
Kunszabó Ferenc:

— Képtelenség lenne még csak körülbelül is megbecsülni, hányszor találkoz
tunk. Hiszen ebben a kicsi faluban születtünk, ő persze jó másfél emberöltővel 
előbb.

I.

— Mégis három találkozást nem felejtek el soha, s ha te most feljegyzed, 
ne felejtse el senki, aki olvassa.

Negyvennégy október 18-án szálltam le az ungvári 5-ös gépkocsizók egyik 
Ford-Marmonjáról, nem messze innen, a Forgódombnál. A kocsi vezetője addig 
én voltam, de most „nekiajándékoztam” Kispál Zsiga barátomnak, aki Balassagyar
maton lakik, oda igyekezett. Neki még kell, nekem már csak egy géppisztoly, meg 
civilruha, meg élelem. Az első a nyakamban lógott, a két utóbbit meg majd otthon 
szerzem be, a szüleimnél.

Megvártam az éjszakát, mikor észrevétlenül hazajöhetek. Ment is minden 
rendben, s pár nap múlva kiderült, a legésszerűbb az, ha az unokaöcsémmel, 
Kozár Jánossal kihúzódunk a Nagyárnyék nevű szakadékba.

Hogy mi-minden történt december 24-ig, a falu felszabadulásáig, arra egyszer 
majd külön elkoptathatsz esetleg egy iridium hegyet, ide csak az tartozik, hogy a 
terenyei kakastollasok, a tábori csendőrökkel vegyest, tartottak egypár razziát 
a faluban, de soha senkit nem kaptak el.

Hanem egyszer majdnem engem.
Úgy történt, hogy a környező hegyek — kis túlzással szólván — akkor már 

hemzsegtek a bújkálóktól. Volt itt civil, katona, gettóból, munkaszázadból szökött; 
magyar, német, cseh, szerb, olasz, tán még zulukaffer is. Azt csak az öregisten 
tudná megmondani, hogy egy holland is — Antwerpenből, Dachaun keresztül — 
miként keveredett pont ide. Nos, ez a fiú december másodikán eltörte a lábát. 
Orvos akkor nem volt közöttünk, a faluba az öreg Csákiért meg nem jöhettünk le, 
mert éppen harmadikára jeleztek egy razziát. Az meg is volt, és negyedikén 
hajnalban lejöttem, kora hajnalban, hogy sötéttel megforduljak. Nem azért, egyetlen 
áruló sem volt a faluban, de minden életformának megvannak a maga szabályai, 
s Ambruzs Sándor, az öreg komlói bányász sokszor elmondta: „Fiúk, sohse akkor buk
tam le, mikor az illegalitás szabályait betartottam, hanem, amikor elfeledkeztem 
róluk”. Bekopogtam hát a doktorhoz, közöltem vele, hova menjen, mi a baj, s hogy 
bólintott, már fordultam is vissza.

A Kerek-erdőhöz vezető úton mentem, amikor az egyik kapu mögül kiszól 
valaki:

— Pista! A csendőrök körül vannak a falun.
— A csendőrök! Hát nem mentek el?
— Vagy igen, vagy se, de itt vannak — mondta a kislány.
— Hát akkor felmegyek a kerteteken.
— Csak azt ne! A kert végében is ott ül egy.
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A katonaszökevényeket vésztörvényszék itélte azonnali halálra. Fellebbezés, 
mentség nem volt. A kutyák felriadó ugatása is mutatta, hogy jönnek be a faluba, 
körös-körül. Cselt vetettek: azt gondolták, a razzia utáni éjszakán majd nyugodtan 
hazajövünk a hegyekből tisztálkodni, élelemért. Hát tévedtek, egyedül én jöttem, 
én is azért, mert Henk eltörte a bokáját, s ha pár napig még úgy kell feküdnie, 
hát darabokban nyeli le az összes fogát . . .

Álltam ott egy negyed percig, aztán megfordultam, vissza a falu közepébe. A 
kislány még utánam szólt, de nem feleltem neki . . .

