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Sorsforgatókönyv
Már serdülőkorában is
felhevült testtel ugrott a hideg vízbe úgy,
hogy nem törődött a görcsbe ránduló végtagok
és a reflexes légzésmegállás gondolatával.

Amint nővé érett újra és újra elment ahhoz
a rosszarcú férfihoz a dohányboltból,
akinek a bal arcfelét sosem látta igazán.

Mindig, mikor rájuk esteledett,
egy ketyegő bomba ritmusára ringatta
álomba magát, arra az altatódalra gondolva,
amelyet régen a szülei dúdoltak neki.

Majd minden ébredés után,
hálásan megfogadta a felkelő nap láttán,
hogy ír egy új sorsforgatókönyvet
és elégeti otthon a régit.
Végül az egész házat magára gyújtotta.

ElhárításElhárítás

C S A B A I  L Á S Z L Ó n o v e l l a

S teyer százados Romfell páncélautója méltóságos lassúsággal halad a bokortanyák köz-
ti földúton. A galiciai front Nyárligettől háromszáz kilométerre van, felesleges ilyen 
komoly haditechnikát bevetni egy tiszt szállításához, Steyer azért használ mégis egy 

Romfellt, mert ha már az adófizetők drága pénzén megcsináltatta az állam, mutatni kell 
a népnek, hogy mije van neki. A népnek. Vagyis az államnak. Vagyis Magyarországnak. 
Vagyis a Magyar Királyságnak. Vagyis az Osztrák–Magyar Monarchiának.

Ami egy nagyon furcsa állam. Nagyon furcsa néppel. Tíz nyelven beszél. Vagyis valójá-
ban tíz nép ez a nép. Legalább. De még több vallása van. És a tíz népből nyolc szét akar-
ja robbantani ezt az államot.

A maradék kettő, az osztrák és a magyar is folyton civakodik.
Az osztrákok nagyon mérgesek, amiért a magyarok jóval kevesebbet fizetnek be a kö-

zös államkasszába, mint ők.
A magyarok, bár nem érzik másodrendű nációnak magukat a nagy dunai monarchi-

ában, de meg vannak győződve, hogy az osztrákok, ha tehetnék, legszívesebben újra el-
nyomnák őket. Úgy, mint ’67 előtt. Na, nem Ferenc József a császár-király, akit Kossuth 
mellett a nép másik atyjának tartanak, de a bécsi mágnások, gyárosok és miniszterek bi-
zonyosan ráülnének a magyar nép nyakára.

A magyarok megvesznének, ha egy állami ünnepségen a Gott Erhalte után a zenekar ne 
játszaná el rögtön a magyar himnuszt, vagy ha egy transzparensen az osztrák–magyar szó-
kapcsolatból kimaradna a kötőjel! (Ez szerintük alárendelt viszonyra utalna.)

Aztán itt van a hadügy. Magyarországon két hadsereg van. A szeretett és megbecsült 
Honvédség, meg a közös, a császári-királyi, vagyis k. u. k. hadsereg.

Melynek vezényleti nyelve, felháborító módon, a német.
Valójában a tisztek és a legénység többsége magyar, és anyanyelvükön beszélnek egy-

máshoz. A parancskihirdetés is magyarul történik, a bakák kihallgatásnál magyarul adják 
elő kérelmeiket. Viszont vannak jelentési formulák és parancsszavak, melyeket németül 
kell mondani. Magyar–németül. Amit egy osztrák vagy egy birodalmi német, egy porosz 
meg sem értene. Mert zugführer-ből a magyar szájban cigfírer, leutnant-ból lityinánt, habt 
acht-ból hapták, a sack und pack-ból cakompakk lesz. A közös hadsereg osztrák tisztjei 
mégis kötik az ebet a karóhoz, hogy ez csak így szabályos. A magyar baka ezt megalázás-
nak érzi. Ezért bosszúból megalázza a közös hadsereg román, szlovák vagy szerb katoná-
ját, akinek szájára üt, ha nem magyarul szólal meg.
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És így perlekedik a monarchia két uralkodó nemzete szinte minden közös ügyben.
De egy dologban nagy egyesség van: a magyarok egy kapavágással sem akarják megrö-

vidíteni az osztrák birodalomrész, vagyis a Lajtántúl területét, és az osztrákok egy négy-
szögöllel sem akarják megkurtítani a magyar birodalomrészt, vagyis a Lajtáninnent. Mind-
ketten ragaszkodnak a saját területük, s ezzel egyúttal az egész birodalom sértetlenségé-
hez. Ez az egyetlen közös szándék a sok torzsalkodás ellenére hű szövetségessé teszi a ma-
gyarokat meg az osztrákokat. (Legalábbis az elszakadni vágyó nemzetiségekkel szemben.)



