esett. Mit csi
náljanak Gerő pénzével? Budapestre nehezen küldhették volna. Ott él 
ugyan az édesanyja, de soha nem érkezne meg hozzá a kanadai dollár. 
Ilyen körülmények között nem az lenne a megfelelő és olcsó, hogy a 
pénzből megtérítsék a károkat, amit István okozott? Hiszen tulajdonkép
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pen Gerő romjai voltak, ő viszont amikor az indián temetőbe menekült, 
minden követelését hátrahagyta. Természetesen még tovább lehetett vol
na menni és elküldeni a számlát Grebenyik tábornoknak. Ezt azonban 
megspórolhatod magadnak, mert a páncélosok tábornoka soha nem fizet 
azért, amit okozott.

A Gerő temetését követő napon mindkét magyar visszahúzódott. Az 
erdő félelmetes lett számukra. István jött, hogy elbúcsúzzon Herberttől. 
Kipihent volt. Senki sem vehette észre rajta, hogy tegnap rövid időre el
vesztette az eszét.

- Gyere velünk haza - mondta István. - Nem tölthetjük a legszebb 
éveinket ebben az Isten háta mögötti vadonban évszázados fákkal körül
véve, amelyek közül időnként egy-egy kidől és embereket csap agyon.

- Vissza akartok menni Magyarországra?
István rázta a fejét. Magyarországra nem. Európa elég lenne neki. 

Olaszország szép ország. Még szívesebben menne Dél-Németországba. 
Az légvonalban csak négyszáz kilométerre van a magyar határtól. Ott 
évről évre átélheted a Duna áradását hóolvadáskor, kiszámíthatod, meny
nyi időre van szüksége a víznek, amíg eléri a parti sétányt Budapesten.

A magyarok távozása jobban felkavarta Herbertet, mint a hegyi ba
leset. Még csak kora nyár volt, de már kiürült a tábor. A magyarok el
tűntek. Erich Domski egyáltalán nem jött el. Rosa elpusztult. Csak Her
bert Broschat ragaszkodott ehhez a vadonhoz, mintha semmi más nem 
létezne a világon. A napok múlását ehhez az átkozott szirénához igazí
totta, ami reggel kihúzta az ágyból, étkezéshez hívta és álomba üvöltötte. 
Nem hiszed el, hogy milyen szomorúság van a vadon felett, ha egyedül 
vagy. Csaknem száz ember él egy ilyen táborban. Melletted zuhanyoz
nak, melletted esznek és esténként kártyáznak - de te egyedül vagy. Tu
lajdonképpen Herbert Broschat levelet kellett volna, hogy írjon Erich 
Domskinak, amelyben elmeséli a magyar Gerő szomorú végének törté
netét. Talán eljön, ha megtudja, milyen izgalmas dolgok történnek a va
donban. Vagy elmenni Erich Domskihoz. Megkérdezni, mihez kezdhet
nének együtt. Elmenni együtt a rengetegbe, elutazni együtt a Kitimat-i 
alumíniumkohóba, talán együtt átautózni Kanadát, a változatosság ked
véért, nyugat-keleti irányban.

A magyarok nem sokat értek a rengetegben mondta a nagy 
Johnson másnap reggel. - Az ilyen emberek túl sokat bolondoznak. Ősz-
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szekuszált ötletek vannak csak a fejükben, olyanok, mint a vándormada
rak: jönnek és mennek. - De vidám vándormadarak - gondolta Herbert. 
Vándormadarak, akik dalokat énekelnek és a budapesti Mindenszentekről 
mesélnek.

A következő napokban Herbert csak a tranzisztoros rádiójával fog
lalkozott. Néha egész éjjel hallgatta, csak halkan, hogy a táborban senkit 
ne zavarjon. A komolyzene is megfelelt neki. Az Aidát hallgatta a kana
dai rengetegben.

Voltak napok, amikor feszülten várta a hírolvasó bemondó szavait. 
Az volt a benyomása, hogy a hírek személyesen érintik. Egy nap egész 
biztosan hallani fogja a következő közleményt: Ma délután visszatértek 
Európába azok a magyar diákok, akik fél évvel ezelőtt érkeztek Vancou
verbe.

Fordította: Halász Gábor Endre


