
Vörös kövek
Az abonyi Vigyázó kastélyban

192o .április 28-án kivégzett
kommunisták emlékére...

A boltíves folyosón petróleumlámpa kojtolt. A láng együtt pislogott a foglyok szu-
szogásával. Száztíz ember volt a rács mögött.

A fegyór a folyosó végén szunyókált. Nyugdíjáról álmodott, majdani kiskertjéről,
ahol akkora görögdinnyék teremnek, mint a kocsikerék. Csak megérjem a nyugdíjat,
csak megkapjam, soha többé nem húzok mundért magamra, mondta sokszor a felesé-
gének. Hatvannyolcas káplár volt, amikor kitelt, nem kapott munkát, ide felvették, így
lett fegyőr. A légynek se ártani, senkinek se, anyjuk, az a fontos, hajtogatta.

A foglyok is aludtak. Mindnek megvolta maga álma. Egymás karján, lábán feküd-
tek, másképpen nem fértek el. Testük nehéz párát adott, egy-egy fclhorkant, mint a
tavaszi csikó, levegő után kapott.

A fogház a kisváros közepén volt, körülötte nádfedcles házak lapítottak. Az utcá-
kon marsot kopogtak a csizmák.

A kaszinóban reggel óta húzták. Három banda izzadt felváltva. Ha lankadtak, kör-
möst kaptak. Sorba állították őket, össze kellett zárni az ujjaikat, úgy várni az ütést.
Előre jajgattak, előre kiabáltak, az urak meg nagyokat nevettek.

A játékot Scheftsik főhadnagy találta ki. A percét kell ütni, a percét, hogy meg ne
sántuljon, kiabálta a zsivajban.

A nádpálca sűrűn lecsapott. Aki előbb elkapta a kezét, még egyet kapott. Nem le-
hetett kiszámítani, mikor ütnek, mikor csak ijesztenek. Az öreg Rácz, a bőgős, piros
ujjakkal rángatta a húrt. Hosszú, sárga tócsa folyt alatta...

Egy szegedi hadnagy felugrott az asztalra.
- Ácsi móré! Ácsi, a szentségét az anyátoknak. Bocsánat... Ezredes úr, kedves

bátyám, engedelmükkel: egy régi nótát, újmódian.
Borízű hangon bömbölte:
- Horthy Miklós katonája vagyok...
- Bravó fiú...
- Főhadnagy vagy legény! Ha rajtam múlik már főhadnagy vagy!
Koccintottak, dicsérték a hadnagyot.
- Huj, huj, hajrá! Turul az isten is. Banda, az új nótát!
A különítmény már hajnalban megérkezett. Ahogy mondták, napfelkeltekor fog-

lalták el a várost. Azóta mulattak.
- Célzóvizet! - kiabálta a hadnagy.
- A második csillagodra! - emelték a poharat.
A csicskások vizeskancsóval hordták a bort.
- Sok lesz már a célzóvízből, fiam, - aggodalmaskodott egy idősebb tiszt. - Éppen

akkor nem tudsz majd célozni, amikor kell.
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- Én, én! Méghogy! Mesebeszéd keresztapám. Ide nézzen!
A terem végében felkötöttek egy réz garast. A hadnagy fel sem állt az asztaltól, a

boroskancsók fölött lőtt. A pénz falba csapódott. A hadnagy sokatmondóan a pecse-
nyés tálba hajította a pisztolyát. A többiek tapsolták, éljenezték, amikor egy kisterme-
tű, fekete atillába öltözött valaki felugrott egy székre:

- Állj, urak! így nem vicc! Ha nem mozog, nem kunszt! Döglött bolsit könnyű lő-
ni! De ha él? Ha még mozog!

A hadnagy erre odatámolygott a cigányokhoz, megfogta a nagybőgőt, a nyakára
húzott egy gyufásdobozt. Az öreg bőgős reszketett. A pisztoly az orra előtt kalimpált.

- Úgy játssz, füstös, hogyha leesik a gyufa, keresztül lőlek. Na mi lesz, nóta! Horthy
Miklós katonája vagyok...

A prímás neki fogott, az öreg félve adta a taktust. A nagybőgő alig imbolygott job-
ban, mint a vén ember madár feje. A asztalnál daloltak. A hadnagy előtt a válluk fö-
lött, a gyufásdoboz apró szilánkokra esett szét. Az öreg cigány ellökte magától a nagy-
bőgőt és devlát kiabálva szaladt végig a termen, az ajtóhoz. A többiek utána.

A hadnagyot újra megéljenezték. Molnár főhadnagy tósztot is mondott:
- Kormányzásra teremtődött az a faj, amelynek ilyen fiai, ilyen kitűnő katonái van-

nak. Szívem minden melegével fogadjuk az Ön rettenthetetlen csapatát ebben a vá-
rosban, ezredes úr. Ezeréves hazánk támpillér osztálya hiszi és vallja, hogy önök vég-
képp kigyógyítják a prolinépet a bolsevizmus betegségéből.

- Éljen, éljen,...
Az ezredes alacsony, őszülő férfi volt. Választékosán beszélt, kenetteljesen, mint-

ha prédikációt tartana:
- Urak, vendégeink! Mondhatom, megtesszük kötelességünket, amit szent hazánk

ránk bízott De a honmentés nem merülhet ki úri vígságokban. Ránk a nemzet szent
kötelességet bízott: megtisztítani az ezeréves hazát a bolsevista mételytől. Nem mind-
egy, urak, hogy mikorra járunk végére magasztos elhivatottságunknak. Hadnagy úr,
öcsém, neked még sokszor módodban lesz bebizonyítani, hogy értesz a fegyverhez.
Tiszt urak, legények, rögtön éjfél. Mindenki a szálláshelyére! Négy óra nulla nulla
perckor itt találkozunk. Molnár főhadnagy úr, te még maradj egy percre.

Az ezredes és a főhadnagy még sokáig beszélgettek.
- Akkor tehát, te, főhadnagy úr, ebben a városban inkognilóban maradsz, egyelő-

re, legalábbis!
- De ezredes úr, nem leszek talán tétlenségre kárhoztatva?
- Áber! Dehogy, dehogy... Hajnalban még egyszer átfésülöd a zughelyeiket és a

fogást beszállítod a gyűjtőhelyre. Nagyon is hasznos leszel... Na! Gyere, ellenőrizzük
az őrséget.

Kimentek az utcára.
A folyó felől lövések hallatszottak, majd sikongatások. Az ezredes kérdően nézett

a lóháton posztoló darutollasra. Az őrparancsnok sunyin nevetett.
- A saját szakállukra dolgoznak valahol a legények, ezredes úr!
A házak lapítottak. Valahol a város túlsó szélén kutya vonított, a tanyákban keresz-

tet vetettek, úgy suttogták, hogy halott lesz, biztos magához szólít valakit megint az
Úr, ezt érzi a jószág.
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- Hunyjunk egy pár órát, főhadnagy úr, négykor aztán kezdjük az akciót - búcsú-
zott a darutollasok parancsnoka.