Steyer százados nyakába akasztja a bőrtáskáját, és kiszáll a Romfellből. A Pogány-tó melletti 
kiserdő takarásában vannak. Itt nem forr fel a vasjármű a tűző napon. A tiszt elmegy a ka-
nyarig, és befordul balra. Pogánybokor mindössze tíz ház. A legelső előtt a közös postaláda.

A ház tipikus hosszúház. Három udvarral. Az elsőben a ház, a nyárikonyha, a virágos-
kert, a kút és egy kis veteményes. A másodikban a hombár, a pajta, a kocsiszín. A harma-
dikban dinnyék pompáznak.

A gazda a kút káváját reparálja. A százados megzörgeti a kaput.



 – Dobrij gyeny! – köszönt Herczku gazda meglátván Steyert, aztán elejti a kalapácsot, és 
katona módra összecsapja a bokáját.

– Dobrij! – fogadja Steyer a köszönést gondolkodás nélkül tótul, a nyárligeti bokorta-
nyák nyelvén.

Ahogyan ebben az országban minden furcsa, úgy a magyarok és a szlovákok viszonya is. 
A szlovákok mérgesek a magyarokra, amiért elnyomják őket, a magyarok mérgesek a szlo-
vákokra, amiért azok – a magyarok ellenében – a csehekkel meg az oroszokkal szövetkez-
nének –, de amikor egy magyar meg egy szlovák ember találkozik, barátságosak egymás-
hoz. Nem tartják a másikat idegennek. Ráadásul a nyárligeti tirpákok, bár tótul beszél-
nek, nem igazi szlovákok. A politikában is a magyarokhoz húznak.

– Herczku Pált keresem.
– Én vagyok Herczku Pavol. Vagyis Pál. Én tettem bejelentést a vajdabokori tanyabírónál.
– Amit ő, hivatalának megfelelően, továbbított hozzánk. Azért vagyok itt.
– Kérem, fáradjon be a mélts’ úr.



A gazda a pitvarban letörli az asztalt és a két széket. De ő maga nem ül le, csak amikor 
a vendég erre külön kéri. Akkor is felugrik rögtön.

– Megkínálhatom a mélts’ urat egy kis borral? Igazán megtisztelne…
Steyer szomjas, de a bokortanyai borok híresen rosszak. (Pedig a háttérben, szinte kéz-

nyújtásnyira, a horizontot teljesen elfoglalva, ott a  tokaji Öreghegy.) Könnyezik tőlük 
a szem, és megfájdulnak az erek a karban.

– Nem kérek, szolgálatban vagyok. Térjünk a lényegre! Mit látott, mikor és hol? – kér-
di Steyer, és kinyitja a noteszét.

– Múlt hét szombaton volt.
– Vagyis három napja.
– Igen, kérem. Ott ment a tó túlsó partjánál. A töltésen. Ami a Kálmánházára vezető út.
– Ki ment ott?
– A Rothschild. A Renajban.
A százados összeráncolja homlokát és lehajtja fejét. Becsukja a noteszt. Aztán mégis kinyitja.
A háború kirobbanása után közvetlenül, még ’14 augusztusában röppentették fel az új-

ságok a szenzációt, hogy a franciák már régóta tudták, mi készül Szarajevóban, és biztat-
ták is a szerbeket meg az oroszokat. Az utóbbiakat annyira, hogy sok láda aranypénz hi-
telt adtak nekik. Amit automobilok szállítottak Magyarországon keresztül a cár országá-
ba. De az egyik szállítmány, amit maga a francia Rothschild báró vitt, elakadt az Alföldön. 
Bedöglött a Renault 22CV, és mire nagy nehezen szervizt találtak, és megjavíttatták, ki-
tört a háború. A határokat kelet felé lezárták, és Rothschild a temérdek pénzzel azóta bo-
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lyong a Tiszántúlon. A hírt idővel cáfolta a magyar kormány, de újra és újra felkapja a fe-
jét a híresztelés, hogy itt vagy ott látták a bárót felbukkanni.

