
HAGYOMÁNYOK
KATONAPORTRÉK

„Az évek szálltak..."
Régebben magam is katona voltam, igaz azok közé tartoztam, akik nem maguk
választották ezt a hivatást. Mert volt időszak, amikor a szükség parancsolt,
akkor úgy mondtuk: a párt küldött a hadseregbe. Akik most készülnek nyug-
díjba, vagy egy-két éve búcsúztak el, már többségük saját elhatározásából lett
katona, Jiogy pont ők lettek katonákká az természetesen továbbra is történelmi
szükségszerűség volt. A két férfi, akinek sorsa most kezembe adta a tollat,
az első olyan nemzedék tagja, amelynek már némi lehetősége volt a kezdet kez-
detén is kicsit jobban felkészülni a hivatásra. Mert őszintén szólva az előttük
járó nemzedék csak hitét, munkás- vagy parasztbecsületét hozta a seregbe.
Csillagokkal a vállán kellett megtanulnia a katonamesterséget. Hogy ez meny-
nyire sikerült, hivatássá vált-e vagy csak mesterség maradt? Azt a környezet
csak abból látta, érzékelte, hogy mennyire várja az idős katona a szolgálat
utolsó napjait. Akik ma készülődnek a búcsúra, azok számára az évek már
szálltak, inkább csak a vállapon szaporodó csillagok súlyából érezték az idő
múlását. Egy-egy pillanatra hitetlenül meg is álltak, mert az utolsó szolgálati
évek apró jelekkel hozták tudomásukra, hogy közeleg az őket ünneplő utolsó
nap, amely kényszeríti az embert a számvetésre. Két ilyen készülő számvetés
részese voltam a Killián György Repülőtiszti Főiskolán. Két tanár (Dr. Bálint
Sándor és Zsilák András, mindkettő alezredes) avatott be gondolataiba.

Az indulás
Bálint Sándor 1929-ben született. Családját a nagy gazdasági válság széttaposta,
a gyerekek a lelencbe kerültek. Onnan Jászdózsára, egy parasztcsaládhoz vitte
sorsa. Szerencséjére családtagnak, hiszen nevelőszülei vállalták az egy éves
gyermekkel járó gondokat. Szinte édes szüleinek érzi ma is a régen meghalt,
néhány holdas, idős Molnár Józsefet és feleségét. Ma már romantikusán bol-
dognak látja gyermekkorát.

— A Tarnapart fái, a halászok meséi, a vasárnap délután bandázásainak
vicTámsága mostanában is megkísért — mondja mosolyogva és arcán most is
megcsillan gyermeksége életre szóló élményeinek emléke.

Nem soká tart a boldogság, mert tizenkét éves korában megjelenik a men-
hely képviselője és elviszi Miskolcra, kiadják munkára. Visszaszökik. Molnár
József, aki szintén nem tud a gyerek nélkül élni, örökbe fogadja. Ketten élnek
a kis házban, mert a mama már 37-ben meghalt. Az öregember egyre nehezeb-
ben viseli sorsát, szinte egyedül megissza a kis szőlő termését és 1946-ban
meghal. Sándor egyedül marad. Űjra a merre, hova nagy kérdése.

— Suszter leszek vagy paraszt. Paraszt is lehetek, hisz van néhány hold
földem, de a gyámomék jobban szeretik a földet, mint engem, küldenek is:
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menjek szerencsét próbálni, mint a többi fiatal. 1947 januárjában el is indulok.
Az első utam: a szüleim felkeresése. Nem vállalnak, de megismerem a bátyá-
mat. Furcsa érzés, csak a húgomat ismertem eddig, véletlenül odakerült a
faluba. Most egy kemény izmú, fiatal legény állt előttem. Érzem, hogy számít-
hatok rá, munkás Csepelen. Én is odamegyek segédmunkásnak. Az ócskavas-
telepen dolgozom. Eldőlt tehát az életem sorsa, munkás lettem. Ma már tudom,
hogy büszkeség töltött el, különösen akkor, amikor az első egyenruhát magamra
öltöttem, a SZÍT egyenruha volt. (A SZÍT: Szakszervezeti Ifjúmunkás és
Tanonc Mozgalom.) Igaz, ez volt az első igazi ruhám, ami elfedte addigi keser-
ves életemet is.

