
GARA JÁNOS:

A F E H É R  L Ó

A menekülők áradatába ékelődve, a visszavonulás kiszámíthatatlan, kanyargó 
útvonalát követve, a kis cirkusz apránként elhagyta majd minden felszerelését. Er
délyből sodródtak az országon át észak felé, míg az utolsó vagont is kihúzták alóluk. 
Kellett a hadseregnek.

A rozzant lakókocsi, kötelek, ponyvák, emelvények, csőszerkezetek, s a tarka 
bohócruhák napokon keresztül ott hevertek a bányaváros keskeny rampáján. Miss 
Brown őrködött e vásári zűrzavar felett. Ő vigyázott Babára, a négyéves fehér 
kancára is. Miss Brown százhárom éves volt, s még az első világháború idején 
teljesen megsiketült, és abban a szerencsében részesült, hogy a második világháborút 
világtalanul köszönthette. Szemét vastag szürkehályog borította. Miss Brownt úgy 
cipelte magával a társulat, mint a hajdani dicsőség megkopott fotográfiáit, amely 
hűségesen borította az utolsónak megmaradt lakókocsi deszka falait. Élő bizonyí
téka volt a múltnak, a Barna-féle társulat megalapítója, a két Barna ómamája.

Miss Brown naphosszat magatehetetlenül üldögélt színes kendővel beborítva egy 
borbélyszékben, amely ki tudja honnan került a társulat birtokába. A két Barna 
reggelenként a csuklójára kötötte a ló kötőfékét, s míg ők a városban lebzseltek, 
Miss Brown csak ült az esőben, mozdulatlanul, elnehezült testtel és egyáltalán nem 
értett abból semmit, ami körülötte történik! Ha durva zaj támadt a közelében 
hallucinálni kezdett, a hajdan híres műlovarnő manézsba képzelte magát, s artiku- 
kulátlan hangon rikácsolt:   

— Több fényt! Több fényt! . . .  Nem látszik a produkció!
Ilyenkor izgatott fészkelődésére Baba a négyéves fehér kanca hegyezni kezdte 

a fülét, ibolyaszín szemével az öregasszonyra meredt, majd unottan visszadugta fe
jét a megkezdett csíkos matracba. Kitartó munkával fogyasztotta a porrá törődött 
tölteléket 

A megfogyatkozott társulatnak Baba volt az egyetlen igazi értéke! Pontosabban: 
ez a ló volt a jövő, eszköz, amellyel egyszer, ha véget ér a zűrzavar, ismét el lehet 
kezdeni a felemelkedést! A két Barna ennek megfelelő gonddal ápolta. Babáról, még 
ilyen leromlott állapotban is meg lehetett állapítani, hogy semmire sem alkalmas 
annyira, mint cirkuszi műlovaglásra: hosszúra nőtt selymes fehér szőre rózsaszín 
árnyalatokkal csillogott, kurta erős nyakáról vastagszálú sörény hullott alá, dús 
sörény fedte az erős mellső lábakat is, széles háta, tompora volt, csak a viszonylag 
vékony hátsó lábakat látva vált nyilvánvalóvá, hogy alkalmatlan kocsihúzásra. Ide
genek szemében idomtalan fehér gebének tűnhetett, de a két Barna tisztában volt 
azzal, hogy ez csak látszat!

Eduárd, a fiatalabb Barna, — aki bolgár lovaskapitány apja tiszteletére kapta e 
nevet — az élelmiszer beszerzésével foglalkozott. Szalmát kunyerált a városszéli
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bányaistállók környékén, zab hiányában borsóliszttel dúsította a sovány eledelt. 
Jellegzetesen kacsázó járásával — pár évvel a háború előtt lezuhant a trapézról 
és a csípője rosszul forrt össze — mindenütt feltűnt, ahol ló számára hasznosítható 
élelmiszer lehetett.

Eközben az ötvenen felüli idősebb testvér, István, a „Stefan és a tizenkét paripa’’ 
hajdani karmestere a város katonai hatóságait járta. Még a háború kezdetén haza
fias lelkesedésből felléptek sebesült katonák előtt, s érdemeikre való hivatkozással 
akart vagont kicsikarni, ami tovább vitte volna őket értelmetlen menekülésük 
útjain.