– Honnan a fenéből tudja, hogy abban a Rönóban a Rothschild ült?
– A Renajban?
– Abban.
– Hiszen itt egyáltalán nincsenek Renajok. Életemben akkor láttam először. Ki más ül-

hetett hát benne?
– Tudja egyáltalán, hogy néz ki egy Rönó?
– Egy Renaj?
– Igen, egy Rön… Renaj.
– Tudom, kérem.
– Hozzon egy papírt, és rajzolja le nekem!
Herczku Pavol széles ácsceruzát kerít, és egy boríték hátoldalára nagy műgonddal és 

sok-sok behunyt szemes visszarévedéssel egy rajzot készít. Mikor átadná, még módosít 
rajta valamit.

Steyer megszemléli a művet minden oldalról, és gúnyosan löki vissza.
– Ez leginkább egy gulyáságyúhoz hasonlít. Nem automobilhoz. Maga egy hadtápsze-

relvényt láthatott.
– A Renajt láttam.
– De hát azt sem tudja, hogy néz ki.
– Tudom én mélts’ram. Várjon egy pillanatot.
A gazda kutatni kezd a komódban, és előveszi a Nyárligeti Napló egyik ’14-es számát. 

A címlapon grafika a Renault-t vezető Rothschild báróról.
A felirat: KI KAPJA EL EZT A SZÖRNYETEGET?



A százados mégis elfogadja a bort. Egészen iható. A szokásos faszeszíz helyett fűíze van. 
Nyilván éretlen volt még a szőlő, amikor leszedték.

– Mit mondott maga, Herczku, mikor látta a Renajt?
– Szombaton.
„Hol jártam én szombaton? Mentem Kálmánháza felé?” – töpreng Steyer. Pontos vá-

laszt csak a Romfell sofőrjénél lévő menetlevél adhat.
– Jöjjön velem, Herczku.
– Azonnal, csak az állatokat beterelem, meg bezárok.
– Nem kell bezárni. Két perc alatt megjárjuk.
A kiserdő mögé érve a gazda összecsapja a tenyerét, amint meglátja a Romfellt.
– Hát maguk elfogták!
– Kit?
– Hát a Rothschildot! Ez az ő automobilja. A Renaj. Ezt láttam.



A nyárligeti Mária Terézia Laktanya és a benne elhelyezett huszárezred parancsnoka Alfred 
von Kürn alezredes. Grazi osztrák. Ez tehát szálka a nyárligetiek szemében.

(Pedig von Kürn, sok tiszttársához hasonlóan, felvette a magyar állampolgárságot. Igaz, 
nem a magyar nép iránti szeretet és tisztelet jeléül, hanem mert a magyar házassági jog 
sokkal egyszerűbb és megengedőbb az osztráknál. Márpedig szükséges válni, hiszen egy 
ötvenéves katonatiszt még ereje teljében van, míg asszonya öt-hat gyerek megszülése és 
felnevelése meg a háztartás sok gondja miatt már öregecske. S ha a k. u. k. tiszt a népek és 
háborúk kapcsán a szociáldarwinizmust vallja (vagyis, hogy az erősebb népnek lehetősége, 
joga, sőt kötelessége irányítani, a maga számára megfelelően alakítani a körülményeket), 
márpedig azt vallja, akkor szociáldarwinista a társas kapcsolatok terén is: az erős hímnek 
joga van fiatal és termékeny nőstényeket meghódítani.

Von Kürn helyettese Steyer Alajos, aki századosi rangban első kapitány. Vagyis század-
parancsnok. Azért megy Steyer a lakossági bejelentéseket kivizsgálni, mert magyar, s hozzá 
van bizodalma a magyaroknak. Meg azért, mert talpraesett és fess katona, jó reklám a se-
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regnek. Így tudja mindenki. Van azonban más is, amit csak von Kürn és Steyer tudnak. 
Az, hogy Steyer rendszeresen küldi jelentéseit a bécsi Stubenringre, ahol a hadügyminisz-
térium található. S benne az Evidenzbüro. Vagyis az elhárítás. Mert Steyer, bár a huszárok 
kiképzésében is részt vesz, valójában az ő emberük.

És a felelőssége egyre nagyobb. Mivel az oroszok a pánszláv propagandával egyre aktí-
vabb kémkedést és fellazítást folytatnak a ruszinok és a szlovákok között.



