
A HORHOS PARTJÁN írta Saád Béla

Az sz-i főút üresen kanyargott kelet felé. A betorkoló mellékúton rendben
sorakozott a páncéltörő szakasz, Ötven perc telt el a riasztó parancs óta. Min
den együtt volt, löveg, vontató, málha és álmos, mogorva legénység. Hunyorog
tak a csillagok. Már nem lehetett rnessze a nyári hajnal. Mindenkin köpeny,
felhajtott gallérral. Hűvös, sőt hideg volt. Hozzászoktak már a nagy szarmata
síkság éghajlatúhoz. Hajnalban a téli köpeny nem sok, délre az úszónadrág
lenne kellemes viselet.

Szalay Sándor, a kis egység őrmester-parancsnoka az árok partján ülve,
félig fekve cigarettázott. Fásultan, unottan nézett maga elé a sötétbe. Katona
sors. Nem tudni semmit és várni. Bizonyos volt benne, kár volt azonnal fel
kelteni a szakaszt, kár volt a hatvan percre adott készültséget teljesíteni, kár
volt ebben a didergctő nyári éjfélutánban idevonulni a bekötő út torkolatá
hoz, a parancs szerint újabb parancsra várni.

Úgy van és úgy Iesz, mint a kaszárnyában. A díszkivonulás hétkor, de a
katonazaklatás és riasztás már éjfélkor kezdődik.

Órájára pillantott a fellobbanó gyufa fényénél. Két óra elmúlt. Hanyatt
fordult. Az égre pillantott. A Göncöl még villogott az égen. Göncöl. Megigér
tette vele Mária, hogy minden este kilenckor a Göncölt nézik min;' a ;··~etten. S
a két szempár találkozik a fényévek rnesszeségébcn. Máriának vannak ilyen
ötletei. Kedvesek. Mária a romantikus, Mária a realista ... Kissé rnindig szé
gyellte magát, mikor esténként leste a kilenc órát. Levelet nem írt, csak ka
pott. Három-négy naponként ráfirkantotta egy tábori lapra: élek. Különös sze
relern. Nem bírt benne élni, de nélküle sem. A férfi elhagyja apját, anyját és
feleségéhez ragaszkodik? De önmagát nem bírta elhagyni, önmagát, amelyben
tovább élt apja is, anyja is. Ö nem tudta anyját tegezní és a poharat, ha
kartávolságnál mcsszebb volt az asztal, kényelemből a földre tenni. Gyermek
kori ételek íze forrt benne össze a családdal s míkor saját családja lett, csupa
idegen ízzel kellett találkoznia. Azt hitte, problémáik kettőjükre tartoznak, de
közös elhatározásaik mindig zavarosak és egyenetlenek lettek, mert érvénye
sült egy neki idegen, Máriának a legtökéletesebb hang, az anyjáé. Úgy érezte'
már, hogy házasságában a szerelem és szeretet, amely feleségéhez kötötte,
lassanként hurokká válik, amely megfojtja míndazt, amit képzelt a saját csa
ládjáról, a saját életéről, a maga házas boldogságáról. Kapóra jött a behívó.
Most majd eldől, kell-e élnie úgy, hogy elfojtott álmok gyenge talaján nőtt

reszkető türelemmel őrizheti csak meg nagy szerelmct. Most majd eldől, élet
így, vagy halál. Ez volt az ö külön háborúja.

A kelő nap szemébe sütött már. Az sz-i úton teherautók rohantak végig.
Ök álltak és vártak. Három óra múlt. Csodálatos honvéd hadvezetőség! Mily
sürgős volt a riasztás !

- Kovács szakaszvezető! - kiáltotta fektéből felemelkedve.
- Parancs! - pattant eléje Kovács.
- öregem, falatozhat, akinek van. A pléhgallérosokat olyan kicsiség,

mint egy szakasz élelrnezése úgy látszik, nem érdekli.
Hát ez bizony civil beszéd volt. Ludovikás tisztfélének nem való. Sándort

azonban éppen szabadszájúságáért szerették emberei. A századparancsnok sej
tett valamit arról, hogy Szalay hadapródőrmester nem sokat ad a tiszti te
kintélyre s helytelenül bizalmas viszonyban van embereivel. Odahaza, lakta
nyában szétrobbantotta volna ezt a "bandát". De itt, a fronton figyelemmel
kellett lennie arra, hogy Szalay őrmestert szeretik emberei. Lelkesen követik,
ha valamire parancsot kap, a feladatot jól végzi, szakaszánaik vesztesége tö
redéke annak, amit a többi szakaszok szenvedtek, jóllehet, a legtöbb bevetése
volt.
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- Mi van, .öregtlúk ? - fordult tarisznyázó embereihez.

- Unjuk magunkat - mondta az egyik, aztán rátúlzott a másik, hogy
"ilyenkor szekott az asszony mellöl a fal felé fordulni". Majdnem valamennyi
en nős, harmincas éveiben járó férfiak voltak. Bőszájú tréfákkal csapták agyon
az időt, s takargatták gondjaikat, aggodalmaikat, nőügyekkel hencegtek. le
génykedtek, csípkclődtek, Sándor az üres estéken odaült közéjük, hallgatta
beszélgetésüket, s töprengett azon, hogyan lehetne okosan kitölteni a háború
sok szünetét, ezt a drága és veszélyes időt. Segítségére jött a tudnivágyá Radai,
aki egyszer az aranybulláról kérdezte. Sándor felelt, csak olyan hangosan,
hogya körülállók hallják s egyszer csak azt vette észre, hogy a helyiségben
csend lesz, mindenki figyel s rá is szóltak: "tessék szíves lenni hangosabban,
őrmester úr!" Meglepte, rnennyire érdekelte az embereket a nemzet törté
nelme s általában a történelem. Valósággal záporoztak feléje a kérdések. A
történelemből. mint a legtöbb magyar, néhány epizódot tudtak. Mohácsról any
nyit, hogy a király belefult a patakba, A török időkből az egri nőket emleget
ték, meg Dugovics Tituszt. Lassanként formás népoktatás lett az ősszejőve

telekből. Az emberek észrevették, hogy "Sanyijuk" kedvetlenűl hallgat, ami
kor 'trágár tréfák járják, de felvillanyozódik, ha földreformról, a gazdasági
kérdésekről, történelemről volt szó. Sándornak nagy örömet okozott a velük
való beszélgetés. Egyetemi végzettséggel a zsebében és a fejében nem rös
tellte könyvügynökléssel kezdeni pályáját, semhogy díplomájának megfelelő

nyolcvan pengős ösztöndíjas állásért könyörögjön. A könyveladás lélektaná
ban lassanként mester lett. Megtanulta. hogyan lehet benyitni olyan ajtókon,
amelyeket .becsapnak az ügynök orra előtt. ügyfelei azonban városi emberek
voltak, viszont a szakasz valósággal keresztmetszetét adta a társadalomnak.
Budapestről s a Duna-Tisza közéről verbuválódtak. Akadt köztük vonatozó
kőműves, aki Zagyvarékáson lakott és Budapesten dolgozott. Parasztgyerek.
aki - míkor a fűben hevertek - azon az alig négyzetméternyi területen lát
ható valamennyi fűfajtát, vagy negyvenet, nevén, éspedig ízes, népi nevén
ismert és nevezett. Voltak nagyvárosi mindenhez értők és semmiből élők,