- Igenis, ezredes úr!
A partmenti füzesek hallgatag árnyak voltak, hajnali derengésben rejtették kincse-

iket, ahogy a foglyok a gondolataikat.
A cellákban már ébredeztek. Valaki köhögni kezdett, mélyen, bugyborékolva. A

mellette fekvő rab felállt, költögette a többit:
- Emberek, húzódjanak félre, vigyük Janit az ablakhoz. Megint elővette a köhögés.
A beteget a rácshoz vitték, négyen emelték, hogy friss levegőt szívhasson. A pará-

nyi szellőzőnyílás alig egy arasznyival volt a mennyezet alatt.
Lassan alábbhagyott a fuldoklás, a fiatal férfit lefektették a többiek lábára, hogy ne

érje a vizes beton.
Az ajtónál felállt egy vasutasruhás:
- Keltsenek fel mindenkit.
A foglyok dörzsölgették a szemüket, nyújtózkodni próbáltak. A vasutasruhás ki-

nézett a cella rácsán, majd suttogni kezdett:
- Figyeljenek rám, elvtársak! Azért most szólok, mert még alszik a fegyőr.

Kintről olyan hír jött, hogy a napokban a téglagyárba visznek bennünket. Lát-
játok, Jani milyen beteg. Határozzuk el, hogy addig nem vesszük föl a mun-
kát - bármi is történik - amíg Janit kórházba nem viszik. Ha mindnyájan így
csináljuk, akkor talán kiharcoljuk. De tudjátok ez mivel jár? Aki a főügyész
elé kerül, annak nagyon kell vigyáznia...

A vasutasruhás szavait éles csattanás szakította félbe. Az öreg fegyőr felri-
adt, karjára kapta az asztalhoz támasztott puskáját és a vasajtóhoz csoszogott.
Amikor kinyitotta a kémlelőnyílást, már több puskatus verte a vaslemezt.

- Kinyitni! A nemzet nevében!

Az öreg fegyőr darutollas katonákat látott az ajtó másik oldalán.

- Nyitom, máris!
A hadnaggyal találta szemben magát. Vigyázzba meredt!
- Balog II. Sándor fegyőr alázatosan jelentkezem. Száztíz fogoly. Jelentem, az éj-

jel semmi rendkívüli nem adódott. Egy beteg...
A hadnagy tovább lépett:
- Nem érdekel a betegségük. Átvesszük a foglyokat.
Az öreg még mindig vigyázzban állt:
- Alázatosan jelentem, hadnagy úr, átadom őket, de alázatosan kérem a Főügyész

Úr fogolyátadási parancsát. Ahogy szoktuk...
A bikaerős fiatalember iszonyatosan állón vágta, eldőlt mint a zsák, a puskája na-

gyot csapódott a betonon. A darutollasok berohantak a folyosóra. A cellákon végig-
futott a borzongás:

- A különítményesek...
Az ezredes nem sokkal később már a fogházfelügyelő foteljében szivarozott. A

hadnagyot kérette.
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- Jól van, hadnagy úr, jól van fiam. Egy nyikkantást sem szólt egy sem. Dicsérd
meg nevemben a honmentő bajtársakat. Mondd meg nekik, a nemzet nem lesz hálát-
lan. Na! Hány fogoly van?

A fiatal tiszt vigyázzba vágta magát.
- Köszönöm az elismerésed, ezredes úr. Jelentem, hogy a foglyokat biztosító fe-

győr szerint száztízen vannak...
- Hűha, száztízen! - kiáltott fel az ezredes. - Hogy szállítsuk ezt a sok csirkefogót?!
A hadnagy kihúzta magát:
- Jelentem ezredes uram, nekern ahhoz elég négy kísérő. Tőlem meg nem lépnek,

arra tiszti becsületszavam.
- Na, na, na! Vigyázz csak, te fiú! - mondta az ezredes.
- Ez az egész rohadt város egy nagy bolsevista fészek. Mindenre fel kell készülni.

Mit csinálsz, ha megtámadják a szállítmányt? Tíz legénynél nem tudok neked többet
adni, a másik rajjal Scheftsik főhadnagy úr már el is indult tisztogatásra. Úgy tervez-
tük, ma éjféltájt a kastélyban találkozunk. Volt ott Mardarescu tábornok úréknak egy
fogolytáboruk, valami kastély körül... Hát most mi vesszük igénybe, Scheftsik főhad-
nagy úr is odahozza majd a fogását. De addig, de addig? A kastély ide jó 10 kilomé-
ter. Máris erősen virrad, ha szimatot fognak az elvtársaik, esetleg megtámadnak ben-
nünket, - nyugodt lehetsz van azoknál még annyi fegyver eldugva, hogy be tudnak ne-
künk fűteni - vagy eljutnak a hírrel valami úton módon az antant misszióig. Mit tud-
ja az ember, hogy valamelyik festett szájú, púderos antant-tiszt nem venné-e komo-
lyan az ügyet. Ja igen, a legényeidet azonnal öltöztesd át fegyőr ruhába. Te is húzz
magadra valami maskarát. Nekem elég lesz egy köpeny. A fegyházba további paran-
csig senkit sem engedtek be! Mondd csak,... ezt a ... főfoglárt ezt a börtönfelügyelőt,
vagy micsodát letartóztattátok?

- Jelentem ezredes úr, igen. Pincében van a többiekkel.
- Hozzátok fel, hátha szót értek vele.
Néhány perc múlva egy selyempizsamás, szemüveges férfit kísértek az ezredes elé.
- Sajnálom, felügyelő úr, hogy ilyen körülmények között találkozunk. A bemutat-

kozás talán felesleges. Biztosan híre van rólam...
- Tiltakozom, ezredes úr.
- Jó, jó, jó. Azt megteheti, akármennyit tiltakozhat. Én meg is értem: ha egy úri em-

bert éjnek idején kiráncigálnak az ágyból... Megértem. De ön meg azt értse meg, hogy
a nemzet magasztosabb parancsait teljesítjük. A foglyokat elvisszük az Ön felügyele-
te alól.

- Az Ügyészség engedélye nélkül ehhez nem adhatom beleegyezésemet
ezredes úr. A fegyintézetek szolgálati szab...

- Hagyja, felügyelő úr! Egy szóval sem kértem, hogy önhatalmúlag adja ki
a foglyokat. Ön erőszaknak engedelmeskedik. Nemde?! - kacsintott az ezre-
des.

A pizsamás, mezítlábos férfi a szekrényhez ment.
- Először is engedje meg, hogy felöltözzem. Még e helyzet ellenére is úgy fogom

fel ezredes úr, a köreinkben bevett szokások szerint, hogy... Hogy mégis csak én va-
gyok itthon.
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Az ezredes fölényesen mosolygott:
- Első perctől kezdve meg voltam arról győződve felügyelő úr, hogy úriember szo-

bájában ülök, - aki úgy is fogad majd, annak ellenére, hogy vizitkártya nélkül jöttem...
Megkínálhatom egy jó pohár barackpálinkával? Jó erős, ahogy az illatán érzem! Iga-
zi magyaros ital... Hehhh. Úgy hozzá tartozik ez a magyar virtushoz, akár a kard. De
mondja csak: hogy tudjuk biztosítani, hogy ma estig senki se háborgasson bennünket.
Mondjuk az ügyészség részéről. Na és az új szolgálat... Ön természetesen gyakorlati-
lag szabad ember, csak a látszat kedvéért tartjuk itt. Mi az est leszálltával elmegyünk
és Ön jelenti a feletteseinek, hogy kényszerítették. Egészségére.

- Igen, igen. így már végrehajtható. Egészségére, ezredes úr!
- Nos, akkor mit tanácsol? Hogyan tudna nekünk segíteni? Okvetlenül szükséges-

nek látszik a teljes inkognitó...
- Nem tudom megfelelőnek tartaná-e ezredes úr, ha a főkapura és a mellékbejára-

tokra kitennénk a sárga cédulát? A börtönszabályzat szerint ilyenkor se ki, se be. Ki-
vétel persze az egészségügyi személyzet, dehát az úgy sincs.

