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Háború volt...
— Elment az eszük?! Ezt nem tehetik a jószágommal!
Az asszony elállta az istállóajtót, keresztibe téve kezét, erősen 

markolta az ajtófélfát. A  két katonaló felütötte fejét, mert. oda
bentről nyerítés hallatszott, leplezetlen örömféle. A  meghajszolt 
kincstári igavonók annyira fáradtak voltak, nem feleltek, orrl ikaik 
párát lövelltek; szemlátomást vacogtak a decemberi hidegtől. A  
kocsis közönyösen bámult maga elé, csak akkor mutatott némi ér
deklődést, amikor gránát húzott el a falu felett. Ilyenkor önkénte
lenül hátravetette fejét, s mi másra gondolhatott volna? Ha el
trafálnák a szekeret... A  ládákban a védőkupakkal ellátott aknák 
„véget vetnének a zenének” .

A  zászlós arca kivörösödött a méregtől.
— Álljon félre az útból! Ne akarjon ujjat húzni a hadsereggel!

— A  lovak felé intett. — Vagy azt akarja, hogy kihányjuk a bú
torát és a szobába állítsuk őket? Vegye tudomásul, azt is megte
hetnénk — háború van!

Már nemcsak az ágyúdörgést lehetett hallani, oly sűrűn ropog
tak a kézifegyverek, mint amikor jég veri a pléhtetőt. A  falu fö
lött emelkedő dombtetőn húzódott az arcvonal.

— A tehenem vemhes, a borjúm kicsi, a lovamnak csikója 
lesz — próbált érvelni az asszony.

— Ne húzzuk az időt! — mordult a zászlós. — Mit tátják a 
szájukat! — förmedt a két katonára. — Munkára!

— Nem engedem! — sikította az asszony eszelősen.
A zászlós elkapta a nő csuklóját, egyetlen erőteljes mozdulat

tal elpenderítette az ajtóból. — A fene a koszosát! — üvöltötte. — 
Úgy belerúgok, hogy felbüfögi az anyatejet!

Elsőként a kocsis vette észre a sebes léptekkel közeledő férfit. 
Kétségbeesetten integetni kezdett neki, forduljon vissza, nehogy a 
zászlós szeme elé kerüljön. Azt is látta a kocsis, hogy a padlásról 
szállt alá, kettesével kapkodva lábát a létrafokon, s ruhája csupa 
szénatörmelék. Úristen! Mi lesz itt?!

A  férfi se látott, se hallott, arcán bősz elszántsággal vetette ma
gát a zászlós és az asszony közé.

— Mit művel maga?! — kiáltotta vakmerően. — Hát szabad 
ezt csinálni?! Hát ember maga?! Én is voltam katona, tudom, mi a 
parancs, a civil lakosságot sanyargatni tilos!

A  tiszt összehúzott szemmel mérte végig a férfit, aki oly közel 
merészkedett hozzá, hogy orrát megcsapta az éretlen bor savany
kás szaga. Bár két katona állt mellette szuronyos puskával, vagy 
nem bízott bennük, vagy megijedt a férfi harciasságától, rögtön elő
kapta pisztolyát, csőre vágta, és a civil mellének szegezte.

— Véletlenül nem katona most is?!
A  kocsisnak végigfutott hátán a hideg a zászlós hangjától, ha

lálos fenyegetés feszült benne.
— Láthatja, civil vagyok — vetette oda a férfi már-már nyeglén.
— Mutassa a katonaigazolványát! — csattant a felszólítás.
— Máris kötöm ki a jószágaimat — szólt esdeklőn az asszony.

— Kötöm máris, csak...
A  zászlós már nem oda figyelt, arcán gúnyos vigyorral ismételte:
— Ide a katonakönyvét!
A  kocsis tekintete a ládákon heverő puskájára tévedt. Öt golyó 

a tárban, egy is elég volna ennek a szarházinak, de a két szuro
nyost most látja először, nem tudhatja, mi lakozik bennük, azt pe
dig nem venné a szívére, hogy őket is a másvilágra küldje — egy 
életért három sok lenne.

A  férfi szemlátomást veszített harciasságából, arca elfehéredett, 
szeme rimánkodva tapadt hol az egyik, hol a másik szuronyosra, 
sőt a bakon ülő katona felé is küldött egy környörgő pillantást. Be
látta, nincsen remény. Keze reszketve indult belső zsebe felé.

