
LEVÉL A TÁVOLBÓL l r t a Poór Bernát

"Kedves Barátom,
kérésednek szívesen teszek eleget, ha kissé hosszas várakozás után is.
A késésnek azonban nem én vagyok az oka. Rossz cimet írtál és hatal
mas országunkban nem könnyű valakit megtalálni, aki azóta már fog
lalkozást is változtatott. Eleinte valóban gyárban voltam, mert akkor ott
volt reám nagyobb szükség, most azonban már újra régi munkaköröm
ben dolgozom: nevelem az ifjúságot. Hiszem, hogy a most újra fölvett
kapcsolat nem szakad meg, s Te is fogsz irogatni barátodnak.

Sok minden elmosódik az ember emlékezetében, hiszen az idő hi
hetetlen gyorsan tovasurran, már ide s tova húsz éve, hogy együtt har
coltunk hazád teljes fölszabadításáért. Péterre azonban pontosan emlék
szem, utolsó perceire is. Bármennyire fájdalmas az emlékezés, szívesen
elmondom, hogy történt. 1945. január végén - a napot már nem tudom
pontosan, a nevek és dátumok lassan-lassan elhomályosodnak bennem
-, csak arra emlékszem, hogy Budapestet már teljesen körülzártuk. Cso
portom északi irányból támadt a Rózsadomb oldaláJban. Egy-egy romba
dőlt villa tűzfala vagy betonkerítése volt a fedezék. Akkor történt. A
nap éppen kidugta fejét al felhők mögül, s megcsillant a hókristályokon.
Péter alig tíz lépésnyire hasalt tőlem egy betonoszlop mögött. Köröskö
rül gépfegyverek kattogtak, mögülünk aknáik szórták a tüzet a várra.
Emlékszem, hányszor ökölbe szorult Péter keze, amikor gyönyörű fővá

rosának a pusztulását látta, amikor hol itt, hol amott gyulladt ki egy-egy
múem1éképület. Különösen a vár fájt szívének nagyon. Műtörténésznek

készült, minden kőröl legendákat tudott mesélni. Szóval azon a januári
reggelen Péter a közelemben hasalt. tppen mondani akartam neki vala
mit, amikor ..."

Itt meg kell szakítanom barátom levelének hevenyészett fordítás
ban való közlését, hogy a továbbiakat megértsék olvasóírn. Péter, akiről

Anton Sztyípanovics Morozov barátom ír, Berecz Péter harmadéves mű

vészettörténész volt.
Péterrel 1944 telén egy ködös estén a füzesabonyi állomáson egy

kOOházvonat előtt aikadtam össze egészen véletlenül, engem oda osztot
tak be mint harmadéves orvostanhallgatót, Péteréket pedig egy másik
katonavonat készült tovább vinni nyugat felé. Nagyon megörültünk. hi
szen a háború kezdete óta hírt sem hallottunk egymásról, pedig vala
mikor együtt koptattuk az iskola padjait.

Fönt az alkonyi égen egy-egy magányos gép körözött. Az ég alján
villogó fények jelezték az előrehaladó szovjet hadsereg útját. Sietnünk
kellett, ha ki akartunk szabadulni a kutyaszoritóból. Csakhogy nekünk
nem nagyon akaródzott a kiszabadulás. A háborút akkorra már régen
elvesztették a németek, talán csak az hitt a csodafegyverekben. a nagy
ellentámadásban, akinek félnie kellett attól, hogy számonkérik tetteit.

Hetek óta azon törtem a fejem, hogyan tudnék átmenni a fronton
s csatlakozni azokhoz a magyarokihoz, akik fegyverrel küzdenek az 01'0

szak oldalán. Péter is csak ezt az alkalmat leste. Pár mondat után már
értettük egymást: most vagy soha. Az állomáson összetorlódott katona
vonatok, az egyre közeledő ágyIÚBZó ,a fejetlenség egyaránt nekünk ked
vezett. Csak sikerüljön lelépnünk valamilyen úton-módon. A környéket
mindketten ismertük. Ha egyszer túljutunk az állomás környékén, ak
kor már a csemetekert irányában behúzódunk a cserjésbe, aztán előttünk

a cél: a kerecsendi erdő.
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Péter hirtelen megrántotta karomat.
önkéntelenül behúzódtam én is a vagon árnyékába. Mozdulatlanul

vártuk, míg elhalad mellettünk az, akí miatt félrehúzott.
- Láttad?
- Láttam.
- Ismered?
- Csak egyszer találkoztam vele ma délelőtt. Ha jól értettem, R-rel