Az ezredes a kezét nyújtotta:
- Bravó, felügyelő úr! A nemzet nem felejti el szolgálatait.
A fogház kapujára kitették a sárga cédulát. "Ragályos betegség".
Az ezredes, a fogházfelügyelő és a hadnagy reggelizés közben vidám történeteket

meséltek egymásnak.
- Mondhatom hadnagy úr, fegyőr ruhában is sikere lenne a nőknél. Remekül áll

magán, - hízelgett a felügyelő.
- Pedig, de ezzel persze a világért sem akarom megsérteni, istenemre jobban érzem

magam a sajátomban.
- Ami azt illeti, - mondta az ezredes - manapság több létjogosultsága is van a had-

fi mundérnak. Ezeket a jómadarakat nem őrizni kell, hanem elveszejteni. Igen, köszö-
nöm felügyelő úr. Ja, hogy igyunk! Jó, jó. A bora is kitűnő, nemcsak a pálinkája.

A foglyok zaccos kávét kaptak reggelire. Ezt igyátok, ettől majd elmúlik a vérhas,
- gúnyolódtak a fegyőröknek öltözött darutollasok.

A vasutasruhás nem ment ki reggeli osztásra. A legutolsó cellában suttogott egy
fogollyal. A fogoly sírt, motyogott. Amikor megtudta, hogy betörtek a fogházba a kü-
lönítményesek, reszketni kezdett, majd eszelősen kiabálta:- Én ártatlan vagyok, én
nem csináltam semmit. Én csak azt csináltam, amit mondtak.

A társai kabátot dobtak a fejére. Hallgass, elhallgass, megbolondultál? Azt hiszed
ezzel segítesz magadon?

Az ordítás eltompult, a nagydarab férfi úgy szűkölt, mint a kutya a verés után. Ké-
sőbb monoton suttogás hallatszott, imádság féle.

Szerencsétlen, néztek össze a foglyok. Ki ez?
- Hogy hívnak? Ki vagy te, ember? A nagydarab férfi reszketett, vizenyős szemmel

nézte a szellőzőnyílást.
A harmadik cellában ismerte valaki: kocsirakó volt a fűrésztelepen. Az offenzíva-

kor beállt katonának, valahol a Tiszántúlon meg is sebesült. Csendes, szorgalmas em-
ber volt, mondták róla.

A vasutasruhás nyugtatni próbálta.
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- Kibírod, meglátod te is kibírod. Veled nem tudnak mit kezdeni: te csak egyszerű
katona voltál. Az egész országot nem lehet kivégezni, bezárni. Meglátod kiengednek,
néhány hónap múlva kiszabadulsz. Hallod? Érted? Szedd össze magad. A hóhér előtt
se állunk gyáván, nemhogy két pofontól megijedjünk.

Már úgy látszott, hogy a nagydarab férfi valahogy erőt vesz magán, elcsendese-
dett, de néhány perc múlva megint kiabált.

- Én nem csináltam semmit. Nem akarok meghalni. Istenem, én istenem...
A különítményesek most már meghallották a kiabálást. Az egyik odaszaladt a cel-

lához.
- Mi az, hogy isten? Hinnye, a nagyságos bolsevik úrnak istene van? Na - szólt oda

a vasutasruhásnak - befogasd a pofáját, mert ha nem, én tömöm be, - emelte meg a
puskáját

A nagydarab férfi négykézláb csúszott a sarokba. Szűkölt, motyogott. Közben
visszajöttek a cellatársak.

- A tanár úrra bíznám - mondta a vasutasruhás egy hirtelenszőke férfinak. - Próbál-
ja szegényt megnyugtatni, lecsillapítani. Hiába, az ujjunk sem egyforma. Eszét vette
a félelem. Nehogy bajt csináljon magában...

Nehéz bakancsok kopogtak, kivágódott a cellaajtó.
- Maga! - bökték mellbe puskacsővel a vasutasruhást. - Na, mozgás.
Az ezredes szivarozott, kerek füstöket fújt, látszott rajta, valamin nagyon gondol-

kozik.
- Na, megismersz? Tudod, ki vagyok? - kérdezte a foglyot.
- Igen, tudom. A börtönrácsokon keresztül is eljutott hozzánk a hír - felelte a

vasutasruhás.
- Én is tudom, hogy te ki vagy! Az egyik fő-hallja kend ebben a városban. Csodál-

kozom rajtad, neked tisztességes kenyeret adott az államvasút, éltél is a lehetőségek-
kel, tanultál, olvastál, szépen haladtál a ranglistán. S mégis korpa közé keveredtél!
Mennyit is kaptál?

- Három és-fél évet. Ami viszont a korpát illeti: ha nem segítette volna az ezredes
úrékat a francia, a román, meg a cseh burzsoázia, akkor most nem állna módjában gya-
láznia a magyar forradalmat. Az ezredes úrék elfelejtették, pedig egy éve se múlott,
hogy a korpának nevezett magyar nép fogott fegyvert, hogy legalább valami megma-
radjon ebből a kis hazából.

- No, nézd csak: mintha Kun Bélát hallanám! De úgy teszek, mintha nem is hallot-
tam volna amit mondtál. Sejtheted, nem azért hozattalak fel a celládból, hogy meg-
győzessem magam a kommün magasztos elveivel. Az viszont érdekelne, hogy került
Kun Béla már '18 őszén ebbe a városba?- Meghívtuk és jött.

- Nagyszerű. Kik hívták meg?
- Akik hallani akarták azt az embert, aki Lenin környezetében élt és dolgozott.
- Ne kerülgessük a forró kását! Nekem nevek kellenek, a bűnösök nevei. Tudni

akarom, kik voltak ennek a városnak a felbujtói.
- Csak azt tudom elmondani, ezredes úr, hogy kik voltak érlelői a forradalomnak.

Azok, akik százezerszámra vitték a frontok vágóhídjaira az embereket, azok akik ki-
zsákmányolták a népet, azok akik testi és szellemi ínségben tartották a munkásokat,
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a parasztokat. A sanyargatott népnek ahhoz, hogy forradalmi harcba szálljon, nem volt
szükséges felbujtásra. A sokaság nyomorúsága érlelte meg, hogy tudatosan a fegyver-
hez nyúljon.

- Már megint agitálsz! Nem veszed észre, nem vagy abban a helyzetben, hogy az
elvtársaid nevében vádaskodj. Még egyszer megismétlem az ajánlatomat: ha felelsz
a kérdéseimre, akkor két év múlva szabadulsz, megnősülsz, gyerekeid lesznek, meg-
élsz valahogy... csak ne kommunistáskodj! Isten verte gondolat az, - te mit értesz alat-
ta tulajdonképpen?

- Nagyon egyszerű gondolat az, ezredes úr! Csak annyi, hogy mindenki tisztessé-
gesen megéljen a munkájából; ne legyenek szegények és gazdagok; aki beteg az or-
voshoz juthasson, gyógyszerhez; öregkorban se kísértsen a nélkülözés réme; azt,
hogy...

