
CSABAI LÁSZLÓ* 

Böske és Bözsi

Az országutakon hosszú sorok. Szekerek, stráfkocsik, teherautók, páncélautók, ágyúvon
tatók, oldalkocsis motorkerékpárok. Nappal, főleg a harci eszközök, próbálnak elbújni 
raktárakban, pajtákban, erdőkben, de nem könnyű az angolszász bombázó és vadászgé
peket megtéveszteni. Szemük van már azoknak ehhez. Támadják a gyanús épületeket és 
a fával borított területeket is. Éjjel vonulni is csak akkor tanácsos, ha nem égnek a lám
pák. Kikapcsolják vagy lefordítják őket. De emiatt megütköznek a járművek. Vagy ezt 
elkerülendő árokba hajtanak. Megakad a vonulás. Értetlenség. Bár halálos veszedelem, 
dudál is némelyik. Búgnak a motorok, forognak a sárban a kerekek. A vezetők homlokán 
kidagadnak az erek. Káosz és az ettől való folytonos félelem. Az utakon. Meg az ország
ban. És ebben a káoszban is járnak a vonatok.

A szövetségesek bombázzák a gyárakat, alaktanyákat, és, legfőképp, avasútvonalakat 
meg a vasútállomásokat. Nyárliget, Debrecen, Szatmárnémeti, Nagykároly pályaudvara 
romokban. Avasúti töltések berogyva. A sínek elgörbülve, elpattanva. És a vonatok mégis 
járnak.

Aki nem tud nyugat felé menekülni, az is menekül: múltat semmisít meg. Vagy múl
tat hoz létre. A katonatisztek égetik az iratokat, főleg az általuk kiadott írásbeli parancso
kat. És elkezdenek emberségesen szólni a bakákhoz. Nemrég még azt mondták: „Hé, te 
cigányképű! Soványmalac vágtában hozzám!” Most meg: „Szabó honvéd, magának van 
családja? Hány gyermeke van? Nagy gond ez most, ugye! Nekem is.” A rendőrnyomo
zók, akik eddig a bolsevista (valódi bolsevista meg szocdem) felbujtókat üldözték, most 
felkeresik megfigyeltjeiket, és elmondják nekik, ki a nyílt és titkos nyilas a szervben, és 
hogy milyen parancsokat kaptak fentről. S főleg azt, hogyan fogják ezt elszabotálni. A 
csendőrtisztek, akik lágerbe hajtották a zsidókat, most egy-két megmaradt zsidócsalád
nak rejtekhelyét adnak. Legyen, aki majd igazolja őket. A gazdag parasztok feldarabolják 
a birtokukat. Iratnak pár holdat minden szegény rokonra. Ha már elvész a föld, legalább 
hálát kapjanak érte. Meg jó pontot az új rendszerben. Meg hátha a maradékot már nem 
veszik el. A leventeoktatók begyűjtik és elégetik az egyenruhákat. A militáns, fajvédő 
tanárok most hirtelen megszelídülnek. És követként vagy tolmácsként ők fogadják az 
érkező szovjeteket.

Egyedül a vasutasok végzik változatlanul azt, amit mindig is csináltak, amivel meg
bízták őket. A mostoha körülmények között is. Ezért járnak a vonatok. Mert síneket, 
töltéseket gyógyítani, az állomásokon legalább egy áthaladó vágányt megszabadítani a 
romoktól, a szerelvényeket egymástól eltéríteni, az alacsonyabb rendűt mellékvágányra
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terelni komoly és nem is veszélytelen feladat. De sokkal kevésbé veszélyes, mint a front
vonalban lenni. Ezért olyan lelkiismeretesek a vasutasok. A ’l4-es háborúban a MÁV 
megóvta alkalmazottait a behívótól. És a mostaniban is. Eddig. (Azért a vasutasok lelke 
sem tiszta. A tavasszal északnak elindított, emberrel tömött marhavagonok miatt. De 
elindították őket. Mert vasutasok.)