Több napja reményvesztetten táboroztak a vasúti rampán, kezdtek otthonosan 
berendezkedni, amikor egy reggel terepszínű mercedes érkezett az állomás elé. 
A  kocsiból kilépő fiatal német őrnagy átvizsgálta a pályaudvar környékét. Magas
rangú német katona érkezését várták. E vásári jelenet láttán a sárga földig lehordta 
az állomáson szolgálatot teljesítő sebesült tüzérhadnagyot! Az eset Liptai polgár- 
mester fülébe is eljutott, mivel a front alig száz kilométerrel északkeletre húzódott 
mindenképpen hangsúlyozni kívánta mennyire szívén viseli a városban állomásozó 
német csapatok kívánságát — és azonnal intézkedett! Katonákkal berakatta a ram
pán heverő holmikat a lakókocsiba, a kocsit elhúzták egy távoli raktár mögé, a 
legszükségesebbeket és Miss Brownt székestől felpakolták egy kiskocsira, s a futva 
érkező két Barnának már tiltakozni sem volt ideje: két géppisztolyos tábori csendőr 
ácsorgott az útrakész kocsi mellett.

István húzta a kocsit, a batyuk között Miss Brown rikoltozott, hátul a megkötött 
Baba mellett Eduárd erőlködött. Mögöttük lépkedett a két tábori csendőr.

A házban, amelyben számukra szükséglakást utaltak ki, egy deportált kommu
nista családja lakott.

A szűk völgyben futó utcának majdnem a végén állt ez a kis ház, sem mérete
iben, sem külsejében nem különbözött a többitől: két ablakszemével nézett az ut
cára, oldalt boltozatos kapualj vezetett az udvarra. Itt egyik oldalon ólak, a mási
kon nyárikonyha zárta el a kilátást, hátul betonlépcső futott fel a meredek hegy
oldalra, mellette pinceajtó nyílt a lemetszett hegy alá. Az udvar közepén oszlophoz 
erősített vízcsap kampója állt ki a földből.

A nyárikonyhát akkorra kiürítették. A háziak tudtak a „cirkuszosok” érkezé
séről ,de a kölcsönös gyanakvás légkörében visszahúzódtak zárt ajtók mögé. Nagy
ritkán meglebbent a konyhaablak függönye, a két Barna tudta, hogy egyetlen moz
dulat sem kerüli el a háziak figyelmét. „Egy artista ne keveredjen össze politikaik
kal, mert abból semmi jó nem jöhet ki” — szögezte le István, így ők sem keresték 
a kapcsolatot.

Estére úgy-ahogy berendezkedtek. Mindennek persze nem jutott hely, a nyári
konyha szűk volt és sötét, a keskeny ablakon alig hatolt világosság a nedves falak 
közé, s berendezése is mindössze egy ócska faágyból, sarokba támaszkodó egyajtós 
szekrényből és rozsdás csikótűzhelyből állt. Miss Brown székestől kint maradt az 
eresz alatt, s úgyszintén Baba, a négyéves fehér kanca is. Eduárd hosszú tűnődés 
után a kötőfék szárát a vízcsap oszlopára hurkolta, majd borsóliszttel behintett 
szalmát tett Baba elé. Baba unottan nézett körül a szűk udvaron és döngve válto
gatta lábait. Ekkor Eduárd járatni kezdte a csap körül, azt gondolta tétlenség miatt 
étvágytalan. István a küszöbön figyelt. Baba mozgását látva a jövőt illetően a biz
tonság érzete töltötte el!
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Később hallgatásba burkolózott az elsötétített város, azonban valamiféle vára
kozás feszült ebben a csendben, nem sokkal utóbb beteljesedésként vijjogtak fel a 
szirénák. Mozgolódás támadt égen és földön, ajtók csapódtak, elharapott, izgatott 
szavak keringtek, itt-ott sürgető kiáltás csattant az éjszakában. Botorkáló léptekkel 
emberi árnyak jelentek meg az udvaron, kosarakkal és bőröndökkel felszerelve el
tüntek a pinceajtó mögött. A környékbeli házakból jöttek. A két Barna még min
dig a küszöbön ült, tenyerébe bujtatott cigarettával, hallgatagon figyelték e láto
mást.

Autó robogott végig az utcán, bugása sokáig a levegőben rezgett, nem is szűnt 
meg, egybe olvadt a közelgő repülőgépek brummogásával.

Ekkor megnyílt a ház ajtaja is. Egy asszony lépett ki az udvarra, nyomában 
öt gyerek — mint az orgonasípok. Pokrócba és kabátokba burkolva. Beterelte őket 
a pincébe, majd kisvártatva visszajött. A légnyomástól féltve megnyitotta a ház 
ablakait, azután odaállt Barnáék elé.