remek vágányok. Volt kéményseprő és szárnvevőségi díjnok. Gyümölcskertész
és borbély. Vízvezetékszerelő és motoros. Falusi napszámos és pályaudvari ra
kodórnunkás. Aztán köztük volt Radai, aki csak Sándornak vallotta meg bi
zalmasan, hogy szervezett rnunkús. Radait érdekelték legkevésbé exiszten
ciális kérdések, cipőgyári szakrnunkás volt, a maga fizetési körülményeit,
szakszervezetének kollektív szerződését kielégítőnek találta, lelkileg is kilé
pett a megélhetési gondok közül s a nemzet és társadalom általános kérdései
felé fordult nyugtalan figyelemmel. Amíg a többiekben 'az a kérdés, "miért
vagyunk itt" csak a hazaforduló létgondokból fakadt s mögötte csak ilyen kér
dések lapultak. "mi lesz a gyerekkel, a rnotorral, a feleséggel, rnire futja a
segélyből és ki metszi meg a szőlőt", Radait a jövő izgatta s a nemzet nevében
fogalmazta a kérdést: "mi értelme, hogy itt vagyunk"? Radai otthon maradt
családját az állam szerényen, a szakszervezet pedig hathatós kiegészítéssel tá
mogatta. Az egész szakaszból csak ő érezte kézzelfoghatóan, hogy egy kö
zősség tagja, a többiek számára nagyon bizonytalan és elmosódott volt az a
kapcsolat, amely családjukon kívül a hazához és a nemzethez fűzte őket. Az
egész hadseregben is ez volt a kép. A tiszteknek jál ment, a karpaszomá
nyosok állásuk után járó fizetést kaptak otthon, ám exisztenciális gonddal
küzdött a legénység többsége. A család szilárd pont és határozott keret volt
számukra, a haza, a nemzet azonban alig több, mínt nyelvi' kőzösség. Egy nyel
vet beszéltek az urakkal, azt tudták, de azon az egy nyelven nem ugyanúgy
értettek. A faluslak számára a haza művelhető földet jelentett, s különös,
hogy egyedül Radai számára volt '8 nemzet és a haza hathatóseszmény, amely
nek mai kifejeződései ugyan hibásak, de ezzel nem szűnt meg létezni. Sándor
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azzal magyarázta Radai különállását, hogy a szakszervezeti ismeretterjesztő

tanfolyamok révén megébredt benne a tudásszomj és a közügyek iránti ér
deklődés. Eljutott odáig, ahol a műv sltség kezdődik, felismerte, hogy keveset
tud, nagyon, nagyon keveset ahhoz az ismeretanyaghoz képest, amely a vi
lágban fellelhető.

Hát ilyen anyagból állt ez a kis együttes, amely most a több órás vára
kozás idején azt felelte parancsnokának, hogy "unjuk magunkat". Igen, unjuk.
Az állam hatalma, a rend kemény fegyelme idehozott bennünket katonának.
Felolvasták előttünk a hadicikkelyeket, amelyekben csak úgy repked a halál.
Halál a katonára, ha így vagy úgy megszegi a fegyelmet, vagy megtagadja az
engedelmességet. Parancsnokukat azonban nem a halálcikkelyek végrehajtó
jának ismerték meg, hanem éppen olyan áldozatnak, mint maguk voltak. Ál
dozatnak, al? azonban magára vette mindig a feladaitok veszélyes nehezét.
Igy ebben a szakaszban sajátos szellem keletkezett, ami megkülönböztette a
legtöbbtől. Parancsnokával egyetértésben unta az egészet és parancsnokával
egységben szállt szembe azokkal, akik erőnek erejével értelmet akartak vinni
abba, ahová nem fért, ebbe a háborúba, ezer kilométerekre nem is a hazá
tól, csak a családtól s azokat, akik ezt az értelmet erőszakolták s akik szem
beszálltak egységeíkkel, nevezték - katonás gyűjtőnévvel - "aktivoknak".
Persze voltak tartalékos tisztek és altisztek is, akik az "alktivok" csoportjába
sorolódtak s voltak aktívek is, akiket a magától értetődő bizalmatlanság le
győzése után "azért rendes embereknek" fogadtak el.

Hogya parancsnokuk egyéni értelmet ad a maga ,háborújának, hogy a
boldogságra itélés vagy halál választását keresi, abból semmit sem sejtettek,
mert abban egyek voltak, hogy unták magukat most és általában. De már
porzott a sz-i főút egy motoros nyomában s szinte egyidejűleg harsogott a
"vigyázz" egy másik csikorogva fékező motorkerékpár előtt.

Szalay őrmester az sz-i főút felé fordulva heverészett az árokparton, meg
pillantva a motoros küldöncöt, nem is figyelt hátrafelé. Átvette a parancsot.
amely a rohamlövegszázad parancsnokától jött: "Induljon azonnal és jelent
kezzék ma déli 12 óráig". Felugrott, hogy kiadja az indulási parancsot. Ek
kor találta magát szembe a másik motoros utasával, Szénay Iőhadnaggyal.

- Örrnester úr ! - harsogott máris a főhadnagy.

- Parancs! - pattant. most már á legszabályosabban Sándor és jelentette
annak rendje rnódja szerint nevét, rangját, az alakulatát, mert itt nem lehe
tett tréfálni, lazáskodní, a legszabályosabb aktivval állott szemben, sőt ebből

a kasztból is a forma és megjelenés nagymesterének egyikével, a segédtiszttel.
- Közlöm az ezredes úr parancsát, azonnal visszatér körletébe s még ma

hadbíróság elé kerül.

- Alázatosan jelentem, miért ?
A segédtíszt a laktanyában azt felelte volna, hogy hátra arc, indulj, majd

megtudja a hadbíróság előtt. De itt a fronton bajtársiasabb volt.
- Parancs nélkül elhagyta körletét.
- Parancs nélkül ... - és Szalay őrmester kotorászni kezdett zubbonya

jobb zsebében, ahol a hivatalos leveleket tartotta. A szíve felett a felesége
levelei voltak.

- Ezt a parancsot kaptam!
A főhadnagy megnézte. A legénység hegyezte fülét. Minden szót hallottak.

"Nagy kabaré", suttogták és felettébb élvezték az ügyet. Minden katona. aki
legalább harminc napot szolgált, rájőn, hogy abból rossz nem származik, ha
ellentétesek a parancsok és a fejesek veszekszenek. Csak szegény "Sanyi" ...

- Ez a parancs nem érvényes - mondta a főhadnagy -. Ont a 33-ik gya
logezredhez rendelték s közvetlen felettese az ezredes úr.

