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Es lőn esfe.••,. az első nap
frta DANCZI VILLEBALD

Március 26-a van, 1945-ben. Gyönyöl"Ú tavaszi napsütés. Fákon, bokrokon
bomlófélben rügyek, friss levélkék,_ virágokat szülő zsenge bimbók.

Az emberekben nem ilyen egyértelmű a következő órába vagy napba vetett
bizalom. A német hadsereg utolsó töredékei még itt vannak. Vonulnak Nyugat
felé. A modern harci eszközök, hangos pöriekedései mindíg közelebbről, éleseb
ben hatolnak nemcsak a fülbe, hanem a szivekbe és agyakba is. Pannonhalma
mess.zire ellátszik. A katonák szemében, akik évek óta- a front veszélyeiben
és emberromboló szorításai között élnek, a hatalmas épület kacsalábon forgó
várnak tűnik: mind. avisszavonuló németeknek, mind a nyomukban törekvő

szovjet harcosoknak.
- Talán annál az épületnél lesz egy kis pihenés - gondolják. Vagy össze-

tűzés? Ki tudhatja! .
Pannonhalmán pedig nagy a gond és tevékenység a nagy változás közvetlen

fordulója előtt. Mindennap - friss és új ez a gond, bár hónapok óta, sőt ősz

óta működik a nagy szervezet.&>kféle, a képzeletet is fölülmúló gondot kell
előrelátóan, lelkiismeretesen és többféleképpen megoldhatóvá tenni. Azt a módot
kell majd azonnal a. készség fokán alkalmazni, amelyet a pillanat megkövetel,
A Bencés Rend vezetősége át is érzi a nagy felelősséget. A jelen megkövetelte
felelősség mellett nagy figyelmeztető az ősi fialakat átjárt történelem: Pannon
halma átvészelte a tatárt, nagyon megsínylette a, törököt; II. József alatt az
épület egy része börtön volt, á templom tetőzete bereskadt. A legősibb lakott
magyar ház ezer esztendejében sok intő példa mered a: felelősök aggódó és tevé
kenykedő szeme elé. Tehát a Fóapátság, a VAR felkészült: a jőszágkorrnányzók,

a házgondnokság, a sokféle munkába beosztott kedvesnővérek, a Nemzetközi
Vöröskereszt, a diákotthon. A novemberi-decemberi késő órákban érkező szállít
mányok dolgozói aggódva látják a poroszkáló lovak mögül . a Budapest táján
világító Sztálín-gyertyákat, Az otthonukból kiszakadtak száma hónapok óta emel
kedik. Be van rendezve egy míní-kórház a győri kórház felszereléseivel sebe
sültek, betegek, szülő anyák fogadására.

A lelkület is kialakult. A legközelebbi múltban zajló, de a március utolsó
napjaira már letűnt események is hozzájárultak az edzéshez. A nyilasok példá
ul próbálkoztak az itt tanuló és itt megbúvó ifjúság Nyugatra írányításával ;
Kelemen Krizosztom főapát határozott ellenállása ("Csak a testemen keresztül !")
és a nevelők vállalkozási kedve következtében ezek a fiatalok itt maradtak.
Kivéve azokat, akik csak átmeneti búvóhelynek szállták Pannonhalmát, és ma
guk jószántából jobbnak vélt megoldást választottak.

A diákok beosztást is kapnak: már eddig is segítettek az élelmiszerek táro
Iásánál, szállftásánál ; segítenek majd a betegek ellátásában; esetleg a halottakat
ők szállítják ki a Millenniumi emlékműbe. Valóban szUkség is lett erre a szokat
lan diákszolgáIatra.

Ebbe a szervezetbe tartozik bele e sorok! írója is, mint a gépezet egyik
csavarja.

•
A mában benne rejlik a tegnap és a tegnapelőtt. Pannonhalmán ez a teg

napelőtt egyezer esztendő. De a ma nemcsak lezár: kiindulása a jövőnek is.
Mi a célja ennek a visszaemlékezésnek? Az olvas6knál különféle. Az ese

mények rögzítőjénél is többféle cél valósul meg. Többek között s.zeretné érzé
keltetni - statisztikai adatok nélkül '-, hogy egy ősi, keresztény és magyar
öntudatú szerzetesi közősség hogyan igyekezett eleget tenni az éppen reá jutott
feladatoknak: hogyan igyekezett segíteni, ahol tudott; hogyan törekedett elébe
menni a jövőnek, és ezáltal megmutatni, hogy a közösség Szent Benedek Regu
lája szerínt "az evangélium vezetése mellett" járja-e lsten útjait még akkor is,
ha a körűlmények éppen lehetetlen dolgot parancsolnának (Regula 68. f.). Ezen
az átfogó gondolaton belül a megtörtént események közül néhányat húen, doku
mentum értékkel, cicomák és torzitások nélkül vetünk papírra.
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'Tehát készülődik a Vár. Mert biztos, hogy az események valamilyen formá
ban kopogtatnak Pannonhalma kapuján, falain vagy tornyán. Vagy míndegyí
ken? - Igen.

