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Tábori posta
(Folytatás)

Sem falra, sem kerítésre fel nem írtam, se az út kockakövén meg nem örökítet-
tem közelgő leszerelésem dátumát. Csak az 1974-es kártyanaptár tartotta számon 
az elmúlásra ítélt utolsó száz napomat. Egyedül ennek a kísértésnek engedtem: 
ennyi kis idegen hagyományt befogadhatok én is – morfondíroztam magamban 
valamikor február elején, majd a téli sapka hajtókája alól kivettem a fehér cérnával 
befűzött varrótűt, és átszúrtam vele az első napot. 

Készülődésem idején senki holmiját el nem vettem, meg nem szereztem, új 
lábbelire, derékszíjra se vágytam. Jó nekem az agyonnyúzott, megsötétedett, fényesre 
kopott, melyet az enyém helyett hagyott valaki a székemen, még a szolgálatom 
kezdetén. És úgy telt el a két esztendő, hogy nem léptettek elő, nem kaptam még 
csak egy arany csíkot sem. Csisztöje páhoni, csisztájá dusá (Akinek tiszták a váll-
lapjai, annak tiszta a lelke is) – ezzel a szólással próbált vigasztalni, aki úgy érezte, 
hogy megérdemeltem volna legalább egy tizedesi rangot. Nem tudhatta, hogy erre 
vágytam volna a legkevésbé… 

Az utolsó hét megmakacsolta magát. Már a május eleji ünnepek is nehezen 
teltek, szinte megállt a nap az égen! Ki győzi végignézni, végigszenvedni az ilyenkor 
szokásos egész napos sportrendezvényeket? Kilencedikén fúvósbanda játszott az 
étkezdében, ezért szokatlanul hosszú lett az ebéd. Bezzeg, máskor húsz perc alatt 
lezavarják. De nemcsak ez bosszant. Rájövök, hogy a hangszórókból áradó köny-
nyűzenétől szétrobban a fejem.  Hát szépen vagyunk, ha már az ilyen apróságok 
is kiborítanak! 

Éjjeliszekrényem tetején felfedezem a tiszta füzetlapba csomagolt két lekváros 
fánkot, amelyeket az étkezdéből hoztam magammal, mert már ott is étvágytalan 
voltam. Ha most megeszem, lehet, hogy nem megyek vacsorázni, pedig a benn-
fentesek szerint a kompót helyett ma egy bögre tejet kapunk. 

Világéletemben utáltam a tejet. Két, esetleg három éves lehettem, amikor 
valaki azt tanácsolta szüleimnek, hogy fogjanak kecsketejre. Apám esténként 
átvitt a szomszédba Jakabnéhoz, s ott kellett meginnom a frissen fejt, habzó tejet. 
Jankó, a Zsuzsika néni tőlem csak kevéssel idősebb unokája vonakodásomat látva 
imígyen bíztatott:

– Nézd csak, én fejtőtöm!
Kelletlenül ugyan, de én is feltöltöttem. S amikor a hab ott maradt az orrom 

alatt, Jankó hangosan kacagva mutogatta: 
– Bajucod van, bajucod van!

Vári Fábián LászLó
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Jankó, Jankó! Hát veled mi van? De sokat játszottunk és civakodtunk annak 
idején! Előfordult néha, hogy a nap az „örök harag” nevében nyugodott le mögöt-
tünk, de a meggondolatlanul tett fogadalom legfeljebb másnap reggelig tartott. 
Nagyanyáink azonban, ha összeszólalkoztak egy kerítésen átvergődött, a másik vete-
ményében rajtakapott tyúkon, egy kicsivel tovább haragudtak egymásra. Mennyivel 
is? Egészen pontosan annyival, amennyivel öregebbek voltak nálunk. 

– Ez a te tyúkod? Ez a te tyúkod? – hozta egyszer Zsuzsi mama lassú lépései 
között le-lehajolva, s lábainál fogva a földhöz csapkodva a mi legjobban tojó 
kendermagosunkat.