Pogánybokor túlsó végén, a hármas kereszteződésnél és a  kanális hídjánál evangélikus 
imaház. Melynek az oldalsó traktusa Jakubovits Alfonz fűszerboltos részére bérbe van ad-
va. A kereskedő a bejáratnál áll. Megcsodálja a Romfellt, majd meghajol a kiszálló Steyer 
előtt. És befelé mutat.

– Vásárolni óhajt a százados úr, vagy a bejelentésem…
– Az utóbbi.
Az üzletecskében faltól falig pult. Előtte a földön, zsákokban a kimérős áruk, mögötte 

a darabáru. A falon egy mázolmány: Petőfi, amint halálos golyót kapva összecsuklik a vi-
lágosi harcmezőn. Minden szépen elrendezett, csak petróleumlámpából van túl sok. Az 
nem romlik meg.

– Kezdje Jakubovits! – és Steyer végigsimítja kezével a pult szélét záró fényes fémkere-
tet. Kellemes a hidegsége.

– Igenis, százados úr. Két dolog is van. Az első, hogy múlt szerdán bejött hozzám egy 
ismeretlen alak, és lisztet akart vásárolni. Nagy mennyiséget.

Nyilvánvalóan áruhalmozás. A fővárosban már ellátási gondok vannak. Ott harc folyik 
a fölhalmozó feketézők ellen. De nem túl következetes ez a harc. Mert a feketerak tá rak árui 
is megjelennek a piacon, a jegyre kapható holmik mellett az is hozzájárul a lakosság ellátá-
sához. És a nagy feketekereskedők keze messzire elér. És összefonódik a politikusok kezével.

– Ez nem bűn, Jakubovits. Elvégre maga egy engedélyes kereskedő. Hol máshol vegyen 
lisztet, ha nem magánál?

– No de nyolcszáz mázsát?
– Nyolcszááázat?! – kérdez vissza a tiszt, és rögtön megszigorodik az arca. – Hát így már 

egészen más. Ez nem tiszta ügy.
– Ezt gondolom én is.
– Van magának egyáltalán ennyi lisztje?
– Dehogy van. Két zsák szokott raktáron lenni. A tanyabokori gazdák aratás után a sa-

játból, a béresek az aratórészből bespájzolnak a család számára egy évre valót. Ha elfogy, 
esznek kenyér helyett puliszkát. Vagy esetleg a jobb módúak vesznek még búzalisztet, de 
csak kilójával. Az újig.

– Biztos, hogy nem látta ezt az illetőt korábban?
– Biztos. Az ittenieket, a tirpákokat ismerem. Ritkán jön idegen, de azokat éppen ezért 

megjegyzem. Ez még nem járt itt.
– Hogy nézett ki? Paraszt volt, vagy inkább úrféle?
– Kupecféle. De nem cigány. Hiába a meleg, kucsma volt rajta. Le sem vette.
– A szavaira emlékszik? Mit mondott szó szerint?
– Rögtön a tárgyra tért. Mennyi kéne neki. És hogy fizetné érte a kimérős árát. Aztán 

várt, hogy mit mondok. Még kétszer visszakérdezett, hogy tényleg nem tudok-e nyolc-
száz mázsát szerezni.

– Mondta, hogy visszajön?
– Nem.
– Mégis, miért pont magához jött?
– Mehetett máshoz is. Gazdákhoz…
– Majd utánajárunk. De magához miért?
– Mert… Nem tudom én azt.
A boltos pakolni kezdi a süvegcukrokat. Megáll a mozdulata.
– Hacsak nem a fiam okán.
– Terménykereskedő a fia?
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– Patikus. De behívták. Hadtápparancsnok lett Váradon. A vasúti raktárakat ők vigyázzák.
– Látja, milyen egyszerű a megoldás! – mosolyodik el Steyer. – Csak egy kicsit gondol-

kodni kell. Egy háborús hiéna ez az alak. Aki a katonák élelmén akar nyerészkedni. El-
mondom, mi lesz: bemegy a Nyárligeti Rendőrkapitányságra. Szólok nekik előre. Ott már 
várni fogja Balogh Izidor, a rendőrgrafikus. Készít egy képet a maga segítségével. A töb-
bi a mi dolgunk.