— Motozzák meg! — csattant a parancs.
A  férfinál semmi más nem akadt, csak a katonakönyve.
— Úgy, szóval, befejeztük a háborút, elbújtunk a szénában! — 

acsarogta dühös kutyaként a zászlós. — Hazaáruló bitang! Csak várj 
sorodra! Ha nem mondod el, hány katonaszökevény bújkál még a 
faluban, megdögölsz! — A  katonákhoz fordult — Vezessék a fog
lyot a parancsnokságra!

Az asszony jajveszékelve borult a zászlós lába elé, kezét imásan 
összekulcsolta:

— Ha Istent ismer, ne bántsa az uramat!
— Fogja be a pofáját!
A  kocsis arra gondolt, talán az ő feleségével is így beszélnek, 

magyar a magyarral. Veszett kutya ez a zászlós, ebből a szeren
csétlen flótásból mindent ki fog szedni — lesz itt sírás és fogaknak 
csikorgatása.

A két katona csőre töltötte puskáját, s közrefogva a férfit, el
indultak ki az udvarból. A z asszony rémülten eredt a nyomukba, de 
a zászlós vállon ragadta, a lakás ajtajáig vitte és belökte a pitvarba. 
A  kocsis alig bírta türtőztetni magát — oda kellene húzni a pi
szoknak...

Mellékutcán haladtak ők hárman. A  függönyök meglebbentek 
az ablakokon, asszonyok rémült arca mindenütt.

— Vizelni kell — mondta a férfi elcsukló hangon.
— Végezze el a dolgát — válaszolt az idősebb katona, miköz

ben tekintete összevillant bajtársáéval. A  fiatalabb alig észrevehe
tően bólintott. Mindketten ugyanarra gondoltak, mert folytatták út

jukat, sőt, úgy tetszett, mintha szaporábban szedték volna a lábu
kat. A  férfi csakhamar beérte őket. Agyalágyult, morogta az idő
sebb az orra alatt, s arra gondolt, ez a beszari alak gyászba borítja 
az egész falut, ha a tábori csendőrök kezelésbe veszik.

Szerencsére a parancsnokság még messze van, addig csak ki
eszelnek valamit, hogy megszabaduljanak foglyuktól. De hiába ma
radoznak le, készakarva húzva az időt a rágyújtással, foglyuk nem 
tágít mellőlük, megáll, bevárja őket. A  félelem elvette az eszét, 
vagy talán abban bízik, ha feladja bujkáló cimboráit, a zászlós 
futni hagyja. Nem tudja, milyen vérszomjas bitang a zászlós úr, 
esze ágába sincs beváltani ígéretét, neki minden katonaszökevény 
büdös kommunista, fán a helye vagy gödörben.

A  mellékutca hirtelen elfogyott a lábuk alól, a főutca követke
zett, a halálba vezető célegyenes. Jobbra tágas lapály, melyet bok
rok és fák szegélyeznek — azon túl a folyó, vizét már ellepték a 
fehérlő jégdarabok.

Az idősebb katona hirtelen szembefordult a fogollyal.
— Szedd a lábad, testvér! — A folyó felé mutatott. — Arra ni!
A  férfi hosszan mustrálta a katonák arcát. Nem hitt nekik.

Mélyeket lélegzett. Hátra tett keze ökölbe szorult, izmai megfeszültek.
— Menj már! Mire vársz?! — nógatta az idősebb.
Irtózatos ütés csattant a fiatalabb arcán, az öregebbet ágyékon 

találta a rúgás. Mindketten elestek. A  férfi futásnak eredt. A  két 
katona pillanatok alatt magához tért. A  fiatalabb felugrott, állva tü
zelt a cikkcakkolva futó alakra, az idősebb hasra fordult, mindkét 
könyökét megvetette a földön, célzott, várva, hogy a férfi befejezze 
a kanyart, és meghúzza a ravaszt. A  futó égnek csapta mindkét ke
zét, lába vitte még keveset, és felbukott, néhány másodpercig ver
gődött.

— Te is eressz bele egyet! — szólt a fiatalnak.
Hallani lehetett a testbe csapódó lövedék tompa puffanását.
A  fiatalabb arcát tapogatta.
— A keze istenit, de nagyot ütött!
Kiköpött a földre, véres volt.
Az idősebbet úgy kellett talpra segíteni, lába remegett. Keserű 

képet vágva, fanyarul nevetett. — Ha picit lejjebb rúg, összetöri a 
tojásaimat. No, gyerünk, nézzük meg, oszt, ha még van benne élet...

Álltak a halott fölött, levett sapkával. Az idősebb törte meg a 
csendet.

