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Egy februári reggelen eltűntek az öregkatonák, többségükben igazi,
brutális állatok. Kiürült a körlet, a 4-es épület megint alapkiképző
lett, s talán még aznap este átvonultak az l-es épületbe; ez volt az
első, ordítozásmentes költözködés. A folyosóról már sötétnek látta
a laktanyaudvart, de kint, amíg először fordultak, a tiszti étkezde
fölött, a nyugati égen újra azt a bizonyos túlvilági ferde fényt látta.
A különösen enyhe alkonyatban borzasztó aranysárga volt a
gyöngykavics, s kékek az alakulótér melletti tornaszerek. Ezt na
gyon szerette. Pontosabban: erős érzelmeket keltett benne - frissen
festett hinták és egyéb parkbéli játszóeszközök? -, de nem egé
szen. A legelső napon, koraeste, amikor már túljutottak a viharos
gyors beöltöztetésen, itt, a tornaszerek mellett fűzögették a bakan
csukat, míg valaki meg nem mutatta, hogyan kell szabályosan. Az
eső reggel óta zuhogott, de most elállt. A sötét felhők között, egy
vékony résen szemükbe tűzött az alkonyi nap, a legénységi épüle
tek mintha sárga kartonpapírból lettek volna kivágva. Vártak az
orvosi vizsgálatra, s a kiképző tisztesek azt latolgatták, hogy elvi
gyék-e őket vacsorázni, "na és, emlékszel, mi is lemaradtunk", mond
ták, s akkor erősen tartott tőle, hogy amennyiben itt ez a szemlélet
érvényesül, akkor ezeket a tornaszereket egy nem túl távoli napon
majd neki is használnia kell (minden jel erre mutatott). Aztán sok
kal később kiderült, hogy ezeken élő ember fenyítés nélkül ugyan
nem tornázhat, valamilyen furcsa dísznek minősült mindegyik. Az
orvosi vizsgálat után pedig mentek is egyenesen a 4-es épületbe, és
sorba állították őket a folyosón. A falakat tablók és táblák díszítet
ték, elvágólagos és rendszerezett ismeretanyaggal: rend fokozatok,
szekrényrend, öltözködési szabályok. Arra gondolt, igen, ez most
az. Nem csak a táborozók ismerkednek a határőrlaktanyával (útálta),
ez az. De ettől nem lett valódibb, csak a sokszori ismétIéstől, a meg
szokástól. Így araszoltak előre a folyosón. Később a sor odaért egy
ajtóhoz, a lecsapható pult mögött a mennyezetről is zsákok lógtak;
kiosztották a felszerelésüket, aláírtak. Ekkor már öreg este volt, a kör
letükben égtek a fények. Először hátulra, az ablak felőli oldalra került,
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s miközben mutatták, hogyan kell a ruhájukat hajtogatni, a törül
közőkhöz érve tévedésből felbontotta az M-zárolt csomagot, amit
pedig csak atomtámadás esetén (vagy után) szabadott volna kinyit
ni; de már rohant is Sz. tizedes, "Most akartam mondani, hogy a mü
anyag zacskóhoz ne nyúljanak", és végigtúrta a holmiját. S persze kide
rült, hogy a normál törülközökbőlegyet sem kapott, pótolták, "De ez
magának így is 850 forint" - mondta Sz., s talán, tényleg, hogy jobban
szem előtt legyen, előre rendelte a saját ágya melletti benyíló másik
oldalára, persze felsőágyasnak.Közvetlen szomszédja egy történelem
francia szakos bölcsész, T. honvéd lett; másnap kiderült, hogy a kör
letben túl sokan vannak, innentől kezdve közös szekrényt használtak.

