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Hadak útján
Papó hajnalban jött, még sötét volt odakint. Hallottuk a motozást, majd a sarokvas

csikorgását. Aztán a szél kikapta kezéből a kilincset, s a tömör pinceajtó akkorát
dörrent, mint egy T-34-es lövedék.

Ángyom lámpát gyújtott a korai vendégeknek. A repdeső lángtól a tárgyak életre
keltek, a sok kacat libegő árnyképével megtelt a szemközti pincefal.

- Pakoljatok! - mondta fáradtrekedten Papó. - Jösztök haza.
- Le se ülsz, János? - kérdezte Ángyó. Amaz csak legyintett, megviseltnek látszott.

Kifakult cájgruhája átitatódott vízzel, s fent, ahol a plajbászt tartotta, lilaszín folt
sötétlett. A tintaceruzát feloldotta az eső.

- Esik - intett az ablakon túlra. - Hoztam zsákot csuklyának. Köpeny kéne, de
nincs.

- Hát te? - nyögte felé dédi a priccsről.
- Maga csak aludjon, anyám. A fiúkért jöttem. Vége a háborúnak.
- Jó is, hogy viszed őket - sipított a fogatlan vénség.
- Magunknak sincs ennivalónk.
- Eddig se a magáét ették - kevélykedett a válasz. - A múltkor is hoztam, meg

most is. Mit eszi a fene?!
-, Kocsival jöttél?
Ángyó hangjában szorongást érzett, a választól függött; mit és mennyit hozott

Papó.
- Kocsival? Hol élsz te, Vilma? A két ló ráment a németre, az Ökrökből gulyás

lett, felzabálta az orosz. Egy kordét kaptam kölcsön a gyíresi gátőrtől, szamaras
kordét. Idáig jutottam, a franc enné meg a háborúját.

Szóval nincs Szellő, se Sármány. S az ökrök jászla előtt is üres a hídlás - som-
máztam szomorúan. Hetekig, még itt lapultunk a váradi romházban, mindég a két
lóval álmodtam éjjel, s a dohos pinceodúban is éreztem a két nagy szarvú ökör
trágyaszagát.

- Örülj, hogy megúsztad - csitította nénénk PapóL - Lásd Csente Sanyi meghalt,
Lőrincz Kálmán is odaveszett.

Apámról nem esett szó. Tőle utoljára '42-ben kapáink egy tábori lapot. Aztán
már csak a hivatalos értesítést Pestről: a Don-kanyarban nyoma veszett. Magában
mindenki elgyászolta, kivéve Papot. Előtte nem volt szabad nyíltan kimondani a
valóságot. - Még szemtanú nincs, nem hiszem, hogy meghalt - áltatta önmagát.
Szerinte hadifogságba esett: majd hazakeveredik.

A rossz taliga nyikorogva araszolt a kihalt kültelki utcákon. Mi fent ültünk öcsém-
mel a bakon. Papó a szamár mellett bandukolt. Beljebb, a zsidó negyedben füst
tenyereit a Piactérre, égett az Andrényi ház. Valaki felgyújtotta az áruraktárt, s az
oltás ürügyén fosztogattak a környékiek. Végvásznat, szövetet, üstöt, edényt, gye-
rekkocsit - egyikük tízezres svéd gyufabálát görgetett a sárban, a másik egy zsák
sót, nekik már csak a "bóvli" jutott

- Mi nem viszünk semmit? - kérdeztem. Egy srác rövidnadrágban és női cipőkben
- új itató vödröt cipelt, meg viharlámpákat, a látványtól bennem is felajzott a szerzési
vágy.

- Nem! - torkolt le Papó. - Mi nem vagyunk tolvajok. Sok mindent elvitt ez a
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négy év, de a becsület megmaradt. Már akinek - tette hozzá, s kiköpött a cígelők
felé.

Végre kiértünk a csupa rom városból, gyér törzsű akácok mögül elénk piroslott
Palota Egy útszéli csárdánál megálltunk pihenni. Papó fütyülőst rendelt magának,
nekünk semmit. Rossz szagú gabonapálinkán kívül nem is volt egyebe a kocsmá-
rosnak, azt szürcsölték a többiek is.

Palotát veres pofájú, tagbaszakadt svábok lakták, nagy szájú volksbundisták.
Várad és Debrecen innen verbuválta a csendőrutánpótlást, sokan felcsaptak SS-nek
is.

Az X lábú asztaloknál gangos feketében ültek a vének, fiatal egy se volt köztük.
- Mi járatban? - kérdezte tőlünk az egyik. - Ugye maguk toldiak?
- Az - bólintott nagyapánk, aztán elmondta, honnan-hová. Belekóstolt a fütyülősbe.

- Maga meg Bauer, hajói emlékszem. Magától vettem '40-ben egy kétéves csikót.
- A Sármányt? Megvan még?
- Valahol. Elrekvirálták a nyár végén, ki tudja, merre jár.
- Kár érte ...
- Kár - vélte Papó is. - Mondja csak, gazduram, nem apja kend a csendőr

Bauemek?
A vén sváb kelletlenül fészkelődön a lócán, fényezte a nadrágja ülepét.
- Van egy fiam ... azaz hát vót... Eltűnt. Tán hallott felőle valamit?
- Azt bizony jól tette, ha eltűnt. Csúnya dolgokat beszélnek róla a városban, már

a ruszkik is keresik.
Erre a többi sváb is átjött a mi asztalunkhoz. Lopva egymásra néztek, a szájuk

késpengényire szűkült. Súlyos csend lett az ivóban.
- Aztán mit beszélnek? - nézett a vén Bauer Papóra.
- Hát, hogy rászedte a gazdag zsidókat. Előbb bújtatta őket, kicsalt pénzt, aranyat,

aztán kiadott rajtuk. Egyikük, egy Steinhart nevű bőrös meglógott a gettóból, az
híreszteli most mindenfelé.