Zsilák András 1930-ban Békéscsabán született, illetve négy kilométerre
Csabától egy tanyán. A gyermeksége egészen más, mint Bálint Sándoré. No
nem csak azért, mert egy nagy család gyermeke, egy olyan családé, ahol a na-
gyobbak mindig példát mutatnak emberségből, szeretetből. Ebben a családban
az új kor fáklyáját az apa már 1919-ben meggyújtotta és ez a fáklya nem csak
pislákolt, hanem nagy lángon égett, hisz a híres viharsarki mozgalom olyan
kemény agrárproletárokra épített, mint Zsilák András apja is volt. A fiúcska
már tízévesen nem csak a nyomort, de nyomorból a kivezető utat is sejtette.
A tanyáról a városba vezetett a család útja, az építőmunkások közé. A Zsüákék
a városban is példát mutattak. 1944-ben, a város felszabadulása után a család
minden tagja kivette részét a kommunista párt szervezéséből is. András a leg-
első csabai fiatalok között, tizenöt évesen lett párttag.

A másik fiú csak 1947-ben találkozott a munkásmozgalommal. Egy öreg
kohász a csepeli Martinból figyelt fel a szorgalmas fiúra és hívta meg a kom-
munista pártba. Az élet szélesre tárta a kaput: a kis segédmunkás akár kohász-
mesterré is lehet. Ezt érezte akkor Bálint Sándor.

— Kerestem a tanulás útját. A kis csengettyűs iskolából hozott hat elemi
már kevés, tanulni akartam. Később az úgy ment, hogy beiratkozott az ember.
De 1947-ben azt mondták: csak akkor lehet mesterséget tanulni, ha előbb fel-
építitek az iskolát, meg a kollégiumot. Építettünk minden szabad percünkben.
Ma is büszke vagyok, ha elvisz az utam az Illatos úti iskola mellett. Az én hat
elemimből csak négyet ismertek el, így duplán tanultam; a tanonciskolával
párhuzamosan megszereztem a nyolc általánost is. Az ifjúsági mozgalomban is
tevékenykedtem, voltam kollégiumi titkár is. Egyszer kaptam egy szép emlék-
plakettet; Lenin, Sztálin, Rákosi volt rajta. A gyámoméknál a kredencen állt.
Egy szombaton, amikor hazamentem, látom ám, hogy a plakett be van fordítva
a fal felé. A gyámom felesége magyarázta, hogy „olvasó nap" volt náluk és a
Mária kép alól mégsem nézhetett az imádkozókra Lenin, Sztálin meg Rákosi.
Nagyon vallásosak voltak. 1950-ben felszabadultam, segéd lettem a Martinban,
de ősszel behívtak katonának.

Hat elemivel indult Zsilák András is, de az ő ifjúsága másként telt. Az első
nagy emlék a földosztás. Alig tizenöt évesen ott volt az apja mellett, de nem
csak ő, a család minden tagja. Nővére például újságíró lesz.

— Nem könnyűek ezek az évek, kegyetlen pártharcok folynak Békéscsabán
is. Apám hirtelen természetű ember volt, a pártpolitika megvalósítása érdeké-
ben keményen harcolt, de mi gyerekek csak az átvirrasztott éjszakákat érzé-
keltük; hol a szociáldemokrata főispánnal, hol a kisgazdákkal vitázott még
álmában is. 1946 elején egy újabb munkát bíztak rá. A csabai föld nélkül ma-
radt agrárproletárok megszervezését, hogy azok a Dunántúlon elhagyott sváb-
földeket foglalják el és teremtsenek ott új életet. Lassan ment a munka, míg-
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nem az egyik régi cimborája fejére olvasta „vizet prédikálsz és bort iszol",
„a példa az hitelt ad". Így indult el a család Dunántúlra, telepesek lettünk egy
volt sváb faluban. De számunkra légüres tér volt az a falu, gazdagabbak voltunk
mint otthon, de a gazdagság semmit sem ért Békéscsaba politikai harcai nélkül.
Visszatelepültünk. Én 1948-ban jelentkeztem katonának, utász lettem.