Aznap este még nem kellett takarítaniuk, tízkor takarodót fúj
tak, de a távolabbi megyékből egész éjjel jöttek az újoncok, főként
tiszántúliak. S másnap megkezdődött a gyakoroltatás. Beágyazás,
átöltözés, körletrend. Percre, elvágólag. Törülközők az ágyon.
Ágyak egyvonalban a körletben. Rajok, a szakasz. De kiderült,
hogy semmire sincs elég idő (már mentek is ebédelni), s hogy ha
zugság az egész. Bejelentették, hogy a nyilvános eskün részt vesz
a miniszter, ezért aztán hetekig csak takarítottak és a díszmenetet
gyakorolták. A végén még a városi helyszíneken is elpróbálták az
esküt, a beszédek helyét kivárták, pontosan. Aztán az egyik ilyen
néma és süket csend alatt egy helybélinek a szülei, akik addig a
háttérben várakoztak, felfedezvén gyermeküket a sorban, senkivel
sem törődve, az esti homályban belopóztak az alakzatba és kré
mesosztással bontogatták a rendet. Ekkor egy tiszt jött, na, gon
dolta, ezeknek most leszedik a fejét, de erősítésül még több szülő ér
kezett és még több krémes, így átmenetileg szünetet rendeltek el.
Másnap a kiképző századparancsnokuk, bizonyos H. hadnagy,
felsorakoztatta őket az l-es épület előtt: a harckocsizóknak meg
mutatta, hol fogják majd szétverni a személyiségüket, a többieket
meg - úgymond - tájékoztatta a jogaikról. Vagyishogy most
még alapkiképzőbenvannak, nem bevethetőek, de aztán, ha há
ború törne ki, mennek a húsdarálóba... Érződött, hogy ez nem is
volna H. hadnagy ellenére; a maga nemében vérfagylaló alakítást
nyújtott, mindenki csak nézett hitetlenkedve. Mire elvonulás köz
ben a másik (levéltáros) T. honvéd halkan odasúgta, neki azt
mondták a szülei, hogy mozgósítás esetén: futás, Ausztria felé. Ö
meg élénken helyeselt, bár csak nagyjából sejtette, merre is kelle
ne elindulnia. A művelődési otthonban (nem fogja kimondani
közkeletű nevét) először szintén takarítani voltak, kirendelték az
egész kiképző századot. Talán a bevonulás után raktak rendet, vagy
készültek az első látogatásra. Mindenesetre elég hamar végeztek, és
valamikor tényleg ott találták magukat az irodalmi szakkörben.
Igen, igen! K. hadnagy hívta össze az előfelvetteket, vagy csak a böl
csészeket? Az emeleti teremben üldögéltek, a falon képek, nyugágy
ban egy beesett képű szakállas emberke, Lenin vagy Trockij lehetett.
K. hadnagy azt mondta, állítsanak össze egy rövid műsort az eskü-
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tétel előtti estére, s magukra hagyta őket; később is azt csináltak,
amit akartak, vacsorázni is együtt mehettek.

Meleg volt a szeptember, egyszer esett az eső egész alapkiképző

ben. Este kilenckor összehajtogatták a ruhájukat, átöltöztek melegítő

be és kivonultak bakancsot tisztítani az épületszárnyak közötti szel
lős részre. Egy betonlábakon álló, egészen hosszú vasúti sínen ültek,
az égen elképesztő sebességgel száguldoztak a műholdak és a repü
lőgépek, Z. honvéd pedig - akivel a legjobban szeretett bakancsot
tisztítani - az oszkói hegypásztor-körről mesélt. Aztán kimos ták a
cipőfűzőt és a műanyag talpbetétet, és Sz. tizedes elé járultak a kel
lékekkel, aki többnyire elégségesnek ítélte a lelkesedésüket, esetleg
visszaküldte őket a csillagok alatti kellemes nem-létbe.

Ök voltak a fürdős szakasz. Azaz fél tíz felé, fürdés után, pi
zsamában visszamentek még egyszer a fürdőbe, takarítani, de ez
már nem volt teljesíthetetlen feladat. Behúzták maguk mögött a
meglehetősen ingatag tolóajtót, vagy valaki odaállt és az elkéső

ket elküldte a fenébe; a többiek pedig kiborítottak egy-két vödör
vizet, és végigseprűzték a zuhanyozón, majd a mosdórészen. S
ezzel készen is volt, a fürdő láthatóan tisztább lett, ők pedig elvo
nultak; arra például nem emlékszik, hogyamosdókagylókat va
laha is bárki megtisztította volna. Amikor visszafelé mentek, egy
másik szakasz már a folyosó t mosta, aznap utoljára; a fényesre
koptatott, kissé homorú vizes kő visszaverte a lámpák fényét. S
mivel még mindig volt negyed óra takarodóig, olyasmit találtak
ki, ami nem nagyon jellemző a laktanyák általános életére - be
vezették az esti verset. És ezt most tényleg csak a sorozatcím miatt
mondja el. Először attól tartott, hogy az általa ismert néhány vers
kevésnek bizonyul majd (amikor K. hadnagy az eskümondókat
válogatta az irodalmi szakkörből, ő K. O. és A. E. rövidebb mű

