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TÉMA

Nem azér’ mondom, reggel hattól talpon vagyunk. Asszonyok, be lettünk hívva a pártszék-
házba. Kapunk jó meleg teát és eligazítást. Hála Jóistennek, a rumot se sajnálják tőlünk. 
Kapunk címet, odamegyünk. Éjjel ahonnant behoztak testvérek bujkálókat.

Zsidókat.
Egyik asszony, Müllerné, azt mondja, ismerte őket. Járt hozzájuk. Ablakpucolni, nagy-

takarítást intézni negyedévente. Legalább megvan a helyismerete. Tudja, hova kell benyúl-
ni, mit kell kihuzigálni. Mégiscsak könnyebben lelünk rá ezüstre, miegyébre.

Utánunk küldenek délelőtt tizenegykor egy ifitestvért. Az mondja nagy fontoskodva, 
most verte ki a kisebbik Bokor testvér ezekből, hogy az ékszeres kazetta hova volt eldugva. 
Az egész családnak összesen ha három foga maradt a helyén a végére, azt mondja. Úgy ra-
gaszkodtak a titkukhoz. Nade ha a kisebbik Bokor testvér valamit a fejébe vesz, nincs mese.

Erre gondolsz, kérdezzük a legényt. Ami a nagy dunsztos üvegbe volt bedugva több ki-
ló laska közé? Toljuk az orra alá a gyöngyházberakásos kazettát, csörög benne a sok gyűrű, 
fülbevaló. Hát megtaláltuk bizony magunktól, saját erőből, asszonyok.

Na mondjuk a legénykének, ha ezt megtudja Bokor testvér, a kisebbik, bassza meg, a ma-
radék három fogukat is kiszedi azoknak.

Azért csak nevetünk. Nem baj, te gyerek, jó, hogy utánunk menesztettek, elkél a segít-
ség a holmikkal, ha beszállítjuk, ezt mondjuk neki.

Aztán mire beérünk a pártszékházba, megfő az ebéd. Egytálétel, de igen finom és tartal-
mas, repetázni is lehet belőle. A tíz ujjunkat megnyaljuk utána.

Ja, és azt tudtátok, hogy hazajöttek? Itt van a festőnő meg a fia, mondja Rédliné, ahogy 
becsukja maga mögött az ajtót. Utánam fordultak be az utcába, a festőnő meg a fia.

Meinhardtéknál szól a rádió. Német katonazene. A készülék a hallban terpeszkedik, de 
erős, mély hangja betölti a lakást.

Ilonka, Rédliné lánya terhes. Szőke haja kontyban. Babaruhákat válogat és hajtogat az 
ablaknál. December van, kora délután. Sötétedik, de még lehet látni.

– Azt mondtátok, hogy betojtak, mert kijöttek hozzájuk a második kerületi testvérek 
– folytatja rosszallón Rédliné. – Valami feljelentés nyomán. Hogy aztán elpucoltak, és el-
bújtak valahol.

– Ja… A Klári feljött mihozzánk a múlt héten, innen telefonált egy rendőrhadnagy isme-
rős lakására, hogy segítsen. Még a néhai ura révén van a nexus. És az a rendőrhadnagy azt 
mondta, hogy nem tud mit csinálni a nyilasok ellenében. „Tűnjön el a szemük elől, Klá-
ri!”, azt mondta… „Amilyen gyorsan csak tud!”

Z O L T Á N  G Á B O R r é s z l e t

Téma és változatok *

* Az alábbiakban a regény Téma című részlete olvasható, melynek egyik variációját áprilisi számunkban jelentetjük meg.
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– Azt a zsernyákot kéne kicsinálni, aki így a pártját fogja! A pimasz zsidónőjének. Tu-
dom, ti jóba vagytok, de…

– Mivelünk nagyon aranyos. Engem lefestett, ajándékba megkaptam tőle a képet. Az 
ura, az keresztény volt neki. Sőt, huszárezredes.

– Al! – javítja ki a férje, Meinhardt. – Nem mindegy! Csak alezredes.
– Mindegy! Onnantól, hogy megmurdált, ugyanannyi, mint az én szegény uram. Vagy 

kevesebb. Mert az én uram becsületes munkásember volt, hungarista. Aki rendőri bántal-
mazás következtébe boldogult meg harminchétbe.

– Ez a csodálatos nagy világvevő rádió az övéké. Feljött a Klári, megkérdezte, kérjük-e. 
Amikor kijött a rendelet, hogy zsidók be kell szolgáltassák a rádiójukat.

– Te meg azt mondtad neki, ha visszaáll a régi rend, és újra lehet nekik, visszaadjuk.
– Még csak az kéne. A régi rend! Meg hogy rádió a zsidónak. Soha többé.
– Jól van, na! Nem gondoltam komolyan azt a visszaadást. Egyáltalán, mi komoly, mi 

nem, olyan izé… Nem is tudom.
– Hát én tudom.
Szerda van, ezerkilencszáznegyvennégy december tizenharmadika.