- Elég, elég! Illúziók, azok! Üres beszéd, semmi egyéb! Azt hiszed - tételezzük föl,
hogy hatalmon maradtok, hogy az új társadalom - ahogy ti neveztetek - nem megte-
remtette volna a maga hierarchiáját, nem alakította volna ki a szegény és a gazdag el-
lentétét? Dehogynem! Az alapvető emberi tulajdonságokat nem lehet megváltoztat-
ni. Nem veszed észre, hogy minden ismétlődik: a háború alatt kikisérték a temető ár-
káig azokat, akik demoralizálták a hadsereget, és agyonlőtték őket. A ti Szamuelytek
meg kiket lövetett agyon? Akik a ti embereiteket agyonlőtték. Hagyjuk ezt, inkább
azt mondd meg, ki hívta ide Szamuelyt a múlt év májusában. Ki adta át a legényeinek
azt a listát, ebben a városban, hogy kiket kell kikísérni a temető árkába? Szamuely hu-
szonkilenc embert törvényes ítélet nélkül agyonlövetett, ezért valakinek felelnie kell.

- A megyei direktórium Szamuely Tibor embereinek cselekedeteitől elhatárolta
magát. Az ellenem hozott ítélet ezt nem vette sajnos figyelembe, pedig a periratokhoz
a védő csatolta a direktórium határozatát, amely szerint az elfogott ellenforradalmá-
rokat bíróság elé akarta állítani. A kivégzések persze ekkor már megtörténtek, a di-
rektórium tudta nélkül. Sajnos ez a direktóriumi határozat később "elveszett".

- Ne gyalázatoskodj itt nekem! Te képes vagy a független bíróságot is
megvádolni! Látom, nem megyek veled semmire. Pedig az is érdekelne, hogy
hol van most a ti annyira istenített Guth doktorotok? A "vörös orvos", dr.
Guth Antal. Na, beszélsz, vagy nem? Ha hinni lehet azoknak az információk-
nak, amelyeket jószándékú emberektől kaptunk, akkor a "népbiztos elvtárs" a
kommün bukása után, - amikor már égett Pesten a talaj a talpa alatt - állítólag
visszajött ide, s a hajdani betegei bujtatták, vagy még mindig rejtegetik. No,
hallgatlak...

A vasutasruhás is hallgatott. Az ezredes újra a füstkarikákban gyönyörkö-
dött, igyekezett magát szenvtelennek láttatni, de nem sokáig tudta türtőztetni
az indulatait, nyitott tenyerével az asztalra csapott:

- Azt hiszed, nem tudjuk, hogy ez a Guth, a barátjával, azzal az istentagadó, vér-
bajos költővel, Adyval nem ott szépelgett már a háború alatt is a vasúti restiben. S,
hogy a "vörös doktor" volt az egyik pártalapító, majd fellázította a 68. gyalogezred
katonáit.

- A forradalomban, ezredes úr, mindenki úgy teszi meg a magáét, ahogy a
becsülete diktálja.
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Az ezredes teli töltött egy vizespoharat pálinkával. Odatette az asztal szélére, a vas-
utasruhás elé.

- Hajtsd le, hátha akkor úgy forog a nyelved, hogy mind a ketten jól járjunk. Mert
eddig nagyon rosszul forgott ám: mindent önmaga ellen csinált. Na...

- Nem iszom meg, ezredes úr. A nyelvem úgy forog, ahogy a szívem, az eszem pa-
rancsolja. Tisztában vagyok a sorsommal. Az én családomban még eddig mindenki
becsületesen ment a másvilágra.

- Ugyan, ugyan. Ezek csak szavak. Senki se tudja meg, hogy...
- Elég, ha én tudom, ezredes úr.
- Na, akkor alkudjunk. Ha most szépen elbeszélgetünk, ha azt mondod, amit hal-

lani szeretnék, akkor... akkor szélnek eresztünk. Eléldegélhetsz valahol. Vagy pedig...
Tudod, ez a vagy mit jelent?

- Tudom, ezredes úr. Engem is oda visznek, ahol már annyi ember bevégezte. A
temetőárokba...

- Áhhh, fiacskám, nem úgy megy ez! Előtte még történhetik egy és más...
Az ezredes háromszor is körbejárta a vasutasruhást, majd bort töltött, megitta, s

megint szivarra gyújtott.
- Van neked ugye fiacskám egy menyasszonyod?! Van bizony. Mégpedig jó he-

lyen: itt nálunk, a női cellában.
A vasutasruhás fehér lett, mint a fal. Az ezredes észrevette, a szeme közé mosoly-

gott.
- Ugy-e?! Na, mit szólnál hozzá, ha az én derék katonáim megsimogatnák a te kis

menyasszonyodat... Te meg végignézed! Na?
A vasutasruhás mondani akart valamit, de az ezredes felemelte a kezét.
- Ne szólj még, fiacskám, egy szót se. Csak semmi meggondolatlan beszéd. Adok

neked erre valamicske gondolkodási időt. Mondjuk egy órácskát. Mert ugye illik, hogy
az ilyesmi családi dolgokat megbeszélje az ember... Lehetővé teszek nektek egy ran-
devút. Hadnagy úr, vitesse be a lányt egy külön cellába. Kisérjék oda ezt a derék fia-
talembert is. Most hat óra nulla nulla perc. Hét órakor kérem a válaszodat, fiacskám.
Jó? Vigyék, hadnagy úr!

A folyosó vasajtaja becsapódott. Az ezredes töltött, látszott, nagyon elégedett ön-
magával.

- Na! Egészségére, felügyelő úr! Tetszik látni megpuhítom én ezeket akkor is, ha
kőből vannak!

Nemsokára visszajött a hadnagy, a kezét dörzsölgette.
- Hüh, de begyes kis cseléd...
Az ezredes mosolygott, szeretettel nézte a kipirult, tűzbe jött fiatalembert.
- Köpni is fog a kedves vőlegénykéje, biztos vagyok benne. Ismerem a fajtájukat.

Még egy félóra és kész. Addig szépen elkvaterkázgatunk, igaz felügyelő úr?

Hét óra egy perckor a hadnagy jelentette, hogy a vasutasruhás megtagadta a vallo-
mástételt. Az ezredes nagyot füstölt a szivarján.

- A tiéd az elsőbbség, hadnagykám. De vigyázz, a képedre... Karmolnak, karmol-
nak. Na menj!. Vigyél magaddal vagy négy legényt!
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A fiatalember sunyi vigyorral szaladt ki a szobából. Az ezredes anekdótázni kez-
dett.

- Az orosz fronton volt néhány ilyen ügyem. Nincs fogalma felügyelő úr, mennyi
erő van a legvéznább nőben is... Egyszer, valahol Galíciában. Ez egy jó történet, el-
mondom...

A hadnagy hamar visszajött. Az ezredes felállt:
- Na, köp?
- Jelentem, nem. Megkötöztük, mert leütötte az egyik bajtársat.
A különítményesek ezredese a foga között káromkodott, majd a hadnagy kezébe

nyomta a vasutasruhásnak kitöltött pálinkát.
- Legalább te idd meg, aztán gondoljunk ki valamit! A hálót ott kell leereszteni,

ahol sok vad van, ugye? Persze száztíz embert akkor se cipelhetünk magunkkal, az
már sok lenne. Minden nagyon sok lenne, nekünk is, meg a politikának is. Tudni aka-
rom, ki a veréb, ki a madár! Nekem huszonkilenc bolsi kell! Mindenesetre, a direktó-
riumi fő-főket visszük. A felügyelő úr ebben tud nekünk segíteni?

- A periratok - tekintettel arra, hogy az elitéltek szinte kivétel nélkül fellebviteli
tárgyalás előtt állnak - az ügészségen, és törvényszéken vannak. Nálunk csak az el-
itéltek személyi adatait kartonozták, s a minősítést, de az mind egyforma: lazítás, iz-
gatás, törvényes rend felforgatására irányuló cselkevés, stb. - mondta a börtönfelügye-
lő.

