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FURFANGOS BECSüLET

A város ostromát a Vígszínház tágas rejtekhelyén éltem át sokadmagam
mal. Miután a pesti oldalon véget értek a harcok, február első napjaiban
berendezték nekünk az alagsori színésztársalgót, tíz-tizenkét vasággyal.
Első dolgom volt, hogy négy nagy kartontáblára cirill betűkkel ráírtam:
"Tyeatr Amerikanszki Imenyie" . Ezt kiszegeztem a romszínház négy ol
dalára, és nyilván az akkor szővetségesAmerika iránti tiszteletből nem is
jött be oda szovjet katona egész ottlétem alatt. Vizet a szemkőzti házból
hoztunk. Választarü lehetett, hogy az ember vizet hord-e vagy .takarít.
Inkább az utóbbit vállaltam.

A Vígszínház régi kis büféjében egy zsidó ifjú holtteste feküdt, aki a
Visegrádi utcában vészelte át a nyilasuralmat. ám a felszabaduláskor,
amikor kirohant a Szent István kórútra ujjongani, egy Budáról átrepült
golyó eltalálta. Sebével a színház előcsarnokáig vonszolta magát és ott
kiszenvedett. Budán a Várban és a Gellérthegyen még tartották magukat
a németek meg a nyilasok közül azon kevesek, akik nem iszkoltak el
nyugatra. Egyik este, amikor kirflerészkedtünk az utcára, a Parlament
fölött szemünkbe világlott az égő Vár vörös mártírkoszorúja.

Az apró dobkályhából rengeteg hamut kellett kikotornom, aztán egy
futószőnyeg színét és fonákját keféltem át szorgos gonddal. fogy férgek
ne férkőzzenek be hozzánk. A kettős ágysor már foghíjas volt. Várkonyi
Zoltán kommunista igazolvánnyal már az első nap elrohant, hogy szerez
magának egy "egészen kicsi" színházat, de arra hiába kértem, hogy ne
kem is küldjön valami igazolásfélét - hisz en is segítettem rajtuk, ahol
tudtam. Noha nem vágott a profilunkba, a német megszállás előtt leadtam
a Vigiliában egy Major Tamás és Várkonyi Zoltán fordította Moliére víg
játék pár részletét. mert akkoriban az is fontos volt, hogy valaki hivat
kozhassék rá, dolgozik valahol. A katolikus Vigilia elég jó fedőszerv volt
erre. Várkonyi Zoli azonban nem adott többé életjelt magáról, sőt ké
sőbb, ha az utcán találkoztunk, védekező-remegőndobta· fel két karját a
levegőbe - emlékeztetve arra a pánikra, amikor a Vígszínház kupolájá
nak beomlásakor a légnyomás engem a százkilómmal rádobott.

Ott, ahol most a büfé van, volt a Vígszínház alagsorának egy homorúan
lejtő folyosója, és én ezen haladtomban szembetalálkoztam három ma
gyar zabrálóval. Az egyiken kopott - valószínűleg lopott - piszkos
vasutas egyenruha volt. Újságpapírból sodort papírcsóva lobogó lángja
mellett közelítettek felém, azaz a színésztársalgó felé, ahol hatalmas láda
állt a sarokban, az igazgatóság valamelyik tagjának féltettebb holmijai
val. Társaímból egyetlenegyet sem láttam, engem pedig a fosztogatók be
löktek az alvóhelynek használt kisebb társalgóba és kívülről rám zárták
az ajtót. Azután feltörték az otromba nagy ládát, valószínűleg szintén pa
pírcsóvák világánál. Hosszú ideig szedegették ki a benne lévő, általam
nem ismert holmikat. Egyszerre csak fojtó füstszagot éreztem, kint pedig
elcsöndesült a motozás zaja. Teljes erőmből kitörtem a rám zárt ajtót, és
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a ládát lángokban találtam. Szerencsére ott volt a sorstársaim behordotta
több veder viz és így hamar eloltottam a tüzet. A fölfeszített, immár ham
vába holt láda mögött kedvenc cigarettámat, a napjainkban már nem
gyártott piros Darling tucatnyi csomagját találtam meg épségben, azon
kívül sok jó szivart. Nyolc-tíz napig nem kellett szenvednünk .a nikotin
éhségtől,

Mielőtt szembekerültem volna a fosztogatókkal, a dobkályha mellett
még jó két arasznyi magasan állt a kikotort hamu és salak, amit a közbe
jött incidens miatt akkor nem tudtam elszállítani. Ebben a hamuhalomba
dugta el a riadt Festetich Nikola, a kártyás fiatal gróf a szürke szarvas
bőr ujjvédőbe csomagolt húsz darab Napóleon-aranyát. Mivel a hamut én
hordtam ki, Festetich rajtam kereste az aranyait. Mondanom sem kell,
soha nem volt a kezemben Napóleon-arany.