— Jöjjenek a pincébe, van ott elég hely . . .  — mondta színtelen hangon s hozzá 
tette még — nagyon bombázzák ezt a várost a gyárak miatt!

A két Barnának nem akaródzott pincébe menni. Menekülésük hosszú útján 
nem egy légitámadást éltek át, s összehasonlíthatatlanul nehezebb körülmények 
között is mindig a szabadban maradtak. A könnyű tetőt szerették tudni maguk 
felett, természetükből adódott és a szokásból, s a sok rom alatt elpusztult ember 
csak erősítette a tapasztalatot.

A távolban lustán felugatott valami nagy ágyú, mint a kutya, amely rossz 
szándékú idegent sejt közeledni a ház felé.

— Kérem jöjjenek — ismételte az asszony — Idekint veszélyesen potyog a 
repesz . . .  Ez nagyon biztos pince, a tulsó oldalról is mind idejárnak!

A két Barna meggyőződése ellenére követte az asszonyt. Annyira aggódónak 
tűnt a hangja. Miért kellene kezdetben elrontani a viszonyt? Miss Brow csendesen 
szúnyókált székében, őt nem vitték. Székestől be se fért volna! Eduárd tétován 
lassított Baba mellett, bátyja határozott arcára nézett, aztán beérte azzal, hogy 
bátorítóan végig paskolta az állat tomporát.

Néhány lépcső vezetett a szoba nagyságú előtérbe, tovább keskeny folyosó nyílt, 
amely széles vágatba torkollt. A használaton kívüli szállító vágat, vagy ahogy a 
környékbeliek hívták „dunel” párhuzamosan futott az utcával, az udvarokról csat
lakozó folyosót vágtak felé és óvópincének használták. Petróleum lámpák pislogtak 
hosszú sorban, a ládákkal, pricsekkel teli alagútban. A háború zivatarából semmi 
se jutott ide, álmos zsongás hullámzott fel s alá.

A gyerekek a széles ácsolt priccsen folytatták az alvást. Az asszony a bejárat 
közelében egy ládára kuporgott. Intett a két Barnának, hogy foglaljanak helyet a 
lócán. Mindketten az asszonyt figyelték Most látták először. Fiatal volt, a petró
leum lámpa fényében fehéren világított a bőre, de a homlokán és a szeme sarkában 
már igen sok ránc megtelepedett. Az asszony kerülte a férfiak tekintetét. Mint aki 
fél, hogy kérdezni találják. Időnként nyugtalanul tekintett szét a folyosón.

A nyugtalanság és félelem bizonyos korban a létezés természetes velejárója, s 
nincs tiszta biztonságérzet, akár a felhők felett a nap, a félelem mindig jelen van, 
aztán egyszer csak előbújik. Így váratlanul nyugtalanság lett úrrá a két Barnán, 
szinte egyszerre mozdultak az udvarra vezető folyosó felé.
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— Most nem szabad kimenni! — mondta az asszony parancsolóan és elébük állt.
— Megnéznénk mi a helyzet . . .  — mondta István bátortalanul.
— A lovat az udvar közepén hagytuk!
— Később! — mondta az asszony. — Nem szokott sokáig tartani.
Nagyon határozottan elállta a kijáratot. István kapott előbb erőre. Intett az 

öccsének, hogy üljön vissza, aztán szelíden félretolta az asszonyt az útból.
— Kérem, . . . Nagyon kérem, maradjon itt! . . . .
Az udvaron Istvánt majdnem nappali világosság fogadta. A város tulsó végén, 

a gyárak felett világítógyertya függött, ugattak a légelhárító gyorstüzelők, motorok 
bőgtek, sikoltoztak a bombák, hatalmas detonációk reszkettették meg a levegőt.

Baba a négyéves fehér kanca félelemtől reszketve táncolt az udvar közepén. 
Ágaskodásában minduntalan megakadályozta a rövidre fogott kötőfék, ilyenkor hát. 
só felével ügyetlenül földre huppant s rövid nyerítésekkel adott kifejezést kétség
beejtő félelmének.

István egyetlen ugrással a ló mellett termett, eloldozta a kötelet és húzni kezd
te a pince felé.

Baba a sötét pincétől jobban félt mint a hatalmas detonációktól, a lába alatt 
hullámzó talajtól, István hiába húzta teljes erőből a kötelet, képtelen volt rákény
szeríteni az állatot a lefelé vezető két lépcső megtételére! Ekkor a ló hasa alatt 
kibujt az udvarra, próbálta betolni az ajtón, de keze lecsúszott a verejtékben fürdő 
állat hátuljáról. Kétségbeesésében leszakított egy lécet az ól oldaláról, mikor egy 
hang megállította a lecsapni készülő kezet.

