
CSAPLÁR VILMOS

Edd meg a barátodat!

Rákosi elvtárs (egyúttal pajtás) belügyminisztériuma A9E0-ben hozta létre a „Hor to -
bágyi Zárt Táborok” rendszerét. Az állampolgárok oda való elhurcolását a h iva ta -
los szóhasználatban „kitelepítésnek” nevezték. Az akció elsô hulláma A9E0. jú nius
BB-érôl BC-ára virradó éjszaka történt, s a déli határ menti falvakat sújtotta, a melyek
szomszédosak voltak a Sztálinnal fönnálló politikai szövetséget fölmondó párt ve -
zetô, Joszif Broz Titó (politikai becenevén „láncos kutya”) országával, Ju gosz lá vi -
ával. A mûveletet az ÁVH (korábbi nevén ÁVO) irányította központilag, a leg na -
gyobb titoktartással és szervezettséggel. Községenként változó számú csa lá dot
gyûj töttek össze, a határsáv területén minden településre kiterjedôen. E lô ze te sen
összeállított listák alapján, de elôzetes értesítés nélkül, éjjel törtek a családokra a
F–8 fôs ÁVH-s katonai csoportok, élesre töltött gépfegyverekkel. Korra, nem re,
egész ségi állapotra való tekintet nélkül az egész családnak mennie kellett. Rö vid
idô alatt, kevés holmit összepakolva, szekereken indultak a legközelebbi gyûj tô -
he lyig, ahol az állomáson marhavagon-szerelvény várta ôket. Másfél napos utazás
vé gén a nagy magyar pusztát (a szovjet mintát odaadóan másoló Rákosi látnoki
sze mében kis magyar Szibériát), a Hortobágyot átszelô vasútvonal valamely ál lo -
má sán kirakodtak, s gyalogosan vagy szekerekkel szállították az embereket az új on -
 nan épített táborokba. Mindegyik tábor egy-egy hortobágyi állami gazdasághoz
tar  tozott, annak valamelyik tanyaközpontja körül létesült, juhhodályok, ma r ha is -
tállók fölhasználásával. A tömegszállásokon a fekvôhely a puszta föld volt, a sze -
mé lyi iratokat érkezéskor begyûjtötték. Naponta hajtottak ki dolgozni minden
moz  gásképes embert, a kiskorú gyermekeket is.  A munka változatos volt: faülte-
tés, erdôtisztítás, favágás, gallyazás, trágyahordás, kapálás, kaszálás, ásás, kukor i -
ca  törés, vesszôvágás, vízhordás, cséplés, kúttisztítás, kubikolás. A szerencsések
pász torkodtak, papucsot és szatyrot készítettek. Rákosi, aki titokban egy kis Szov -
jet unió vezérének képzelte magát, a nagy testvér végtelen déli síkságain honos,
ám a Hortobágyon soha nem látott haszonnövényeket is termesztetett a népgazda -
ság fölvirágoztatására: gyapotot, rizst. Így a gyapotszedés, rizsgát építés, rizsülte-
tés, rizsgyomlálás, gyapot gubóbontogatás fortélyait is kitanulták a táborlakók.
A külvilágtól elzárva éltek, levelek küldése, csomagok átvétele kivételes, meg -

von ható kedvezménynek számított. Látogatót fogadni nem lehetett. Az ország né -
pe vagy nem tudott, vagy (ide sorolva a környék falvainak megfélemlített lakos sá -
gát is) a saját érdekében igyekezett nem tudni róluk. 
Rákosi és az ÁVH agytrösztje egy pillanatig sem ült ölbe tett kézzel. E gye bek

közt Várpalota, Komló, Siklós, Nagyatád, Hatvan, Kunmadaras kiszemelt lakói is
föl kerültek a listára, és természetesen a kitelepítési hullám tajtékos habja elérte a
fô várost, Budapestet. A listákon szereplôknek BD órán belül kellett elhagyniuk a
la  kásukat, rendôrségi teherautón, kevés bútorral, ruhával és ennivalóval. A józsef -
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vá rosi pályaudvarra vitték ôket, onnan különbözô alföldi falvakba. Pa raszt gaz da sá -
gok épületeibe bezsúfolva a rohamtempóban terjedô kényszer-termelôszövetkeze-
ti mozgalomtól sújtott vidék életét pezsdítették föl még jobban. A korhatár az új -
 szü löttnél kezdôdött, és az emberi élet végsô határáig terjedt. Több mint tízezer
bu   dapesti lakos jött rá, hogy a megszokott kényelem nélkülözhetô, vízöblítôs vé -
cé, sôt ágy nélkül is lehet élni, és az alvót nem csak a cseléd, hanem az arcába le -
he  lô tehén, valamint a bégetô birka is ébresztheti.   
Ráadásul a lelkiismeretükkel is meg kellett küzdeniük. A kommunista párt pro -

