
M IRCEA N ED ELC IU

A 4. számú pékség története
(ahogyan G. P. káplár, azaz a Bundás, „saját szemével látta” )

Többnyire kucorogva ül (nem tudni miért nem akarózik neki vagy nem sze
ret lábon állni), sokat dohányzik (szinte két csomag Marosestit naponta) és 
keveset beszél, kissé selypen (összes első foga hiányában), de nem görcsöl be 
egyáltalán a magasságkülönbségtől, ami közte és a többiek (akiknek szokása 
örökösen talpon maradni) között van. Korához, felkészültségéhez képest, meg
lepő beszédében a nagy számú neologizmus pontos, sőt könnyed használata. 
1907-ben született, tehát hamarosan betölti a 70. évét.

É SZ B E N  TA RT A N D Ó : az indulás Medgidiáról 1942. március 17. napján 
történt, 3 napig voltam a 2es géhás zászlóaljban, azán Tirászpolnak mentünk 
és Ogyeszából elmentünk a frontra egészen Szpiridonovka nevezetű faluig, 
ahol március 25 ik napján Gyümölcsolytó Boldogasszonykor átvettem a szolgá
latot, amit parancsba kaptam, vagyis hogy kemencefőnök.

V IR Á G V A SÁ RN A P N A P JÁ N : 1942. március 30 Máma Virágvasárnapon 
csoré lepényt ettünk úgy amilyen rosszra azt csinálják, hogy a disznók se enné 
meg, pedig azon a helyen voltunk, ahol a kenyeret sütötték, csakhogy nem 
dolgoztunk még és átszállítottak minket Rányeva nevezetű faluba. Egész nap 
tétlenkedtem, nyeltük az éhkoppot és dideregtünk a hidegtől. Itten írtam 
942/III. 2oán. Így tehát, bár román katona volt, és éppen megismerkedett a 
felemelő paranccsal, miszerint „megparancsolom, hogy lépjétek át a Prutót!" , 
a hősiesség kórja alig-alig kínozta meg. Bár ki sem ért még jóformán a front
ra, íme, máris hatalmas problemája adódott, hogy az étel pocsék. 1942 már
cius 31 Itten vagyok Alexandrovka faluban a Fekete Tengernek Partján 2okm tá
volságra Ogyeszától a Nyikolájevbe vivő Ország Uttyán, itten csak nézelő
dünk a Tengeren, ahogyan a haragos hullámok mozgolódtak, míg az les Ro- 
siori Ezred és a Német Hadsereg adta a Tenger őrségét, hogy ne szállhassa
nak a partra az Oroszhadak. 1942 április 3 Miközben alakzatban meneteltünk 
Nyikolájev falu felé az Országutyán, hát csak összeakadok véletlenül Teodo- 
rescuval, aki Valea Presnibeli legény, Grigore Tavna unokaöccse, és elmond
ta, hogy éppen az előbb haladt át itten Popa Velescu Alexandruja és Bulgáru
nak a Ionel fia. -  1942. április 4 Elmentünk már kora reggelen mind csak elő. 
re a front felé és elérkeztünk Z elenyij faluba, 10 km távolságra Nyikolájev 
Várostól, itt lekvártélyoztunk Húsvét éjjelén és a szekér elment az Országuttyá- 
ra, hogy megvárja a Húsvéti ajándékos autót, azaz cigaretta és vala
mennyi élelem, most hát várunk. -  H Ú S V É T  -  1942 április 5 Reggelre 
kelve leváltottam az ingeket és megmosakodtam és a végén adott nékem a 
szálláscsináló egy tojást egy darab kalácsot és egy darabka túrót cukorral el
keverve (hogy lásd mennyire akadékoskodó az ember). Később magához hí
vott az alHd. és adott nekem húsvét fejiben 2 kis kalács 4 tojás 1 gyufa és 
egy paklidohány. -  Április 5 délután. Ebédután nagy hóförgeteg jött, hogy 
kis távolságra se látszott tőle, de én házban vagyok és csak nézelődök kifelé. 
-  1942 április 6 Máma Húsvét másodnapján miután elmúlt a Hóförgeteg egy 
nagyon szép nap volt szél nélkül és nappal. 12 órától kezdve én veszem át az
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őrség parancsn. 12 órakor ebédre kaptunk szalonnásbabot, olyan keveset ad
tak nekünk, mint a foglyoknál szokás és kaptunk egy-egy kicsi darabocska ka- 
lácst. -  Ezen a napon egy Beszarábiaival találkoztunk, akit átvettek az 
Oroszok amikor átengedték nekik Beszarábiát és azt mondta nekünk, hogy 
csak lövészárok kiásni használták ottan. Ugyanez az ember mesélte, hogy az 
orosz erők egészen elgyengültek, minden bizodalmuk a Tüzérségben van mer’ 
annyi maradt meg nekik, és azontúl minden más fegyverneműjük egészen meg
vannak tizedelve. -  Ez az Ember (sic!) mondta hogy Balti megy.ből való és 
9 hónapja nem volt otthon. -  1942 április 7 Máma miután megkaptam a ká
vét kaptunk egy-egy csupornyi tejet is a háziaktól, a tej rossz volt, mer ki volt 
a vaj belőle (vonva) géppel. (Mint mondtam, G. P. akadékoskodó és minél 
inkább előrehaladnak az ellenfél vonalaiban, annál akadékoskodóbb lesz.) Ami 
után voltam a falu szélén és egyszeri fegyverrel való tüzelést végeztem. Ugyan
ezen a napon kaptunk egy-egy negyedliter rozspálinkát és egyet borból is, dél
előtt be is csiccsentettem egy kicsit, miután ettem valamelyest aludtam és az
után kimostam egy rendbéli ingemet a kötényt és zsebkendőt.

1942 április 8
Már kora reggel összegyülekeztünk és elküldtek az egyik kolhozba egy is- 

tálót kitakarítani, almozni a pékség marháinak bekvártélyozására. Ottan ta
láltam egy Orosz automatapuskacsövet és töltényeket, amiket felhasználtam az 
én fegyveremhez. Ugyan máma eljött a Pékség többi létszáma Terászpolból és 
azt beszélik holnap átkelünk a Bugon, előbb Várvárovka falván és túl a B u
gon túl van Nyikolájev Városa.

Holnap április 9 elmegyünk az egész pékséggel mind csak előre a front felé 
a hadtest után.

1942 április 9
IV9 napjának reggelén elmentünk Zelinyij nevezetű faluból Varvarovka felé 

a B ug folyó mellett.
Elmenvén 12 órakor megérkeztünk Varvarovkába és azon nyomban a meg

érkezés után ebédeltünk.
1942 április 10
Máma végrehajtatott a kemence kerekeinek megpucoválása és a Bug folyó

ból való vízzel való megmosása, mer’ mellette vagyunk. Ugyancsak írtam 2. 
1. 1. egyet feleségemnek egy másikat meg Gh. Buldulea bátyónak. Itt írtam 
őket bekvártéjozottan Várvárovka nevezetű faluban a Bug mellett és Puchea 
bátyó Vlasca falva Stirbei Voda község csak fújta a furujáját. (Megfigyelendő 
a szöveg tudatossága saját szerkesztésének körülményeiről.)