kezdődik a neve.
- Reisz János zászlós.
- Valami bajod volt vele?
- Bajom?
Úgy megszorította a karom, hogy majdnem fölszisszentem.
- Bajom? Ne feledd el soha ezt az arcot! Ha most nem itt lennénk

ilyen körülmények között, akkor leszámolnék vele. De lesz még alkalmam.
Kérdőn s értetlenül nieredtem rá.
- O vitette el a bátyámat. Azt hitte, hogy nem tudok róla. Most már

sejti, hogy tudok a felnémeti mászégető kemencék tövében elkövetett gyil
kosságairól is. Hat zsidónak veszett ott nyoma örökre. Tegnap ugyanis
észrevette, amint rémtettének egyetlen élő tanújával, Kovács őrmester

rel beszélgettem. Mire odaért, igyekeztem tovább állni. Az őrrnestert

azóta sem láttam. Most nyilván rajtam a sor. Reisz egész nap az állo
mást rója hol német SS-ekkel, hol magyar tábori csendőrökkel, mintha
keresne valakit. Biztosra veszetn, hogy én vagyok, akit keres. Még ma
éjjel meg kell szüknöm, mielőtt rám talál.

- Van valami papírod?
- Egy szabadságoslevél, kijavítottam a dátumot rajta. De ez nem

sokat ér.
- Várj csak, hadd gondolkozzam !
Az állomás megélénkült. Egy hosszabb szerelvény indult hatalmas

füttyszóval és pöfögéssel, kérnénye versenyt szíkrázott a csillagos éggel.
- Te, kíséreljük meg a lehetetlent! - fordultam most hozzá. - Én

a kórházhoz tartozom. Vágjunk neki az útnak egy hordággyal, kötszerek
kel!

- Igazolvány nélkül?
- Nézd, valamilyen papírosokat szerzünk, aztán vagy elfogadják,

vagy nem.
- Nagyszerű! S mikor indulunk?
- Gyere velem!
A veszedelem sokszor olyan vakmerőeégre sarkallja az embert, ami

lyenre máskor sohasem képes. Most is végiglúdbőrzik a hátam, ha elgon
dolom, hogy minden percben az életünkkel játszottunk. Elég, ha Pétert
fölismeri valaki csapattestéből az itt-maradtak közül, vagy tőlem kérik
számon a "gyanús" idegent, hiszen a kórházban senki sem ismerte, elélt.
ha ... De minek folytassam? csak a teljes fölfordulásban sikerülhetett úgy,
ahogy sikerült. Simán szereztem egy hordágyat, valamilyen ürüggyel pa
pirost is kértem, aztán nekivágtunk a síneknek. A pályáról egy-kettőre

letértünk, bevágódtunk a pályát átszelő árokba s igyekeztünk a csemete
kert felé. Senkivel sem találkoztunk. A kert előtt nem messze tőlünk

húzott el egy járőr. Meglapultunk az árokban, s amikor eltávolodtak;
tovább siettünk a hordággyal.

Talán könnyebb lett volna hordágy nélikül mennünk most már to
vább, de szerencsénkre nem váltunk meg tőle. Magunkkal cipeltük a ke
recsendi erdőig. S ez mentett meg bennünket, Mert amikor három napi
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lopakodás és rejtőzés után találkoztunk az első szovjet katonával, fe
hér karszalagunk s a hordágy győzte meg arról, hogy ha ellenségek va
gyunk is, nem kell végeznie velünk: fegyvertelen (mert a revolvereket
már rég eldobtuk) szolgái vagyunk azoknak, akik a harcokban megsebe
sülnek s ránk szorulnak. Egy-kettőre a parancsnok előtt állottunk. Az őr

nagy átfutotta papírjainkat.
- Mondd meg neki, hogy szökésben vagyunk, szándékosan jöttünk

ide, s a papírjaink hamisak.
- Mit mondtak? - kérdezte oroszul az őrnagy. Akkor vettük észre,

hogy közben a hátunk mögé került egy idegen katona is, aki rögtön ma
gyarázni kezdett valamit az őrnagynak. Majd hozzánk fordult.

