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POLYGOH.TÉR4-

Még alig pitymallott, csak amenedékesebb részekbe össze
sodort hófoltok adtak egy kis világosságot. Fagyos szél sü
völtött, kavarta a daraszerű, csípős havat, aztán megint el
csitult a szél. Ilyenkor a hószitálás is elállt. Hirtelen fordult
az idő, nem tudott megállapodni. Tegnap még szélhajszolta,
bővízű téli zápor verte végig Bákó utcáit, ahol a sok háborús
hirdetmény közé míndenüvé kiragasztották a kivégzést hírül
adó plakátokat. Nagy fekete betűk hirdették, hogy a kivégzés
a Polygon nevű katonai gyalogságí lőtéren folyik le reggel
félhét órakor és azon rníndenkí résztvehet. A heves vihar
letépte a falakról a plakátokat, ronggyá mosta őket, tudta
mégis mindenki, hol lesz a nagy esemény. Csak talán az órát
nézték el. Vagy féltek, hogy lekésnek, nem kapnak helyet?
A felfagyott, hótól tarkított göröngyös lotéren már hat óra
előtt százával nyüzsgött a nép. Belepték a sokszögletű teret,
keresték a dombosabb részeket. A fer· szélén búslakodó,
vedlett akácfákra meg a kerítésekre nemcsak gyerekek, fel
nőtt férfiak is felkapaszkodtak és egyre többen lettek. A
nagy, idomtalan Polygon-teret még nem foglalta el a katona
ság, a tömeg ide-oda hullámzott. Fázósan. topogva, de valami
nagy izgalomban hullámzott a nép. Az elítélt nőről beszéltek.
Előbb dühösen. vérre szomjazva, aztán furcsa hírektől inge
relve egyre bizonytalanabbul. Egyszerre csak végigfutott,
harapódzott, gyökeret eresztett a hit, hogya leány ártatlan
és csak a népet akarják elbolondítani vele. A tárgyalásról
suttogtak, a bírák tanácstalanságáról. Hogy a leány míndent
magára vállalt, pedig ártatlan benne, nem is kellett volna
elvállalnia. Csak a vőlegényét akarta menteni, aki elszökött.
Nem értették a dolgot és fáztak, nyüzsögtek, tanácskoztak.

Mire a katonaság meg a csendőrség kivonult, nem találtak
helyet a kivezényelt csapatok felállítására. A katonák össze
torlódtak a tér bejáratánál, a tisztek előre szaladtak, kiabá
lás, szitkozódás támadt. Akkor a csendőrök nyomultak előre

és nekifogtak, hogya tér egyik sarkába tereljék össze a
közönséget. Kergették, lökdösték az embereket, aki nem sie
tett, megnoszogatták a puskatus végével is. A csőcselék zajon
gani kezdett és szidta az urakat. Végül is kerdont vontak egy
század katonával, bekerítették a kívánesiakat és úgy szorí
tották. hajtották együvé a népet. A szél hol nekifeszült a
mezőnek, hol egészen elállt, a hó kavargott imitt-amott. Sok
szor nem lehetett tudni, hogy újra esik-e a hó, meg a dara,

*Részlet a szerző könyvnapi regényéből. (Szilágyi Irrna.)
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vagy csak a hajnalban lees~,tt hószemeket .k~varja a f.erge!eg.
Fent a távolszürke felhok megett vadlibák csapatja szállt,

de lent a varjúk túlkárogták őket. ..
A két vén sirásó már kiásta a köves, fagyos réteget e"

most kis pihenőt tartott. Fent a golyóvédő dombon katonák
káromkodtak. Csáleányuk nem volt, csak kis kézi ásót hoztak
s nem igen boldogultak vele a fagyott földben. Senki sem
gondolta volna előző nap, hogy reggelre fagyni fog. A sirásók
nem adták oda az ásójukat, mikor tőlük kérték, nekik is kell,
azt mondták, A katonák dolga pedig sürgősebb volt. Két
cölöpöt ástak a földbe meg gerendát húztak, hogy ehhez k~s
sék ki az elítéltet. De a gödör kicsi volt, a súlyos gerendá~

nem akartak megállni benne és ingadoztak, mikor elöszőr

tömködték körül földdel. Ki kellett újra hányni a gödröt,
hogy jobban leássanak. Végre felmagaslott a kivégző oszlop,
két katona háttal nekiviselkedett, mégis megállott. A katonák
erre otromba bakkancsaikban lebotorkáltak a dombról, aztán
sároshavas nadrágjukat tísztogatva félreálltak. Lent a néző

sereg tömegén moraj szállott végig: "Ide kötik majd az el
ítéltet, ha megjön".

