
Hetedik cédula
Győztes ország polgárai lettek

Este Stefani, unokabátyja felesége telefonál Ohióból — amikor itt este
van, náluk délután, amikor reggel, náluk éjszaka —, hogy megkapta
az elküldött újságcikket, köszöni. Az újságcikk a második világhá-
borúban elesett — értelmetlenül elesett — hat fiatal katonáról szól, és
árván, vagy fél-árván felnőtt gyerekeikről. Stefani férje, „Kisjóska”,
apai ágról unokaöccse, huszonkét éves volt, amikor Kassáról behív-
ták katonának. A páncélosokhoz osztották be, nekik kellett volna az
oroszokat ripsz-ropsz legyőzni. Erre nem került sor. Amikor kide-
rült, hogy rossz a felszerelés, rossz az ellátás, és a kiképzés nemcsak
rossz, hanem gyatra, parancsnokuk úgy döntött, hogy visszafordul-
nak. Az éppen csak felnőtt fiatalembernek, Kisjóskának így sem volt
szerencséje — igaz, rajta kívül még kétszázezer másiknak sem, azok-
nak, akik a fronton meghaltak, megsebesültek, vagy hadifogságba
estek —, ő egyetlen lövést kapott, azt is már itthon, a Duna-Tisza
közén, de a golyót huszonnyolc műtét követte. A sebesülteket, mint
azt Stefani sokszor elmesélte, a földekről a parasztemberek szedték
össze, és bevitték a legközelebbi kórházba. Kisjóska csípőjében, me-
dencéjében nem találták meg a golyót, a gennyesedést, fertőzést meg-
állítani nem tudták, meggyóntatták, és feladták neki az utolsó kene-
tet. Ez még háromszor ugyanígy megtörtént, Budapesten, Sopronban
és Bécsben. Göttingenben végre sikerült az operáció, kivették a golyót
a medencecsontjából, s a nemrég feltalált penicillinnek köszönhetően
a fiatalember megmenekült a haláltól. De nemcsak felgyógyult,
hanem a kórházban életre szóló társat is talált magának, Stefanit, aki
özvegy édesanyjával és három testvérével indult el „Nyugatra”,
hogy ne otthon, ne egy vesztes országban folytassák az életüket. A ti-
zenhat éves Stefani mint önkéntes ápolónő ismerkedett meg Kis -
jós kával. Néhány év múlva házasságot kötöttek, Ausztriából Né-
metországba, Németországból Amerikába mentek, itt a család álma
beteljesült, egy győztes ország polgárai lettek.

A telefonban Stefani megköszönte az újságcikket, újra elmesélte
Jóska sebesülését, megismerkedésüket, hogy Amerikában, néhány
évvel később leánygyermekük, Emese kedvenc játéka lett az apja
csípőjéből kioperált golyó; hogy összesen huszonnyolcszor kellett
Jóskát megműteni, a lövés, ami véget vethetett volna az életének,
nem végzett vele, de hogy csak ötvenöt éves koráig élt, nem kétsé-
ges, ennek a következménye.

Stefani azzal búcsúzik, hogy látni szeretné hozzátartozóit, küld-
jenek magukról fényképeket, és hogy a Duna-tévét minden nap
nézi, az itthoni eseményeket napról napra követni tudja.

„A délibáb mily valószínű / A valóság mily valószínűtlen.”

VATHY ZSUZSA

Író; részlet a Könyvhétre
megjelenő Az élet vásár-
csarnoka című könyvéből.
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