Nagy megkönnyebbülés és egyben nagy gond a Nemzetközi Vöröskereszt ol
talma. Ennek az oltalomnak a felhasználására - a bombázó repülőgépekhez

való kiáltásként - az ötemeletes gimnázium tetőzetén fehér cserepekkel kirakták
az INTERNATIONAL kiírást. A diákok is segítettek a munkában : apadlásról
ők adták ki a tetőfedáknek a cserepeket. Amint az udvarról feltekintünk a tetőre,

rémülve látjuk, hogy senki sincs már fent, csupán egy osztályombéli hatodikos
gimnazista, Márky Miska. A villámhárító nyelébe kapaszkodva a zászló torna-

. gyakorlatot végzi! Eláll a lélegzetünk. Rákiáltani nem merünk, hátha esetleg
éppen emiatt fog holtan a lábunk elé zuhanni. Amikor az önkényes mutatvány
befejeztével Míska megjelent szemem előtt, úgy éreztem magam, mínt az evan
géliumi tékozló fiú atyja: fel ugyan nem ruháztam, de felsóhajtottam: - -Csak
hogy megkerültél !

Március 27-én - számításunk szerint - esedékes Pannonhalma közelében a
két hadsereg megjelenése. - Huszonhatodikán, hétfőn a helyi német hadve
zetőség ágyúkat húzatott a bástya déli fala elé. Onnan nagyszerűen szemmel
lehet tartani' a veszprém-győri. országút Ravazd községert át vezető szakaszát.
A Nemzetközi Vöröskereszt igazgatója, Brunschweiler Benedek odasietett a pan
nonhalmi elöljárók kíséretében. Tiltakozását fejezte ki, és követelte, hogy az

. ágyúkat távolítsák el. Az erélyes fellépésnek és az esetleges felelősségrevonás

lehetőségének engedve elvontatták . az ágyúkat. M.akacsságuk beláthatatlan ba
jokat zúdított volna az összesereglett népre és Pannonhalmára.

Mi lesz tovább? Hétfőről keddre (26-ról 27-re) az épület befogadóképessége
nagyon igénybe volt véve. Főapát úr a konventtel egyetértve úgy rendelkezett,
hogy szükség esetén a bazilikát is, a könyvtárat is a beáradó nép rendelkezé
sére kell bocsájtani.

Március 27-én elérkeztek a bízonytalanságot hozó körűlmények, Nyilasok már
nincsenek. Nem robbantották fel a Várat sem. Ezzel a híreszteléssel akarták visz
szatartani a Várba igyekvő lakosságoa Úgy éreztem, "senki földjén" vagyunk.
A német hadsereg utolsó alak:ulatai is eltűntek, a szovjet alakulatok mégj nem
tűntek fel Izgató helyzet. Különlegesen rendkívüli. Kifutok az épületból. Csá
bít a különleges hadi és politikai helyzet. A nevezetes vaskapuval szemben lévő

feszül ettől balra kanyaródom. Senki földje! Nemcsak hadsereg, de államhatalom
sincs, hivatalok sem működnek. Körülbelül száz métert futottam lefelé, .amíkor
a főmonostor felé eső domboldalon a bokrok között, az úthoz közellevetellt
német katonaruhákat vettem észre. Azonnal visszafordultam. Itt még baj lehet!

A házgondnokí hivatalhoz sietek. Itt kezdődik a pincékhez vezető folyosó
rendszer. A pincékből és a hosszú folyosóról előgomolyog a szokatlan stílű áhítat
imádsága; szorgalmasan gyóntak a gyónók, és gyóntattak a gyóntatók. Az imád
kozás hömpölygő zsongása megfogott. Pár percre megállok. Hirtelen más zene
váltja fel az eddigi zsongast. Durrannak, csattannak a golyók a falakon. A vissz
hang megnöveli a valóságot. Az épület déli szárnya meg a torony ágyútúzbe ke
rült. Az ablakon át a lábam előtt esik le egy elfáradt kis szilánk.- Talán
két percig tart az épület ágyúzása. De nem lesz-e folytatása? Talán nincs szán
dékukban, hogy tudomásul vegyék a Nemzetközi Vöröskeresztet? A lövések Ra
vazd község felől dördültek. Oda jól látszik a háztető figyelmeztetése: INTER
NATIONAL!

Felsietek a diákotthon felső emeletére. Tekintetem a kápolna ablakából a jól
ismert, már tavaszi zöldbe o1tözött tájat kémleli. Több dúlő még őszi, barna
ruházatot visel. A Ravazd és Nyalka között elterülő barna dűlökön hatalmas
hajtóvadászat bontakozik ki előttem. Egy végtelen csatárláncban egész dúlőket

átfogva gyors ütemben nyomul előre a szovjet gyalogság. Viss:zasiettem a nagy
vaskapuhoz, ahol hamarosan megkezdődtek a véget nem érő élmények.

A kapun a Nemzetközi Vöröskereszt védelmét hirdető német nyelvű szöveget
felváltotta a cirillbetűs táblácska. A gimnázium tetején lévő írást csak a bom
bázók látják - és azok tevékenysége szűnőben van. De vajon az érkezőket

érdekli-e maid a kapun logó kiírás?
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Míg ezen tűnödöm, megérkeznek a szovjet gyalogosok hullámai. Az első,

kisebb létszámú egység a park kapuján szivárog a monostor előtti térre. Nyolcan
.tízen vannak. Aki elsőnek lépett át a park kapuján, egyenesen felém tart. Ter-
mészetesen: a fegyverek készenlénben.