Nagymama kiszaladt a hadüzenetre, s megdermedt menten, amint rossz útra 
tévedt jószágát már alélni látta, csak a könnyei hullottak tehetetlenül. Erőt vett 
magán mégis, lehajolt a lába elé vetett tyúkocskához, tenyerébe fektette vérző fejét, 
s átkozott ellenfelére nézve csak ennyit mondott: 

– Ezért aztán kár a templomba járnod, te Szent ördög!
 Nekem se kellett több! Megvan már, hogy csúfoljam a vén banyát! El is 

kezdtem hát teli torokból: 
– Szent ördög! Szent ördög!
Erre már Jankó sem maradhatott tétlen. Lehajolt, felkapott egy célzott dobásra 

alkalmas lapos követ, s úgy mellbe vágott vele, hogy megtántorodtam tőle, de mivel 
elegendő kavics volt előttünk is, összeszedve magam belemarkoltam az aprajába, s 
szórtam feléjük dühödten, mint vadászpuska a sörétet. Az elmérgesedett hangulat 
szinte abban a pillanatban kutyáink idegeit is felborzolta. Rövid morgás és acsar-
kodás után Princ, a velem egykorú tarka korcs nekiugrott a Bársonynak, s a porban 
hemperegve, egymás bundáját szaggatva megnyitották a hirtelen lett háborúság 
harmadik frontját. Szegény Zsuzsi mama hatalmas súlyánál fogva nem sokáig bírta 
a hosszadalmas hadviselést, ezért hátat fordított, s ahogyan érkezett, lassú imboly-
gással hazadöcögött. A béke azonban még odébb volt, mert a szentördögözést, ami 
nagyon a lelkébe marhatott, Zsuzsi mama nem felejtette el. Napok múltán, amikor 
önfeledten ültem a Jakabék lócáján, vállán az elmaradhatatlan nagykendővel előjött 
az udvarról, s miután alaposan körbenézve az utcát elég üresnek találta, megragadta 
a két fülemet, és felemelt ültömből. Emelkedtem én magam is, mert vén, ápolatlan 
körmei a fülem tövébe mélyedtek, de álltó helyemből is megemelt vagy kétszer, 
miközben ezt sziszegte: – Fogsz még csúfolódni? Fogsz még csúfolódni?

Az égő fájdalom könnyeket kényszerített a szemembe, de ez mind kevés volt 
ahhoz, hogy megríkasson, mert tisztában voltam vele, hogy rászolgáltam a bünte-
tésre, na de ő is a nevére! Elszántan, összeszorított fogsorral néztem a szeme közé, 
s mert látta, hogy nem tud velem mit kezdeni, ahogy tartott a levegőben, hirtelen 
eleresztett. Térdeim összecsuklottak, de ahogy földet értem, kereket oldottam 
menten, mint a fogóból szabadult egérke. Este, amikor anyám a lavórba állított, 
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hogy lemossa rólam az egész napos csavargás porát, észrevette mindkét fülem tövén 
a szakadást. El kellett mondanom, mi történt velem, s ez sokkal megalázóbb volt, 
mint amikor a vén boszorka karmai között tartott. Már csak ezért is útálom a tejet, 
a kecsketejről pedig beszélni sem jó!

Biztos vagyok benne, ha hazamegyek, anyám tejjel fog először kínálni. Úgy 
kell nekem! A kantinban néhányszor megittam jó hidegen, tartósítva, s miután 
kimondottan jólesett, azt írtam haza, hogy megtörtént a csoda, megszerettem a 
tejet. Utólag arra gondolok, hogy hiányzott a szervezetemnek: az itteni koszt ösz-
szetevőiben nem lelni nyomát sem. De ha hazamegyek, az otthoni fog-e ízleni?

S ha hazamegyek, vajon hogyan esik majd a megszólalás? Mióta eljöttem 
Berdicsevből, a másfél év alatt összesen néhány órányit beszéltem magyarul. Nem 
attól félek, hogy szavakat felejtettem: a kiejtésem tisztasága, természetessége aggaszt. 
A minap azon kaptam magam, hogy egy csöndes sarokban fennhangon a Toldit 
mondogatom, s mintha mindezt kívülről szemléltem volna, furcsa, nagyon furcsa 
volt a hangom. Arany János nyelvén szóltam, de amit a fülem felfogott belőle, az 
egyszerre volt távolról ismerős és közelről idegen. 