1942 április 1 1
Máma megfótoztam az ingemet lévén majdnem tönkremenve és hangos szó

val kiáltom, hol vagy most te asszony hogy láss engem amit most csinálok. -  
Itten írtam Varvarovka nevezetű faluban Ocsácsov megyében. ( . . .  S ha lehe
tősége lett volna, G. P. le is fényképezteti magát a B ug folyó mellett.)

Ugyan mai napon amikor ebédelni vittek, ahelyett hogy ebédet adjanak né
hányszor lehasaltattak a 2. lovászok miatt, akik fej vagy írást játszottak és So- 
roaga kpt. Úr rajtakapta őket és elkobozta nekik a pénzüket, és adott nekik 
10, 15 botot a seggükre csórén, és az Oroszok és az Orosz Asszonyok néztek 
minket ahogy verik őket.

Dél Után
Egy Orvos Alh. beoltott minket máma 1942 április 11  Szombaton Varva

rovka nevezetű faluban, és egész éccaka nem tudtam aludni a fájdalomtól. 
(Íme, hogy mégsem valamilyen helyszíni közvetítésről van szó; a „dél után” 
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cím inkább az elbeszélt cselekmény pillanatát, mint szöveggé formálásnak ide
jét határozza meg. Néhány sorral előbb a két idő szigorúan egybeesett. De az 
utóbbi esetben tisztán látható, hogy papírra vetése csupán másnap délelőtt tör
tént meg.)

1942 április 12
Máma április 12 még korareggel felleltározzák a kincstári felszerelést, amit 

mindenki személyére kapott.
D él után
12 órakor megbüdösödött halból halcsorbát kaptunk, amit a disznók sem 

ennék meg.
Miután ettem írtam haza egy kovertát bélyeg nélkül.
1942 április 1 3
Máma reggel kivezényeltek minket a mezőre, ahol alaki kiképzést végez

tünk, és délután őrparancsnok voltam a pékségen.
1942 április 14
Mától kezdve a Német ellátmányhoz soroltak bennünket az élelmezéssel, 

amelyekből láttam is konzervesdobozokat, sajtot, vajat, cigarettát és mondo
gatják, hogy kapunk cukorkát is (nem kaptunk csak sültkrumplit, káposztát és 
konzervet és 250 gr kenyeret).

Dél után Este
Kaptunk szegfűszeggel készített, illatos teát és kevéske édességet, és 40 gr 

préselt vajat és kolbászos káposztát -  megtartottam belőle másnapra is a ká
véhoz. (Ez a „Német ellátmányhoz soroltság”  -  titokzatos tényező, mely hir
telen tört be a szöveg körülményeibe —, arra készteti G. P.-t, hogy átalakítsa 
néhány napon keresztül kicsinyes naplóját egy folytonos étlappá, amiből kide
rül, hogy a németek már akkor nagyon erősek voltak a propaganda terén. A  
fasizmus és a technobürokrácia általában nagy erővel kapaszkodik a nyelvbe. 
Az egyszerű ember számára megélhetésének bármily mérvű javítása, titokzatos 
szavak özönével adatik meg, ekképp válik a nyelvezet birtoklása a politikai ha
talom fontos forrásává).

1942 április 15 Erős hideg
Reggel kávé, egy kis kenyér és vaj. 12 órakor halcsorba. És egész nap fo

lyamán a raktárban dolgoztam a 4ik Hadosztály számára kiosztani az élelmet.
1942 április 16
Fodormenta tea marmaládéval, 1 2kor halcsorba, ott vagyok a raktárban mely

ből szétoszt. élelmezés a Hadosztálynak. Dél után vagyis este halcsorba és vaj.
1942 április 17
Pékségünk máma indul át a Bugon, és én maradok még 4 napot Várvárov- 

kában. Este másik házban aludtam. Buhovszki Úrral.
1942 április 18
Bevégeztünk az élelmiszer raktárral, és átmenve a Bug folyón, dél után 3 

óra felé, elmentünk a behajózási stégre a további indulás végett. Itten a zöld 
füvön írtam és néztem a frontra behajózó hadakat. -  G. P. Kápl. (Lám, az 
„ellátmány”  és étlap-felsorolásai nagy hirtelenséggel tűnnek el a szövegből. A  
B ug folyó és partját borító zöld fű volna ebben a ludas?)

Vasile Enciu adott nekem egy pakli dohányt és egy csomag cigarettát és 3 
Márkát.

1942 április 19
Ezen az éccakán bevágtak vagy 5 bombát Nyikolájev Városba, ahol alud

tam az első éccaka. Itten írtam vasárnap április 19 reggelén. Valamint ezen
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a napon odamentem az állomásra, ahol a 4es utász Zászlóalj rakodott be, és 
véletlenül összetalálkoztunk Vasile G. Enciuval, Vasile Neciuval, a Savu Cos- 
ticájával és Biti Petrujával Preasnaból, mentek a front irányába mind vala
mennyien ugyanabban a Hadosztályban.

1942 április 20 K edd(?)
Máma is voltam a Bazárban és vásároltam egy fenőszíjat és 10 tűzkövet 2 

Márkáért, és a szíjra adtam egy fél márkát. (A nyelvezet feszültségének erő
teljes versenytársa van a csere eszméjének feszültségében.)

1942 április 21 Szerda
Máma megírtam egy 1. 1. és rábíztam egy emberre, aki a 2es géhás Zászla.- 

hoz ment, és megkértem, hogy tegye fel az északi pályaudvarnak. És menvén 
a Nyikolájev Állomás rakodóján éppen berakodott a 6os Üteg és a 2. Köny- 
nyű Tűz. Hadosztály parancsnoki csoportja, és összetalálkoztunk Marin Dutea 
Oitajával és adott egy csomag cigarettát, és sok szót váltottunk, ugyan máma 
kimostam a koszos ingeket is. Délután kaptam 39 cigaretta, vaj, cukorkakon- 
zerv és kenyér.

1942 április 22 Csütörtök
Ma is tettem egy kört a bazárban sétaképpen. Egy márkát adtam hat tűz

kőre és egy kanócra, és még adtam egy cigarettát két halászhorogra. A piacon 
különböző ruhaneműt árultak, élelmet is, egy 2 kg. kenyér 360 lejbe kerül 
vagy 6 márka német pénzbe. Ebben a bazárban vehetők nagy értékű dolgok 
is, de dohányra, nem pénzért mer’ minden csolovék ahogy csak meglát kérdi 
a dohányt. Itten írtam Deadusca Alexandru házába. G. P. Kápl.