Mindketten barátságosan mosolygunk. Kezet fogunk.
- Zdrasztvuj!
- Zdrasztvuj!
A rendfokozatot nem tudom megállapítani, még nem is volt módom meg-

ismerni.
'- Ki vagy? - kérdezi.
- Pedagógus vagyok - adom a legcélravezetőbb választ.
- Hát te? - visszakérdezem.
- Otthon én is pedagógus vagyok.
Egymás szemébe nézünk. O az igazságot, én a nyelvi és a szívbéli megértést

kutatom. A nyelvi megértést. Hamarosan kiderül, lesz-e haszna az éjszakákon
tanult új idegen nyelvnek. Most azonnal, tétovázás nélkül beszélnem kell. Meg
kell mondanom, hogy mi ez az épület, kik laknak benne. Erre a közlésre ké
szítettem egy igazán alkalmi beszédet. Világos, rövid mondatokból áll. Az én
emlékezetemnek - a- kiszámíthatatlan helyzetekben is - könnyű lesz megtar
taní, a hallgatónak könnyű lesz megérteni. Szövegezésemben ez a gondolat is
rejtőZködik: az igazság seeretí az egyszerűséget. A kis cédulát (ma is emlék
ként őrzöm) kezemben tartom, hogy szükség esetén a szövegbe tekinthessek. Bi
zonyára nem hétköznapi, nem is ünnepi hangon szóltam első alkalommal oroszul
orosznak.

Ime, a szöveg magya.mJll:
"Parancsnok!
Ez az épület a Nemzetközi Vöröskereszthez tartozik. Az épület: .kolóstor és

iskola; most gyermekmenhely is. Az itt lakók nagyobbik része 14 év alatti gyer
mek. Katona, politikus a menhelyen nincs. A katonai dolgok jegyzéke megte
kinthető. A Nemzetközi Vöröskereset védelme alatt lévő területet az angol és
amerikai bombázók, s a német hadsereg is tiszteletben tartotta. Kérem a Vörös
Hadsereg helyi parancsnokát, hogy a nemzetközi jogot szintén tartsa tiszte
letben."

Befejeztem a mondanívalót, Megint egymásra ,néztünk. Atveszi kezemből

a Iatín -betűkkel írt orosz szöveget, Tekintetével végigpásztáz.
- Harasó ! - ez a véleménye. .
- Úgy éreztem, hogy összebarátkoztunk, emberséget nyújtottunk egymásnak.

Sietve nyúltam a céduláért; zsebre ne tegye. Ugyanekkor mondja, és indul:
- Sietnünk kell! - és elindul a körülötte hallgatagon álló katonáival.
Oszintén sajnáltam az elválást az új Ismerőstől. Azért is sajnáltam a kap

csolaJt megszakadását, mert már feltűnt a másodtk hullám a Millenniumi emlék- .
rnű felől. Megismétlődik az előző jelenet. Majd a második hullámot felváltja
a harmadik Nyalka község felől. Megismétlődik a jelenet. F:rzem, hogy testemet
ellepí a veríték: Győrszentmárton felől beözönlik a következő hullám. Mind-
egyik siet is tovább. .

- Eddig jól van! - állapítom meg magamban. Nem is mondhattam volna
senkinek: a kapun kívül nem láttam polgári egyént. Azt is örömmel állapítot
tam meg, hogy az eddigi találkozásért is érdemes voLt nyelvtanulással felcse
rélni az alvás idejét.

•
Hogyan tanultam meg a lágy orosz Zj ejtését?
Az érkező hullámok továbbcsapodtak a Győr felé vivó úton. Az újabb egy

ségek meg sem álltak. E~ kis szünet állt be. De hamarosan megjelent egy
dzsippen két tiszt a rendfenntartó alakulatból. Az autó a park kerítése mellett
bújik meg. Helyes óvatosság. A, kerítés távolsága a téren álló feszülettől 15 lé
pés. A két tiszt nézegeti az é'pületet, rajtam is meg-megakad tekintetük. Oda
megyek hozzájuk. Beszélgetni kezdünk. Úgy látszik, filozófiai és társadalomtu
dományi készletem érdekli őket. F:n is kiváncsi vagyok. Ok kezdik a vallatást.
Egyikük kérdez:
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- Tudja-e, hogy ki az a Marx?,
- Természetesen. Tudom. A Tőke szerzője. - Kicsoda Arisztotelész? - kér-

dezem én.
,- Hogyne, hogyne! Tudjuk!

- Herak1eitosz? - hangzik felém az újabb kérdés.
- A görög Herakleitosz? Például az ő tanítása, hogy minden folyik. -

Újra én kérdezek:
- Hát Aquinói Tamás? - Pár pillanatig néznek egymásra, s válasz he

lyett azonnal kerekedik egy újabb kérdés.' Ezt nem értem. A rnondat minden
szavát megfejfettern. csak egy maradt ismeretlen. Ez a szó: Ljéényin. Én gon
dolkozom, ők csodálkoznak. Az első hatalmas szótag energiája szinte elnyeli a
másodikat.