Két emelettel lejjebb Kláráék nem vetik le a kabátjukat. Csak a sapkától, kalaptól szaba-
dulnak meg. Tamás a gyerekszobába siet. Előbb a könyvei, aztán a játékai közt keres, mit 
vihetne magával. Az anyja fojtottan utánaszól:

– Tomi, ne gyújts villanyt! Nem akarom, hogy meglássanak.
Ő közben a kamrában kutat. Lisztet és zsírt, cukrot és sót szed össze, táskába pakolja.
– Gyere, kisfiam…
Kimennek. Körül se nézve, sietve távoznak, de a lépcsőn szembe találkoznak egy nagy 

szoknyás, irhabekecses, kerek arcú asszonnyal.
– De rég láttam, kedves… Jól vannak?
– Jól, köszönjük. Apukámék hívtak magukhoz Pestre. Kellett nekik a segítség, a bátorí-

tás. Nagyon félnek a bombázásoktól. És Mariska? Jól van?
– Én jól. Csak az otthoniakért aggódom egyre jobban. Mióta elesett egész Székelyföld, 

semmi hír felőlük. Nem is tudom, az orosztól féltsem őket inkább, vagy a romántól…
– Majdcsak vége lesz egyszer. Talán már nemsokára. Én bizakodom. Azért jöttünk, hogy 

lisztet vegyünk magunkhoz. Közeledik a front, lehet, hogy egy darabig nem lesz kenyér, 
apukám azt mondja, csináljak kétszersültet… Mariska kedves, van esetleg a háznál ková-
sza? Ha tudna adni egy keveset, az most jól jönne nagyon. Cserébe adnék a kétszersültből.

– Van, Klárikám drága. Ha gondolja, segítek meggyúrni a tésztát. Most van gáz és vil-
lany, víz is rendesen. Használjuk ki az alkalmat!

– Mit szólsz, Tomi?
– Akkor itthon maradunk?
– Estig. Estig megleszünk. Mariska néni segít.

A fenti lakásból kinyomulva, a lépcsőház korlátjára hajolva Meinhardték lesik őket.
– A székely asszonnyal tárgyalnak… – közvetíti Ilonka. – Mennek vissza a lakásba. Hall-

játok? Ezek készülnek valamire. Behúzódnak a lakásba!

A Széll Kálmán-téren. Távolból ágyúlövéseket hallani. Két honvéd fenyőfákat árul. A kö-
zelükben más árusok is vannak. Egy hölgy kiválasztja az egyik fát.

– Ez megfelel.
Muffjából kinyújtja kesztyűs kezét, benne a fa árával. Az egyik honvéd elveszi.
– Csak még az a gond, hogy haza is kéne cígölni. Itt lakom a közelben. Nem lennék há-

latlan, amennyiben egy vitéz…
A honvédek egymásra néznek.
– Menjél te! – hunyorít az egyik. – Találkozunk ugyanitt.
A hölgy átveszi az irányítást: – Jöjjön… Most mintha közelebbről szólna. És más irány-

ból. Nem gondolja?
– Egye ki a belüket a rosseb.
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– Meg fogom kínálni egy pohárka itallal. Már feltéve, hogy nem siet.
– Nem sietek én, kezeit csókolom.
– Csókolja, az jó. Majd odahaza, a jó melegben. Miért mondta a másik vitéz, hogy ma-

ga jöjjön velem? Elárulja nekem? Az előző hölggyel ő ment el?

A Főposta épületében. Egy kisebb teremben postások veszik át a kikézbesítendő levélcso-
magokat. Az egyik postás váratlanul, fennhangon megszólal:

– Kollégák! Nem tudja valaki megmondani, milyen árfolyamon váltják ma a pengőt ru-
belre?

Kis szünet után kitör a nevetés. Van, aki csak mosolyog, van, aki a fejét csóválja. Vala-
ki vállon veregeti a vicces postást.

Egy újlipótvárosi ház egyik lakásának előszobájában. Renner, a vasgyáros indulni készül. Ele-
gáns, hosszú kabátjában jól érvényesül karcsúsága és széles válla. Édesanyja és kislánya ölelik.

– Maminak mondd meg, hogy nagyon-nagyon szeretem. És ezt küldöm neki – megpu-
szilja az apját.

– Átadom.
– Mikor jössz? – kérdezi Renner anyja.
– Holnap.
– Vigyázz magadra…
Keresztet rajzol a homlokára. Az ajtó becsukódik. Renner lendületesen lépked lefelé, 

a lépcsőházban találkozik egy férfival.
– Jó napot, Renner úr.
– Jó napot. Hogy van?
– Én jól, a körülményekhez képest… – Közelebb hajol, suttogva mondja: – De maga, 

Renner úr, kérem, vigyázzon!
– Jól van, kérem.
– Látta a plakátokat, nem? „Minden férfi köteles…” „Tizenhattól hatvanig…” Miegyéb, 

satöbbi… „Felkoncoltatás…”
– Ez mind szép és jó, de egyrészt, kérem tisztelettel, az én üzemem hadiüzem. Papír van 

róla. Másrészt velem született testi hiba folytán hadiszolgálatra alkalmatlan vagyok. Arról 
is papír van.

