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Tedd le azt a kacsát, hát elment az eszed? – rivallt rá anyó a nyolcéves unokájára, 
aki megszeppenve engedte el a madarat. Pedig csak szeretgetni akarta egy kicsit, 

nem akarta bántani. Mariska öntudatosan elindult a kerekes kút felé, kiloccsantott 
egy kis vizet a kezére, és látványosan bevonult a házba. Meztelen lábára rátapadt a 
sár, már őszre járt az idő, sokat is esett akkoriban. 

Még jó, hogy nem látta a mami, hogy nincs rajtam cipő – gondolta a kislány, 
és egy lavórban gondosan lemosta a lábát, a vizet a kertbe öntötte, és felhúzta sok-
kal nagyobb cipőjét. Megkereste szép színes, királynős mesekönyvét, és lapozgatni 
kezdte a hatalmas kanapén.

Nem sokkal később mintha szülei hangját hallotta volna. Nem értette, nem 
szoktak ilyen korán hazajönni. A kocsmában mindig nagyon sok volt a munka, álta-
lában estére végeztek csak. De most Böske, a befogadott szegény rokon is izgatottabb 
volt. Mi történhetett? 

A kislány megvonta a vállát, a felnőttek dolgai hidegen hagyták. Kiment az 
udvari vécére, és kivitte a könyvét is, ott legalább hagyták olvasni. Teljesen elmélyedt 
a tündérek és manók világában, a színes orosz mesekönyvek hatalmas képei és nagy 
betűi elvarázsolták.

Nemsokára anyja hangját hallotta, amint őt keresi. Gyorsan letakarta a vécét, 
kezet mosott a kútnál, és berohant a házba. Kelt tészta illata fogadta, sületlen, fino-
man ragadós, élesztős nyers tészta illata. Mariska ezt még a sült tészta szagánál is 
jobban szerette.

– Gyere, lányom, vidd el a pékhez, add oda a pénzt, és kérdezd meg, mikor 
mehetsz a kenyerünkért – adta ki a feladatot anyja, és a kislány kezébe tette a hatal-
mas szakajtót. 

Gondosan le volt takarva tiszta konyharuhával. Mariska mélyen magába szív-
ta a ruha szódás szagát, ami keveredett a szakajtó szalmájának és a tészta illatával. 

Anyja kendőt borított a kislány vállára, és köténye zsebébe tette a pénzt. Ma-
riska sosem értette, hogy ezt a munkát miért rá bízták. Volt egy nővére is, aki inkább 
otthon takarított, és egy bátyja, akiről sose tudták, hogy hol csavarog. Hol a kertjük 
végében futó patakon gázolt át a barátaival, vagy a szomszéd kutyákat kergették fris-
sen letört faágakkal. 

Míg ezeken gondolkodott, kiért az utcából egy másik mellékútra, amely egye-
nesen a térig vezetett. Furcsa, szokatlan hangok ütötték meg a fülét, ami nagyon 
megijesztette. Mintha ropogott volna valami, nyári estéken a kertben ropogó tűz 
hangjára emlékeztette. Ezek a hangok azonban hangosabbak voltak, annak ellenére, 
hogy távolinak tűntek. 

Egyszer látott, még kisebb korában, tűzijátékot. Jaj, de buta vagyok, hát bizto-
san tűzijáték! – gondolta, és az izgalomtól megszaporázta lépteit. Egyre gyorsabban 
haladt a tér felé, hogy minél előbb láthassa az érdekes jelenséget. A téren kellett át-
mennie, hogy a pékhez érjen, még örült is, hogy közelről láthat mindent.

Amit látott, arra azonban nem számított. Földbe gyökerezett lábbal állt a tér 
egyik sarkán, előtte egy hatalmas fekete valami, hosszú csővel, ami éppen felé irá-
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nyult. Úgy megijedt, hogy reszketni kezdett a lába, a szakajtó, mintha a kezéhez ra-
gadt volna, és hangtalanul bámult meredten a tank csövére.

Arra eszmélt, hogy anyja hangját hallja, azt hitte, meghalt, és most megpró-
bálják föléleszteni. Nem vagyok halott, nem vagyok halott – hallotta saját hangját 
valahol legbelül, mert a szája bizony meg sem mozdult.

