
A TÁBORNOK 

Kinyitotta a szekrényt. Nem tévedett. Sötétszürke ruhája hiány-
zott, helyére egy gondosan összehajtott tábornoki öltönyt akasztott 
a tolvaj. Keményen csillogott az arany-nyakú zubbony, a nadrág vörös 
csíkjai pedig a párhuzamosság katonás, reménytelen szigorával mutattak 
a szekrény aljára. 

A falon, a szekrény mellett húga és testvéröccse fényképe nézett 
rá fekete keretből. ' 

A patikus az ágyúk szakadatlan morajlása közben megállapította, 
hogy a tábornok, akit félórával ezelőtt látott életében először, úgy lát-
szik, meglépett a hadseregből. 

Lent az udvaron, éppen a siralmas állapotban levő vízvezetékkel 
bajlódott, amikor feltűnt a tábornok alakja. „Hol lakik?" — rivalt a pa-
tikusra. „Első emelet, három." — válaszolta ő, miközben szilfák jutot-
tak eszébe. Ennyi volt az egész. A párbeszéd addig sem tartott, mint egy 
puskagolyó csattanása. Drámájukhoz már csak az a rövid, ideges mozdu-
lat tartozott, amellyel a tábornok ismételten végigmérte, mielőtt eltűnt 
a lépcsőház maradványában. A patikus tovább babrált a csap körül, 
amely, mint egy megfulladt hal, tátott szájjal meredt a levegőbe. Amikor 
úgy érezte, hogy a „dolog" megtörténhetett és eleget várakozott már, 
a lila csöbröt ráakasztotta a csap kerekére. „Fordulj vissza te b a r o m ! — 
hallatszott ekkor a lépcsőházból. A patikus épen olyan komolyan fogta 
fel helyzetét, mint az imént. Azonnal megfordult és várt, amíg a tábornok 
szürke, utcai ruhában eltávozott. A többit már tudta. Elég szökevényt 
látott. Pontosan megértette az összefüggéseket. Első pillanattól kezdve 
szabad szemmel tudta követni a szökés gyors, katonás cselekedetét. Azért 
maradt tapintatosan a vízcsap mellett, hogy ideje legyen a tábornoknak 
az átöltözésre. 

Most már csak ellenőrizni akarta magát és arra is kíváncsi volt, 
melyik ruháját találta megfelelőnek a szökevény. 

A tábornoki öltözet közelsége elfelejttette vele, hogy a házak fölött 
lövedékek röpködnek visítozva és nem lehet tudni, az utca melyik pont-
ján zuhannak le. Megigézve bámulta a tekintély jelmezét. A robbanások 
hátborzongató hangjai között, a lövedékek fényének élességével, szemei 
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előtt szilfák jelentek meg. Kékeszöld fasor gyermekkorából és a fasorban 
hátratett kézzel sétált egy tábornok. 

A patikus levetette kabátját, kibujt a nadrágjából és gyorsan fel-
öltözött a szökött tábornok ruhájába. Az öltözet pontosan illett rá. Sétálni 
kezdett a szobában, miközben a repülők zúgása ellenére jól hallotta a szil-
fák andalító suhogását. A tükör elé állt. Megnézte magát. Aztán beleköpött 
a tükörbe. 

Hátratette a kezét. 
Hirtelen irtózatos robbanás rendítette meg az épületet. Citromsárga 

fény villant, egy leomló fal néhány pillanatra összekeveredett az éggel, 
aztán mindent elborító porfelhők gomolyogtak fel a levegőbe. 

Mire elcsendesedett a robbanás, a patikus magához tért. Nem tör-
tént semmi baja. Karcolás sem érte. Feltápászkodott, leporolta ruháját, 
megkereste a falról leesett fényképet, letörölte, aztán eltette a zubbony 
zsebébe. Amikor felpillantott, látta, hogy a másik, leomlott fal helyén két 
katona mászik fel. Két katona, akik a várost elfoglaló csapatokhoz tar-
toztak. A néger szélesen vigyorgott, a másik ráfogta fegyverét, mert oko-
sabb mozdulatot már nem ismert. 