– Értettem. És az üzletet addig ki vigye?
– Addig zárva lesz. Ennyi áldozatot kell hozni a hazáért.
– Értettem.
– Mi a másik, amiről be akar számolni?
– Kérem szépen, én mintha láttam volna azt a Renajt. Amelyik az aranyat viszi az oro-

szoknak. Biztos éppen nem vagy benne…
– Nézzen rá erre a páncélautóra! Nem ezt látta?
– Nem tudom. Mindig messze volt.
– Nem kell ezt a Renaj dolgot olyan komolyan venni. ’14-ben álhír volt. Újabb Renaj… 

Aligha. Ne foglalkozzon vele! Ne adjon nekünk felesleges munkát!
– De hát az áll a plakáton, hogy folyton figyelni, és minden gyanús esetet azonnal je-

lenteni kell. És inkább száz téves bejelentés, mint hogy egy kém vagy felforgató szaba-
don működjön.

– Persze, figyelni kell!
– És ha mégis létezik ez a Renaj, hiába magyarázom majd, hogy nekem semmi közöm 

hozzá!
– Miért lenne magának köze hozzá?
– Ez az, hogy nincs!
– No de miért gondolja, hogy…
– Mert a Rothschildok, állítólag azok pénzelik az oroszokat.
– És maga egy Rothschild? – kérdi Steyer nevetve, és végignéz az aggódó kis emberen, 

meg boltocskája kínálatán.
– Nem, tudtommal semmiféle rokoni kapcsolat nincs köztünk. Viszont én is zsidó va-

gyok, akárcsak ők. És ez elég egy pogromhoz.
Steyer csodálkozva néz rá. Ez a vonatkozás neki eszébe sem jutott.
– Mi a fenéről beszél maga? Meghibbant? Miféle pogrom?
– Há’ a zsidók ellen.
– Nem lesz itt semmiféle pogrom! Az országunkban mindenkinek maximálisan garan-

tálva és védve van a vallása! Meg a tulajdona. A császár-király, a törvények és a kormány 
által. Antiszemitizmus nincs. Vagyis be van tiltva. Félni nem kell a népnek egymástól! Ép-
pen fordítva: most kell egységesnek lenni az orosz meg a szerb ellen! Meg az olasz ellen!

– Igen… Én… igazán egységes vagyok.



 „Pogrom! Ez is csak egy zsidónak juthat eszébe” – gondolj Steyer már a Romfellben ülve. – 
„Á, a zsidók mind ilyenek! Csak a maguk bajával vannak elfoglalva! Csak amiatt nyivákol-
nak állandóan! Miközben a legjobbjaink a fronton véreznek!”



A harmadik bejelentő, a Rókabokori Tusják Antal nincs otthon. A felesége elmondja, hogy 
a búzát vágják az Ungváry birtokon.

Mivel az arató- és cséplőbandában vannak, főleg marokszedőnek, pulyák is, akik biz-
tosan megszállnák a Romfellt, a százados ismét egy, a tábla sarkában lévő erdőcske mö-
gött állíttatja meg a járművet. Begyalogol az aratókhoz. A tarló sok helyütt véres. A ka-
sza óhatatlanul elmetszi a fogoly- és nyúlfiakat. És a mezítlábas aratóknak felsérti a talpát 
a tors meg az acat.

Az aratócsapat pihenőt tart. Esznek.
Steyer megfigyelte: a parasztoknak jellegzetes, savanyú szaguk van. Állott verejtékből és 

penészes falakból származó. Most azonban ezt elnyomja a kanszalonna büdössége.
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Az Ungváry birtok híres arról, milyen rosszul tartják a kommenciósokat meg a bérese-
ket. És az aratóknak is azt a kanszalonnát mérik ki, ami a vénséges vén, még a virsligyárnak 
sem eladható tenyészkanokból készül. Az intézőknek nincsenek aggályaik. Sem lelkiis-
meret-furdalásuk. Azt hangoztatják, hogy a parasztok kifejezetten szeretik a kanszalon-
nát. Főleg, ha már jó avas. Mint ahogy a ruszinok meg a denaturált szeszért rajonganak.

Amikor a százados megtudja, melyik a Tusják, magához inti, és elmegy vele egy boglyához. 
Mondja neki, hogy üljön le ő is. Úr, katonatiszt jelenlétében ülni egy parasztnak ritka tisztesség.