veivel pályázott, meglehetős dilettantizmussal, sebaj), de az esti
versben nem is a mondanivaló számított, vagy az előadói techni
ka, inkább a gesztus, hogy Sz. tizedes és a két őrvezető hatalmát
megtörjék maguk fölött, hacsak néhány percre, a nap végén, taka
rodó előtt (bár mostanában sokszor eszébe jut, akart-e Sz. tizedes
igazán uralkodni rajtuk, merthogy a két őrvezető, azok igen, de
hogy Sz.?, ez legalábbis kérdéses). Aztán francia versekkel T. hon
véd jött a segítségére, s olyan volt ez kicsit, mint az óvódában,
egy kis lökés kellett, hogy beinduljanak, s egyszer, amikor már
majdnem tönkrement az egész, s megint ő, az (értelmi) szerző kö
vetkezett volna a katonaviseletlen, borzasztó nyugatosokkal, az
egészet nevetségessé téve, M. honvéd hirtelen felpattant az ágyán,
kicsit ringott alatta a (felső)ágy, s mindent egybevéve éppen egy
olyan gyerek szerepelt, aki messze intelligensebb volt az összes
óvónéniknél, és elmondta a Vándor éji dalát (mely később a leg
népszerűbb kívánság lett), majd a végén elrúgta magát és kinyúj
tott lábbal visszahuppant az ágyra. Köszönöm, köszönöm.

Persze, műkedvelő dolog volt az esti vers, éppen adódott ne-
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gyed órájuk takarodó előtt; gondolni sem mer arra, mi történt
volna, ha történetesen ők lettek volna a külső körletes szakasz,
akiknek az esti sötétben már semmi dolguk. (Legalábbis így kép
zelték.) Gyengéd forradalmat csináltak volna! De nem. Ott, annál
a szakasznál bent rendeztek külső körletet. a takarodó pillanatáig
szórakoztak velük. Egyszer átküldték oda, valósággal elhűlt az
uralkodó közhangulattól. Úgyhogy optimális volt az a néhány
perc, dilettáns, de szívhezszóló; és szerencsésen kihulIt az eskü
mondók listájáról. (Maga sem hitte volna, hogy éppen ő fog az
elöljárótól díszlépésben engedélyt kémi, szegény szüleiről nem is
szólva.) De volt más is, ami az esetleges eskümondással kapcso
latban erősen aggasztotta: úgy érezte, a memóriája is kezdi cser
benhagyni. A parancsokat úgy-ahogy teljesítette, ám az a néhány
morzejel, amire, mondták, mint híradósnak feltétlenül szüksége lesz,
egészen elbizonytalanította. A miniszteri látogatás miatt persze fel
hagytak a rádiózással is, de egy szombat délelőttön H. hadnagy
megjelent a körletükben. "elvtársak, már így is el vannak késve", mond
ta, s be kellett vágniuk az eskü szövegét és még néhány szabályzati
pontot. H. hadnagy távozása után Sz. tizedes az ágyára heveredett;
ők kimehettek az épület mögé, vagy bennmaradtak a körletben. a
szöveget gyakorolták, mint valami mantrát. Azt mondták, aki nem
tudja felmondani. eskü után ki sem mehet a városba. Voltak, akik nem
gondoltak a mondatok értelmére, s már fél óra múlva fújták. Megáll
tak Sz. tizedes előtt, és felmondták. A tizedes intett, s ők mehettek.
Egy ideig ő is kint készült, egy nagy fa tövében, de a figyelme ál
landóan elkalandozott, inkább a földből kiálló gyökereket vizsgál
gatta. Aztán megrémült, hogy kiszalad az időből; és kívánesi lett,
hogy a párttag honvéd, akit viszonyításként választott, végzett-e már.
Úgyhogy pár percre bennmaradt, hogy kifigyelje. Ptg honvéd ágya
a benyíló másik felén, vele éppen egy vonalban volt; Ptg honvéd a
takarón térdelt, s minden ötödik próbálkozó után Sz. tizedes meg
kérdezte tőle, elkészült-e már. Mire Ptg honvéd siránkozó hangon
leszólt a felső ágyról: "Szörnyű, tizedes elvtárs, nem megy, én erre kép
telen vagyok... " Idővel Sz. ráparancsolt, hogy kezdje el, de Ptg hon
véd valahol mindig elakadt. Aztán Sz. teljesen begurult; rájött, hogy
a másik csak szórakozik vele... talán. Felpattant a matracról, fel-alá
járkált az ajtó és az ágya között, és vissza-visszaszólva dühöngött.
Ptg honvéd, ha Sz. megfordult, pofákat vágott, egyébként meg
szerény észbeli képességeire hivatkozott. Veszekedtek. Sz. majd
nem megütötte. aztán megnyugodott.