Most már megtörténhet, aminek történnie kell.
Lassan elrendeződik a négyszögbe terelt tömeg is, de a

fojtott izgalom egyre nő. Lent úgy harminc lépésnyire a be
ásott gerendáktól a kivégzőszakasz fegyvert tölt. Tizenkét
katona babrál a puskajával. Most, hogy megtisztították az
idomtalan teret a néptől, köröskörül felállnak a kivezényelt
csapatok is. Félhét már régen elmulott, egyre jobban világo
sodik, az arcok zöldesek, kialvatlanok és a szél marja őket.

A csapatok előtt csak néhány tiszt rendelkezik, de sokkal
több a tiszti egyenruha a civil ek négyszögében, az asszonyok
közelében. A tisztek lassan az első sorba nyomulnak előre

pártfogoltjaikkal. Jólöltözött asszonyok, leányok egy-egy
egyenruhába kapaszkodnak, karjuk alá bújnak, hogy ne di
deregjenek úgy a hidegben. Bátorítást várnak, a tiszteket
kérdezgetik, hogy lesz, mí lesz? A frissen borotvált arcok
előbb még puderes hamvassága kékesre fagy, a szakálltövek
feketésen ragvázzák a lllára váló bőrt. Fényképezőgép van
sokaknál, ezek azt lesik, kitisztul-e annyira az idő, hogy fel
vételt is csináljanak. Mások látcsővel kémlelik az utat, hogy
jön-e már az elítélt.

Nagysokára egy lefüggönyözött régi batár gördül a lőtér

bejáratához. Szétválík a zöldesszürkére fakult fekete függöny
és ott áll Irma. Mintha csak kírándulásra jött volna, csuka
szürke kosztümje van rajta, aztán a magasszárú sárga cipő,

meg a könnyű kis vadászkalap. Segíteni akarnak neki a' le
szállásnál, de leugrik maga a régi batár magas hágójáról
könnyedén. Körültekint, látja, hogy minden szem őt lesi.
Felveti a fejét és most már nem néz sem jobbra, sem balra,
csak maga elé messzire. Elhalad agyalogsági csapatok előtt,

majd néhány szót vált a hadbírósági urakkal. Ezalatt az őt
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kisérő csendőrök visszahúzódnak tőle. Ilyen elitéltet még
nem láttak. Hirtelen újra megindul, már a kordon előtt lé
peget. Fürgén megy, a csendőrök nem tudják beérni. Egyedül
halad a kordon előtt, a város morajló, vizslató, ágaskodó
népe előtt. Hirtelen a tömeg felé fordul. Ott áll az ezredorvos
egy nagyon szép, fiatal nővel. Irma megtorpan. "A meny
asszonya - gondolja -, már a tárgyaláson is ott volt." Az
orvos mintha íntene, búcsűzni akarna, vagy bátorítaná. Irma
visszatekint, látja, hogyacsendőrök tíz lépésnyire vannak.
Az orvos egészen elől áll, hátulról a tömeg szorítja az elől

