
FRANZ WERFEL

A káplán elbeszélése avisszaigazítottkeresztről

Ottokar Felix atya a Burgenland északi részében, az erdős Lajta-hegység és a Fertő tó
mocsaras-nádas partja közt fekvő aprócska Pamdorflelkészi hivatalát látta el. Parndorfkör
alakú föterével, libaúsztatóival és alacsony, gólyafészkekkel koronázott szalmatetös
házaival egyike a környék nyomasztó egyházközségeinek, szarmata hangulata komor
ellentétben áll az osztrák táj üdeségével. Fiatalkoromból jól ismerem ezeket a helyeket.
Mintha hajszálpontosan rajtuk keresztül húzódnék Kelet- és Nyugat-Európa közt a határ.
Pamdorfegyetlen nevezetessége, hogy a Bécs-Budapest főútvonalonfekszik, az Orient
és az Arlberg-expressz fényes kocsijai átsuhannak a pici állomáson, evilágjelentőségű

élményben sem Eisenstadtnak, sem a megyei székhelyeknek nincsen részük, A fészek
plébániája a Szenvedő Mária apátságának patronálása alatt áll, amely a Rajna-vidéki atyáké.
Valójában miért helyezték ide Felixet a bécsi munkásnegyedből,]edlerseeből, ahol a
főtemplom káplánja volt, ebbe az Istentől elhagyott Pamdortba, előttemnemigen világos.
Mivel ez az áthelyezés a harmincnégyes esztendőben volt, a kormánycsapatok és a
szocialista munkásság szomorú összecsapása után, okom van feltételezni, hogy a káplán
azon a véres februáron kompromittálta magát a felettesei szemében, és itt valamilyen
megtorló száműzetésbenélt. Nem tett erre semmiféle utalást, én meg érthető tartóz
kodásból nem kérdeztem meg őt. Pamdorfban enyéimnek kis közössége élt. Körülbelül
tíz család, összesen negyven fő. Keskenyen elnyúló kis hazámban voltak ilyen hitközségek,
Purbachban, Donnerskirchenben, Breitbrunnenben, Mattersdorfban, Andauban, Froch
tenauban, Kobersdorfban, északra egészen Petronellig és Kittseeig, ahol Ausztria,
Csehszlovákia és Magyarország határa találkozik, délre pedig Rechnitzig, adélszláv
királyság határáig. Ezek a hitközségek általában néhány régi családból álltak, s az ország
egész területén rokonságuk vagy s6gorságuk volt. Mindenütt ugyanazokra a nevekre
bukkanunk: Fürst, Zopf Perls, Knopf Weiner, Roth, Berger, Reissner, Balacz. Az
eisenstadti Weil család mellett a Fürstök sZámítottak a legtekintélyesebbeknek hitsorso
saik körében, noha nem abban az értelemben, mint az előbb említettek. Nagy vagyonra
nem tettek szert, de már a tizenhetedik században közülük került ki egy sor rabbi és tudós,
akik a gettó sajátságos szellemtörténetében jelentősszerepet vittek. A Fürst család innen
Pamdorfból származott, ahova a mostoha sors Felix káplánt is vetette. Ittélt Aladar Fürst,
harmincas évei elején járó férfi, fiatal házas, három gyermek apja, köZülük a legkisebb, egy
fiúcska, Ausztria fekete péntekjén épp háromhetes volt. Aladar Fürst különös, furcsa
ember lehetett, hiszen mint a filozófia doktora, Breslau héber szemináriumának
abszolvenseként nem jutott jobb eszébe, mint hogy sZülőfalujaszalmaviskói közé térjen
vissza, s ott elmélyedjék gondosan válogatott múvekből álló könyvtárában, amelyet
Németországból hozott magával, ezenkívül a helyi rabbi hivatalát töltse be Pamdorfban és
néhány környékbeli hitközségben. Parányi imaházban tartotta a szertartásokat, és a
környék különbözőnépiskoIáiban adott hittanórákat az izraelita gyermekeknek. Magától
értetődő, hogy a fiatal rabbi és a káplán szinte naponta találkozott. S hivataluk jellegének
kényes hasonlósága és különbözőségekövetkeztében nem kevésbé érthető, hogy a két
férfi majdnem egy évvel ezelőttig megelégedett a puszta köszönessel. Egy esküvői

szertartás alkalmából, amelyben Fürst is érdekelt volt, került sor először hosszabb
beszélgetésre. Ezután Fürst látogatást tett a paplakban, ezt a káplán nyomban viszonozta.
Kölcsönös meghívások, s mindennek rendszeres, bár visszafogott és nem túl gyakori
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érintkezés lett az eredménye. Abból következtettem erre, ahogyan Felix a taIálkozásaikról
beszélt. Közte és Fürst között alighanem nemcsak a valláskOlönbség húzódott gátló
erőként. hanem az az évszázados, mély idegenség, amit nem könnyü áthidalni. Ennek
ellenére Felixben kifejezett rokonszenv ébredt Fürst iránt. Inkább az ember, mint az
intellektus olvasottsága és műveltsége iránt, utóbbit gyakorlatias gondolkodása miatt nem
annyira becsülte, valami más töltötte el mély csodálattal. Ha jákob valamelyik fiával szóba
elegyedett, mindig ugyanazzal a kereskedő vagysajátosan zsidó közhelyszótárral kellett
számolnia, s ez bizonyos határt szabott a beszélgetéseknek Fürst feltúnőenkülönbözött
mindettől. A katolikus teológia tárgyaiban félelmetesen járatos volt (túlságosan is,
gondolta nyilvánvalóan Felix, ahogyan én ismerem): idézte Pált, Tamást, Bonaventurát,
Newmant, nagyobb tájékozottsággal, mint erre egy megnyomorított falusi káplán képes
lett volna. A lelkész azonban felismerte, hogy Fürst ezen a még mindig hívságos tudásán túl
atyái ősi-értelmetlen, bár a sok szenvedés következtében okkal való félénkségét a
keresztényekkel szemben is leküzdötte magában, járatlan úton haladt, komoly harcot
vívott hite céljaiért. Felix elmesélte nekünk, hogy a rabbi valamelyik megjegyzése milyen
megindító hatással volt rá. Egy beszélgetés során hangzott el, s a zsidók missziójáról volt
szö. (Eközben a káplán rám vetett egy pillantást "előadó-ágyáról".)