Innentől kezdve állandósult közöttük a villongás. Ha Ptg hon
véd visszaszólt, Sz. megcsuklóztatta; Narancs, mondta a tizedes
nek és húzta-halasztotta a fekvőtámaszokat. A borotválkozást Sz.
tizedes egy gyufaskatulya oldalával ellenőrizte, s be ígérte, hogy
akinél rastogni fog, azt szárazon megborotválja. Ptg honvéd elké
sett a sorakozóról és az arca borostás maradt. Mindazonáltal a
hülyesége Sz. tizedest teljességgel a bűvkörébe vonta, ráadásul
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rendszeresen eljárt a taggyűlésekre. Az alapkiképzés végén a szer
ző a maga naiv-udvarias modorában meg is kérdezte Ptg honvé
dot, már ne haragudjon, de a pártba hogyan vették fel; azt vála
szolta, ne higgye senki, hogy ő annyira hülye, mint amilyennek
mutatja magát. Akkor már azt is sejtette, hogy Sz. tizedes éjsza
kánként miért nem alszik. Egy reggelre beborult az ég, megjött az
első őszi eső, a körletben égtek a villanyok; éppen beágyazott,
amikor Sz. tizedes síri hangon megszólalt mellette: Ember, bukta
van, nagy bukta - merthogy a szerző nem pucolta ki abakancsát,
de aztán a tizedes csak kedvetlenül legyintett. S ami még furább
volt, ő meg úgy érezte, mégha este későn is jött vissza a szakkör
ből, valamit tényleg rosszul csinált, hogy ezt így elsunnyogta. De
aznap, ebéd után még váratlanabb dolgok történtek. Ellazulva áll
dogáltak a két ebédlő közötti gyülekezőhelyen - hol csakis az
újoncoktól követelték meg, hogy alegységek szerint sorakozzanak
-, nos, indultak is volna, amikor Ptg honvéd megint elkezdte a
szokásos marhaságait. mire a másik (levéltáros) T. honvéd oda
szólt neki, "Most már elég legyen, a helyedben én befognám a számat",
és ők a vérfagylaló néma csendben pillanatok alatt beálltak a sorba.

"Villanyfénynél őszi takarítás"