- Mi a nevetek? Honnan jöttök? Milyen csapattesttől? Miért?
S megkezdődött a szabályos kihallgatás. Nem féltünk, hiszen tiszta

volt a lelkiismeretünk, de azért beleizzadtunk. A kihallgatást megköny
nyitette. hogy Péter értett valamit beszédükből. Rokonai voltak Pozsony
ban, többször is kint járt náluk, s úgy amennyire megtanult szlovákul.
Péter kevéske szláv nyelvtudásával s a tolmács hiányos szókincsével va
lahogy csak boldogultunk. s nagynehezen megértettük, hogy egyelőre te
kintsük magunkat foglyoknak. hamarosan harcolhatunk ugyan a németek
ellen, de előbb el kell mennünk Anion Sztyipanovics Morozov szakaszve
zetővel - mert így hívták azt, aki foglyul ejtett bennünket - ,.Djond
jos"-re, amiről csak akkor tudtuk meg, hogy Gyöngyös, amikor mi mond
tuk ki a város nevét. Anton örömmel rábólintott. Igy kezdődött barát
ságunk.

Az úton cigarettával kínált. Bár nem vette le rólunk szemét egy pil
lanatra sem, azért úgy tett, mintha teljesen megbíznék bennünk. Csak
későbib tudtuk meg róla, hogy pedagógus. Két évvel bevonulása előtt vé
gezte el a főiskolát. Alig tanított jó másfél évet, amikor a Ikötelesség ha
zája védelmére szólította,

Gyöngyösre érve máshonnan összeverődött magyarokkal is találkoz
tunk. Szökésben lévő katonák voltak. Várnunk kellett, míg megérkezett
az az egység, amelybe bennünket beosztottak. Anton velünk maradt. Ak
kor sem értettem. ma sem értem egészen, hogy történt ez az "átcsopor
tosítás", Anton mindenesetre régi csapattestétől egy itteni lövészzászló
aljhoz került, s akkor is velünk maradt, amikor egy magyar századot
csatoltak hozzá.

Ekkor már ismertük az orosz géppisztolyt s tudtunk pár szót oro
szul is. Különösen Péter jeleskedett, egészen jól összebarátkozott Anton
nal. Már-már úgy látszott, hogy mindvégig együtt maradunk, amikor
egészségügyiek érkeztek Gyöngyösre. Azonnal indulnom kellett velük to
-yább, a front egyre közelebb kúszott Pesthez, egyre több segítő kézre volt
szükség a csapatok mögött. Sok volt a sebesült.

Mielőtt útnak vágtunk, elkértem Antonccímét, ő is fölírta az Pl1:vé
met. Szörnyű hetek következtek. Január végén én is megláttam él Dunát,
addig a Szent István-kórházban dolgoztam szinte szakadatlanul, Összeszo
rult a szívem, amikor a romokat néztem. Jó keményen öklömbe kel
lett markolnom, hogy ki ne buggyarijon szememből a könny, amikor a
hidak roncsaira esett pillantásom. Egy moszkvaí orvostanhallgató kollé
gámmal néztük a vén folyót. Ö lopva rám sandított, aztán félrenézett.

- Agazemberek! - sziszegtem fogaim között.
- Rossz ... rossz empereg! - mondotta, talán igy értette a gazern-

bereket.



Siettem vissza munkahelyemre,
Csak az tudhatja, mit éreztem útközben, aki maga is végigélte a

borzalmakat, aki maga is látta elpusztult fővárosunkat. A kórházban este
tizenegy után kerültem csak ágyba. Agyba? Eppen szabad volt egy hord
ágy. azon igyekeztem erőt gyűjteni a további munkára. Minden percben
fölkelthettek. /

Nem tudom, meddig aludhattam. egyszerre puskalövésre riadtam. Tel
jes sötét, köröskörül csönd, csak a távolból ugattak az ágyúk, lőtték Bu
dát. Nem tudom, mi lehetett a lövés, de bennem egy hosszú álomsoro
zat végén csattant: Pétert és Antont láttam, amint barátságosan beszél
getnek egy gyönyörű réten, fölöttük futó bárányfellegek. körülöttük tün
döklő tavasz. Aztán ahogy jobbra pillantottam, megláttam, egy fa mögött
Rész János zászlós vigyorgó ábrázatát, amint vállához emeli puskaját s
ördögi kárörömmel céloz ...

Retteneteset kiáltottam.
- Vigyázz, Péter, vigyááázz!
Aztán a lövés.
Fölébredtem.
Nem tudtam újra elaludni. A nyomasztó álom rámnehezült. Péterre

-és Antonra gondoltam, akik valahol most talán együtt harcolnak - ha
élnek még egyáltalában -, aztán megint Reisz jutott eszembe, a gyilkos
és ördögi vigyor, majd megint Péter és Anton. Élnek-e még, merre jár
hatnak?