A géppisztolyt begomboltam viharkabátom alá: talán kivághattam volna magam 
vele, hiszen legfeljebb két-három csendőrrel találkozom azon a szakaszon, de más
nap már ide jönnek a büntetőosztagok, s a falut felégetik, de legalább megtizedelik. 
Láttam erre nem egy példát Ukrajnában, meg a Kárpátalján.

Fogalmam sem volt, mit csináljak, de mikor a Benke-közhöz értem, befor
dultam, s benyitottam Gyetván Pálhoz. Éppen a teheneit etette. Biztosan tudta, 
hogy itthon vagyok, de csak tavasszal találkoztunk, mikor még rendes szabadságon 
voltam. Nem is tudtam, mit mondjak, hogyan kezdjem. Mindketten tisztán hallottuk, 
hogy a köz végén csizma csikordul a fagyos köveken.

Pali bácsi letette a villát, intett nekem, s indult be a házba.
— Inkább itt kint a szénapadláson, vagy a kazalban — mondtam.
Leintett, s vitára valóban nem volt idő.
A tisztaszobán túl volt egy kisszobája az öregnek, olyan pipatórium, könyvtár 

féle. Mikor ennek az ajtaját rámcsukta, még egy kilincs nyikkanását hallottam, 
az utcai kapuét.

— Jó reggelt, bíró úr! — köszönt be egy hang. Megismertem, Kovács tiszt- 
helyettesé volt, a terenyei őrsparancsnoké. — Nem látott erre egy tekergőt?

— Nem én.
— Pedig ide fordult be.
— Az én portámra?
— Na, azt nem láttuk, csakhogy ide a közbe.
— Hát lehet, hogy ide szökött, bár nem vettem észre.
— Járt már kint, bíró úr?
— Jártam. A jószágot láttam el.
— Hát akkor biztosan észrevette volna . . .
— No-no. Csak nézzen utána, tiszthelyettes úr, az a tiszta munka.
Ne haragudjon, bíró úr, esetleg nem vette észre, elbújhatott a szénapadlásra, 

vagy a kazalba .  .  . A szárnyparancsnokság már levágja a fejemet, hogy tömve az 
erdő szökevényekkel, mi meg a fülünkön alszunk . . . Akit most üldözünk, ez meg 
éppen Zsöndöly István lesz tán, aki október 15-én, Horthy beszéde után elénekelte 
az Internacionálét a fronton.

— Hm, hm, — hökkent meg kicsit Pali bácsi —, lám, mit tesz a front az 
emberekből . . .

Haladtak kifelé a házból. Aztán, negyedóra múlva elmentek a csendőrök. Pali 
bácsi akkor benyitott:

— Csak maradj itt, Erzsi nénéd itthon van, én meg hírrel leszek, ha tiszta a 
falu.

Személyesen jött, tíz óra felé:
— Na, kész.
— Elfogtak valakit?
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— Senkit .  .  . Ha itt kimégy, tudod, az istálló háta mögött van a vízmosás, 
az ördög se vesz észre.

Mikor a pitvarajtóban kezetfogtunk, megkérdezte:
— Ennivalótok van?
— Van, Pali bátyám.
— Na, hát ha fogyóban lenne, küldjetek le valakit . . . Csak ne olyankor, 

mikor a tiszthelyettes az énekedre kíváncsi.
Nem szóltam rá semmit, mert nem tudtam kivenni, hogy milyen érzülettel 

mondja.

II.

A második találkozás Székesfehérvár mellett esett, egy internáló táborban, 
hat évvel később, ő a tábor „lakója” volt, én meg ellenőr a Belügytől . . .

Előbb azonban el kell mondanom pár dolgot a falunkról, hogy értsed is, amit
beszélek.