- Nem tudom, főtisztelendőúr - hangzott a rabbi megjegyzése -, miért tartja az
egyház olyan fontosnak, hogy megkeresztelje a zsidókat. Megelégedhetik-e azzal, hogy
ezer törtető vagy esendő renegát közül netán két igaz hívőt nyer vele? S aztán meg mi
lenne akkor, ha a világ minden zsidója kikeresztelkednék? Eltűnne Izrael. De vele eltűnne

az isteni megnyilatkozás egyetlen reális tanúja is. A szentírásnak a mi létezésünk által
dokumentált igazsága üres, erőtlen szólammá válnék, akár a görögök mítoszai. Az egyház
nem ismeri fel ennek veszélyét? Mi összetartozunk, főtisztelendő úr, de nem vagyunk
egység. A rómaiakhoz írt levélben ez áll: "Die Gemeinde des Christus fusst auf Israel."
Bizonyos vagyok, hogy amíg az egyház, Izrael is él, de szét kell hullania az egyháznak, ha
Izrael széthull ...

- S mi alapján gondolja ezt? - kérdezte a káplán.
- A mai napig tartó szenvedésünk alapján - válaszolt a rabbi. - Vagyazt hiszi, Isten

kétezer éven át hiába engedte volna, hogy tűrjünk és túléljünk?
Pénteken, március ll-én, úgy hét óra tájt, a káplán a szobájában ült. Egy órával előtte

meghallgatta a rádióban a népszavazás eredményét, a kancellár búcsúbeszédét, s azóta ült,
egy helyben, mozdulatlanul. Anélkül, hogy már tisztán látott volna, azon töprengett,
hogyan viselkedjék ebben a katasztrófában, amely most rátört a szegény országra. Ekkor
kinyJ.1t az ajtó, s Aladar Fürst lépett a szobába. Fürstön ünneplőkabát. Hiszen már
megkezdődötta sábesz. Hosszú szempillájú, rövid szakállú keskeny arca még sápadtabb
volt egy árnyalattal, mint máskor.

- Bocsásson meg, főtisztelendő úr - kezdte kifulladva -, hogy így bejelentés nélkül
török be magához .. , Már megkezdtük az ünnepet ...

- Úgy gondolom, az események megtörik a sábeszt - jegyezte meg a káplán és
közelebb tolta vendégének a támlás széket, Fürst azonban elhárította, hogy helyet foglaljon.

- A tanácsát szeretném kérni, főtisztelendő úr. .. Mert tudja, én nem számítottam
minderre, én egészen meg vagyok Hallotta, hogy itt van ez a Schoch a környéken, már
egy hete ... Sturmführer az SA-ban Egész bandát toborzott egybe, gazdákat, munkáso-
kat a gyutacsüzernböl, munkanélkülieket, ülnek a vendéglőben és fenyegetőznek, hogy ma
éjszaka minden zsidót megölnek ...

- Azonnal elmegyek az öreg Schochhoz - mondta a káplán -, tőle ez a surbankó
még tart ...

Ez nem ígyvolt, Felix is tudta. Az idős Schoch Rust járás egyik legmódosabb gazdája volt
és jó katolikus. Legkisebb fiával, Peterrel nem volt szerencséje. Amikor a fiú alig tizenhat
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évesen apja egyik cselédlany1t teherbe ejtette - ami falusi felfogás szerint még nem
számft akkora bűnnek -, tettlegesen megfenyegette a lányt, majd a lány minden
megtakarítottpénzét kilopta a bóröndjébóL Ebbőlszóbeszéd lett, s igennagy dühbe hozta
az öreg Schochot. Elküldte Petert Leobenbe, erdésziskolára. Mivel azonban a fiú a
népiskola hat osztályán is csak végigbukdácsolt s még írni-olvasni is épp hogy megtanult,
már a felvételi vizsgán megbukott, ahol pedig bármelyikfavágó megfelelt. Kudarcáról nem
számoltbe odahaza, inkább a mozgalmasvárosban maradt, ahol jobban érezte magát, mint
otthon, s elmulatott egycsomó pénzt, amit állítólagos tanulmányai költségére csikart ki az
öregből. Nonnális időbenPeter pályafutásabizonyosan tragikus véget ér, de napjainkban
kézre jött neki a Harmadik Birodalom kifizetődő .mozgalma", Ez a .mozgalom" ravasz
előrelátással vonzotta magahoz az ilyen semmirekellőket,hiszen a szellemi tehetségte
lenség korántsem zárta ki a kíméletlen erőszakra való zseniális képességet. A módos
parasztfiúból tehát "ill~ tag" lett, s nem utasította vissza a pártkassza napi öt
schillinges támogatását, amelyből cigarettaszükségletét fedezte. Néhány heveskedés,
bűncselekménykövetkeztében beírta nevét a párt történetének nagykönyvébe, s amikor
kénytelen volt több hónapi börtönre bevonulni, azon mártírok sorába lépett elő, akiket
Berchtesgaden aztán felszabadított a "megaláztatás és üldöztetés alól". Ezvolt tehát az ifjú
Peter Schoch, akinek puszta neve hallatán halálos rettegésbe esett dr. Aladar Fürst.