Egyenruhában

Zsilák András a hívó szóra ment: „kommunista fiatalokat a hadseregbe". Tudta,
hogy tiszt lesz. Nagy várakozás égett benne. Az első percben az egyenruhát
szerette meg, de észrevett magában még valamit, rányitotta a szemét egy isme-
retlen világra, az ipar csodájára. Élvezte, amikor a Dunán hidat vertek, a kész
híd pedig egy igazi mű lett. Ez az ipar csábítása volt és egy életre szólt. Egy
életre eljegyezte magát a vassal, a géppel.

A nyári katonai táborok emléke elevenen él Bálint Sándor emlékezetében
is, de ő inkább az emberi teljesítményeket idézi. A katonák hősiességét a bod-
rogközi árvíznél, a kitartó tanulást, mert még sok az írástudatlan és a hadsereg
vállalkozott a betűvetés megtanítására is.

— Az újoncképzés után párttitkár lettem, így közelről láttam mindent és
megpróbáltam segíteni is. Emlékszem, milyen meleg közelség volt a tisztek és
a katonák között, és nem csak azért, mert sok volt a fiatal tiszt, hanem azért
is, mert ugyanazok a falvak, gyárak küldték a tiszteket is, mint ahonnét a
katonák bevonultak. így találkoztam a hadsereg emberformáló hatásával.
Ebben a munkában kerestem a saját helyemet, kezdtem érteni, hogy érdemes
katonának maradni. Azt a szót, hogy hivatás ismertem ugyan, de érteni, érezni
csak jó idő jnúlva tanultam meg. Talán a Petőfi politikai tisztképző iskolán,
amikor az első nagyképzettségű tanárokkal találkoztam.

— Én a repülő műszaki tiszti iskolára kerültem — emlékszik vissza Zsilák
András az indulás éveire. — Nem volt könnyű, csak annyi műszaki ismeretem
volt, amit az első katonaévben szereztem. "Visszatekintve: talán a kíváncsiság,
a tudniakarás, az ebből származó szorgalom vitt előre. Rajtunk múlik, műsza-
kiakon, hogy a levegőben mi történik az általunk előkészített géppel. Ez a leg-
nagyobb teher, de a legjobb gerincerősítő is. A felelősségtudat, a másokért való
felelősségvállalás, és nem utolsósorban a milliókat érő technikáért való felelős-
ség. A rövid tanulás időszaka alatt azt hiszem bizonyítani akartam az apám
előtt, a viharsarkiak előtt. "

— Az iskola végével már tudtam, hogy igen keveset tanultam, és azt is
tucítam, hogy a haditechnika fejlődése sem áll meg, ezért már akkor elhatároz-
tam, ha kell egy életen keresztül tanulok.

Tisztként

Katonának gyöngy az élete? Vajon gyöngy-e? Erős a válla Zsiláknak, könnyen
elbírja a vékonyka vállapot. De bármilyen erős is, nehéz a teher, amit rárak-
nak, bent marad az iskolán tanítani. Ma már tudja, hogy akkor még nem volt
igazán tanár. Éjszakákon keresztül készült egy-egy órára. Közben 1952-ben az
iskola pártbizottságának titkára. Ez talán még keményebb munka, mint a taní-
tás. Megint életre szólót kell megtanulni: megpróbálni megérteni az embereket!