- Aki ezt az indulási parancsot aláírta, a 6-os rohamlövegszázad parancs-

214



noka s ebben a században az enyém a 3-ik szakasz - jelentette Szalay őr

mester.
Elkezdődött egy hosszú illetékességi vita arról, hogy a 6-os rohamlöveg

század 3-ik szakaszát hadosztályparancs osztotta be a 33-ik gyalogezredhez. Ez
zel kikerült a századparancsnok joghatósága alól s csak újabb hadosztálypa
rancs vonhatja el az ezredes parancsnoksága alól. Ez ellen azonban az ez
redes azonnal tiltakoznék a hadosztály vezérkari főnökénél, mert úgyis dühös,
hogyezredét ezer kilométeres gyaloglással valósággal tönkretették. Az emberek
felének feltört a lába s egy heti pihenő után még míndig menetképtelenek.
Megrendült a bizalmuk a felsőbb parancsnokságban s az egyetlen felvilla
nyozó intézkedés volt, mióta leszállították őket vagonhiány miatt a vonatról,
hogy támogatásukra rohamlövegszakaszt vezényeltek. (A segédtiszt azt is tud
ta, hogy az ezredes a németeket is kellőképpen szidta, akik ilyen sértő módon
bántak a honvédezreddel és főként vele.) A segédtíszt "pihenj"-ben magyará
zott, de eszébe sem jutott, hogy Szalay őrmestert feloldja a "vigyázz" rnerev
sége alól.

- Alázatosan jelentem - szólt közbe Szalay őrmester -, kérem az ez-
redes úr parancsát írásban.

A főhadnagy meghökkent.
- Szóval nem teljesíti a parancsot?
- Minden irásbeli parancsot teljesitek.
- S mit csinál akkor, ha két ellentétes írásbeli parancsa lesz?
- Akkor itt maradok, ahol a két írásbeli parancsot kaptam. Itt, az sz-i

út szélén. A századparancsnok írásban parancsolta, hogy ide induljak. Meg
tettem. Itt vettem ujabb parancsát, hogy induljak Sz-be. Ezt jelentem az ez
redes úrnak s jelentem a százados úrnak, ha írásban kapom az ezredes úr
parancsát.

- És itt marad az útszélen?
- Nem tehetek mást, különben valahol megtagadom a parancs teljesítését.
Ez azután nagyon tetszett a legénységnek. Nincs kellemesebb valami a ka

tonának, mint gazdátlanul a front mögött heverészni. Akinek két parancs
noka van, annak egy sincs.

A főhadnagy cseppet sem katonásan a fülét vakarta.
- Jelentem az ezredes úrnak.
Alighogy elfüstölt a főhadnagy motorja, Szalay a küldönchőz fordult:
- Nos, mindent hallott?
- Igenis.
- Akkor rohanjon, ahogy csak bír. Kovács szakaszvezető!
- Parancs!
- Azonnal indulás.
Forró napon, déli 12 óra előtt érkeztek meg Sz-be.

Sándor Sz-ben azonnal jelentkezett századparancsnokánál, akinek az volt
az érdeke, hogy alakulata a várható harci feladatra együtt legyen, éppen ezért
helyeselte az őrmester magatartását, Ezzel átvette a hadosztálynál az ügy kép
viseletét az ezredessel szemben. Rögtön megfogalmazta jelentését s távbeszélőn

továbbította, előretéve a fontosat, hogy egységét sikerült összevonni, mellé
kesen megemlítve, hogyahadosztályparancsnokság sürgősen igazolja paran
csát a 3-ik szakaszra vonatkozóan a 33-ik gyalogezred parancsnokánál.

- No, az öregúrnak egy óra múlva nem marad más, mint a nyelés.
Sándor szakaszának a kijelölt körletben készültségben kellett maradnia.

Szálláskereséssel nem volt érdemes bajlódni, hiszen úgyis továbbállnak. Az
emberek fészerekbe húzták a lövegeket. vontatókat s maguk is odavackolód
tak a földre. Ezekkel a véletlenül katonaegységbe vetődött magyar férfiakkal
megérttette, hogy nem szeret parancsolgatní, mert azt sem szerette, ha magától
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értetődő dolgokat neki parancsolgattak. Most sem hangzott el parancsszó. Va
lamikor régen megbeszélték a dolgot, hogy megérkezés után első a fegyver,
aztán az ember. Karbantartás, tisztogatás, mosakodás. A lövegek tiszták, zá
várjukat újrakenték, mozgásukat kipróbálták s néhányan már mosakszanak,
borotválkeznak. Az önműködő rohamlöveg-szakasz,

Követte példájukat. Borotválkozáshoz látott.
Az emberek odajöttek hozzá s kíváncsiskodtak:
- Mi lesz holnap, őrmester úr ?
- Meleg - felelte Sándor két pamacsolás szünetében s vidám szemmel

rákacsintott a fiúkra.
Az emberek nevettek.
- Készenlét, annyit tudok - vette komolyra a szót 'Sándor, mert nem

titkolózott feleslegesen emberei előtt.

- Nagy felvonulás van - mondta az egyik az utca felé bökve. fejével.
Csakugyan, az utca megelevenedett, s ahogy közeledett az alkonyat, úgy súrű

södőtt rajta a forgalom, de csak egy irányban - a front felé.
- Ha csak most kezdődik a nyüzsgés, akkor nem holnap lesz - mondta

Pásztor, aki kertész volt civilben. Szavaiban ott élt a szemérmes szorongás a
veszély napjától.

- Hát idefigyeljetek öregf'íúk - és Sándor körülvéve embereitől, a tükör
fölé guggolt és a bajsza helyét nyeste a késsel -. Megbeszéltük már Dugovics
Titusz dolgát ... - és kíköpött, rnert szájába nyomta a borotvaszerszám a
habot -. Szóval kis nemzet számára luxus az olyan hőstett, mint Dugovics
Tituszé. Egy magyar - egy török. Ez nem jó.

Az embereknek újra tetszett a beszéd, bár már hallották.
Sándor rnost már a vödörben pacskelta arcát és onnan beszélt:
- Pedig Dugovicsnak volt egy előnye, tudta miért forgatja kardját ...
Helyeslő morgás,
Sándor csendet intett:
- Emberek, tudják, hogy sohasem húztam ki magam a nehezéből.

- Tudjuk.
- Azt sem tűröm, hogy bárki is válogasson abban, mi könnyebb, mi

nehezebb. Tudják?
- Tudjuk.
- Nem akarok Dugovics lenni s nem akarom, hogy bármelyikőjük is az

legyen. Ez már olyan, mint a vadászat. Van értelme, nincs értelme, céltalan
töprengeni rajta. Benne vagyunk és kész. Pechünk van, mondják otthon és
sóhajtanak a szenvedéstől, mert langyos a sör. Nincs otthon nemzeti egység,
talán maga a nemzet sem létezik, ha csak pechjük van azoknak, akik vásárra
viszik a bőrüket. De hát ők sem értik, mi sem értjük, színte nincs is közünk
egymáshoz. A rólunk szóló híreket úgy olvassák, talán még úgy se, mínt mi
kor egy futballcsapat külföldi kórútra indul. Ott azonban győztes lehet a ma
gyal' csapat, itt viszont ha győz, akkor sem nyer.

Halálos csendben hallgatták a katonák.
- Nézzék emberek, a fejembe kerülhet, hogy így beszélek magukhoz. Va

dászaton vagyunk s ilyenkor önvédelemből is szükség van a férfierényekre és
katonaerényekre: bátorságra, nyugalomra, engedelmességre és okosságra. Lát

. hatták, hogy jobban vigyázok magukra, rnint magamra. Látták?
- Láttuk.
- Nahát akkor aludjanak jól, öreg vadászok és majd meglátjuk, mit kí-

ván a fővadász és mit szól hozzá a vad.