állókat, megszakad a kordon. Az elítélt ott áll a tömeg karéja
közepette, Odalép az orvos menyasszonyához, megcsókolja a
döbbenten álló leányt. Az orvos tétován fogja a meny
asszonya karját, másik karját a tömeg elé feszíti, hogy rá
ne zúduljanak az elítéltre. Irma menne már tovább, de a
tömeg körülfogta. Csak egyfelé mehetne, egy valaki nem lép
közelebb. Egy magas, állapotos asszony. Viorica az és hát
rálna előle, de a tömeg nyomja, taszítja előre. Most már
látszik rajta, hogy gyereket vár, nem úgy mint az őszön. És
nem olyan piros, Ieszültbörű az arca, mint a havasen látta.
A szeme is megtörtebb, fáradtabb és hiába veti a hátát a tö
megnek, csak nyomják, buktatják Irma felé. Pedig Viorica
nem akar jönni, a szemében rémület dermed és mintha félne
az elítélt tekintetétől. S a hullámzó tömeg, amelynek neki
feszíti a hátát, elgáncsolja, Irma felé buktatja. Ha fel nem
fogná a két karjával, elvágódnék a megnehezült borzongó
test. Irmát elfogja a szánalom. Szegény, fél tőlem és gyereket
vár. Meg kell neki bocsátani. Talán nem elég nagyon sze
retní a magunkéit. meg kell szabadulni a gyülölettől is. Fel
fogja, átöleli, aztán hirtelen mozdulattal megcsókolja a
pelyhüdt börű, reszkető asszonyt.

- Megbocsátok Viorica, bocsáss meg te is nekem 
mondja és látja, hogy Vicrica sír.

A csendőrök most már a katonákkal együtt visszanyom
ják a tömeget és kiszabadítják Irmát, közreveszik. A hátul
állók, akik nem láthatták, mi történt, előlről kapják a híreket
és szájról-szájra adják. "Megcsókolta... bocsánatot kért ...
ez segített rajta... nem, ez volt, aki feladta ..." Sokan nem
hiszik, hogy Viorica adta volna csendőrkézre Irmát. Egy vén
asszony ijedten keresztet vet s azt suttogja: "Ne vígy minket
a kísértésbe."

Irma már rnessze jár. Nyomában fényképezőgépek kat
tannak, ha nincs is Iényképezésre való idő. Már ott áll a tér
közepén, a golyófogó domb lábánál. Most olvassák fel az íté
letet, de nem ftgyel oda. Az éjjel míntha vadlibák vonulását
hallotta volna, mikor elment a páter. S most újra megüti a
fülét {i szálló madarak sejtelmes hangja. OU fent a kavargó
szürke felhők mögött egészen messze, sejtelmesen különös
hangok hallatszanak. Vadlibák volnának? A hangjukat mín
dig úgy szerette, talán azért, mert csak ritkán és alig lehet
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hallani a szavukat. A szinte hallhatatlan hangokat figyeli a
varjak károgásán és az ítélet tagolt kopogasán túl. Igen,
mégis vadlibák, nem téved. Most a segítségére jöttek, hogy
ne kelljen senkíre se néznie, senkire se hallgatnia ebben a
percben, csak az ég messzehangú vándoraira.

Észre sem veszi, míkor vége az ítélet felolvasásának.
Csak mikor megérintik a karját, hogy tovább vezessek, retten
fel. Megy nyugodtan, könnyedén, nem is néz a lába elé,
csak a félig megásott sírgödör mellett torpan meg. A két sír
ásó abbahagyja a munkát, amíg elhalad mellettük és az
arcába bámul.

- Mélyen ... minél mélyebben ássátok, - szól hozzá
juk és pénzt vet oda nekík. A pénzt, amelyet az ítélet után
kapott vissza, kilencvenhat leit. A két vénember ijedten ke
resztet vet és bámul rá mozdulatlanul, A szél most belékap
az egyik papírpénzbe és sodorni kezdi a földhányás tetejéről

a domb felé. Erre kiugranak a gödörből, összekapdossák a
széfhullott pénzdarabokat. Irma a füléhez nyúl, még egy
fülbevalója van ott. Most már nem baj, ha fáj, kiveszi és az
egyik csendőrnek adja.