Nálunk emberemlékezet óta nem volt cseléd. No, ettől kulák még lehetett volna, 
de a Mátra sohasem engedte meg, hogy itt valaki sok földet kaparjon össze.
Gyetván Pálnak volt a legtöbb, 18 hold. Cséplőgép három volt a faluban, de abban 
apámnak — a maga négy holdjával — ugyanannyi részvénye feküdt, mint Pali 
bácsinak. Még az ő apja javasolta azt így, aki szintén bíró volt — az első gép 
vételekor. S mikor a három gép a környéken bércséplést végzett, abból  apám
ugyanannyit kapott, mint a bíró-család . . . Tudtuk mi azt jól a negyvenes évek 
végén, hogy sok ilyen község — közösség — van Magyarországon, csak a számunkra 
ismerős Palócföldön is, tudtuk, de rá se hederítettünk.

Horthy alatt a falu mindig a Kisgazdapártra szavazott, de a felszabadulás után 
valami volt aktív százados járt kint Tarjánból a kisgazdák képviseletében, hát 
majdnem egységesen a Parasztpártba lépett a falu. Még azok is, akik a Szurdok
aknába jártak dolgozni, kivéve kilencünket, mert mi már a háború alatt is a 
KMP-nek voltunk a tagjai.

A tanácsok megalakulásának idején a járástól kijöttek, hogy kommunista 
tanácselnök legyen. A kilenc párttagból öten voltak még itthon — négy, velem 
együtt, funkcionárius lett — de egyik sem vállalta. Még a megyéhez is be
hívták őket, hogy micsoda disznóság, milyen kommunisták vagytok ti!? — de az 
öt ember hajthatatlan maradt: ”Legyen csak Gyetván az elnök.,,

Dehát, olyan ugyebár nincs.
Hoztak egy tanácselnököt, valahonnan Hevesből. Semmi baj nem volt vele, 

nem volt izgága, pökhendi sem, de ideje sem igen volt rá, mert pár hét múlva, 
ahogy egy este jött haza járási értekezletről, a kerítését, a tetőcserepet, meg a 
szarufákat szép egycsomóba rakva találta az udvar közepén; különben egy gombostű 
nem tűnt el.

Csak közbevetőleg említem meg, hogyha ez az ember pl. másnap kidoboltatja, 
hogy „deszka, tetőcserép és más építőanyag jutányos áron eladó” — hát a falu 
nevet egyet és azt mondja „egyen meg a fene, maradj.” S attól kezdve fogadják 
a köszönését.

De nem, ez szaladt a rendőrségre.
A falut egy század kékparolinos kiskatona szállta meg, dzsipekre szerelt gép

puskákkal. Rendőrkutyák, pesti nyomozók: minden hiába. Végül — Kolumbusz to
jása — elvitték Gyetvánt, meg a volt községi esküdteket.
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Még csak annyit, hogy lehet, a mi falunk valóban a kazároktól származik, 
bár az is megtörténhetett, hogy ősanyáink igen kedvelték annakidején a török 
katonákat — mert nálunk a jellegzetes arc a fekete, nem nagy járomcsonttal, 
egyenes orral. A környéken meg mindenütt mongolképű palócok, vagy hórihorgas 
szlovákok laknak . . . Hát az öreg Gyetván arca még ráduplázott erre a török 
jellegre. Oldalról nézvést szinte háromszögletű volt az orra, alacsony, meredeken 
hátrafutó a homloka s hozzá a bajusz. Meg az egyenes tartás.

.  .  . A táborba érkezésem reggelén mindjárt megismertem, ahogy az iroda
ablakból figyeltem a munkába induló internáltakat.

Három napra mentem oda, a szabályzat betartását — étkezés, napirend, hánás- 
mód stb — ellenőrizni, de még azon a délelőttön fájlalni kezdtem a vesemeden
cémet. Tizennégy éves korom óta a vizes bányában dolgoztam, aztán három évi 
front, majd a bujkálás — volt alkalmam felfázni.

Még ebéd előtt indultam vissza, két társamra hagyván az ellenőrzés lefoly
tatását és mire Pestre értem, 40,7 volt a lázam, amit egy hétig nem tudtak 40 
alá szorítani.