*
Két házzal odább, egy kellemes külsejű otthonban lakott hetek óta Kavics

Péter dr. katonaorvos. Szélesedő pacienturával dicsekedett s ennek révén
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tojásnak, túrónak. csirkének bőviben volt. Az ukrán parasztok előbb tudták
róla, hogy szemorvos, mint a magyar katonák. Messzi földről jöttek már hozzá
szembajos ukrán parasztok, még azt 'is tudták, hogya lakásán kell keresni,
rnert a kórházban nem szívesen áll szóba civillel. 'Volt több orvos is a kór
házban, de egyik felé sem fordult akkora paciensbizalom. Irigy kollégálc ezt
azzal magyarázták, hogy Kavics kopasz s emiatt korát megcáfolóan komoly és
megbízható hatással van betegeire. Mások úgy vélték. hogy a parasztember'
szemével szívesebben megy orvoshoz, mint más bajával, mert a szemevílágát
fölöttébb félti. Kavics dr. tehát ezen a réven bővelkedett az 'ukrán földi ja
vakban s amikor hírét vette, hogy jó barátja, Szalay Sándor érkezik, eltökél
te, hogy vacsorát rendez tiszteletére, amelyet háziasszonya. az öreg zongora
tanárnőállít elő, borról pedig a kórház gyógykészletéből gondoskodik. Ilyen
formán ukrán ételekkel és francia vörösborral várhatta vendégeit. Az utóbbi
a németek nagyarányú franciaországi gyűjtőszenvedélye révén került a kórház
gyógyszertárába.

Sándoron kívül természetesen meghívta főbarátját, Holló Jánost, a kór
ház lelkészét.

Kádas Pál hadnagyot hívta meg negyediknek, a második rohamlöveg
szakasz parancsnokát, aki kettős értékkel rendelkezett. Egyrészt tudott tarok
kozní, másrészt olyan aktív tiszt volt, aki azért "rendes embernek" minősült.

A "páter" - ahogy Hollót nevezték - érkezett elsőnek s hozta a hírt,
hogy Pál és Sándor késik, mert elígazításra rendelte őket a századparancsnok.

- Unják már, hogy üres a sebészeti osztály - használta akasztófahumorát
Kavics dr.

- Valami készül - mondta a Páter aggodalmasan.
Pál lépett be először otthonosan. az úton kezdett élénk vitajuk félmondata

köszönt be az ajtón. Sándor mondta éppen:
- '" r~sszindulatot sejtető parancs!
- No, mi baj, mi baj? - kérdezte a páter a bemutatkozás után, észre-

vévén Sándor borús arcát, idegfeszültségét.
- Eligazításon voltunk s Sándor nem egyszerű értelrnetlenséget, hanem

célzatos rosszindulatot lát az egyik intézkedésben.
- Tapasztalatom szerint leghelyesebb, ha butaságban keressük a céltalan

í ntézkedéuek okait - mondta ki bölcsességét nevetve a doktor -. De várjatok,
behívom a háziasszonyomat és bemutatkeztok neki.

Kisvúrtatva feketébe öltözött, ősz öreg hölgy lépett a szebába. Németül
"Grüss Gottr'-tal üdvözölte a vendégeket. A doktor németül magyarázott,
"Gnadige Frau"-nak szólítva a háziasszonyt. Sándorról is közölte, hogy ő is
magyar s ő sem leli örömét abban, hogy ukrán földön hadakozik.

- Látja, így találkoznak a rokonlelkek - szellemeskedett Kavics dr. -, A
Szovjetunióban élő tisztes zongoratanárnő s a német hadsereg oldalára szorult
magyarok, akik nem fasiszták.

Az orosz hölgy elköszönt, megigérvén. hogy azonnal hozza a vacsorát.
Levessel kezdték. Pálnak és Sándornak az volt a véleménye, hogy az

egész az Ujházy tyúkleveshez hasonlít és nagyon jó. A sült csirke sült csirke
volt - a háziasszony szerint bécsi módon.

Tésztának következett valami csodálatosan jó felf'ujtféleség, mézzel leönt
ve. A receptjét is kérdezték ennek a kitűnő ukrán különlegességnek, A házi
asszony a sok dicsérettől boldogan magyarázta, hogy a megtisztított burgonyát
vízbe áztat ja ... A napokig tartó előkészítő szertartás részleteire már nem volt
kedvük figyelni, a doktor színig töltötte francia vörössel a poharakat.

- Feketét már csak a .tarokkasztalnál kaptok - mondta -, gyerünk
dolgozni.

Maga is segített az asztal leszedésében, hogy mielőbb nagy szenvedélyének
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hódolhasson. a kiválasztottak és az igazi életöröm játékának, a tarokknak.
amelynél nem komoly és komor matematikusok ülnek, mint a bridzsasztalnál.

Hosszú ideig szabályosan ment a játék. A tarokk műszavai hallatszottak
csak. Nyertek-vesztettek. Az osztás szüneteiben a doktor töltött. Sándor szóra
kozott volt; gyakran hibázott, vagy többet akart megjátszani, mint amire lap
ja volt, vagy kevesebbet nyert, mint amennyire lapjából futotta volna. il,

doktor rászólt:
- Ide figyelj Sándor, ne a holnaputáni esetepatéra gondolj!
- Nem, nem - mondta riadtan Sándor -. Nem a csetepaté. Csak olyan

bolondságokon kinlódom, mikor öngyilkos valaki és mikor áldozat, meg a kü
lönböző kötelességek erőssége .... - Legyintett és visszatért a tarolokhoz.
Négy király !

A "páter", aki szornszédja volt, szelíden megérintette a kezét:
- A háborúban a parancs sok mindenre mentség, a nagy számadás pedig

a Nagy Bíró előtt a parancsnokok terhe.
Játszottak.
A tarokkban. minthogy igazán csak jó ebéd vagy vacsora után és borivás

közben művelhető, mindíg elérkezik az a pillanat, amikor átszakad a játékfe
gyelem gátja s két osztás között felviharzik a vita.

- Páter, én azért jöttem ki ide, mert nem kívántam úgy élni Felkíná-
lom magamat az Istennek, vegye el az életemet, vagy hagyja meg .

- S mit akarsz ezzel elérni?
- Útmutatást akarok kapni. Kell-e vállalnom néha valószínűtlenül szóp,

néha kibírhatatlanul kínzó szerelmemet?
Csodálkozva néztek rá, .külőnősen Pál, aki magabiztosságáért szerette meg

Sándort.
Sándor észrevette a meghökkenést,
- Páter, vedd úgy, hogy nyilvánosan gyónok. Doktor, te holnap talán le

gyintesz betegágyam felett. Pál talán velem lesz a kínban és halálban.
- Nem értelek! - mondta csendesen a páter és az asztalra tette a kár

tyacsomót, kezeit ölébe ejtette, összekulcsolta és várakozóan nézett Sándorra.
- Szeretnek és szeretek. Azt hittem, ez és ennyi és semmi más nem kell

a boldogsághoz. Az én nagyszerű asszonyom azonban mást is szeret. Ne értse
tek félre. Tiszta és hű. Az öccsét, aki halott, egy éve halt meg "itt valahol,
jobban szeretí, mint engem. Az anyját is jobban szeretí, mint engem. Bevett a
családba engem, az árvát, a magányosat. de nem tud és nem akar új és füg
getlen családot teremteni velem. Új családot, amelyben a szokások a mi ket
tőnk szokásai, a gondolkodásmód a mi kettőnk gondolkodásmódja. Új csalá
dot, amelynek őse az ő két szülője, de amely az én halott szüleim otthonának
is folytatója, amelyben az én gyermekkorom is, értitek, az is tovább él, nem
csak az övé. Az Isten ítéletét akarom tudni, kell-e így élnem boldog boldogta
lanul, új család alapítása helyett, beházasodva, valamiféle házas és családos
albérletbe jutva, erre a lelki hitbízományra kárhoztatva ?