paganda az országban tapasztalható rettenetes szegénységért ôket okolta. A volt
nagy kereskedôket, katonatiszteket, csendôröket, háború elôtti közigazgatási tiszt -
vi selôket, földbirtokosokat, grófokat, bárókat, hercegeket, a Nagy Októberi For -
radalom elôl korábban Magyarországra menekült orosz emigránsokat, muzsikus
ci gányokat, ortodox zsidókat. És például még Auguszt József cukrászda tulaj do -
nost, Déry Sári színésznôt valamint az USÁ-ban élô, híres atomtudós, Teller Ede
édesanyját, Deutsch Ilonát is. A mûvelet által F000 lakás szabadult föl, ezeket az
ar  ra érdemeseknek osztották ki. A bennük maradt ingóságokat jó esetben a roko-
nok, rossz esetben a szomszédok széthordták, még rosszabb esetben a hatóság el -
ko bozta.
A9EB nyarán került sor Miskolcra, Nagykanizsára, Szegedre. A már bevált mód -

szerrel, „szigorúan titkosan”, elôzetes értesítés nélkül hurcoltak el tömegeket, a sö -
tétség leple alatt. Leponyvázott teherautókon szállították ôket egy távolabbi va -
sútállomásra, ahol marhavagon várta ôket is stb. A csomagolásra fél, engedéke-
nyebb parancsnok esetében két órát kaptak. Lakásukat megnyugtatásul lepecsétel -
ték. Azt a volt lakók persze nem tudhatták, hogy a pecséteket hamarosan föltör-
ték, mert bizonyos rendôröknek, ávósoknak (ávéhásoknak), katonáknak, pártt it -
ká rok   nak, akiknek természetesen ugyancsak volt családjuk, nagyobb szükségük
lett ké nyelmes otthonra. És nem utolsó sorban jobban meg is érdemelték azt. A
kitele pí  tettek a küszöbrôl elkeseredetten néztek vissza a bútoraikra és egyéb hasz-
nálati tár  gyaikra, (a gyerekek például egy-egy semelyik szatyorba, bôröndbe be
nem gyö möszölhetô játékra), de az ember alapvetôen bizakodó lény, és arra gon-
doltak, hogy idôvel minden elrendezôdik. Tévedtek. Az új lakóknak és leszárma-
zottaiknak, akármilyen fordulatot vett a történelem, valahol élniük kellett. Sem az
l9EF-ban kirobbant forradalom és szabadságharc, sem az utána eltelt több évtized,
de még a szocializmus A989-ben bekövetkezett bukása se bizonyult elegendônek
ah hoz, hogy bármit visszakapjanak egykori tulajdonukból, tehát ezek a családok
fél usz k ve két óra leforgása alatt az ott maradt ingó és ingatlan vagyonukat végleg
el  ve  szítették. 

*

A9BA-ben egy vándorfestô portrét készített Hódy Lôrincrôl. A megrendelô csak két-
szer két órát ült modellt, a mûvésznek az ez idô alatt papírra vetett vázlata i ból kel-
lett dolgoznia. A földbirtokos és erdôtulajdonos épp akkor indította be a fû rész -
malmát, rengeteg probléma szakadt a nyakába, utólag megbánta, hogy nem uta sí -
totta el a kapuján kopogtató piktort. A kép a Miskolc környéki Hód községben
épült családi kastély ebédlôjének falán díszelgett, a portörlést kivéve senki hoz zá
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se nyúlt A9DD novemberéig, amikor is a már halott Lôrinc fia, Ernô sietve le a -
kasztotta. Kacska kézzel jött világra, a katonai szolgálat alól mentesült, de azért az
á gyúk hangjából meg tudta állapítani, hogy a szovjet csapatok egyre közelednek.
Úgy döntött, hogy ô és szülés elôtt álló felesége a Miskolcon lévô lakásukban na -
gyobb biztonságban lesznek. A várost jelentôs német és magyar erôk védték, a
kór  há zak üzemeltek, és a rádió a legfelsôbb hadvezetésre hivatkozva azt állította,
hogy Miskolcnál megáll a bolsevik elôrenyomulás.
A lakás alatti pincében hallgatták az aknák, bombák robbanását, a Sztálin-or -