Nem hiszek ababonában - de ét távolba-látásban van valami. Nem
titok, nem is csoda, de van. Ki ismeri a lélek titkait? Ki tudja, milyen
utakon kanyarog az emberi gondolat? Hányszor látta az édesanya meg
'halni gyermekét, még a golyó pontos helyét is látta!

Megborzongtam. Csak nem?
Péter, az én drága Péter barátom, akihez annyi szép emlék fűzött,

akivel a menekülés órái még jobban összekovácsoltak, aki úgy szereti a
szépet! ... Nem, nem lehet ... Bármennyire hessegettem is magamtól a
rémképeket, nem tudtam újra elaludni. Különben is reggelre járt már az
idő.

No de nem is hagytak volna sokáig aludni. Gyors műtétre kellett be
mosakodnom, amputálás. A leggyakoribb ...

Peregtek a napok és a hetek, a tavasz lassan bontogatta már szár
nyait, s a fölszabadult országrészeken mindenütt megindult a munka.
Epítettek, romokat takarítottak, mi még azonban harcoltunik a Dunán
túlon. S amikor végre véget ért minden, akkor gondolhattam csak elő

ször arra, hogy komolyan nekilássaik Péter ker-esésének. Vállalkozásom
szinte a lehetetlenséggel volt határos. Hiszen abban a fölfordulásban
szinte lehetetlen volt megtalálni valakit, aki nem is a saját csapattesté
vel harcolt, akinek bajtársai közül jóformán senkit sem ismertem.

írtam szüleinek. Hosszú idő elteltével kaptam választ édesanyjától.
Péternek nyoma veszett, senki sem tud róla semmit. Az édesanya utolsó
értesülése szerint Pétert Mískolcon látták még a felszabadulás előtt. En
nél azonban én is többet tudtam róla. Meg is írtam édesanyjának. Aztán
elővettem Anton eimét, megkíséreltem a lehetetlent: neki írtam. 15vekig
nem kaptam választ. Aztán végre megjött az értesítés: Anton egy gyár
ban dolgozik. írtam a gyárnak. nem kaptam semmi választ.' A régi ci
met azonban eltettem katonaemlékeim közé.

Péternek tehát nyoma veszett.
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Kerestettem a Vöröskereszt útján, semmit sem tudtam meg róla.
Bele kellett nyugodnom a megváltozhatatlanba: sohasem fogom meg
tudni, mi történt Péterrel és Antonnal, élnek-e, halnak-e. Anton még
élhet valahol, de Péter meghalt, hiszen ha élne, azóta már régen életjelt
adott volna magáról.

Közben teltek-múltak az évek. Talán eszembe sem jutott volna már,
hogy újra kutatni kezdjek, amíkor a véletlen közbeszólt. Agyerekeim
matattak katona-holmim között s a nagyobbik kislányom rábukkant An
ton címére. Kati, a nagy orosz levelező.

- Édesapám, kinek a cime ez?
Ezzel szaladt hozzám. S aki ismeri Katit, nem csodálhatja, hogy ad

dig nem volt békességem, míg mindent töviről-hegyire el nem meséltem
neki: Péterről és Antonról, a gonoszképű Rejsz zászlósról, menekülésünk
ről, elpusztult fővárosunkról.

- Miért nem írt mégegyszer, édesapám? - kérdezte utána Kati. 
Hiszen azokban a zavaros években nem értek rá foglalkozni egy-egy em
ber sorsával. Meg ki tudja, hátha nem is jól írta a címet. Majd én írok. Jó?

Mit volt mit tennem, engedtem unszolásának. Hosszú levelet írtam
Anton Sztyipanovics Morozovnak a gyárba. A levelet azonban leányom
címezte meg, ő vitte a postára is, de előbb egy másik borítékba helyezte.
Az ottani fiataloknak küldte,

- Bizonyos vagyok benne, hogy barátaim mindent elkövetnek föl
kutatására - jelentette ki.

S igaza volt. Pár hét múlva levelet kaptunk: a nyomozás megindult
Anton Sztyipanovics Morozov után. S valóban, megtalálták Antont, aki
nek válasza ha kissé megkésve is, de szintén befutott. Most pedig húsz
év után újra lejátszódik lelkemben a jelenet, olyan elevenen írta le An
ton. Szinte látom mindkettőjűket ott a Rózsadomb oldalában. Zúzmara
tüskéket kerget arcukba a szél. Látom, amint a betonoszlop mögött ha
sal Péter, kémleli a szembenálló villa kerítését. Nem messze tőle Anton,
a hűséges jóbarát. Az utolsó pillanatig együtt maradtak. Mert ez volt Pé
ter számára az utolsó pillanat. Mohón futott szemem tovább a sorokon.