— 1952-ről mit mondjak? Voltam én szinte gyermekfővel is pártvezetőségi
tag, most azt mondták, hogy nekem van már gyakorlatom. Visszanézve; a régi
gyakorlatnak kevés hasznát vettem. Más kor volt ez, ma úgy mondhatnánk
„nehéz idő". Ekkor már a fagyás jelei is mutatkoztak és nem csak belül, ha-
nem a nemzetközi életben is. Egy felduzzasztott hadsereg tagjai voltunk. A
háborúvárás uralkodott^ mindenütt. Régen ilyenkor a katonatisztek boldogok
voltak, hisz mindenki rájuk figyelt. Ez a figyelem most is meg volt, de mégsem
éreztük magunkat boldognak, hisz az országért való felelősség ebben a tiszti-
karban már ott élt. Nehéz időben az emberekre figyelni igen komoly munka,
mert ez a hadsereg belegyökeredzik a népbe és így nem lehet szemet hunyni
a kintről érkező hatásokra, hisz ez a korszak a „padláslesöprések" kora is, az
életszínvonal esésének ideje, a koncepciós perek utáni korszak. Én ráadásul
ebben az időben tanultam is, érettségire készültem. Sőt később beiratkoztam a
Műszaki Egyetemre.

— 1953-ban lettem tiszt, de hadd mondjak néhány szót a tiszti iskoláról —
emlékezik Bálint Sándor. — Az addigi életem olyan volt, mint egy sematikus
regény. Ami rosszat egy fiatal átélhet, én átéltem. Voltam eldobott gyerek,
lelenc, szökevény, örökbefogadott, segédmunkás, kisinas, tehát minden, amit
abban a korban egy sematikus regényben felsoroltak. Ez az idő valami mást
hozott. Eddig a történelem vezérelt, de most valamiféle eszmélés következett.
Rácsodálkoztam a tanáraimra és vágy ébredt bennem: tanárnak lenni, de azt
is megértettem, hogy ez nem egyszerűen kinevezés dolga, hanem hosszú-hosszú
tanulás vállalásának végén következhet be. A tiszti iskola után Nagykőrösre
kerültem, ezredkulturos lettem. Katonaélményeim itt teljesedtek ki. Megértet-
tem: ha egyszer tanár leszek, a hadsereg az a hely, ahol legtöbbet használhatok.
Egy-két év múlva megkezdhettem tanári próbálkozásaimat is. A hadosztály
pártiskolájának vezetője lettem. Számomra sikeresek voltak a nagykőrösi
évek. Az ezred kultúrcsoportja versenyeket nyert, a helyőrségi klub pedig a
„Kiváló Klub" címet harcolta ki magának. Én pedig a nagykőrösi gimnázium-
ban leérettségiztem, így az első lépést megtettem a magam választotta úton is.

A próbatétel kora

Zsilák András 1955—56-ban a műszaki tanárság mellett a pártbizottság titkára
ismét. Idegtépő idő, a felismerés időszaka, a harc időszaka. Éjszakába nyúló
taggyűlések, aktívaértekezletek ideje. Személyesen ismerte Rajk Lászlót és
most, hogy kiderült annak ártatlansága, a lelke mélyén ő is visszanyert vala-
mit, mégpedig a saját ítéletében való hitet és ez bátorságot adott, erőt adott,
mert igent és nemet mondani.

— Harcolni, megszabadulni az árnyékoktól ez volt a cél — mondja most —,
de talán elkéstünk, az ellenség gyorsabb volt. Október 23-án este a NÉPSZAVA-
ház előtt teherautóról lapátolták a lőszert. Felhívtam a HM ügyeletet, nem hit-
tek nekem. A következő napokban én nem hittem a saját szememnek. Egyen-
ruhában többször megfordultam a városban, míg október 30-án, a budapesti
pártház ostromakor a Rákóczi út és Kenyérmezei utca sarkán a felizgatott
tömeg — úgy is mondhatnám csőcselék — megalázott. Megtámadtak, leszag-
gatták a vállapomat, összeszaggatták a ruhámat, a földre tepertek és megrug-
dostak. Egy idősebb vasutas mentett meg. Visszamentem a Vasváriba. A gyöt-
rődésből november 4-én a szovjet csapatok mentettek meg.
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— Nekünk a szerencsétlenségben szerencsénk volt, a mi alakulatunk mind-
végig hadrafogható maradt, csak a parancs késett, hisz nem volt Pesten, aki
parancsot adjon, amikor ránk került a sor, teljesítettük kötelességünket. Az
alakulatból egy csoportot a fővárosba vezényeltek, ezek közé tartoztam én is.
— Emlékszik Bálint Sándor.