1942 április 2 3 Szent György Péntek
Máma lesz a behajózás és indulás Nyikolájev Városból a frontra a N É 

M ET H A D V E Z E T É SSE L  ( -  íme a speech nyomai, melyet indulásuk előtt 
tartottak nekik).

Mennünk kell 500 km 2 napot és 2 éccakát vonaton és egy 100 kmt gya
log, hideg élelmezéssel. Korán reggel megborotválkoztam és előkészítettem a 
Borjút az induláshoz. Reggel összetalálkoztam Biti Tudorjával, és éppen 
máma sokat beszélgettünk Tirászpol (?) állomásán. (Vajon elfelejtette vagy 
sem G. P. káplár, hogy a fennebb megjelölt n apon éppen neve napja volt?)

1942 április 24
Nyikolájevből elindulva ülök a vonaton, eddig a vonaton ültem egy napot 

és egy éccakát, a front felé, az úton dohányt árultak 240 lejért egy csomag
gal, amit amióta vagyok nem pipáltam, a vonaton, amin most vagyok, kü
lönböző gyártmányú elektromos villanyáram-felszerelések vannak és erre felé 
a vonat villannyal ment. Esteledvén elérkeztünk Nyeper Petrovszkij állomás
ba, ahol az esti alkonyodásban elmentünk egy köves országúttyán, s amikor 
keresztül mentünk ezen a városon, amit Nyeper Petrovszkijnak hívnak, olyan 
éccaka 12 óra lehetett, nézegettem a házakat, amik jóval módosabbak vol
tak, mint a Bukarestiek is, és magasok nagyon és kimerítően gyalogoltunk 
egész éccaka, csak mentünk és jött, hogy összeessek a fáradságtól, éhségtől 
és a pihenés hiányában.

1942 április 2 5
Nyeper Petrovszkij Város melletti faluban vagyok, reggeli beszállásolás, 

már reggel csináltak teát és 12 órakor kaptunk finomcsorbát, itt láttam olyan 
házakat szitává lyuggatva repülőből, golyóval. Dél után szereztem két pak
li fekete dohányt, III. osztályút. Amikor átmentem a Nyeperen azon a hídon 
ami átvisz a Nyeperen, a következő módon van megépítve. Alul a vonat
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megyen átal és felül a járművek mennek, és a villamos sínek, amik átmennek 
Nyeper Városból a Petrovszkijba; ezt a várost úgy hívják, hogy Nyeper Pet- 
rovszkij és a Nyeper folyó átmegyen a Város közepén.

Itt írtam ugyanannál az asztalnál Simion Vasile Szakaszv. és Popa Vasile 
Szakaszv. Iaisból, R egiei utca 14 szám.

1942 április 26 Vasárnap
Máma vásároltam 42 cigerattát, 1 bortvaszappant, 1 mosót és 1 arcmosás

ra valót, amit az egységtől kaptam mert Német ellátmányban vagyunk. (Ismét? 
Vajon akkoriban létezett-e Rexona híres márkája? S ha létezett, volt-e köze 
a koncentrációs táborokhoz?) Dél után másodszorra is csináltak ismételten 
oltást nekünk kolera ellen. És reggel elindultunk és mentünk 35 km.

1942. április 27 Hétfő
Novomoszkovszki nevezetű faluban szállásoltunk be, szép falu és egy sza

bónál aludtam és reggel elmentünk egy Znaminovka nevű falu felé, amihez 
megtettünk 20 km.

Máma hidegkoszt és cujka, 1942 április 28 Kedd.
M e g é rk e z tü n k  Z n a m in o v k á b a  és it t  k v á r té jo z tu n k , m a jd  h o ln a p  m e g y ü n k  

to v á b b .
Az úton mendegélve tönkretett járműveket láttam, vagyis autókat, tankokat, 

ágyukat, mindenféle lövedéket, municiós dobozokat és ágyúból való kilőtt 
hűzniket, erre több harcot vívtak a Német, mer’ csak német sírhantokat lát
tam. Áthaladtunk vagy két csuda jól megépített vízihídon.

1942 április 29 Szerda.
Megint gyalogoltunk és mert nehéz úton mentünk 8 ökröket fogtunk min

den kemence elé és nagyon nehezen haladunk, mer’ gödrös volt az út ameny- 
nyi jármű közlekedett rajta. (Nekünk, akik a XX. század második felében 
születtünk, tehát legalább nyolc évvel később a G. P. káplár által itt feljegy
zett események után, tényleg sokat meséltek az ocsmány második világhábo
rúról. Ugyancsak tudomásunkra hozták, hogy nem lehet még tudni, miféle 
fegyverekkel viselik majd a harmadik világháborút, de mindenképpen bizo
nyos, hogy az azt követő, azonnal következő háborút parittyával fogják meg
vívni. Sok minden mást is mondtak nekünk. De lám csak, arról tudomá
sunk sem volt eddig, hogy a második világháborúban többek között olyan tá
madások is megestek, melyeket néhány ökrös szekérrel hajtottak végre, köte
lezvén őket, hogy átkeljenek a B ugon, Dnyeperen, Volgán, Donon és más 
vizeken. Ökrös szekerekkel, mint Grigorescu festményein. Néhány ökrös sze
kérrel, melyekre kenyérsütő kemencéket szereltek, n os, szóval, ezt ne feled
jük.) Haladtunk vagy 24 km. Karaberovkáig és átahaladtunk még Nomosz- 
kovszkán, Orlinscsinán, Zlomenovkán, Karabinovkán, Metrovkán, Mávrénán, 
Mezsericsen, Léhacséván, Pavlográdon. Város, ahol azt mondták, hogy ma
radunk kenyérgyártás végett. (Tehát még sem kényszerítették őket, hogy me
netközben készítsenek kenyeret. Még ezek a szegény krumplievők is megtudták 
hát -  lehet, csupán ezzel az alkalommal r ,  hogy a kenyeret egyhelyben ké
szítik, le gyökerezve.) Menetközben ma is 24 km tettünk meg, az úton láttam 
elromlott autókat tele s tele golyó és lövedék találattal, bombatölcséreket, 
szilánkokat, sőt kiégett hűznijeiket is szétdobálva szerte a mezőn. Különböző 
szétdobált holmik is, mint autókerék, gumiabroncsok, autóalkatrészek és min
denmás.

1942 április 30 Csütörtök
Máma ismét meneteltünk vagy 20 km esőben és borzasztó sárban, 10 pár
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ökröt is befogtunk és az emelőrudak mind eltörtek mivelhogy tengelyig süly- 
lyedtek sárba a kerekek. Egész napon át mit sem ettünk, csak pont este 8kor 
valamit.

1942 május 1 Péntek.
Máma május 1én Mezserics faluban állomásoztunk, ahol azért, hogy pihen

jenek még a marhák. 12 órakor adtak 1 negyed kenyeret egésznapra babcsor
bával mer’ nem lehet ellátmányozni a nehéz út miján.