Október elején, amikor átkerült a végleges helyére, a Műszaki szá
zadhoz, egy fura főtörzs többször is átkérte a robbanószer-raktárba,
összesíteni; a fő törzs a készleteit fejben tartotta számon, kétszer-há
romszor körbejárták a lőszeres részleget, s bizonyos leltári művele
teket elvégezve a főkönyvet a fellelhető javakhoz igazították. Ez
neki semmiféle gondot nem jelentett, a főtörzs helyette is idegeske
dett, araktártól üvegfallal elválasztott irodában egyik cigarettáról
a másikra gyújtott, majd némiképp megnyugodva az égő szálakat
sorba rakta az íróasztal peremén. Kint a levelek már lehullottak, és
az ég sem volt olyan kék, mint nyár végén, a bevonulás utáni napok
ban; ez hirtelen a gimnáziumra emlékeztette, irodalom- és németórára,
pontosabban B. tanár úrra, aki ilyenkor déltájban, ha lyukasórája volt,
az iskola előtti kertben az első világháborús emlékmű melletti padon
a tehetségesebb diákokkal foglalkozott (B. tanár úr a honvédelrni na
pokon is öltönyben és mellényben jelent meg, s anémetkönyvben
szereplő Puhdus együttest a jobbak közül valónak minősítette).S még
évekkel korábban, amikor a szüleivel Pozsonyba ment az öreg Skodá
jukkal, akkor volt ilyen az ég, némiképp szürkés, persze, hiszen akkor
is már látta az iskolából hazajövőket; s ott a raktárban, augusztus óta
először érzékelhetővé vált számára a civil világ: hirtelen meghallotta,
hogy autók suhannak a főközlekedési úton, az autókban szól a rádió;
aztán, mintha ott lett volna, látta, ahogy anyai nagyszülei gyümölcsöt
szednek a kertjükben, s felötlött benne, hogy minden iskolás gye
rek - most - egy évvel idősebb lett.
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Az irodának kifelé is nagy üvegablaka volt, kékszínű vasrácsozat
ban gittel rögzített üveglapok, s pirossal egyedül a kallantyúval
nyitható kisablak - mint terráriumból, nézték a laktanya zajló éle
tét, a világ rohanását: kint átkozódtak és dühöngtek, s elharapták
egymás torkát. Nem is tudta, hogy ilyen fontos lett neki a hely,
ahonnan az összes szörnyűség hihetetlennek tűnt; csak évekkel ké
sőbb értette meg, hogy ez a lőszerraktár mennyire a szívéhez nőtt: a
mögötte húzódó, betonlapokkal fedett, poros és kavicsos térség,
mely kiszélesedve a tüzelőraktárhoz és az autómosóhoz vezet, álmá
ban észrevétlenül folytatódik nagyszülei hátsó udvarában (mindket
tő ugyanúgy lejt), s igen, valamelyik napon még lőszerért is mentek
a külső raktárba, kis erdei házikókban volt a robbanóanyag, elkülö
nítve; vételez tek innen is, onnan is, járták az erdőt a titkos ösvénye
ken, sorralátogatván a jól termő, biztos helyeket, mint (nagymamája
falujából) a trafikos L. bácsival, akinek a háborúban elfagy tak az uj
jai, mégis öntörvényű és varázslatos ügyességíí ember volt - a
szerző már mint felsőtagozatos vele járt gombázni, némi gyógyir
ként megoldhatatlan érzelmi válságaira, s nem is nagyon rémült
meg, amikor észrevette, hogy B. főtörzs is az egyetlen tévedhetetlen
módszerrel: a címke színe és mintázata alapján, illetőleg súlybecslés
sel gyűjti be a különböző kiszerelésű robbanószereket.

Aztán a főtörzs feltöltötte az alapkiképzés alatt megfogyatko
zott készleteit, a mezőgazdasági munkáról megérkeztek az öreg
katonák, másnaponta szolgálatba jártak, a fennmaradó időben

meg szórakoztak velük. Mi történt még? A szakkörösöktől észre
vétlenül elmaradt, ha találkoztak, már semmit sem mondhattak
neki. H. Lacinak, aki szintén a maga útját járta, valaki ellopta az
evőeszköz-készletét. faragott egy fakanalat, s dacosan azzal evett.
Most azt mondaná: "Tibi, dehogy voltam én dacos", talán csak nem
ismerte el, hogy ő lenne a hibás, és hát ennie: kellett. De ő akkor
már nem tudta megítélni, hogy ez, így, micsoda. Jó - rossz? Mi
a helyiértéke ennek? Egyszer H. mellé ült, de nem tudott ... Mit
nem tudott? Hallott olyan előfelvettekről, akik éjszaka, a takaró
alatt zseblámpánál Platónt olvasnak. Akkor azt hitte, ez rajta
ugyan nem segít, amíg mások is el nem olvassák a dialógusokat.
Néha átrágta magát egy-egy cikken a napilapokból. Úgy érezte,
nem látja át az egészet. Nem érti a szöveget. Mindez mellébeszé
lés, miközben itt. .. Október végére állandósult a teljes sötétség.
Hidegek voltak a reggelek, idővel fűteni kellett. Este meg a kör
letben az összes öregkatona bent cigarettázott, az újoncoknak ki
kellett menniük a folyosóra. De a füstöt még így is vágni lehetett,
a takaró alatt megfulladt volna. Egyébként is, K. D. erről már
nem mondott semmit, s nem is tudta volna megbeszélni senkivel.
A szeptemberi előfelvettek borzasztó messze voltak, egy másik
épületben. Odáig nem juthatott el. Itt senkit sem ismert. Mi lesz
most? Szemben ott volt az egykori alapkiképzős körlet, mégis egy
másik világ. Ök lettek a külső körletesek.
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