– És akiket alkalmaz! Nem tartozik rám, és félre ne értsen, én magával egyetértek, és 
csodálom a kurázsiját, de most olyan időket élünk! Ezt komolyan kell venni. Ért engem, 
Renner úr?

– Nem vagyok képes komolyan venni ezeket. Ez is egy velem született hiba. Jó napot.
Elsiet. A férfi a fejét csóválja. – Jó napot, Renner úr.

Egy belvárosi textilkereskedés irodájában. Fiatal, csinos nő telefonál. Fojtott hangon szól 
bele a kagylóba: – Kitartás! A Nyilaskeresztes Párt tizenkettedik kerületi székháza? Kvatsák 
Tibor testvérrel szeretnék beszélni. A menyasszonya vagyok. De nem ezért keresem. Beve-
tésen? Értem. Elmondom! Azért keresem, mert bejelentést szeretnék tenni.

A vonal túlsó végén, a nyilasok Városmajor utca 37. szám alatti pártházában Hortobá-
gyi Sándor főtestvér jegyzetel.

– A testvérnő neve?
Írja, tiszta, kiírt betűkkel, zöld tintával:
Horváth Róza Kvatsák t. m. a. Paulay Ede-u. 1. fsz.
– Mit szándékszik bejelenteni, Rózsika?
Aztán írja:
zs.
– Hányan?
Írja:
2
– Ki bújtatja őket?
Írja:
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T. Z. textilkeresk.
– A helyszínen?
Írja:
Tulaj nincs ott. Az üzleth. hátsó traktusából lépcső a pincébe.
– Küldök egy rajt. Kegyed derék hungarista nő, Rózsika. És ezt okvetlenül megmondom 

Kvatsák Tibor főtestvérnek is. Büszke lehet! Értékek a helyszínen?
Írja:
ládák, bőröndök
– Ha netán megpróbálnak távozni, visszatartja őket. Akármi ürüggyel. Kitartás!
Leteszi a telefont, a titkárnőjét utasítja: – Wéber testvér a teherautóval átmegy Pestre. 

Rajparancsnok Budaházy testvér. Itt a cím. A bejelentő a helyszínen, vele kedvesen bánni, 
Kvatsák főtestvér menyasszonya.

A titkárnő átveszi a papírt, a telefon közben újra csöng. Hortobágyi egy intéssel elbo-
csátja a titkárnőt, beleszól a telefonba: – Kitartás!

A belvárosi textilkereskedés irodájában. Rózsika óvatosan leteszi a telefonkagylót. Izgatott. 
Mélyet sóhajt. Előkotorja a púderkészletét, jól megnézi magát a tükörben. Az orrán izzad-
ságcseppek. Nekilát eltüntetni őket.

A Széll Kálmán-téren nyilaskeresztes őrjárat pécézi ki a fenyőfát áruló honvédot. Egy Bocs-
kai-kabátos ember, aki már majdnem megvette az utolsó darabot, sietve ellép mellőle, és 
odébbáll. A nyilasok körbeveszik a katonát. Az egy kicsit megszeppen, de mosolyog, min-
den rendben lesz, nyugtatja magát, tiszteleg, és kezdi elővenni a papírjait.

– Szabadságos levél? Nincs? Milyen alapon hagyta el az alakulatát?
– Az egységünk tegnapelőtt megsemmisült. Ketten jutottunk ki az őrvezetőmmel egy Bo-

tond gépkocsin. Útközben megláttunk, kérem szépen, néhány fáin kis fenyőt, karácsonyfá-
nak valót, mondtuk, elhozzuk a városiaknak. Nekünk meg legyen, ugye, egy kis pénzünk. 
Aztán jelentkezünk az első egységnél.

– Velünk jössz.
– Igen, kérem, de az őrvezetőm… De a fa…
– Az is le van tartóztatva. Felkapod, hozod magaddal. Indulás!
A Bocskai-kabátos ember egy másik karácsonyfaárus mellől lesi őket.

Hortobágyi irodájában. Felettese, Bokor Dénes lép be. Feláll az íróasztal mellől, kitartással 
üdvözlik egymást. Bokor Dénes kezében egy kifli van, időnként harap belőle.

