
SZÖRÉNYI LÁSZLÓ

Nyugati-resti

Évek óta zárva van, körülállványozták, és mivel az Eiffel-cég által tervezett f6épület
hez méltón akarják helyreállítani, lebontották a jellegtelen stílusú összeköt6 részt,
amelyben hajdan a ruhatár foglalt helyet. A nagyterem többnyire üres volt, a pincérek
pálmafától pálmafáig cikáztak, a cigány sokszor rázendített.

Mögötte, az indulási oldal parkolójánál kellett gyülekeznie kis csapatunknak 1963
nyarán. Allítólag iratrendezésr61 volt szö, mint nyári munkáról. A dolog kissé rejté
lyesen alakult; a fehér zoknis lány udvarlójának papája - úgy látszik, el6segítend6
fia sikeres érettségijét - betelefonált a gimnázium KISZ-vezet6 tanárának, hogya
minisztérium jól keres6 nyári munkát tudna adni néhány megbízható fiatalembernek.
Bosszúból-e? (azért mert múlt nyáron egy körülbelül ötvenkilós bazaltkövet küldtünk
neki Zemplénb61 azzal a kísér6szöveggel, hogy ez is egy tégla a szocializmus felépí
téséhez) - vagy szívjóságból, ez sohasem derült ki, H. tanár úr megnevezett néhá
nyunkat, mint abszolút megbízható elemeket. Kaptunk is egy BM-fejléces levelet, ol
vashatatlan aláírással, hogy ezen és ezen a napon jelenjünk meg itt és itt. Rövid
körbetelefonálás kiderítette, hogy mir61 lehet szó; mikor pedig a rövidre sikerült ki
hallgatáson azt közölték velünk, hogy ha vállalkozunk rá, havi 1500 Ft-ért iratot ren
dezhetünk egy raktárban, elhatároztuk, hogy a gondosan eltett idéz61evéllel is kez
dünk valamit. Gyászos arccal megmutattuk osztályf6nökünknek, és kiválasztott osz
tálytársainknak. Lett is botrány, óriási.

- Mindig mondtam ti szerencsétlenek, hogy ne pofázzatok! De sebaj, majd elinté
zem, hogy az ügyeteket apám tárgyalja! - mondta fontoskodó arccal András, akib61
kés6bb tüd6gyógyász lett, és a kövérségtól folyton fullad.

- Mindent bevallani azonnal! - mondta Géza, akit már vertek, mert egyszer
motorbiciklit lopott heccből. (Később - noha men6 sportoló volt - megúszta a kato
naságot, mert egy pattanást kivakart a füle mögött, s a sorozóbizottság orvosa azt
hitte, hogy agylékelése volt. Ezt Géza engedékenyen ráhagyta a dokira. majd később

egy lord lányával disszidált Finnországba. Elóbb dobolt, jelenleg fényképész.)
A legjóságosabb N. Tóni volt, aki szokasos dadogó modorában biztosított bennün

ket arról, hogy tud lecsót f6zni, és beszélére majd hoz nekünk. Meg is sért6dött
évekig, amikor kiderült, hogy csak ugrattuk.

Ott álltunk tehát, hajnali hatkor, és vártunk a recseg6 deszkakarosszériájú bányász
buszra, amely majd a tetthelyre szállít bennünket. Némi aggodalmat keltett bennünk
az iratrendezés jellegét illet6en az, hogy velünk csupa egyenruhás szállt fel a buszra,
és kezdett rögtön kártyázásba. Az aggodalom csak fokozódott, mikor - már Buda
pest határán túl - a busz lekanyarodott az országútról, és egy akácerd6n átvágva,
hepehupás talajú úton megérkezett egy kett6s szögesdrótkerítéssel övezett, és gép
puskás 6rtornyok sorával védett objektumhoz. Csakhamar kiderült, hogy ez a BM
központi fegyverraktára.

Betereitek bennünket egy csupasz, betonpadlós helyiségbe, és ócska katonaruhába
öltöztettek. Mindnyájunk nyakába egy-egy bádogszámot akasztottak. Majd kettésza
kították kisded csapatunkat; én a lejt6s terep fels6 részén elhelyezked6 fegyverraktár
ba lettem beosztva harmadmagammal, másik két osztálytársam pedig bal felé masí
rozott, a 16szerraktár és a javítómúhelyek irányába.
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A fegyverraktár két sor épületb61 állott. Jobb oldalon a távcsö-, bilincs- és fegyver
rongyraktár magasodott, a géppisztolyok és gyakorláshoz használt leventepuskák
baloldalt voltak, részben ládákban, félig szabad ég alatt, csak vasállványzat hordozott
felettük egy palatetőt, részben egy másik betonépületben.