November 4-e után mindketten a karhatalomban teljesítettek szolgálatot.
És még egy mondat Zsilák Andrásról: — Az ellenforradalom után életem

legnagyobb élménye — úgy is mondhatnám újjászületésem napja —, amikor
először elénekelhettük az Internacionálét. — Valószínű, hogy nem csak ők ket-
ten emlékeznek így, százával, ezrével vannak társaik.

A hátország

Két nagy élmény Bálint Sándor életéből: az első 1954-ből a „Virág-bál" Nagy-
kőrösön, ott látta meg Etát. Karcsú, szőke lány volt, felkérte, már az első tánc-
lépések után tudta, hogy nem kell tovább keresni a neki született leányt.
Házasságuk azóta eltelt minden éve, minden napja ezt bizonyította. Az első
években a fészekrakás gondja. A szegénység (ahogy ő fogalmaz: „szegény gaz-
dagok voltunk"), kovácsolta össze őket. Építettek egy kis házat. Téglát tégla
után, gerendát gerenda után hordtak össze. Egymásnak adták kézalá és min-
den este újra és újra megcsodálták a falat, hogy mennyit nőtt.

A másik nagy élmény az első hosszabb távollét után: Egy budapesti dísz-
szemle után érkezett haza Nagykőrösre az egység, a főtéren, ahol fogadták
őket, a tömegben meglátta feleségét, ez felért a virágbáli találkozással.

Az 1956-os nagy megpróbáltatások után következett a család, a „hátország"
igazi próbája. Bálint új beosztásba Ceglédre került. Utazgatás Nagykőrösről
Ceglédre, gyermeksírás otthon, közben tanulás. így az otthon gondja teljesen
Etára hárult, viselte büszkén, pedig hosszú volt ez az időszak. Sándor 1962-ben
lett tanár Szolnokon. Végre összekerült a család, de a tanulásnak még nem volt
vége. Ekkor járt az Eötvös Lóránd Tudományegyetem filozófia szakára, és mert
némely asszony ereje kimeríthetetlen, Bálint Sándornak volt lehetősége meg-
toldani a tanári diplomát egy doktorátussal is. A katonai közösségekről írt
disszertációt. Ilyen tárgyból talán az első volt a bölcsészkaron.

— Sohasem tudtam megköszönni igazán Etának azt, hogy a kis csengettyűs
iskolából indulva eljutottam a doktorátusig. A kor és Eta?, vagy Eta és kor?
E kérdésre talán úgy válaszolnék, hogy a kettő együtt tette lehetővé életem
beteljesülését, de ha jobban végig gondolom: a kor adta a lehetőséget és Eta
adta hozzá az erőt. Ha ezen gondolkozom, mindig van egy kis lelkiismeretfur-
dalásom is, mert Eta talán többre is vihette volna, ha minden erejét nem nekem
kölcsönzi. Itt Szolnokon tanácsi dolgozó. Ha tehetném megosztanám vele a
diplomát, annál is inkább, mert a lányunk tanári diplomájában is benne van
az ő akaratereje is.

A tiszti pályához való kötődésben igen nagy szerepe van az asszonyoknak
és ezt nem csak Bálint Sándor példája bizonyítja. Ritka kivétellel minden tiszt
így érzi, akiben nem elég mély a hivatástudat az legtöbb esetben egy asszony
szavára hagyja ott a pályát, ez Zsilák András tapasztalata is. Az ő életében is
volt egy ilyen kísértés. 1957-ben nősült először. Ügy gondolta megtalálta az
igazi feleséget, de az idő hamar bebizonyította a tévedést. Az asszony nem
tudott osztozni: vagy a hadsereg, vagy ő? Ez az időszak pedig igazán teljes
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embert kívánó volt. Ekkor nappali tagozatos ösztöndíjas hallgató a Műszaki
Egyetemen és már csak a katonabüszkeség sem engedte, hogy valamiben is
lemaradjon. Azokban az években alig aludt, a rajzok, a tanulás és az otthoni
gyermeksírás — mert már gyermek is volt —, a vita a feleséggel és az anyós-
sal. .. 1964-ben szerzett diplomát. Kinevezték Szolnokra mérnöktanárnak és
ekkor végleg elszakadt a házasság. Nem követte az asszony. Facérán, megté-
pázva kezdte itt az életet, de a munka, a hivatás mindenért kárpótolta, valami
beteljesülésfélét érzett ő is, hisz igazi mérnök lett. Teljesítette azt, amit a
múltja várt tőle és amit önmagától is elvárt.