Közben meglátogattam a Józsefvárosban lakó nővéremet. aki nagylel
kűségi rohamában. mivel tudta, hogy negyvenkét pengővel a zsebemben
bújtam ki a nyilasok kezéből, két darab tízkoronás Ferenc József-aranyat

• adott át apám örökségéből.

Várkonyi, Károlyi, Festetich, a nagy pókerezök az ostrom alatt villát,
telket ígértek a minket naponta egyszer bablevessel tápláló altisztnek. A
háború után a Thália Színház szerepkihordója lett ez a derék Gyuri. A
Vígszínházban két rejtekhelyről is gondoskodott számunkra. Amint ezt
már a Tettenérésben leírtam, az egyik menedék az ötszernélyes világító
udvarszerű akna volt, ahol minket a bombatámadás ért, a másik pedig
egy pince, ahol többek között Peti Sándor meg Zátony Kálmán, akkori
vígszínházi tagok meg egy újpesti szikvízgyáros is megbújt vacogva a
jéghideg, ablaktalan helyiségben. A gyáros jómódú ember lehetett - ké
sőbb még olvastam a nevét tengerkék szinű szódásüvegeken ~, s vele
volt agyonkényeztetett kamasz fia, aki folyvást a romok között kószált.
Egyszer nagy bosszúságot okozott nekünk. Kint álldogáló egyik sorstár
samtól orosz színészkatonák arcfestéket kértek, és azért cserébe egy
négyszögletes egész kenyeret adtak. Akkor már csak féltucatnyian vol
tunk a színésztársalgóban mint lakók, és a kenyérből mindenkinek ki
osztottunk húsz-huszonöt dekányi szeletet. Gondoltuk, három napig ki
tart ez az ajándék. Gyakorlatunk volt már a koplalásban. Nagy volt a
megdöbbenésünk. amikor kiderült, hogyaszódavízgyáros fia lopva az
egészet felfalta.

Egymás után szállingóztak el a megbúvottak. A város elromosodásának
mértéke voltaképpen akkor ütött meg, amikor a nővéremet felkerestem, s
megláttam a mai Tanács kórutat meg a Kálvin teret. Akkor azt hittem,
Pestet húsz év alatt sem lehet újjáépíteni.

Attól fogva, hogy egy alkalommal fele vagyonomat, az egyik arany
tízkoronást odaadtam Gyuri altisztnek, mintha elhidegedett volna körü
löttem a légkör. Pár nap múltán Schindelar, a színház felügyeletével meg
bízott férfiú, aki a mai Balassi Bálint utcában lakott, egyszerre kijelen
tette: ,~ Itt tovább nem maradhatsz.
Időközben Tornyai György barátom néhány kiló babot küldött szá

momra és egy üzenetet, hogy Újpesten a.Fő téren lesz számomra hely. El
szántam hát magam, hogy megteszem a közel tíz kilométeres utat Újpest
re. Altalános derültséget váltott ki, amikor tétován megkérdeztem, hogy
kell odajutni a Vígszínházból. Bár nagyapám is pesti lakos volt, apám pe
dig itt végezte a' Műegyetemet s gyermekkoromtól kezdve magam is
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gyakran vendégeskedtem a fővárosban. az elővárosokat, sőt még azok
fekvését sem nagyon ísmertern.jló kétórás gyaloglás után csak eljutottam
új vendéglátóimhoz, akik szeretettel vártak és megosztották velem szű

kös élelmüket.
Tornyai barátomban felébredt az üzleti érzék és vidéki vándorútra csá

bított. Nővérerntől egy terepjáró bakancsot is kaptam a lyukastalpú ci
pőm helyett. Utunk először a Pest megyei Domonyba vezetett. Az egész
éjszakát némi kis borocska mellett orosz tisztekkel' társalogtuk át. An
nál nagyobb volt a meglepetésünk. .hog y reggel kilenc óra tájt beidéztek
a katonai épületbe. Az igazolványba, amivel szabadon mozoghattunk,
nem az volt beírva ugyanis, hogy Tornyai-Schossberger, hanem csupán
Tornyai, valaki pedig sietett besúgni a hatóságnak, hogy "a Schcssberger
uraság visszajött!" Az orosz tiszt pedig nem tudta megérteni, hogy ha
valaki Schossberger, akkor miért Tornyai. Nem értette sem a névmagya
rositás szokásait, sem a nemesi előneveket. A helyzetet azzaloldottam
meg, hogy először is tüzet kértem a vallatónktól, azután pedig megma
gyaráztuk, hogy hiszen az orosz nyelvben is ott áll az apa neve a név
használatban. Miután ily módon tisztáztuk a kérdést, Iéllélegezve men
tünk ki a kastélyból.

