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A FEGYVERMESTER

A rákozott kézvért szíjaival nem lehet mit kezdeni. A bőr megkeménye
dett és úgy koppan a vashoz, mintha testvért kőszőntene. AmelIvason
sérülésnek nyoma sem látszik, és apró, körkörös mozdulatokkal már
vagy negyedórája tisztogatja.

A Mester szívesen elbíbelődik fegyvereivel. Amellvértet nekitámaszt
ja a szótáraknak, néhány. lépést hátrál, és onnan veszi szemügyre. Erre
még ráfér egy kis ápolás, és újra nekilát azzal a ráérős gondossággal,
ahogy annak idején, kimenő előtt, ,a cipőjét tisztította.

Ebben Sárközy a mester. Egész zászlóalj bámulja a lábára feszülő ci
pészremekeket, pedig úgy hírlik, tízéves is akad köztük. A technika
azonban csodákat művel: "Végy puha rongyot, feszítsd jobb kezed muta
tóujjára, pasztázd be, majd mártsd a pléhdoboz tetejébe készített vízbe
úgy, hogy csupán egy csepp maradjon rajta. Aztán körkörös mozdula
tokkal addig politúrozd a bőrt - esetleg ismételd meg az egész folya
matot -, míg a vízcsepp el nem oszlik, és a homályos körők egyetlen
fényes felületté nem válnak." E szerint a metódus szerint egy-egy csuka
kifényesítese ugyan eltart háromnegyed óráig is, de a pasztázott és a még
oly puha kefével suvickoltakat össze sem lehet hasonlítani velük. Csak
hogy Sárközy főhadnagy úrnak már jó pár éve nem nő a lába, ők viszont
- tizenegy, tizenkét, legfeljebb tizennégy éves kamaszok - félévenként
fájó szlvvel adnak túl körmöt gyötrő cúgos és kinőtt Iűzős cipőiken.

cserélgetik a nadrágot, a zubbonyokat. és egy-egy új ruhadarabba:I min
den kezdődik elölről: a patinás rézgombok fényesítése, a cipők agyusztá
lása, mesterkedés a túlontúl egyenes szabású nadrágokkal, az otthoni
átszabások, amiket ugyan tilt a szolgálati szabályzat, de a kirneúőruhák

esetében ezt senki sem veszi komolyan.
A mellvértet a térdéhez szorítja, ujjára tekeri a rongyot, és mintha

ott kuksolna a mosdóban, még a víz szagát is érzi, vigyázz! vezényszava
kat hall messziről, és tudja, hogyaszázadügyeletes rövidesen belép a
hálótermükbe, és akkor Murányí nővendékúr kiereszti a hangját, fel
kell ugrania, s míg az ügyeletes továbbI-ot nem vezényel, cípőpasztás

ujját a combjához szorítja. Akkoriban kerül kezébe, talán éppen a gyen
gélkedőn, Scott kapitány útibeszámolója. de már semmire sem emlékszik
belőle, és akkor is szívesebben olvasna a másik kapitány tengeri utazá
sairól. Murányi növendék urat "tréfáiért", Tódort emeleti birodalmáért
kedveli, ahova rajzórák előtt olykor-olykor beszabadul. A hatalmas koc
kák, piramisok és tetraéderek mögül kiábrándítóan fehér görög istensé
gek bámulnak rá, az évtizedes portóI megvakult szekrényekben néhány
könyv, sosem használt filmvetítő, hatalmas fejesvonalzók, eltört három
szögek, egykor színes krétát tartalmazó, felrepedt hasú dobozok árváI
kodnak. Tódor nyomában sürgölődve hiába keresi a páncélkészítők és
íj gyártók, a fegyverművesek és agyazók; a kardcsiszárok, a tűsök, a
sarkantyúsok, a késgyártók, a puskamüvesek, a kengyelgyártók, az ágyú
öntök, a lemezkovácsok vagy a fegyverlakat-készítők legendás remekeit,
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amelyekről a takarodót követő félébrenlét varázsos negyedóráiban any
nyit fantáziál. Az elképzelt kincsek orrgazdag birtokosa szótlanul járkál
fel s alá az égre nyíló rajzteremben, olykor megáll a lovacskák faránál,
mindkét karját hátrateszi, mellére feszül a tiszti zubbony, kicsit himbálja
magát, és hatalmas orrán keresztül, csukott szájjal hümmög valamit.
A lovaglóülésben fülelö növendék megmered, Tódor keresztülnéz a
rajzon, meg sem látja a rossz minőségű, hullámos papírt, a foltfestést,
amely, akár vizes .ecsettel dolgoznak, akár szárazzal, akár kapkodva
csinálják, akár tempósan. mindig foltos marad, a gombfesték olvad,
mínt nyárson a szalonna, a pávaszemmintákban buborékok úszkálnak,
amelyek nem akarnak elpattanni, és ha kiadják lelküket, rendszerint már
késő: a szélük megszárad és éktelen pöttyökkel csúfítják el a ra izot.