- Ezzel nem sokra megyünk! - legyintett a különítményes főtiszt.
A hadnagy hirtelen összevágta a bokáját:
- Ezredes úr, próbáljuk meg... Az egyik legényem az előbb mondta, hogy valame-

lyik disznó bedilizett. Össze-vissza imádkozik.
- Na, szüret. Hozzátok ide!
Az egykori vörös katonától mindent megtudtak, amit akartak.
- Nagyon jól van fiam, derék ember vagy - mondta neki az ezredes. - Holnap sza-

badon is engedünk, de estig húzd meg magad valahol, mondjuk valamelyik klozet-
ban. A cellába nem engedhetünk vissza... de nem is érdemelnéd meg, hogy azok kö-
zött legyél. Ha indulunk, velünk jössz. Téged csak a forma kedvéért kötözünk meg,
aztán majd elengedünk. Na, eriggy be szépen a folyosó végén lévő klozetba! Majd
szólunk, ha kellesz!

A nagydarab ember kisompolygott az irodából, beült a fogházfelügyelő mellékhe-
lyiségébe. A különítményesek parancsnoka keményen megszorította a hadnagy ke-
zét.

- Az első lehetséges alkalommal főhadnaggyá üttetlek, fiam. Most már biztos! De
menj, és pihenj le egy kicsit! Nem... állj, várj csak! Előbb beszéljük meg, hogy
visszük őket. Fő a biztonság. A menet az rendben van, a szokásos. Elől két legény lo-
von, mögöttük én, oldalt két fiú, a többi hátul, veled. Hány bilincsünk van, felügyelő
úr?

A kopasz kis ember az ujjain számol.
- Hét, vagy nyolc. Tetszik tudni ezredes úr, ilyen tömegméretű bűnözésre nem vol-

tunk...
- Jó, jó, jó. Az semmi. Nekünk huszonkilenc kellene! Kötél? Jó erős kötél?
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- Csak a ruhaszántó, ezredes úr.
- Áh. Azt eldörzsölhetik valahogy a sötétben. Különben is sok kell. A lábukra is

kell, ne ugrándozzanak nekem. A hadnagy tekintete a kormos lámpaüvegre tévedt.
- Villany, ugye nincs?
- Nincs. A villanytelepet még a blokád idején találat érte. - mondta a börtönfelü-

gyelő.
- Akkor jó, - ragyogott a hadnagy. - Bízd rám a dolgot, ezredes ú!. Nem lesz ked-

vük ugrálni.
- Na, mutatsd meg mit tudsz!
A kiválasztott foglyokat levitték az alagsorba, arccal a fal felé állították őket. Két

darutollas leszerelte a börtönfolyosókon körbefutó, porcelánokhoz kötözött szigete-
letlen rézdrótot. A foglyok kezét ezzel kötözték hátra, majd libasorba fűzték őket. El-
ől volt a vasutasruhás, mögötte a tanár, amögött Jani, a tüdőbajos, majd a többiek,
összesen huszonkilencen. A drót két végét felkötötték a szellőzőnyíláshoz.

Egész nap állniuk kellett. A feszes rézdrót minden mozdulatra a húsukba vágott.
Apró cseppek hullottak a kőre.

A hadnagy elégedett volt az embereivel.
- Tessék, ezredes úr, mondtam, egy sem ugorhat meg. Ha csak kilép valamelyik a

sorból, a többiek rántják vissza, de úgy ám, hogy leszakad a csuklójuk. Estig szépen
itt állnak, aztán nyugodtan indulhatunk.

Tíz órára olyan sötét lett, mintha szurkot öntöttek volna a városra. A darutollasok
kinyitották a főkaput A foglyok hosszú során végig szaladt a suttogás.

- Vigyázva lépni, elvtársak, egyszerre! Nem vihetnek messzire bennünket.
A menet elindult. A börtönfelügyelő becsületszavát adta az ezredesnek, hogy éjfé-

lig senkinek sem szól a történtekről. Az ezredes biztosította, hogy a legfelsőbb helyen
jelenti szolgálatát

Kazlauskas Juoas /Szovjetunió/ PÁRVIADAL.
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Nehéz csőfelhőket hajtott a szél. A foglyok fulladozva vánszorogtak a lovak után.
Hamarosan mögöttük maradt a nyomott álmot kínlódó város.

Jóval éjfél után értek a kastélyhoz. A főkapunál Molnár és Schcftsik főhadnagyok
várták a menetet. A lovak odasimultak az ezredeséhez. A foglyokat, amíg a tisztek
beszélgettek, leparancsolták az útmenti árokba. Térdig ért a víz...

- A szegedi vadászzászlóalj törzskara már várja Önt, ezredes úr - mondta Schcft-
sik főhadnagy. - A foglyok elhelyezésérc a kastély jobb szárnyának pincézetét jelöl-
ték ki. Különben nagy a zsúfoltság, jelenleg háromezemyi befogott van a táborban.

- Köszönöm, főhadnagy úr. Vigyétek le a foglyokat a kijelölt helyre! És ti...?
-Molnár főhadnagy úr csapatával együtt negyvenkét foglyot hoztunk...
- Az igen! - bólintott az ezredes és a kastély felé indult.
A pincéből, amikor kinyitották a vasajtót, nehéz szag vágódott a foglyok arcába.
A vasutasruhás megbotlott valamiben, magával rántotta a többit is.
Az egyik kísérő utánuk sercintett:
- Ezek gyorsan leérlek! Hadnagy úr! Levegyük róluk azt a miskulanciát... a dró-

tot?
- Vegyétek, egyszer úgy is le kell szedni! Jó lesz a nyakukra!
A foglyok egymás hegyén hátán feküdtek a lépcső alján, a legalul lévők alig nyö-

szörögtek. A hátsó fogoly kezénél fogva lógott a grádics fölött. A kabátja ujján folyt
le a vére, rá a többiekre. A darutollas egy rozsdás harapófogóval elvágta a rézdrótot.
A fogoly lezuhant, már eszméletlen volt.

- Hé! - rúgott bele a darutollas egy másik fogolyba. - Nesze, itt ez a szerszám, vag-
dosd le az elvtársaidról a kötőféket!

A rab fájdalomtól kidülledt szemekkel nézett a darutollasra, mozdulni sem tudott.
- Ahá, barátocskám, szóval én szabadítsalak ki? Hát szóljál, nem vagyok én olyan

rossz gyerek! No... Oldd ki a többit!
A pince közepén egy dézsa vizet találtak. Néhányan inni akartak, de a tanár, meg

a vasutasruhás rájuk kiáltott:
- Egy kortyot se! Fertőzött lehet... Csak a halántékot dörzsöljétek meg... Gyertek

ide, Jani nincs magánál! Fektessük le valahová. Aztán pihenni kell.
A foglyok eldőltek akár a zsák, sokan félrebeszéltek, kiabáltak.
A vasutasruhás odapisszegett a tanárnak. A lépcsőhöz tapogatóztak.
- Jól sejtettem, - mondta a vasutasruhás. - Halott... Rajta buktam át.
Végigtapogatták a pincét. A legsötétebb zugokban újra nedves, ragacsos valami-

hez ért a kezük.
- Szegények... Már túl vannak mindenen. Úgy dobálták őket halomra, ahogy a fa-

hasábokat. Kik lehetnek...
A vasutasruhás tovább tapogatódzott a pince labirintusban. Mindenfelé holttestek

voltak...
- Ha valami levelet, ha valami végrendeletet hagyhatnánk... Azoknak, akik utánunk

jönnek... Hogy tudják, hol volt a vesztőhelyünk.
- Nyomunk marad. Akik túlélnek bennünket, azok majd elmondják, kik voltunk,

miért haltunk meg.
A vasutasruhás megkereste a tanár kezét.
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- Veres, maga is véres... Azt akarom még mondani... Hátha... A többieknek ne szól-
junk még. Hátha... Kérdés, mennyit bírnak el, mikor tör ki rajtuk a kétségbeesés-

Fentről cigányzene, nótázás hallatszott:
- Mulatnak. Tavaly ilyenkor nekem is játszották ezt a nótát, az öcsém lakodalmá-

ban. Ott voltErzsi is... Hajnalban mentünk haza, orgonát törtem neki a temetőben. Az
élőknek kell a virág, a halottak már könnyen bocsájtanak, ezt mondtam neki... Nem
akarta elfogadni. De régen volt. Azóta már újra virágoznak az orgonák.