– Szóltak, hogy fogytán a liszt. Hozzunk a malomból. Egy mázsát legalább.
– Előjegyzem a fuvart. Járnak a kocsik, bevetés bevetés után doszt, egyik bejelentést ka-

pom a másik után.
– Én jobbat sütöttem pék koromba. De azért ez is elég jó. – Bokor odaadja Hortobágyi-

nak a kifli maradékát. Az szakértőn megszemléli, megszagolja, beleharap.
– Egyetértek. Lehetne ropogósabb a héja. A fogdáink teli vannak. És egyre kapjuk az 

újabb kuncsaftokat.
– Hát akkor, édes jó testvérem, úsztassunk az éjjel!
– Erre gondoltam én is, Bokor testvér. Negyven darab, majdnem mind zsidó.
– Hallottad, hogy Udvardi főtestvér eltávozott a mai kitelepítő vonattal? Mindennap in-

dul egy szerelvény a gyepűre. Holnapra is organizálnak egyet.
– Akkor a Pagony-utcai lakást nem veszi igénybe az Udvardi? Alaposan megdolgoztunk érte…
Bokor Dénes nevet: – Pontosan a munka az, amitől mi nem riadunk vissza. Emlékszem, 

egy része kifejezetten kellemes volt annak a munkának. A főbérlő lánya…!
Hortobágyi csak mosolyog a bajusza alatt: – Az jutott eszembe, hogy én még nem igé-

nyeltem zsidólakást. Tényvalóság, szerettem a Táltos-utcába lakni. De így, hogy felszaba-
dul az Udvardi testvérnek szerzett lakás, beköltöznék, ha lehet.

– Az a legkevesebb! A tiéd, Hortobágyi testvér. A kerületvezető testvér egyet fog velem 
érteni, és aláírja.

Közben a telefon megint megszólal.
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Bokor Dénes kimegy. Hortobágyi felveszi a telefont:
– Hortobágyi testvér vagyok, kitartás. Hallgatom, testvérnő.
Miközben beszél és jegyzetel, két fiatal nő lép a szobába. Látva, hogy Hortobágyi tele-

fonál, néma karlendítéssel köszönnek. Kivárják, amíg befejezi.
– Ismer minket, Hortobágyi testvér. Én Marcsi vagyok, ő meg a Zsuzsi. Mi itt a Ti zen-

két ker be vagyunk tagok, mert korábban a MOM-ba dolgoztunk, és itt van most is laká-
sunk. Tudja testvér, Fery Oszkár-utca, egész közel a testvérhez. A munkahelyünk az most 
Pesten van, egy Renner nevű vasgyárosnál. Én könyvelek, a testvérnő gépen dolgozik. Azt 
szeretnénk mondani, hogy a gyár tele van zsidóval. A Rennerné is zsidó, és napok óta nem 
otthon lakik, hanem benn az üzembe, az irodába. A munkások közül többen is már egy 
ideje este nem mennek haza, matracok vannak a raktárba, pokrócok, minden éjjel leterí-
tik, a gépek között hálnak.

– Nemcsak hogy zsidók, de szocdemek is vannak köztük! Egy munkavezető pedig rendőr-
tanácsos volt a Főkapitányságon, amíg el nem bocsátották, merthogy zsidó. Az a Rennerné 
nagybátyja, kérem! Zsidó rendőrtanácsos.

– De az utóbbi napokba olyan is jött már kettő-három, aki egyáltalán nem melózik az 
üzembe, csak dekkol. Benn bújtassa őket a Renner úr.

Hortobágyi ezen a ponton feltekint a jegyzeteiből: – És hogyhogy ezt elnézi az ötödik 
kerületi nyilaskeresztes pártszervezet?

– Hát nem olyanok, mint mink, az tutifix.
– A vezetés… Minden a vezetőkön múlik, tudjuk jól.
– Hitelt adok a szavuknak, testvérnők. Kiküldök intézkedni egy rajt. Még a mai nap fo-

lyamán. A címet írják fel maguk, jól olvasható módon!
Marcsi az asztalra hajol, és akkurátusan felírja a gyár címét.
– Akkor most elviszik őket…?
– A Rennert…?
– És kezelésbe is veszik…?
Marcsi és Zsuzsi egymásra néz, boldog izgalom hevíti őket.

Budai utcán. A vicces postás lép ki egy házból. Éppen fütyörészni kezd, de kint két nyilas 
pártszolgálatos várja.

– Megmondom, mi lesz. Vissza leszel kísérve a Főpostára. Táskát, egyenruhát leadol. Az-
tán irány a pártszékház.