Mikor két hónap múlva a leszerelésem kértem, csakis az egészségi állapotomra 
hivatkoztam. Bántott, hogy nem vagyok őszinte, de tudtam, hiába lennék. Azt 
mondanák: egyedi eset, szubjektív benyomás, egyéni érzelmeim rabja lettem. 
S ha még fel is adnám álláspontomat, többé már nem lennék megbízható; és 
ebben a helyzetben nem a mellőzés fájna elsősorban, hanem az, hogy tudtam, 
éreztem: nekem van igazam, lehetetlen, hogy ne nekem legyen! . . . Félszívvel 
pedig a mi világunkban semmit sem szabad csinálni.

Még azon az őszön szakérettségire mentem, aztán a bányamérnökire kértem 
magam, de — ismered az akkori beiskolázási politikát — az Agrártudományira 
vettek fel.

I II.

Tudod, hogy 1960-ig a mi falunkban a tsz-nek csak a híre jött be. Én akkor 
már kerületvezető agronómus voltam egy célgazdaságban. Hatvan decemberében — 
ismeretterjesztő előadásra készülvén— megcsináltam az ország tsz-térképét. S láttam, 
a fehér foltok egyre kisebbednek, de a mi falunk makacsul tartja magát.

Addig valahogyan nem is foglalkoztam én ezzel. Hogyan magyarázzam meg: 
helyesnek és ésszerűnek tartottam már réges-régen a nagyüzemi gazdálkodást — 
de a saját falum képe úgy élt bennem, ahogy gyerek- és fiatal koromban belém 
ivódott: A nagylombú fák közt pirostetős játékházak, a hegyoldalakra felfutó 
termőföldek, tenyérnyi darabokra szabdalva . . . Csak azokban a napokban döbben
tem rá, hogy a mi falunkat nem tudom elképzelni tsz-községnek. Kezdtem éjsza
kákat nem aludni : hát akkor hogyan tudná elképzelni apám, sőt az otthon maradt 
sok nemzedéktársam is . . .

Néha már-már ültem fel a vonatra, indultam haza. Valami azonban vissza
tartott: úgy éreztem, én még magaménak tartom a falut, de az már engem nem . . . 
Nem azért, mert ha hazajöttem, mindenki fogadta a köszönésemet, a tőlem fia
talabbak előre köszöntek, ahogy illik de mégis: aktatáskás ember lettem. Pedig 
a családomat ötvenötben vittem el, amikor az egyetemet befejeztem.

Évente többször hazalátogattunk, de a 60-as karácsonyi utazásra nagyon készül
tem. Fogalmam sem volt, mit kéne tennem, csak azt éreztem, nagyon mennem kell.
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A szabadság előtt egy héttel Pestre utaztam. Visszafelé bementem a központba. 
Azt mondja az igazgatóm, kis félmosollyal: 

— Te Pista, jártak itt a te szülővidékedről, a terenyei járásból. Érdeklődtek 
a munkád után, megnézték a területedet is. Volt velük egy fehérbajuszos, fekete
képű magyar, az még a fiaztató kutricákba is bebújt, hogy tartasz-e pókhálót és 
van-e piszok a sarokban .  .  .

— Hogy hívták azt a fehérbajúszost?
— Valami Let . . . Gyet . . . Get . . .
— Gyetván Pál!
— Na, az az. Ismered? — nézett rám az igazgatóm.
— Úgy távolról — mondtam.
S ezzel nem hazudtam. Mérhetetlenül távolinak tűnt számomra, mikor 51-ben 

ott ment el a szemem előtt, hátratett kézzel, ütemesen lépkedve a többi inter
nálttal . . .

De vajon ő milyen távolinak érzi ezt? . . .
Kedvem lett volna a Pannónia orrát hazafelé fordítani. De nem, mindennek 

megvan a maga módja, de különben is: hátha csak véletlenül került ide valami 
küldöttséggel, s tudván, hogy itt dolgozom, kíváncsi volt . . . S hátha éppen bizony
ságot akart szerezni hogy méltatlan vagyok arra az életre, amit apám után ő 
adott másodszor!