– Kezdje, Tusják! Mit akar közölni velünk?
– Kérem szépen… Szóval… én két évig benne voltam a szektában.
A szektaügy kényes dolog. Elvileg vallásszabadság van. De ha valaki mégis kilép egy 

bevett egyházból, az baj, mert az aztán már nem akar egyházadót fizetni. Ami kell a nagy 
egyházaknak, a templomok, kórházak, iskolák fenntartása sokba kerül. Különösen baj, ha 
a szekta politizál is. Mint például a nazarénusok ’14 őszén. A katolikus meg a reformá-
tus papok azt hirdették a szószékről, hogy a haza védelmében, a muszka ellen mindenki-
nek fegyvert kell ragadni. Erre az addig megbúvó nazerénusok azt kezdték ordibálni, hogy 

„aki kardot ragad, kard által vész!”, meg hogy „szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!”.
Az állam segítségére sietett szövetségeseinek, és csendőrrel biztosította a  református 

meg a katolikus istentiszteleteket. A nazarénusok vezetőit pedig bolondokházába záratta.
A nazarénusok mellett még vannak a „hívők”. Ezek a bibliát kutatják állandóan, és elő-

ásnak olyan részleteket, melyeket már senki nem vesz komolyan. Aztán ezekbe beleka-
paszkodva hithez való hűtlenséggel vádolják a nagy egyházakat. Az amerikai baptista mil-
liárdosok támogatják őket. Magyarországon viszont a legszegényebbek a követőik. A fő-
kolomposok az urak ellen is prédikálnak. Ha Amerika belép a háborúba, a „hívőket” sa-
ját hazájuk ellen fordítják?

– Mi volt maga, Tusják? Nazarénus vagy hívő?
– Én egyik sem. Hanem spiritiszta.
Ez a legújabb őrület. A Szeretet vallása. (Csak az ellenfeleik nevezik őket spiritiszták-

nak.) Nem mennek orvoshoz betegség esetén, mert Isten, akit akar, úgyis meggyógyít. 
Nem tartanak sem állami sem vallás ünnepeket, mert az bálványimádás. Nem dohányoz-
nak. Nem isznak alkoholt. S hogy a bor- meg pálinkakészítés kísértésétől megszabadulja-
nak, minden gyümölcsfát kivágnak a kertjeikben. És nem esznek zöldségeket sem. Nem 
tudni, ennek mi az oka.

– Szóval spiritiszta. De, úgy látom, kiábrándult belőlük.
– Én ki. Teljesen. Minden tilos azoknak, ami jó. Dolgozni viszont még keményebben 

dolgoznak, mint a többi paraszt. Akkor meg mit ér az egész?
– Hát igen.
– Ráadásul el akarják veszejteni az országot.
– No, ez már komoly dolog! És hogyan akarják elveszejteni?
– Azt hirdetik: fegyvert ragadni, azzal ölni bűn.
– Igen. Ez olyan szektás beszéd.
– Meg még azt is, hogy nincs is igazi háború.
– Nincs? Hát akkor meg mitől van a sok halott meg sebesült?
– Háború van, de nem igazi. Egy színjáték az egész. Mert az egymással harcoló országok 

uralkodói rokonok. Az angol királynak a német császár, az orosz cár és az orosz cárné mind 
az unokatestvérei. A német császár és az orosz cár pedig másod-unokatestvérei egymásnak. 
Ezek összebeszéltek, hogy megritkítják a népet, mert sokan vannak. Nem jut ennyi em-
bernek föld, munka meg kenyér. A sok szegény ember kínjában lázadozik, tüntet, sztráj-
kol. A háborúval levezetik az indulatokat. És a másik nép szegény emberét ölik inkább.

– Az orosz anarchisták beszélnek így.
– Vér kell folyjék, hogy utána nyugalom legyen. És minden király és úr különösen a ma-

gyarokra mérges, mert az a legrebellisebb nép. Lázadtunk az osztrák, a német és az orosz 
ellen is. Minket, magyarokat akarnak leginkább megritkítani.

„Darázsfészekbe nyúlnánk, ha ezeket megpróbálnánk letörni” – gondolja Steyer, mert 
tudja, aki őszinte hittel Isten törvényeire és magára Istenre hivatkozva cselekszik, az ké-
pes elmenni a legvégsőkig.
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Úgy dönt, ezt az ügyet nem továbbítja az Evidenzbürónak.



A tanyabíró háza a legszebb Vajdabokorban. A falak frissen fehérre festve, a spaletták zöld-
re. A tornác faragott mellvédjein muskátlik. Egy alpesi osztrák porta is megirigyelhetné.