Üjszállás. Parasztvidék. A paraszt egyedül hangya, faluvá összenőve hangyaboly, gép. 
Mindenki végzi a feladatát. Dolgozik, dolgoztat. Jöjjön szélvihar, hetes eső, korai hó, 
török, labanc csinálja a dolgát, mert enni jövőre is kell. Egyedül a tatárjáráskor maradtak 
el az őszi munkák. És most másodjára. Mert talán már nem is lesz holnap. És akkor már 
enni sem kell. A leállás nem egyszerre történt. A tengerit letörték, behordták, levágták 
a szárát is, a gyökerét viszont nem húzgálták ki a szegények. Pedig ők azzal fűtenek. 
Lezajlott sokhelyütt az őszi szántás, viszont mag alig került a földbe. (Kevés a mag, az 
is igaz. Kell a Honvédségnek, a Wehrmachtnak, kell a parasztoknak is a lepénykébe. És 
a jószágnak. Az állat megeszi a gabonát, hogy bírja húzni az ekét, ezért nincs mit vetni. 
Ezen nevetni lehet. És néhányan nevetnek is, de olyan hideglelős, eszement hangon.)

Menekülne nem kevés paraszt is. Napokig állnak az állomásokon. Be-berohannak 
a légópincébe, ha megszólal a riadó. Aztán előjönnek és álldogálnak, kérdezősködnek 
tovább.

Mert a rádió, az újságok hazudnak, az igazságot csak a keletről érkezőktől lehet meg
tudni. Sokan jönnek onnan.

A magyarok mellett például románok. Augusztus 23-án a román király átállt a szov
jetekhez, a román hadsereg pedig — Erdélyért — megtámadta a meglepett magyarokat és a 
németeket. Nem volt sikertelen az offenzíva, de a románok egy része német hadifogságba 
esett. Ezek rögtön kijelentették, hogy elítélik a király árulását, és mivel úgysem akarnak a 
bolsevisták szövetségeseként harcolni, szerencsének tartják, hogy elfogták őket. Ezt a néme
tek nem hiszik. Mindig lenézték a románokat, most pláne. Ha újra bevetnék őket a saját ol
dalukon, golyófogónak jók lennének, de ehhez meg kéne engedni, hogy fegyvert kapjanak.

A románok valószínűleg lágerben fognak kikötni. Ahol már vár rájuk a flekktífusz. 
Jönnek a németek. Katonák. És sok civil. Például a szatmári svábok, akik már három nem
zedék óta csak magyarul beszélnek, öntudatosabb magyarok a magyaroknál, s csak a csa
ládneveik jelzik az eredetüket, no meg hogy nagy csűröket építenek és rendszeresen seprik 
a portájuk előtt a járdát. Jönnek a bánáti svábok, akik már majdnem magyarok voltak ’18- 
ban, de Trianon után egy kissé visszanémetesedtek, mert azt hitték, így majd jobban fog 
bánni velük a román állam, mint a magyarokkal. És érkeznek a dél-erdélyi szászok, akik a 
Királyföldön végig megmaradtak kivagyi németnek, sőt a hitlerájba is belemerültek. Ami 
nem volt nehéz, hiszen az egész Román állam Hitler szövetségese lett. Mióta viszont Romá
nia átállt a szovjetekhez, tudják: a bűnös majd egy még nagyobb bűnösön fogja kitombolni 
magát, ezzel kisebbíteni akarván saját bűneit.

És menekül sok orosz. Valójában ezek a Szovjet Birodalom különféle nációi. Akik 
kollaboráltak a németekkel. Az orosz kozákok, az ukrán nacionalisták, a krími tatárok, 
a Kaukázus és Közép Ázsia népei.
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És mind ugyanazt mondják: a bosszúálló Vörös Hadsereg megállíthatatlanul tör 
előre.

Bár Magyarországon ’ 17-től kezdve a bolsevista veszedelemmel rémítik az urak a 
népet, mégis olyan hihetetlen, hogy ez hamarosan tényleg bekövetkezhet.

