
Elbe István

A VÁLTOZÁSOK TELE

– Te nem haltál meg? – nézett rá szúrós szemmel az alezredes. Pétert
a szavak úgy érték, mint egy jól irányzott balhorog, szinte megtánto-
rodott bele. Épp belépett volna a mosdó ajtaján, amikor rákiáltott a
tiszt. Az esti tisztálkodáshoz készült, egy szál alsógatyában, ahogy a
többiek is a körletben. Brînzariu alezredes szétvetett lábbal állt elõtte,
állig begombolt egyenruhában, csillogó bakancsban, derékszíján pisz-
tollyal.

– Nem, még nem – dadogta zavartan, és mindkét kezével a nyakában
lógó törölközõjébe kapaszkodott.

– Pedig jobb lett volna, ha megdöglesz! – folytatta a tiszt, és látszott
rajta, hogy komolyan gondolja. Beszédült a mosdóba, a folyosói
félhomály után bent a neonok fényét szikrázva verték vissza a tükrök.
A bakák kurjongatása, röhögése, a zúgó fénycsövek, a vízcsobogás,
minden zaj ezerszeresére erõsödött. De leginkább a szíve dobogását
hallotta, valahol a torkában, vagy közvetlenül a fülében lüktetett.
Odaállt egy szabad mosdókagyló elé, és megengedte a vizet. Hosszasan
meredt maga elé, érezte, ahogy fokozatosan elönti a düh. Kedve lett
volna beverni a tükröt, vagy szétzúzni valamit. Ehelyett csak a kezét
tartotta a hideg víz alá. Majd belenézett a tükörbe, és csak magának
mormogta: a halálomat kívánja egy nyamvadt messzelátó miatt!

Március volt, az új tavasz elsõ napjai. Végre ismét a kaszárnyában
voltak, ágyban aludhattak, lehetett minden este derékig hideg vízben
mosdani, hetente egyszer pedig melegben is teljesen, és tiszta ruhát
kaptak. Elõtte több mint két hónapig egy disznóól kondásszobájában
aludt. Egy leakasztott ajtóra terített szalma és sátorlap volt a fekhelye,
egy kis vaskályha okádta a füstöt és némi meleget, de csak akkor, ha
folyamatosan rakták a tüzet. A téli öltözet állandóan rajta volt, már a
bõréhez tapadt. Ha kimentek a hidegbe, akkor még a kantáros
pufajkanadrágot is felvették. A kisdolgot még valahogy el lehetett
végezni, a nagyobbhoz külön elõkészület kellett. De már ez is jobb volt,
mint lövészárokban aludni éjszaka, csendes havazásban…



1989. december 17-én, vasárnap délután a megszokott kaszárnyai
unalom, erõteljes lábszag és tespedés terjed szét a körletben. A legtöb-
ben húzzák a lóbõrt, mások a mosdóban pancsolnak, gatyát, zoknit
mosnak. Még öt óra sincs, már esteledik. Péter kifacsart, vizes
zoknikkal a kezében benyit a hatalmas csarnokba. 130 vaságy hárma-
sával egymásra rakva, a fal mentén végig fegyverszekrények. Három
óriási gázfûtésû cserépkályha ontja a meleget. Az utolsó kályhához
igyekszik. Felmászik a közelben lévõ ágytoronyra, és a rács szélén
egyensúlyozva a cserépkályha tetejére rakosgatja a zoknikat. Itt hamar
szárad, és a tolvajoknak sem kedvez a hely, túlságosan szem elõtt van.
Már zoknimosás közben készült egy jó kis alvásra. Visszamászik a
legalsó ágyra, a derékszíját kioldva a pokrócra dobja. Épp a kabátját
gombolja, amikor recsegõ hangon megszólal az interfon: „Figyelem,
figyelem!” – az ügyeletes tiszt hangja remeg. – „Végrehajtani Fãt-
Frumos-t! Figyelem! 1-es, 2-es és… ööö” – itt egy pillanatra összezava-
rodik – „és 3-as gyalogosszázad, 1-es tüzérüteg hajtsa végre Fãt-Frumos-
t! Riadó!” És még kétszer megismétli a felhívást.

Egy pillanatra néma csend. Péter körülnéz, az ágyakban felülõ álmos
alakok bámulnak egymásra bambán. Jól hallották? Ez érthetetlen, a
részleges harci riadó jelszavát üvölti az interfon! Az ügyeletes tiszt
részeg, vagy téved, biztos csak egyszerû gyakorlat. Hirtelen felbolydul
az egész körlet, az ágyakról ugrálnak le a bakák, mindenki vadul öltözni
kezd, a század ügyeletese már nyitja is a fegyverszekrényeket, nincs
egy tiszt sem a körletben, aki irányítson, többen a városban vannak
eltávon. Péter felel a híradós cuccokért, nála van a raktárkulcs. Nem
tudja eldönteni, hogy kinyissa vagy sem. Volt már gyakorlat, amikor
kellett, de akkor szólt a szakaszparancsnok. Kérdezi Gyulát, a ko-
vásznai srácot, mit tegyenek. A híradósok közül csak õk ketten
maradtak öregbakák, a többi kopasz. Végül Péter úgy dönt, hogy
elrohan az ügyeletes tiszthez, és megkérdezi.

Az irodában nagy hangzavar, az ügyeletes tiszt egyszerre két
telefonon beszél, izzad, remeg a keze, dadog. Pétert is elönti a
hõhullám, talán a futástól, ahogy a hidegbõl hirtelen belépett a melegbe,
vagy a tudat, amely kezd megerõsödni benne, hogy valami rendkívüli
történt, hogy a harci riadó valóság. A helyettes altiszt öreg róka,
valamivel higgadtabb, mint az ügyeletes hadnagy, Péter hozzá fordul
a kérdéssel.
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– Persze, hogy le kell rámolni – vágja rá pattogva –, mindent, amit
riadókor szoktak.

– Igenis, értettem! – szalutál Péter, és lohol vissza a körletbe. Gyula
már a fegyvereket osztja a híradós szakasznak. Péter odaugrik mellé,
megragadja a magáét, és lihegve hadarja: – Tényleg igazi, a hadnagy
is be van rezelve, most beszélt a parancsnokkal, és le kell rámolni az
egészet, rohanok fel, és nyitom a raktárt, szólj a többieknek.

A hadifelszereléseket, hátizsákokat, sisakokat még nem osztják, a
raktárfelelõs a városban van, nincs kulcs. Péter fegyverrel a vállán
szedi a lépcsõket, a híradós felszerelések, a dög nehéz szovjet R105-
ösök, a telefonok, a hozzá való húszkilós zsinórtekercsek, mind az
emeleti raktárban vannak. Kinyitja az ajtót, kezdi rámolni a ládákat,
már patakokban folyik a hátán a víz. Megérkezik Gyula is az újoncok-
kal, hordják lefelé a tekercseket. Péter nézi a jegyzéket, és pipálja,
figyel, nehogy valami kimaradjon. Míg fordulnak a srácok, a rádiókat
próbálja összerendezni. A harmadik körnél cserélnek Gyulával, a
kezébe nyomja a jegyzéket, és beáll õ is ládákat hordani. A körlettõl
száz méterre, majdnem a kerítésig kell vinni a sok cuccot, ott van a
század állomáshelye riadó esetén. Az út szélére tornyozzák a csoma-
gokat, itt fognak megállni a teherautók és a páncélosok. A géppark
felõl már hallani a felhörgõ motorok zaját. Közben Péter agyában is
kavarognak a gondolatok: „Csak nem intervenció? Ez a legvalószínûbb,
valahol tüntetnek, és odavezényelték a katonaságot. De minek ekkora
felhajtás? – belenyilall a félelem. – Mi van, ha a magyarok miatt?”
Nyáron volt otthon, akkor mondta az anyja, hogy Magyarországon
változások vannak, újratemették Nagy Imrét, a magyaroknak elegük
van a kommunizmusból. Állandóan a Vasárnapi Újságot hallgatta a
Kossuth Rádión. „Nem, ez nem lehetséges, nem, ez nem történhet meg
csak így, minden átmenet nélkül” – hessegeti el magától a fészket verõ
félelmet. Közben liheg, és csorog róla az izzadtság. December közepe
van és szokatlanul meleg. Végre minden felszerelés a helyén, már csak
rendezni kell. Teljesen besötétedett, és a tisztek is szállingóznak a
városból. Hullámhosszt hangolnak, próbálják felvenni a kapcsolatot a
parancsnoki rádióval, végre sikerül, megvan az összeköttetés. Aztán
csak állnak. Még jó, hogy nincs hideg, mert rájuk fagyna az átizzadt
ruha. A tisztek idegesek: egyrészt azért, mert vasárnap este ott kellett
hagyniuk az otthonuk kényelmét, másrészt mert még õk sem tudnak
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semmit, vagy csak nem mondhatják. Lassan megjönnek az eltávról a
bajtársak is. Van, aki csak a vásárnapot töltötte a közeli városban, van,
aki négy napig volt otthon, és most telt le neki. Árpi tökrészeg, hosszú
volt a vonatút, ilyenkor szomorú az ember, fõleg ha asszonyt hagy
otthon. Árpi nõs, idõsebb náluk pár évvel. Péterhez tántorog, megöleli,
és közben akadozó nyelvvel a fülébe suttogja félhangosan: – Ha
megtámadtak a testvéreink, nekünk végünk, érted? Aggódom! Érted?

A századból még ketten jöttek vissza Kolozsvárról, Péter szülõváro-
sából. Õk legalább józanok, de nem tudnak arról, hogy mi történt, nem
tudnak semmit. Nem tudnak arról sem, hogy Magyarország mozgósí-
tott volna. Sivítva, füstölve, sorban érkeznek a harci jármûvek. Elõttük
is leparkolnak a század gyalogsági lánctalpasai. Ez már nem tréfa,
mégiscsak kiszállnak valahova.