Egy idő múlva az élet Zsilák Andrást is kegyeibe fogadta. A hatvanas évek
derekán egy régi kedves, csabai ismerős személyében elébehozta feleségnek
Erzsikét, ö is megperzselt szárnyú madár volt, őt is kárpótolta az élet ezzel a
házassággal. Mind a ketten „hátországot" leltek, András az azóta eltelt évek
alatt oroszból felsőfokú nyelvvizsgát tett, megszerezte a mérnöki diploma mel-
lé a mérnöktanári diplomát is, méghozzá kiváló eredménnyel, majd mérnök-
továbbképzőn is volt a Szovjetunióban, civilesen úgy mondhatnánk szakmérnök
lett. A feleség pedig befejezte a pénzügyi főiskolát.

Apakorban
Negyven év után, úgy ötven felé egy főiskolán, ahol az ember húsz év körüli
növendékekkel van körülvéve, akkor is apakorba kerül, ha mindenáron szeretné
megállítani az időt. Egy tiszti közösségben könnyű megfeledkezni az idő múlá-
sáról, hisz a környezetben sok az egykori hadnagy, a régi barát, a régi bajtárs,
sok a közösen őrzött emlék, de itt az ifjak nagy tömege figyelmeztet az idő
múlására.

Bálint Sándor észrevétlenül nőtt bele az apakorba. Amikor itt tanítani
kezdett, már túl volt a harmincon, sőt már a lánya is nagyocska volt, nem vitte
a fülében a gyereksírást. Számára a tanterem kezdettől fogva egy csodálatos
műhely volt. Fél éjszaka készült és mégis az első időben sokszor többet tanult
egy-egy órán, mint a felkészülésen. Olyan dolgokat is meg kellett tanulnia,
amiket könyvből jól ismert, például: minden emberhez más út vezet, vagy:
azonos iskolai végzettség mellett is mindenkinek más fajta tudásanyag van a
fejében, vagy: az intelligencia és a tudás mennyisége nem biztos, hogy azono-
san értékelhető, vagy: a felfogóképesség különbözősége, stb. Évek kellettek,
mire a kellő biztonsága kialakult.

— összegezve az eddigi tanári tevékenységemet, csak annyit mondhatok:
két dolog vált nagyon fontossá: meggyőzni a növendékeket, hogy új dolgokat
is tanulhatnak tőlem, tehát bemutatni, hogy értem, amit elő akarok adni. A
másik: meggyőzni őket, hogy át is tudom adni. Ez a két fő dolgom a megis-
merkedés idején. Az egész tanulmányi idő alatt pedig arra törekedni, hogy
szabadon gondolkodjanak, használják saját fejüket, saját tapasztalataikat.
Vitázzanak! Az első években ez könnyebben ment. A ma ifjúsága már bizonyos
sajátos értékrendet hoz. Konkrét tudásuk sokszor megalapozatlanabb, de ítéle-
teikben irigylésreméltóan magabiztosak. Én felnőttnek tekintem őket, így sza-
bad vitában győzködünk. És azt hiszem ezekben a vitákban elfelejtik, hogy
apjuk lehetnék.