Most mégiscsak leült. A Idplán pohárka sligovicát nyújtott neki.
- Nem kell mindjárt a legrosszabbra gondolni - vélekedett.
- Hát hogyne kellene - mondta Fürst. - Lehet, hogy azt kellene ... Hallgasson ide,

főtisztelendőúr, egy óra múlva indul egyvonat a magyar határra ... Arra gondoltam, nem
kellene mégis ... Adjon nekem tanácsot ... Hát persze, szegény feleségem még csak egy
hete kelt fel a gyermekágyból ... Mit tegyek, főtisztelendőúr, Mjon tanácsot, nekem úgy
tetszik, ez a dolog máris több mint égetőensürgős ...

Ekkor Felix olyat tett, amit azóta sem tudott megbocsátani magának. Előttünkezt nem
mondta, de kiéreztem a hangjából. Igen rossz tanácsot adott. De hát ki is volna képes ilyen
helyzetben dönteni, most jó tanácsot ad vagyrosszat?

- Valóban itt tudna hagyniilyen hirtelen mindent, doktor Fürst - kérdezte. - Hiszen
még az új kormányt sem ismerjük, Ki tudja, talán minden másképpen alakul Ausztriában,
mint gondolnánk ... Várjon még egy-két napig ...

- Köszönöm a tanácsot... Thlán igaza van... Nagyon nehezemre esett volna itt
hagyni a házamat, a családom már időtlen ideje itt él, én is egyedül ezért jöttem vissza ide
Pamdorfba a nagyvilágból ... Thlán ...

A káplán kikísérte őt a csillagfényes éjszakába. - Holnap átmegyek, megnézem, mi van
magukkal - mondta búcsúzóul.

Fürst azonban, mielőtt csüggedten távozott volna, azt mondta:
- csak egyvalamitól félek, főtisztelendőúr, hogy a fajtánk túlságosan elpuhult már és a

sok üldöztetés során elveszítette elődeinkősi erejét és tartását ...
Rákövetkező nap reggel kilenc órakor - a káplán épp azon töprengett, vasárnapi

prédikációjában majd meddig menjen - tompa zaj és kiáltoZás zavarta meg, a főtér felől

hallatszott a csukott ablakon át. Úgy, ahogyvolt, kirohant a házból, kalapot, felöltőt se vett.
A téren akkora tömeg gyGlt össze, mint legfeljebb hetivásár alkalmából szokott. A kopár
parndorfi síkság tanyásaí, de még Neusiedl am See lakosai is ideözönlöttek a "hecc"
reményében - szőlősgazdák, cselédek, cselédlányok, néhány munkás a közeli gyutacs
üzemból, a cukorgyárból, sokféle lézengő,aki minden csődülethezodafurakszik. A tömeg
közepenkatonás rendben felsorakozva egyszakasz fehérharisnyás, egyenruhájukat barna
ing és karszalagegészítette ki. Az előtt az épület előttsorakoztak fel, amelynél mutatósabb
egész Pamdorfban nem volt. Thlán illetlen mondani, hogyépp a Fürst család tulajdona volt
ez a pompás épület, a környéken különben az egyetlen kétemeletes ház, de hát Aladar
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Fürst nem tehetett róla, hogyvalamelyik őse több mint kétszáz esztendeje épp ilyen házra
tett szert. A földszinten, a kaputól jobbra és balra két nagy kereskedés volt, Sigmund Kopf
Polgári Sütödéje meg Samuel Reissner és fia Vegyes- és Gyarmatárukereskedése. A két
üzlet tulajdonosa, feleségük, gyermekeik, a segédek ott álltak kis csoportban a kapu előtt,

középütt a fiatal Aladár Fürst, az egyetlen, aki emelt fővel állt és nem látszott rajta
megtörtség. A rémült kis csapattal szemben Peter Schoch állt peckesen, automata
fegyverrel a kezében, mellette pedig egy apró, izgága emberke, acélkeretes szemüveggel,
fején piros szolgálati sapka. Ez utóbbi Ignaz Inblicher, a parndorfi vasútállomás főnöke
volt. Peter Schoch, a ritka csinos alkatú fiatalember, épp most fejezte be szónoklatát:

- Néptársaim, németek, tűrhetetlenegy német néptárs szemében, hogy mindennapi
kenyerét egy zsidó pékségből kapja. Ezért a német nép nevében a Kopf pékséget
árjásítottnak nyilvánítom. " Kopf helyébe ezennel Leopold Havranek néptársunk lép ...
Sieg Heil ...