A jobb oldal parancsnoka Fischer elvtárs volt. Nagydarab, jóindulatú egyén, csak a
helyettesét61 féltünk, aki izgékony, fekete hajú kiszista-szerűség volt, és állandóan azt
magyarázta, hogyan kell a nőket a pokrócra fektetve magunkévá tenni (úgy látszik,
nem volt ágya gyerekszobájában); és mérhetetlenül megsértődött,mikor nem voltunk
vele hajlandók szerelmi tapasztalatainkat megosztani.

Okoli és Bratmann hamar kivonta magát a forgalomból, ugyanis rájöttek, hogyha
az ember fölmászik az egyik betonteremben tornyosuló fegyverpucoló rongyhegy
tetejére, ott kráter képz6dik, amelyben el lehet bújni, és egész nap kártyázni. En egy
részt nem tudtam kártyázni, másrészt nem bírtam az erjedő rongy bűzét, ezért hol
bilincset csomagoltam, hol a nyilvántartásra és esetleges javításra beszállított dobtáras
PPS-géppisztolyok adatlapját pecsételtem.

A bilincsekkel eleinte baj volt. Jött például egy megrendel61ap, hogy a nyírbátori
határőrség számára igényelnek a raktárból3527 pár bilincset. Fischer elvtárs kiadta az
utasítást, majd visszament inni az irodajába. Én fogtam egy ládát, kibélel tem zsírpa
pírral, kellő mennyiségű fegyverzsírt hajítottam bele a rozsda ellen, és elkezdtem
számolni a bilincseket. Egy idő után bejött az időközben borús tekintetúvé vált Fischer
elvtárs, és megkérdezte, hogy végrehajtottam-e a parancsot. Tisztelettel jelentettem,
hogy nem vagyok benne biztos: 3526 vagy 3528 bilincset csomagoltam-e be, ugyanis
belezavarodtam a számlálásba. A főnök nemes egyszerűséggel kiborította az egész
halmot, és közölte, hogy számoljam meg újra. Ett61kezdve természetesen számolatla
nul dobáltam a bilincseket a ládába, és utána katonásan jelentettem, hogy az éppen
aktuális megrendelésnek eleget tettem.

(Ma sem tudom, mit kezdtek Nyírbátorban a 3527 bilinccsel. Mindenesetre Okoli
csányi kísérletképpen lopott egy párat, és először is megbilincselte a nagyapját, aki 
mint legitimista - már Horthy alatt lemondott huszárezredesi rangjáról, és azóta is
mindenféle baj érte. Miután sikoltozó nagyapját felvilágosította, hogy csak tréfált,
Okolicsányi elutazott Debrecenbe Attilával. Nagyon zsúfolt volt a vonat, ezért meg
bilincselte Attilát; egy perc múlva kiürült a kupé, Okoli késöbb Amerikába került, én
pedig New Yorkból hoztam Bandinak egy pár akkurátusan olyan bilincset, mint az a
hajdani. Kínzószerszámnak is kiváló volt; hajlított fogaslécét ugyanis csak egy irány
ban lehetett megszorítani, és egy idő után majdnem kettészelte a csuklót. New York
ban az utcán öt dollár; nem tudom, hogy nem az az óbudai maszek szállítja-e oda is,
mint aki a BM-nek gyártotta annak idején. Bandi nagyon örült az ajándéknak, meg is
bilincselte mindjárt M. Csillát, és így vonultunk le a Gösser-söröz6be pincéjébe. A
pincér rögtön odajött, megkérdezte, mikor megyek ismét New Yorkba, és rendelt
harminc párat. Homályos ígéretet tettem, de ez is elég volt arra, hogy jóságosan fi
gyelmeztessen: most már vegyük le a karperecet, mert három titkosrendőrjött be, az
örömlányokat igazoltatni.)

A raktárban nagyon vonzók voltak még a gumibotok is. Kétféle volt: az egyik a
hagyományos kemény gumiból készült, olyan, mint amelyet hajdan Mária nénitől

kaptam, de mégis kűlönbözött, hiszen egy üregben higany is volt a belsejében, és ha
az ember odacsapott, a higany túlsúlyt képezett, és adott esetben beszakította a delik
vens fejét. A másik az élen járó csehszlovák ipar terméke volt: egymásba illesztett
műanyagcsövekből álló zsebgumibot, amely a suhintásra hosszúra nyúlt, és szintén
sikerrel működött, hiszen a végében ólom rejlett.