Ugyan, rnít jelenthet ez a szól Soha nem találkeztam vele. Töprengésemet
el se rejthetem.

- Nem tudja? - Megrökönyödve néznek rám. Én a homlokomra csapok:
- Dehogynem! De az nem Ljéényin, hanem Lenin!
Alighogy kiejtem a szót: Drrrr! Drrrr! Drrrr! Pattognak előttünk és mel

lettünk a kövékről felcsapódó szilánkok és a német gépfegyver golyót. Ugrunk
- ösztönösen - ki-ki a maga foglalkozásának megfelelő helyre: ők a dzsípp mö
gé, én 'a feszülethez. A veszélyes helyzetben a helyzetnek megfelelő gyorsasággal
üdvözlés nélkül váltunk el egymástól.

így tanultam meg Lenin nevének helyes orosz kiejtését. És tanácsosnak
láttam, hogy közelebb húzódjam a nagyobb biztonságot nyújtó főmonostori vas
kapuhoz. Leültem a lépcsőre. Alig fúj tam ki magam, amikor két szovjet katona
kisért egy lefegyverzett német katonát. Talán' ő adta le rövid idővel ezelőtt a
lövéseket? Az orosz katonák arcán komoly határozottság, a fogoly arcán kérdő

jelek ültek.
Elvonult katonás léptekkel a három ember.
A Nyalka község fel.ől vezető úton szovjet katonákból álló kisebb csoport

közeledik. Előresiet közülük egy mosolygós, harminc év körüli fiatalember.
Gyönyörű pej paripát vezet kantárszárnál fogva. A paripa felszerelése hasz
nálatlan. tiszta, és új. Mosollyal közeledünk egymáshoz.

- Zdrasztvuj!
- Zdra8ztvuj!
- Ki vagy? Kérdésemre rövid a válasz:
- Orvos vagyok. Van-e a monostorban orvos?
- Van. De minek az neked; ha orvos vagy és egészséges?
- Gyógyszer kellene! Gyógyszer!·
Lehívattam Farkas József doktor urat. Fehér köpenyben vizsgálódó tekintet

tel lép ki a kapun. Arcomról akarja leolvasni, mi lesz a teendője. A szokásos
nál szélesebben mosolyogtam rá. Közben a két orvos között fogyott a távolság,
sót teljesen el is fogyott. Atölelték egymást. tme, a hivatás ereje. Rövid beszél
getés után a katonaorvos kapott a fómonostor orvosától gyógyszert - bár nem
a kívánt mennyíségben, tőlem pedig az elbocsátó, s egyben biztató szavakat:

- Közel van Győr. Város. Ott sok a patika és sok a gyógyszer!

•

Az események nagy része általában ismétlődött. Közben délután lett. S minél
inkább fogyott a délután, és közeledett az este, annál nagyobb lett az aggodal
mam. Mindig több nép húzódott fel Szentmártonból és Nyalkáról. Estére érve a
katonák továbbáramlása is megszűnt, Sötét van, s azon túl elsötétítés is. A kapun
függő kiírás nem látszik. Azt hiszem, "nem érdekli az ilyesmi a frontharcost.
Itt van a kacsalábon forgó várnál. Kíváncsiak - az egészen természetes. Mi
van a vaskapun belül? Nem a válasz érdekli, hanem a megtapasztalás. Ezt a
kíváncsiskodást eddig vissza tudtam tartani. De meddig sikerül?

A szerencse most sem marad el. Jön egy tiszt. Bemutatkozunk. Ezen a terü
leten most ő a parancsnok. 'Tehát az érdeklődő .katonák az ő emberei. A tor
komat szorongató kéréssel rögtön hozzá is fordulok (a szívem pedig bizony
talanul harangozott) : - Adjon őrséget a kapuhoz.

- Minek az?! Elég erős a vaskapu!
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- De, de! azért mégis jobb lenne 'a katonai tekintély.
- Harasó !Reggelig maradhat egy őr. Reggel indulunk tovább.
Rendkíyiil fontosnak bizonyul ez a segítségnyújtás : a kapunál összegaba

lyodott nép és katonák szétválasztása az őr segítségével nagykeservesen sikerült.
Amikor az este átment az éjszakába, az esti imádságomhoz hozzácsatoltam: Isten
áldja mega parancsnokot és az őrt, (Gondoltam: a hivó imádsága hasznára
lehet a nem-hivőnek.)

Az évek óta tartó elsötétítés után ezen az éjszakán szekatlan látványt nyúj
jott a palotai (Várpalota-Győr) út. Ameddig el lehetett látni, ki volt világítva.
Ma már semmi újdonságot nem jelentene. Eddig ilyesmit nem láttunk. Mihez
kell.- a kivilágítás? Az úton egyirányú mozgást látok. A szovjet gépesített ala-
kulatok sietnek Györ felé. Győrnél megálltak a német csapatok. .

. És lőn. este. .. az első nap.

Szerda, március 28-a, reggel. Csendes, nyugodt hajnalt és reggelt derített a
tájra a,felkel1ő nap. Hét óra tájban elindultam a Cseíder völgybe. Az épülettömb,
möst a Vár, onnan kapja az éleUehetóség egyes feltételeit: a vizet és a vi
lágítást.