1942 május 2 Szombat
Még mindig Mezsericsben vagyok, nem mehettünk el, mert rossz még az út. 

Tegnap május lén megkaptam az első lev. lapot Stefántól és Apostolicától, és 
ma május 2én válaszoltam is nekik azonnal. -  Ma kaptam 2 lev.-lap. hazaírás 
végett. -  dél után kaptam egy pakli dohányt és innyekciót tífosz ellenit.

1942 május 3 Vasárnap
Máma nyugtunk van, csak bekenytük zsiradékkal a kemencéket más semmi, 

szép napos nap napsütéssel, e percben az egyik harmonikával zenél. Dél után 
kaptam pipadohányt, mézet és cigarettát.

1942  május 4 Hétfő
Az erdőben vagyunk, az erdőben ebédelünk, de kenyér nélkül, mer’ fel

habzsoltam volt és elfogyasztottam.
1942 május 3 K edd
Máma kenyeret kaptunk 27 Német cigarettát, de nagyon finomakat, ilyen 

jól lakottnak se éreztem magam, amióta csak úton vagyok.
1942 május 6 Szerda
Máma továbbmegyünk Pávlográdból, mind messzibbre, és ugyan csak má

ma kaptam egy lev. lap. a feleségemtől.
1942 május 7 Csütörtök
Egész éccakán át gyalogoltunk a front(ra) 18 km a Kapitány kinevezte a 

hátvéd biztosítását mer’ még csak 18 km van a frontig. A  falu neve Varva- 
rovka II. (e „ I I ”  hiányában azt hihetnénk, hogy körbe-körbe jártak).

1942 május 8 Péntek
Máma reggel csak úgy összetaláltunk a Presnai Nedu M. Petracheval, 12 

km voltunk a fronttól. Ugyancsak máma adtak pipadohányt és cigarettát és 
3 trabukot. Mostan dél utáni 5 óra van és indulásra készülődünk, és néhány 
kmre megközelítjük a frontot. Egész éccaka gyalogoltunk a front irányába, 
örökösen ágyúdörgést hallottam.

1942 május 9 Szombat
Az éccaka vagyis 9ről május 10. még teszünk egy 12 km szakaszt a front 

mögött, indulás éccaka 12 órakor, a pillanatban, amikor írok úgy lőnek
ágyúval, hogy remeg a född is, míg az éccakában minduntalan rakéták látsza
nak, hogy megvilágítsák a terepet, máma 12 óra után lefeküdtem és azt ál- 
mondtam hogy összevesztem Ticutával és Dadaval, mer’ bejött a házba és 
felforgatott minden holmit a házban. És hirtelen azt is álmodtam, hogy ösz- 
szeházasodtam Burdulea Sitajával, és úgy volt, hogy még szűz volt. És úgy 
volt, hogy Rădita meghalt volt, és özvegységre jutottam, mitől mentsen meg 
az Isten.

Alexzsevka falu melybe május 10-én érkeztünk.
1942 május 10 Vasárnap
50 nap után érkeztünk csak meg arra a helyre, ahol kenyeret kell gyárt

sunk. Máma május 10, megérkeztünk a front mögött 12 kmre a Tüzérség 
utolsó vonalától, akik egyfolytában hallszanak ahogy brüngetik ágyuikat a föld
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is beleremeg, kint alszom egy sátorban és olyan hideg van, hogy lefagy a kéz.
1 942 május 1 1  Hétfő
Ez a falu, ahol berendezkedtünk, hogy kenyeret gyártsunk a 4ik Hadosz

tály seregeinek, Olesszipcsa 12 km a fronttól.
1 942 május 12 Kedd.
Korareggel kint voltunk gyakorlatozni, dél után felállítottuk a kemencék 

kéményeit, hogy készen legyenek a kenyérgyártáshoz, ami után adtak csokolá
dét, kávét, cigarettát és egy trabukot.

1 942 május 13 Szerda.
Tisztogatáson dolgozás és a körbeásás barázdáin, föld hordáson.
1 g42 május 14 Csütörtök.
Máma van Jézus Krisztus Urunk szent mennybemenetele, és ahelyett, hogy 

pihennénk épp’ úgy munkára fognak, mint május 13 napján.
1 g42 május 15 Péntek.
Máma betöltöm az egy kerek évet, amióta behívtak és az elmúlt éccaka 

vagyis 14ről május 15 nem aludtam egy szemernyit sem a repülők miján, 
mer’ bombázott minket, és félelmemben száll ingben a mezőre szaladtunk a 
sátrakból és a földre vetettük magunkat. Ugyan máma jött egy német repü
lőgép és leszállt mer’ mondják, hogy az a posta.

Máma 1942 május 15 esteledvén összetalálkoztam Răducanu G. Marinnal, 
a fronton abban a pillanatban, amikor beszélgettünk az Orosz Tüzérség vert, 
hogy beleremegett a föld.

1 942 május 16 Szombat.
Az Orosz Légierő mellettünk bombázott többekközött valamicskét a Tüzér

ség hadoszlopából is.
1 942 május 1 7 Vasárnap.
Az éccaka nyugodt volt, de reggel az Orosz Tüzérség lőni kezdett, ám a 

mieink is válaszoltak rája.
1 942 május 18 Hétfő
Máma favágást végeztünk és a vágás ideje alatt sebesültekkel rakott ko

csik haladtak át az 5ÖS Dorobanti, 2oas Dorobanti és a 3as Lovas Ezr.-ből. 
(A káplár ámulata bizonyos összeegyezhetetlen cselekmények egyidejűségével 
szemben teljes diszkrécióban fejeződik ki. Hogyan lehetséges -  mondta vol
na hogy miközben én az udvarban \vagyok és nem teszek egyebet, mint né
mi fát vágok, testvéreink, a z oly’ szép nevű ezredekből, néhány német kami
onba zsúfolva és fájdalmukban üvöltve haladnak a haza felé? Ám neki 
nincs joga ámuldozásra. Az elveszejtené. D e  akkor, kinek írta sorait a káp
lár? Számított egy bizonyos lektorra?)

1 g42 május 19 K edd
Csend (sic) a mi szektorunkban, annyi csupán, hogy autók jöttek sebesül

tekkel megrakottan a 7  utászoktól és 5ÖS Dorobanti egységeitől. (Továbbra is 
szeretném hinni, hogy a teljes diszkréció bizonyos hatásos tények lejegyzésé
ben nem holmi öncenzúrának tudható be, hanem a még meg nem magyarázott 
rémületnek.)