- Adja egy szegény asszonynak... - mondia és már
továbbnógatják a cölöpök felé. Ott áll a golyófogó domb
lábánál, az oszlopok alatt. Leveszi a kalapját, könnyedén
félrehajítja, mintha csak hegymászós kirándulásta jött volna
s melege lenne. Szőke hajába belekap a szél, hószemek ta
padnak rá és hűsítik a virrasztástól égő arcát. Ahogy meg
olvadnak a szeme tájékán, olyan, mintha sírna, Pedig valami
könnyű láz feszíti testét, hogy szinte nem is érzi: teste is van.
Könnyebb, sokállta könnyebb mindez, mint gondolta a rette
netes éjszakán: "Köszönöm Istenem, köszönöm" suttogja
most és látja, hogy újra vezetnék tovább. De nem kell segít
ség, támogatás. A cölöpök egy kisemelkedésen állanak,
biztosan oda kell mennie... Nekiiramodik a magaslatnak,
hajába belekap a szél, kabátja alól fehér íngblúza kilibben.
Kicsit liheg, de már ott áll az oszlopok között és vár.
A csendőrök lihegve érik be. Irma áll nyugodtan, csak akkor
rándul meg a teste, mikor a szemét akarják bekötni. El
hárítja a fehérkendős kezet, önként kitárja a két karját,
hogy megköthessék. Ügyetlen kezek babrálnak a kötéllel, de
rajtuk már nem segíthet. Milyen ügyetlen sokszor a férfi
kéz . .. Végre megkötötték. Ott áll kifeszített karokkal fent
a dombon a hópelyhek közt és a tömeg nézi, a katonák nézik,
halálos csend ül a lőtérre. Kitisztul a domb környéke is,
egyedül áll a szállongó hóban, egészen egyedül. Csak az eget
kell néznie, a távoli hangokat lesnie és nyugodtan várhat.
Most már igazán nyugodtan várhat, ha eddig nyugodt maradt.

A szakasz lassan célra emeli a puskákat, elhangzik a
vezényszó és mind a tizenkét katona azt hiszi, hogy éppen
őrá néz az a leány, vagy egyenesen a puskája csövébe,
Pedig milyen messzire lát most már... Az első sortűzre
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mellén ütést érez és Medgyest látja, a szőlőhegyet, az eső

ben csillogó nedves- sineket . " Két kislány hangját hallja:
megtennéd-e . " ha biztosan tudnám, hogy segítek . .. ha.
rögtön meghalnék, talán nem is fájna ... nem, nem i-s az fáj,
hogy az ütközők közé került... az apját látja a vonaton,
amint kihajlik a mozdonyböl és nyúl feléje, hogy felemelje,
elrántsa az ütközők közül ...

Még hall valami ropogásszerű zajt, ütközők csattanását-e,
nem tudja. Mintha a térdéből kifogyott volna az erő, s teste
előrehajlik alázatosan, mint valami megérett kalász a sarló
előtt. Meghajlik, de nem esik el, kifeszített karral függve
marad és már nem hallja, hogy a csapatok tétován hurrát
kiáltanak a lecsendesülő hóviharban.

Valahogy nagy csend száll a Polygon-térre, pedig ezer
meg ezer ember tódul sietve a szokszögletű mező minden
sarka felé. De most nincs kedve a beszélgetésre senkinek.
Némán, lehajtott fejjel szélednek szét és egyszerre olyan
félelmetes lesz a lőtér agyontaposott mezeje. A két sirásó
meg a katonák irigylik a civileket, hogy márís elmehetnek a
csendes, halotti mezőről szabadon.

Pos8onyi László.

,
TOLDALAGHY PAL:

VERSEK
CSAK FÉLIG ÖSZ

A vitorlások a vizen
lebegnek szinte szeliden.
Mögöttük a táj párolog:
az országutak, sátorok,

a lankák es az erjedő

gyümölcsöskert, a sok tető.

A szél pedig tunyán legyez
s tudod, nem ősz, szeptember ez.

Csak félig ősz. Lustán üget
parasztlován a szürkület
s míg nagysokára ideér,
megfordul tétován a szél,

megfordulnak egymásután
a vitorlások is sután.
Inognak. Öríásí nagy
árnyékuk a partra kicsap.

VIGILIA

HAJNALI óRAK

A zárdakertben hajnali
órákban láthatod
előre-hátra hajlani
a fákat és a sok

fehér kötöjü és szelid
apácát, akik a
ribizliket szemelgetík
a rend korsóiba.

Ezek a szorgalmas szüzek
szeretik az erényt
és dolcoztatják testüket,
hajlonganak, miként

a fák a kora hajnali
órákban, amikor
határozottan hallani
az Istent, aki szól.
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