Amint a község felé vivő országútról bekanyarodom a gyalogösvényre, jobb
kéz felé, a domboldalon a bokrok között itt-ott szovjet katonákat látok. üldö
gélnek. Mi lesz most? Észrevegyem őket? Nem vagyok-e kémgyanús ebben a
szokatlan helyzetben? Úgy határoztam, hogy megyek tovább, méghozzá, határo
zottan; a többi az ő dolguk. Ugyanakkor nemcsak hallom az ágyúzást és rob
banásokat, hanem látom is az arcvonalat Győrtól Csanakon át. Füst, lang,
bombarobbanások. Ez volt a gyóri csata.

A Cseider vögyból nyugodtan tértem vissza. Már a győri hangverseny is
megszűnt. Itt a völgyben életadó gépeink nem szenvedtek károsodást, az üzem
anyag is háborítatlanul megmaradt.

Ez a nap is mozgalmasnak ígérkezett. A pannonhalmi dombon át, a fómo
nostor meLlett vezető országúton órák hosszat vonultak -a fogatolt egységek;
llzállították a szükséges utánpótlást. A kocsisok egyike-másika jól megnézte
rajtam a hosszú papi ruhát.

•

Tizenegy óra tájban a Győrszentmárton községból felvezető kopottabb úton, a
bokrokkal szegélyezett, meredek záró útszakaszról erős terepjáró gépkocsi bon
takozik ki. A sofór a he1.)"én marad. Kiszáll egy zömök, nyugodt viselkedésű ka
wnaember.. Részletes, nagy méretű térképet bont ki, majd tanulmányozza.

A katona égyszerű, tiszta és vasalt tábori ruhát visel Nádrágja két oldalán
végigfutó paszomány sejteti magas rangját. Haja felfelé fésült, kefefrizura. Hoz
zászegődöm, Esetleg a térképpel kapcsolatban tudok segíteni. Bemutatkozom:

- A monostor és a Nemzetközi Vöröskereszt tolmácsa vagyok.
- Malinovszkij marsall. - .
A térképhez helyezkedem. Egy hely vörössei be van karileázva. Mutatóujjával

ooabök:
- Ez itt Pannonhalma?
- Igen. Tessék bejönni, megnézni.
A vártnál halkabban mondja: - Nem. Nem. Most nem érek rá. De. majd

egyszer. Repülőgépról már ismerem. - Majd érdeklődik - Nem volt baj a
monostorban?

-'- Köszönöm. Eddig nem. - Majd aranyat érő szavakat mond anélkül, hogy
a kaput széba hoztam volna. - A kapura vigyázni kell. Katonát ne enged-
jenek be!

Nagyon sokat ér ez a mondása, Ugyanis a parancsnokok nagyon gyakran
váltották egymást - amint egyik egység átadta helyét a másiknak. S ha őr

séget kértem, Malinovszkij marsall szavaira, parancsára hivatkozhattam. A mar
sall tudta, hogy háború idején a kapuk védelmére különös szükség van.

A marsall elhajtott. Leülök. a kapu mellett a kőalapzatra, Ott szoktam el
tölteni a "felvonások" között adódó perceket. Most értem meg Nagy Szent Ger-
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gely följegyzését Srent Benedek életrajzában, hogy Benedek nyugtalanító idők

ben a kolostor előtt szokott üldögéIni (sedebat).
A közeledő őrmesternek intek, hogy üljön mellém. Nem is vonakodik. :f:r

deklődik, mi ez itt? Elmondom a már jól begyakorolt szöveget. Kiemelem, hogy
gyermekmenhely, Sót, itt van elhelyezve egy leányárvaház is. Beszélgetés köz
ben benyúl a csizmaszárba. Előhúz egy vékony köteget. Kibontja: a debreceni
kormány pénze. Errefelé még nincs használatban. Megszámolja, s átnyújtja :

- Itt van! Hétszáz pengő. Adja át az árvaháznak.
A távozó őrmestert felváltja két .kövérkés tiszt. Szeretnének bemenni az

épületbe..Hivatkozom a marsall meghagyására.
- S ha megkérjük, beenged?
- Tessék parancsolni. Én is megyek önökkel.
Odaérünk a Főapátság déli front ja elé. Különös érdeklódéssel nézegetik a

főmonostor falait, -es kérdezik:
- Hol a torony?
- Miért éppen a toronyra kíváncsiak? - kérdem én.
- Tegnap délelőtt mi lövettük az épületet. Szerétnénk tudni, mire lőttünk.

Huszonöt lövést adtunk le. Gyanakodtunk, hogy a toronyban németek vannak.

- Jó napot! - köszön rám oroszul egy velem egykorú, jókedvű közlegény.
-Jó napot! ülj ide mellérn,
- ~m akarok felfázni. Sietünk tovább.
Majd elmondja, hogy a lábbelije miatt aggódik. A bakancs talpa kezd

levální,
- Gyere csak velem, azonnal megjavítjuk. Működik itt cípészműhely, (A

nyilasok alatt Nyugatra vezényelt hadseregből leszakadt három cipész üti a
kaptafát.)