Aztán Illyés Gyula Koszorúját futtattam végig az emlékezetemben, mert 
voltam, igen, én is voltam „tanár-kigúnyolta diák”, voltam és vagyok a jelenben 
is „szerzsán-legyalázta baka”. Mit tudsz ehhez szólni, szépen zengő anyanyelvem, 
„fölnevelő édesanyám”? S én mivel lephetnélek meg, mit vihetnék neked e nagy 
nyelvi nyomorúságból? Az utóbbi fél évben csak néhány sorra tellett, azt is a két-
ségbeesés kényszerítette nyelvemre: Makacs számra fegyelmet / izzó jogarral égess, / 
csak őrizz meg engemet, édes, / édes anyanyelv! Mit kezdek majd vele, nem tudom. 
Bizonytalan vagyok. Előveszem, mert megőriztem Kiss Ferenc Beregszászból 
küldött üdvözlőlapját. Jól tudja ő is, hogy elkel itt a bíztatás. A lapról a magas, 
méregzöld hegyek ölében sötétlő szinevíri tengerszem néz reám. A tó tükrén szellő 
szaladhatott végig, vize sejtelmesen remeg. A hátlap aprócska fehér mezején Ferenc 
apró gyöngybetűit olvasom: Lászlóm, Kedves! Hárman valánk itt együtt, s nagyon 
hiányzol. Helyed azonban megvan, nemcsak a mi eszmecserénkben, de az egyetemes 
magyar irodalomban is. Ölel Kiss Ferenc 

S alatta még két aláírás: Béni, Kovács Vilmos, majd a keltezés: Beregszász, 1973. 
aug. 2.

Ma pedig 1974. május 9. van, s ha minden igaz, egy hét múlva én is otthon 
vagyok. Egyelőre azonban még el kell viselnem a háromóránként elrendelt sorako-
zókat és létszám-ellenőrzéseket, mert így szól az ünnepnapokra vonatkozó rendelet. 
Úgy látszik, más nálam is nehezebben tűri a korlátokat és a hazugságot: az utóbbi 
fél évben többen is megkísérelték a szökést. 

Egyik ütegtársunk eltűnését a múlt év őszén, október közepén észleltük. Szom-
bat délután volt, s fürdőbe készülődött az egész tüzérosztály. Törülközőbe csomagolt 
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szappantartóval felszerelkezve, ütegenként sorakoztunk a kaszárnya előtt. Egy egész 
óránk lett volna a tisztálkodásra, de a szokásos létszámellenőrzésnél kiderült, hogy 
valaki hiányzik. – Szlivascsenko! – szólal meg valaki. Kérdőn forgolódva néztünk 
egymásra, az őrmester a tizedesre, a tizedes az őrvezetőre. Valóban ő. Vajon hol 
lehet? Ki látta? A másik két üteg és a gazdasági szakasz már elindult nótázva a für-
dő irányába, Kucenko tizedes meg visszalépett a kaszárnyába. Átkutatta minden 
helyiségét, ám hiába. S ahogy ott állunk tanakodva, a törzsparancsnokság épülete 
felől ütegparancsnokunk, Szigyelnyikov őrnagy tart felénk. Már messziről látja 
rajtunk a tanácstalanságot, s kérdőleg nyújtogatja nyakát. Az őrmester jelent, az 
őrnagy arca elkomorodik. Egy katonát azonnal a sportpályára küld, egy másikat a 
kantin felé. Ez utóbbi helyszínen nem valószínű a felbukkanása, de talán mégis. A 
katonai városka területe nem túl nagy, de ha ott sem találják… Mindenki tisztában 
van vele, bár kimondani nem szeretné, hogy akkor baj van. A két fiú visszajött. 
Nem találták. A felsorakozott üteg megbolydult, csizmájuk orrával többen a betont 
rugdossák. Az őrnagy leveszi fejéről a tányérsapkát, zsebkendőjével homlokát és 
halántékát törölgeti. Egyáltalán nincs meleg, enyhe tavaszi szellő lengedez.

A további intézkedéseket a kaszárnyában várjuk. Egyesek a széken ülnek, mások 
hanyatt dőltek az ágyon. Hangos szót nem hallani, az őrnagy telefonál. Nem telt el 
több tíz percnél, nyílt a kaszárnyaajtó. Alperovics őrnagy, a különleges ügyosztály 
vezetője érkezett két piros parolis hadnagy társaságában. Eddigi működéséről nem 
sokat hallottunk, de az a tisztjeink egy-két korábbi beszélgetésfoszlányából kide-
rült, hogy az őrnagy nem tartozik kedvenceik közé, mert a belső elhárítást alantas 
dolognak tartják ők is. S amint ilyenkor lenni szokott, az elmarasztaló vélemények 
mellett arra is utaltak, hogy az őrnagy belorussziai zsidó. Most azonban, e kritikus 
helyzetben az ő szakértelmére volt igazán szükség. 