- Mesebeszéd - legyintett a csárdás. - Tóni nem olyan fajta. Az én fiam is ott
volt a gettónál. Parancsra tette, katona. Meg aztán a zsidókért nem kár, maradt
belőlük elég.

- No-no - hümmögte Papó. - A maga helyében nem hangoztatnék most ilyeneket,
más idők járnak.

- Tán sajnálja őket?!
- Nekem nem ártott egy se, persze, hogy sajnálom. Emberek vagyunk. Tudja

maga, mit műveltek a deportáltakkal. Úgy hajtották a népet a vagonba, akár a
marhát. Puskatussal, ököllel. Mire jó az ilyesmi, jó keresztény nem tesz ilyet!

- A háborúnak még nincs vége - mondta a csárdás. - Szeged, Várad meg Debrecen
még nem Magyarország, és Berlinig hosszú az út.

Papó kivett egy kenyeret a gelebiből, letette az asztalra.
- Látják ezt? Orosz kenyér. Pocsék ellátmány, nálam a jószág is különbet eszik.

És ők ezzel jöttek Moszkvától idáig. Innen Berlinig már rövidebb az ÚL Ne áltassa
magát gazduram - fordult a kocsmároshoz. - Igaz, még nincs vége a háborúnak,
de Hitler a végét járja. Nem vagyok okos ember, csak egy buta paraszt, mégis azt
mondom, legkésőbb tavaszig mindenütt béke lesz. Épp ideje - tette hozzá és fel-
cihelődött.

Jegenyék szegte kihalt országúton mentünk, nagyon messzi, valahol előttünk
ágyúk dörögtek, vibrált tőle a levegő. Talán ettől, talán az ősztől, a jegenyék ránk
pillegték a levelüket.
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- Papó, mi az a béke? - kérdezte Pali öcsém.
Nagyapám megállt, feltolta kalapját a feje búbjára, s elnézett az ágyúdörgések

felé.
- A béke? Hogyis mondjam ...? Béke akkor van, ha csak viharkor zeng az ég.

Mikor újra jószág lesz az istállókban, s amit tavasszal elvetünk, abból nekünk lesz
kenyér. A kenyéren vaj, a teában cukor. Bátyád elmehet diáknak Debrecenbe, s
talán itthol lesz apád ...

Keresztesnél letértünk a főútról Told irányába. Innen már nehezen haladtunk,
bombaszaggatta mély lyukat tátongtak előttünk, s egy egész harckocsioszlop ékte-
lenkedett széjjelszóródva, kiégett Tigrisek.

Halottak feküdtek mindenfelé. Az aszfalton, az út árkában, az egyik német tank-
jának roskadva, szénné égett. Csak a foga virított kísértetiesen. Égett olaj, benzin
és édeskés hullaszag érzett, kóbor kutya dőzsölt az ingyen lakomán.

- Ne nézz oda, rosszat fogsz álmodni - tanácsolta Papó. Igaza lett. Sokáig ál-
modtam a borzalmak útjával, nem felejtem el soha.

- Harmincnégy - motyogta nagyapánk, mikor megint jó útra tértünk. - Ennyi
tankot még nem láttam egy csomóban. Ollóba kerültek, fentről is, lentről is, elbánt
velük az orosz.

- Pedig Bán tanító úr azt tanította, a német hadsereg verrhetetlen! - idéztem bősz
cserkészoktatónk ömlengéseit

- Bán tanító úr egy vén szamár! - legyintett Papó. A kurta kis mozdulatban
benne volt Voronyezs, az eltűnt fia, meg a mögöttünk maradt acéltemető.

- Jegyezd meg, a hadiszerencse csalóka. Akár a puszta szélén a délibáb.
- Mi lesz belőlük? - firtattam a Tigrisek sorsát
- Mi lenne? Ami a többi háborús kacatból. Régiből új. Kapa, kasza, kocsilőcs.

Kikoptunk mindenből, kelleni fog a vas.
A kanyaron túlról harangszó jött elénk. Rekedt hangon, öregesen. Ha a hangoknak

színe lenne, bennem borongós-bamán él az a régi hang, mint megfakult arcok egy
fotográfián.

- Most veszi le nagyanyád a levest a tűzről - vidult fel Papó. - Pergelt szalonnás
lebbencset ígért, meg füstölt oldalast lencsével. Nagyon várt már benneteket.

Valami pukkant vagy csattant - nem is tudom. Papó megtorpant, a szamár is
megállt. És hirtelen bénító csend lett köröskörül. Aztán Papó hangtalanul össze-
csuklott, eldőlt a nedves aszfalton, feje nekikoppant a kocsikeréknek.

- Baj van? - ugrottam riadtan mellé. Furcsán, csodálkozva nézett rám, a szeme
kerekre tágult.

- Nézd - suttogta Pali. - A mellét!
A vásott cájgkabáton fekete folt sötétlett, ott ahol a tintaceruza oldódott lilán. A

folt nőtt, egyre nagyobb lett, vagy csak az iszonyattól láttam nagynak, akkora volt,
mint egy férfitenyér.

- Papó! Szólj már! - ráztam a vállát
A hosszú útra indulók mosolyával az eget nézte. Szemében ott tükröződtek a

szürke esőfellegek.
- Esni fog - suttogta.
- Fáj? - kérdeztem elcsukló hangon.
Nemet intett, pici erőtlen intéssel. - A svábnak igaza volt. Még mindég nincs

béke ... De lesz ... Hidd el nekem ...
Aztán már csak a szél görgette az elszáradt kórókat, s a kihalt hadak útján

csendben szemelt az eső.