gonák zenéjét, majd amikor Hódyné tolófájdalmai ezt indokolttá tették, a ház -
falakhoz lapulva eljutottak a kórházba. Klárika megszületett. December C-a volt,
meg  gyôzôdhettek róla, hogy a rádió tévedett, az utcákat vörös csillagos katonák
lepték el, viszont az ágyúzásnak és a bombázásnak vége lett.
A kastélyukba nem térhettek vissza, a Vörös Hadsereg lefoglalta. Amikor a

katonák a front nyugatra tolódásakor távoztak (és a könnyen mozdítható értékeket
magukkal vitték), a falubeliek vették át a kezdeményezést, mivel már a zsidók
elhurcolásakor hozzászoktak, hogy ahol nincs gazda, ott szabad a préda. Nemcsak
a szekrényeket, ágyakat, csillárokat, a konyhai fôzôüstöket hordták szét, hanem a
falakat is bontani kezdték, a kövekbôl kerítést, disznóólat építettek maguknak.
Folyt a „népnyúzók” elleni politikai hisztériakeltés, ha Hódyék váratlanul megje-
lennek, fôként, ha akadályozzák a fosztogatókat, könnyen pórul járhattak volna. A
földjeiket az új hatalom képviselôi szétosztották a parasztok közt, a fûrészüzemet
államosították. Miután a bútorok egy részét a hatóság visszahordatta a tolvajokkal,
a kastélyban háborús árva fiúk javító-nevelôotthona kezdte meg mûködését.
Hódyt, miután túladtak a családi ékszereken, hogy legyen mit enniük, nagy

nehezen alkalmazták éjjeli ôrként egy gyárban. A felesége irodákat takarított. A
miskolci lakásuk a fôutcában volt, egy díszes homlokzatú házban, erkélyérôl át
lehetett látni az Avas hegyre, szinte magától értetôdô, hogy egy diósgyôri vasgyári
munkásból lett ávéhás (késôbb századossá, majd ôrnaggyá elôléptetett) fôhad-
nagyban fölmerült a kérdés: miért a néphatalommal szemben ellenséges, volt föld-
birtokos család lakik benne, miért nem ô?
A9EB nyarán – egy éjszaka – másokkal együtt Hódyékat is fölverték álmukból,

ponyvával fedett teherautóra rakták ôket, kikocsikáztak velük a pályaudvarra.
Klárika végigsírta a Hortobágyig tartó utat, lázongott, hogy a megszokott ágya
helyett miért kell a marhavagon padlóján feküdnie. Amikor anyja csitítgatásai és si -
mogatása hatására épp megnyugodott volna, mindig eszébe jutott egy-egy újabb
já téka, amelyet nem hozhatott magával.
A társas hálóhelyül kiszemelt juhhodályban körültekintve viszont jókedvre de -

rült, nagyon érdekelték ôt a birkák, fôleg a kisbárányok. Báránysimogatás közben
pillantotta meg ôt Batáné, a századosi rangban szolgáló táborparancsnok. Na gyon
megtetszett neki, hogy egy városi kislány ennyire szereti az állatokat, be széd  be
elegyedett vele. Hamarosan megtudta, hogy a kis táborlakó szülei tulaj don  képpen
nem miskolciak, de ez szemernyit se változtatott az iránta föllobbant szim  pátiáján,
igaz, amikor az is kiderült, hogy kastélyuk volt, fölhúzta a szemöldökét. Ennek el -
lenére kiválaszttatta Klárikával a neki legjobban tetszô bárányt, s kö zöl te Hó dy ék -
kal, hogy a kislány is, az állat is nála fog lakni. 
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Örüljenek, mondta Hódy a feleségének, csak könnyû háztartási munkát bíz a
lányukra, nem kell a rizsföldeken hajladoznia, ahol a többi gyerek dolgozik, vagy
gallyaznia. 
A hivatalosan megállapított terhességére való tekintettel Hódyné erdôtisztítás,