- Hogy te milyen szemtelen voltál - támadt rám Gyurka -, hogy
még tüzet is kértél ettől a tiszttől.

- Szamár vagy - feleltem neki -, hiszen épp azzal igazoltam ártat
lanságunkat, hogy könnyedén tüzet kértem tőle, ezzel is jelezve, hogy jó
barátok vagyunk.

Szovjet emberekkel ezután sem volt semmi bajom, noha nem beszélek
oroszul. de valahogy lelki sugárzással éreztettem velük, hogy szeretem
őket, és ők ezt a lelki közvetlenséget mindig meg is értették.

Vidéki bolyongésaínk célja persze az élelemszerzés volt. Sok-sok ezren
jártak akkoriban ilyen utakon. Gödöllő mellett a Fekete-pusztával szom
szedos koronauradalomban előző ősszel nem törték le a tengerit. Alapos
készletet gyűjtöttünk az aránylag enyhe telet átvészelt tengericsövekből,

azokat megszárítottuk, aztán egy ugyancsak kis teljesítményű darálón
málélisztté őrö!tük. A lisztért a Károlyiak alapította újpesti kórház apácái
olajat adtak, és mi ezzel segítettűk házigazdáinkat. Tornyai volt ebben
az időben az élelmezési biztosom. de nekem is sikerűlt egyik vidéki
utamról jó kilencven dekányi falusi házikenyérrel megtérnem, amit bűsz

kén tettem le a ház asztalára. Hadd lássák, hogy nemcsak Tornyai, hanem
én magam is tudok szerezni egy s más megfizethetetlen élelmet!

Másnap délelőtt egyedül maradtam a lakásban. A gondos háziasszony
papírvékony szeletekre vágva egy kenyérkosárban odakészítette a rég
nem látott puha kenyeret az előre megterített asztalra.

Hirtelen csöngettek.
Nagy meglepetésemre "vígszínházi" küldöttség keresett fel. Bevezet

tem a vendégeket az egyetlen fűtött szobába, vagyis az ebédlőbe, ahol is
előadták. hogy engem gyanúsítottak először a Festetich-féle Napóleon
aranyak eltüntetésevel. annál is inkább, mert én arannyal fizettem az
altisztnek a harmincegynéhány tányér bablevesért.

- De hiszen az Ferenc József korabeli arany volt - válaszoltam, és
akkor jöttem rá, hogy engem lopással vádolhattak egymás kőzt, s ezért
tessékeltek ki a Vígszínházból.
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Valójában az történt, hogyaszikvízgyáros fia otthon Napóleon-ara
nyakkal gombfocizott és becsületes apja amikor rajtakapta a játékon. a
Vígszínházig pofozta vissza csemetéjét, ahonnan az aranyakat ellopta.
Nem tudom, hogy leshette ki a kölyök, hogy Festetich a hamuba egy
szürke ujjvédő tokot dug.

A három vendégem az iránt kezdett érdeklődni, hogyan lehet az új
pesti vasúti híd tájékán Budára átkerülni. Az engem becsületemben érin
tő elbeszélésük alatt· észre sem vettem, hogy milyen sóváran nézik az
ebédlőasztal ra kikészített kenyérszeletkéket. Miután többször is meg
köszöntem. hogy engem elégtételül felkerestek, azt hittem, indulnak Bu
dára, de akkor kiderült marasztalatlan maradásuk fő oka. A legbátrabb
szólalt meg:

- Nem kínálnál meg egy kis kenyérrel?
A forró szaunából jéghideg vízbe mártózó ember módjára mondtam: 

Parancsoljatok.
'Pillanatok alatt megették az egész kenyértartalékot. Még talán a mor

zsákat is felszedték a kosár alját kibélelő szalvétából. és csak azután tá
voztak.

En rámeredtem a pusztasággá vált ebédlöasztalra. Mit mondok majd a
háziasszonynak, ha hazajön? Am közben örömhír is ért, mert bármily
furfangosan, de néhány embernél visszanyertem a becsületemet. S a be
csületnek - úgy látszik - mindig súlyos ára van.

Horváth Elemér

'Kőpacsirta

hajnali bőlcső és álmatlan é j kőzőtt

vállamra vettem egy gazdátlan madarat
s amikor tájékom térképbe őltőzőtt

két kezem derűsen ácsolt egy ravatalt

hól egy vőlgy fenekén hol egy domb tetején
rihgatja~vállamat hol az éj hol a fény
megyünk a hóesés szerelmes szóverén
egy bőlcső egy nóta egy madár egy legény
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