1 942 május 20 Szerda
Éccaka 12 órától elkezdődött a 4ik  Hadosztály ofenzívája, mer’ tüzel a 

Tüzérség, hogy pillanatra sem szüntet. Máma tőlti az én Ionicám a 8 évet dél 
után 4 órakor. (Gyanítom, hogy G. P. káplár az öt elemijével, rendelkezik a 
prózai szónoklás magas tudományával, másként miként tudna ő egymás mel
lé állítani ennyire mesterien, két olyan mondatot, amilyenek a fentiek?)
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1 g42 május 21 Csütörtök
Máma vagyunk a legnehezebb időkben (egy kölcsön mondat, evidens, de 

íme hogyan nyer folytatást), mer’ azon vagyunk, hogy visszavonuljunk lévén 
majdhogy körbefogva az ellenség általi, várakozunk. (Miből adódik tehát a 
feszültség r  kérdezné az ellemző. Egy ,,kapott” gondolat társításából egy 
„szókimondó”  kifejezéssel, bár visszafogottan, de rémülettel? Mi tudjuk, hogy 
42 májusában, az emberiség mindent egyetlen lapra játszott. Tehát a feszült
ség abból adódik, ahogyan mi ma megítéljük azokat a történelmi cselekedete
ket? Abból, hogy mi ma már tudjuk, miszerint szép Lovasaink, D orobataink, 
Utászaink és Kenyér Sütőink cinkelt kártyával folyó játékban játszadoztak? 
Avagy szegény G. P. káplárért izgulunk, nem tudván még, hogy naplója egy 
nap vagy egy év múlva fejeződik be?)

942 május 22 Péntek
Egész napon át fa vágás a gyártáshoz.
942 m ájus 23 Szombat
Elkezdtük a kenyérgyártáshoz való készülődést, kemencékbe befűtöttünk.
942 május 24 Vasárnap
Mámától kezdve május 24 megkezdtük a kenyér gyártását -  egy nagyon jó 

hó fehér kenyérét. (Mi által tekintették G. P.-t „egy harcosnak” ?)
1942 május 25 és 26 Hétfő és kedd
Ugyancsak kenyérgyártást végeztünk, és jönni kezdtek autók a 6. Törzstől 

és a 4. Hadoszt., hogy kenyeret vételezzenek.
1942 május 27 Szerda
Hasonlóan kenyérgyártás és éccakai csoportban vagyok. Máma esett is egy 

kicsit és ott kapott a ruhákkal a teknőben. (Ezekszerint, G. P. káplár, mint 
egy jó gazdasszony, kenyeret sütött és ruhát mosott az Orosz Mezőségen, 
nem messze a B ugtól. Csakhogy néha eső esett az Orosz Mezőségen és a 
káplárt elkapta ruháival a teknőben.)

1942 május 28 Csütörtök
Mind kenyérgyártás, s miután kijöttem a gyártásból a sátorhoz mentem és 

lefeküdtem 1 2ig, és 12 után kimentem a levegőre és alvás közben Mamáról 
álmodtam, amint az ágyban fekszik, és eljött Panait sógor, a végén pedig 
még azt is álmodtam, hogy tűz égett keresztapánál, pár szál nád és egy kötés 
szalma, azután átköltözött a Tanító Úrhoz és ugyanúgy égett.

1942 május 29 Péntek
Máma befellegzett a gyártásnak és holnap, május 30. indulás tovább mind 

előre a front felé.
Szombat 30 Vasárnap 3 1  május és hétfő június 1 1942
A  fentebb írt napokon vagy 100 km haladtunk, és falvakon mentünk ke

resztül, Lizevája kis városkán és más falvakon is, kisebbeken, melyeknek nem 
tudom a neveit. Ezen az úton tönkretett Német gépeket láttam, döglött Né
met lovakat, hámostól az útszélére kidőlve, trotil robbanóanyagokat, s az 
egyik fordulóban láttam azt a helyet, ahol bomba esett egy autóra, ami ezer 
cafatra tépte és tíz méterekre dobta őket, na meg egy akkora gödröt is, hogy 
elbújtatott vóna egy szekeret. Rozevája városban golyószóró golyókkal szitává 
lőtt házakat láttam. Június 1, hétfőn Barvenkovába érkeztünk 12 órakor écca- 
ka világító telihold fogadott (miként Bolintineanu Miháj-vajda verseiben.) 
Megnyúztam a füvet és matracot töltöttem és aludtam, és más-nap június 
2ikén kedden sátrat húztunk a kemencékre, és felkészültünk a kenyérgyár
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táshoz. Ezekben a menetelős napokban láttam a Magyar és Olasz Hadsere
get, és szóba állva az Olaszokkal sokban hasonlítottak szavaik a mieinkhez.

Június 3 szerda
Máma ruhát mostam és délután kiadtak számomra új ingeket, mer a ré

giek elszakadtak már teljességgel. Mondogatják, hogy az egyik erdőben a Do- 
nyec-partján, ott az Orosz hadsereg, amit nem tudnak kiszedni onnan csak 
ha felgyújtják az erdőt. Mostan, amikor írok, esti szürkülődés van és az 
Országúttyán több tíz és több száz Német tank halad a front felé mentében, 
a Krimi frontról jövet. A  masinisták, vagyis a tankosok kék ruhákba vannak 
és fekete sapkát viselnek és szemüveget a szemükön. Barvenkovában va
gyunk egy kis városban, ahol egy fajansz tintatartót találtam.

1942 j únius 4 Csütörtök
Máma beléptem a nappali kenyérgyártó csoportba, 12 óra után akkora eső 

jött, mint a füst, és eláztatta a kenyérrel teli zsákokat és a lisztet fölemelte a 
víz és elúsztatta.

1942 június 5 Péntek
Mind kenyérgyártás végrehajtása és délutánra érkezett nekünk egy Báris- 

nya, románul Domnisoara (Kisasszony, a fordító), hogy bedolgozzon a ke
nyérgyártásba. Miközben itten írok, két orosz repülőgépek jöttek és levágtak 
két bombát, és megsebesítettek 4 gyermeket és egy németet, és az egyik se
besült gyermek anyja zokogott.

1942 június 6 Szombat
Semmi újság csak kenyérgyártás, majd miután leadtam a szolgálatot elmen

tem a fogoly lágerbe, ahol adtam egy darab kenyeret és kaptam egy fenő
szíjat.

1942 Június 7 Vasárnap
(Irtózatos szél meg eső.) Dél után érkezett 5 angol repülőgép és váratlanul 

megtámadtak. A  lég-el-hárító tüzérség irtózatosan tüzelt rájuk, ám de egyet
len egy se esett le.

Június 8 Hétfő
Máma akárcsak tegnapon hideg eső, erős szél és hideg, hogy szinte meg

fagy a kéz, egész éccaka reszkettem tőle.
1942 június 9 K edd
Máma is beköröztek bennünket az ellenséges repülők, de bombákat nem 

bocsátottak le, de a lég E l hárító ágyuk megtámadták őket, és akkor eltá
volodtak.

Még egyszer jöttek repülők és ránk támadtak, ám a Léghárító lángolva le
vágott 2őt, jól láttam a helyet ahova.