kapálás, kaszálás, trágyahordás helyett pásztorkodott, késôbb pedig, amikor már a
hasa nagyra nôtt, elsajátíthatta a szalma- és vesszôfonás tudományát. Hódy mun -
kába állítása azonban fejtörést okozott, a kacska keze a faültetésre, az erdô tisz -
tításra, a favágásra, ásásra, cséplésre, kubikolásra és egyebekre alkalmatlanná tet -
te. Hirtelen jött az ötlet, Batáné büszke volt rá. Hódyék érkezése elôtt nem sokkal
megvalósult egy újítás, az egyik gémeskutat forgó szerkezettel váltották föl. Két ló
mûködtette volna, de sajnos csak egyet tudtak kivonni az egyéb munkafolyama -
tok ból, így a másik helyre befogták Hódyt. A testével fejtette ki az erôt, nem volt
szük ség még az ép keze használatára se. A százados elvtársnô elképzelése bevált,
Hódy hamarosan megtanulta a lépteit a lóhoz igazítani. A kútra szerelt vödörsor
egyen letesen merült, majd a káva szegélyéhez érve, igaz, emberi segédlettel, ürült.
A kinyert vízmennyiség egységnyi idôre vetítve sokkal nagyobb volt, mint a ha -
gyo mányos módszer esetében.
Zajlott a tábor élete. Egyesek meghaltak, mások csak betegek lettek, és meg -

gyógyultak. Megint mások születtek, például Hódy Ernôke, aki éppen december
BD-én jött világra, istállóban: szembetûnôen hasonló körülmények között, mint a
kis Jézus. (Leszámítva, hogy ô nem a három királyokat pillantotta meg elôször, ha -
nem nagyapja keresztgerendára akasztott portréját.) Bata elvtársnô megdöbbent a
véletlen egybeeséstôl, és a táborlakókat hatalmába kerítô babonás megilletôdött-
ség nyugtalanította. Az ôrök, akik addig nem csak heccelték, hanem hahotázva os -
tor  ral csapkodták a lóval egy szerkezetben körbejáró Hódyt, azt követelvén tôle,
hogy ô is nyerítsen és horkantson, elcsendesedtek. 
A kommunista századosnô a vallásokat népbutító mákonynak tartotta, de a

rossz elôjeleket mindig is éles szemmel megkülönböztette a dolgok normális me -
ne t étôl. A második világháborúban partizánként vonatokat robbantott, síneket sze-
dett föl, elektromos és telefonvezetékeket tett tönkre Nógrád megye területén, így
har   colt a Wehrmacht és magyar csatlósai ellen. Fölhívta az egyik volt partizántár-
sát, egy másik hortobágyi tábor vezetôjét. Késôbb részletezendô okokból, mondta,
jobb nak látja, ha egy bizonyos családot a továbbiakban nem nála ôriznek. Saját
ma  ga kíséri át ôket, egy kicsit legalább el is beszélgethetnek a régi idôkrôl.
Hódyék összepakolták csekély ingóságukat, beültek egy dzsipbe, amelyet Ba -

 táné vezetett. Az úti cél közel volt a Tiszához, a századosnô a folyó felé vette az
irányt, fölhajtott a gátra, azon haladt tovább. Addigi élete során sose ingott meg a
hitetlensége, most se tartott tôle, ennek ellenére a gyerekkori hittanórákon tanul-
tak kavarogtak a fejében, szinte már szentcsaládként jelentek meg a képzeletében
a mögötte ülôk. Lenn, a víz szélén megpillantott egy ladikot. Akkorra már annyira
el   uralkodtak rajta a zavaros gondolatok, hogy ezt útmutatásnak, sôt egyértelmû fi -
gyelmeztetésnek vette. Megállt, leterelte Hódyékat, fölszólította ôket, hogy evezze -
nek át a túlsó partra. Kerüljék a lakott területeket, haladjanak a földeken, dûlôkön,
mi  nél elôbb érjék el a Bükk hegységet, ott megbújhatnak. Ha mégis elkapják ôket,
vall ják azt, hogy míg ô a bokorban a dolgát végezte, megszöktek. Utánuk is lô pá -
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rat, de nem célzottan, ne ijedjenek meg. Ha bárkinek elárulják az igazságot, fenye -
get te meg ôket, egyrészt senki se hisz majd nekik, másrészt ô személyesen gon -
dos  kodik arról, hogy a sorsuk még az eddiginél is rosszabbra forduljon.