A távcsövek igen élesek voltak: a raktár ajtajából el tudtam olvasni a körülbelül
negyven méterre lévő tűzoltókészülék használati utasítását. A tűzt61 egyébként az
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egész raktár területén rettegtek. A legmagasabb ponton, az északi kerítés tövében
felszereltek egy hatalmas túzcsapot, amely percenként vagy ötven liter vizet okádott
ki magából. Egyszer éppen nagyon ábrándos hangulat vett rajtam erőt, mert nagy
szerelmem helyett annak édesanyja válaszolt hosszú, vagy negyvenoldalas vallomá
sos levelemre, és anyásan megnyugtatott, hogy sebaj, más is túlélte már az ilyesmit;
tehát kinyitottam a csapot, és a rövidesen keletkező tavacskát, amely percről percre
duzzadt, a felázott talajból képzett gátak közé zartam. illetve csatornákba terel tem.
Természetesen Nagy-Magyarország hegy- és vízrajztérképét rajzoltam ki a fegyver
raktár udvarára. A meglévő vízfolyasok után a hajdan tervezetteket is kezdtem meg
valósítani, vagyis Benyovszky Móric hajdani elgondolása nyomán közvetlen össze
köttetést létesítettem a Balaton és az Adria között, amikor egy kéz nehezedett a vál
lamra. Ez Kiss százados elvtárs keze volt, akinek feltúnt, hogya víz kezdi alámosni a
géppisztolyraktárt.

- Mit csinál itt maga, Lacika? - kérdezte ő elvtársi, de egyúttal apai hangsúllyal.
Szerelmi bánatomba természetesen nem avattam be, ehelyett hidrogeológiai fejtegeté
sekbe bocsátkoztam. Türelmetlenül félbeszakított, üvöltve legorombította Fischer elv
társat, és azonnal a saját alárendeltségébe helyezett, a géppisztolyok, és a leventepus
kák közé.

Itt már bezzeg nem volt olyan aranyéletem, mint Fischernél. Ott ha nem jött éppen
bilincsrendelés, nyugodtan pecsételgethettem a géppisztolyok kísérőiapjáraazt, hogy:
LE VAN SZARVA. (Ezt a feliratot a gumibélyegző szétdarabolásával állítottam eló,
néhány krumplífaragvany segítségével, az eredeti szövegből, amely csak így hang
zott: LELTAROZVA.) Ehelyett egyfolytában fegyvereket kellett ládába rámolni, és
fölrakodni az udvarra beálló teherautókra. Okolit és Bratmannt is előhúzták a rongy
halomból, és együtt nyögtünk. Kiss százados közvetlen főnöke, T. őrnagy is gyakran
megjelent, és aszkétikus fehér ingben, merthogy ő volt a párttitkár, példát mutatott az
ifjúságnak a rámolásban. Gyűlölt mindenkit, mert a bátyját, aki AVH-s volt, felakasz
tották egy fára ötvenhatban.

Nem elég, hogy dolgoznunk kellett, egyfolytában provokáltak is. A pohár akkor
csordult ki, mikor Kiss elvtárs megkérdezte tőlem, hogy tanultam-e biológiát.

- Természetesen - válaszoltam.
- És mégis hisz Istenben? Mert én már harmadikos vagyok az esti gimnáziumban,

és sem a biológiában, sem más tantárgyban nem tanultam Istenről.

- Tudja, Kiss elvtárs, erre azt tudom válaszolni, amit Luther mondott valakinek,
aki megkérdezte, hogy hol volt a Jóisten, mielőtt a világot teremtette. Luther azt
válaszolta, hogy egy mogyorófaerd6ben sétált, vesszőt akart vágni, hogy huszonötöt
húzzon annak a seggére, aki ilyet kérdez tőle.

Még aznap berendeitek Fátrai alezredes elvtárshoz, a bázis parancsnokához. Kiss
elvtárs ugyanis jelentette, hogy végtelenül destruktív modorom miatt engem azonnal
ki kell dobni. Ez bizonyos rémülettel töltött el, ugyanis a pénzre szükségem volt, hogy
Karesszal vitorlázhassunk. Szerencsére, a parancsnoki épület felé ballagva találkez
tam is Karesszal, aki addigra teljesen függetlenítette magát a lőszerraktári teendők

alól. Egész nap a fűben hevert, és Thomas Mannt olvasott. Ha egy-egy dühösebb
béemes odajött, és megkérdezte, hogy miért nem dolgozik, csitítva felemelte az ujját,
és közölte. hogy ő most az alezredes elvtárs megbízásából az alezredes elvtárs kutyá
ját figyeli. Ez mindig hatott, a kérdezősködő azonnal elkotródott.