Ojrahajtogatja a rongyot, és elövirít egy szám: 338. Ez volt bevarrva
minden fehérneműjébe, s még évek múlva is, különösen ünnepnapokon,
kezébe akad egy-egy megszámozott fehér zsebkendő, hogy idők múlásá
val a rongyoszsákba vándoroljanak, és csak a rézk í lincsek, szidolozásánál
vagy cipőtisztítás közben kísértse a fakulni nem akaró piros szám.

Gyülvészi ,huszár akar lenni (pedig bátyja milyen gyönyörűen orgonál).
Kovács negyvenkettes lábikójára büszke (s a szülei válnak). Jálics, Mikó
falvy vagy Soltész valahol kinn telepednek meg Nyugaton. Kecskést, a
szolmizácíó koronázatlan királyát, aki egyetlen tiszta hangot sem képes
kiadni a torkán, de minden dúrt, mollt,' eolt, myxolidot egyből vág, a
Ráday utcában, a református teológiai akadémia kapujában látja viszont,
s hangjegyfüzet helyett bibliát szorongat a hóna alatt. Vajon találkozik-e
még a tört ujjú Gundel fiúval, és milyen véletlenek hozzák majd elé a
tánctudóssá avanzsált Guszti növendék urat, aki ritkán parancsol, annál
többet nevet, s talán még" azon sem lepödnek meg, ha a királyvölgyi
kiskocsma előtt vagy a Forintos bástya tövében a romok közül olvadó
szernű cigánylány toppanna elébe, elkapná a kezét, és a tenyereből "há
rom csodálatos tündért" olvasna fejére, kikben' "a nagyságos tiszt úrfi
majd nagy gyönyörűségét leli".

A kirojtosodó szám, a mellvért és a fémtisztító jellegzetes szaga most
mindezt visszahozza, életet lehel beléjük. Kellemes bizsergés járja át,
pedig már-már maga is elhiszi, hogya múlt mindent megrág, elemészt,
és végül ,önnön magát is semmivé porlaszt ja, hogy szakadék tátong
mögötte, és saját magába kapaszkodva lebeg a semmi fölött. Holott az
békésen fekszik ölében, meg lehet markolní, és .már ötszáz év előtt is
ugyanígy kívánta és tűrte, hogy foglalkozzanak vele, hogy tisztítsa vala
ki, 'ha nem is éppen tubusból kinyomható nyugatnémet pasztával és
338-as rongyos zsebkendővel.

Vajon a taréjjal díszített sisak győzelmet hoz-e viselőjének? A páholy
ban ülők gondolhatják-e, hogy évszázadok múlva a véletlenek frivol
törvénye szerint egy Ieltűnően széles vállú, gyengén fizetett múzeumi
alkalmazott fog gyönyörködní a sisak előrenyúló vízírjében, a rákozott
nyakvértben, hogy miközben az ütközölemeznek kiképzett baloldali
vállvértet visszailleszti eredeti helyére, az .jut majd eszébe, hogy mindezt
a bécsi Belvedere-kastély aranytermében kihirdetett úgynevezett bécsi
döntésnek köszönheti, annak, hogy apját behívják katonának, hogy ép
pen "akkor, 1938. november 7-én betegszik meg tífuszban, hogy hősi

I halottnak nyilvánítják, hogy Werth Henrik vezérkari főnök aláírásával
érkezik hozzájuk levél, hogy apját kitüntetik a Felvidéki Emlékéremmel,
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hogy mint hősi halott gyermekét protekció nélkül felveszik a kőszegi