Enged az unszolásnak. Nagyon sürgős a munka. ,A bakancs percek alatt el-
készül. A javított lábbeli tulajdonosa táveztában megáll, hozzám hajol:

- Otthon én is pópa vagyok. Isten veled!
- Isten veled!
Közben betegek érkeznek. Könnyebb sebesülés; kimerült katonák. A diák

otthon rektori hivatala mellett levő hálóteremben szállásoltatta el őket Válvi Hu
gÓ,a diákotthon rektora. Két főhadnagy kísérte be a lábadozókat. Az ápoltaknak
hamarosan hozták az ebédet. Szekatlan kényelemmel, ágyban fekve ebédelhetnek.
A felszolgáló kedvesnővér mindent kézhez ad. Közben a főhadnagyok színtén
filozófiai kérdéseket hoznak elő. Feltűnik, hogy a betegek nem fogyasztják az
előttük párolgó levest. Lehetetlen, hogy ne legyen étvágyuk! Eszembe jutnak
a frontokról érkezett mendemondák. A nővértől kérek kanalat; _a legközelebbi
beteget pedig megkérem. hogy ehessek a tányérjából. Vettem három kanállal.
A beteg vendégek azonnal hozzáfogtak az ebédhez.

Csehov feljegyzései között szerepel egy idevágó kis történet: Az anya elké
szíti a halat. Először a nagyapa eszik belőle. Ha nem betegszik meg, akkor eszik
az egész család. Most én voltam a nagypapa. Hálából megmutogatták a családi
fényképeiket.

•
Március 31-e, nagyszombat.
Hivatalos felszólítást kapott a község. Pannonhalmára is küldött hasonló

felszólítást a községben múködő hatóság. Altalában megnyugtató; de a Várban
elhelyezkedett sokaság nem örül neki. A felszólításnak ez az eredeti szövege:

"Közöljük, hogy a községbe az orosz állomásparancsnokság megérkezett,
Minden felnőtt foglalja el lakását és munkahelyét, A gyermekek itt maradhat
nak, valamint azok az anyák, akik 5 éven aluli kisgyermekükkel tartózkodnak
itt. A távolabb lakók a katonai parancsnokságon kaphatnak felvilágosítást az
utazási lehetőségekről. -e- Kihirdetésre került 1945. március 31-én."

A távolabbi helyekről Pannonhalmán meghúzódó "lakosság" gondokkal kez
dett küzdeni: mi van az elhagyott lakással? Ha innen elmegy, hol tud megte
lepedni? Hol van, és mikor szabadul a katonaság kötelékéből vagy a fogságból
a családfő?
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Ekkor lépett munkába a Pannonhalmán visszamaradt kárpátaljai leventepa
rancsnok. Megkezdődött az írásbeli -tevékenység: úti Igazolványole sokaságát kel
lett kiállítani. A közelben lakók hazamentek. Hiszen várták őket az összetorló
dott tavaszi munkák, a kiscsirkék stb. Nagyszombat délelőtt ez a rendelkezés
zsongásba hozta a "menekülteket".

Nagyszombaton délelőtt szokásos helyemen, a kapu előtti téren tartózkodom.
Szünet most is alig akad, hál' valamível hosszabb lélegzetvételek lehetségesek,
mint az elmúlt napokban. Most a park kapujából egyenesen felém tart egy meg
izzadt, gondjába merült, fiatal szovjet katona. Amint "az arcára nézek, úgy látom,
nagy gondja lehet. •

- Jöjjön velem - mondja. - A kertben megellett a lovam. Akiscsikót
segítsen feltenni a kocsira.

- Nagyon szívesen l Gyerünk! - Végre egy kedves polgári foglalkozás.
A déli órákban, 1-,-2 óra között, jön az üzenet, hogy a Főapátságnak Páz

mánd község határában lévő pincéjében egy orosz katona nagy mennyiségű

szövetet talált. Siessek.
Odaérve az az öröm ér, .hogy a vincellér, Vitek bácsi .Iakása előtt ismerős

orosz katona nyugtalankodik. Közelében idős öltözetű asszonyok várakoznak.
Rám mosolyognak, mínt ismerősre: a gyerekeiket hittanra tanítottam,

- Zdrasztvuj. Mi újság? - kezdem a beszélgetést.
- A pincében sok-sok ruhaanyag van.
- Jól van. A szövetből adjál az asszonyoknak - mondom, mintha bármi

közöm lenne hozzá.
Bemegyünk a pincébe. A pince nagyságától, de még inkább a nagy hozzá

értéssel és gonddal elrakott sok kész és félkész anyag láttán szinte eláll a léleg
zetem. Mit is kellene mondanom?

- Tovaris ! Adjál az asszonyoknak.
- Már adtam nekik. D~ visszajöttek.
- Adjál még! Meg, talán én is kérhetnék?
- Persze! Vigyél! Van itt fekete is.
- Nem úgy értem. Fent a monostorban vannak gyerekek, árvaház, meg

szerzetesek is ...
- Jól van. Vigyél ...
- Köszönöm! Jövök kocsival.
Nagy sietséggel nekilódulok a Várba vezető emelkedőnek. Kocsi - nincs.

Ló - nincs. Hát akkor? Van a Főapátságnak állandóan működő fogata egy szál
szamárral. Az hordja a moslékot a hízlaldába, Előkerítem. Rendbe teszem a kor
dét. Gondolom, s így is van: ha ló nincs, a szamár is megfelel. Indulunk is a
szamárral a pincéhez.