Az újszállási állomás messze esik a községtől. A váróterem tele van néppel. Viszont a 
síneken egyetlen mozdony áll, egy hozzácsatolt pőrevagonnal. Ebben ingusok ülnek. 
Barnák, vonásaik európaiak. Egy rögzített kerekű PÁK 40-es páncéltörő ágyú mere- 
dezik a vagon közepén. A lövegpajzsnak dőlve idősebb magyar asszony áll kopott, de 
tiszta székely népviseletben. Pirított napraforgómagot ad két unokájának. És a kato
náknak. Nem fél tőlük. Nemcsak a kora miatt, hanem mert az a hír járja, hogy a néme
tek se a Wehrmacht katonáinak, se a vele szövetségeseknek nem engedik, hogy magyar 
asszonyokat bántsanak. És a vagon négy sarkában egy-egy fegyveres német katona áll. 
Amin még megakad az ember szeme, az egy hátul lévő hófehér, keményre tömött dun
na. Nem aludni készül a tulajdonosa, hanem a valutáját viszi magával. Mert a lúdtoll, 
lúdpihe nagy érték. Fizetnek érte a városiak. (Az újszállási szegény, ha megszorul, még 
a saját párnájából is eladja Braun felvásárlónak.)

A vasutas fütyöl, fölemeli a zöld vonatindító tárcsát, mire a szerelvény megrándul, s a 
mozdony pöfögve kúszni kezd a vaspályán. Balogh Böske, aki már harmadik napja to
porog a sínek mellett, hol a maradásról, hol a menekülésről győzve meg önmagát, most 
hirtelen megragadja a vagon hátsó falát, és dobbantva próbál mellig felhúzódzkodni. 
Ez nem sikerül, de egy szemfüles katona megragadja a vállát és beemeli. A turbános 
óriásnak gyerekjáték volt ez. Hangosan kacag. Ami a társaira át átragad.

Balogh Böske pedig felguggol, és most fogja fel, hogy talán örökre elhagyja szülő
faluját és hazáját.

Ujszállásról az emberek régen legfeljebb a szomszéd községekbe, esetleg Nyárligetre 
jutottak el, aztán az 1873-as válságkor felröppent a varázsszó: Amerika. És alighanem 
több Ujszállásról elszármazott él már a tengerentúlon, mint amennyien az anyafaluban 
maradtak. A kivándoroltak küldözgetnek leveleket, de látogatni nem jönnek. Aki egy
szer Amerikába megy, az ott is marad örökre.

Ha a béresek, kommenciósok szervezkedni kezdenek Üjszálláson, azt mondják rá
juk: Amerikát akarnak. Ha a béresgazdának vagy tiszttartónak nem engedelmeskedve 
lassan, magukat kímélve dolgoznak: amerikáznak. Ha a kisbirtokosok úgy zárják az 
aratást meg a tengeritörést, hogy lesz mit enniük nekik és a jószágoknak is, és talán 
még új ködmönre meg csizmára is futja majd: amerikás évük lesz. Amerika tehát olyan 
föld, ahol az embert nem viszi el a csendőr, ha kiáll magáért, ahol a saját percelláján a 
maga ura, és ahol a kenyérszeletnek nem pirítással, hanem vajjal adnak ízt. (Még csak 
nem is zsírral.) Ahol az ember vasárnap tényleg szívből ad köszönetét Teremtőjének 
azért a sok jóért, amiben része van. És arra a sok nagyszerűségre, ami rá vár, könny 
szökik Balogh Böske szemébe, mely összekeveredik a szülőföld elhagyása miatti bánat 
könnyeivel.
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Huss innét, te piszkos cseléd! — kiáltja valaki, és légáram miatt forgatnia kell Böské- 
nek a fejét, hogy a forrást megtalálja. A dunyha alól jön. Pontosabban a másik végéről. 
Ott van unokanővérének, Balogh Bözsinek a feje.