Fogytam vagy hat kilót azalatt az egy hét alatt.
Itthon aztán első este mondja a párttitkár — Nagy Géza, tőlem fiatalabb, veled 

egy idős — hogy két karácsony között tsz-alakuló gyűlés lesz a faluban, s engem 
akarnak elnöknek, ha belemegyek.

— Meg vagytok háborodva — mondtam —, mit erőltetitek az én nevemet.
— Erőlteti a pokol — felelte Géza. — Már ne haragudj, a pártszervezetnek 

ebből a szempontból eszébe sem jutottál.
— Hát akkor?
— Pali bácsi említett először.
— Gyetván?!
— Gyetván. Voltak is lent, megnézni, mit tudsz, vagy csak a híred van.
— Éppen nem voltam otthon.
— Éppen nem voltál otthon, s ez a szerencsénk.
— Kinek?
— Neked is, Pali bácsinak is, meg talán a leendő tsz-nek is.
— Miért már?
— Mert még akkor is fújtatott, mikor hazaértek, hogy kazlat csak Új Zélandban 

lehet az északkeleti oldalán megvágni, nálunk, a Föld északi féltekéjén a dél
nyugatin kell, az uralkodó téli szelekkel ellenkező oldalon.

— Azt is pont akkor kellett megvágni, mikor nem voltam otthon! Annak a 
két kölyöknek most már igazán kitekerem a nyakát! Azért ott kezdték, mert onnan 
látták a krumpliválogató lányokat az osztályozóban.

— Tudjuk.
— Honnan, vajon?
— Az igazgatód táviratozta meg. Azt mondta, okvetlen kideríti, mert nem hiszi, 

hogy te rendelted úgy .  .  .
Hát így aztán már lett volna ürügyem Pali bácsival találkozni harmadszor 

is, de most meg vártam, hogy kifújjam magam.
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Karácsony másnapján aztán elküldtem egy gyereket, hogy ráér-e estére. Vacso
rára várnak, azt üzente vissza. — Elmentem a feleségemmel, meg a két nagyobb 
fiammal. Erzsi néni már előbb meghalt, a kisebbik lánya volt a háziasszony.

Vacsora után bevonultunk abba a pipatóriumba.
— Hát, Pali bátyám — mondtam —, már ne haragudjon, csak megkérdezem: 

miért az én nevemet említette?
Csak kevergette a szitában a dohányt. Folytattam:
— Hogy amit főztünk, együk, is meg?
Elmosolyodott, de nem nézett föl:
— Úgy látom, csak egyedül ülsz itt. Miért beszélsz királyi többesben? Egyéb

ként, csakis úgy fogd föl, ahogy neked jobban esik.
— De így nem esik jobban!
— Akkor ne így fogd föl.
— De úgy sem foghatom föl, hogy a falu bennem jobban bízik, mint Pali 

bátyámban — bennem, aki negyvenhét óta csak látogató vagyok itthon, aki . . .
Gyorsan az orrom alá dugta a „fináncnemlátta” dohányból készült illatos 

keveréket. Sodortunk és nagyokat szívtunk. Vacsora utáni első cigaretta.
Körülnéztem: az ablaknál kis íróasztal, bentebb, az ajtóval szemben nagy, 

régimódi üveges könyvszekrény. A kályha mellett öreg dívány . . . Tizenöt évvel 
ezelőtt körül sem néztem, pedig órákat töltöttem itt . . .

Pali bácsi, nyakát a szék támlájára fektetve, nagy, tömörgomolygású füst
gyűrűket bocsátott a levegőbe.

— Hurkok — mondtam hirtelen.
— Karikák — felelte. — Füstkarikák.
Csudajó zamata volt annak a dohánynak.

Ha szólsz, hangod tündérek sípja, 

ha lépsz, minden lépésed nárcisz, 

szívem a szíved nem is hívja, 

rádgondolok, és itt vagy máris.

Honnan jöttél, lásd, meg se kérdem: 

ki szeret, csak a mára gondol; 

bontom a blúzod, és a térdem 

beleremeg az izgalomtól.

Polgár István
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