— Úgyse megy az a pincébe . . . kár erőlködni!
Magas szikár ember állt a házba vezető nyitott ajtóban és egy aluminium 

lábasból evett. Fején gyűrött micisapka, vállán mikádó. — Hozza ide az eresz alá — 
nézett fel ismét az ember.

Közben a ló kihátrált a pincéből, megrázta magát s hosszan nyerített. István 
elkapta az előrelendülő állat kötőfékét és az eresz alá vezette. Akkorra a magas 
ember a küszöbön ült, kenyeret tartó kezével megérintette a micisapka szélét.

— Hornyák — mondta.
— Azt mondták magát elvitték — mondta István csodálkozva. — Deportálni!
— Elvittek — bólintott Hornyák. — Elvittek engem máskor is . . . Nemsokára 

vége lesz! — Felnézett az égre. A világító gyertya régen kihúnyt, a sötét éjszaka 
tele volt megkönnyebbült gépek brummogásával. A légelhárítók még dolgoztak. 
Nem túl messze szabályos időközökben nagyokat böfögött egy ágyú.

— Önző disznók! Disznók! . . .  — rikácsolta Miss Brown — Edus! Stef . . . 
Amikor ti dolgoztok van fény Disznók! Halljátok?!

Egy utolsó robbanás elhallgattatta. Figyelőn forgatta fejét, világtalan tekintete 
tompán csillogott.

— Nem hall semmit — magyarázta István. — Nyíregyházán a szomszédos 
vágányon szétlőttek egy benzines vagont . . . Égett! Azt hitte nyár van . . .

István bement a nyárikonyhába s kis utazótáskával tért vissza. Puha ronggyal 
dörzsölni kezdte Baba verejtékező testét, majd féllepedőnyi szövettel betakarta, 
aztán púderozó kesztyűt húzott, s bepúderozta az állat szőrtelen testrészeit. A ló 
barátságosan röhögött.

— Érzékeny egy állat — mondta Hornyák.
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Amikor lefújták a riadót Hornyák igazított egyet a kabáton, három ujját a 
sapka széléhez érintette és elindult a kis lépcsőn a bozótos hegyoldal felé.

— Nem várja meg őket? — kérdezte István.
Hornyák visszanézett a lépcsőről.

— Nem. Nem várom meg őket . . . Jobb ha maga se tud rólam. Magának is, 
meg nekem is! Nem babra megy a játék! Na minden jót.

Zörrent a bokor, meg a száraz avar, azután csend lett. István tűnődve ült 
vissza a lépcsőre A maga sorsát némiképp szerencsésebbnek érezte, bár a közel
múlt s a jelen nem sok örömre adott okot. De Hornyákhoz képest mégis . . . 
Lám ez az ember szökik, bujkál, minden meggondolatlan pillanat az életére 
törhet, lopva jár haza a családjához! .  .  . És miért?! Egyesek miért ragaszkodnak 
ennyire egy eszméhez?! Mi értelme van ennek?! Cserében éppen arról mondanak 
le, amit épen hagyott a háború! . . . Egy eszme! Ha valami kézzel fogható dolog 
lenne! A családjától akarnák megfosztani, a házától, javaitól . . . István észre 
sem vette milyen ingoványos talajra csúsztatta a töprengés!

Később elvonult előtte a pincéből jövők álmos menete. A pokrócba burkolt 
gyerekek lépte az álom határán túl botladozva koppant a téglajárdán, hallotta 
az asszony fáradt lihegését, amint a táska roppant súlya alatt roskadozva megáll 
felette, s a csendes „jóéjszakát”-ot, amivel belépett az ajtón. Mindent értett, nem 
nézett oda. A homályból előbukkant Eduárd is, barátságos morgások kiséretében 
paskolta a lovat.

Ettől kezdve gyakran találkozott Hornyákkal. Hűvös éjszakákon ült a nyári
konyha küszöbén, az ajtó mögül kihallatszott Eduárd fáradt horkolása, az eresz 
alatti borbélyszékben Miss Brown is aludt, süket és vak létének mély vermébe 
hullva talán a fiatalságát álmodta vissza, amikor fényes szőrű lovak hátán tüzes 
karikákon ugratott át . . . Az asszony is kitárta az ajtót, mintegy jelet hagyva 
maga után, s míg ő az utcai ablaknál leskelődött, hogy időben észrevegye a hivatlan 
látogatót, odafent megzörrent a bokor, egy árny elvált a távolba vesző fák és bok
rok határozatlan körvonalától, csak úgy mint az első alkalommal, három ujját 
a sapka széléhez érintve megjelent Hornyák. A küszöbre telepedve enni kezdett. 
Később egy cigaretta ideig beszélgettek.