1942 Június 10 Szerda
9ről 1ore való éccaka egész éccaka ellenséges repülők bombáztak minket, 

eltalálták az állomást, ahol benzines hordókkal megrakott vagonok álltak, és 
meggyúltak, hatalmas lángokat vetve. Beszélik, hogy Timmoscsenkó generális 
tán előkészített egy erős hadsereget, hogy többé ne tudják visszaverni, de a 
fején át dobálták széjjel. Június 1től június 10 közé eső napokban rengeteg 
tankokat zsákmányoltak, és autókat, ágyúkat és különböző lőszereket és fegy
verzetet, egész hadoszlopokat. És 15 ezer foglyot.

1942 június 1 1  és 12
Ez a 2 nap igen csöndes vala, csak kenyérgyártás folyt.
1942 június 13 14 és 15
Ugyancsak, ebben a 3 napban kenyérgyártás folyt, nyugalom volt, repülő

támadás nélkül.
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1942 június 16 K edd
1 5ről június 16ra, éccaka 1 óra körül kaptunk egy kis esőt irtózatos vil

lámokkal, véletlenül belecsapott egy házba, ami teljesen leégett a személyek
kel együtt, akik benne kerestek menedéket, saját szememmel láttam milyen 
szörnyűmódon égett. (A káplárnak bizonyára megvoltak a saját értelmezései a 
„véletlen”  és a „ szörnyűmód”  szavak számára -  a legsajátosabb értelmezések 
végül is.)

1 977 február 1 7 Csütörtök
Véletlenül megtudtam nyolcadik elemista unokájától, hogy G. P. beteg lett 

és az F-i kórházban van kivizsgáláson. Megkísérelte elhagyni a dohányzást, 
s úgy tűnik ez rosszat tett neki. E l kell mennem hozzá látogatóba.

1942. június 1 7 Szerda
Csupán kenyérgyártás és csönd az egész fronton, ellenséges támadás nélkül.
Június 18 csütörtök, 1 9 péntek és 20 szombat.
Kenyeret gyártottunk, csend volt repülő támadások nélkül. Ezekben a na

pokban a Németek elhordták a fronton zsákmányolt anyagokat -  Agyúkat, 
Gépfegyvereket, Gép puskákat, Brandokat külömböző nagyságú fegyvereket, 
gázmaszkokat, telefon kábeleket és használt lábbellit.

1942 JÚ N IU S 21 V A SÁ R N A P
N A P JÁ N A K  SZÉP K Ö L T E M É N Y E .
U G Y A N Ú G Y  M IN T M IN D E N N A P , CSÖND É S K E N Y É R G Y Á R T Á S .
1942 június 22 Hétfő
Máma június 22-én hétfőn egész nap haladtak a repülőgépek, olyan 3 mo

torosak a front felé, egy nagyon nagy erdőbe, ahol akkora fák vannak, hogy 
1 méter az átmérőjük s még valamennyi vastagság, ami, mármint ez az erdő 
a román hadsereg által van körülvéve, miközben a front ott hagyta őket a 
bekerítéssel és előre haladt keresztül a donon és minden folytatódik to
vábbra is.

1942 június 23 K edd
Máma vagy 300 sebesült érkezett a kórházba, ami itt található ebben a 

Barvenkova városban -  a 20. Dorobanti Ezredből; 21. Gyal. és 5. Do- 
robanti.

1942 június 24 Szerda
23ról 24 júniusára virradó éccaka, úgy 10 óra felé éjjel, ismét ellenséges 

repülők támadtak, levágtak 3 bombát a közelben, ahol mi tanyáztunk a 
Pékséggel. A  pillanatban gyártásban voltam, szundikáltam és egyszer csak 
felugrottam és azt sem tudtam mibe bújjak félelmemben, hát földre vetettem 
magam.

1 942 június 25 Csütörtök 26 péntek és 27 szombat
Csönd volt, csak éjjel körözött fölöttünk az ellenséges haderő.
1942 június 28 Vasárnap
Ebben a Barankova nevezetű városkában június 3 napjáig dolgoztam ked

dig, június 3oán mondják, hogy tovább megyünk a Donyec irányába.
1942 június 29 Hétfő
Ezen az éccakán is, június 29ről 3ora, úgy 10 órakor este, ellenséges repü

lők jöttek és levágtak ránk 3 gyújtóbombát, de semmi sem keletkezett.
1942 június 30 K edd
A  sütés végeztével az anyagok berakodása, és dél után 6 órakor indulás 

Luzum nevezetű faluba, egyre csak a front irányába, közelebb a Donyec- 
folyóhoz.
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1942 . július 1 Szerda
Attelepedés Észak Kelet irányába, mind csak a front felé. Június 30, este 

6 órakor indulás Barvenkovából. Mint a többi áthelyezkedéskor is, az úton 
szétrombolt autókat láttam, és bombázott ellenséges tankokat, traktorokat, 
irdatan méretű ágyúkat, egész éccaka csak gyalogoltunk, és elláttunk a front
vonalig is, látszottak ahogyan rakétákat vetettek és a repülőkből hullottak a 
bombák. Az út mintha krétával lett volna kirakva éppúgy, mintha kővel, és 
reggel egy faluba érkeztünk jókora megtett úttal mögöttünk, lehetett 30 km, 
egész napközben álcázva lapultunk néhány kicsike ligetben. Este 6 órakor is
mét elindultunk ebből a faluból ugyanabba az irányba Észak Keletnek, egé
szen Luzum nevezetű faluig van még jó 14 km. Midőn oda közelítettünk eh
hez a Luzum nevezetű helyhez, az út szóién állt néhány gyümölcsfából való 
csalit, melyekbe az Orosz kazamatákat csinált, és alig mentünk még egy ki
csit láthattunk 6 szétrombolt orosz tankot. Leereszkedtünk a faluba és át
mentünk a Donyecen egy új, fából vert hídon, amit a Németek csinyáltak, és 
letelepedtünk a falutól 1500 m, jónéhány gyümölcsfa közé és el is kezdtük a 
kenyérgyártást. Ezt az utazást mindcsupán éccaka tettük meg attól való fé
lelmünkben nehogy megtámadjanak az orosz Repülőgépezet.

1942 július 3 Péntek
Ezen a naptól hasmenő beteg lettem és szombaton július 4. és vasárnap jú

lius 5 dettó maródi. Más nyugalomban volt, csak 4én dobtak 6 bombát, ám 
1000 m távolságra.

1942 július 6 Hétfő
Végig csak kenyérgyártást végeztünk éccaka és nappal, egy híd közelében, 

melyen átjár a vonat. A  Németek éccaka és napközben dolgozik villanykörte 
világnál, s amikor meghallja, hogy jönnek az ellenséges repülőgépek, menten 
kioltja a fényt és rohan az óvóhelyre. Ezeknek a Németeknek van egy gőzzel 
működő motorja, ami cölöplábakat döngöl a földbe bele és önmagától sze
gecsel egy kalapáccsal.