Amint 4-500 lépésnyire a park sarkán 90 fokban kanyarodik az út, a szélső

ház mellett egy nekiszomorodott idősebb ernber legelteti teheneit, kocsija is van.
A kocsioldalon a: névtábla rnutatja, hogy tápszentmiklósi ember. EI van kese
redve: a harcokban leégett a háza. Sebesülteket ts onnan hoztak a pannonhalmi
kórházba.

Röviden ismertetem szándékomat, s biztatom:
- Ne keseregjen. Jöjjön a tehenekkel. Kap szövetet!
(A sarki házon most ez a tábla függ: Első segély- persze, egészségügyí.)
Már van tehénfogat is. Lábam elé bukik a további szerencse. A monostor

kertjében legelészik - felügyelet nélkül - két ökör. No, lám! Megyek a kertbe,
s íme, ott egy gazdátlan szekér is. Befogern az ökröket. Nagyon nehezen megy.
Pillanatnyilag él is keseredem : ·a szekér tehén méretű. Kicsi a járom, rövid a
rúd. Nem baj! Indulunk. Az ökrök aprócskákat lépnek. Alig férnek el a járom
és a kocsi között, Megérkezünk a pincéhez. Az asszonyok még ott vannak. Az
őrmester is. Megrakom a kordét. a tápszentmiklósi szekeret. Közben az asszonyok
is kapnak. Sietnek vele haza. Megrakom az ökrök szekerét is.

Elindulok a furcsa kocsisorral a monostor felé. Gyötör a lassúság. Ki tudja,
mí vár a kapunál? Belenyugszom a lassuságba. Most a szamár szabja az iramot.

Felérünk a vaskapuhoz. Oriási ellentét. Én reverendában vonulok a furcsa
fogatokkal. a községből pedig ünnepiesen kiöltözve tódul fel a nép a feltáma
dási körmenetre. Kedd óta - harci zóna lévén - most szólaltak meg először
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a harangok, Leírhatatlan orom. S ebben a jó tollakat is fölülmúló patetiklus
hangulatban. vonulók a menet élén a szamárral, Hála Istennek!

A szövetből kapott a tápszentmiklósi ember is. Az anyagnak kb. 90 száza
léka visszakerült az eredeti tulajdonos győri gyárhoz.

Aprilis első hete. A pannonhalmi dombon és környékén lévő forgalom egyik
fokmérője, hogy - bár testsúlybanv.meg sem közelitem a kövér embereket
egy hét alatt hat kilót leadtam.

A győri városparancsnokokkal kellemes .és hasznos kapcsolat alakult ki. úgy
látszik, hogy a távozó parancsnok az utódnak jó véleményt adott Pannonhal
máról. Az új parancsnokok. meg-megjelennek Pannonhalmán; sőt, amint az ese
mények hajszája csillapodik, sakkpartira is kírándulnak, Ennek a kezdődő jó
viszonynak eredménye a következő esemény. . '

Megbeszélés alapján bori és almát készültünk bevinni a városparancsnokság
nak, s egyúttal, a győri bencés rendháznak. is. Az 4j világban ez lett volna az
első nem gyalogos utam.. '.

Akkortájt sok dolog cserélt gazdát. A Fóapátság tulajdonából ez-az eltúnt,
mások holmija pedig nálunk ragadt. A főmonostori házgondnokság előtti téren
napok óta állt egy erősnek mutatkozó, új sárga hintó. Erre kerül majd a rako
mány, Biztonságot ígér az erős, gazdátlan jármű. A rakománya hintó rakte
rületén elég magas lett. Az alsó, szűkebb helyre került a bor, felette néhány
Iádában különféle holmi, legfelül ládákban alma. Felültünk a rakomány tetejére.
Istenben boldogult matematika-fizika tanárunk. Odóatya volt a kocsis. O ült
elöl, a lovak felett; bíztosan kezelte a gyeplőt. Én ültem jobb oldalt, lelőgatott
lábbal. A rakományon ült kisérőnek három orosz katona. A legfiatalabb közöt
tük Szása, katonaruhába öltözött, 17 éves fronthareos.

- Gyi! Isten nevében! - indította Odó a két pihent lovat.
A lovak hetek óta nem dolgoztak. Jól esett nekik a mozgás, vidáman ficán

koltak. A boltív alatt - 120 lépés az 'Indulástől, már vágtattak, de fegyelme-
zetten. .

Odó fékezni akart, hogy biztomtsa a nyugodt utat a meredeken lefelé. Atve
szem a fék kezelését, hogy ő mindkét kezével a gyeplőt kezelhesse.

A hintó a teher miatt növekvő sebességgel zúdul le a lejtős úton. Látom,
hogy a lovak már nem bírják tartani a terhet, magukat sem tudják fékezni.
A keresztnél. a kaputól harminc lépésnyire még jól veszik a kanyart. Közben
megállapítom, hogy nem fog a fék. Nem foghat, mert nincs .is a keréknél szere
lék. Kiadom a jelszót:

- Le kell ugrani! Tragédia lesz! - A katonáknak is intek. A kereszt után
a második villanyoszlopnál meg is adom a példát. Az oszlopnál azonnal lelököm
magam a magasból, mert ha okoskodom, fejjel vágódom a következő oszlopnak.