Verbánszki, a bíró kijön a háza elé érkező Romfellhez. Megcsapkodja a jármű orrát.
– Hasznos jószág.
– Igen? – kérdi a kezét nyújtva a százados.
– De még mennyire! Ezé a jövő, nem a lovaké. A lónak rengeteg abrak kell. Az viszont 

bizonytalan dolog. Ha nincs eső, gyenge a zabtermés. Ha folyton esik, akkor is. Ha meg-
támadja a zabot a gabonaüszög vagy a gabonarozsda, akkor is. A kőolajnak, ott a föld alatt, 
nem számít, milyen az idő. Csak ki kell szivattyúzni.

– Ebben tökéletesen igaza van.



A bíró lánya érkezik egy hosszú nyakú üveggel. Meg köménymagos pogácsával. Nemcsak 
az üvegnek, a lánynak is szép a nyaka. A tirpák lányok többsége olyan, mint a hajdúsági-
ak vagy a bihariak. Erős csontú, kerek teremtések. Viszont a vékony, szlávos szőkék vala-
mivel gyakoribbak köztük. Ez a Bori is ilyen. Kék húzott szoknya, fehér kötő és fehér ing 
van rajta. Ragyog a tisztaságtól és az egészségtől, az embernek kedve lenne beleharapni.

Steyer érzi, hogy a lány készült a vendég fogadására, de ez nem von le a megjelenése ér-
tékéből. Inkább még elragadóbbnak látja ezért.

A százados elmondja, kiket keresett ma fel. Részleteket nem említ. Az másra nem tar-
tozik. Megkérdi a bírótól, van-e új bejelentő.

– Igen, százados úr, egy nádasbokori cseléd. Husgyaván Béla. Nem mondta el, mit akar 
önnel közölni, de én sejtem. Van Nádasbokorban egy Iván nevezetű orosz hadifogoly. Tör-
vényesen, a tábor parancsnokának az engedélyével jött. Petrilla, a nagygazda kérte ki a nyá-
ri munkákra. No, az az Iván állítólag forradalmárkodik. Állítólag.

– Ennek fele sem tréfa. De maga nem hisz Husgyavánnak.
– Talán más a dolog lényege. Mert ez az Iván állítólag nagyon… talpraesett, izmos és… 

hát olyan lányoknak tetsző alak. És mivel a tirpákok az orosz beszédet úgy nagyjából meg-
értik, hát incseleg a lányokkal.

– A férfiak pedig féltékenyek rá. Ezért akarják bemártani, eltávolítani Nádasbokorból.
– Szerintem erről van szó.
– Utánajárok a dolognak.
Most ennyi van, százados úr. Ha nem sértem meg, itt van ez a kis házi szilvórium. Szép, 

egészséges, magozott szilvából. Ezt a pogácsát pedig Bori lányom sütötte. Kiváló háziasz-
szony már most. Pedig úriasszony is lehet még belőle, gimnáziumot végzett az idén. Első-
nek Vajdabokorból. Nagyon büszkék vagyunk rá.

– Igazán megörvendeztetne Borika, ha leülne – kéri őszintén Steyer, mire a lánynak és 
az apjának is felcsillan a szeme.

Egy percig megilletődve ülnek mind a hárman. Aztán a bíró megtöri azzal a csendet, 
amiről mindenki folyton beszél.

– Százados úr, mi lesz ezzel a háborúval? Nem akar véget érni. Pedig már lehullottak 
azok a falevelek. Kétszer is.

– Jó lenne, ha tudnám! De talán mégsem. Én szegedi vagyok. Szegedet a török 1543-ban 
foglalta el. Beköszöntött a nagy elnyomás és nyomorúság. Minden évben remélték a végét. 
143 évet kellett várni. Jobb is, hogy nem tudta a nép, mennyi van még hátra.

– Szegeden a katolikus vagy a kálvinista a több?
– A katolikus. De van kálvinista is bőven. Békében megférnek egymással.
– Maga melyik a kettő közül?
– Én egyik sem. Mert evangélikusnak kereszteltek.
– Evangélikusnak? – mondja áhítattal az apa, s újra felragyog mindkettőjük szeme.
– Annak. Apám után. Szép téglatemplomunk van.
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– Az nagyon derék dolog! Már csak azért mondom ezt, százados úr, mert a nyárligeti 
nép is főleg evangélikus. A tirpákok, hiába ócsárolják őket folyton a civisek, nagyon de-
rék, magyar emberek. Még ha tótok is voltak az őseik.