— Jól csináltad, testvér, minket is megkíméltél a hercehurcá
tól. Halálod nem vesszük a lelkünkre. Eljárt volna a szád, ezért 
lőttünk le, testvér. Nyugodj békével!

Elindultak visszafelé. Csakhamar a főutca fagyott rögein botor
káltak. Az idősebb erősen sántított. A  fiatalabb bedagadt arcának 
jobb oldalát véraláfutás csúfította. Így állítottak be a parancsnok
ságra.

A  zászlós a fiatalabbnak hitt, az idősebbnek le kellett tolnia a 
nadrágját, úgy van-e, ahogy mondja. Jobb lába combtövében csú
nya fekete folt látszott.

A  zászlós az asztalra könyökölt, hosszan mustrálta a két ka
tonát. Nem, akkora ütést egymásnak nem adhattak, hogy álcázzák 
cselekedetüket, kivonják a rögtönítélő  bíróság hatásköréből a katona- 
szökevényt. Bár ki tudja. „Huncut a paraszt, mihelyt egy arasz” .

— Tudják, hogy kell egy foglyot kísérni? — kérdezte eréllyel.
— Igenis, zászlós úr, alázatosan jelentem! — kapta össze magát 

a fiatalabb. — Három  méter távolságra.
— Hát akkor, hogy a nyavalyába üthette meg magukat?!
— Átvert a piszok. Azt mondta, vizelni kell. Álltunk felette, és 

olyan hirtelen ugrott nekünk.
— A puskát rajta kellett volna tartani.
— Úgy tettünk, kérem alássan. Amikor engedtük magunk elé, 

püff. Egy ló se rúghatott volna meg különbül. Ha a zászlós úr kap 
ilyen frászt... bocsánat... szóval, egyből a földön álltam meg. En
gem ember így még nem kapott szájon. — Kiköpött a padlóra, nyá
la véres volt.

— Itt ne köpködjön! — gurult méregbe a zászlós undorodva. — 
Nem otthon van. No, hordják el magukat! — Hirtelen visszaparan
csolta a sarkon forduló katonákat. — Most pedig elmennek ahhoz a 
némberhez, hogy mi lett az urával: lelőtték, mint egy  kutyát. — P il
lanatra eltűnődött. — Várjanak csak! Mutassák meg azt a dögöt.

Amint az utolsó háznál lefordultak a legelőnek, a két katoná
nak földbe gyökerezett a lába — a hulla eltűnt.

— A z istenit! — szisszent a fiatalabb. — Pedig hótt volt már, 
ne lássam többé a gyerekeimet, ha nem mondok igazat.

— Nem is fogja, ha nem kerül elő! — csattant a zászlós hangja.
A  tetthelyre siettek. Hatalmas vértócsa, a halott sehol.
— Ez disznótól is származhat — lett egyre fenyegetőzőbb a zászlós.
— Oszt a pofon meg a hasbarúgás? — feleselt a fiatal. — Csak 

nem gondolja a zászlós úr, hogy mi kevertünk le egymásnak? Ekko
ra pofonért a legjobb cimborámat is ledurrantanám, le én.

— Ha tőlem kapná, akkor is? — kérdezte a tiszt alattomosan.
A  katona kivágta a rezet:
— Felettesemre semmi pénzért nem emelnék kezet, jelentem alá

zatosan!
A zászlós elégedett volt a válasszal. Szemügyre vette a terepet. 

A  vértócsából cseppek jelezték, merre „ment” a halott. Hazafelé. S 
kisvártatva a lapálynak futó kert végében álltak, a nyomok erre 
vezettek. A  kertkapu tárva-nyitva. Az udvaron ott állt a muníciós 
szekér, a ló meg a tehén kikötve egy-egy fához, letakarva pokróccal.

Csakhamar az elsőházban álltak. A látványtól még a zászlós is 
elborzadt — az asszony is ott feküdt az ura mellett, rebbenetlen 
szemmel a mennyezetet nézte.
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Belépett a kocsis, és kérdezetlenül sorolta:
— Öreg emberek cipelték haza létrán. Ide fektették. Az asszony 

alig sírt, csak simogatta az ura arcát, oszt azt hajtogatta: én öltelek 
meg, édes egy uram, egyedül én... Magára hagytam szegényt, hadd 
sirassa el emberét. Kimentem adni a lovaknak. Oszt amikor bekuk
kantok, itt találom feküdve. Azt hittem, errefelé ez a szokás, így bú
csúzik asszony az urától. De valami nem tetszett rajta, nem emel
kedett a melle, ahogy elevennek szokott.