Az érzékek azonban nem hagyták cserben, valóban az anyja állt mögötte. Ott-
honról futott utána, nehogy baja essen.

– Édes, hogy kerül ide? Meghoztam a pékhez a kenyeret – mondta a kislány, és 
látszott, hogy semmit sem ért az egészből.

– Utánad futottam, mert a szomszéd épp most járt erre, és nagyon megijesz-
tett. Attól féltem, veszélyben vagy… és látod, igazam volt.

– Mik ezek, édes? 
– Tankok, fiam, tankok.
– És veszélyesek?
– Azok.
– De miért vannak itt? Sosem voltak itt tankok. Félek, édes!
– Én is félek, de ha nem jutunk el a pékhez, nem lesz kenyerünk. Úgyhogy 

most tank ide, tank oda, átmegyünk a téren.
Anyja kendőjét, amit eddig futtában a kezében tartott csupán, a fejére borítot-

ta, átkötötte vele a derekát is. A szakajtót elvette a lánya kezéből, megfogta a kezét, 
és együtt átmentek a tér másik oldalára. A pék hüledezett, ijedezett, majd átvette a 
szakajtót. A tésztát még megformázta egy kicsit, a tetejét vízzel kente át, és lapátra 
tette. Leültette őket az udvaron, nehogy elinduljanak még.

A kenyér megsült, közben a kislány a pék kutyájával játszott az udvaron. Hal-
lották a kerítésen belül, hogy egy férfi kiabálva puskával hadonászik, aztán egy tom-
pa pukkanás, és egy test eldőlt a macskaköveken. Aztán újra síri csend.

Mariska még sosem látott halottat. A pék kapujától nem messze egy férfi teste 
feküdt, körülötte nagy tócsában állt a vér. Az asszony és a lánya futva jött ki a kapu 
alól, a mellékutcát igyekeztek elérni, miközben minden mozdulatukat követte a kö-
zépen álló tank. A hazafelé tartó utat futva tették meg.

A kenyér a szakajtóval együtt a konyhaasztalon landolt, az asszony meglódí-
totta a kislányt, és megparancsolta, hogy szedje össze a legfontosabb holmiját. 

– Mindenki fogja, amit tud, lemegyünk a pincébe! Háború lesz!
A család minden tagja, aki otthon volt, futott le a borospincébe. Ki párnát 

vitt, ki a friss kenyeret. Apjuk vizet vitt üvegekben, Böske a gyerekeket szedte ösz-
sze és őket parancsolta le. A fiú azonban nem volt sehol. Az asszony felment újra a 
kertbe, akkor látta megérkezni a fiát egy hatalmas puskával a kezében. Majd elájult 
ijedtében.

– Megbolondultál? Honnan vetted ezt? 
– Valakit lelőttek az utcán, én meg fölszedtem – nevetett Bandi, de hamar 

lehervadt a pimasz vigyor az arcáról, mert anyja akkora pofont kanyarított rá, hogy 
legurult tőle egyenest a pincébe.
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Böske estére gyertyát vitt le, gyufát és pokrócokat. Bandi merészkedett még 
föl egy kis tejért Mariskának.

– Ne félj, Maris, ha nagy leszek, megverek mindenkit! Lesz puskám, és soha 
többet nem kell a pincébe jönnünk.

Háború nem lett, és a forradalom, amelynek csak halvány szelét érezte meg a 
kis mezőségi község, elhalt. Az egyetlen halotton kívül, akit Mariska is látott, nem 
volt más áldozat. Az elkövetkező idők pedig elhalványítottak a történteket. Mégis 
sok idő telt el, mire a kislány újra át tudott menni a téren a pékhez, és elhitte, hogy 
többé nem fegyverek várják, ha kenyeret szeretnének enni.

Az elesett halott helyén ma kopjafa áll. Ma is látnak a helybéliek egy idős asz-
szonyt arra sétálni a kutyájával, aki néha, ki tudja miért, egy szál mezei virágot és 
egy darab kenyeret tesz a kopjafa tövébe.

(A mű a Mai szívekben 1956 forradalma című pályázatra érkezett.)