– Mit számít az, kinek mi volt az őse? Az a lényeg, most kikkel tart. Az én nagyapám-
nak még német volt az anyanyelve, a Lajtántúlról jött. Azért is hívnak engem Steyernek. 
De apám már nagy 48-as volt! Deákot is túl engedékenynek tartotta.



Késő délutánig tart a kedélyes beszélgetés. Bori gyakran megigazítja a haját, kihúzza ruhá-
ját, és végig egyenesen ül. Kínálgatja a pálinkát, de ő maga csak szódát iszik. És a férfiak 
szem viszik túlzásba. Egy parancsnoknak tekintettel kell lennie a beosztottjaira, így a so-
főrjére is, s ezért, mikor eljön a laktanyai vacsoraidő, Steyer megköszöni a szíves vendég-
látást. Apa és lánya a kapuig kísérik. Búcsúzáskor egyúttal invitál is a tanyabíró:

– Aztán nézzen be még hozzánk, százados úr, ha erre jár! Akár holnap is. Bori radosnyikot 
fog sütni. Az a legfinomabb kalács a világon. Érdemes megkóstolni. A kalácsot.

Steyer tisztában van vele, hogy a lányt felkínálták neki. Várt erre. És elégedett. De gon-
dolkodni kezd. Bori szép, takaros. Hiába paraszt, nem büdös. De a többi ruhája talán az. 
Amiben dolgozik. És paraszt feleség nem jó belépő az urak közé. Még ha van is érettségi-
je. Elkezd beszélni a többi tiszt feleségével, és elszólja magát: tyúkok, sertések, aratás, ka-
szálás dolgát hozza föl. Vagy hangosan nevet. Vagy vakarózik. És tájszólása van. Nem ép-
pen erős, de…

– Sok a dolgom, bíró úr. Sajnos nincs időm a vendégeskedésre – hárítja el Steyer az 
ajánlatot.

– Hát, dolgom nekem is van elég. Nádasbokorban tönkrement egy család. A fiúk a fron-
ton, nincs, aki vigye a gazdaságot. Van tizenkét holdjuk, azt nekem meg kell szereznem. 
Nem hagyhatom, hogy valami jöttment regálébérlő kezén kössön ki. Meg azzal együtt ne-
kem lesz kereken száz holdam. Kataszteri. Amit majd Bori, az egyetlen gyermekem örököl.

Nincs olyan társadalmi réteg az országban, ahol száz hold ne számítana vagyonnak. Ez 
tehát egy újabb, az előbbit megerősítő és felül is múló ajánlat. De Steyer megrázza a fe-
jét. Ezzel hárítja el újra.

Majd ujját a tiszti kalapjához érinti, és beszáll a Romfellbe.
Útközben visszafelé végiggondolja a dolgot.
„A paraszt úgy kínálja a lányát, mint egy jószágot. Ezzel valahogy a leendő vőt is lené-

zi. Azt hiszi róla, hogy megvehető.”
– Ostoba paraszt ez a tanyabíró! – morogja a százados.
A tanyabíró is végiggondolja a dolgot, míg enni ad a teheneknek.
„Ha Steyer gazdag lenne, nem ment volna katonatisztnek. Biztos nincs vagyona a csa-

ládjának, vagy ha van, ő nem fog részelni belőle. De elutasít száz holdat! Magyar ember, 
józan ember ilyet nem tenne. Ki tudja, mi lesz ennek a háborúnak a vége? Talán egy nagy 
vereség. Akkor aztán lőttek az állásának. Mert nem lesz többé k. u. k. hadsereg. Nem lesz 
közös monarchia sem. Se császárok, se királyok, se mágnások, se püspökök, se bárók, se 
grófok nem lesznek. Ahogy a szociálisták akarják. Főleg az oroszoknál. De másutt is. Ta-
lán a mostani országokból egy sem lesz már. De egyvalami biztosan lesz: föld. Mert azt 
nem lehet eltörölni. És akinek földje lesz, az lesz az úr. Nincs hát nagyobb kincs a földnél. 
Csökött agya van annak, aki ezt nem látja be.”

– Ostoba német ez a Steyer! – morogja a tanyabíró.   

Csabai László (1969) : Nyíregyházán élő író, költő. Kötetei a Magvetőnél jelennek meg. Folyton Szibériába vágyik.