– Nem akarom megsérteni az urakat, de…
– Még az kéne, hogy meg akarjál.
– Baj az, hogy már sértve vagyunk – folytatja a másik nyilas. – A magyar nemzeti érzé-

sünkbe! Te szemét hazaáruló!
Megüti.
A postás mindkettejüknél magasabb, testesebb. Csakhogy azok fegyverrel is el vannak 

látva. Engedelmesen megindul velük. Közrefogják. Hárman elfoglalják a járdát. Jön szembe 
egy asszony, szó nélkül lelép az úttestre, míg elhaladnak mellette. Néhány lépés után meg-
torpan a postás: – Jóemberek, ezt nem lehet. Van két kislányom. Otthon várnak rám. A na-
gyobbik ötéves, a kisebbik két és fél. És a feleségem. Hadd mutassak róluk egy fotográfiát…

– Itt lőlek le az utcán. Azt akarod?
– Jöhet az összes kölköd megnézni a dögödet.
A szeme elé tartják a puska csövét. Kibiztosítják a fegyvert. A postás megint elindul.

Ügyvédi irodán. Egy nyilas raj razziázik benn. Eredetileg minden bizonnyal tekintélyes kül-
lemű, hatvan év körüli férfit bántalmaznak. Zakó, ing nincs rajta. Mellén már elnyomtak 
egy-két szivart. Az ügyvéd íróasztalánál, a párnázott székben az egyik nyilas terpeszkedik. 
Fiókok mind kihúzgálva, kiborítva. Egyedül egy páncélszekrény őrzi a tartalmát, az ügy-
véd még nem árulta el a kulcs rejtekhelyét.

– Ügyvéd úr, bemutatom Gáll testvért. Gáll György, cipészmester – mondja a nyilasok 
vezetője, Megadja Ferenc.

– Alászolgája – mondja Gáll György.
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– Cipőt, zoknit levenni! – vezényel Megadja Ferenc.
A többiek lefogják a férfit, és lábait a magasba emelik.
– Gáll testvér kilencszázharminchét óta nemzetiszocialista párttag.
Gáll György árt nyom az egyik köröm alá.
– Ne… Megmutatom.
Gáll György, mintha meg se hallotta volna, dolgozik tovább az árral. Az ügyvéd felsír, 

mint egy kisgyerek. Nézik, ahogy dőlnek a könnyek a szeméből, ahogy remeg a száj, míg 
Megadja Ferenc azt nem mondja: – Egyelőre elég.

Előkerül a kulcs egy preparált könyvből, kinyitják a páncélszekrényt. Borítékok borul-
nak ki, Megadja Ferenc elé hordják őket.

– Részvények… Grünhut Károly… Ügyvéd úr! Hiszen ezek bankjegyek… Ez is 
a Grünhuté… Nem fér a fejembe, ügyvéd úr. Hogy egy ügyvéd ne legyen tisztában az ak-
tuális jogrenddel! Zsidónak nem lehet részvénye, nem lehet pénze. Eleve jogtalanul birto-
koltak ilyesmit, de most már mindez a nemzeti vagyon részét képezi a kormány rendelke-
zése folytán. És arról se hallottál, hogy mindazon keresztény személy, aki zsidóvagyont rej-
teget, nemzetárulónak minősül? Velünk jössz. Meg fogunk úsztatni. Keressetek táskát, pa-
koljatok be mindent.

Az egyik nyilas leveti saját régi ruháját, és magára ölti az ügyvéd ingét, zakóját. Közben 
átnézi a zsebeket. Előkerül egy töltőtoll. Azt észreveszi egy másik, szemüveges nyilas, meg-
tetszik neki: –Testvér, a tollat megkaphatom…?

Elegáns táskát hoz az egyik nyilas: – Ez jó lesz! Marhabőr.
Arcához emeli, szagolgatja a táskát.

Kláráék lakása. Készül a kétszersült. Mariska kötényben, fejkendősen hajtogatja a tésztát. 
Klára mellette áll a liszteszacskóval, hogy behintse a deszkát, hogyha kell. Tamás az asztal 
szélén ólomkatonával játszik. Közben a kisujjával belenyúl a tésztába. Csöngetés a bejára-
ti ajtón. Klára indul kinyitni. Megijed, de csak kicsit – talán csak valamelyik szomszéd…

Négy puskás ember, azonnal benyomulnak a lakásba, az asszonyt félreszorítják. Van, aki 
a konyhát veszi célba, mások a többi helyiséget járják be. A raj parancsnoka huszonéves, 
értelmes arcú, hivatalnokkülsejű fiatalember, Bartányi Miklós. A többiek között van idő-
sebb, munkáskülsejű és egészen fiatal is, egy gimnazista. Nincs egyenruhájuk. Karszalagot 
viselnek, az teszi őket csapattá. Meg természetesen a fegyverzetük. Bartányinak pisztolya 
van, a raj tagjainak puskájuk. Többek övében kézigránát.