Este tíz óra, és még mindig várnak. Hármas-négyes csoportokba
verõdve beszélgetnek, találgatnak. Lassan kezdenek keringeni a kósza
hírek, nem tudni, mi igaz belõlük. A legmakacsabbul az a hír tartja
magát, miszerint négyszáz magyar áttörte a határt Szatmárnál, és
vissza akarják foglalni Erdélyt. Négyszáz? Miért pont négyszáz? Az
kevés. És vajon civilek vagy katonák? Ez nem lehet igaz. Mert ha igaz,
nekik végük. Az elsõ vonalba fogják bevetni õket, ahogy ilyenkor
szokás, és ha õk nem lõnek, majd lelövik õket hátulról. Az izgalmakon
lassan felülkerekedik az álmosság. Árpi már elnyújtózva hortyog egy
híradós ládán. Péterék is leülnek, ki ahogy tud, megpróbál aludni. Úgy
tûnik, kevés az esély arra, hogy egyhamar ágyat lássanak. Ilyenkor egyre
vonzóbbá válik az emeletes vaságy, meg a benti meleg, mert az éjszaka
közeledtével kezd lehûlni a levegõ. Éjjel egykor érkezik a parancs, be lehet
menni a körletbe, ruhástól, fegyverrel a fejnél aludhatnak az ágyban. Nem
számít, csak meleg legyen végre, és megszabadulhatnak a kényelmetlen
nagykabáttól is. Elõbb még megszervezik az õrséget, Péterre korán reggel
kerül sor. Nem baj, van 4 órája az alvásra.

December 18-án hajnalban hideg leheletet érez az arcában. – Kelj fel,
rajtad a sor – rázza a bajtársa. Törõdötten kászálódik ki. Még sötét
van és hideg. Fegyverrel a vállán vacogva áll a ködben, és hogy teljen
az idõ, egy Edda-számot énekel magában: „Egy napon szóltak, paran-
csot hoztak, menj a toronyba fel, kezedbe fegyvert, vasfegyvert adtak,
egy napon ezt kaptad. Kezedben fegyver, lábadon csizma, ez így volt
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álmaidban, fegyvered fogtad, válladra dobtad, és mentél a toronyba
fel.” Még mindig nem tudni semmi biztosat. Idegtépõ ez az állapot.
„Õrzöd a semmit, nem tudod, mennyit vársz ott fenn…” Közben a
többieket is kivezénylik a körletbõl. A reggeli torna elmarad, helyette
mehetnek reggelizni. Egyre erõsödik az a nézet, hogy a magyarok
csináltak valamit, a tisztek is errõl beszélnek, majd eligazításra hívják
õket. Amikor vége van, egy õrmestertõl megkérdezik, mik a hírek.

– Állítólag Temesváron egy bolond magyar pap tüntetést szervezett –
veti oda nekik. A században felkavarodnak az indulatok. A román bakák
hangosan szidják a papot, mérgesek rá, mert itt kell ácsorogni, egy
hülyéért, egy magyarért. A magyar bakák hallgatnak, a legtöbben már
tudnak Tõkés Lászlóról az otthoniaktól. De most mégsem hiszik el, amit
az õrmester mondott. Ilyesmiért nem riadóztatnák az egész országot.

Látszólag kezd visszaállni a megszokott életforma, azzal a különb-
séggel, hogy a kaszárnyán belül mindenhol harckocsik és teherautók
parkolnak, és fegyverrel közlekednek mindenhova, ebédre és vacsorára
is. A menetfelszerelés összességében legalább plusz 20 kiló. Kissé
szokatlan így kaszárnyán belül mozogni. A derékszíjon bal felõl lóg a
bajonett, jobbról a tölténytáras bõrtasak. Hátul minden lépésnél a baka
fenekét csapdossa a gyalogsági ásó. Egyik oldalán keresztben a
gázálarcos táska, a másikon az elemózsiás zsák. A teljes felszerelést
kiegészíti még a hátizsák, amelyben a tisztálkodáshoz szükséges
személyes holmik vannak, és a váltás fehérnemû. A zsák tetején
összetekerve a pokróc és a sátorlap. A külsõ részén külön rászíjazva a
kulacs és a csajka, illetve a rohamsisak. A hátizsákot és a táskákat
lepakolták a körletben, de a többit magukon hordják egész nap.

Vörösesbíbor színû az ég, a lebukó nap véresre festi a felhõk alját.
Péter nem babonás, de megborzong a szokatlan látványtól. Állnak egy
csapatban, cigiznek, és az eget bámulják. – Ez háborút és vérontást
jelent – suttogja Zoli, a másik kolozsvári srác.

December 19-én este hétkor a körletben ülnek a televízió körül.
Mindennapos kötelezõ program a közös híradónézés. Péter egész
gyerekkorát összevetve nem látta ennyit Ceauºescut a tévében, mint
ebben az évben. Otthon csak hétvégén kapcsolták be a készüléket, meg
hétfõn délutánonként, ameddig volt magyar adás. Most egészen más
a hangulat, mint az elmúlt hetekben. Feszült érdeklõdéssel várják a
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híradót, mindenki a képernyõre mered. A bemondó bejelenti, hogy
a Fõnök beszélni fog. Ez furcsa. Most jött vissza Iránból, ilyenkor a
diplomáciai kapcsolatokról meg az ottani találkozóról szoktak beszá-
molni. Zászlóerdõkkel díszített szobából beszél. Huligánokat emleget,
vandalizmust és irredentizmust, mindezt Temesváron. Elrendeli a
szükségállapotot az országban, hangsúlyozza, hogy a helyzet még
súlyosabb, mint 68-ban. Döbbenet. Mi történhetett? Mi lehet Temesvá-
ron? Ez nem egyszerû tüntetés, ez valami sokkal súlyosabb. Két éve a
brassói eseményeket is elhallgatták, csak hetekkel késõbb, az ismerõ-
söktõl szereztek tudomást arról, hogy balhé volt a traktorgyárban. Az
éjszaka csendben, kételyek és kétségek közt telik, a fegyverek hallgat-
nak az ágyakban.

December 20-án úgy tûnik, mégis leverték a felkelést Temesváron,
teljes a hírzárlat. A tisztek még mindig nem mondanak vagy nem
mondhatnak semmit. Lehet, hogy lefújják a riadókészültséget?

December 21-én délelõtt 11 óra. A gyakorlótérrõl csõdítik be a
századot a televízió elé. Élõ adást közvetítenek Bukarestbõl. A Fõnök
nagy meetinget rendezett, és beszélni kíván az összegyûlt nép elõtt.
A kamera a tömeget mutatja, a szokásos lózungos plakátok és transz-
parensek a Fõnök és a Fõnökasszony képével. A palota erkélyén a
megszokott arcok, Ceauºescu beszél. Ismét Temesvárt emlegeti meg a
huliganizmust. Hirtelen valami szokatlan hallatszik, mindenki leder-
med, és feszülten figyel. Nem kétséges, a megszokott szöveget skandáló
szavak fölött éles fütty repül. Most már a pfujolást is fel lehet ismerni.
A nép nem éljenez, hanem ordít és fütyül, az éljenzést valószínûleg
magnófelvételrõl játsszák be. Mi lehet ott? Hirtelen visítások hallatsza-
nak és csattanás, a tömeg hullámzani kezd, a kamera felcsap a
magasba, a felhõket mutatja, aztán megszakad a kép. A képernyõ
mûszaki hibát jelez. A bakák néznek egymásra, és a tisztjeiket figyelik.
Azok nem mernek sehova sem nézni. Meredten bámulják a sötét
képernyõt a felirattal. Senki sem mer megszólalni, több mint száz
katona néma csendben áll és figyel. Egyvalaki fejez csak ki érzelmeket,
az elhárító tiszt, a Securitate embere, egy neuraszténiás vékony
fõhadnagy: a kezeit tördeli, majd kirohan. Újra van adás, de a kamera,
mint egy kerge körhinta, a környezõ épületet pásztázza, tetõrõl tetõre
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ugrál. Úgy tûnik, az operatõr elvesztette az uralmat felette. Egy
pillanatra egy gépfegyveres alak is feltûnik az egyik háztetõn. Végre
sikerül befogni az erkélyt. A Fõnöknõ épp a mellérõl veszi le a kezét,
mintha az erkély közönsége is megélénkült volna szobormerevségébõl.
A Fõnök újra beszél, de már teljesen másról. Ígéreteket tesz, hogy
ezután majd jobb lesz, hogy emelkednek a bérek is pár lejjel. Fütty és
pfujolás a válasz, amelyet elnyom a „hosszan tartó éljenzés és taps”.
Legalábbis a televízióban. A Fõnöknek hátulról súgnak, dadogva folytatja
az ígéreteket. Alig fejezi be, a függöny mögül egy kar nyúl érte, és
leléptetik. Vége az adásnak. Péternek zsong a feje, teljesen kába a
látottaktól. Alig ocsúdnak, amikor felharsan a parancs: – A kocsikhoz!

Dobogó bakancsok zaja veri fel a körlet csendjét. Rohannak a
jármûvekhez, és göngyölni kezdik az álcázó hálókat, mindenki lázasan
tevékenykedik. – Kiosztani a muníciót! – harsan a századparancsnok
hangja. A káplár reszketõ kézzel nyitja fel a lõszeres dobozokat,
tenyerébõl ömlik a vér, felsértette a felgörbülõ pléh. – Mindenkinek
300 darabot – utasítja a kapitány. Sorban állnak, Péter is tartja a
sisakját, amíg beleszámolják a 15 csomagot. Mindegyik csomagban
húsz töltény. Majd félrevonulnak, és lázasan tölteni kezdik a tárakat.
Reszket a kezük és ügyetlenkednek. Egy darabig csak az egymáshoz
pattanó töltények hangja hallatszik. Fel kell rakodni a híradós cuccokat
is a teherautóra, majd a vegyvédelmi ládák következnek. Süt a nap,
meleg van, a bakákról csorog a víz. – Beszállás!

A gyalogos ezred híradósai szétszóródnak a szolgálati helyükre.
Beosztás szerint Péter és egy újonc srác, Ionel az ezredparancsnoki
páncélozott harcjármûvön teljesít szolgálatot. Papíron. A valóságban
most látják elõször belülrõl a nyolckerekû TAB-ot. Bemászni külön
bûvészmutatvány. Péternek hol a lapátja, hol a gázálarcos táskája akad
be. Végre eljut a rádióig. Életében most látja elõször. Próbálja
felismerni a gombok funkcióját, felveszi a fülest, bekapcsolja a gépet.
Eddig jó. Most kellene hangolni, ha tudná, mivel. Találomra tekerget.