István várta ezeket a beszélgetéseket. Kezdetben pusztán a kíváncsiság tartotta 
ébren, de ahogy oldódott közöttük a bizalmatlanság, úgy változtatták meg a dolgok 
színeiket, mélyült el a barátság. István számára egy sor dolog, amit addig fontosnak 
hitt, elvesztette jelentőségét. Látszólag nagyon hétköznapi ügyek kerültek szóba.

Napközben persze ment minden a maga útján. Az utcában hamar megszokták 
a „cirkuszosokat”. A gyerekek seregestől jártak csudájára a „házban lakó ló”-nak, 
meg Miss Brownnak, akinek mindenfélét lehetett mondani, hiszen „süket és nem 
lát!” Ahogy közeledett a front, úgy lett nehezebb az élet, a hatóság alig-alig törő
dött a civil lakosság ellátásával, a hivatalokban idegesen csomagoltak, a gyárakból 
leponyvázott teherautók gördültek nyugat felé, a táj felett idegen repülőgépek 
keringtek, de ez már nem okozott riadalmat, a várost körülvevő hegyekből gya
korta hallatszott lövöldözés, mindenféle tiltó rendelkezés lépett életbe, a sebtében 
kiragasztott plakátokon hemzsegtek az efféle kifejezések: „kötelező”, „Tilos!”, 
„negyvennyolc órán belül”, „tizenöt és ötvenöt év között”, „hadbíróság” — s a 
városból eltüntek a férfiak!
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A Barna-féle társulat lemondott már a tovább utazásról. István egyáltalán 
nem járt el hazulról, naphosszat ült a küszöbön és töprengve nézte Babát, a negy
venéves fehér kancát, amely  a hideg idő beálltával hosszú szőrt növesztett, s így 
megfogyatkozva egyáltalán nem nyújtott semmiféle reményt. Csak Eduárd járta 
rendületlenül beszerző útjait. Nyomoréksága megóvta attól a vádtól, hogy nem tesz 
eleget a „nemzetmentő” felhívásoknak. Beszerző listáján változatlanul Baba állt 
az első helyen, egyízben fél zsák „Planta” teát lopott a vasútállomáson, de a ló 
bele se szagolt, mozdulatlan bölcs pofával állt felette. Ekkor Eduárd szétosztotta a 
csemegét.

Hornyák ritkábban járt haza. Rendszertelenül. Arcáról eltűnt a kiszolgálta
tottság szomorú bélyege, de lehet, hogy ez csak az időjárás következménye volt, 
mert a szabadban tartózkodástól cserzett lett a bőre. Ámbár akkor már fegyvert 
hordott. Egy éjszaka István azt kérdezte Hornyáktól, amikor már tudott mindent, 
az évtizedes zaklatást, börtönt, munkaszolgálatot, koncentrációs tábort, s a kétségbe
ejtő szökést a biztos halálból, azt kérdezte tőle:

— Mondja, van annak valami értelme amit maga csinál?!
Hornyák túl volt a vacsorán, egy utolsót szívott cigarettájából s hosszan hall

gatott. Azután ezt mondta:
— Az életünkre törnek! .  .  . Mi mindnyájan többet akarunk megmenteni mint 

a puszta létünket. Maga például ezt a lovat. Gazdagabbnak hiszi magát ha sike
rül! .  .  . Én azonban tudom, hogy a maga reményeit egy kiadós száj és körömfájás 
elsöpörheti! Ne áltassa magát ezzel a lóval! . . . Olyan világot élünk, amikor 
minden elpusztulhat, csak ez nem, ami itt van a koponyánkon belül .  .  . Na viszlát!

Ujját a sapkához érintve elment.
Utóbb, pár hét múlva, mikor beszorultak a pincébe és a front napokig a 

fejük felett hullámzott, Baba a négyéves fehér kanca a szükséglet áldozatává lett. 
Hornyák tizenhét revolvergolyót eresztett az állat fejébe. Nem vérzett, állt szét
terpesztett lábain. És pislogott. Minden lövésre. Később jöttek rá, hogy nem tud 
összeesni! Húsát szétosztották a környék lakói között. Egyedül Eduárd volt vigasz
talhatatlan és a gyerekek.
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