- Pihenjünk le, kell az erő - mondta a tanár.
- A halálhoz kell a legtöbb erő...
Ledőltek, de nem tudtak elaludni. Odafent ordítozásba csapott át a nótázás. A had-

nagy az asztal tetején táncolt. Az ezredes hunyorgott, mosolygott. Mint valami szilaj
csikó, akár egy vad csikó, mondogatta magában.

A szegedi zászlóalj parancsnoka, Tossner őrnagy is dicsérte az embereit.
- Én is alig bírok a segédtisztemmel, ezredes úr, olyan mint egy táltos... Reggelre,

délre, estére egy bolsi. A napokban már kénytelen voltam leinteni: olyan jajgatást csa-
patott itt, hogy elmenekült a fél falu. Hiába, nem lehet adnunk kell valamit a forma-
ságokra. Erre fel tudod mit talált ki? Amikor kezelésbe vetetett valakit a pincében, az
ajtó elé vezényelte a cigánybandát. Azok húzták, ő meg... Hogy mit ki nem talált az
már... A szultán hóhéra kismiska hozzá képest. Gyűlöli őket: elvették a dunántúli bir-
tokát... De megbocsáss ezredes úr, azokkal a foglyokkal milyen eljárásra gondolsz,
akiket most méltóztattál idekisértetni...

Az ezredes szivarral kínálta a vadász-őrnagyot:
- Abban egyetértünk, őrnagy úr, hogy a nemzetet rövid úton kell megszabadíta-

nunk a mételytől.
- Igen, ezredes úr, ez világos előttem, de szabad legyen mondanom, hogy a tábor-

beli viszonyokról valamelyik helybéli hazaáruló jelentést tett a pesti antant misszió-
nak. Esetleges ellenőrzés várható. Sajnos, külpolitikai vonatkozásban nem állunk úgy,
hogy egyértelműen kitérhessünk előle... Éppen az este adtam ki a parancsot, hogy a
pincében lévő hullákat reggelre tüntessék el. Hajnalban elviszik őket, és föléjük szánt-
ják a földet. Ha gondolod ezredes úr, egyúttal a Te szállítmányod is... elmehetne...

- Sajnos, ezeknek mindenhogy nyomuk marad... Ezeket a polgári hatóságok már
nyilvántartásba vették. Elsőfokú ítélet is született... De várj csak... kitalálunk valamit...
Hadnagy úr, gyere csak... Mondd, itt van az az imádkozó bolsi?

- Igen, ezredes úr, itt van. Elkülönítve.
- Akkor jó, minden rendben - mondta az ezredes és takarodót rendelt el. A kastély-

ra szürke csend feküdt, csak az őrség topogása hallatszott.
A tisztek az őrnagy szobájában maradtak. Az ezredes mindenkitől szigorú katonai

titoktartást kért.
A hadnagy bekísérte a nagydarab férfit, az ezredes borral kínálta. Nem fogadta el...
- Rossz neveket mondtam, ezredes úr, nem ezek a bűnösök. Csak háborodottsá-

gomban mondtam.
Az ezredes méregbe jött, de parancsolt magának!
- Akkor járathatod a szád, amikor megengedjük! Micsoda dolog ez?! Kérdezés nél-

kül... Elmondtad és kész. Dehogy adtál te meg rossz neveket. Ezek voltak a főkolom-
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posok. Na! Idefigyelj! Most belökünk a pincébe, de nyitva hagyjuk mögötted az aj-
tót. Csak egy kicsit, egy ici-picit, mintha gondatlanság történt volna. Te ezt észreve-
szed. Érted! Szólsz a lent levőknek, hogy elvtársak - de így ám, elvtársak! - menekül-
jünk. Kinyitod az ajtót és elszaladhatsz... isten hírével... Többet ne is lássunk. Értet-
ted? Na! Szóval, hogy csinálod?

A nagydarab férfi a földet leste:
- Befogad talán azért engem is még ez az anyaföld. Mert én azt sehogy se csiná-

lom, ezredes úr.
Az ezredesen idegesség látszott.
- Mit beszélsz?
A fogoly felemelte a fejét. Halottsápadt volt, remegett, de teli tüdővel mondta a

magáét:
- Az úgy lesz ezredes úr, ahogy mondtam. Most már nem tudok semmit se vissza-

csinálni, de legalább a lelkemen könnyíthetek. Ha bevisznek közéjük, akkor elmon-
dok nekik mindent. Hogy Júdásuk vagyok, aki annyit se érdemel, hogy leköpjék. Meg-
értik talán hogy a félelem vette el az eszemet és akkor még marad egy szikora becsü-
letem. Csak annyi, amennyivel meghalhatok. Azt mondom hát, ezredes úr, most is,
amit az előbb is: Júdás csak egyszer voltam. Tegyenek be oda, közéjük, mert csak ők
ítélkezhetnek felettem! Ha halált mér rám a kezük, akkor igazuk lesz. Nem a hóhéra-
im lesznek, hanem a bíráim.

Az ezredes intett a hadnagynak. A fiatal tiszt iszonyatos erővel ütött. A fogoly ha-
nyatt zuhant.

- Az istenedet, nem tudod, mikor, hogy kell ütni! Locsoljátok föl!
Az őrök egy kancsó bort öntöttek az eszméletlen emberre. Percek múltak, amíg

magához tért. Nagy nehezen felült
- Na! Mit mondasz, ha beteszünk abba a pincébe?
A nagydarab férfiból úgy bugyborékolt elő a hang, ahogy a hordóból a bor...
- Ha megöltök, akkor se! Ha azt csinálom, amit kértek, akkor is megöltök. Már be-

csaptatok, már becsaptatok. Nem engedtetek el. Hát nem csinálom... Nem...
Az ezredes földhöz vágta a boroskancsót. Az üvegcserepek szerteszét röpültek.

Egy szilánk a fogoly arcába vágódott. A különítményes belerúgott a kancsó fülébe.
- Na, ezzel dolgozzátok meg!
A fogolynak lerántották a csizmáját, üvegcserepet raktak a lábujjai közé, és a tér-

dét ütötték... Kétszer is fellocsolták.
- Szaggattassatok szét a lovakkal! Akkor se! - kiabálta a félájult ember.
Az ezredes az ablakhoz ment. A segédtiszt a parancsnokával suttogott. Az bólin-

tott, és az ezredes elé állt, magyarázott valamit. Az ezredes végigmérte a segédtisztet
és odaintette a hadnagyot.