– Motorokat beindítani! – süvít fölülrõl az újabb parancs. A jármû
motorja kerreg, de nem indul. Újabb próbálkozás, a TAB-ot vezetõ
altiszt káromkodik. Végre felbõg a motor, de csak az egyik. Ezzel ugyan
el lehet indulni, de csak lassan, a gyors iramhoz mindkét motor
szükséges. Félórás kínlódás után a sofõr feladja. Az õrnagy dühöng,
szidja az altisztet, mint a bokrot. Végül kiszállást vezényel. Õ maga
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átül a terepjáróba, Péteréket utasítja, hogy keressenek helyet maguk-
nak valamelyik teherautón. Péter fellélegzik, már kezdte magát úgy
érezni, mint egy szardínia a konzervdobozban. Lehet, hogy enyhén
klausztrofóbiás. Egy évvel korábban, a Sebes-Körös mentén, a révi
szurdokban bemásztak egy barlangba. Az elsõ 30 métert csak hason
csúszva lehetett megtenni. Akkor érezte azt, hogy összenyomják a
falak, és megfullad. Ez az érzés tört rá most újra a páncélosban.
Nagyokat szív a szabad levegõbõl, és örül, hogy túlélte. Ráadásul az
összeköttetés sem sikerült a parancsnoki rádión, de ez már nem derült
ki. A harckocsik burrognak, farolnak, rendezõdnek, nagy a kavarodás.
Az egyik teherautó ponyvája alatt ismerõs arcok. Tüzérek a másik
századból. Felkérezkedik hozzájuk, szorítanak egy kis helyet, ott
kuporog a ponyva végében. Vannak vagy harmincan a kocsiban. Épp
idõben szállt fel, mert a teherautó meglódul, és a kijárat felé veszi az
irányt. Nem mondták meg, de mindenki tudja, hogy Bukarestbe
mennek. Ennek a zászlóaljnak a fõváros az egyik intervenciós területe.
Péter gondolataiba merül: vajon kell-e a fegyvert használni? Lehet,
hogy még ma lõniük kell? A Kapitányuk indulás elõtt tartott egy rövid
eligazítást. Külön a lelkükre kötötte, hogy parancs nélkül semmi szín
alatt ne lõjenek. Emberbe pláne ne. Szükséghelyzetben is elõször a
levegõbe. A teherautó megkerüli az alakulóteret, és megáll. Csak ülnek
csendben, az este is itt éri õket. Egyszer csak szólnak, hogy mehetnek
vacsorázni a kantinba. A nyomott hangulat oldódik kissé. Teljes
menetfelszerelésben vacsoráznak, csak a hátizsákokat hagyják fenn a
teherautón. A 300 darab lõszer plusz teherként lóg rajtuk. Aztán vissza
a teherautóra. Nincs olyan hideg, így a ponyva alatt lehet egy kicsit
szunyókálni. Éjfélkor érkezik a parancs, visszamehetnek a körletbe.
Péter örül, mert a kavarodásban kimaradt az õrségbõl. Aludhat
legalább hat órát reggelig. A párna alá, a fegyver mellé kerülnek a
golyókkal tele tárak is.

December 22-én reggeli után folytatódik a készenléti állapot. Mindenki
siet ahhoz a jármûhöz, ahová be van osztva. Péter leszedi a hátizsákját
a tüzérek teherautójáról, és megkeresi az övéit. A híradós szakasz többi
tagja a század felszerelését szállító teherautón szorong. Tíz embernek
maradt hely a ponyva tetejéig feltornyozott cuccok alatt. A híradós és
vegyvédelmi ládák mellett ide került a lõszerutánpótlás, a kézigránátok
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és a csapatszállítókba beosztott gyalogsági bakák összes hátizsákja,
tetején a tartalék pokrócokkal. Péter egy kicsit megnyugszik, sokkal
jobb a cimborákkal együtt lenni. Itt van Gyula, az örök tréfamester,
aki úgy mondja a vicceket románul, hogy röhög az egész század. De
nem a poénon, hanem az erõteljes magyar akcentusán. Aztán itt vannak
az újoncok is behúzott nyakkal és megszeppenten. Tegnap már jócskán
berezeltek, alig vannak túl két-három lõgyakorlaton, igazából még a
fegyverrel való bánást sem szokták meg. Ionel különösen ijedt arcot
vág. Félárva gyerek, az apja meghalt kiskorában, látszik, hogy eddig
az anyja szoknyája mögé bújt. Azonkívül bukaresti, jobban átérzi, ha
lõniük kell: ismerõsei, rokonai lehetnek a tömegben. Hogy elüssék
valamivel a várakozást, rendezni kezdenek a platón. Fõleg azért, hogy
nagyobb legyen a hely, és kényelmesebben elférjenek. Aztán csak
gubbasztanak a ládákon.

Futótûzként terjed a hír, hogy itt volt a közeli város Securitate
parancsnoka, és azt az utasítást adta, hogy szállják meg a várost.
Állítólag a vezérõrnagyuk elhajtotta, mondván, hogy õ csak a katonai
felsõvezetés parancsát teljesíti. Percekkel késõbb érkezik az újabb hír:
Milea honvédelmi miniszter fõbe lõtte magát, vagy megölték. Ezután
a századparancsnok kétszer is eligazítást tart. Megerõsíti: nagyon
valószínû, hogy még ma kiszállnak Bukarestbe. Ismételten felhívja a
figyelmüket, hogy a fegyvert csak szigorúan parancsra használják, és
emberre csak legvégsõ esetben lõjenek. A bakák hevesen bólogatnak,
senkinek sincs kedve emberre lõni. A Kapitány megmondja nyíltan,
tudja, most mi megy végbe bennük, õ is hasonlóképpen érez, neki is
barátai és rokonai élnek Bukarestben. Szúrós tekintetével végigméri
õket, tömött bajsza remeg a feszültségtõl: – Ha kiadják a parancsot,
hogy lõni kell… – nem fejezi be a mondatot, csak jelentõségteljesen
körbenéz, és mindenki magában fejezi be a gondolatot: – Ne lõjetek!
– Péter nagyon tiszteli ezért. Igazi hazafi és vérbeli katona.
Dél körül, már kissé korgó gyomorral még mindig a kocsin ülnek,
amikor az egyik épületbõl kirohan egy õrmester, kurjongat, ujjong, és
hangosan újságolja az egyik páncélos tetején ülõ tiszttársának: – Hallod
te, bemondták a televízióban: – Az ÚR nevében szabadok lettünk!

– Mi történt? – kapkodják a fejüket. Mit jelent ez? Nem törõdnek a
készenléti állapottal, leugrálnak a kocsikról, és rohannak a körletek
felé. Mire Péter is beér, a televízió elõtt már nagy tömeg áll, és feszülten
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figyel. Nem hisznek a szemüknek. Tegnap még a Fõnök beszélt, most
meg különbözõ öltözetû emberek állnak egy csoportban, közöttük
ismerõs színészek is, és beszélnek. A felvétel amatõr minõségû, látszik,
hogy a technikát sebtében rakták össze. – Ceauºescu szökésben van,
szervezkedni kell, el kell fogni a hóhért és cinkosait, gyõzött a
néphatalom! Péter érzi, ahogy a rohamsisak alatt bizseregni kezd a feje,
valami furcsa érzés árad szét benne, a füle lángol, és ég az arca. Olyan
új dolgokat hall, hogy azt hiszi, álmodik, ez nem lehet a valóság. Körbenéz
a teremben, mindenki örömmámorban úszik, tisztek, bakák szemükkel
intenek egymásnak: – Te is érzed ezt? Te is örülsz? Ez a szabadság!

Az adás többször megszakad, de azalatt a rádiót hallgatják. Földöntúli
mámorban úsznak, túl szép mindez, hogy fel tudják fogni, hogy
egyszerre el tudják hinni. A Kapitány újra összehívja a századot.
Szigorú arcán nem tudja leplezni a boldogságot. Közli, megtörténhet,
hogy a bukaresti intervenció diadalmenetté alakul, mert a színész,
filmrendezõ Sergiu Nicolaescu meghívta a zászlóaljparancsnokot, hogy
a teljes alakulat vonuljon fel Bukarestben. Még nyáron egy történelmi
film forgatásán statisztált tõlük két századnyi baka. Innen a jó
kapcsolat. Valószínû, hogy a tévében látott képek hatására elõször a
tisztek kezdenek zászlódarabokból háromszínû, piros, sárga, kék sza-
lagokat kötni a karjukra. Késõbb a bakák is követik a példát. A szá-
zadparancsnok még figyelmeztet a civilekkel való kapcsolatra, minden-
ki vigyázzon a fegyverére, még véletlenül se adja ki a kezébõl, élelmet
lehetõleg ne fogadjanak el.

Felbomlik a rend, mindenki összevissza kószál a kaszárnyában, és
várja, hogy kiadják a parancsot az indulásra. Már besötétedik, közben
megvacsoráznak, de még mindig semmi. Tíz óra körül megszervezik
az õrséget. Péterre reggel hatkor kerül sor. Akkor már amúgy is
ébresztõ van. Ismét ágyban aludhatnak. Tölténytárral és fegyverrel
mennek WC-re, mosdóba. Ez kötelezõ. Péter fegyverrel a vállán
borotválkozik. A mosdóban felszabadult kiabálás és ricsaj, mindenki
mámoros és féktelenül boldog, pedig egy csepp alkoholt sem ittak.
Péter lefekvéshez készülõdik. Elheveredik az ágyon, a ládájából papírt
és tollat vesz elõ, mert ezt az örömöt ki kell írnia magából, meg kell
osztania az anyjával, aki már biztosan aggódik otthon, Kolozsváron.
Vajon tudja egyáltalán, mi történt? Nem szokott soha tévét nézni. De
a szomszédok biztosan elújságolták a híreket. A harmadik mondatnál
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tart, amikor az interfonban felreccsen a vezérõrnagy hangja: –
A kocsikhoz! Motorokat beindítani!