Kérdései nyomán pár perc alatt kiderült, hogy Szlivascsenkót a reggelinél látták 
utoljára. Az egyik ajtónálló napos emlékezett rá, hogy délelőtt az éjjeliszekrénye fiókjából 
magához vett valamit, s látta kimenni. A két belügyis hadnagy átkutatta éjjeliszekrényét, 
felfordította ágyát. A matrac alól néhány elrongyolódott borítékban levelek kerültek 
elő, a fiókból hiányzott a fogkeféje és borotvakészlete. A levelek tartalmát azonnal át-
futották, de nem lettek tőle okosabbak. Az őrnagy újabb kérdéseket tett fel, s ezekből 
elég hamar összeállt számára a fiú jelleme. Barátai, bizalmas pajtásai a vele egyszerre 
bevonult, első félévesek között sem voltak. Valaki, aki szegről-végről földije volt, tudta, 
hogy az érettségi után az odesszai papi szemináriumba, a burszába készült, de valami 
miatt el sem jutott a felvételiig. Neki mondta el, hogy újra fog próbálkozni, s egyetlen 
vágya, hogy pópa vagy szerzetes legyen. 

Ez számunkra is meglepő, eddig ismeretlen, s egyben elgondolkoztató infor-
máció. Itt él köztünk egy bajtársunk, s alig tudunk róla valamit. Elnéztük, termé-
szetesnek vettük, hogy az altisztek naponta szabják ki rá, halmozzák egymásra a 
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büntetéseket. Sohasem tiltakozott, szótlanul tűrt, és elvégzett mindenféle alantas 
munkát. Igen, most már határozottan emlékszem arra a másik arcára, amelyre so-
hasem figyeltünk fel: keserű mosolyára, arcizmainak gyakori rándulásaira, melyeket 
a visszafojtott indulat mozgatott. A szemének azonban nem tudott parancsolni. 
Lázas tűz és megvetés lobogott benne, valahányszor visszanézett az őt épp meg-
alázni készülő Ivanov őrmesterre, akit még inkább dühített ez a mélyen fészkelő, 
elfojthatatlan és megbocsáthatatlan öntudat.

Az őrnagy hamar befejezte a kihallgatást. Az ütegparancsnokhoz fordulva, ám 
számunkra is jól érthetően konstatálta, és úgy hangsúlyozta a klerikális befolyá-
soltságot, mint a szökés lehetséges indítékát. Egy percig sem kételkedett benne, 
hogy a fiú dezertált. Fél órát kaptunk rá, hogy átkutassuk a laktanya területének 
minden lehetséges zugát: a másik két kaszárnyát, a fűtőházat, az étkezde környékét, 
a gépparkot, a tiszti lakónegyed parkosított területét s a híradós század objektumait. 
17 órára sorakozót rendelt el. 

A katonai városka területe 60–70 hektárnyi lehetett. Mind a 18-an, hármas 
csoportokra szakadva szétrebbentünk, elkezdtük a keresést. A megjelölt időpont-
ban kiizzadva, átfőve felsorakoztunk, s ekkor értek vissza a fürdőből a többiek. 
A divizion együtt volt, s Alperovics őrnagy mellett már ott állt parancsnokunk, 
Pankov őrnagy és politikai helyettese, Sumkov százados is. 

A keresés a helyőrségen kívül, de egyelőre még csak a kerítéseken túli cserjés, 
ligetes, dombos, műveletlen földeken folyt tovább. Ezt a feladatot a gazdasági sza-
kaszra bízták. A három üteg mintegy 60 főnyi legénysége parancsnokaival együtt 
csatárláncba fejlődve elindult a másfél kilométerre húzódó erdő felé, amely a tocskáig 
(a harci ügyelet helyszíne) terjed. Tisztjeink elemlámpákat hoztak magukkal, s ebből 
sejthető volt, hogy akár az éjszakába is átnyúlhat a keresés. Egy 500 méteres sávot 
tudtunk befogni egyszerre, de miután sötétedni kezdett, a tempó lassult. Virradt 
már, amikor négy-öt nekifutásra teljesen átfésültük az erdőt, majd az üresen álló 
tocskát, de a szökevénynek nyomát sem találtuk. Visszatértünk a kaszárnyába. 
Éjjeliszekrényeinken kihűlve várt ránk a vacsora: két szelet kenyér, egy darab sült 
hal és három szem kockacukor.  