- Nem szeretek tarokk közben paposan beszélni - mondta a páter 
Mit mondhatok? Az élet értelme nem a boldogság... Az élet értelme a
megértés, a munka, türelem is ... De miért kerülget jük, miért leplezzük ? ...
Az élet vége a halál. Az egész életben az a legfőbb bizonyosság, hogy megha
lunk. Szabadakaratunk nyomai sem fedezhetők fel életünk e két lényeges ese
ményében: születésünkben és halálunkban.

- Legyek öngyilkos? Vessem oda szándékosan magam a halál elé? Hősi

halott lehetek gyávaságból?
- Nem azt mondtam. Túlteng benned a boldogság utáni vágy. Házaséle

ted úgy indult, ahogy álmodtad, vagy talán szebben, mint álmodtad. Olyan
volt a valóság, hogy álmodni sem mertél volna szebbet. Szép az asszonyod, hoz-
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zádvaló kemény jellem, csodálod ezért és félsz tőle. Magadba akarod olvasztani
egyéniséget, mert ellenérzést ébreszt benned különállása, de ha sikerülne lelki
és szellemi másvoltát megsernrnisitened, amiatt még elégedetlenebb. sőt kiáb
rándult lennél.

- Honnan tudsz annyit róla és rólam?
- Pap vagyok, gyóntatok s azonkivül is rengeteg házassági gondot hoz-

tak hozzám asszonyok és férfiak. Néhány szavad elegendő volt a diagnózishoz.
A doktor töltött.
- Gyakori eset - folytatta a páter -. A férfi anyját is keresi feleségében

vagy az asszony legfőbb vetélytársa férje anyja akkor is, ha él, - még inkább,
ha már rég halott. A sokáig magányos férfi azt is várja, hogy asszonyában
feltámad az édesanyja.

- De hát egy feleség sohasem pótolja az .édesanyát - vágott közbe la

doktor -, igyunk. Sándor baja a házasember gyermekbetegsége fejezetbe tar
tozik. Gyakori eset, ezúttal különleges és fájdalmas tünetekkel.

- Ti tréfáltok velem! Majd komolyan vesztek holnap!
Pál most szólalt meg először.

- Sándor, egy szakaszért vagy felelős!

- A parancs parancs. Az örültség is parancs.
- Legalább harminc asszony, legalább ötven gyerek, hány édesanya,

édesapa, ez mind a te felclősséged.

A doktor és a páter értetlenül néztek rájuk.
Sándor hallgatott.
Pál törte meg a csendet.
- Annyi talán elmondható, a doktor és a páter megbízható emberek, hogy

Sándor szerint a holnapra kapott parancs végrehajtása az öngyilkossággal
egyenlő, éspedig két okból. Először is, mert a kijelölt hely olyan, hogy a te
repviszonyok miatt csak egy irányban mozoghat, éspedig előre, keletnek. a
Don felé. Másodszor azért, mert abban az esetben is az utolsó emberig tartania
kell az állást, ha T 36-osok támadnák. pedig ezekkel szemben a mí lövegeink
kalibere mondhatni tehetetlen. Lényegében mi csak puffogtatunk s ezzel be
mutatkozunk, - hatás és az önvédelem reménye nélkül. Sándor most úgy véli,
hogya maga személyes próbatétdében ez a parancs alkalom a középkori
Istenitéletre.

A páter Sándor felé fordult.
- Igy van?

Igy valahogy.
- A magad próbatétele is istenkísértés.
- A középkorban a szerit királyok is űzték az istenitéletet.
- Az a középkorban volt s mí a modern korban élünk. Azok egyszeruen

hitték, hogy hívásukra megnyilatkozik az Isten, te pedig jól tudod, hogy gya
kori beleszólása és segítsége életünkben nem tüntető és nem nyilvános, mégis
kihívóan követeled ítéletét. Gőgös vagy. Abban van gőgöd, hogy különbnek
érzed magad a többinél.

- Ne rettents meg, Páter!
- Azt mondtad, gyónsz nyilvánosan. Oszintén kell beszélnem, mint a gyón-

tatószékben. Katona vagyok és pap. Helyesebben pap vagyok a katonaruhá
ban. Lelki ütközésekben csak mint pap és keresztény beszélhetek. Az engedel
messék állampolgári és katonatörvény. Ez alól nem vonhatod ki magad, sőt

öngyilkosság volna, ha megkísérelnéd. Ha egyszer ennek vége lesz, majd ott
hon törekedhetsz arra, hogy mások és másként adják az állampolgároknak a
parancsokat. A te esetedben a lényeg szándékodban van. Te ezzel a szándékkal
akarod végrehajtani az őrült parancsot, hogy megsemmisíted magad s pusz
tulásba ránts szükségszerűen néhány tucat embert és gyászba dönts asszonyo-
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kat és gyermekeket. A saját pusztulásod szándéka is bűn és ha másokat is
magaddalrántasz a halálba, ez is téged terhel.

- Mit tegyek? - kérdezte megrendülten Sándor.
- Teljesítsd kötelességedet, öld ki szívedből gyilkos szándékodat és hasz-

náld az eszedet. Aztán így imádkozzál: Legyen meg a Te akaratod.
Mindnyájan hallgattak. Sokáig tartott a fázós, nehéz és megilletődött

. csend.
- Játszunk még egy kört? - kérdezte vendéglátói szivélyességgel a

doktor.
- Talán ne - felelte Sándor és hiányzott .hangjából az egész este jelen

volt nyugtalanság -. Szeretnék egy percre a páterrel maradni ...

*
Szalay szakaszának este 10 óráig kellett elfoglalnia állását. Az őrmester

napközben századparancsnokával bejárta a terepet. A parancsnok ridegen és
idegesen viselkedett. Módot sem adott kérdésre, megbeszélésre. A horhos előtt

húsz méterrel jelölte ki a lövegele helyét. "Alcázhatnak - mondta - s tüze
lésre készen parancsra várnak." A parancsokat Kádas Pál hadnagy fogja köz
vetíteni. Kádas? Hisz ő is szakaszparancsnok. A századparancsnok azonban
olyan kemény lett, mintha laktanyában lennének.