Július 7 K edd
Ezen a napon érkezett egy szakaszv. a 21. bukeresti Gyalogos Ezr. és ad

tam neki vagy két kenyeret. Mesélte a pirlitei Tone Marin Kpt. esetét, hogy 
meghalt a fronton, mondván, hogy talántán el akart foglalni 2 Orosz kaza
matát és véletlenül belenyomult az Orosz gépfegyverzet sorozatába és ripi- 
tyára ment.

Július 8 Szerda
(Lassan végére érünk a füzetecskének, mely első abból a háromból, me

lyet G. P. azaz Bundás, a román hadsereg volt káplára ajánlott fel szá
munkra olvasmányként. Kezdve a ,,Hadfiaink”  ciklus első olvasmányaitól a 
mai napig, sok mindent tudunk a román katona vitézségéről, de aki ezt a 
naplót olvassa, önkéntelenül felteszi magának a kérdést: „Honnan ennyi hő
siesség ebben a G. P. káplárban? Halljunk oda, hogy elmenjen egészen Sztá
lingrád alá s mindezidőben apróságokért és a rossz élelmezésért keseregjen, 
hogy naponta felfedezzen valamilyen hibát a környező világban, hogy lábát 
megkarcolja egy gránát szilánkja, mit figyelmetlenül ő maga robbantott fel 
egyik napon »miközben a klozetre igyekezett«, meg hogy lábát ficamitsa, 
amikor leugrik a szekérről egy olyan háborúban, melyben millió szám pusztul 
az ember, s akkor ő még az étellel sem elégedett?! Ez mindennek a teteje"! 
De tegyük fel magunknak a kérdést, miként a költő: „M it akartak azok a 
badak?”. s akkor G. P.-nek, azaz Bundásnak, a román hadsereg káplárának.
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a negyedik Hadosztály m ozgópéksége kemencefőnökének hősiessége megáll a 
lábán. Első pillantásra fejtetejére állítva észleljük öt, és ténylegesen hason
lít a bátrak fordítottjához, de nem csupán azért tűnik ilyennek, mivel egy 
fonák ügy szolgálója. Pontosan tudjuk mi késztette harcra a jó Peneş Curca- 
nut és a vaslui kilencet (nem is beszélve a tizedikről, aki szakaszvezető is 
volt) vagy Eremia Grigorescut s minden parancsnoksága alatt álló hadfiát 
Mărasestinél, vagy azokat, akiket Moiseinél büszkén feltartott fejjel, mint
egy megkövülten (mint Vida G éza-emlékművén) lőttek agyon; ám honnan 
tudhatnánk mit keresett G. P. azaz Bundás (G. falu, Ilfov megye) ahelyt 
a Donnál (amikor neki oly’ sok dolga lett volna otthon) ; s főleg honnan 
tudnánk, mi késztette őt, hogy harcoljon is ott. Ezek szerint, midőn az ok fe- 
jetetején áll, miként Hegel dialektikájában, nem látom, miért kellene csodál
koznunk, ha az okozat is fonákján jelentkezik. A ZÁ LT A L, M IT CSINÁLT, 
M IK EN T  A Z Á L T A L  IS, AM IT NEM  CSINÁLT, G. P. M AG A IS 
HŐS VOLT.

Július 7ről 8ra éccaka megint ránkjöttek a repülőgépek és fényeket ereget
tek, hogy felfedezzenek bennünket, de bombákat nem.

(Természetesen megfigyelhetünk még G. P. részéről egyféle közömbössé
get is aziránt, mit úgy szoktunk nevezni, hogy háború. Ennek egyetlen lehet
séges magyarázata: G. P. A ROM ÁN H A D SER EG  K Á PLÁ R A , IMMÁR A 
H A RM A D IK V ILÁ G H Á BO RÜ BA N  V E T T  RÉSZT. Tisztázzuk: 1 973--ban, 
az E N S Z  közgyűlésén, Willy Brandt -  béke Nobel-díjas -  kijelentette: „Erkölcsi 
szempontból semmi különbség nincs, amikor egy embert háborúban ölnek meg 
vagy arra ítélnek, hogy éhenhaljon mások közömbösségének következménye
ként.”  M. Mesarovici és E . P estel professzorok könyvéből -  „Mankind at the 
turning point" -  i dézünk: „A z U NESCO  felméréseinek fényében 400 000 000 
és 500 000 000 között mozog az alultápláltságtól és éhínségtől szenvedő gyer
mekek száma 1973-b a n . . .  Kiszámították, hogy az egész világon, az egy la
kosra jutó élelem mennyisége nem növekedett 19 36 óta, sőt, inkább vissza
esett az u tóbbi tíz évben." Tehát a harmadik világháborút viseljük már! Tény, 
hogy nem tudjuk milyen fegyverekkel, de kemencefőnöke egy tábori pék
ségnek, aki ökörvontatással átvergődte az egész sztyeppét a második világhá
borúban, jószerével e harmadik világháború résztvevőjének nyilvánítható.)

1942 július 9 Csütörtök
Kenyérgyártás és csend, légitámadások nélkül.
Július 10 Péntek

Áthurcolkodás Luzum Városból Pervomájszkoje faluba, három napig tar
tott, átmenvén a Donyecen fürdőztem, e folyó mellett van egy falu, amit úgy 
hínak, hogy Tárburesztova. Ennél a falunál tartották a legádázabb harcokat, 
ahol meghalt a preasnai Dutu M. Ion, Marin Dutea egyik fia, ez a falu egy 
nagy fenyő erdő mellett áll, ami 40 km hosszúságú és 16 km szélesség, ahol 
ismételten ádáz harcokat tartottak. Ebben a tartományban homokos terüle
tek vannak, jobbára az erdőben, ahol folyt az élelem és a muníció szállítása, 
hogy gyalogosan bokáig temetődtünk.

1977. március 17 Csütörtök
P. G. meggyógyult. Holnaptól dolgozni szeretne. Napszámosként G-ben, a 

a T.C.I.F . munkatelepén. Termelőszövetkezeti nyugdíjasként joga van. .„Hát 
hittem én, tanár úr, hogy megérem saját szememmel látni a mai napot? Hogy 
kimenekítsem magam akkor, az árvizekkor? Hogy sikerüljön túlélni egy 
olyan földrengést, mint a múltheti?”  Aztán elmeséli, hogy beteg volt, „hogy
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majd kifúlt a szuflám”  a bor miatt, mivel hidegen itta egész télen át és az árt
hatott meg a „gégefőjének” . Be kell lássuk, G. P.-ben némi halhatatlanság 
rekedt.