Ne légy ilyen kegyetlen Bözsi! — esedezik Böske. — Csak egy tenyérnyi kis helyet ké
rek. Meghúzom magam.

Meg ám! Az anyád hasában kellett volna meghúznod! Hogy ki se jöttél volna! Végig
loptad az évet nálunk, most meg a helyemet vennéd el! Te tolvaj szuka!

Bár az idegen katonák nem érthetik, miért pöröl a magyar lány, Böske a szégyentől 
aléltan néz körbe.

Balogh Böske és Balogh Bözsi unokatestvérek hát. Mindketten húszéves, eladó lá
nyok. Kerek fejük, fekete szemgolyójuk, barna bőrük is hasonló. Egyforma ruhában össze 
is lehetne tán téveszteni őket. Mindketten Üjszálláson laknak. Mindketten a felvégen. 
Egyforma, fehérre meszelt hosszúházban. Csakhogy Böskééknek kilenc hold (ráadásul 
szikfoltos, gyenge) földjük van, míg Bözsiéknek tizenöt hold kötött, fekete szántójuk, 
meg két hold szőlő. Így Bözsiék már cselédet tudnak fogadni, míg Böskééknél sorban 
cselédnek állnak el a lányok. Az a nyolc hold nagyobb különbség Üjszálláson, mint ami 
a fővárosban a Kormányzó és a csepeli proli között van.

Böske egy évig szolgált Bözsiéknél, és elszenvedte, ami sok lány sorsa falun: pesztrá- 
nak fogadták fel, de mindenes lett. Babusgatta, fúrösztötte, etette a másfél éves Balázs- 
kát, de ha az aludt, vagy még ha nem is, mellette tengerit morzsolt, zöldséget pucolt, 
vizet hozott, veteményezett, felmosott, disznóöléskor segédkezett. Szabadnapja nem volt. 
Mondták, hogy majd lesz, majd összetesz két félnapot, s így hazamegy egy hétvégére, de 
az év alatt háromszor, ha aludt a saját ágyában. A járandóságát megkurtították. Darált 
tengeri helyett szemest adtak, zsír helyett avas szalonnát, csizmát, ruhát kötőt kapott, 
de használtat, amit Bözsi már elnyűtt. És persze folyton szidták, ugráltatták, mert a 
gazda, akár az őrmester, úgy gondolja, vétek pihenni a szolgálónak, mert akkor gondol
kozni kezd, és valami rosszban kezd el sántikálni. Hisz a szolgáló eredendően lusta. És 
tolvaj. Most is ezzel vádolta Bözsi Böskét. Hogy az lopott. Ami alávaló rágalom! Noha 
igaz. Mert persze, hogy csent magának Böske kenyérkét, pogácsát, bélest, de csak hogy 
ne éhezzen. Mert amikor a zsugori gazdasszonyhoz meg a kölykeihez leült enni, neki 
Balázskát is etetnie kellett. Maga alig haraphatott valamit. Aztán meg zárt el mindent 
Baloghné.

Alomars! — kiáltja Bözsi, és megragadja Böske gallérját.
Ez a szó, amit Üjszálláson cselédnek és jószágnak egyaránt mondanak, végképp feltépi 
Böske összes sérelmét, sebét.

Alomars neked! — kiállt vissza Böske, és ő meg Bözsi gallérját ragadja meg.
Sziszegve rázzák egymást, birkóznak. Az ingusok elképedve nézik ezt a vásári komédiát. 
Utoljára a bazárban láttak ilyet. Ott majmok civakodtak.
Bözsi egy nagy lökéssel végül felülkerekedik. Böskének berogyik a lába, eldől, és kiesik a 
pőrevagonból. Bözsit magával rántja.