Peter Schoch erőltetettirodalmi német nyelven beszélt, amelynek hézagain leplezetle
nül ki-kibújt a dialektus. A barnaingesek üvöltötték utána, hogy Sieg Heil. A tömeg
szokatlanul csöndben volt, részvétlennek és kíváncsinak tűnt. Ebben a pillanatban az
izgága emberke, a piros sapkás állomásfőnökvette át a szöt.

- Tisztelt uraságok, itt minden rendben fog menni, nálunk nem létezik túlkapás,
minden parancs szerint történik, a németség egyenlőa szervezettséggel. .. Egyetlen haja
szála sem fog meggörbülni senkinek .. , Csupán egy kötelezvényt musZáj aIáímiuk, hogy
szabad akaratukból rendelkezésre bocsátják minden ingóságukat és elhagyják a német
területet ... Végsőhatáridővisszavonhatatlanul a mai nap, délután négy óra ... Akit a ház
lakói közül azután még itt találunk, a kellemetlen, nagyon is kellemetlen következ
ményekért magát okolja ... Csakis két út járható a zsidó kérdés megoldásában. A Führer az
ő végtelen jóságában a másodikat választotta ...

Akáplán tüstént belátta, ő itt mást nem tudna elérni, csupán saját személyér is veszélybe
sodorná feleslegesen. Hazarohant és elkezdett telefonálni, felhívta a csendörparancsnok
ságot, a megyei elöljáróságot, az eisenstadti tartományi kormányt. Mindenütt kitérővagy
elutasító választ kapott. Legjobb akarattal sem tudnak mit tenni. A párt közvétlenül
Berlinbőlkapja utasításait. Felix atya hirtelen elhatároZással elrohant az egyik birtokos
hoz, akinek autója volt, s félóra múlva már Eisenstadt felé sZáguldott. Ott Ponciustól
Pilátusig mindenkihez elszaladt, végül Burgenland apostoli kormányzójánál, egyházme
gyei elöljárójánál, ilyen-olyan monsignorénál kötött ki. A prelátus feltűnő komorsággal
fogadta. Mivel Bécsben az egyházi felettességnek úgy tetszik, hogy az új vezetéssel, amely a
tanítás szerint ugyanúgy Istentől kell hogy származzék, bizalmas legyen, egy falusi
lelkipásztornak ő is csak a teljes pártatlanságot ajánlhatja.Nagyon is jól tudja, mit terveztek
a mai napra szerte a falvakban, mégis ama nyomatékos kívánságának adna hangot, hogy az
egyház részéről az üldözött zsidók érdekében semmiféle beavatkozás ne történjék. Ezek
az események joggal elítélendők, de semmiképp sem esnek a tisztelt atyák hatáskörébe.

Mire a káplán a pamdorfi fótérre visszaérkezett, a templom éppen elütötte a hármat.
Aladar Fürst háza előtt ott állt a Moritz Weiner-féle fuvaroz6vállalat két teherautója.

Apékségből, a vegyeskereskedésból és a szárazkapun át ágyat, szekrényt, asztalt, széket
cipeltek és raktak fel az egyik teherautóra. Inblicher állomásfőnökminden egyes holmit
megvizsgált, engedélye nélkül semmit sem lehetett kiadni az üldözötteknek. Minden
darabot, ami megtetszett neki, azon nyomban félre kellett tenni. A barnaingesek gúlába
rakták fegyverüket s csak lebzseltek fel-alá nevetgélve. Schoch és cimborái a vendéglőben
tanyáztak. Szélcsend volt, a helységre különös, tejszerű köd ereszkedett. Az üldözöttek
csoportja két családdal bővült. Most már húsz főnél többet számláltak. A káplán
elcsodálkozott, milyen izgatottan és fejvesztetten szökdelnek ide-oda, százféle fölös utat
járnak és láthatóan semmi elképzelésük sincsen. Agyerekek is mohó kíváncsisággal nézték
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ezt a jövés-menést. Mindannyian kókadt árnyékokhoz hasonlítottak, amiket a láthatatlan
szél ide-oda ingat. Felix atya belépett a rabbi lakásába. A gyennekágyból alig felgyógyult,
törékeny asszony, aki Németországból származott, kapkodva rendezkedett. Hegyként
tornyosuló ágynemű, asztal- és fehérnemű középén állt és egy agyontömködött utazó
kosárba próbálta mindezt belegyömöszölní, Szeme a gyengeségtől és kétségbeeséstől

szinte kimeredt. A szomszédos szobából békés gyennekcsacsogás és a csecsemő

követelődző sírása hallatszott át. Fürstöt a káplán a könyvespolc előtt találta. Néhány száz
kiválogatott könyv halmozódott a rabbi előtt. Kezében egyetlen könyvet tartott s
elmélyülten olvasott benne, arcán a mosoly árnyalata. Ennek a zsidónak a látványa, aki
olvas, amíg körülötte összeomlik a világ, igen mély benyomást tett a káplánra. (Maga
vallotta be később nekünk )

- Nagytiszteletű doktor Fürst - szólalt meg végül a káplán -, én sajnos rossz
tanácsot- adtam magának... De hát ki sejthette ezt... Magának szerencsére magyar
útlevele van . .. Talán a]öístennek magukkal különb terve van, mint velünk. .. Talán azzal,
hogy megnyilatkozik, ki akarja a veszély zónájából vinni a népet ...

Aladar Fürst tekintete hosszan a papéba mélyedt, a káplánt ez annyira meghatotta és
megnyugtatta, hogy végül maga is segített a kiválasztott könyveket lecipelni.