*

Hódynak, miután körülnézett a kiszemelt barlangban, az elsô dolga az volt, hogy
a falnak támassza az apja portréját. Klárika sose látott még cseppköveket, nagyon
tetszettek neki, persze a csöpögések és a nedvesség miatt lakóhelyként csak az
elôteret használhatták. Sürgôsen tüzet gyújtottak. Megfigyelték, hogy a füstnek az
a része, amely nem száll ki a bejáraton át, eloszlik a sötét, de vélhetôen tágas belsô
üregben. Ágakból, gallyakból fekvôhelyeket alakítottak ki, pokrócot terítettek rá juk.
Egy közeli forrásból nyerték a vizet. Hamar elfogyott a magukkal hozott éle-

lem, ugyanakkor az erdôben még nem hajtott ki szinte semmi ehetô. Hóvirágot,
gyöngyvirágot, ibolyát fogyasztottak, ezeket ismerték, késôbb azonban ráfanyalod -
tak mindenféle virágra és zöld növényre, csupán szaglás alapján döntötték el,
hogy a szájukba merjék-e venni ôket, vagy sem. Hódy próbált vadászni. Az re -
mény telennek ígérkezett, hogy egy szál késsel a kezében a vaddisznókra vesse
ma gát, bár a röfögésük és a szuszogásuk odahallatszott a fák közül. Lesben állt, ki -
sebb állatokat várva, de egyiküket se volt képes utolérni. Naphosszat kapkodott a
pa tak vizébe az ép kezével, hiába, a halak gyorsabban cikáztak. Nyársat faragott,
ébe ren figyelt, nagyot bökött, mederfenékig, hasonló eredménytelenséggel.
Az aljnövényzet gyér zöldjét rágcsálták, kiegészítve morzsolt fakéreggel.

Olykor bogarak, földbôl kibújt, elôvigyázatlan férgek is kerültek a tányérul szolgá-
ló, lapos kôdarabokra. Hódyné teje elapadt, Ernôke egész nap és éjszaka üvöltött
az éhségtôl. Az anya forralt, majd lehûtött vizet itatott vele, hogy ne száradjon ki,
ennek ellenére egy kora hajnalban fölriadt, valószínûleg a szokatlan csöndre. Er -
nôke még csak nem is szuszogott. Lökdöste, rázta, kétségbeesésében a két lábánál
ló gatva pofonokkal élesztgette, hasztalan.
A rövid és néma temetés után Hódy egyszer csak nekilendült, ide-oda vágta-

tott, nyerítve, horkantva, pedig most senki se ütötte ostorral. Ettôl fogva szokásává
vált, hogy lónak érezze magát, a legváratlanabb pillanatokban fölpattant, kapált
né hányat a lábával, és uzsgyi! Egyre távolabbra kószált, kisebb-nagyobb tisztáso-
kat ejtett útba, félórákig vissza se tért.
Máskor hang nélkül, mozdulatlanul térdepelt annak a fának a tövénél, ahova

Er nôkét elhantolták, és bámulta az egy rövidebb és egy hosszabb ágból fû segítsé-
gével kötözött keresztet. A felesége azt hitte, imádkozik, pedig arra gondolt, hogy
ki kellene ásni a gyereket, és megenni. Éjszaka is álmodott róla. Arra nem szánta
rá magát, hogy a problémát megossza Hódynéval, még kevésbé Klárikával. Nem
sej tette, hogy azok mind a ketten, ébren és álmukban is többször látták maguk
elôtt, hogy kiássák Ernôkét, megsütik és az erre alkalmas testrészeit elfogyasztják.
Klá rika titokban, amikor Hódy nem volt hallótávolságban, el is mondta a mamájá-
nak, aki viszont a maga részérôl jobbnak látta nem bevallani az igazságot. Ne -
heztelôen ingatta a fejét, és azt suttogta, hogy ilyesmire még gondolni se szabad. A0