Felpattan, a papírt és a tollat a zsebébe gyömöszöli, felkapja a
télikabátját, felcsatolja a derékszíjat a rajta lógó eszközökkel, fogja
a fegyverét, és rohan ki a többiekkel a teherautóhoz. Bukarestben lõnek.
De ki? Nem tudja senki. A teherautón együtt a híradós csapat. Hirtelen
felugrik közéjük egy fiatal õrmester, Cãprãrus. Alig idõsebb náluk egy-két
évvel. Találgatják, mi lehet Bukarestben. Felbõg a motor, és meglódul a
teherautó. A kapunál egy pillanatra megáll. A vezérõrnagy kiált feléjük:
– Fegyvert csak parancsra használni! Elõre! Megsemmisíteni!

A kocsi kizökken az országútra. Elõttük hallatszik a gyalogsági
lánctalpasok sivítása, a hátuk mögött a TAB-ok hörögnek. Ahogy
érzékelik, a konvoj hátsó felében lehetnek. Rend szerint legelöl a
parancsnoki négykerekû páncélos halad. Ezt követik a tankok hátra-
csapott lövegtoronnyal, közöttük egy-egy teherautó, amelyeken a lõ-
szert szállítják. Majd a lánctalpas csapatszállítók következnek, szintén
közbeékelt teherautókkal, aztán a TAB-ok jönnek, végül a tûzérségi
teherautók, amelyek az ágyúkat és tarackokat húzzák. A parancsnok
a terepjárón, le-fel rohangál a konvoj mentén.

Péterbõl nagy sóhaj szakad föl, amikor távolodni látja a kaszárnya
fényeit. Hirtelen belenyilall a biztos menedékhely elhagyásának fájdal-
ma. Az elõttük álló események teljesen ismeretlenek, nem tudják, mire
számíthatnak. Nagyon nehezen haladnak, néhány kilométer után az
évek során alig használt harckocsik sorra robbannak le. Ilyen távolság
megtételére soha nem volt szükség. Amikor gyakorlatozni mentek,
mindig tehervagonokon szállították a lánctalpasokat. Már csak azért
is, hogy ne törjék fel az aszfaltot. A lerobbant jármûveket ott helyben
igyekeznek megjavítani, ilyenkor áll a konvoj, nem bomolhat fel a
csapategység. A közeli gyár éjszakai mûszakban dolgozó munkásai
kiszaladnak megéljenezni a katonákat. Élénken integetnek, és a gyõ-
zelem jelét mutatják: V, mint victoria. Péter felidézi magában a
rockkoncertek élményét, akkor csápolt utoljára ilyen lelkesen. A bakák
visszaintegetnek, és tele torokból üvöltik: Olé, olé, olé, Ceauºescu nincs
többé! És ez így megy végig a falvakon, bár elmúlt már éjfél, de a
lakosság talpon van, és diadalmámorban úszik. Ahol csak megállnak,
mindenféle élelemmel halmozzák el õket. Valószínû, hogy a nélkülözé-
sük féltve õrzött kincseit adják most oda nekik, amelyeket több órás
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sorban állások árán szereztek be. A sûrû leállások miatt az alig hatvan
kilométeres utat több mint négy óra alatt teszik meg.

December 23-án hajnalra érnek az Otopeni repülõtér mellé, amikor
az új, félig kész tömbházak közül eldördül néhány lövés. A golyók a
jármûvek mellett az aszfalton szikráznak. A konvoj egybõl megáll.

– Leszállás! – süvölt a parancs. Ugrálnak le a teherautókról, és
fedezéket keresve az átellenben lévõ oldalon hasalnak a kerekek mellé.
Újra egy sorozat. A golyók pattannak az aszfalton. Péter érzi, hogy a
lába önálló életre kel, és erõteljesen remeg. Meresztik a szemüket abba
az irányba, ahonnan a golyók jöttek, de semmit nem látni a sötétben.
Teljesen kiszolgáltatottan hasalnak ott. Bár Péter hátán a hideg futkos,
mégis egy perc alatt leizzad, torkában hatalmas gombócot érez. Pár
perc telik el így, feszült várakozással, majd újabb parancs érkezik: –
Vissza a kocsikra! Szinte kitörõ örömmel ugrálnak fel a védelem hamis
illúzióját keltõ ponyva alá. Mindenkire rátör az erõs vizelési inger.
Ionel sírógörcsöt kap, hangosan zokog és reszket. Olyanokat dadog,
hogy mikor mennek már vissza a kaszárnyába, és hogy az anyját akarja
látni. Próbálják csitítani, megnyugtatni. Nem sok sikerrel. A konvoj
elindul. Mindenki a ponyvát kissé felhajtva könnyít magán. Széles
sugárúton haladnak. Egyre több ember tûnik fel az utcákon. Tízes,
húszas csoportokba verõdve kiabálnak, lelkendeznek, skandálják: olé,
olé, olé… Bátorítják, biztatják a bakákat, ezáltal magukat is. Újra megáll
a konvoj. Egy arra járó férfit kérdezik, mi a helyzet. Ijesztõ dolgokat
mesél. Tele van a város jól kiképzett terroristákkal, nem lehet tudni,
merrõl bukkannak fel, lõnek, aztán újra eltûnnek.

– Siessenek a televízióhoz, segíteni kell nekik, fogytán a lõszerük,
és ha a tv székháza elesik, vége mindennek!

Bekanyarodnak a diadalívhez, és megállnak. Péter keserûen nyug-
tázza magában: nem gondolta volna, hogy így ismeri meg Bukarestet.
A páncélosok rendezik soraikat, elfoglalják az egész sugárutat. Péterék
teherautója a konvoj legvégére kerül. Már több katonai egység is
megelõzte õket. Még sötét van és hideg. A televízió épülete alig pár
száz méterre lehet. Iszonyatos harc folyhat ott elöl. Ércesen ropognak
a páncélosok gépfegyverei, a kisebb szüneteket egy-egy gépkarabély-
sorozat töri meg. Leszállnak a teherautóról, és óvatosan lesnek körbe.
Elõttük mintha a pokol bugyrai elevenednének meg: apró piros pontok
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százai cikáznak a levegõben. Sûrû füst (vagy köd) lengi be a környéket.
Balra tõlük egy sötét park, jobbra bérházak sora. Péter úgy érzi, egy
szürrealista világba került. Olyan távol áll az, amit most érzékel az
eddig megtapasztalt valóságtól! A civilek megrohamozzák õket, és
elhalmozzák élelemmel. Ritkán látott dolgokat nyomnak a kezükbe:
szalámit, frissen sült kenyeret, narancsot. A kapitány tiltása ellenére
esznek, törik a kenyeret, és harapják a szalámit hozzá. Egy fiatal srác
két újságot nyom Péter kezébe: Scânteia Poporului és Tineretul Liber.
Ezek az elsõ szabadon kiadott hírlapok, mindkettõ egy-egy oldal,
képekkel és öles betûkkel, frissen érkeztek a nyomdából. Arra vetõdik
egy öregasszony, és bizalmasan odasúgja: – Fiúk, vigyázzatok, kitõl
mit fogadtok el, mert alig fél órája vitt el a mentõ néhány katonát,
állítólag mérgezett kenyeret ettek. Megkeseredik szájukban a kaja.
Mindent eldobálnak, pedig az elõbb kapott rántott húst még meg sem
kóstolták. Hirtelen felharsan egy komikus kiejtésû felszólítás: – Állj,
állj, vagy én lövök! Péter megfordul és látja, hogy Gyula nem tréfál.
Két bakának kinézõ idegen srácot tartóztat fel nekik szegezett fegyver-
rel. Amikor alaposabban megnézik, tényleg felfedezhetõ egy-két furcsa-
ság az öltözetükön. A zubbonyuk kigombolva, munkásnadrág van
rajtuk, két tölténytárat csak úgy csupaszon a derékszíjukba tûztek.
A fegyverükön kívül nincs semmi náluk. Állnak feltartott kézzel, és
dadognak: – Mit akarsz tõlünk? Mi is bakák vagyunk. – Hol a
tölténytartótok? Hol a felszerelésetek? – kérdezi nekivadultan Gyula.
Odajön az egyik tiszt a századukból: – Mi az? Mi a baj? – Gyula a két
állítólagos bakára mutat: – Ezek itt terroristák, nincs felszerelésük. –
Azok berezelnek: – Mi? Dehogy vagyunk terroristák, Rîmnicu Sãratból
jöttünk, az alakulatunk szakácsai vagyunk, nem volt idejük rendesen
kiosztani nekünk a felszerelést. – A tiszt leinti Gyulát: – Ereszd, hadd
menjenek, nem látod, hogy ezek is bakák? – A két srác gyorsan
eloldalog. Gyula a homlokára csap: – A dögcédulájukat kellett volna
kérni. Akkor kiderült volna, hogy valóban bakák. – Tényleg, milyen
igaza van. Péter önkéntelenül megtapogatja a sajátját a ruháján
keresztül. De nincs idõ ezen hosszan rágódni. Lassan a teljes konvoj
beelõzi õket, tényleg a legvégére maradnak. Néhány civil elhívja az
altisztjüket, Cãprãrust. Állítólag egy gyanús fehér Daciát kell megvizs-
gálni, hátha lõszerek vannak benne. Vele megy Gyula és egy újonc is.
Péterék felülnek a teherautóra, irány a televízió székháza. Alig mennek
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pár métert, beállnak a hadirendbe. Mellettük egy tartálykocsi áll.
A sofõrje sehol. Nem a legmegnyugtatóbb látvány, fõleg ha tele van
üzemanyaggal. Újra leszállnak. – Csõre tölts! – hangzik a parancs.
Kibiztosítanak, hátrahúzzák a zárakat, csõbe ugrik a golyó, kattanás,
visszabiztosítás. Mindenkinek lehajtható ágyas Kalasnyikovja van.
Eddig a nyakukban tartották, most a szíját a jobb vállukra dobják, és
az oldalukhoz szorítják a fegyvert, hüvelykujjuk a kibiztosítón, mutató
ujjuk a ravaszon. Utóvédként fedezniük kell az elõl harcoló csapatokat.
Figyelni kell a környezõ kis utcákat és a parkot. Sötét van, de rengeteg
világító golyó ragyogja be az eget. Békésebb körülmények között
tûzijátéknak is beválna. Tõlük pár száz méterre a Csillagok háborúja
zajlik, csak túl hangos a film… Most már szünet nélkül ropognak a
gépfegyverek. A legcsúnyábban a TAB-ok géppuskája szól, fülrepesztõ-
en éles hangjuk van. Kis szünet, ekkor egészen közelrõl megszólal a
század egyik golyószórója. Megállás nélkül kaffog, amíg egy kazettányi
adagolószalag tart. Ebbe a hangzavarba szól bele idõnként a gyalogsági
mesterlövészek távcsöves puskáinak éles csattanása. Péter agyán átfut
a gondolat: ez egy pokoli szimfónia, csak forte, fortissimo vagy
crescendo van, a piano teljesen hiányzik. Lélegzetvételnyi szünet, majd
újrakezdik.