Karesz felvilágosított, hogy az alezredes és a párttitkár feneketlenül gyűlölik egy
mást. Ezért a kihallgatásnál csak hivatkozzam arra, hogy engem T. őrnagy akar kiül
dözní, és minden rendbejön. így is történt; Fátrai azonnal fölmentett eddigi munkám
alól, és kihelyezett a kapuügyeletre.
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Felejthetetlenül boldog napok következtek. se azel6tt, se azután nem adta meg
nekem a Jóisten, hogya kapun belép6 fegyveres rend6röket megmotozzam és lefegy
verezzem. Az igazolványokat ellen6riztem, a fegyverzetet pedig a portásfülke falához
kellett támaztaniuk. Lassan a szakszókincset is elsajátítottam, különösen, amikor az
üres zsákokkal bejöv6 parasztokat is meg akartam motozni.

- Halló! Itt porta. Fátrai úr?!
- Nem vagyok úr, hanem elvtárs! Azonkívül maga nem portás, hanem kapuügye-

letes! Ráadásul a parasztokat nem kell megmotozni, 6k csak a kukoricáért és a krump
liért jöttek!

(Eleinte nem értettem a dolgot, de azután az 6rszázadból a kapu elé rendelt fegy
veres 6r elmagyarázott mindent. Fátrai alezredes elvtárs a világbéke híve volt, más
részt három lányát is férjhez akarta adni. Ezért teljesen feleslegesnek ítélte, hogya két
szögesdrótkerítés között a gépfegyverekkel 6rzött, éjjel pedig reflektorokkal bevilágí
tott sáv ne teremjen mást, mint fűmagot. Ezért bevettette krumplival és kukoricával,
a termést pedig eladta a környékbeli téesznek. Késöbb utol is érte a nemezis: a krump
li, a kukorica, és a Börzsönyben géppisztollyallevadászott vaddisznók miatt kirúgták
a cégt61, és zöldségárus lett a Lehel píacon.)

Délben elvileg csendespihen6lett volna, az örökösen feltálalt gulyásleves után. (Ezt
csak néha helyettesítette Fátrai egy-egy expedíciója után némi vaddisznópörkölt.) Volt
azonban Szabó elvtárs, akit, mivel nem tudott írni-olvasni, a hadseregt6l áthelyeztek
el6ször a Maharthoz kavicsrakodónak, majd a BM alkalmazta, 6magyi rangban. Igazi
kommunista meggy6z6dés lobogott benne: velünk csak negyven-negyven fekv6tá
maszt nyomatott le ebéd után, hiszen mi csupán polgári alkalmazottak voltunk, de ha
az 6rszázad katonái közül gyúlt meg valamelyikkel a baja, azokkal az ürgelyukat is
meger6szakoltatta.

Azért néha beszélgetni is tudtunk a tábor más alkalmazottjaival. A legrokonszen
vesebb Feri volt. Nagydarab békési parasztgyerek, 6 volt a bázis kertésze. Gyönyörű
vörös csillagokat produkált a parancsnoki épület elé, de mindig lopott annyi virágot,
hogy jusson Bajza József sírjára. Persze, más költ6k sírját is ápolta: volt egy irodalmi
évfordulónaptára, abból írta ki a halálozási dátumokat. A Kerepesi temet6t a szó
szoros értelmében felvirágoztatta. Kissé konzervatív ízlése volt: több ezer kötetes
könyvtárát szinte teljesen bevágta, de különösen szerette Gárdonyi hosszú verseit,
melyeket én nemigen álIhattam. (Késöbb a viráglopás miatt kirúgták, egy szikvíz
üzembe ment dolgozni, antikváriumokban szoktunk id6nként találkozni. Azóta né
hány ezerrel még megszaporodott a könyvtára, a padláson, ahol albérletben lakik,
nincs hely, néha egy-egy csomagot leszállít szüleihez, Békésbe.)

Délután öt óra volt, mire a bányászbusz visszavitt bennünket a Nyugatihoz. Beül
tünk a restibe, egy-egy bambira, kóla még nem volt, és örültünk, hogy körülöttünk
több ezer ember vidáman jár-kel, utazik és sörözík, és mit sem sejt arról, hogy létezik
valahol, nem is olyan messze, ez a szögesdróttal 6rzött rend, ahol minden annyira a
helyén van.

Ha elmegyek a resti el6tt, mindig a szabadság enyhe mámora csap meg. Azért
örültem annyira, 1989 kora 6szén, egy mászek plakátnak, amelyet valaki a felújítás
alatt álIó épület kerítésére ragasztott: KERESTETIK! ELVESZTETTEM HITEMET ÉS
NEGYVEN ÉVEMETI Alatta név és cím.
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