Talán ha másodpercekre veszíthették el eszméletüket, mert mikor magukhoz térnek, a
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szerelvény még csak a bakterháznál jár. Viszont egyre gyorsul, reménytelen szaladni utá
na. S hogy az álom, a bolsevizmustól, a nőket megerőszakoló vöröskatonáktól megsza
badulás álma, s maga Amerika, az álmok álma szertefoszlik, olyan fájdalom tölti el a két 
lányt, hogy nincs erejük újra egymásnak esni.

Isten veled büntetett meg a bűneimért — morogja Bözsi.
Engem meg veled büntetett meg, pedig nem is voltak bűneim — morogja Böske.

Egy vasutas jön, vizsgálja őket, kérdi, hozzon-e kötszert. A bőrön zúzódások. Ezekre nem 
kell géz. A lelki sérülésekre meg semmi nem használ.

Mi már nem fogunk megférni egy faluban — mondja száraz tárgyilagossággal Bözsi.
Feszt tépni fogjuk egymást. Ha jönnek a ruszkik, elköltözöm, ha mégsem jönnek, 

elköltözöl te. Kiűzlek.
Elmenjek? Hova?
A te dolgod. Az, hogy én hova, az meg az én dolgom.
Én neked... — „nem akarok semmi rosszat” — mondaná Böske, de nem akar hazudni, 

főleg Bözsi érdekében. — Én neked csak annyit mondok, hogyha még egyszer tolvajnak...
Né má’! — kiált a vasutas.
Ha azt mondtam, tolvaj vagy...
Ne most! Azt nézzétek má’!
És a két lány ekkor végre előre fordul. Jól látható még a szerelvény. Nem ez az érde

kesség. Hanem, hogy egy gigantikus gépmadár közeledik felé jobbról. Liberator a neve, 
amerikai nehézbombázó. Böske és Bözsi ezt nem tudják, csak látják, hogy az akácerdő 
felett is óriási, kitűnik az összes többi bombázó- és vadászgép közül, ahogy viszont az 
szélmalomhoz ér az árnyéka, már szinte nagyobb, mint a vonat. És a Liberator füstcsíkot 
húz maga után. Már olyan közel van a földhöz, hogy veszélyes lenne kiengedni a bom
báit. És nem is engedi ki. Hanem mindenestül belecsapódik a szerelvényre. Előbb látni 
a templomtorony-magasságba felcsapó lángokat, s csak aztán ér el hozzájuk a robbanás 
dobhártyaszakító robaja, majd a forró léglökés. A vasutas és a két lány repül.

Böske és Bözsi hazafelé tart. Böske levette cipőjét, hogy kímélje. Bözsi nem.
A távolban felrobbanó vonatot meglátva néhány újszállási futni kezdett a sínek felé, 

de amikor megtudták a hírt, hogy az állomáson lévőket nem érintette a detonáció, csak 
az oroszok szerelvényén lévő idegenek pusztultak el, rögtön elkezdték ezt visszafelé kia
bálni, s a hír, beérvén a községbe, visszafogta az indulni akarókat. Hihetetlen, de míg pár 
hónapja még egy hangosan csaholó kutyára is felneszeitek az emberek, a bombarobbanás 
önmagában már nem szenzáció. És nincs is mit keresni az elszenesedett, kitekeredett 
hullák körül.

Bözsi, amikor rájött, hogy az életét köszönheti Böskének azzal, hogy az lerántotta a 
halálra ítélt vonatról, hogy egész életére Böske adósa lett, gazdaösztönnel megütni sze
rette volna, majd a kezét megcsókolva (mert minden gazdának cseléd ősei vannak, így 
sejtjeiben érzi, milyen alattvalónak lenni) hálát rebegni, de végül csak elsírta magát.

A hazafelé bandukoló Böske igyekszik megnyugtatni magát. Régi taktikával: elhiteti 
magával, hogy amire vágyott, az nem is lett volna olyan jó: „Lehet, ha sikerült is vol
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na amerikai fogságba esni, azok nem vittek volna Amerikába, hanem átadtak volna az 
oroszoknak. Azok meg velünk, mivel menekültünk előlük, meg kegyetlenebbül bántak 
volna el, mint az itthon maradottakkal. Szibériában kötöttünk volna ki.”