Az asztalhoz lépett, felvette az ott álló poharat, és a zászlós orra 
alá dugta. — Szagolja meg, zászlós úr!

— Nikotin.
— Úgy bizony, zászlós úr, nikotin, ez bortermő vidék. De nézze 

csak meg a hasát — folytatta a kocsis lassúdad beszéddel. — Nem 
a méreg fújta fel, első gyerekét várta. Tetszik látni, zászlós úr, hár
mat ütött egy csapásra.

— Fogd be a pofád, mert oda kerülsz negyediknek! — ordította 
a zászlós, és pisztolytáskájához kapott.

De azt nem lehetett olyan gyorsan előrántani, mint a bajonet
tet — a két katona megkövülten meredt a kocsisra, amint villám
gyors mozdulattal mellbe szúrja rettegett parancsnokukat, aki hang
talanul rogyott össze.

Csendesen, természetes modorban szólott a kocsis:
— No, testvérek, haljon meg az ötödik is.
Hátat fordított nekik, ment ki az udvarra, lehorgasztott fővel. A 

kert felé vette útját, melyen úti bokrok és szomorúfüzek jelezték a 
folyó kanyargós partját. Nem nézett vissza, ballagott, mintha sétálni 
szottyant volna kedve. A  két katona állt az udvar közepén dermesz
tő tanácstalanságban. Ha lelövik, ki ad számot a zászlós haláláról, 
csakis ők ketten kerülhetnek bajba, hiszen a parancsnokságon töb
ben is látták, hogy hárman indultak el, rajtuk fogják követelni.

— Én nem lövök, testvér — mondta elszorult torokkal az idősebb.
— A  te gyerekeid már nagyok, megállnak a maguk lábán. Az 

enyéim aprók. Ki keres nekik kenyeret?
— Mondok én valamit, öcsém, menjünk jelenteni, hogy eltűnt 

a zászlós úr, aztán keresse más a tettest. A  mi bajonettünk megvan. 
Hátha a kocsis is megmarad, oszt mi is megússzuk. Már el se ta
lálnánk, messze van.

— Lesz, ami lesz, induljunk — szánta el magát a fiatal.
— Egyezzünk meg, mit fogunk mondani, nehogy összezavarodjunk.
— Várj csak, eszembe jutott valami, lövöldözzünk utána, de ne

hogy eltaláld, már biztos nem akar meghalni, fut majd, mint a nyúl.
Az idősebb bólintott.
— Hát ezt jól kieszelted. Majd azt mondjuk, leszúrta, aztán ránk

csapta a szoba-, meg a konyhaajtót, oszt mire észbekaptunk, elisz
kolt. Ez jó lesz?

A  fiatalabb nem felelt. Vállához kapta a puskát, és lőni kezdett. 
Az idősebb is ezt cselekedte. A  kocsis már valóban nem akart meg
halni, nyaka közé kapta a lábát, és csakhamar eltűnt a bokrok sű
rűjében.

Tábori csendőrök futottak be az udvarra.
— A nyavalyát lövöldöztök itt?! — kiáltotta egy tagbaszakadt 

őrmester.
Az idősebb haptákba vágta magát, puskájával tisztelgett és ré

mült képet vágva, sorolni kezdte, mi történt. A  csendőrök berontot
tak a szobába, meresztették szemüket a három halottra. Idős és fia
tal egyaránt örült, hogy ezzel is megy az idő, a kocsis gázlóra lel, 
vagy átússza a folyót — átellenben már a senkiföldjén nyargal, a ki
melegedett testre nem fagy rá a ruha, s ha szerencséje lesz, estére 
az oroszoknál vacsorázik. 

— Merre ment?!
— Ott, annál a magas fánál tűnt el a szemünk elől — vágta rá 

a fiatalabb.
— Gyerünk, fiúk! — kiáltotta az őrmester.
Csakhamar felropogtak a puskák.
Az idősebb örvendezett:
— Hál istennek átért, különben elevenen hoznák vissza. Nicsak, 

hogy pocsékolják a muníciót, nekik nincs kiporciózva.
Futástól megfáradva tért vissza az öt csendőr.
— Elpucolt a disznó — mérgelődött az őrmester, majd a katonák

ra rivallt. — Ti is megéritek a pénzeteket, hagyjátok leszúrni a fö
lötteseteket, mint valami disznót!

— Alásan jelentem, nem számítottunk rá —, derült égből a v il
lámcsapás! — védekezett az idősebb.