- Parancs! Végrehajtani! Végeztem!
Szalay körülnézett a terepen. A század másik két szakaszának állása az

övétől délre volt, közel a majdnem egyenesen a Donra tartó földúthoz. Gázló
vagy kompjárat lehetett a földút végződésében a folyón. Sz-ből jövet elég me
redek emelkedőn jutottak egy széles, a folyamig tartó dombhátra, amely hul
Iárnos redőkben futott kelet felé. A látóhatárt azonban az erdők és a kék ho
rizont zárta le, a dombhátnak erről a részéről nem lehetett látni a híres orosz
folyót. A terepet, amelyet Sándor szakasza számára jelöltek ki, mély árok, az
ezen a tájon gyakori és katonanyelven horhosnak nevezett földtörés szelte át.
E horhostól nyugatra egy-másfél kilométeres távolságban, azaz Sándor kije
lölt állása rnögött komoly és messzíre terjedő erdő volt, előtte a Don felé mint
valami háromszög hegye, ugyancsak másfél kilométerre szintén erdő látszott,
keskenyen kezdődve, szinte csak ritkás és tisztásos legclőként, s azután szé
lesedve támaszkodott a folyóra vagy legalább is a dombhát szélére, ahol a
leszakadó völgyben a folyónak volt az útja. A két erdő között műveletlen

föld terült el, legelőnek vagy parlagnak használhatták. Az észak-déli irány
ban vonuló horhos olyan rnély volt, hogy lovasembert is elnyelt s helyenként
- mint Sándor szakaszának kijelölt állástáján is - olyan mély, hogy még
gyalogszerrel is bajosan lehetett fenekére ereszkedni s a túlsó parton felka
paszkodni. Altalában minden régi gázló s kompátkelőhely tájékán hídfő állása
volt a szovjet hadseregnek. Otthon erről keveset tudtak, az általános jelen
tések ködösíteni igyekeztek ezt a helyzetet. Egy ilyen Donon inneni beszürem
kedést szeretett volna felszámolni az új vezérkari főnök, a helyi jellegű had
művelethez megkapta a német főparancsnokság hozzájárulását, sőt segítségét
is, páncélos és repülő támogatás formájában.

Ennyit tudott Sándor.
"Foglaljon tüzelőállást a horhos előtt" '" olvassa az írott parancsot - s

"várjon parancsra".
- Tökéletesen nyilt terep ... morog Sándor. - Érthetetlen.
Ellátogatott a német tankok felé. Kitűnő reitőzésí lehetőség. Saját száza

dának másik két szakasza tereprnélyedésbe és bokrok közé bújhat, kitűnően

álcázhatja magát, minden irányban mozgásképes, még a horhos is ellaposodott
azon a tájon s Iőveggel, vontatóval járható.

- Miért raknak ki engem a piacera ? - töprengett Sándor. Erre a kér
désre nem talált más magyarázatot, mint azt, hogy szándékosan rá akarják
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terelni az ellenség figyelmet. A doni hídfőállásban tankok is lehetnek, ezek
nek csak egy útjuk van: a földút. Ha megkezdem a tüzelést: vagy visszavo
nulnak, vagy nyilt terepen át megtámadnak. Nekünk kellene kicsalni őket a
nyílt terepre, hogy u német páncélosok oldalba kaphassák őket. De hogyan?

Hazaérkezvén annyit mondott embereinek, készüljenek a "bokrosításhoz".
Az öreg fiúk értették. Bejárták a környéket s ágakat vágtak, vízzellocsolták
s igyekeztek annyira nedvesen tartani, hogy egy napra, reggeltől délig zöld
csalittá alakíthassák át a nyílt terepen a lövegállásokat.

A csatanap olyan a parancsnoknak, rnint a háziasszonynak a vendéglátás.
Lőszer? Géppisztolyok? Kézigránát? Hidegélelem ? Lövegellenőrzés ? Von
tatók ? Gyertyatisztítás ? Motorpróba ? üzemanyag? Kötszer? Elsősegély?

Amire az ebéd megérkezett - késő délután kapták -, minden rendben
volt. Sándor is emberei közt ült, nem ment át a tiszti étkezdébe. ahogya zászló
aljparancsnok asztalát nevezték, ahol is szintén csajkából ettek, de asztalnál
és együtt a tisztek. Némán fogyasztották az ebédet. Csak a csajkák csörögtek.
szó alig esett.

- Ugye, hárorn szüzünk van? - szólt oda embereinek.
- Igenis.
Ezideig három főre rúgott a szakasz vesztesége. Egy súlyos sebesült, egy

halott és egy vérhas. Helycttük kaptace három, tűzkeresztségen még át nem
esc tt "szüzet".

- Minden lövegnél egy?
- Igenis.
- Hogy áll a többi szakasz? - kérdezősködött Sándor a veszteségadatok

után, jóllehet ismeretes volt előtte, de akarta, hogyacsatanap előtt fe1frissítse
emberei emlékezetét.

- Az elsőben kilenc a szüz, a másodikban hét - jelentette Kovács sza
kaszvezető.

- Pedig nekünk van a legtöbb csatanapunk - állapította meg Sándor -.
Mi a titka ennek? Vigyázunk, de nem félünk. Most pedig mosdás és borot
válkozás. Lábápolás is. Egy tyúkszemfájós lőszerhordó míatt el lehet veszteni
az ütközetet. Egy megkésett lövés miatt telitalálatot 'kaphat egy löveg.

Maga is jó példával járt elő.

Borotválkozás közben mellé óvakodott Radai.
-- Őrmester úr! Szeretnék valamit mondani!
- Halljuk!
- De nem itt, hátra mehetnénk a kertbe.
- Tegye tisztába magát, aztán eltűnhetünk.

Félóra múlva a lejtős kert végében álltak Ösztövér meggyfa sovány és
savanyú gyümölcsét szemezték

- Azt mondta egyszer az őrmester úr - kezdte suttogva Radai -, hogy
Jurisics Miklós okosabban tette volna, ha nem védi Kőszeget, hanem ráereszti
a törököt Bécsre. Hadd szorította volna őket is a török csizma.

- így van, ezt mondtam.
- Most mi itt nem Jurisics helyzetében vagyunk?

Csakhogy mi egy horhos előtt állunk, nem Bécs előtt.

- Értem! - azután hallgatott - szeretnék fogságba esni.
- Radaikám, én keresztény vagyok sajnos, és hála Istennek. Vergődöm a

"mit szabad" és "mit nem szabad" között, Tudom, hogy Magyarország belső

helyzeten csak forradalom segíthet, de csak forradalmi szavakra vagyok ké
pes. Amíg szóval győzni és meggyőzni lehet, addig használható vagyok, 'forra
dalmi tettekre képtelen, mert igenek és nemek, talánok és esetlegele mérle
gelese marcangol, bénít.

- Innen mindenki szöknék. A legtöbb haza, én a jövőbe szeretnék ka
paszkodni.

*
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Csillagos ég alatt, holdtalan éjszakán foglalták el kijelölt helyüket a hor
hos előtt. Éjfél sem volt, amikor Sándor jelentette parancsnokának: minden
rendben. Rádiótilalom volt. A parancsot írásban küldte s írásban kapta a vá
laszt. Támadás 3.50-kor. Tízperces bukórepülő-bombázás.Húsz perc tűzérségi

tűz. További parancs küldönccel vagy rádión. Rádiópróba 4 h-kor.
A .horhos fenekéig lépcsőzetes vájatokat árkoltak. A lövegekhez őrség állt,

Sándor óvatosságból minden oldalra küldött biztosítót is. A többi a horhos
fenekén pihenhetett, aludhatott, ha bírt.