Egy óra múlva mindenki útra készen állt. Inblicher a kitelepítendők legértékesebb
holmiját visszatartotta, a legszebb bútort, az ezüstöt, a nők minden ékszerét, az árut meg a
pénzt, amit meg tudott kaparintani, hiszen minden üldözöttet, még Fürstöt is, ingre
vetkőztették és kínos motozasnak vetették alá. A rabbi könyvtárat az állomásfőnök

megvető pillantással továbbengedte. Mivel mindennek "rendben kellett lezajlania" és "a
németség egyenlő a szervezettséggel", a hátrarnaradó tárgyakról részletes kimutatást
készített a boldogtalanoknak, hogy ezzel a puszta rablást hivatalossá tegye és a
törvényesség szintjére emelje. Peter Schoch az első teherkocsi vezetőjemellé ült, és már
ingerülten hadonászott. A bamaingesek ütlegeléssel, dühödt rúgásokkal zavarták fel az
üldözötteket az első teherautóra. A kisgyerekek keserves sírásba kezdtek. A bámészkodó
falunépe meg se pisszent, a kíváncsi tekintetekből nem lehetett kiolvasni, helyeslik vagy
ellenzik magukban a történteket. Schoch emberei már beindították a motorkerékpárokat.
Ekkor Felix káplán szorosan Ignaz Inblicher elé állt: - Állomásfőnök úr! - mondta és
kiegyenesedett. - Nem tudom, kinek a megbízásából és egyáltalán hivatalos megbízásból
teszi-e ezt ön... De felhívom a figyelmét, ha önhatalmúlag cselekszik, egyszer majd
felelősségre fogják vonni érte, így vagy úgy. .. Ezek az emberek háromszáz éve itt élnek
bizonyítottan Parndortban és a lakosságnak még soha nem volt panaszra oka... A
városokban talán másképpen van, de itt ez a helyzet. .. Most már halálra ijesztette őket,

büntetésnek ennyi elég, elégedjék meg vele és várja meg, hogy erről a dologról törvényes
rendelkezés legyen ...

Az izgága, acélkeretes szemüvegűemberke kéjesen szívott egyet a cigarettáján, majd a
füstöt a káplán arcába fújta: - Csak ne sürgessen, tisztelendőúr - suttogta barátságosan
-, itt mindenki sorra kerül. És a papi urak lesznek a következők, erre megesküszöm
magának. .. De ha kiejt még egy szöt ezekért a mocskos zsidókért, maga is felszállhat
közéjük jó társaságnak ...

- Ezt is teszem - mondta a káplán és egyetlen ugrással fönt tennett a teherautón. Az
ott levők értetlenül bámultak rá. Fürst felesége mellett talált magának helyet. Fürstné
karján tartotta a csecsemőjét, a rabbi a másik gyermeket, a kicsinyke kislányt próbálta
megnyugtatni. A legidősebbet, a négyéves kisfút a káplán vette az ölébe és tréfálkozott
vele. Az első teherautó elindult. Nyomában a másik is. Aztán felvonítottak a motorkerék
párok.

Elhaladtak Neusiedl mellett, azon a széles úton, amelyik a tó mentén, bár ezt innen nem
lehetett látni, a magyar határhoz vezetett. Miért nem a fóútvonalon haladtak a legnagyobb
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határátkelőhely, Hegyeshalom felé, az Schoch titka volt. A morranó autók tetején senki
sem szölt, csupán a gyerekek kérdezgettek időnként siránkozva. A káplán megpróbált a
száműzöttekbe bátorságot önteni, de a süketnémák homályos, üres tekintetével hall
gatták. Néhány idős és beteg ember is volt közöttük, például az öreg Kopt; a pék édesapja.
A Rust szabad város kőfejtőjéhezleágazó utat már maguk mögött kellett hagyniuk, amikor
alkonyattalleszállt a tó felől az a fojtogató, sűrű köd, amelytől ez a vidék olyan babonásan
félt. Schoch megállította az oszlopot. A bamaingesek lekászálódtak motorjukról. Rövid
parancs hangzott: - Leszállni! Lepakolni! Teherautók vissza! - A kísérteties ködben,
amely magába nyelte a fényt, a rohamosztagosok rávetették magukat a második
teherautóra. Komódok, kredencek, féltett házi ingóságok, mindenfajta konyha- és
ebédlőfelszerelés zúdult le az úti sárba és törött szanaszét. Az asszonyok fájdalmas
jajdulásba kezdtek. Felix megragadta Schoch kezét és ráordított: - Mit művel? Megőrült

maga?
A Sturmführer mellbe taszította a papot úgy, hogy az hátratántorodott. - Kuss, csuhás,

téged is elkaplak még!
Ezután a rabbi könyvei kerültek sorra, akár a repkedő madarak, követték a pusztuló házi

ingóságokat. Aladar Fürst odaszaladt. De amikor a káplán lehajolt, hogy legalább egy-egy
könyvet megmentsen, Fürst rászólt:

- Minek? Nem mindegy? Ha vesznie kell az embernek, vesszen csak minden ...
- Irány az út jobb oldala - vezényelt Schoch -, indulás előre! - S a bamaingesek

letaszították a tétovázókat, fiatalt, öreget, a szabad mezőre. Senki sem maradhatott az
úton. Nem voltak tekintettel sem aggastyánra, sem gyermekre. Ha elpusztul valamelyik az
erőltetett menetben, annál jobb. Törvényenkívüliek ezek mind, olyanok, akiket már az
állam meg nem véd, ellenkezőleg. Smikor juthat valakicivilizált korban, Európa közepén,
ilyen engedélyezett, sőt támogatott embervadászathoz, amilyen ez itt? A vadászok
ráZkódva röhögték a ziháló vadat, ahogy árnyékként ingott ide-oda előttük. A köd egyre
sötétebbnek mutatkozott. A káplán hirtelen érezte, bokáig, majd térdig jéghideg vízben
gázol. Betévedtek a mocsarasba, amely Mörbischnél a tavat körülfogja. Felix magasba
rántotta a négyéves kisfiút, akit eddig kézen vezetett. Bal karjával átfogta, jobbjával közben
a fiatal anyát támogatta, aki csecsemőjével már alig vonszolta magát ...

Itt az elbeszélő hirtelen elhallgatott. Szürke szeme kifejezéstelenül meredt ránk a
pórusos arcból. Arra használtam a szünetet, hogy megkérdezzem:

- Káplán úr, ott a mörbischi mocsarasban föltette magának a kérdést, miért van
mindez így?

- Még a választ is meg tudtam adni rá, kedves doktor ... Azemberiségnek folytonosan
büotetnie kell önmagát... Méghozzá a szeretetlenség bűne miatt... Mindaz, ami ma
történik, bizonyos értelemben annak a mérhetetlenül nagy szeretetlenségnek a követ
kezménye, amely világunkat elárasztja ...

A csodával volt határos, hogy ezután a "lerövidítés" után viszonylag hamar kijutottak a
mocsárból és újra elérték az országutat. Smég inkább csoda volt, hogy senkinek baja nem
történt, senkinek sem veszett el senkije, semmije. Az éjszaka beálltával metsző hideg
támadt és felszakadt a köd. Amott Mörbisch fényei látszottak. Mindenki futásnak eredt.
Mörbisch szélsőházain túl volt a határ. Aszülőföld, tegnap még természetes helye meghitt
életüknek bennük máris pokollá vált, oda egyikük sem fordul vissza.

Az éjszaka nagyon sötét volt. Fagyos szél kerekedett. Az osztrák vámépület felől már a
hódítók zászlaja lengett. A határőrség, amelyet még nem váltottak le, mihelyt megpillan
totta az SA-legénységet áldozataival, eltúnt a színről. Az út a magyar határállomásig, alig
száz lépésnyire onnan, szabad volt. Aladar Fürst összegyűjtötte a menekülők útleveleit.
Néhányé közülük, a sajátja is, magyar útlevél volt, mivel a Saint Germain-i és trianoni
békeszerződés után sok burgenlandi különbözö okokból megtartotta régi állam-
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polgárságát. A rabbi az italokkal átment a magyaroldalra. A káplán elkísérte. Peter Schoch
vidáman fütyöl'észve poroszkált a nyomukban. Avámos odaát az irodájában pillantást sem
vetett az útlevelekre. - Van az uraknak, kérem, permissziójuk a bécsi magyar királyi
főkonzultól?

Aladar Fürst szájaelfehéredett. - Miféle permisszió, az Istenért?
- E hónap mai napján, déli tizenkettőkor érvénybe lépett rendelkezés szerint a

határátlépés csak a fókonzulátus permissziójávallehetséges.
- De hát ez lehetetlen - nyögte Fürst -, mi erről semmit se tudtunk, és már nem is

tudtuk volna megszerezni a permísszíöt. csak hat óra haladékot adtak nekünk ...
- Ehhez nekem, kérem, semmi közöm...
Schoch lépett oda S vágta le az asztalra "nyilatkozatát", amely szerint az elűzöttek saját

kezű aláírásukkal igazolják, hogy önsZántukból, minden kényszer nélkül kívánják elhagyni
hazájukat.

- Hívja ide afelettesét - mondta a káplán, s ezt úgy mondta, hogy a határőr felállt s
ellenkezés nélkül végrehajtotta a parancsot.

Jó tíz perc múlva karcsú, őszes tiszt kíséretében tért vissza, a tiszten messzíröl látszott,
hogy a császári és királyi hadseregben szolgált. Idegesen babrált az útlevelekkel, közben a
káplán, saját jövőjével nem törődve, élesen rátámadt.

- Tanúja voltam, őrnagy úr, amikor ezeket az embereket néhány órával ezelőtt

kifosztották és áthajtották őket a mocsaron idáig a határig, kíméletlenebbül, mint az
állatokat ... Dr. Fürst úr magyar állampolgár, mások közülük is azok, amint az útlevelükből

láthatja. .. Kultúremberek között nem létezhetik olyan jogszerű rendelkezés, amely a
védelmet keresőkelőllezárhatjaa határt.

- Na-na, tisztelendő uram - szélalt meg a tiszt és sötét szemében keserűséggel

Felixre nézett. Majd sóhajtva hoZZáfűzte: - Nehéz, igen nehéz ...
- Hiszen csak néhányan vagyunk - kérlelte Fürst -, a legtöbbnek rokonai vannak

Sopronban. .. Nem lesZünk az állam terhére ...
Az őrnagy homlokát ráncoita egy darabig s gondolkodott, majd úgy döntött:
- Menjenek vissza a határ túloldalára és várjanak! Felhívom Sopront, a főispánt.