Az őrmester öklét rázva, ordította:
— Mentek ki az első vonalba! Gyerünk!
Jó három óra telhetett el, amikor akna kezdett potyogni az ég

ből. Az első a kert végébe csapott, magasra szökkentve a földet, a 
negyedik a halottas házba vágott. A  két katona önkéntelenül leült 
a földre, kísérőjük, a géppisztolyos tábori csendőr is hátrafordult 
a meredek domboldalon. A  kocsis „hazatalált” , gondolta az idősebb, 
összekacsintva a fiatalabbal. Odaszólt a csendőrnek:

— Esküdni mernék rá, hogy a muníciós szekeret keresik. Mit 
gondol, eltalálják?

Hirtelen megremegett alattuk a föld, a robbanás erejének szele 
végigsepert az akácoson, a törékeny száraz gallyak zörögve hulltak 
a nyakukba. A  csendőr ijedtében megcsúszott, tehetetlenül gömbör
gött lefelé, amíg megakadt egy fánál. A  halottas ház összerogyott, 
maga alá temetve hullát, lovat. A  két kikötött jószágot is darabokra 
tépte a robbanás.

— Ezek aztán tudnak célozni — lökte oldalba társát a fiatal.
A  csendőr most tápászkodott fel, káromkodva tisztogatva ruhá

ját. Messze volt még, nem hallhatta, mit mond az idősebb:
— Tudod, most kinek a bőrében szeretnék lenni?

— Tudom, a kocsiséban.
— Úgy jár az eszed, akár az enyém.
A  fiatalabb elgondolkozva folytatta:
— Ennyi aknáért olyan menlevelet kap az oroszoktól, hogy ha

záig meg se áll — , mi meg megyünk megdögölni. Talán már ágyba 
is dugták, vodkával itatják, nehogy tüdőgyulladást kapjon. — Só
hajtott, vágyakozva fűzte hozzá. — Ő már befejezte a háborút.

— Inkább mi is mentünk volna utána.
A  fiatalabb a fákba, bokrokba kapaszkodó csendőrt nézte. Kese

rűen legyintett — eső után köpönyeg.
Fél óra se telt bele, a tűzvonalban voltak, puskájukat az orosz 

állások felé fordítva, lőttek, mint a többi. Odaátról alig-alig vála
szoltak, talán készakarva pocsékoltatták a lőszert a magyarokkal.

Mintha parancsra történt volna, egyszerre némultak el a fegy
verek. A  fennsíkot szegélyező akácerdőből egy gallyrakás araszolt 
kifelé. Jól lehetett látni, mint peregnek le a gallyak a tankról.

— No, testvér — jajdult fel az idősebb —, ez ellátja a bajunk!
A  magyar állások mögött feldörögtek az ágyúk, gránátok rob

bantak a közeledő tank körül. Egyik el is találta, az acélóriás picit 
megremegett, aztán megállt. Ágyúcsöve alacsonyabbra ereszkedett. A 
puskák ott maradtak a lövészárok tetején, a katonák lekuporodtak 
— a tank gránátjai elzúgtak az állások fölött, az ütegekre zúdította 
tüzet. Hallani lehetett a felzúgó motorok dübörgését. A  fiatalabb nem 
tudott ellenállni a csábításnak, jön-e vagy visszafordult, s kidugta 
fejét. Géppuskasorozat sepert végig a lövészárkokon. — No, testvér, 
te is letudtad a háborút — morogta az idősebb. Felnyúlt karabélyá
ért és meggörnyedve futott az akácos felé vezető lövészárokban. Am i
kor tekintete a folyón túli lapályra esett, a lélegzete is elakadt a ré
mülettől — tankok közeledtek onnan is, mögéjük rejtőzve géppisz
tolyos katonák trappoltak.

A  visszavonulási parancsot megelőzve az egész arcvonal futás
nak eredt.

A z idősebb katona nem szaladt. Megbújt egy gödörben. Puská
jára feltűzte a bajonettet, és beütötte a földbe, fehér zsebkendőjét 
belehúzta a závárzatba. A katona, aki rátalált, olyan fiatal volt, akár 
gyereke is lehetett volna. Tekintete a frontkatonák tekintete volt, 
zord, már-már kegyetlen. A  géppisztoly elsütőbillentyűjén levő mu
tatóujja beszédesen vallott tanácstalanságáról. Hirtelen a földbe szúrt 
puskához lépett, kirántva záródugattyúját messzire hajította, és fa
képnél hagyta a felemelt kézzel toporgó magyart.
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