Te Böske! — fordul volt cselédjéhez Bözsi. — Állítólag ti, szegények lesztek az urak a 
muszkavilágban. Mert a tíz hold alattiak megtarthatják a földjüket, sőt, még kapnak is, 
viszont a többiektől mindent elvesznek. Járhatok majd hozzád napszámba? Nem azér’ 
kérdem, mert kötözködni akarok.

Böske szívesen bólintana Bözsi kérdésére, vagy legalább jelentőségteljesen hallgatna, 
s ezzel igazolná annak a félelmét. Édes lenne a bosszú a pesztrasors alatt és a még imént 
is, a vagonban elszenvedett megaláztatásért. És mégis, ebben a népvándorlásban, amikor 
mindegyik fajta csak magával törődik, meg azzal, hogy a többit valahogy elnyomja, ki
szorítsa az élettérből, nem tudja ellenségnek tekinteni Bözsit, aki azzal az átkozott plusz 
nyolc holddal már más kasztba tartozik.

Igen, azt mondják, a tízholdasok lesznek az urak. Egy-két évig. Aztán mindenkit 
beterelnek a kolhozba. Jön a tengeriegyelés meg répakapálás csajkakosztért. Fogunk mi 
még kenyérhéjért veszekedni! Nektek rosszabb lesz, de nekünk nem lesz jobb! Ilyen lesz a 
nagy egyenlőség.

Bözsi kicsit hátrébb lép, hogy megvizsgálja a másikat, nem gúnyolódik-e. S mikor 
látja, hogy az komolyan beszél, fájdalmasan felnevet. És így tesz Böske is.

Igen, így tényleg megvalósítható a nagy egyenlőség. Ha mindenki szegény. Hanem 
azt mondd meg nekem, tényleg csapta neked Pattantyús Feri a szelet?

Böske megáll. Mert ez nagy újdonság. Hogy a Pattantyús Feri. Mert talán ez volt 
Bözsi minden ellenszenvének az oka. A női féltékenység. És jogos féltékenység, mert Ferit 
tényleg Bözsinek nézték ki a szülők, és Bözsi ebbe nagyon belelovallta már magát.

Feri? Nekem? — tárja szét a karját Böske. Meglepődve. Vagyis csak tettetve a meg
lepődést. Mert találkozgatott Ferivel, és kapott tőle egy levelet, melyben mindent ígért 
neki a fiú. — Életemben egyszer beszéltem Ferivel, amikor Bergernél gombot válogattam. 
Azt kérdezte, fekete nadrághoz illik-e a barna cérna — füllenti Böske, és a harmincholdas 
Pattantyús Feri nem tudja ezt megcáfolni. Ferinek nincs már semennyi földje. O maga a 
föld. A Kárpátokban vált eggyé vele, amikor egy akna széttépte.

Ujszállás az állomásról nézve csak egy sáv volt. De most már külön állnak a házak. Mint
ha kicsit puffadtak lennének. Talán megszívták magukat az őszi nedvességből. Akárho
gyan is, ha az ember nem a megszokott szemmel nézi őket, nem gondol az üres góréra 
meg kutricára, tényleg megható és romantikus a kép. Mézeskalács házacskák. És középen 
a katolikus templom tornya. Az émelyítő barokk megszelídült rajta, mert sosem volt elég 
pénze a hitközségnek a felesleges cirádákhoz. A református templom meg eleve olyan 
kuckós. És szépek a virágmintás kazettái. Az Üjszállási Takarékpénztár épülete Nyár- 
ligeten vagy pláne Debrecenben egy lenne a sok polgári épület között, de itt tündököl. 
Stukkók, aranymetszés szerinti ablakok. A falai kékek. Mint az ég. Olyan kékek, amilyen 
az ég sohasem szokott lenni.

És se sikoly, se géppuskakattogás.
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