- Si~erült. Feltápászkodom. Futva indulok az együttes után, a meredek
kanyar felé. A két tenyerem sajog: alig maradt rajtuk bór.

.Tőlem száz méterre egy fekete ruhahalmaz; mozdulatlan.
A lovak már odaértek a szerpentínszerü út veszélyes kanyarfához. Befu

tottak az utat szegélyező orgonabokrokba és tövisek közé. A sebesség miatt a
számukra jól ismert úton sem bírtak kanyarodni. a tízszálalékos lejtőn. Két
hátulsó lábukon ágaskodnak, első lábaikkal és fejükkel az ég felé merednek,
s pillanatok alatt elvágtatnak -a község felé. Eltűnnek szemem elől. Közben
vágtátva - a ruhahalmazhoz érek. Megrázom:

- Odó! l!:lsz!
- Velem ne töl'ódj. Menj az oroszok után!
Nem megyek, hanem rohanok. A kanyar után üres az út A legközelebbi

házzal szemben, színtén száz lépésnyire az egyik- orosz katona a lába miatt
szíszeg, Néhány szót váltva· továbbfutok. A következő kanyarban, szintén a
bokrok között, a másik orosz katona is az alsó lábszárára rnutogat.

Futok tovább..A legalsó ház mellett együtt az egész maradék: a lovak nem
bírták a kocsi íramát, összeroskadtak. A hintó rajtuk akadt meg. Egy láda le
esett. Az alma kiborult és szétgurult, Szása mosolyog, Jókedvűen eszi az almát,
és a holnapra ís gondolva - zsebeit teletömi.
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Aztán minden rendbe jt/tt: az orosz kísérő katonák lábszára meggyógyult,
két hónap múlva a lovak is használhatóvá váltak; a meghiúsult győri utat pedig
egy hét múlva sikerrel végrehajtottuk.

Aprilis másodikán megindult a mezőgazdaságí munka, A Pannonhalmáról
belátható határokban nincs meg a szoleásos tavaszi nyüzsgés, A férfiak nagy
része még nem ért haza Nyugatról vagy Keletről. Az igás állatok száma is na
gyon megcsökkent a háború igényei miatt. Közben berándulok Győrbe, a mulasz
tást nem tűrő ügyek intézésére. Ilyenkor a kárpátalji kolléga helyettesít. Van itt
egy lengyel mérnök is, jól beszél oroszul. Ö most a hiányzó traktorosokat helyet
tesíti.

A réteken nyílnak a tavaszi virágok; legfeltűnőbb a mocsárí gólyahír, népies
nevén a sári virág. A neve egyik formában sem csal. A gólyák valóban itt van
nak, és a sárga virágok között lapuló, ügyetlen békát gyors csapással elkapják.
Győri utaimra polgári biztonságot nyújtó jó meggyfabotommal hajnalban indul
tam. Délután négy óra tájban vissza is érkezern.

A monostor előtti keresztnél három tiszt és két egyenruhás katonanő nézi
a tájat és az épületet. Rövid ismerkedés és ismertetés után fényképezéshez ké
szülődnek. A kereszt lépcsőin helyezkednek el. Nekem is hagynak helyet. Ru-
háink hangulatbántó különbözősége miatt vonakodom. \

Az egyik nő hozzám fordul, s elég íridulatosan mondja:
- Talán olyan bűnösnek tart bennünket, hogy nem is áll közénk?
- Szabad, kérem? - És őmelléje álltam.

. Engesztelésül meghívom őket a kapun túlra. Eljutunk a keresztfolyosón lévő
stácíókig. A keresztút eseményei - a folyosó hangulata, az állomások színes
ábrázolásat - felkeltik érdeklődésüket, Örülök is, meg is torpanek. Megtorpanok.
mert éreznem kell, hogy orosz szókínesem erre a témára nem terjed ki. A
negyedik állomásnál előlép az egyik tiszt:

- Megengedi, hogy átvegyem a magyarázatot? Ismerem a történetet.
Nagyon szívesen lettem én is hallgató.

•
Június van. Már nem időzöm állandóan a kapunál. Munkahelyemen, a rek

tori hivatalban megszólal a telefon. A portás beszél:
- Oroszok érkeztek. Tessék lejönni.
A fómonostort és a diákotthont összekötő folyosóról szoktam szemlét tartani:

milyen témára kell ~elkészülnöm. A mostaníhoz hasonló alakulatot még nem
láttam. Nagyszeru filmkocka. A kapun belül negyven, kopaszra nyiratkozott ka
tona, négyes sorokban, levett sapkával, vígyázzállásban áll. Odaérek. Én kez
dem a szót:

- Nem szükséges a vigyázzállás; vezényel] pihenjt.
A parancsnok válaszol:
- Nem, kérem. Tudjuk, hogy ez szent hely. Megadjuk a tiszteletet.
Ime, a geníus loci, a hely ihlető ereje! - a jóakaratú emberekben.

A szerző, Danczl Vlllebald már nem érhette meg cikkének megjelenését. EJetének &7.
évében, 1977. december ZI-én elhunyt. Január 3-án temették a győri bencések temp.lomában.,
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