Tavaszodott, egyre több lett az emészthetô zöld, vadgyümölcsök fejlôdtek ki,
so kasodtak a rovarok, férgek. Madárhangokkal lett tele az erdô, eljött a fészekra-
kás ideje. Hódy addig gyakorolt, míg a csökkent értékû félkeze ellenére föltornáz-
ta magát a fákra. A madártojás értékes élelemnek számított, és a fehérje fogyasztá-
sa jó hatással volt az agymûködésére. Hódyné a férje útmutatásai alapján botból,
pattintott kôbôl lándzsát, ugyanilyen módszerrel tollas nyílvesszôket készített és
hoz zájuk való nyilat. Óvatosan becserkésztek, kellô távolságból megfigyeltek egy
vaddisznó családot. Alkalmas pillanatban kifeszült a cipôfûzôkbôl csomózott íjhúr,
re pült a nyílvesszô. A lándzsát Hódy hajította. 
Sokszori próbálkozás után egy napon végre a lándzsa belefúródott egy csíkos

kis malac testébe. Visítozva elterült a földön, majd elhallgatott. Rejtôzve, moccanás
nélkül meg kellett várni, míg a felnôtt állatok kidühöngik magukat, meggyôzôd-
nek róla, hogy a gyerekük számára bekövetkezett a vég, és csörtetve elvonulnak.
Legközelebb a nyíl talált be, ismét friss malaczsákmánnyal tértek vissza. Kö -

rülbelül egy hét múlva megint a lándzsa tarolt. Sikeres vadászoknak mondhatták
ma gukat. Célzáskor vagy az apja vagy az anyja fogta be Klárika szemét, attól füg -
gô en, hogy éppen lándzsával vagy nyíllal csaptak-e le.
A tavasz után jött a nyár. Elmúlt az ôsz. Télig fölhalmoztak annyi táplálék ot,

hogy keveset kelljen kijárniuk a barlangból. A puha bôrökbôl ágyborítás lett, va -
 lamint takaró. Akármennyire lekaparászták a belsejüket, kellemetlenül bûz löt tek,
de a megfagyásnál még ez is jobbnak ígérkezett. Hódy haja a válláig ért, a mel lén
szétterülô, sûrû szakálla némileg ellenpontozta a számára megszokhatatlan ét -
kezéstôl fölpuffadt hasát. Nappal lobogott, éjjel parázslott a tûz. Klárika, aki ré g óta
szeretett volna hosszú hajat, csak az anyja Miskolcon mindig levágta, hétrôl hét re,
hónapról hónapra elégedettebben forgatta a fejét, a szôke tincsei repkedtek a le -
vegôben, vigyáznia kellett, nehogy a lángok belekapjanak.
Hódyné Kurell Tekla néven baronesznek született, gyakran emlékezett vissza a

Várpalotán töltött, boldog gyerekkorára, de beszélni róla csak rövid ideig tudott, a
férje belefojtotta a szót. Szerinte, mondta, szükségtelen ilyesmikkel keseríteni ma -
gukat. Ami elmúlt, nem jön vissza. Most ez van. Miután a tényt leszögezte, általá-
ban vágtatott pár kört, nyerítve, horkantva. 
Hódyné némán maga elé bámult, elfogadta a férje érvelését. Mire meg tudták

szerezni maguknak a táplálékot, az éhezéstôl étvágytalanná vált, csontsoványra
fogyott. A táborban egy rozsdás tûvel megszúrta az ujját, s vérmérgezését, nem lé -
vén más lehetôség, pálinkával kezelték. Egy hétig itatták, ügyelve rá, hogy folya -
ma tosan mámorban ússzon, ez a kezelés elengedhetetlen része volt. Ernôke szívta
a szeszes tejet, átaludta a nappalt és az éjszakát, vele nem volt sok teendô.
Hódyné kedvére hentereghetett volna a vackán, ha a bégetés nem idegesíti.
Kezdetben erôtlenül, halkan, majd ahogy múltak a napok, egyre zengôbb hangon
ordított a birkákra, hogy kuss legyen, amibôl megállapítható volt a népi gyógymód
sikere. Az asszony a gyógyulás után elfojtotta a bódulat iránti vágyát, hiszen szop-
tatott, de Ernôke halála és a barlangi élet mindent megváltoztatott. Olykor alig volt
képes kibírni a pálinka hiányát, ilyenkor érezte szükségét, hogy a gyerekkoráról
me séljen. AA



Egy hajnalban puskaropogásra ébredtek. A lélegzetüket visszatartva vártak a
be járatot éjszakánként záró, egyszersmind álcázó, nyáron lombos, most éppen
csu pasz ágakból – bokorra emlékeztetôen – összekötözött torlasz mögött. 