Hunyadi Mátyás Katonai Nevelőintézetbe. hogy később, épp árvasága
miatt, mindezt megbocsátják neki, elfelejtik, és még szociális ösztöndíjat
is kap, hogya történelem mellett régészetet is hallgat az egyetemen,
hogy a menzának átalakított Múzeum kávéházba időnként bekukkantó
orvostanhallgatók kőzűl éppen Menyussal akad össze, aki mindenkire
gyanakszik és mindenkitől fél, aki mindenkivel agresszív és niégís min
denkire szüksége van. Örá, a Fegyvermesterre is, vagy másik barátjára,
a Doktorra, vagy a pingpongbíróra és azokra, akikkel fejeini szokott
szombat délutánonként, gyertyavásárló ügyfeléire, hívőkre ésateistákra,
ellenségeire és barátaira éppúgy, mint a múltra, amelynek egy darabját
a Fegyvermester itt tartja az ölében és fényesíti, hogy néhány nap vagy
néhány év múlva a műteremben klisírozásra alkalmas képet készítsenek
róla. Acél, vésett, domborított technika. Zárt sisakjának harangja tiarárit-.
rovátkolt. Attört -fülvédőin sziv alakú dudort képeztek ki.

A derekához erősített kötelet a meggyfához hurkolja és lesi, mikor
koccan az ásó, vagy mikor kezd omlani talpa alatt a föld. Mert hogy a
templomot alagút köti össze a szigeti várral, mindenki tudja. A jegyző

lakban ezért lehet angol vécét építeni, ezért nem kell csatornázni, emész
tőgödröt építeni. A lefolyót egyszerűen bevezetik a török kori alagútba,
s még csak el sem falazzák. Az alagútnak (pontosan kiszámífja) keresz
teznie kell a kertjűket, és ha a jegyzöék nem árasztják el fekáliával
(mint ahogyan ezt teszik), még a várvédők is kimenekülhetnének. Fegy
verkutató szenvedélyének sárgarépák, petrezselymek, gyenge paprika
palánták, felmagzó saláták esnek áldozatul. Anyja bosszankodik, a nyolc
méteres csörsz-árka mélyül.. s az eredmény kőtörmelék, különös betűvel.

ékeskedő, csorba tégla, eltört libatartó, agyonrozsdásodott csoroszlya.
A gödör nyakig ér, a toronyóra háromnegyedet üt, és a 'galambok rá

telepednek a nagymutatóra. A templom felé indul, amelyet valamikor a
törökök bontattak le, s köveit láncba állított jobbágyok "szállítják" a
romokban heverő szigeti vár újjáépí teséhez. Hogy az alagúttal mi tör
tént, ki tudja. A harangozás viszont a vérében marad. Bölcskei' segéd
tanítók, madocsai iskolamesterek. foktői, pataji, dunalábodi papok vi
gyáznak rá, hogy a nagyharang kötele ne rántsa fel a mennyezetbe illesz
tett, egyik oldalán már vékonyra kopott fahengerig, Hogya kicsi ne
verje félre, csak közbeszóljon, aprózza a másik hangját, egyre közelebb
közelebb, míg egy kondulásig összetalálkoznak, de mintha csak meg
csókolnák egymást, már el is válnak. Az egyik mindig előresiet, a má
sik tekintélyesen ballag utána, és a markában érzi, ahogya két testvér,
az önmagára adó báty és a virgonc kamasz-öccs felesel, vitatkozik vagy
békésen elbeszélget egymással.

Dunalábodon is így harangoznak, és a kopár főtéren a nemrég leszag
gatott hirdetmény előtt már a frissiben tábornaggyá előléptetett Win
disch-Ctatz herceg fenyegetéseit silabizálják a megrémült parasztok,
hogy rögtön kőtél által kivégeztetik, akit fegyverrel a kezében fognak
el, és azon helységek, melJyekbül tőbb lakosok egyesülve a cs. kir. had
seregnek akármi módon kárt tenni tőrekvendnek vagy annak tutárait,
szállítmányait avagy egyes csapatokat megtámadni merészkedtiének,
tűzzel vassal elpusztíttatnak. A kopár főtért szegélyező suhángok még
csak rá sem bólintanak, s maga a herceg is .meggondolja magát. 1849.
március 22-én akasztófák helyett (a zsenge fák gyengék még arra, hogy
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elbírjanak egy embert) derest cipelnek a térre, és a büntetettnek mind
fejére, mind lábára gránátosok ülnek, hogy meg ne mozdulhasson. Min
den három-négy ütés után új pálca cseréltetik. Néhányan elájulnek. de
a harminc ütés rájuk veretik, bár szájokon, orrokon vérzenek. Es a haran
gok zúgnak Dunalábodon, a csemetefák belekapaszkodnak a homokos
talajba, lombj ukat tépi a vihar, de kibírják, és a törzs egyre erősödik.

