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Bombázás
Úgy tartják, az ember az életében találgatásokba ugyan bocsátkoz
hat a halálról, de csak akkor ismerheti meg a véget, ha kialszik él
tének lámpása. Nem tudom, miért, én túl hét halálon sem kerültem
közelebb Hádész titkához. Csak egy valami lett bizonyossá szá
momra, az, hogy az élet örök.

*'"
Az a végső nap a szekérúton virradt rám, egy kesely lábú, fekete ló
vontatta nyikorgó, öreg kordélyon ültünk a lyányom, az asszony
meg én. A négyéves kicsit vittük a nyíregyházi gyerekdoktorhoz,
előző este indultunk neki az ötven kilométeres útnak, így is tud
tuk, legalább dél lesz, mire megérkezünk. Egy kisgyereknek végte
lenül hosszú egy ilyen utazás, különösen, ha súlyos asztmája van,
mint az én Ilonkámnak, de ő nagyon jó és a nehézségeket dereka
san tűrő lyánygyerek volt. A faluban már mindenki keresztet vetett
rá, azt mondták, ezt már adjam oda a [óístennek, mert úgysem le
het rajta segíteni. Egy frászt, mondtam, a gyereket senki nem veszi
el tőlem, amíg én élek, senki! No lám, Ilonkám meggyógyult, ma
már kétszeres dédnagymama és rám már nem is emlékszik talán.

Ilonkának még volt hét idősebb testvére, az is mind lyány! De
egyáltalán nem bántam, mindig mondogattam az én asszonyom
nak, majd adnak azokért fiút, ne búsuljon. De valahogyaszomo
rúság mindig elkerülte a házunkat, ha baj ért bennünket, vagy
haláleset történt a rokonságban, azt csak úgy vettük, mint vala
mi nehézséget, amit a Jóisten azért állított elénk, hogy legyőzzük

azt. És nehézségből aztán akadt jó bőven.

A harmincas évek legelején költöztünk ki a városból a rétság
közepére. néhány évvel azelőtt még mocsár borított ott mindent.
Az elsők közt voltunk, akik házat húztak fel a semmi helyén,
néhány családdal vetettük a vályogot és tereltük azt a pár jószá
gunkat, ami volt, éjjel-nappal dolgoztunk egész nyáron. De a
falu a szemünk előtt nőtt ki a földből, sokasodtak a házak, fel
épült a templom, a kocsma és egy pici iskola. Az élet elindulha
tott az útján.

Nyaranta a földeken gürcöltünk, télen a jószágot istálóztuk, s
nekem majd' minden évben született egy lyányom. A városba
vittem a tyúkot, a tojást, a tejet meg a túrót, estére pedig ruhát
és cipőt hoztam helyette. Ha a verejtékem szakadt a tűző napon,
hát énekeltem egy nótát, amíg a kúthoz elértem, ha a jeges szél
süvített, olyankor táncoltam is hozzá.

Aztán kitört a háború, rossz idők következtek, sok férfit elvit
tek a frontra a faluból, én is vártam a behívót, noha én már el-
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múltam negyven. A városból eltűntek a zsidók, akikkel elsőrangú

üzleteket kötöttem, és akik mindent meg tudtak szerezni, ami
csak kellett, ha az embernek elegendő pénze volt. Azt mondták,
összegyűjtötték és elvitték őket, nem értettem, vajon hová?

A kert végébe bunkert ásattak velem, jó mély és erős volt a
fedele, oda rohantunk a gyerekekkel, ha légiriadó volt. Gyakran
féltem, miközben nyugtattam őket, hogy ne féljenek. Ök is féltek,
mégis nagyon bátran viselkedtek, sosem panaszkodtak, vagy nya
valyogtak, amikor hajnalban kellett kipattanniuk az ágyból és
egy szál pendelyben kellett a dermesztő harmatban mezítláb fut
niuk. Végignéztem az álmos, ám a rettegéstől tágra nyílt szem
párokon és kértem a Gondviselést, hogy óvja meg őket ettől a
szörnyűségtől.

Igazán hívő ember voltam mindig, szerettem a családom, nem
hőzöngtem esténként a kocsmában, persze, nem is nagyon bírtam
az italt, ha ritkán ittam is, hamar a fejembe szállt és utána hetekig
rá se bírtam nézni a borra. Vasárnaponként elmentünk a misére
és a gyerekeim is jártak rendesen hittanra. Mégis korán itt kellett
hagynom őket. Igaz, a halálban az a legrosszabb, hogy az ember
azt hiszi, nincs tovább, hogy ennyi volt, kész, vége, kaputt. Pedig
dehogy, mindig van utána tovább valahogy, és gyanítom, sőt, tu
dom, hogy előtte is volt valami, csak már nem emlékszem...