A patikus egyáltalán nem tiltakozott a helyzet ellen. Élete csúcs-
pontján állt a tábornoki ruhában és a szerencse egy egész kifinomult 
esetének tartotta a két katona megjelenését, mintha általuk közelebb ju-
tott volna terve megvalósításához. A katonák nem tudták leplezni bol-
dogságukat, hiszen egy tábornok elfogása hosszú szabadságot, esetleg 
leszerelést jelenthet. 

Nem a robbanás okozta, hogy a patikus gondolatvilágában megvál-
tozott valami és érzéketlenné vált a tévedések iránt. A robbanás csupán 
elősegítette korábbi gyanújának kibontakozását. Hirtelen az is eszébe ju-
tott, hogy valahányszor szilfák alatt sétált, mindig nyugtalanság fogta el. 

Ha ebből az ú j szempontból nézzük a dolgot, nem titkolhatjuk, 
hogy a patikus életének csakugyan ragyogó magaslatára érkezett. Vágyai 
drámájának közepébe került és ennek felismerése döntő bizonyíték amel-
lett, hogy a robbanás nem rendítette meg, sőt ellenkezően, használt tisz-
tánlátásának. A véletlen fényes játéka a csoda lenyűgöző erejével hatott 
rá. A két katona megjelenése a játéknak induló jelenetet hitelessé tette. 
A patikus két ember ítélete szerint csakugyan tábornok volt, méghozzá, 
ez már szinte mulatságos, azt hitték, hogy polgári ruhába készült átöl-
tözni. Nem élvezte a katonák tévedését, mint ahogy könnyelmű emberek 
tették volna helyében. Inkább ünnepélyesség töltötte el, a csodatétel nagy 
adománya izgalomba hozta. Élvezte saját átlényegülését, amint a két 
katona váratlan megjelenése kiszabadította a patikusság kényszer hely-
zetéből és tábornokká tette. Erkölcsi igaza épen abban nyilvánult meg, 
hogy ezt a megpróbáltató adományt elfogadta. Így a dologban rejlő szél-
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hámosság még inkább szentek magasságába emelte, mert ezekben a per-
cekben a tábornokká válás semmiféle előnyt nem jelentett. Már pedig ő 
az elfogatásban rejlő minden kockázatot vállalta, még azt is, hogy vala-
melyik közkatona merő elfogódottságból vagy lámpalázból agyonlőjje. 

De miért tette tulajdonképen? Mi sodorja olyan ellenállhatatlanul 
ebbe a végzetes játékba ? Erre nem tudott felelni önmagának. 

A katonák látva, hogy a tábornok mozdulatot sem tesz szökés 
megkísérlésére, zavartan tisztelegtek, aztán oldalukhoz támasztott fegy-
verrel hátra kísérték az utcákon előnyomuló tankok és teherautók között 
a nevezetes hadifoglyot. Az ágyúk tetején ülő katonák elégedett pillan-
tást vetettek rá. 

Egy hevenyészett parancsnokságra kísérték be, ahol két őrnagy 
vette át. Miután tábori telefonon üzeneteket adtak le, megkezdték a tá-
bornok kihallgatását. 

— Neve? — kérdezte az egyik őrnagy, akinek bal szeme hiányzott 
és mind két kezén csúnya forradások voltak. 

— A nevem? — ismételte meg a kérdést hibátlan kiejtéssel. — 
A nevemre nem emlékszem pontosan . . . 

Most látszott csak, hogy igazán tábornok volt, mert ú j énje szem-
pontjából tiszta igazat mondott. 

— Lehetséges, hogy nem emlékszik a nevére? — rettent vissza az 
őrnagy. 

— Nem emlékszem pontosan — folytatta, igazi, tábornoki emléke-
zetét megerőltetve a fogoly — olyan hirtelen jött sok minden. Alig tudom 
összeszedni magam. Hiába próbálok mélyebben behatolni nevem kérdé-
sébe, nem s ikerü l . . . Oh, igen, igen, valami eszembe jutott, patikusnak 
csúfoltak sokan, nem is tudom miért, de nem hiszem, hogy ennek valami 
köze lenne a nevemhez. 