Péterék mellett egyre több a civil. Hozzák a híreket. Állítólag a
terroristák helikopterekkel is rendelkeznek, és egyenesen Líbiából
küldte õket Ceauºescu nagy barátja, Kadafi. Sokan vannak és jól
képzettek. És ott van a teljes Securitate, azok is a nép ellen harcolnak.
Néhány golyó közvetlen közelükben csapódik az aszfaltba. Pling-pling,
mondják a golyók, amikor a földhöz csapódnak, hogy irányt váltva
eltávozzanak valamerre vagy valakibe. Érkezik a hír, hogy a diadalívnél
terrorista csapatok hátbatámadásra készülnek. Péterék felugrálnak a
teherautóra. Görnyedten gubbasztanak, és meresztik a szemüket.
A hajnali derengésben kivehetõk az épület körvonalai, és igen, határo-
zottan látják a tövében a mozgolódást. Kattannak a fegyverek, min-
denki kibiztosít, és vár. A civilek is feszülten figyelnek a járdáról. Az
egyiknek videókamera van a vállán. Tökéletes célpontok. Hirtelen
egészen közel kezdenek záporozni a lövedékek. Válaszul rá felreccsen
a századuk egyik TAB-jának a géppuskája. Fülsüketítõ a zaj. A civilek
bújnak a teherautó tövébe, guggolva lesnek ki a kerekek mögül. Egy
fiatalokból álló öttagú csoport, úgy tûnik, mintha egy lány is lenne
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köztük, odarohan a teherautóhoz: – Adjatok fegyvert, mi is harcolni
akarunk, engedjétek, hogy mi is lõjünk! – Szemükben vad elszántság
lobog. Péterék csak a fejüket rázzák: – Hová lõnétek? Nem látszik
semmi. – És természetesen nem adnak fegyvert. Várják a terroristákat.
Egy mentõ szirénázik el mellettük, egyenesen be a golyózápor sûrûjébe.
A várakozás egyre feszültebb. Péter úgy érzi, most már nem fél, de
Ionel állandó sopánkodása és a sírógörcsei kezdenek egyre elviselhe-
tetlenebbé válni. Így is nagyon ingerlékeny a társaság. Elõször még
szépen beszéltek vele, próbálták csitítani. Most már ordítanak rá, és
fenyegetõznek. Semmi nem használ. Sõt, most már nyüszítõ hangokat
hallat, és valószínû, hogy bepisilt. Megint csitítgatják, és ígérgetnek
neki, hogy mindjárt vége, mindjárt elmennek innen, egy kicsit bírja
még ki. Minden erõsebb fegyverropogásra görcsösen rángatózik, és
egyre csak azt hajtogatja: mikor mennek el innen? Az idegei teljesen
felmondták a szolgálatot.

Virradni kezd, a diadalív körvonalai egyre jobban kivehetõk, bár köd
van. Terroristák sehol. Valószínû, hogy civilek mozogtak arra. Egy tiszt
hozza a hírt, hogy Otopeni-nél, a nemzetközi repülõtéren kemény
harcok folynak, egy csomó terrorista szállt le, szükség van a segítségre.
Az alakulatot szétválasztják, itt maradnak a TAB-ok, a tankokat és a
csapatszállítókat átvezénylik a repülõtérre. A park elõtti széles járdán
hatalmas sebességgel elhúz mellettük egy tank, vagy hat baka kapasz-
kodik a tetején, nyomában apró pokoli bogyók pattannak a kövezeten.
Péterék önkéntelenül behúzzák a nyakukat, a golyók a fejük felett
süvítenek el, hallatszik a fütyülésük. Most egy teherautó kanyarodik
le közvetlenül elõttük a járdáról, az is iszonyatos sebességbe kapcsol.
Utána temérdek csillag csapódik a kövezetbe. Péterék ezt már csak fél
szemmel látják, mert a teherautójuk is kap néhány találatot. Nagy
szerencséjük van, mert a felhalmozott hátizsákok felfogják a golyókat.
Percekig teljesen összekucorodva maradnak, ameddig le nem csitul
körülöttük a lövöldözés. Ionel nagyon halkan nyöszörög, inkább csak
szûköl, mint egy kutya. A többiekbõl is csak fokozatosan enged ki a
félelem. Ez nagyon meleg helyzet volt. A tartályos kocsi még mindig
mellettük áll. Hála az égnek, hogy nem érte golyó, mert akkor
valószínû, hogy már nem lennének itt. Ráadásul keresztben elzárja az
utat, ezért kellett a tanknak és a teherautónak is a járdán kerülni.
Felbõg a teherautójuk motorja is, és lassan farolni kezd háttal egy
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mellékutcába. Elengednek maguk elõtt néhány tankot, majd a nyomuk-
ba szegõdnek. Hozzájuk közvetlenül csatlakozik egy lánctalpas csapat-
szállító. A diadalívnél elkanyarodnak, sehol egy terrorista.

Enyhe megnyugvás és bágyadtság vesz erõt rajtuk. Egész éjszaka
nem aludtak. Haladnak kifelé a városból. Már teljesen kivilágosodott.
Az egyik keresztezõdésnél még egy csapatszállító csapódik hozzájuk.
Megállnak, és az õket követõ páncélosból kiszáll a Kapitány, a másikból
az ezredparancsnok-helyettes, Brînzaru, és odajönnek hozzájuk: –
Minden rendben, fiúk? – kérdezi a Kapitány. Rögtön jelentik, hogy
Ionelbe nem tudnak lelket verni. Azonnal leszállítja, majd közli velük,
hogy veszélyes zónán fognak áthaladni, parkok, ligetek mentén,
ahonnan támadás érheti a csapatot. Utasítást ad, hogy szakítsanak a
ponyván lõréseket, és készítsék elõ a kézigránátokat is. A másik
kapitány, Brînzaru leakasztja a nyakából a messzelátóját, és odaadja
Péternek. – Vigyázz rá, nekem útban van a harckocsiban. – Aztán
mindketten elmennek. Cãprãrus megkérdezi, melyikük tudja kezelni a
kézigránátot. Egyikük sem. Kijelenti, hogy õ sem. A Bãneasai repülõtér
elõtt állnak meg újra. Az úton semmi sem történik. A két csapatszállító
elfütyül mellettük, mennek Otopeni-re segíteni. Mögéjük egy mûszaki
harcjármû kanyarodik be. Ezt a páncélost az elakadt harckocsik
mentésére használják. A lövegtornya helyén egy hatalmas daru van.
A zászlóalj egész harckocsiparkjának mûszaki fõnöke utazik rajta.
Elõttük még két teherautó az egységbõl a mûszakis bakákkal és két
terepjáró. Ennyibõl áll a kis konvojuk. Állnak leparkolva az országút
mellett. Az út szélén egy nemzetiszín karszalagos, civil ruhás krapek
géppisztollyal a kezében sorra leinti az elhaladó autókat. Lõszer vagy
bujkáló terroristák után kutat. Senki nem kérdezi tõle, hogy honnan
van fegyvere és kinek a megbízásából intézkedik. Õ a nép fia. Mindenkit
leparancsolnak a teherautókról. Egy idegen fõhadnagy vezényel.
A zászlóaljhoz tartozik, de eddig nem találkoztak vele. Péternek int,
hogy másszon vissza. Mivel szemüveges, nem vennék nagy hasznát a
figyelésben. Így fent marad õrizni a lõszert. Az út egyik oldalán
a belföldi repülõforgalmat lebonyolító Bãneasai repülõtér. A kijáratától
balra parkoló, mögötte négyemeletes tömbházak. Az út másik oldalán
ültetett hatalmas bokros terület. Így télen a csupasz ágak nagyon
lehangoló és barátságtalan képet mutattak. A híradósokat a bozótos
elõtt állítják fel egymástól tíz méter távolságra, csõre töltött, vállukhoz
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emelt géppisztolyokkal. A parancs szerint itt egy 200 fõs líbiai
terrorista ejtõernyõs csapat fog leszállni. Azokat kell fogadniuk jól
irányzott sortûzzel. A terroristák a repülõteret akarják elfoglalni, hogy
megakadályozzák az orosz kommandósok repülõgépeinek leszállását,
akik a forradalom megsegítésére érkeznek. Péternek a teherautó platón
kényelmesen ülve van ideje ezen a képtelenségen elmélkedni. Nézi az
eget, és elképzeli, ahogy ereszkednek le az ejtõernyõsök, 200-an, jól
kiképzetten, lent meg néhány tucat bakának kell ezt megakadályozni.
Nevetséges, de most nincs kedve nevetni. Ül a ládák között, csak a feje
és a puskacsõ látszik ki belõle. Egyre gyakrabban koppan le a feje. Egy
ilyen pillanatig tartó szundításból riasztja fel az eldördült lövés.
A fõhadnagy elordítja magát: – Arról a tömbházról lõnek! – A bakák
pont háttal állnak, tökéletes célpontként a nyílt terepen. – Gyorsan,
az autók fedezékébe! – üvölti a tiszt. Rohannak át az úton és bújnak
a kerekek alá. A fõhadnagy odakiált Péternek: – Add ide a messzelátót!
– Péter leakasztja a nyakából, és átnyújtja. Még egy lövés csapódik az
aszfaltba. A tiszt is hasra veti magát, és a tömbházak tetejét kémleli
a távcsõvel. Feszült várakozás következik. Lassan telnek a percek, de
úgy tûnik, valaki csak ijesztgetésbõl lõtt. Egy terepjáró jön értük
Otopeni felõl. A nemzetközi reptéren kemény harc folyik. Teherautók-
kal veszélyes odamenni, ezért az odavezetõ úton két laktanya közé
irányítják a három teherautót. A terepjárók mennek vissza Otopeni-re.
Péter akkor kap észbe, hogy elfelejtette visszakérni a messzelátót. Még
a nevét sem tudja a tisztnek. Elhagyják Bãneasát.