No szóval, ott zötyögtünk azon a nyomorult rázón, már a vá
ros határa is látszódott, az épületek reszkettek a vibráló hőség

ben, amikor iszonyatos visítással tőlünk nem messze becsapó
dott egy bomba. Dermedten néztünk az irányába. Éktelen nagy
porfelhő tört fel az égbe, szanaszét repkedtek a rögök, majd nagy
robajjal hulltak alá. Amint leült nagyjából a por, akkora lyuk tá
tongott a legelőn, hogy egy házat elnyelt volna. Mire fölocsúd
tunk, a Csillag elszakította az istrángot és megbokrosodva elvág
tatott, csak a hátrahagyott szekér maradt alattunk. Sietősen ölbe
kaptam Ilonkát, az asszony meg a legfontosabb holmikat rejtő

batyut és rohantunk a város felé, hátha hamar találunk egy óvó
helyet! Mögöttünk távolabb még két robbanás hallatszott, aztán
elértük az első utcát és mentünk a többi menekülő ember után
egy pincébe, ahol vagy huszad magunkkal húzódtunk össze arra
a félórára, amíg odafönt bombáztak. Aztán csend lett.

Az asszonykám lelkére kötöttem, hogy ne mozduljanak a pin
ce környékéről, amíg elmegyek a szekérért meg a lóért. Tudtam,
hogy ez a szerencsétlen jószág, ha kifutotta ma9át és elkészült
az erejével, visszamegy a fogathoz és várakozik. Igy volt két éve
is, amikor a villám mellette csapott le, a vihar után fáradtan
visszaporoszkált hozzám, én meg ott vártam rá bőrig ázva. Per
sze, ha repesz érte, akkor hiába keresem, de ez érdekes módon
nem tűnt számomra valószínűnek. Megcsókoltam a gyerek izzadt
kis homlokát, a szemébe néztem és bátorítóan rámosolyogtam.
Nem tudtuk még, hogy utoljára látjuk egymást.
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MILE ZSIGMOND ZSOLT

Visszagyalogoltam a szekerünkhöz, menet közben föltűnt a
halotti csend, ami ráfeküdt a tájra, az ilyenkor szilajul csivitelő

madarak némán gubbasztottak valahol, minden hallgatott és várt,
csak néhány bomba tépte gödör ásítozott a pusztán. Mindig ret
tegtem a haláltól, a háború kitörésekor napokig álmatlanul feküd
tem esténként, tudtam, szörnyű idők jöhetnek, de az évek alatt
valahogy, ha lehet ilyet mondani, mindnyájan hozzászoktunk a
gondolathoz, hogy hirtelen bármelyik percben vége lehet minden
nek. Emlékszem, a háború kitörésének első híreire szokásomtól
eltérően berúgtam, mint az albán szamár. De most csak a feladat
volt előttem, a halálra, mint távoli, talán sosem el nem jövő fan
tasztikumra gondoltam, ha ugyan gondoltam.

Kiáltoztam, füttyögtem a ló után, és néhány perc múlva könnyű

patadobogással föl is tűnt a látóhatár szélén, egyenesen felém tar
tott, már egész közel járt, amikor hirtelen négy lábát széfterpeszt
ve megállt. Láttam, amint a füle megmerevedett és orrlukai kitá
gultak. Mintha órákig, vagy napokig tartott volna ez az egyetlen
pillanat, aztán jött az a szép, ereszkedő dallamú, ívesen visító
hang, életem utolsó hangja és koromfekete éjszaka lett.

A bomba millió darabra tépett, egy szilánk leszakította a lovam
fejét, úgy kellett bennünket összegereblyézni a környékről. Még
le sem ült a por, már fölülről láttam újra az egész tájat, és csak
emelkedtem, tágult egyre a látóhatár és az idő széthullott.

Késöbb már nem láttam semmit, inkább csak éreztem a továb
bi történéseket, a jajgatást, amikor rám találtak, az elszállításomat
és később a temetésem. Ott volt a falu apraja-nagyja, szép volt a
búcsúztatásom, a kántor gyönyörűen énekelt és szegény gyerme
keim elsirattak rendesen. A szép ruhámban temettek el, a hajam
hátra fésülték, pedig sosem szerettem úgy hordani. Semmi se fájt.

Apokalipszis
És mindeközben édesen süt a nap,
jóra, gonoszra egyformán,
és nem szakadnak ránk a csillagok,
csak ragyognak, mint az igazak,

. tisztán, egyszerűen, árván.
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