Szlivascsenkót, aki 32 órán át volt szökésben, az alakulatunktól 40 kilométerre 
tartóztatta fel egy őrjárat. Vasárnap délután bekísérték a kaszárnyába, s ott ült az 
ágya előtti széken vagy másfél órán át. Aki csak elment mellette, nem állta meg, 
hogy szemére ne hányja a keresésére pazarolt drága időt, de ezen kívül nem sokat 
törődtek vele. Csak Ivanov őrmester szájából sziszegtek felé a durva szitkok, aki 
miatt a fiú világgá ment. Nyugodtnak látszott most is, elengedte füle mellett a 
durva beszédet, de a szeme megvetéssel telve tüzelt vissza a támadóra, a szadista 
hajlamú karagandai oroszra. Egymás között suttogva találgattuk, mi lesz vele. Job-
bik esetben büntetőzászlóaljba küldik, s így is megtoldják a szolgálatát egy, esetleg 
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másfél évvel. Ha parancsnokainktól kérdeztük ugyanezt, hidegen tértek ki a válasz 
elől. Rövidesen érte jöttek a törzsparancsnokságról, de köpönyegét és hátizsákját 
is magával kellett vinnie. Nem búcsúzott senkitől, mégis feszült, nyomott légkört 
hagyott maga után, igazi szomorú vasárnapot…

 Most ismét vasárnap van. Feljebbvaló parancsnokaink isznak valahol, az 
ügyeletes tiszt meg éppen sorakoztat. Vacsora előtti filmvetítésre tereli a népet, a 
Nagy Honvédő Háborút mutatják már megint. Muszáj megnézni újra? Míg alakul 
a sor, az ismeretlen főhadnagyhoz fordulok: 

– Főhadnagy elvtárs, engedje meg, hogy filmvetítés helyett a kaszárnyában 
maradjak. Leveleket szeretnék írni.

A tiszt azonban hajthatatlan: 
– Nem engedem meg, állj vissza a sorba! 
– Főhadnagy elvtárs, én láttam már ezt a filmet, szeretnék itt maradni. 
– Megmondtam már, hogy nem. Mindenki moziba megy. 
– Nem bánom, én akkor is itt maradok.
Az ügyeletes nem hitt a fülének. Tett felém néhány lépést, hogy mélyen a 

szemembe nézve kérdezhesse meg: 
– Megtagadod a parancsot? 
– Igenis! – vágtam rá összeszorított fogakkal. 
– Mi a neved? – süvöltött az újabb kérdés. S már nyúlt az oldaltáskába note-

szért, ceruzáért.
Megmondtam a nevem, s fogaim közben vacogtak a tehetetlen dühtől. A 

főhadnagy intézkedett: 
– Üteg, vigyázz! – S maga is feszes vigyázzban, kimerevített tenyerét halánté-

kához emelve folytatta. – A parancs megtagadása miatt Fábián közlegényt három 
napra fogdába záratom!

A szolgálati szabályzat szerint ezt most nekem is tisztelgéssel kellene nyugtáz-
nom, de én megmakacsolom magam és hallgatok. 

– Nem értetted? Akkor megismétlem! 
És kihirdette újra a parancsot, de erre sem szólaltam meg. A fiúk bökdöstek: 

– Mondd, hogy igen, mert rosszabb lesz.
Az étkezde felől Klicsnyikov hadnagy közeledett, s ráfordult a keskeny asz-

faltútra, ahol sorakoztunk. Ide ért a felmentőm. Ő máskor is kihúzott a pácból 
– villant át rajtam, és a tiszt, aki már útközben felmérte a helyzetet, egyenest 
az ügyeletes bajtárshoz tartva, mintha neki is velem gyűlt volna meg a baja, így 
fenyegetőzött: 

– Majd én tudom, mivel kell őt megbüntetni! Mozi helyett most azonnal a 
Lenin-szobába megy, és addig le nem fekszik, amíg a tegnap félbehagyott tablót 
be nem fejezi…