Az út erdõk között visz. Menet közben két készenlétbe helyezett ágyút
látnak, körülöttük tüzérek. Ezek is a terroristákra várnak. A teherautók
befordulnak egy földútra, és pár száz méter után megállnak. Itt fogják
tölteni az éjszakát. Az út két oldalán hosszan elnyúló cementkerítések,
a laktanyák közötti „semleges” területen parkolnak. A csapatot figyel-
meztetik, hogy a múlt éjszaka lõtték a tõlük balra esõ laktanyát, ezért
legyenek készenlétben. Ülnek a teherautókon, lassan besötétedik.
Mindenki elõveszi a zsákjából az ellátmányt: babgulyás csülökkel.
Beledöfik a bicskájukat, kanyarintanak egyet, és fel is van nyitva a
konzerv. Egy napja nem ettek rendesen. Parancsba adják, hogy bármi
történik éjszaka, õk kussolnak, mintha itt se lennének. Senki se
használjon zseblámpát, teljes csendben és sötétségben kell maradniuk.
A fegyvert sem használhatják, csak legvégsõ esetben, akkor is csak
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parancsra. Nincs páncélos velük, így védtelenek, és a lõszeres ládákra
is kell vigyázni. A terroristák valószínû, hogy az országúton fognak
elhaladni. Nem vehetik észre õket.

Trá-tá-tá-tá-tá, hasít bele élesen a szurokfekete éjszakába a géppuska
hangja. Kezdõdik. Megelevenedik az ég a világító golyóktól, pereg a
Csillagok háborújának a második felvonása. Leugrálnak a kocsikról, a
kerekek mellé hasalnak, guggolnak. Jelzõfényeket is lõnek, bevilágítja
az egész területet. Lehetetlen, hogy ne fedezzék fel a három teherautót.
A fejük felett, mint parányi üstökösök, suhannak el a golyók.

December 24-e, de a golyók ezt nem tudják. Ugyanolyan hevesen
záporoznak. A cementkerítés mellé vezénylik a csapatot. A lövöldözés
véget ér. Visszamásznak a teherautóra. Pár perc múlva újra kezdõdik.
Megint leugrálnak, bújnak a kerítés mellé. És ez így tart egész éjszaka.
Le-fel ugrálnak a teherautóról. A golyók cikáznak a levegõben, és
amikor a kerítéssel találkoznak, a már ismert fémes csilingelõ hangot
hallatják: pling-pling. Vajon õket lövik? Vagy csak eltévedt golyók?
Végül már úrrá lesz rajtuk a fáradtság, és fásultan guggolva alusznak
a kerítés tövében. A golyók fütyülnek a fejük felett, õk meg fütyülnek
rájuk. Néha egy-egy erõsebb sorozatra felriadnak. 48 órája talpon
vannak, jólesik minden percnyi alvás.

Virrad. Ahogy a tárgyak körvonalai megjelennek, a lövöldözés
abbamarad. Visszamásznak a teherautókra. Egy kék ruhás osztag vonul
el mellettük, a srácok meggyötörtek, elcsigázottak, látszik rajtuk, hogy
õk sem aludtak. Kiderül, hogy tévedésbõl a másik katonai egységgel
egész éjszaka egymást lõtték. Az indító lövéseket talán a terroristák
adták le, de utána hagyták kibontakozni a bakákat. Ez szinte hihetetlen.
Nézik a kerítést. Tele van friss lyukakkal. És pár órája még milyen
bizalommal támasztották! Reggeliznek, aztán indulnak Otopeni felé.
Útközben még betérnek egy híradós egységbe tankolni. Az itteniek
mesélik, hogy Otopeni-ben megint nehéz éjszaka volt, nagyon sokan
meghaltak. A tisztek egymás között olyan terrorista helikopterekrõl
beszélnek, amelyek láthatatlanok. A fegyverzetük meg hiper-szuper,
hangtompítós, infravörös, robbanógolyós, vidiagolyós, amely a páncé-
lon is áthatol.

Péterék csak kapkodják a fejüket. Ez már tényleg sci-fi. Elmegy a
kedvük az egésztõl, ki tudja, mikor és hogyan lesz vége a harcoknak.

56 Szépirodalom



Istenem, ha gyõznének… Minden másképp lenne, véget érne a
Ceauºescu-kor, végre lenne kaja a boltokban, és minden jó lenne. De
ez most még teljesen bizonytalan. Ismerõsökkel találkoznak. Egy
szakasznyi baka a századukból. A csapatszállítójukat javítják itt. Az
ezredparancsnok-helyettes, Brînzaru itt hagyta õket, csak Pepenel
õrmester, a sofõr, egy felelõtlen, vidám fickó van velük. A bakáknak
kell vigyázniuk rá. Kora délután együtt indulnak tovább. Kikanyarod-
nak a laktanya kapuján, utánuk a csapatszállító. Pepenel kidugott fejjel
vezet egy kicsit bizonytalanul. A páncélos kanyarodás közben ide-oda
fickándozik, mint egy makrancos csikó. Egy út szélén parkoló Daciát
enyhén oldalba lök, ettõl az autó a felére zsugorodik. Egy szembõl jövõ
gépkocsit pedig a járdára ugraszt, de így legalább elkerülik az ütközést.
Péterék élvezik a látványt, és nagyokat kurjongatnak. Ilyet csak a háborús
filmekben láttak. Biztatják Pepenelt, aki visszaint, és nagyokat röhög.

A jókedv egybõl alábbhagy, ahogy közelednek Otopeni felé. Egyre
több az út mentén parkoló szétlõtt autó. Egy teljesen kiégett busz
mellett haladnak el. A reptér bejáratához kanyarodva ijesztõ látvány
fogadja õket. Egy teljesen kiégett TAB. Csak a páncél maradt, és a
nyolc gumiabroncsból a drótszálak elszenesedett csonkjai. Vajon me-
lyik egységhez tartozott, a terroristáké volt, vagy az átállt katonaságé?
Vajon a személyzetnek sikerült kimenekülni? Péternek eszébe jut az a
félórás élmény, ahogy kúszott a páncéloson belül, és a felszerelése
mindenbe beakadt. Ezt a jármûvet képtelenség gyorsan elhagyni.
Magában hálát ad a Fennvalónak, hogy akkor nem indult be az
ezredparancsnoki TAB motorja.

Otopeni-ben mozgalmas az élet. Sorfalat állnak a tankok és a
páncélozott lánctalpasok, csövük fenyegetõen mered a leszállópályák
felé. Néhány helyen a cementpálya felhányva, mintha felszántották
volna. Péterék teherautója a kaszárnyák felé vezetõ útra kanyarodik,
és leparkol, mielõtt beérne az épületek közé. Nagy örömmel üdvözlik
a századból a cimborákat. Árpi kivételével itt van az összes régi
cimbora: a bánffyhunyadi Tibi és a kolozsváriak, Zoli, Andor meg
Gyuri, az újonc. Az utóbbi napokat a páncélosban töltötték. Nagy
élménybeszámolók következnek. Péter kérdezi, milyen volt a tûzke-
resztség. Kiderült, hogy 24 órán át nem hagyhatták el a páncélost, a
kisdolgukat a csajkájukba végezték. Benne voltak a sûrûjében, lõttek
is veszettül a televízió épületénél. Többnyire az épületek tetejét, mert
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azt mondták nekik, hogy a terroristák onnan lõnek. Állítólag az
ezredükbõl négyen haltak meg, és többen megsebesültek. Mesélik, hogy
az egyik baka úgy halt meg, hogy a fegyvere a nyakában lógott. A golyó
a puskát találta el, majd gellert kapott, és az állán keresztül az agyáig
hatolt…

Közben besötétedik, és Tibi szól Péteréknek, hogy megmutatja,
merre van a kantin. Most jönnek rá, hogy az ebédet kihagyták. Amikor
belépnek az étkezdébe, Péternek nem csak a melegtõl párásodik be a
szemüvege. Egy feldíszített karácsonyfa áll a sarokban az asztalon
villogó égõkkel. Mennyei érzés fogja el õket. A ceausiszta hadseregben
efféle „vallásos cicoma” elképzelhetetlen volt. Rögtön eszükbe jut, hogy
ma szenteste van, és ez mindenkit örömmel vegyes szomorúsággal tölt
el. Vacsora után a teherautó mellett ásni kezdenek egy nagy lövészár-
kot, hogy mind a kilencen beleférjenek, mert, ahogy a korábban
érkezett cimborák mesélik, itt éjszaka nagy felhajtás várható. A gyalo-
gos szakaszok minden éjjelt a páncélosokban töltenek. Már a lehetõ
legváltozatosabb fajtáit sajátították el az ülve alvásnak. A derekukat,
térdüket fájlalják. Az utóbbit azért, mert álmukban ültõ helyükbõl
önkéntelenül elõrecsusszanva, a térdüket a hideg vasnak nyomják. Gyuri,
a kolozsvári újonc panaszkodik, hogy ebbõl elõbb-utóbb reuma lesz.

Péter elgondolkozik: miért mindig csak éjjel van a banzáj? De sok
ideje nincs ezen mélázni. Jó széles árkot ásnak, hogy fekve elférjenek
benne. A teherautóról a sáncokba hordják a pokrócokat, hogy kibélel-
jék, mint egy fészket. Aztán bevackolódnak a teherautóba a ládák közé,
mert a ponyva azért mégiscsak nagyobb védelmet nyújt a hideg ellen.
Amikor a keresztény világ nyugati fele épp Jézus születésének ünnepét
üli, itt elszabadul a pokol. Az alvás nélkül töltött éjszakák után épp
jólesõ állomra szenderülnének, amikor õrült lövöldözés kezdõdik.
Ugrálnak le a kocsiról, be az árokba. A fejük felett cikáznak a golyók.
Nem tudják értelmezni, hogy kik, merrõl, hová lõnek. A mûsor elsõ
felvonása egy órán keresztül tart. Így köszön rájuk karácsony.