Az osztrák határőrség előtt szabad tér volt. Balra a tóparti nádashoz vezetett az út,
jobbra beleveszett a szőlőskertekbe. A szabad téren a: bamaingesek motoríaík fényszóró
jával megvilágított színpadot alkottak. Az idős férfiakat beterelték a fénykörbe s a
koncentrációs táborok jól bevált példájára azzal szórakoztak, hogy az elesőknek gyors
tempóban guggolást vezényeltek. - Föl-Ie-egy-kettő! - Egy idő múlva az öreg Kopf
szívgörcsöt kapott és összeesett. Addig rugdosták, amíg talpra nem állt. Akáplán közel járt
ahhoz, hogy beálljon a megkínzottak közé és megossza velük ezt a megaláztatást. De tudta
jól, ennek a tettének sem lenne semmi hatása, hacsak nem e győzelemtől részegültek állati
röhögése. Egygondolat újra meg újra fölmecült benne aznap éjszaka. A cellában elmondta
nekünk: - Ezek a szerencsések mindig vétkeznek, ezek a szerencsétlenek pedig mindig
bűnhődnek. - Nézősereg is gyúlt, mörbíschíek és a magyar határról az őrök. A káplán
látta, amint az egyik altiszt kiköp és meglöki amellette állót: - Ha ilyesmit kéne
végigélnem - mondta -, én bizony családostul kiirtanám magamat ...

Már félóra múlva megérkezett az autó a főispánnal, Sopron, a német-magyar megye
székhelye csupán néhány kilométerre esett a határtól. A megye vezetője kedélyes, kövér
ember, azzal a könnyed eleganciával, amit testes férfiak oly gyakran igyekeznek viselni.
Arca piros volt, bajsza fehér, s még ebben a kutya hidegben is izzadt. Előbb mindenkit
maga köré gyűjtött, majd csípőre tette a kezét, hogy szétfolyó alakja jól fessen, és
lovaglótartásban, féllábon hintáztatta magát:

- Ejnye, gyerekek, mit műveltek itt nekem? Én nem hághatom át a törvényes
rendelkezést, éncsak egy végrehajtó tisztviselővagyok, én kezeskedem a belügyminiszter-
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nek ... Magyarország jogállam és mi a keresztény kurzust visszük ... De ultra posse nemo
teneatur ... Nem teremthetek precedenst ... Hogyan is?Ha énma benneteket átenged1ek
a határon, holnap újak jönnek és hivatkoznak rá. .. Ez lenne belőle, be kell látnotok ...
Magyarország olyan ország, amelyiknek levágták a karját meg a lábát, munkanélküli van
temérdek, ez hiányozna csak... Megértettetek engem. .. Hát eredjetek szepen haza,
ahányan csak vagytok ... Én személy szerint nagyon sajnálom ...

- Mielőtt ezek hazamennének - szölalt meg a csendben Peter Schoch -, mi
valamennyiüket halomra lőjük... - S mindnyájan érezték. a Sturmführer szava nem
puszta fenyegetés. Először Aladar Fürst igyekezett nyugodt hangon megértetni, teljesen
lehetetlen csecsemőt,kisgyermeket, félig még gyermekágyas asszonyt, de idős embereket
is itt a szabadban (mi az hogya szabadban), a semmiben éjszakáztatni, hiszen ott, ahol sem
egyik ország, sem másik ország nincsen, ott valóban a semmi van. Nem könyörgött, csak
szelíd hangon beszélt, mint aki pontosan tudja, miféle sors vár rá. A káplán azonban
könyörgött s a magas beosztású hivatalnokot kérlelte Krisztus nevében, legalább erre az
éjszakára fogadja be a határ túlsó oldalán az elúzötteket, mert sem Mörbischben, sem más
osztrák településen nem fogadnák be őket, az iménti fenyegetésről nem is szölva, A
főispán kítartóan hintázott a fél lábán és törölgette az izzadságot magáról. - De,
főtisztelendő úr, miért nehezíti a dolgomat még jobban? Azt hiszi, én nem vagyok ember
és nem szenvedek ettől? A kormány egyszer s mindenkorra lezárta a határt. " Igazán
nagyon sajnálom ...

A főispán vigaszként valami ennivalót osztatott ki sofórjével az asszonyok közt,
Sopronból hozta magával. Vajon a jellemén múlt, hogy az ennivaló amolyan olcsóféle
édességvolt, amilyet a perecesek árulnak az utcán?Azasszonyok ernyedt kézzel vették át s
nem is nyúltak hozzá. Az őrnagy a bajuszát rágta s meredten a csizmája orrát bámulta.
Ekkor a főispán féIreintette őt és a káplánt. Föl-Ie járkáltak a két határépület között,

- Eszembe jutott valami - mondta a főispán -, talán kiút lehetne... De én nem
tudhatok róla, megértette, őrnagyúr?

Aztán ktfejtette elgondolását. Az őrnagy látszatra engedje át a társaságot a határon, de az
éjszaka folyamán, legjobb ha a tavon át, csempéssze vissza őketAusztriába. Ezzel egyszerre
eleget tesz a törvénynek is, a humánum követelményének is.

Az őrnagy megállt és kihúzta magát.
- Főispán úrnak csak csippentenie kell a szemével. és én ebben az esetben

megkerülöm a törvényt... De magam is családapa vagyok, és ahhoz nem adom oda
magam, hogy nőket és gyerekeket egyszeruen halomra lőjenek...