a hatvanegynehány éves fák pedig már sok mindennel megbirkóznak,
a kötelet is át lehet vetni alsó ágaikon. De a különös szerelvény hiába
érkezik meg a vasúti állomásra, a dunalábodi özvegy papnénál a nagy
mosást nem halasztják el. (Ki tudja, hányszor hallgatja végig a Fegyver
mester ezt a történetet, hányszor és milyen megrettenéssel figyeli az
öregségében is szigorú szájat, majd később fensöbbséges mosollyal,
hogya főnix-ijedelem akkor is el-elszorítsa a torkát!) A lúgot a mosó
asszony felforral ja, a teknőnek nekigyürkőzik, és csak kilenc felé csapja
le vastag karjáról a szappanos vizet, s mint aki ismeri· a rendet és illen
dőséget, beszól a nagytiszteletű asszonynak, hogy most én egy órára
elmegyek rabóni. Es aznap az egykori suhángok is megtermik későn

beérő, súlyos gyümölcseiket: huszonhárom hullát tép a délután megér
kező vihar, hajukat a zápor az arcukba mossa, és néhány hónap múlva a
fejsze a fák gyökerére vettetik. A meggyalázott, gyilkos fákat kiirtja a
népdüh, a harangok zúgnak és megremegtetik a levegöt. A Fegyver
mester negyven év múltán mindezt hajlandó volna egy képzelődő öreg
asszony számlájára írni, hazug mítosznak vélni, míg egy hetilap szer
kesztőségében véletlen tanúj a nem lesz egy beszélgetésnek. A tizen
kilencben felakasztott parasztokról folyik a szó, akiknek emléke mindent
elront, lehetetlenné tesz, elgáncsol. A rokonság - a fél falu ezek kőzé

tartozik - idegenkedik,-d főtéri fákat, így hírlik, hiába ültetik újra, mi
előtt megerősödnének, titkos betegség pusztítja el mind, vagy talán a
szégyen ölí meg őket, a megvesszőzöttek és meggyilkoltak angolnavére.
A föld nehezen bocsát meg, mondja a szerkesztő, és a másik nevet.

A Fegyvermester viszont semmi nevetnivalót sem talál ezen.
A toronyban zúgnak a harangok, a kőtelek levegőbe- kapják, karjá

ban érzi, ahogy a szív néhányat vonaglik még, ütni szeretne, kondul is
párat, de már csak elhalóan, s végül megadja magát. A harangkötéibe
csimpaszkodó gyerek akkor még nem is sejti, hogy pár év múlva mene
kűlő bukovinai székelyek szekerei lepik el a falut, ő is segit itatni a meg
hajszolt lovakat, de hiába a kiengesztelés, egyszer eldördül egy lövés,
a közvetlen közelében kuporgó asszony felnyög, és teste megrándul.

Az asztalon hevernek megbékélt fegyverei: egy "salad" sisak, egy ti
zenkét gerezdes ezüstbuzogány, egy pallos, amelynek hármas vércsator
nájában latin felirás óva hamis barátoktól, egy hatalmas aranyozott hu
szártárcsa és a térdén fekvő díszvértezet láb- és kézvasai.

_A gödröt a hátsó udvarban csak húsz év múlva temetik be, és a duna
lábodi kopár főtéren a frissen ültetett facsemeték közül néhány suháng
mintha megeredne. A Fegyvermesternek azonban -- így hiszi -- ehhez
vajmi kevés köze van. A íejlövéses asszonyt a kórházból csak hetek
múlva engedik haza, a vértezet viszont lassan visszanyeri eredeti fényét,
pompásan csillog, a függőleges bordákban jól láthatóak a szeszélyes
indák közé rejtett, apró virágok. Újra nekitámaszt ja apolcnak, két lé
pést hátrál. onnan gyönyörködik benne. Majd kezébe veszi, és a mellé
hez próbálja. De a vért nem illik rá.
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