December 25-én éjfél után a lövöldözés alábbhagy, és minden elcsen-
desül. Alszik a kisded a jászolban, a pásztorok és a napkeleti bölcsek
is hazamentek. Péterék takaróikba burkolózva álomra szenderülnek
a lövészárokban, miközben elkezd csendesen, nagy pelyhekben esni
rájuk a hó.
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Történhetett volna másképpen is? Akkor még teljesen átélték azt,
hogy forradalom volt, gyõzött a népakarat, és elûzték a diktátort. Véres
harcok árán vívták ki a szabadságot. Mámorban úszott mindenki, és
nem számított az, hogy egy teherautón alusznak lõszeres ládák és
hátizsákok között, hogy már napok óta nem fürödtek, és ugyanaz az
izzadtságszagú ruharéteg van rajtuk egész nap. Két pofára itták a
híreket, egy új világ üzeneteit.

Egyik nap délutánján, talán épp karácsony elsõ napján nagy tömeg
verõdött össze a teherautók övezte út közepén. Egy repülõs tiszt mesélt
a szájtáti társaságnak. Õ vezette a helikoptert, amiben Ceauºescu és
felesége menekült a Palota tetejérõl, közvetlenül a nagy meeting után.
Péter igencsak nyújtotta a nyakát, hogy hallja a sztorit. Ahogy
körbenézett, már az mámorító érzés volt, hogy milyen demokrácia
alakult ki a feszülten figyelõ hallgatóságban. Amíg a mese tartott,
megszûnt a katonai hierarchia: az ezredes mellett egy közlegény
piszkálta önfeledten a fogát, a kapitány csak a káplár válla fölött
hallgathatta a történetet. Tényleg mesében éltek, egy hihetetlennek
tûnõ utópiában pattanásig feszült, csillapodni nem akaró idegekkel.
Mindenki nyugtalan volt, ezért gyakoriak voltak a veszekedések,
nézeteltérések, amelyek fõleg abból adódtak, hogy ki maradjon õrizni
a teherautót. Mert mindenki nyüzsgött, teljesen szabadon mászkált
mindenfelé a kaszárnyában. Ha tiszt jött vele szembe, csak lazán
szalutált, és nem üvöltötték le a fejét, hogy hol maradt a tisztelgést
megelõzõ három díszlépés meg a feszes tekintet. Karácsonyra ajándék-
csomagokat kaptak, amelyben narancs és csokoládé volt. Igazi csoko-
ládé! Olyan, amit Péter gyerekkorában evett utoljára. A tisztek persze
rendesen beraktároztak mindenbõl. A tévénézés betört a hétköznapok-
ba. Nem csak az esti híradó, hanem egész nap, amikor csak lehetett.
Itt is demokrácia uralkodott: az épp szolgálaton kívüli bakák és tisztek
közösen kuporogtak a készülékek elõtt, és szurkolói lelkülettel druk-
koltak a frissen alakuló politikai eseményeknek. Éjjelente még fel-fel-
csapott egy gépfegyversorozat, de ez már senkit sem zavart. A teher-
autó ponyvája alatt húzták a csendest. Igaz, hogy elég kényelmetlen,
félig ülõ helyzetben, de ez elsõ osztályú hotelszoba volt ahhoz képest,
ahogy a cimborák a páncélosokban aludtak, ahol, ha görcs állt a
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lábukba, még felállni sem lehetett, nemhogy nyújtózkodni. Péterék egy
hetet töltöttek a teherautón. Szilveszter éjszakájára már becuccolták
õket az elit ejtõernyõs kaszárnya sportcsarnokába. Az újév ott érte
Pétert a csarnok padlóján, egy matracon.

BÚÉK 1990. Keserû szájízzel gondolt haza. Otthon most buliznak a
haverok, és végre kitombolhatják magukat, lehet hallgatni az Edda-szá-
mokat és az István a királyt. Sõt a magyar idõ szerinti éjfélkor
hangosan lehet énekelni: Isten, áldd meg a magyart! Nincs Securitate,
nem razziáznak, nem kobozzák el a tiltott lemezeket, kazettákat. Nem
kísérnek be éjnek évadján a rendõrõrsre, hogy hajnalhasadtáig több
oldalon keresztül vallomásokat írassanak arról, hogy kik a barátaid,
és milyen zenét hallgattok, és honnan van a hanglemez, kik a
magyarországi ismerõseid, rokonaid…

Itt ült ötven baka között a tompa morajban, a hangokat elnyelte, és
furcsán, üresen, kongón köpte vissza a csarnok. A bejárat felett egész
nap bömböltették a tévét. Pétert erõs honvágy fogta el, minden
idegszálával vágyott haza. Ehelyett éjfélkor szolgálatba kellett állnia
egy bûzös disznóól kondásszobájában. Itt rendezték be a repülõteret
körbefutó lövészárok egyik õrszobáját. Kihúzták a kábeleket, és fel-
kurblizható telefonokon tartották az összeköttetést a lövészárokban
tartózkodó õrszemekkel és a parancsnoksággal. Minden órában egyszer
csörögtek a telefonok, és sorra jelentkeztek be az õrszemek. Itt az
egyes: minden rendben. Itt a kettes: semmi említésre méltó, és így
tovább. Ketten váltották egymást háromóránként, negyvennyolc órán
keresztül. Utána 24 óra pihenés következett a sportcsarnokban egy
matracon. A disznóól egy hosszú hodály volt, nemrégen építhették,
mert még nedvesek voltak a falak. Száznál is több sovány malac
sivalkodott benne. A végében volt az õrszobának kialakított helyiség,
amely valószínûleg eredetileg kondásszobának készült vagy egyszerûen
csak terménytárolónak. Volt benne egy kis dobkályha, amely veszettül
füstölt, és ha nem tömték folyamatosan, egy pillanat alatt kihûlt a
szobával együtt. A szolgálatban lévõ híradós az asztalnál ült, és a
telefonok csörgését leste. Leváltott társa rendszerint egy téglákra
helyezett ajtódeszkán aludt. Az ajtót valószínûleg a hét törpe házáról
akasztották le, mert 150 centinél alig volt hosszabb. Poros szalmát és
sátorlapot terítettek rá, és máris készen állt a fekhely, amelyre ruhástól
dõltek le. Kint farkasordító hideg és méteres hó volt, amely kitartott
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egészen február végéig. Péter nem panaszkodhatott, mert mégiscsak
egy többé-kevésbé fûtött helyiségben töltötte a szolgálatát. Az egysé-
gükbõl a gyalogosok és tüzérek a lövészárokban teljesítettek õrséget
háromórás ciklusokban, szintén negyvennyolc-huszonnégyes beosztás-
sal. Védték a repülõteret. Senki nem tudta pontosan, hogy kitõl vagy
kiktõl. Péter szolgálata néha egybeesett a cimborákéval. Tibi és Gyuri
érdekes módszert talált ki arra, hogy kicsalogassák egy kis beszélge-
tésre. Elvágták a telefonzsinórt. Ilyenkor ki kellett menni a lövészárok-
ba elhárítani a hibát. Nem haragudott érte, átérezte, hogy milyen lassan
telik nekik az idõ odakint a havas sötét pusztaságban.

Éjszakánként sokszor mínusz tíz fok alá kúszott a hõmérõ, de a
legelviselhetetlenebb a szél volt. Olyankor nem lehetett megmaradni,
és az õrséget óránként váltották. Az egyhangúság kemény egy hónapja
következett. Már újév elõtt nagy hófúvással megérkezett az igazi tél,
amely itt, a román alföldön keményen tartotta magát. A bakák kezdték
egyre nehezebben viselni az õrséget, már egy hónapja nem vetették le
a ruhájukat. A többször átizzadt, majd rajtuk megszáradt alsónemû
alatt, a bõrükön egyre több viszketõ pörsenés, gennyes kelés tört elõ.
Egy hónapja folyamatosan visítottak a disznók a szomszédban és
tüntettek Bukarest utcáin. Már kavargott a fejük a sok párttól és
felhajtástól. Tudták, amíg Bukarestben nem lesz rend, addig itt kell
maradniuk. Mindennap olvasták az újságokat, minden új volt és
szokatlan. Érkeztek a hírek: az elsõ szabad választás áprilisban lesz.
Akkor biztosan csak utána szerelhetnek le. Néhány nap múlva már
más hírek jöttek: a választások májusban lesznek. Csüggedés vett rajtuk
erõt. Még egy hónap pluszban, amit ilyen körülmények között kell
tölteniük.

Egyik éjszaka Péteren volt a sor a telefonszolgálatban. Ült a széken,
sapkáját az asztalra tette, és belehajtotta a fejét. Aludt, amikor egy
puskalövés dördült a közelben. Hirtelen ugrott fel. Elzsibbadt jobb
lábába éles tûszúrások ezrei martak. Már éppen tárcsázni akarta az
elsõ õrhelyet, amikor kivágódott az ajtó, és ketten támogattak be egy
halottsápadt bakát. Úgy tették le a székre, mint egy darab zsákot, és
élesztgetni kezdték, pofozgatták az arcát, és kiabáltak hozzá. Magához
tért. Bal oldalt a télikabátján egy megpörzsölõdött fekete lyuk. Az
õrparancsnok volt vele, és egyik társa az õrségbõl. Kérdezte a tiszt,
hogy fáj-e. Intett, hogy nem, és alig hallhatóan mondta: érzi, hogy a
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bakancsáig lefolyt valami meleg. Ijedtség tükrözõdött fehér arcán. Már
jöttek is a szanitécek egy hordággyal. A mentõautó nem tud idáig
bejönni, muszáj, hogy kivigyék az útig. Óvatosan fektették a hordágyra.
Péter akkor látta a kabátja hátát is. Egy tenyérnyi piros folt volt rajta.
Elvitték. Néhány óra múlva már tudták az egész történetet. A srác
õrségváltás elõtt kapott levelet a barátnõjétõl, aki közölte vele, hogy
elhagyja. Ezután következett az õrség, ahol az embernek töltött
fegyverrel a kezében rengeteg ideje van gondolkozni. Fogta a puskáját,
a szívéhez illesztette a csövét, és lõtt. Csak arra nem számított, hogy
a puska rúg egyet, ezért a lövés jóval a szíve fölött érte. A golyó elõl
bement, és hátul jött ki. De ahol kijött, ott valószínû roncsolt is. Az
eset mindenkit megrázott. Érezték, hogy ha túl akarják élni ezt a sivár
egyhangúságot, akkor keménynek kell lenni, nem szabad feladni. Péter
megint a sportcsarnok padlóján hevert a matracon. Csak közben eltelt
a január. Elõvette a jegyzetfüzetét, és írni kezdett.