A tisztek tanácskozni kezdtek az asztal mögött. Egy fekete hajú, 
barna bőrű százados azt ajánlotta, hogy folytassák csak a kihallgatást, 
a tábornok nem alakoskodik, igazat mond. Kijelentése nagy hatással volt 
a két őrnagyra, maguk mellé ültették és kérték, legyen segítségükre en-
nek a különösnek induló ügynek, ha tud. 

A tábornokot félelem támadta meg. Hátha rájönnek? Egyre biz-
tosabban érezte, hogy tábornoknak kell maradnia. Nem leplezhetik le. 
Nem a botránytól félt, hanem attól, hogy elsikkad va l ami . . . Talán az 
igazság. . . Még nem tudta pontosan, ismeretlen ok deleje vonzot ta . . . 
Szíve a torkában dobogott és homloka gyöngyözött, mint a halálfélelem 
óráiban. 

— Nem lenne jobb, ha egy kicsit pihenni hagynánk, Tábornok úr? 
— kérdezte a vak őrnagy. 
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— Nem — kiáltott — nem, az csak rontana a dolgon. Hálás len-
nék, ha segítségemre lennének. Talán meg tudom közelíteni önmagamat. 

A másik őrnagy listát vett elő és tagoltan olvasni kezdte a birto-
kában levő tábornokok névsorát. 

— P. G.? — csillogott a kérdés szemüvegén. 
— N e m . . . 
— Z. V.? 
— Nem. Nem én vagyok . . . 
Minden erejét és bátorságát összeszedte. Az idő sürgette és hiába, 

n e m . . . 
A fekete százados hátradűlt székében és mintha valami mellékes 

dologról lenne szó, közbeszólt. 
— Tulajdonképen emlékszik valamire életéből? 
A tábornok hálásan sóhajtott. 
— Nem is tudom biztosan. . . talán egy délutánra. Szilfák között 

álltam, igen, igen, kékeszöld volt a fák színe. Azt hiszem, nem gondol-
tam semmire, csak álltam az időben. Oh! Most már arra is emlékszem, 
hogy hátratett kezekkel álldogáltam o t t . . . Igen, most ju t eszembe. Egy 
kisfiú állt a fasorban és csodálkozó szemekkel bámult rám . . . 

— Másra nem emlékszik? 
— Nem, e pillanatban még n e m . . . Azt kellene tudnom, hogy hová 

mentem akkor a szilfasorból.. . 
— Igen — ismételte a százados — azt kellene tudni, hogy hová 

ment akkor a szilfasorból.. . 
És egészen ráhasalt az asztalra. 
— Egyáltalán, elmozdult onnan? . . . 
— Tessék? — kérdezte rémülten a tábornok. 
— Azt kérdeztem, hogy egyáltalán elmozdult-e onnan? Vagy lehet, 

hogy most is ott áll? 
A két őrnagy zavartan nézett a századosra. Valamit mondani akar-

tak, de ekkor hirtelen beszélni kezdett a tábornok. Valósággal ömlöttek 
belőle a szavak: 

— Visszamentem a laktanyába. Akkor kaptam az első megbízatást, 
hogy keressem és gyűjtsem össze őket. Oh, tudom már, tudom már az 
egész életemet. Pontosan teljesítettem a parancsokat. Fölfelé akartam törni. 
Biztos voltam abban, hogy az igazság ellen harcolok, mégis kitartottam. 
Az volt a feladatom, hogy megtisztítsam az országot t ő lük . . . 

— Kiktől? — kérdezte a vak őrnagy. 
— Ne zavarjuk őt — vágott közbe szenvedélyesen a fekete száza-

dos. Aztán a tábornokra nézett. 
— Folytassa tábornok úr. Tökéletesen értem, amit eddig elbeszélt. 

Tehát megkezdte a tisztogatást? 
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— Igen. Nem válogattam az eszközökben. Titkos rendőrök, ké-
mek álltak rendelkezésemre. Hatalmas irodám volt. Az egész országra 
kiterjedő szervezet. Úgy működtünk, mint valami emberfaló gép. Aki 
a kezünk közé került, azt feldolgoztuk. 