Zsilák András, ha lehet így mondani, más típusú tanár. Nagyon fiatalon
kezdett tanítani, de ő maga is tudta, hogy az abban az időben történelmi szük-
ségszerűség volt. Le is vonta a következtetést, olyan magasra tette saját mércé-
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jét, hogy csaknem két évtized kellett az eléréséhez. Ma úgy érzi, kellően felké-
szült ember a ráváró feladat elvégzéséhez. Másként látja a növendékeket is,
mint tanártársa. Ö az „emberanyagot" keresi, azt akarja megismerni, illetve
az embert, a teljes embert keresi a fiúkban. Talán kicsit azt az ifjút is, aki
ő volt és akinek a vállára annyi teher nehezedett ilyen idős korában.

— Megismerni, megismerni és ha lehet megszeretni — mondja. — Másként
nem tudok tanítani. Illetve itt nem csak tanítani kell, nevelni is. A vállat edzeni,
mert ezekre a fiúkra olyan felelősség nehezedik majd, amely emberéleteket is
hordoz. Ezért mondom, hogy szeretet nélkül ez a munka nem sokat ér, mert ha
ez hiányzik, a növendékben sem ébred fel majd ez az érzés, a pilóta és a gép
iránt. Ezeket a gépeket csak szerető gonddal lehet előkészíteni a repülésre, csak
szeretettel lehet átengedni a pilóta kezébe. Ezt kell érezni a mérnöknövendék-
nek, ezt kell átadni neki. Azt is mondhatnám, hogy ez a hivatástudat. Mostaná-
ban, hogy már néhány ősz hajszálam van és érzem az évek súlyát, néhány ked-
vesebb tanítványomat tegezem, ez nem szabályos, de csak így tudom kimutatni
az ember iránt érzett megbecsülést, szeretetet. Számomra fontos ez, mert így
talán jobban érzik, hogy én az egész embert igénylem még az órán is. A teljes
ember fontos a számomra, mert a hivatás teljes embert igényel. Ez az oka,
hogy talán túl kemény vagyok, de meggyőződésem, hogy az emberi tartás ma
is igen fontos.

És mi lesz holnap?

Két katona arcélét próbáltam megrajzolni, anélkül, hogy külsejüket különö-
sebben leírtam volna. Két katonáról beszéltem, akik béke idején is katonák,
hivatásos katonák. Egy olyan intézményben szolgálnak, ahol a haza védelmére
készítik elő azokat a fiatalokat, akik szintén hivatásosok lesznek, hogy létük-
kel, felkészültségükkel őrizzék a békét.

Bálint Sándor elérkezett oda, hogy átadja helyét, Zsilák András számára
is közeledik az az idő. Egy életet adtak a katonai hivatásnak, ez örökös tanulás-
sal járt, hisz Bálint, a kis lelencből filozófiatanár lett, sőt doktor. Zsilák pedig
gépészmérnök lett, sőt szakmérnök. Egy olyan korból indultak, amelyet ,.fényes
szelek" korának neveznek, talán azért, mert kaput nyitott a Bálintok, Zsilákok
számára, és talán azért is, mert ígéretekben is gazdag kor volt. A tiszti iskolá-
soknak például marsallbotot ígért, s az évek során kellett megérteni, hogy nem
minden hadnagyból lehet tábornok. De ettől még nem lettek boldogtalanok a
Bálintok, Zsilákok, mert megtalálták a helyüket, ki könnyebben, ki nehezebben.

— Szolidan éltünk, hisz társadalmunkban a katonatiszt nem rendkívüli
ember — mondja az egyik.

— Talán az volt a baj, hogy nem tanulhattunk meg élni, hisz nem volt rá
idő. Egy dolgot tanult meg a mi nemzedékünk: szolgálni, az ügyet szolgálni! —
teszi hozzá a másik.

Kicsit kesernyés, de igaz mondatok, talán a váltás, a ködös jövő mondatja
velük, pedig mindketten építgetik a jövő terveit. Egy kis kert, tanítás a mar-
xista egyetemen, szakdolgozatok sora, és az unokavárás. A másiknál még egy-
két év a főiskolán, azután a város és a környék középiskoláiban tovább keresni
a tiszti utánpótlást, hisz ez már ma is kedvenc foglalkozása, mert a nyiladozó
emberi értelem a legnemesebb a világon.

H. SZABÓ JÓZSEF
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