– Éppen sütögetünk. Karácsonyi előkészületek, tudják. Kóstolóval még nem tudom meg-
kínálni az urakat, de egy kis snapszot ha elfogadnak…

– Egy pofont, mocskos zsidó kurva, elfogadsz?
Megüti Klárát.
– Kérem…?
– Kérj még nyugodtan, és kapsz.
Megüti.
– Szűzanyám, segíts! – fohászkodik Mariska.
Klára igyekszik gyorsan összeszedni magát.
– Nem tudom, miért jöttek, de biztos vagyok benne, hogy tisztázódik a helyzet, csak azt 

kérném, hogy amíg az megtörténik, a kisfiam, aki mindenképpen ártatlan, hadd menjen 
le a szomszédasszonyomhoz, első emelet egyes szám. Mariska őskeresztény, sőt székely, és 
Tomika édesapja huszáralezredes, néhai…

– Kuss – vág bele Bartányi. – Nézzétek meg, a hajukban nem rejtegetnek-e valamit!
Mindkét nő feje be van kötve a sütéshez. A nyilasok letépik a kendőket, és beletúrnak 

a frizurájukba. Nem találnak semmit, de megcibálják a hajukat. Bartányi Miklós kedvtel-
ve nézi, ahogy hajladoznak jobbra-balra, előre hátra, mint jegenyefák a szélben, aztán foly-
tatja: – Bokor Dénes, a zsidótlanítás vezetője mondotta: a gyermek helye a szülője mel-
lett van, mindenkor osztozik annak sorsában. Bokor főtestvér nagyon szépen megmond-
ta, és nagyon igaza van.

– Kérem szépen, engedjék meg, hogy telefonáljak. Egy emelettel feljebb van telefon, Rédli 
Ilonka a barátnőm, biztos ismerik, csak két perc…



9

Kiss György, az egyik nyilas, szőke, kék szemű, értelmes arcú, szemüveges, puskája tu-
sával lesújt a nő lábára.

– Rédli Szepi húga egy igazi nemzetes asszony, nem veszed a szádra a nevét, érted?
Állánál fogva felemeli Klára fejét, és kényszeríti, hogy a szemébe nézzen.
– Érted?!
– Értem…
Kevéssel puhábban kérdezi:
– Hányba születtél?
– Ezerkilencszáztizenkettőben.
– Az annyi, mint harminckettő, nem rossz. – Megfogja a mellét. – Egy tízest letagadhatnál.
– Mellékes dolgokkal most nem foglalkozunk – szól rá Bartányi. – Kötözd meg!
Mariska megpróbálja kihasználni, hogy a másik nőre figyelnek, és kifordul a  lépcső-

házba, ott futásnak ered. Az egyik pártszolgálatos utánamegy, és célba veszi a puskájával.
– Állj meg! Mer’ én gyorsabban lövök, mint ahogy te futni bírsz.
Kibiztosítja a fegyvert. A fém feketén kattan a márványfehér lépcsőházban.
Bartányi Miklós Klárát faggatja: – Hol a pénzed? Az ékszerek?
– A retikülömben. És ezek itt.
Mutatja a nyakláncát, jegygyűrűjét. Egy nyilas kiveszi kezéből a retikült, és kiborítja 

a tartalmát. Turkálnak az iratok, pénzek között.
– A többi? Hol a többi?!
– Ez van, kérem. Nincs több.
Kiss György elkapja Tamás haját, „a pajeszát”, és elkezdi fölfele húzni, hogy szóra bírja 

az anyját. A fiú szeme könnyel telik meg.
Bartányi Miklós leállítja: – Nem kell. Megoldódik majd a méltóságos asszony nyelve 

odabenn. Elmond mindent gyönyörű szépen. Mit elmond?! Elénekel!
Nem hoztak magukkal kötelet, de az egyik fiókban találnak spárgát. Azzal kötözik hát-

ra a kezeket.
Tamás tenyerében ott lapul egy ólomkatona.

A belvárosi textilkereskedésben. Betódul egy nyilas raj. Ezúttal nem harsannak vezénysza-
vak, az alárendeltek sem kiabálnak, de Rózsika még csendre is inti őket, miközben széles 
mosollyal eléjük siet, akár vendégek elébe a háziasszony. Mutatja, hogy kövessék. Hátul, az 
irodában, egy széket arrébb tesz, egy szőnyeget félrehúz: alatta ott a csapóajtó. Egy nyilas 
felhajtja. A zsírozott zsanér nem csikordul, lenn a zsidók még most sem tudják, hogy le-
lepleződtek. Egy férfi és az idős anyja. Kislámpa mellé kuporodva olvasnak. Az egyik nyi-
las a „Szól a kakas már…” dallamát fütyüli. A zsidók felnéznek.

– Egy-kettő, felmászni!
A férfi belebújik a cipőjébe, az idős asszony nem képes felhúzni a magáét. A férfi letér-

del elé, úgy próbál segíteni neki.
– Ne húzzátok az időt, patkány zsidók!
Az idős asszony cipő nélkül indul neki a létrának. A parancsnoknak eszébe jut, hogy 

a holmit is el kell szállítani: – Ácsi, te visszamégy, és feladogatod a córeszt. Kufferek, ládák, 
mind. Figyelj, először is azt a cipőt add fel!