" ... Éppen mondani akartam neki valamit, amikor hirtelen arra let
tem figyelmes, hogy a szembenlévő kerítés mögül egy katona célbaveszi
őt. Gyorsan felemeltem én is a fegyverem. Még kiáltanom se lehet, nincs
már arra idő. Egyszerre lőttünk. Vigyázz! - hallottam Péter hangját, szin
te a lövés pillanatában. Osztönösen lekaptam fejem. Ez volt az utolsó
kiáltása. Azért nem vette észre ellenfelét, mert az én életem féltette, egy
mási:k 'katonára figyelt, aki rám célzott. A golyó mellettem süvített el. A
szembenlévő kerítés mögött egy alak eldőlt, tehát találtam, a másik pe
dig éppen akkor ugrott föl. A levegőben kapta a sorozatot.

Aztán ijesztő csönd.
,Elóbb Péterhez kúsztam. Nem mozdult. Szeme nyitva, mint aki utol

jára csodálkozott rá erre a szomorú és mégis szép világra. Lefogtam sze
mét. Aztán körülnéztem. A villa elcsendesedett, a' fasiszták tovább me
nekültek. Annak zsebében, aki Pétert megölte egy igazolványt találtam,
meHéke1ten megküldöm neked: Reisz János zászlós, a Nyilaskeresztes
Párt tagja.

Még csak annyit, drága Barátom. Péter holttestét több szovjet har
coséval együtt temették el nem messze a Vérhalom tértől. Gondolom azóta
kiemelték s közös sírba tették. Míre én akkor odaértem, őt már elhantol
ták. Emléke még most is szívemben él ...
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Kérdezted, hogy s mint vagyok. Máskor majd részletesebben, egyelőre

csak ennyit: tanítok, nevelek nagy örömmel, nagy ezeretettel. Feleségem
is pedagógus. Három kisgyermekem van, legközelebbi levelemben fény
képet is küldök. Te is számolj be életedről, sorsodról, kedves Barátom!

Másenka, leányom mielőtt lefeküdt, lelkemre kötötte, kérdezzelek
meg, nincs-e gyermekeid között olyan, aki szívesen Ievelezne vele. Erre
vonatkozólag is várva válaszod, mindannyiunk nevében köszöntelek Té
ged és családodat. a te hűséges Antonod."

Lassan éjbe hanyatlik az este ... A csillagok fényével versenyt ra
gyognak az új Erzsébet-híd lámpagyöngyei, mosolyogva nézegetik ma
gukat aDunában.

A vén folyó némán, hidegen görgeti tovább habjain a belémosódott
múltat, századok könnyét és vérét, mint aki érti a mindenség nagy tit
kát, az emberi életek értelmét. S amint egymásra tolul benne habra hab,
partjai között időtlenül folyik tovább maga a történelem.

•

A VAK SZOBRA

Az arca mély. Megfáradt homlokán
- ahol bevésett ránc fut ránc után
látott világról bölcs tudás dereng
s körötte él, tapintható a csend.
A sMj duzzadt, erős, de megremeg,
ha emléket sugall a képzelet.
Rézsút a sarkán mély barázda vág,
elrejtve álma surranó zaját,
vagy bölcső az, honnan kinőtt hite
s most roppant arcát fénnyel lengi be
és ott vibrál az ősz sörény körül,
mely hosszú fürtben tarkójára ül.
A homlokát két púp borítja fel
az esszhangot, mit boltos ív emel
s a gandolat két apró csarnokát
fehér izzású fények metszik át,
mohón emésztve arca rostjaít
s lágy hús helyett áttetsző bőr vakít.
A homlok alján árnyas csend borul,
mint éj a napra, mozdulatlanul,
mert ahol egykor szeme villogott,
most létet sejtő két üreg van ott.
És emlék lett a perc s a fájdalom:
- gránátszilánk, e;ső lépés - vakon.
Nem lát már többé csillogó tavat,
kis hangyákat egy síma kő alatt,
a [eltiotlen. és fényküllős eget
és harműtot, mely jéggé dermedett,
vadul kapáló, galoppos lovat
és krumplibokrot, fákat, lombokat,
a kedves száján azt a fűmagot,

- nem lát többé földet. vizet, napot.

Vak volt a szobor Vad és végtelen.
Anyagba oltott, múltba gyúrt jelen
s mig élő arccal, önfényében áll,
most lép mögé az engesztelt halál.

Vasadi Péter
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