*

A szocializmus társadalmi rendszere, mint tudjuk, világtörténelmi szükségszerûség
volt, melynek törvényeit Marx, Engels, Lenin és Sztálin silabizálta ki az évezredek
addig rendre félreértelmezett eseményeibôl. Épp ezért Rákosi elvtársat és pajtást
derült égbôl villámcsapásként érte az, amit A9EC májusában, Moszkvában mondtak
neki. Pedig alig várta, hogy a szovjet vezetés magához rendelje: március E-én
meghalt Sztálin, teltek a hetek, és senki nem akart vele személyesen beszélni.
Amikor aztán megkapta az instrukciókat, mindent megértett, a hallottak döbbenet-
tel töltötték el. Egyebek közt tájékoztatták, hogy a Szov jetunióban milyen nagy -
szabású amnesztiát hajtottak végre a politikai foglyok körében, és javasolták, hogy
mindezt ô is valósítsa meg Magyarországon. Konkrétan: szüntesse meg az inter ná -
lótáborokat és magát az internálás intézményét.
Rákosi a szája szélét harapdálta, nehogy megszólaljon, és ellenkezzen. Az ed -

dig kôbe vésettnek hitt szabályok, méltatlankodott magában, csak úgy egyik pilla-
natról a másikra megváltoztathatók? Föladják a harcot, vagy mi az ördög? Milyen
ha tással lesz az internáltak tömegeire, hogyha rájönnek, hogy nem is kellett volna
ôket internálni? És micsoda zavarodottság támad a magyar kommunisták fejében,
sôt az ország lakosainak a fejében, ha ugyanerre a következtetésre jutnak? Mit kel-
lett volna velük csinálni? Semmit? Minek minôsülnek a történtek? Tévedésnek,
múló epizódnak, bûntettnek? Ki fogja nekik elmagyarázni, és milyen hatást vált ki
a sorsukba már beletörôdöttekbôl, valamint az osztályharc könyörtelenségét már
épp elfogadó többségbôl bármiféle magyarázat? Nem utolsó sorban milyen befo-
lyással lesz ez az egész az ô jövôjére, kérdezte volna, ha nincs folyamatosan össze -
zár va a szája.
Balsejtelmei a hazatérte után beigazolódtak. Július elején a Magyar Kommunis -

ta Párt vezetôsége addigi riválisát, Nagy Imrét jelölte miniszterelnöknek, aki még
ugyanazon hónap végén rendeletet adott ki az internálás intézményének meg -
szün tetésérôl és az internálótáborok feloszlatásáról.
A Hódyék barlangjához legközelebb esô község, Égerszög orvvadászai azt ol -

vasták ki az eseményekbôl, hogy elôszedhetik a pincébe, padlásra, verembe rejtett
pus kájukat, és újra ugyanúgy lôdözhetnek az erdôben, mint a kommunista hata-
lomátvétel elôtt. Természetesen nem rontottak ajtóstul a házba, rengetegszer meg-
hányták-vetették a dolgokat. Ôhozzájuk minden hír lassan ér el, mi van, ha vissza -
vál tozik a rendszer, és ôk késôn értesülnek róla? A legjobb, ha várnak.
Meddig?
Ôsz lett, mire újra kihelyezték a csapdákat. Tél elején még csak a falu közvet-

len környékén puffogtattak, amire azt lehetett mondani, hogy a vadkárok ellen
védekeznek. De a vadászok közt kitört a versengés. Ha valaki beljebb hatolt a
Bükk rengetegébe, és följebb küzdötte magát a meredek hegyoldalon, az vonzot-
ta maga után a többieket.

AB



A9ED februárjában, hajnalban, miután leterítettek egy ôzet, ketten, Tóth Feri és
Vince Matyi vonogatták a vállukat, nem értették, miért nem találják annak a bar-
langnak a bejáratát, ahova régen behúzódtak tüzet rakni. Addig kutakodtak, míg
észrevették, hogy az egyik bokor nem bokor.