„Nem akart itt lenni: a behavazott táj távoli pusztasága, a közeli képek

zord hétköznapjai, a sivalkodó éhes, melegre vágyó malacok újévi hangu-

lata, és a trágyával keveredõ poros szalma, a duruzsoló kemence kétes

meleget árasztó fénye, a társai félkorom arcát bámuló kilátástalanság

társaságában. Ide helyezte a kényszer. S bár remélte, hogy a látszólagos

fogva tartás érzését árasztó lakhely csak ideiglenes, a hulló percek súlyos

nehézségek árán tovaküzdött pillanataiban mégis távoli álomkép felbomló

szemcséinek sokaságává vált a MIÉRT.

Most szalmával beszórt és zöld sátorlappal fedett ajtódeszka a fekhelye,

hol egy moccanás sûrû porfelhõt elegyít az alacsony mennyezetû, nedves

falú istálló kondásszobájának csípõs füsttel kavart levegõjébe.

Kiért és miért és mi köze hozzá? Miért érzi úgy, hogy az egy hónapja le

nem vetett ruha csak önnön koszos bõre, és az alatta felpörsenõ fekélyek

valahol élõ húsába marnak, mint kitörekvõ szennyei ittléte nyomorúságá-

nak, amely keserûséggel vegyül és a remény mellett vágyakozással – mit

úgy érez, bomló agya szüleménye csupán –, és nevethetnékje támad, ha

hallja kövér parancsnoka szusszanásokkal teli, áradozó szövegét, hogy itt

most jó lesz, és csakis jó lehet, hogy ez a hely egy õrszoba, egy komoly

feladatokat ellátó bázis, melyen a világ égtájai felõl beérkezõ híreket gyûjtik,

és utasításokat osztogatnak, ítélkeznek mások és maguk felett, ellátják a

Mindenséget…
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…és a hideg-éhségtõl megvadult disznók (a fal túlsó felén) vihognak élesen

és felváltva, kórusban és kánonban, hogy jól beszél az öregfiú, neki csak

egy csillag kell, csak egyetlenegy, egy kicsit nagyobbacska a jelenlegi négy

kicsi helyett – ha lehet továbbra is az az ötágú, ragyogó-megszokott…

Azt mondják, Új év van, Új remények, Új jövõ, és lobogtatják az

Új-ságokban megjelent Új híreket, az Új világ üzenetét – és a parancsnok

feléje bök, kiveszi kezébõl, jót húz a vodkás üvegbõl: bÚjék 1990…

…halld! néma csönd künn (vagy benn?) összehangzó éhes disznócsorda

Új testvért temet, és mielõtt kihûlne, felfalják a tetemet.”

Péter nem akart hinni a fülének, amikor egyik délután az õrszobán
parancsnoka közölte, hogy hazaengedi négy napra. Akkor már a
bukarestiek rendszeresen jártak haza hétvégente. Még Gyulát is
hazaengedték már, igaz, Kovászna sokkal közelebb van, mint Kolozs-
vár. Február eleje volt, Bukarest teljesen más arcát mutatta most, mint
az események sûrûjében, amikor még lánctalpasok sivítottak az utcá-
kon. A falak még tele voltak feliratokkal: le a kommunizmussal, éljen
a FSN. Akkor még nem sejtették, hogy ebet mondtak, és kutyára
gondoltak. Az üzletek ugyanolyan üresek, ha lehet még üresebbek
voltak, mint azelõtt.

A megszokott sorok mindenütt, talán annyi a változás, hogy a
szalámi- vagy a kenyérsor együttvéve sem volt olyan hosszú, mint
az Északi pályaudvaron az újságárus elõtti. Péter elcsodálkozott, hogy
az emberek milyen kitüntetõ figyelemmel voltak a bakák iránt,
mindegyik sorban elõreengedték. Sõt követelték, hogy elõremenjen.
Egy halom újságot vett. Hosszú az út Kolozsvárig. És végre robogott
a vonat, át a Déli-Kárpátokon. Brassó felé ereszkedve Péter jó mélyet
szívott a levegõbõl. Most elõször érezte azt, hogy Erdély is lehet haza,
„ahol élned, halnod kell”. Végre átérezte azt, hogy szülõföldje a sajátja,
ahol szabadon lehet magyar, és ez nem zavarja román társait, akik
ugyanolyan szabadon lehetnek románok, és a szászok is, és minden
nemzetiség, aki csak Erdély földjén él. Állt a vonat folyosóján az ablak
elõtt, és itta szemével a tájat. A gyönyörû hegyeket és erdõket, szíve
Kolozsvárért dobogott. A legmámorosabb pillanatában sem kerülte el
figyelmét a lány, aki a mellette lévõ ablak elõtt állt, és ugyanúgy bámult
kifelé, mint õ. Ebben a felfokozott idegállapotban nem érzett félelmet,
és románul szólította meg. A lány rámosolygott, és kedvesen válaszolt.
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Mintha Gyulát hallotta volna, csak sokkal szebb kiadásban. Most már
Péter is elmosolyodott az erõteljes akcentuson, és magyarra fordította
a szót. A lány felnevetett. Ettõl Péter önbizalma megnõtt, és fülig
vörösödött. Érezte a vonzalmat, és azt a közösséget, amelyet két erdélyi
magyar fiatal érezhet csak. Mesélt az élményeirõl, a bukaresti forró
napok eseményeirõl, élénken kiszínezve egy-egy történetet. A lány is
elmesélte, hogy õ most éppen vízumért járt Bukarestben. A szülei két
éve Magyarországon élnek, költözik ki utánuk végleg. De lehet, hogy
nem is marad ott, lehet, hogy Dél-Afrikába vagy a Kanári-szigetekre
megy, mert ott sokkal többet lehet keresni. Ezek után Péter egyre
többet hallgatott, már nem akart hencegni, már nem akart megnyerõ
lenni, ez a lány már szívében lezárta azt, amiért az övé még hevesen
dobogott. Estére beért a vonat Kolozsvárra. Amikor a peronra lépett,
mámorító érzés fogta el. Szerette volna egy szuszra bejárni a várost,
ahol felnõtt, és szerette volna egyszerre látni minden utcáját és
épületét, és végül szerette volna azonnal magához ölelni az érte örökké
aggódó édesanyját.

*

Március elején kezdõdött Péter vesszõfutása. Több mint egy évig
tudta tartani bátyja jó tanácsát: a katonaságban a lényeg, hogy maradj
szürke. Ne legyél se elesett, se nagy titán, mert kiszúrnak, és jól
megszívatnak. Eddig egészen jól sikerült, most meg a messzelátó miatt
az ezredparancsnok-helyettes célkeresztjébe került, és nem tudott
szabadulni tõle. Már többször jelentést tett a messzelátóról. Pechére
csak egyet nem tudott megmondani, annak a tisztnek a nevét, aki a
lövöldözés zûrzavarában elkérte tõle a távcsövet. Brînzariu minden
alkalmat megragadott arra, hogy szívassa. Hívatta a parancsnoki
szobára. Amikor Péter megállt elõtte, és szalutált, arcára kiülõ undor-
ral, lekezelõen körbemutatott:

– Katona, hogy tetszik magának itt ez a rend? – így kezdik az
öregbakák is a kopaszok szívatását. Erre nem lehet mit felelni. Péter
is csak állt és hallgatott. Nem értette, mert tele volt a körlet újoncokkal,
és íratlan szabály a katonaságban, hogy a tisztek velük takaríttatják a
körletet. Öregbaka már nem fog seprût a kezébe. Az alezredes most
mégis õt tette oda takarítani. Gondos alapossággal vezette végig a
szobában, és minden apró piszokfoltra rámutatott. Épp csak a fülét
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nem fogta közben. Péter finoman jelezte, hogy értette, és hív egy
kopaszt a századból, aki majd rendet csinál. Brînzariu erre üvölteni
kezdett, hogy Péter megtagadja a parancsot, ki akar bújni a felelõsség
alól, mint ahogy a messzelátóval is tette. És ellentmondást nem tûrõ
mozdulattal nyomta a szemétlapátot és a seprût a kezébe.

Elhûlve nézték a tévében az eseményeket, a bemondó felháborodott
hangon kommentálta, hogy verik a románokat Marosvásárhelyen.
A képernyõ szörnyû jeleneteket mutatott. Emberek rugdostak és egy
táblával püföltek egy földön fekvõ férfit. Botokkal felszerelt emberek
kergették egymást. Teljes volt a káosz Marosvásárhely utcáin. Az
etnikai feszültség gyilkos indulatokba csapott át.

Másnap a reggeli eligazításon az alezredes név szerint szólította
Pétert. Ilyenkor szokták a dicséretet és megrovást kiosztani. Ki kellett
állni az ezred elé. Brînzariu gúnyosan végigmérte:

– Péter tizedes, te magyar vagy, ugye?
– Igen, az vagyok – vörösödött el Péter. A katonaságban idáig

sohasem firtatták hovatartozását. Még újonc korában kétszer vereke-
dett katonatársaival, mert lebozgorozták, de ennél több etnikai alapú
nézeteltérése nem volt. Most érezte, hogy ez valami egészen más. Itt
több száz katona elõtt, nyilvánosan akarják megszégyeníteni magyar-
sága miatt.

– Mondd, Péter tizedes, miért bántjátok ti a románokat Marosvásár-
helyen? – Péterrel forogni kezdett a tér, hirtelen körülnézett, ezernyi
baka állt körben, mindenki zöld volt, és az arcok felismerhetetlenek.
Csak annyit tudott kinyögni, hogy nem tudja, mi van Marosvásárhe-
lyen, mert nem volt ott.

– Te nem láttad a televíziót? – förmedt rá az alezredes. – Ti,
magyarok a saját hazájukban ölitek a románokat! – Péter mellkasában
hatalmas nyomást érzett, csak pillanatokkal késõbb eszmélt rá, hogy
egy darabig nem vett levegõt. A teljes súlyával nehezedett rá a verbális
megszégyenítés. Szívével érezte és vállalta, hogy itt, az alakulótéren
hirtelen a teljes magyarságot képviseli egy személyben, agyával pedig
tudta, hogy valójában ennek a gerjesztett konfliktusnak mindössze egy
elveszett messzelátó az oka.
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