- Hadnagy úr, hozasd fel közülük azt, amelyik a leggyengébbnek látszik és állj
mindenben az őrnagy úr segédtisztje rendelkezésére!

A hadnagy elment, a segédtiszt vigyázzba kapta magát, begombolta a zubbonyát,
fehér kesztyűt vett elő a zsebéből és akkurátusán a kezére húzta.
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- Költsétek fel a favágókat! - mondta az őröknek. - Ezredes úr, engedelmeddel egy
röpke negyedórára még játékba lendítem a cigányokat. Istentelenül falsul játszanak
ugyan, afféle sármunkások, de azért mégis kellemesebb ezt hallgatni...

Az ezredes beleegyezően bólintott. A segédtiszt hátraarcot csinált és kiment. A má-
sik szobában nemsokára muzsikálni kezdett a cigánybanda.

- Horthy Miklós katonája vagyok...
Az őrnagy vörösborral kínálta az ezredest.
- Megnyugtatlak ezredes úr, ha valamit az én segédtisztem kézbevesz, ott kő kö-

vön nem marad. De... ha szabad tudnom, ezredes úr, mi a további terved? Ami a ki-
vitelezést illeti. A foglyaidra gondolok...

- Egy kis fantázia dolga az egész, őrnagy úr. A lényeg az, hogy ez a nagydarab sen-
kiházi beadja a derekát, belemenjen a dologba... Hogy berántsa a többit...Ha sikerül,
akkor menni fog minden, mint a karikacsapás.

Az őrnagy szolgálatkészen vágta össze a bokáját, cinkosán hunyorgott, mint aki
valamilyen csínytevés részese.

- Biztosíthatlak, ezredes úr, segédtisztem azóta már bizonyára jó irányba terelte az
ügyet. Tetszettél hallani, hogy a favágókat rendelte ide. Ez egy abszurdum dolog. Van
ugyanis két börtönből szabadult favágója, valami rablógyilkosságért voltak Szamo-
sújfaluban. Amikor jöttek a románok, kiszabadultak, és néhány hete beálltak a csapat-
ba... Igen, ide hozzánk. Úgy látszik, jóvá akarják tenni a bűnüket, amolyan ítéletvég-
rehajtók. A módszerük, ahogy ők mondják, régi-régi havasi ítélkezés, a csonkítás leg-
súlyosabb esete. Valami hasonlóról az inkvizitorok könyvében olvastam, a boszor-
kányvallatásoknál volt szerepe. Megmondom őszintén, én nézni sem szeretem. Két
fával befogják az elítéltet a fűrészbak ágai közé, és egy normál keresztfűrésszel... el-
vágják... Mint valami fenyőtörzset. Aki ezt végignézni, ezredes úr, az azt csinálja, amit
mondunk neki. A megfélemlítés szélsőséges esete...

Az ezredes széttárta a karjait, mint aki semmiről sem tehet, mint aki sajnálkozik.
A hangja azonban nagyon magabiztos volt.

- Az utókor úgy is cszményesíteni fogja a hősöket, őrnagy úr, akik megszabadítot-
ták tőlük a nemzetet. A dolgok hogyanja egészen másodlagos. Nincs is értelme a me-
ditációnak: horribile katonaembereknél. Vagy ők, vagy mi! Ha egyet is meghagyunk,
ezek a fegyverek, amelyek most a mi kezünkben vannak, gyorsan visszafordulnának
- ránk. A nemzet legjava időben fölismerte a cselekvés szükségességét és lehetőségét.
El is ezzel a lehetőséggel: a mi dolgunk a tisztogatást végrehajtani.

A folyosón teljes erővel húzta a cigánybanda. Az őrnagy a pohárért nyúlt, zubbo-
nya ujjával feldöntött egy boroskancsóL A fehér abroszon hatalmas vörös tócsa ter-
jedt. Az ezredes leplezett méreggel ugrott fel: Bocskay-kötéses atilláján is tenyérnyi
vörös folt volt. Az őrnagy megpróbálta túlkiabálni a cigányzenét:

- Bocsáss meg, ezredes úr, a legényem majd...
Az ezredes már nem figyelt oda, mert nagy ajtókivágással berohant a hadnagy.

Olyan volt az arca, mint a frissen meszelt fal.
- Na?! - kérdezte az ezredes.
A hadnagy alig tudta a paszományához szorítani az ujjait, úgy remegett a keze.
- Na?! - kiáltott rá újra az ezredes. - Hogy állsz? Rosszul vagy?
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- Ezredes úr, ezek kőből vannak!... Ezek tényleg kövek, ezredes úr... Vörös kövek...
- Nem érdekelnek a köveid, a kérdésemre adj választ, ne tocsogj össze-vissza.

Szedd össze magad, vagy..., vagy... ülj be egy belvárosi kávéházba, a tejszínhabos né-
nik közé!

- Ezek kövek... Az a tüdőbajos is kő... Az volt, ezredes úr, vörös kő...
Az ezredes összekapta a fiatalember mellén a zubbonyt, és úgy rázta mint a szél a

falevelet.
Tejfeles szájú vagy fiam! Nem érdekel a dumájuk. Ide figyelj, térj most már ma-

gadhoz, mert én még azt az egy csillagot is letépem rólad... Azt mondd meg nekem
végre, hogy azzal a mélákkal mi van? Belemegy, vagy nem?! Segít "megszöktetni"
őket vagy nem...

A hadnagy nagyon csendesen, vontatottan beszélt.
- Megkövetlek, ezredes úr... Én ilyet még nem éltem át...
- A lényeget, fiam, a lényeget!
- Jelentem ezredes úr, belement. Könyörög, sír.
- Na! - jött tűzbe az ezredes. - Hát ez kell, ez! Nesze, még egy pohár bor. Tessék,

idd meg, úgy ni! Na még egyet, fújd ki magad. Őrnagy úr, hány perc nálatok a teljes
harckészültség, riadó után?

Az őrnagy megmondta, nem tetszett a válasz.
- Ez elég sok, őrnagy úr! Jól lehet szabadcsapat jelleggel fungálunk, de a legszigo-

rúbb fegyelem szükségeltetik. Állandó permanencia, mindig szem előtt tartandó. Ez
hadihelyzet számunkra. Na! Hadnagy úr, te most két őrrel lecipelteted ezt a nagyda-
rab senkiházit a pincébe. Kemény, katonás eljárást kérek, de egyben figyelmeztetlek
is, nehogy csontja törjön, nehogy mozgásképtelenné váljék. Ha bent van, az ajtó la-
katját "mellécsukjátok" érted... Persze, hogy érted, világosan mondom. Na! Ezután az
őröket elvezényeled a kukoricás szélébe. Ott rejtőztök.

Bejött a segédtiszt, oda állt az ezredes elé. A csákóját a csípőjéhez szorította, fő-
vetéssel tisztelgett.

Az ezredes az ablakhoz ment, háttal állt a többieknek, úgy adta ki a parancsait,
mintha kék és piros zászlókkal megjelölt hadműveleti térképen mozgatná a csapato-
kat.