„A  főre kiadott kincstári holmi”  leltárával végződik itt az első a három 
füzetecske körül. De ez nem egy titokzatos „üvegben partravetett kézirat”, és 
nem is egy közönséges úti- vagy frontnapló; ezért őszinték leszünk az olvasó
hoz és bemutatjuk a harmadik füzet utolsó bejegyzését is. (G. P.-nek közben 
sikerült az általános tanácstalanságban és pánikban visszavergődnie Bukarest
be és jelentkezett az ezrednél.)

1944 augusztus 3 Szombat
Máma fegyvervizit vót, de nem fogadták el, mer’ mocskosak vótak.
Egészen a fenti dátumig egyetlen golyó sem hagyta \el G. P. káplár puskája 

csövét.
1977 május 8 Vasárnap
Előbb a széles, mezőségre lustult folyó mentén halad. Megmássza a nem 

túl magas hegyet, eltávolodva a folyótól átszel egy frissen nyíló mezőt, elér
kezik a golovnai erdő szélére. Vasárnap délután van. Fülét egyféle csend 
„vattázza” (madárdal, az alig serkent levelek közötti könnyű szellő, a léptei 
alatt száraz ágak és tavaly őszi levelek sustorgása, ropogása). Május eleje 
egy mezőségi öregerdőben. A  „magas füvek, ösvény, tisztások, madarak.”  — 
szavak természetszerűleg fölöslegesek, tehetetlenek, ostobák olyan szomszéd
ságban, mint a környező formák, színek, terek, légmozgások és mindezek kap
csolata az ő érzékeivel. A  mód, ahogyan tekintete igyekszik megörökíteni a 
könnyű, kis forrás erecskéjét, ahogyan füle rááll neszezésére, míg ajkai a vi
zet érzékelik, nem rokonítható az „idő ”  szóban való megtestesülésével. Á lom
nak nevezhetné mindezeket, de minek a magánynak szavai, mikor úgy is 
szükségleteinket meghaladóan sok van belőlük máskülönben. . .

A  fehér és magas, illatozva zümmögő rovarfürtökről, melyeket odateszünk, 
hogy T E R M E L JE N E K  számunkra, jobb hallgatni. Szót sem ejteni róluk!

Ugyanazon az úton tér vissza (3 órával később -  ha számit az idő), kiválik  
az erdő hátteréből, mint egy eredeti Andreescu-festményből, átszeli a mezőt, 
leereszkedik a nem túl meredek kaptatón, rálel a vízre, ezegyszer meggyűlve, 
növényzettel benőve. Az út szinte a talpa alá símul, lépései egyenletesek, 
emberi hajlék formái tünedeznek elő (tehát égy falu) és velük együtt egy 
nagy rakás szó foglalja vissza időlegesen elbitorolt jogait.

Benyomul a ház kertjébe, a szobába, melyben a televíziókészülék szónokol 
patetikusan a félhomálynak. Senki sincs itt. Fülei vattázott-süketek, tekintete 
céltudatosságába merevedett, ajka, nyelve, nyeldeklője még nem vált meg a 
forrás ízétől. A  zömmögő fürtök illata, fehér színük (kihangsúlyozódva a 
zöld foltjainak szomszédságától), a méz íze -  állandósulnak. A  képernyő 
mindezekkel harcol, lüktet, viliódzik, lilás foszforeszkálásba hozza a félho
mályt.

Apránként benépesül a szoba, vasárnap van, '77. május 8-ka, és több mér
kőzést közvetítenek. A  táblajáték dobozában koccanó dobókövek koppanása, 
pohárcsilingelés, vörös bor, nem is a rosszabbik fajtából. Várakozás. A kép
ernyő komótosan szövi fehér és fekete villózásait, s a szóözönét, melytől 
igyekszünk nem zavartatni magunkat. Egy nagybácsi, aki megkérdezi:

-  Megkapáltad a szőllőt, he?
-  V aj’ egy sor ha maradt, megcsinyálom hónap!
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-  H á, hónap május kilenc van -  tréfál az unoka. (Mintha május 9-én nem 
kapálhatnád meg a szőllőt !) A  beszélgetőpartner veszi a lapot. Kacag.

-  Húsvét vóna.. .  Akkor, igazából Húsvét vót!
-  Negyvenötbe’?
-  Igen -  feleli és kényelmesebbre fészkeli magát; bejött az összeköttetés a 

stadionnal.
A  lelátók hangzavara, a közvetítő lelkes hangja -  elég erősek, hogy alá

aknázzák a hallása kivattázottságát, a tekintete kellemes révedését, a hűvös
séget, mely az ajkára simul még, ,de a bodzavirág illatát is, mely állhatatosan 
időz még orrában. A lig hagytuk el Veselyt. A  következő faluban egy fészer
ben aludtunk. Az érzékek csak most kezdenek el szenvedni a sport képeitől, 
zajaitól, reményeitől és kiábrándulásaitól. Nicola tizedes szakasza K  lakós 
fészerében aludt.

Reggel, a cseh udvarában álló kút, a csajka, a hideg víz, motorbicikli-dü- 
börgés, amint megáll az őr előtt, hé, bajti, hol a kilences hegyivadászezred 
parancsnoksága?, amott a harmadik ház, de mér’? megadta magát a németje, 
hogy többé nem mondod senkinek, hogy várd a parancsát, Nicolae tizedes 
visszatér a fészerbe, hé, fölkelni, most jön a parancs, hogy előre, mert Ve- 
selyn keresztül nagyon nehezen jutottak át, öltözni, mosdani, a németek az 
erdőn túl vónának, gyülekezőőő!, és az alhadnagy.

A  mieink lőtték az első gólt, pohárkoccanás, a lelátók hangorkánja hozzánk 
is elhatol a készülék hangszóróin keresztül; van vajon valamilyen kapcsolata 
ennek az „ártatlan”  agresszivitásnak megkínzott érzékeinkkel, egyensúlyuk in
gatagságával?

Hé, fiúk, né mi van (mi tudtunk a dologról a tizedestől, de úgy tettünk, 
mintha mit sem sejtenénk), a háborúságnak vége van! áááááAAAAAAAááááá, 
Hurááááááááááá, az eget elborítják a feldobigált csajkák, most az a parancs, 
hogy átfésüljük az előttünk álló erdőt, de puskalövés nélkül.

A  meccs szünete van és el fogunk szívni egy-egy cigarettát kint a tornácon.
Ösvények, tisztások, magas füvek, madarak, források és a bodzavirág bó

dító illata.
Az erdőn túl egy út, magas az alapozása, az úton át, rajt!, csupán egy fiú 

ugrik fel a géppuskával és a német, aki románul parancsol neki (halljátok, 
megtanult románul!): Á L L J !, egyetlen puskalövést se, azt a fiút nem láttuk 
július 2 3-ig, ameddig Csehszlovákiában állomásoztunk, foglyul esett vajon az 
utolsó napon?, ez lett volna hát a szerencséje Húsvét harmadnapján.

De vannak-e vajon a  Veselyn túli erdőségekben május elején bodzavirágok?

(Fordította: Mátyás B. Ferenc)
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