A férfi felnyújtja az anyja cipőjét. A nyilas szemrevételezi. Egész jó állapotban lévő darab.
– Kisasszony, ad egy papírt, ha szépen kérem?
A kisasszony selyempapírba csomagolja a cipőt. Végül nemzetiszínű fonallal kötözi kör-

be. Közben a feladogatott holmit elkezdik kihordani az üzlethelyiségből. Az idős asszonyt 
lökéssel indítják el.

Egy nagy, elegáns személyautóban viszik Kláráékat. Összepréselődnek a nyilasok mögött 
és között. Klára megpróbálja a fejét a fiáéhoz hajlítani, erőt adni neki, de Tamás durcásan 
elfordul, és kinéz az ablakon, mintha kocsikázna.

Az égen a légvédelem keresőfényei bóklásznak. Ellenséges repülők lehetnek a légtérben? 
Akár még le is bombázhatnák előttük az utat, vagy magát az úticélt, a nyilasházat.
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Kláráék lakásába behatolnak Rédli Ilonkáék. Az ajtó nincsen bezárva. Körülnéznek. Meg-
vizsgálják az ott maradt tésztát: – Van ebbe minden, ami kell.

– Az Isten tegye őket akárhová… Rohadt zsidók.
– Kár érte. A sok jó matériáér, úgy értve.
– Már a sütő is be volt gyújtva.
– Süssük ki!
– Mi lesz, ha visszajönnek? – veti fel Meinhardt. – Ennek a nőcskének van egy udvar-

lója. Német hadnagy.
– Nem jönnek ezek már vissza! – vágja rá az anyósa. – A német az meg majd vigaszta-

lódik más pesti kurvákkal.
Nekiállnak újragyúrni a tésztát. Állítólag minél többször gyúrják át a kétszersültet, an-

nál finomabb…

A Városmajor utcai nyilasház. A katonát kísérik be. Az utca felől keskeny előkert, ott áll 
őrt két nyilas. A homlokzaton fekete zászló mellett a nyilasoké. Bent a kapubeállóban em-
berek sorakoznak a fal felé fordítva. A katona hozza a fenyőfát, amiatt végighajtják a fo-
lyosón, le egy lépcsőn, a kertre nyíló kapuig. Kimennek. Az a villa igazi kertje, örökzöl-
dekkel, kerti utakkal. Letetetik a fenyőt a honvéddel, őt pedig visszaindítják a villába. Be-
állítják a sorba a többiek mellé.

A kapubeállóban őrzötteket felügyelő nyilas, egészen fiatal legény, rákérdez:
– Katonaszökevény?
– Ja – felel az egyik, aki bekísérte.
A fiatal legény hátulról meglöki a honvéd fejét, neki a falnak. A falon korábbi hasonló 

falnak lökések emlékeként vérfoltok: barnák, feketék, vörösek.
Nyílik az utcai kapu, előbb egy katonás tartású, de civilbe öltözött fiatalember, aztán 

a postás és kísérői.
– Kitartás, éljen Szálasi! – zengeti meg a kapubeálló légterét a katonás tartású fiatalember.
A köszöntést viszonozza a foglyokat őrző fiatal legény és az egyik fogoly is, azt azonnal 

megüti a nyilas: – Mit képzelsz?! A Nemzetvezető szent nevét a szádra venni? A büdös zsi-
dó szádra?!

A katonás tartású civil mosolyog a jelenet láttán, barátságosan kérdezi a felügyelő nyi-
last: – Testvér, merre találom Hortobágyi testvér irodáját? A KABSZ tagja vagyok.

– Hortobágyi testvérre kicsit várni kell. Lement a templomba, az esküvőre. Páter Kun 
most adja össze Schablauer József testvért és Schramek Edit testvérnőt. De jönnek visz-
sza nemsokára.

– Esküvő, ez nagyon-nagyon szép… Történelmi időkben se szunnyadnak a meghitt ér-
zések! És mondja, testvér, a fekete zászló kinek a tiszteletére lett kitűzve?

– Wirth Károly testvér barbár bombatámadás áldozata lett, ráadásul vasárnap. Munkás 
volt, egész életét az eszme szolgálatának jegyében élte le. Igaztalan vádak alapján évekig 
sínylődött börtönben. Országgyűlési képviselőként szolgálta a nemzetet.

– Döbbenetes! Meghalt?
– Szoros kapcsolata volt a Tizenkétkerrel, többször tett látogatást a párthelyiségünkben, 

előadásokat tartott.
– Ó, igen, én is nagyra tartottam. Ilyenkor óhatatlanul arra gondol az ember, hogy az 

ilyen gaztett vért kíván.
– Szerintünk is.
Ezeket jó hangosan mondják, a foglyok felé fordulva. Közben a postást beállítják a sor-

ba. Az egyik kísérője ott marad vele, a másik továbbmegy jelentést tenni.
Az irodák felől hozzák az ügyvédet. Mezítláb támolyog. Lökdösve irányítják tovább a fo-

lyosón a fogdaként használt fürdőszoba felé.