*

Hódyék élvezték az égerszögiek vendégszeretetét, de szobában, igazi ágyban,
dunyha alatt is keserû volt arra gondolni, hogy körülbelül háromnegyed éve nem
számítanak szökevénynek, csak errôl nem tudtak. Minél elôbb haza akartak men -
ni Miskolcra. 
A lakásuk ajtaján pecsét helyett egy névtáblát találtak, számukra teljesen idegen

névvel: Rudolf Imre. A csöngetésre kijött egy hórihorgas, fekete hajú férfi, aki na -
gyon meglepôdött Hódy külsejétôl, fôként a hosszú szakállon akadt meg a tekinte -
te. Hódy épp ezt a hatást szándékozta kiváltani, ezért nem nyúlt a szôrzetéhez, bár
az égerszögiek adtak volna kölcsön borotvát. A férfi elhanyagolt külsejûnek találta
Hó dynét is, Klárikát szintén. Meg se kérdezte tôlük, mit akarnak, mintha tudná.
Hó dy megmondta a nevét, majd közölte, hogy ez az ô lakásuk. Bentrôl gyerek -
han gok hallatszottak, Klárika a hosszú elôszobán át belesett a nappaliba, fölismer-
te az asztalukat, az asztalon a terítôt, az ablakon a függönyt. A férfi úgy viszonoz-
ta a bemutatkozást, hogy az ajtón olvasható névhez hozzátette, hogy ôrnagy. Ta -
valy nyár óta megszûnt a kitelepítés, megszûntek a táborok, mondta Hódy, nem
számított rá épp egy ôrnagy, hogy a jogos tulajdonosok elôbb-utóbb megjelennek?
Ru dolf Imre tûnôdve nézett maga elé, majd fölvetette a fejét, és álnokul elmoso-
lyodott. Gondolja, kérdezte, hogy ez ilyen egyszerû? Miért, csattant föl Hódy hang-
ja, az is egyszerû volt, ahogy ôket elhurcolták! Lépett egyet a küszöb irányába, je -
lezve, hogy a továbbiakról odabenn kíván egyezkedni. Rudolf úgy mozdult, hogy
elállta a bejáratot. Megköszörülte a torkát, majd a hivatalos, ôrnagyi hangján tudat-
ta Hódyval, hogy minden lakást államosítottak, a szóban forgó rég belügyminiszté -
riumi tulajdon, épp ezért a rendelet szerint a visszatérô kitelepítetteknek a lakóhe-
lyük szerint illetékes tanácsot kell fölkeresniük a problémájukkal. Mondott is egy
ne vet, hogy személy szerint kinél jelentkezzenek. Visszavonult, becsapta az ajtót.
Hal lani lehetett, hogy belülrôl elfordítja a kulcsot a zárban.
A tanácsnál azonnal fogadta ôket az illetô. Hosszasan sajnálkozott a hányattatá-

saikon, Hódynak félbe kellett szakítania, emlékeztetve ôt, hogy haza akarnak
men ni. A hivatalnok keresgélni kezdett valamit, közben kifejezte a csodálkozását,
hogy Hódyék miért csak most jelentkeznek, majd diadalmasan fölmutatott egy
köz lönyt. Az agyonfogdosott papír sarkai szamárfülekként görbültek, valószínûleg
so kat forgatta, régebben. Föllapozta a megfelelô oldalt. „A kormány”, olvasta,
„egyi dejûleg rendezni kívánja a kitelepítettek helyzetét is, lehetôvé téve számuk-
ra, hogy az összes állampolgárokra kötelezô jogszabályok figyelembevételével, vá -
laszthassák meg letelepedési helyüket.” „[A]z összes állampolgárokra kötelezô jog-
szabályok figyelembe vételével…”, ismételte meg a szerinte kulcsfontosságú részt,
és érdeklôdött, hogy az ügyfelek értik-e. AC



Hódyéknak fogalmuk se volt, mit akar ez jelenteni, de megtudták. Nem költöz -
het tek vissza a lakásukba, sôt a bonyolult tulajdonigazolási eljárásokra hivatkozva
le is beszélték ôket arról, hogy bármit el akarjanak hozni onnan, viszont kaptak
egy másik lakást. Igaz, szuterént, viszont a korábban megszokott környezetükben,
a volt sarokházukkal szemközt. Hódyt visszavették éjjeliôrnek, Hódynét is alkal -
maz ták takarítónôként, csak egy másik vállalatnál.
Az utcaszinttel körülbelül egy magasságban nyíló ablakukból naponta kétszer

lát hatták az ôrnagy csizmáit. Egyszer, amikor reggel beszállt a szolgálati gépkocsi -
já ba, egyszer, amikor délután kiszállt belôle. Nyaranta lehallatszott hozzájuk a két
gyerekük kacagása. Ha ilyenkor kiálltak az utcára, szemtanúi lehettek, amint a kö -
vér, szôke Rudolfné vacsorára terít az ô volt erkélyükön. 
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