- Ahogy gondolja, kedvesem, ez csak amolyan ötletféle volt - mosolygott a főispán és
beszállt a kocsijába anélkül, hogy a káplán magasra emelt kezére ügyet vetett volna.

Az éjszaka valamennyire kivilágosodott. Nagyon fehér, negyedféle hold jött fel az égre, s
mintha metszőbbé tette volna a hideget. A közeli szőlőskertben présház körvonalai
rajzolódtak ki, talán csak hajlék volt, amely szüretkor védelmet nyújt a szél és az eső elől.

Aladar Fürst ide vitte a végleg kimerült asszonyt és a kicsinyeket. A káplán a négyéves
fiúcskát cipelte, aki a karján aludt. Közben az őrnagy a magyar határőr-laktanyából

takarókat küldött, szalmazsákokat, kenyeret és kávét osztatott szét, Parancsot adott, hogy
emberei állítsanak fel két sátrat, egyet a férfiaknak, egyet a nőknek. A bamaingesek egyre
rosszabb kedwel figyelték saját földjükön ezt a berendezkedést, de alighanem szégyellték
megakadályozni. A káplán ellenállt a kísértésnek, hogy Mörbischbe menjen és szállást
kérjen a maradék éjszakára a paplakban. A káplán edzett férfi volt, nem viselte meg a
szabadban töltött éjszaka. Együveg tejet kért az őmagytól a gyermekek számára. Amint az
adománnyal a présházhoz közeledett, a tér felől hirtelen éles vezényszót hallott.

- Eligazítás! Férfiak, sorakozó!
Az épp alváshoz elnyüjtözö árnyak fölkecmeregtek és egybeverődtek a motorkerék-
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párok reflektorfényében. Utolsónak Aladar Fürst jött. Anúg a többiek halkan nyögdécsel
tek, Ő szelíden és egykedvűen nézett maga elé. Peter Schoch peckesen vonult előttük. A
barnaingesek teli torokból nevettek. Most következett a fő attrakció. Schoch nagyobb fa
horogkeresztet tartott a kezében. Kinézerre előtte szegényes sírkereszt lehetett, a
mörbíschi temetőből hozta, vékony léceket szögeztetett rá, így változtatta a végső

győzelem szimbólumává. Afeltartott horogkereszttel szorosan Fürst elé állt és ráüvöltött:
- Rohadt zsidó! Te vagy a rabbi ... Ugye?
Nem kapott választ.
- Ha már nem szölalsz meg, legalább ezt itt megcsökolod, rohadt, szemét zsidó, a

csuhás meg elénekli hozza a kirjelejzont ...
Aladar Fürst átvette a horogkeresztet és hátralépett. És ekkor valami egészen váratlan

történt. A káplán szö szerint így mondta el nekünk a cellában:
- Egy zsidó rabbi tette meg azt, amit valójában nekem kellett volna megtennem ...

Visszaigazította a meggyalázott keresztet ...
Fürst félig behunyt szemmel cselekedett, mintha álomban tette volna, nem túlságosan

gyors mozdulatokkal. Sorra letörte a kis léceket. amelyek a keresztből horogkeresztet
formáztak. Halálos csend volt. Senki sem gátolta meg. Egybarnainges hirtelen felkiáltott:

- Zsidó kutya, nem hallod, a magyar hív téged. .. Futás!
S valóban, Aladar Fürst megfordult és hatalmas, vad ugrásokkal futásnak eredt

Magyarország felé. Az életéért futott. Hiába. Lövés dördült. Azután még egy. A
barnaingesek rávetették magukat a felbukottra, taposták vasalt csizmájukkal, mintha bele
akarnák tipomi a földbe. Odaát magyar vezényszó hangzott. Előreszegzett szuronnyal a
magyar határőrség indult a gyilkosokra, harci dühtőlreszketve. Elöl az őrnagykibiztosított
fegyverrel. Schoch és cimborái ott hagyták áldozatukat, felugrottak motorkerékpárjaikra
és benzinbúzt hátrahagyva elrobogtak. A sebesültet a magyar határépületbe vitték és ott
egy tábori ágyra fektették Hamarosan megérkezett az őrnagy által hívott orvos. Kétoldali
tüdőlövést állapított meg. Azonkívül több bordáját törték szegénynekés míndenütt súlyos
zúzódást szenvedett. A káplán Fürst feleségével igyekezett törődni, aki elveszítette a
hangját az ijedtségtől. Tágra meredt szemmel kucorgott az ura mellett, s hangtalanul
mozgott a szája. A csecsemő vékonyka, éles hangja áthasított a helyiségen. Az anya nem
nyújthatta neki oda a mellét. Reggel felé meghalt Aladar Fürst. Mielőtt eltávozott volna,
felnyitotta a szemét. A káplánt kereste. Tekintete nyugodt volt, már mindentőlmessze és
megbékélt.

HalálávalAladar Fürst megmentette hitközsége legnagyobb részének életét. Az őrnagy
megszegte a törvényt, kockára téve egzisztenciáját, átengedte őket a határon. Az idősek, a
betegek, az asszonyok és a gyermekek elmehettek Sopronba. Öt, ereje teljében levő férfi
ott maradt. Nekik azt ajánlotta, északnakvegyék útjukat. Azt a hírt kapta, hogy Pozsonynál a
csehszlovák határ még nyitvavan. A tó túloldalán kellene valamilyen lehetőséget keresni a
továbbjutásra.

Kalász Orsolya fordítása
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