Az utca túloldalán, néhány házzal feljebb, a Városmajor-utcai hentesüzletben Tímár úr, 
a hentes vevőt szolgál ki.

– Első osztályú áru, el kell ismerni. Ügyeskedők hozták valahonnan a Dunántúlról, a mi-
eink meg elkobozták a Délivasúton. Ki lett osztva bizalmi üzletekbe nemzeti értékesítésre.
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– Hálát kell adjunk a Jóistennek, hogy van ez a rend – vélekedik egy idősebb, jól öltö-
zött vevő. – Természetesen a nyilaskeresztes hatalomnak köszönhetően. Hogy még hábo-
rús körülmények közt is úgyszólván békebeli ellátásban lehet részünk!

– A Nemzetvezetőt illeti a hála mindenekelőtt – közli Tímár. – Az ő példája lelkesít mind-
nyájunkat. Én is most leteszem a szerszámot itt, és felveszem odaát a nyilasházban. Már 
tudniillik a puskát. Be vagyok osztva.

– Velünk mi lesz? – aggódik egy asszony.
– Kegyedéket kiszolgálja a segédem, Szabó úr. Ő tegnap volt razziázni. Szabó!
Szabó úr, a segéd álmosan előjön a hátsó fertályból.
Tímár kibújik hentesköpenyéből, és előtűnik nyilas egyeninge: – Szabókám, meséljen! 

Honnant hoztak zsidókat?
Szabó ásítva gombolja a kötényét: – Svábhegy, Zugliget…
– Azt az oldalast megmutatná, Szabó úr…? Volt ellenállás?
– Parancsoljon. Hát próbálkoznak azok, tudja, hogy van, mindenfélivel.
– És az a szélesebb darab, hátul…?
– Erre tetszik gondolni?
Közben Tímár felvette a télikabátját, rajta a karszalaggal.
– Kitartás! – szól vissza üzlete ajtajából.
– Éljen Szálasi! – adja meg a választ Szabó és némelyik vevő.
Csak át kell menni az úton átlósan, és ott a nyilasház. Épp akkor áll a kapuhoz két te-

herautó. Terelik, lökik le róluk az embereket. Van, aki elterül a kövezeten. Az érkezettek kö-
zött van az idős asszony és a fia, meg Renner és sokan a gyárából. A felesége nála néhány év-
vel idősebb, valamivel alacsonyabb nő. Néhány férfi, több nő, húsz és harmincöt év között.

Tímár kedélyesen szemléli a beterelésüket.
– Ezeket az Ötkerből hoztuk be – tájékoztatja az egyik nyilas. – Ottani testvéreink he-

lyett is mi dolgozunk.
Megnyílik a ház kapuja, nyeli el az embereket. Bent, az irodák felé vezető átjáróban áll 

és figyel Zsuzsi és Marcsi. Renner szédülten halad a többiek között, nem látja meg őket.
– Itt van a Renner! – suttogja Marcsi.
Zsuzsi kuncogva hajlik Renner felé: – Igazgató úr, egy csókot! Azzal a szép szájával!
Egy fürdőszobába terelik be a csoportot. Eredetileg tágas és kényelmes, nagypolgárokhoz 

illő helyiség, komforttal és ízlésesen berendezve. Az utóbbi hetek eseményei, a nem ren-
deltetésszerű használat nyomot hagyott itt-ott. Vannak bent emberek, vegyesen férfiak és 
nők, különböző korúak. A legtöbbnek már nincs meg minden ruhája, és verések nyomai 
látszanak rajtuk. Felnéznek az érkezők láttán. De nem mindenki. Van, aki önkívületi álla-
potban van, és van, aki a szégyen miatt húzódik össze. Ott van Klára és Tamás, meg Ma-
riska. Ők még fel vannak öltözve, és állnak megkötözött kézzel. A két nő közrefogja a gye-
reket. Rennerék csoportja döbbenten mered a bentiekre a folyosón, nem indulnak befelé, 
csak azután, hogy belökdösik őket. Emiatt valaki rálép egy földön elnyúlt ember lábára, és 
keresztülesik rajta. Egy idősebb, de kemény tartású, ápolt bajszos férfi közöttük, Rennerné 
nagybátyja szólal meg: – Elnézést kérek! Tisztelettel.

– Tisztelet… – mondja csöndesen az egyik férfi. – Jó vicc.
Kintről rájuk zárják az ajtót.   

Zoltán Gábor (1960) író. Legutóbbi könyve: Szép versek 1944, Kalligram, 2020.

A szerző ezúton is köszöni, hogy az Erzsébetvárosi Irodalmi Ösztöndíjprogram támogatásával dolgozhatott regényén.