A csend lenyűgöző és nyomasztó volt. Az ember tudta, hogy széles tér
ségen. amerre a szem ellátott, puskák, géppuskák, lovegek és aknavetők, tan
kok és repülőgépek készítik a rombolást és a halált. Csendes, hűvösödő éjsza
ka, Csillagsátor, Göncöl, Mária. Sándor hanyatt feküdt és a szépséges, mély
kék csillagos eget nézte. Gyönyörű! Van-e nagyobb szépség, mint a földön
fekve bámulni a nyári éjszakán az égbolt rejtélyes víllogásatra, fülelní a tü
csökJmuzsikára és szívni az erdő és a víz felől szálló illatokat. Agya néha visz
szaesett a jövő kutatásának kínjába. rnarcangolva szegezte magának a kér
dést, mi a célja vele és egységével a magasabb vezetésnek? Ilyen tudatosan
még sohasem hagyták tudatlanságban feladata felől. Eddig gyalogos zászló
aljak oldalán harcolt. Géppuskafészkek leküzdése, tanktámadás elleni bizto
sítás. Most míért van itt? Eh, a természet gyönyörű. Ott valahol fog száz
fátylú fényben kelni a nap.

Tőle jobbra, a Dontól Sz-be vezető földúton mintha mozgás volna. Fülelt.
Mi? Kádár hadnagyra nézett, az összekötő tisztre, aki szintén hanyatt fekve
bámulta a csillagos eget. Vajon hallotta-e?

- Pál ! Mi az ? Hallod ?
- Titokban visszavonják a gyalogságot, Mi vagyunk legelől.

Szalay hallgat s érzi, ahogy átforrósodik a teste a dühtől, a leleplező meg-
világosodástól s gondolatainak vad száguldásától.

- Azért jöttem melléd - mondta csendesen Pál.
- Igen, a civil bagázsra rámérte sorsát a századparancsnok úr!
Szalay felugrott. Pál is.
- Visszamegyek a parancsnokságra, Amikor kezdődik, itt leszek a pa

ranccsal és itt is maradok.
Szalay meghatottan bólintott. Már felvitlant a terve s csak arra tudott

gondolni. A horhos szélére ment s Kovács szakaszvezetőt kérte.

- Mi van az emberekkel?
- Nyugtalanok - mondta nagy komolyan a szakaszvezető.

- Én a szélső lövegnél leszek. Itt kettőzzék meg a lőszert. Ön a kőzép-

sőnél, Ftgyeljen rám. Ha az ügetés [elét adom, rnindnyájan a horhos fenekére
vonulnak vissza. Csak én maradok kint RadaivaI. Bemélem. vállalja.

- Vállalom ! - hangzott a sötétből egy hang.
- Itt van RadaikáJm,' akkor rendben.
- Kovács szakaszvezető!
- Parancs!
- Ha valami történik velem, szedje ki irataimat zsebemből. küldje el a

feleségemnek. A csatanap után pedig jelenti a századparancsnoknak, hogy a
lovegek szétlővése után a legénységet parancsomra visszavonta a horhosba.
Ha nem kapnak aknát telibe, a szakasz megúszhatja... Két kézigránátot is
adjon!

- Mit akar, őrmester úr? - esett ki katonás tartásából Kovács.:
- Jelentse majd, hogy szétlőtték a lövegeket. Végeztem! - vett fel

kemény hangot Szalay.
Néhány pillanat múlva már világosodni kezdett az ég alja. Aztán hangra

kapott a levegő. Zúgva, dörögve jöttek a gépek, s süvöltve buktak oda vala-
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hova az erdő mögé. Vörös és sárga rikító fények, robbanás csapott fel a napkelte
idilli hátteréből.Egy hullám, két hullám, három hullám. Túlnan azonban csend,
semmi zaj! A legénység parancs nélkül is a lövegekhez ugrik. Mindenki a
helyén; Nézik a természet szépséges s az ember borzalmas színjátékát. Azután
gránátok süvítenek fejük felett, s fekete füst jük, felcsapó fényük ugyanarról
a tájról vág szembe, mint az előbb, a bukórepülők bombái! A rádiós jelenti,
az összeköttetést megteremtette. a lövegeket az erdő és a földút találkozási
pontjára irányítani. Sándor látcsövez, néz és parancsot ad! Félelmetes, hogy
nincs válasz a tűzérségi tűzre sem! Mintha fantomokra rohannának, amelyek
némák és láthatatlanok. Megnézi óráját. 4 h 20. Az utolsó gránátok vijjognak
át fejük felett. Aztán csönd. Puskalövések ! Szovjet géppuska kerepelése,
gyenge csattanása. S ekkor kezdődik odaátról a tűzérségi tűz. Fejük felett más
hangú gránátok süvítenek a saját tűzérségi állások felé!

- Kivárták ! Bemérték őket! - mondja szakszerűerr Kovács szakasz
vezető.

A gránátok mögéjük, messze a horhos mögé zuhantak. Egy, kettő, három,
záporoznak előbb egyesével, aztán párosával, többesével.

Kádas hadnagy érkezik. írásbeli parancs. "Földút-erdő keresztezését védi.
Rádióparancsra tűz !"

A rádiós máris jelenti: tankgyanús árnyék a "földút-erdő találkazási pont
ján. Tűz!"

Szalay látesővével a megadott pontra mered. Igen! Tank! T-36-os. Rá
lőni annyit jelent, hogy Ieleplezí.k magukat. Nyilván ez is a hadvezetés célja.
El sem érnek addig gránátjaink. S ha közelebb jön s 'e1találják,gyengéden
kopognatnak a vastag páncélon. Máskor a harcban legalább megérkezett a
pillanat, amikor - ha nem is hazáról, eszméről, hanem egyszerűen arról volt
szó, meg tudja-e az ember védeni önmagát. A helyzetek kiélesednek és leegy
szerüsödnek minden ,összecsapásban arra a dzsungeli dilernrnára, vagy én,
vlagy Ő. Most azonban majdnem puskával lövünk tankra, levetkőztetjük ma
gunkat a torkolattűzzel. "Ez az istenítélet" - villant át ágyán -. De a ma
gamé lesz, s nem a szakaszé.

- Tűz! - A három ágyú majdnem egyszerre megugrik. felbőg. A bokor
álarc lehull.

Töltenek, céloznak, lőnek. Azután nem is céloznak, csak lőnek. Gránátok
zúgnak el fejük felett. A horhos mögött csap le az egyik. Földomlás. Szalay
int Kovács szakaszvezetőnek. Az utolsó két gránát kísüvft s márís bukva,
guggolva, kúszva éri el a horhos peremét a legénység. Jókor! Szalay, Radai
és Kádas földre lapulnak. Dörrenés! A szélső löveget telitalálat érte. Szalay
kézigránátot vág a másikra, földrelapul és a dörrenés után lövegéhez ugrik.
Tölt, tűz! Radai és Kádas a kezelők. Hordják a lőszert. Az első kézigránát a
középső löveg závárát találta és roncsoltá szét. Szalay a kerekekre vágja a
másodikat, a löveg összerogy. Tűz! Tűz! Az erdő előtt árnyékok mozognak,
Porban és füstben fellángolt a torkuk. Tűz! Aztán valami olyasmit látott,
mintha megszúrnák a földet a löveg előtt s repedezve emelkednék a talaj s
vele a löveg.