- Órnagy úr, a te feladatod: csendben riadóztatni a legényeidet! Olyan riadó legyen,
amilyen fogolylázadás esetén szokásos. Hadnagy úr te azzal a klozet-huszárral tö-
rődsz! Meg ne ugorjon ám! Megértetted? Elképzelhető, hogy az átéltek hatására első-
nek szalad majd ki. Szemben a kukoricás, kézenfekvőnek látszik, hogy arra rohan. El-
intézni. Na! De hangtalanul. A csapatok ekkora, igaz őrnagy úr, bekerítő csatárlánc
kialakításához fejlődtek fel. Szolgálati utasítás megfelelő fejezete, bekezdése. Igen,
így őrnagy úr! A lázadás esetén alkalmazott eljárást. Százados úr, ön egy rajjal beha-
tol a pincébe és az olt maradottakat a kijáraton történő távozásra kényszeríti. A moz-
gásképteleneken ott helyben végrehajtják a nemzet jogos és megérdemelt ítéletét! Na!
Hát így! Érted már, őrnagy úr, - mondtam, mindenhez kell egy kis fantázia! Ez így
szökés, lázadás, ez esetben mindennemű hadijog fegyverhasználatot engedélyez. Tes-
sék... Ez is egy lehetőség, tiszt urak, végrehajtani!
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A tisztek hátraarcot csináltak és elsiettek. Minden úgy történt, ahogy az ezredes
tervezte. A foglyok, akik csak mászni is tudtak, feljöttek a pincéből. Golyózápor fo-
gadta őket. Az eszméletleneket később odalent lőtték agyon.

A segédtiszt ekkorra már felsorakoztatta a trénkocsikat, azok hamarosan elindul-
tak. A lovakat is foglyok hajtották. A kivégző osztag mögöttük ment. Az ezredes elé-
gedett volt:

- Úgy gondolom, őmagy úr, ez a riadó jó szolgálatot tett, hatékony eljárás volt,
máskor is alkalmazhatjuk. Tiszta munka. Nyomuk se maradt, hírmondójuk se...

Pirkadt, csepergett az eső. A tanyák mögül, valahonnan a Mirhó partjáról, puska-
ropogást hozott a szél.

A kastély már csendes volt. A kivégző osztag még nem vonult be, de a tisztek le-
feküdtek.

A kanális partján a békák hajnali szerenádjukat kezdték. A vasutasruhás és a tanár,
a híd áteresztő csatornájában feküdtek. A méteres betoncsőben fél méternyi víz volt,
az egész testüket ellepte, csak éppen a szájukat, az orrukat dugták ki a moszatos po-
csolyából.

A betoncső két végét sás borította. Amikor bekúsztak a sötét nyíláson, semmit se
láttak, de aztán megszokta valahogy a szemük a derengést, s visszaigazitották a törött,
ledibolt szálakat.

Már egészen világos volt, amikor a kivégző osztag átvágott a fejük fölött.
- Elvégezték - suttogta a tanár. A vasutasruhás bólintott. Feketék voltak az iszap-

tól, zöldek a békanyáltól.
- Fázik? Nagyon fázik?
A tanárnak vacogott a foga. Idegláz, gondolta. Nem bírt szabadulni a pincében tör-

téntektől, százszor, ezerszer is végigélte már, reszketett bele.
A menekülésükről csak ködös képei voltak. Amikor a tüdőbajos fiatalembert, Ja-

nit elvittek, hátra mászott a pinceszögletbe, ott találta a vasutasruhást. A darutollasok
berohanásakor ott lapított.

A tisztnél viharlámpa volt, fénye előttük imbolygóit, de nem vették őket észre.
Amikor a darutollasok felvitték a holttesteket, a pincelejárathoz lopództak. Az aj-

tó tárva-nyitva volt. Mindent végignéztek, ami az udvaron történt...
A segédtiszt nem számoltatta meg a rakományt, sürgette a kocsisokat. Azok iszo-

nyodtak, hamar a lovak közé vágtak. A tisztek ekkor bementek a kastélyba, elaludtak
a lámpák. A letörctlcn kukoricáson túli hadifogolytábor is csendes volt.

- Látja a kanálist? Ott... Ott... Amiben az éjjel álltunk... Ha addig eljutnánk... - sut-
togta a vasutasruhás.

Elsőnek a tanár rohant át az udvaron, a kastélyból nem látták meg őket.
Feljött a nap, már a betoncsőben is félhomály volt. A kürtös ébresztőt fújt. Nem-

sokára hallották a csajkák csörgését, a lovak nyerítését.
Valahol messzi lélekharang kongott. Egymásra néztek. A tanár majd hogy felkiál-

tott: a vasutasruhás fiatal férfi haja hófehér volt, még a fekete latyak sem tudta elta-
karni.

A csatorna partján mintha füvet tépett volna valaki.
- Ló - suttogta a tanár -, legel.
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Egyszercsak beszédet hallottak.
- Na, ide, te... - mondta valaki. Mire egy másik:
- Éhes, pedig most megint koplalhat, se fű, se zab. - hallották távolodva.
- Elmennek - súgta a vasutasruhás. A tanár bólintott, de már alig fogta fel, mit mon-

dott a társa; olyan fáradt volt.
- Ha elmennek... Akkor...
- Igen, majd akkor - mondta a tanár.
Órák múltak, vagy csak percek, dübörögni kezdett fölöttük a föld.
- Mennek. De mind-e?
- Nem hiszem, hogy mind. Csak a főcsapat. Estére majd újra visszajönnek. Addig

el kell mennünk. A sötétben...
Abbahagyta, mert észrevette, hogy a tanár elaludt. Nemsokára őt is elnyomta a fá-

radtság.
Amikor fölébredt a tanár, a betoncső végén hallgatózolt. Bent már sötét volt, oda-

kint még csak szürkült.
A tanár visszamászott, csendben, hogy még a békákat se zavarja fel.
- Most merre? - kérdezte.
- Tőlünk balra van egy kiserdő - felelte a vasutasruhás. Gyerekkoromban odajár-

tam gombát szedni. Vékony csík az egész, de majdhogy behúzódik a város alá. Ha a
téglagyárig eljutunk ott már jó helyen leszünk. Lesz, aki ruhát ad, és onnan majd...

- Hová? Ebben az országban már nincs hely nekünk.
A másik sokáig hallgatott, majd a fejét rázta:
- Látta, amit ott látott. Ezek után ne lenne itt helyünk? Újra megpróbáljuk, okosab-

ban, több tapasztalattal. De messzi van odáig, egyelőre ki kell innen jutnunk.
Felmásztak a harmatos füvön. Senkit se láttak, vaksötét volt. Néhány ugrással át-

dobták magukat a poros dűlőúton és berohantak az erdőbe. Jó darabig a fák között
mentek, majd a szántáson.

- Pihenjünk - mondta a vasutasruhás. - Nemsokára otthon leszünk.
- Otthon... Otthon? Mihez kezdünk? - kérdezte a tanár. - Meghalt minden...
- Nem, nem jól gondolja - válaszolta a másik. - Csak nagyon sokan elpusztultak.

De még többen élnek!
A tanár a kusza felhőkön átsütő csillagokat leste.
- Én nem maradok itthon! Ha tudok, elmegyek, valahová külföldre, ahol elölről

kezdhetem.
- Inkább folytassa! Nincs semmi szégyellni valónk. Elölről kezdjük, másképpen

csináljuk! Csak folytatni kell. De abban* hogy elmegy, azt hiszem igaza van. Jó is, ha
elmegy, ki a világba, elmondani mindenhol, ahol csak lehet, hogy mi történt nálunk.
Ez nagyon fontos.

- És maga? Magával mi lesz?
- Én itthon maradok, itthon folytatom. Majd csak kapok új papírokat, ha más is lesz

a nevem, ugyanaz maradok aki voltam. Induljunk, már nincs messze a házunk...
/Abony - Szolnok, 1970. tavaszán/
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