Ez volt az utolsó emléke a csatanapról. Amikor magához tért, kórházi
ágyon találta magát. Kavics dr.-t látta.

- Légnyomás. Másfél tucat repesz. Vérveszteség. Izomsérülések. Bordatö
rések. Türelemre vagy ítélve. Feküdj nyugodtan.

Tőle tudta meg a csatanap történetét is. Minden maradt a régiben. Sándor
szakaszával akarták kicsalni nyílt terepre az ellenséget. A magyar gyalogság
az éj leple alatt eltűnt állásából s 'Sándor szakaszával azt a szerepet kívánták
játszatni, mintha a visszavonulást fedeznék. Az ötlet rendkívül átlátszó lehe
tett s az eredmény néhány száz halott és sebesült csak azért, hogy visszajut-
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tassák a gyalogságot elhagyott állásaiba. Szakasza néhány könnyebb sebe
.sü1ttel végezte a csatanapot. mert a gránátok után aknázás következett s egy
akna a horhos peremén robbant. Radait nem érte sérülés. Másik mellette ki
tartó bajtársa, Kádas hadnagy könnyebben sebesült.

Kiderült, hogy 48 óráig feküdt eszméletlen.
Harmadnap meglátogatta századparancsnoka. Átnyujtotta neki a hadosz

tályparancsot, amely dícsérően emlékezett meg szakasza "hősi helytállásáról",
az Lévén a feladata, hogy magára vonja az ellenség figyelmét.

- Felterjesztettem kisezüstre, zászlósi kínevezesre és - ha mozgóképcs
lesz - négyheti betegszabadságot Ikap. Meglepő, milyen kis veszteséggel végzett.

Sándor száján volt a válasz: - de idejében kettéharapta a lázadó szót.
Gondolatát Radainak folytatta, a\ki néhány nap múlva meglátogatta.
- Az aktívek kárpótolnak engem, elvégre mégis csak tiszt és parancsnok

vagyok. Szégyellern magam. A szabadságot nem fogadom el. Magukkal maradok.
- Magának árt a zászlós úr, nekünk pedig úgysem sokat használ. Sőt, ta

lán nehezebb egy rendes ember alatt átszenvedni ezt az ostobaságot, mint egy·
komisz alatt, akivel az ember ikilökhet s némileg ilevezetheti az utálatát.

- S mí'ért nevez zászlósnak ?
- Ma reggel parancsban volt.
Sándor hallgatott. Radai folytatta.
- Nézze zászlós úr. A maga áldozatát a legénység meg sem értené. Elő

ször is a fele új lesz, mert az is parancsban volt, hogy szétszedik a szakaszt,
miután a lövegek megsemmisültek. S az sem bizonyos, hogya zászlós úr sza
kaszparancsnok. Ki tudja, kiféle, rniféle embereket kapunk, tán még nyilas t is.
Ezeknek meg kell majd magyarázni, hogya mi szakaszunk más szakasz. Ami
pedig a legfontosabb, tulajdoniképpen csak ketten vagyunk az egész szakasz
ban, akik szerínt az emberek egyenlők, akárhol születtek, akármik lettelk.

- És ki a másik? - kérdezte rnosolyogva Sándor.
- A zászlós úr - mondta egész természetes hangon Radai.
- No, no, 'ez talán túlzás.
- Tessék csak utána gondolni - folytatta Rádai -. A többiek terme-

szetesnek találják, hogy más bánásmód illeti az urat s más a népet. A túlzá
sok, a nyilt lebecsülésellen Iázadnak, az is megébred bennük, hogy úri életre
vágynak vagy törekszenek. De egyiknek sem fájna, ha kivételezésben része
sülne s bolondnak tartanák azt a tisztet, aki a kivételezést nem fogadná el.
Sokan vannak, akik urak akarnak lenni, de kevesen, akik az egész népet sze
retnék úrrá tenni. Ezért rnondom, hogy az emberi egyenlőséget a szakaszban
csak mí ketten érezzük. S ebben legfeljebb csak az a furcsa, hogya zászlós úr
imádkozik, én meg nem.

- Az egyenlőtlenek között is van, aki imádkozik s van, aki nem.
- Hát igen!
- Szóval fogadjam el a szabadságot? Könnyű rábeszélni! Maga is elfo-

gadná a helyemben ?
- El.
- Jól van.
Sándor hallgatott, de megrögződött benne a szándék, hogy Radait kéri

tisztflegényének, ha zászlósként joga van hozzá. Ha joga van ... A tiszti ügyek
ben ... és a "kivételezettség" jogaiban nem volt járatos.

Most pedig akár tetszik, akár nem, az aknatűz zászlósi rangra, a kato
nai kivételezettség legalsó, de első lépcsőfokára emelte.

Persze azt tudta, hogy azt a rejtélyes kiskaput, amely az igazi úriembe
rek világába vezet, most sem leli meg, de számára ez nem is volt fontos. Át
meneti, inkább csak háborús úriemberség, hadíszükségből történt kivételezett
ség az övé.

*
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A kórházban tudta meg, hogy a hadijelentés "eredményes donjobbparti
tisztogató hadműveletről" beszélt, amelyben a honvédalakulatoknak alkalrnuk
volt megmutatni értéküket.

Kinek és minek? - sóhajtott Sándor, mikor a pesti újság egy régi pél
dányát ráejtette [kórházi takarójára.

Balkarja felkötve, a vérveszteséget kiheverte. A légnyomás? Annak ha
tása sokkos remegéssel néha jelentkezik.

Mire eliridulhat, mel1én lesz a Jcísezüst.
- Jelvényt sem hordtam soha - gondolta és fáradtan a sok és érthetet

len otthoni ügy olvasásától, elaludt.
Arról álmodott, hogy kötéltáncosként sétál a horhos szakadékának peremén.

•

ÉPÍTS MAGADNAK MOST MAR HAzAT ...

Epíts magadnak most már házat,
földszintest, egyszerűt,

nem cifra toronnyal, cicomás ablakokkal,
alkonyí csönd ből szökkent szavak
tégláiból. építsd,
éi szívedet tedd díszül közepébe.

S művelj magadnak kertet,
nem nyesett fákkal, se vadon nőtt, bozontos bokrokkal,
egy-két palántát ültess csupán,
mályvát vagy ibolyát,
jóakarat virágaít.

Es bármerre fordul az évszak
tartsd tárva kapudat,
vendégedet pedig köszöntsd,
s ha kezét nyujtja majd,
legyen kedves néked e kéz,
s akkor
beérik táladban a gyümölcs,
és édes lesz, akár a méz.

VIGASZ

Emlékszem rád, mint egy varázsos
rövidke dalra,
Ö lélek, lélek csak virágozz
szírmokat hajtva,
A gyász sem tobzódhat, örökre
holtodba fűzve,

Emlékezz vágyra és örömre,
tavaszí fűre.

Már fáj, hogy oly bús szárny-szegetten,
tűnődve éljek,
Hísz boldogok voltunk mí ketten,
Ö drága lélek! .
Felejtsd el hát a szörnyű véget,
csillaghullásod,
Örömből hímezzem emléked,
dalból varázsod.

Vámosi Pál
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