— Többé senki sem látta őket, úgy gondolja? 
— Csak egy kartonlap maradt utánuk. Név, születési év, lakás, 

foglalkozás. 
— Ezek mindnyájan kommunisták voltak? 
— Nem tudom. Mi annak neveztük őket. 
— A kartonon ez is be volt jegyezve? 
— Igen. 
— És annyit jelentett, hogy nincs több gond rájuk? 
— Pontosan. De honnan tudja, százados úr? 
A százados hallgatott. Arca nagyon csúf volt ebben a pillanatban. 

Aztán végigsimitotta fekete fürtös haját s megszólalt: 
— Beszéljen tovább a működéséről. 
A tábornok folytat ta: 
— Számokat már nem tudok mondani, elfelejtettem, de azt hi-

szem, tökéletes munkát végeztem. Voltak személyes ügyeim is. Polgári 
ruhában közéjük vegyültem. Megismertem a magánéletüket. Belebonyo-
lódtam szerelmi ügyeikbe is, annál érdekesebb volt a vadászat. Mikor már 
mindent tudtam, elküldtem értük az adminisztrációt. Milyen sápadtan 
reszkettek, amikor megpillantottak egyenruhában az íróasztalom mögött. 
Akkor már vallatták őket. Az egyik leköpött. Egy nő. Sötétbőrű, fekete-
hajú nő volt. Nem haragudtam érte. Sőt, nem engedtem tovább kínozni. 
Kíméletből golyót kapott. 

A százados arca nyugodt volt. 
— Mikor lett tábornok? 
A tábornok zavartan hallgatott. 
— Nem tudom — szólt végre — erre nem emlékszem. Nem. nem 

ilyesmit ne kívánjanak tőlem. 
A hangján kétségbeesés remegett. 
— Jó, köszönöm. Csak azt mondja el, amit akar. Nem kívánom 

befolyásolni. Vagy nem akar többet mondani? Akkor nem fárasztjuk 
tovább. 

— Beszélni akarok! — kiáltott a tábornok — még valamit nem 
mondtam el. Nem beszéltem róluk. Nem, nem még semmit sem mondtam 
el a Graber testvérpárról. 

A százados most szinte belemart az asztalába, úgy figyelt. 
— Fiatal lány volt az egyik — suttogta a tábornok — huszonegy 

éves. A testvére két évvel idősebb. Ártatlan, tiszta emberek voltak, 
álmodozók. Nem szervezkedtek, csak éppen rosszul érezték magukat a 
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diktatúrában. Ügy viselkedtek, mint két gyerek. Mi kérdeztünk, ők fe-
leltek. Minden kérdésünk csapda volt. Minden csapdába beleestek. Hon-
nan tudták volna, hogy halálukhoz gyűj t jük az adatokat? S milyen szé-
pek voltak, milyen csodálatosan szépek . . . 

A tábornok hangja elcsuklott, a szeme zavarosan csillogott. 
— Ez a testvérpár egyedül élt? — hallatszott hirtelen a százados 

izgatott kérdése. 
— Nem, hármasban éltek, idősebb tes tvérükkel . . . aki nagyon 

szerette őket. 
— Ki volt a harmadik? 
— Szürke, mindennapi polgár az államban, kis szolga a zsarnok-

ságban. Patikus volt. Nem sokat törődött az eseményekkel. A két fiatal 
testvértől teljesen különbözött.Ők olyanok voltak, mint a nyugtalan, 
színpompás virágok, mint a calyx r o s a e . . . A patikus csak a dolgát vé-
gezte és szerette a testvéreit. 

— És ö n őket is elvitette? 
— Igen. 
— És mit csinált velük? 
— Megöltem őket. 
— A patikust pedig békében hagyta? 
— Igen. 
— Motozzák meg ezt az embert — állt föl az asztal mögül a szá-

zados és intett két álmos őrmesternek, akik egy fapadon ültek és közöm-
bösen bámultak maguk elé. 

Megmotozták. Sem ilyen írást nem találtak nála. Csak egy kere-
tezett fénykép került elő a zubonya zsebéből. Fiatal lány és f iú fény-
képe, akik mosolyogva néztek a világra. 

A százados kezébe vette a fényképet. Arca most kemény volt és 
katonás. 

— Vezessék el ezt az embert — mutatott a tábornokra, vegyék le 
róla a katona ruhát. Adjanak neki valami polgári öltönyt és küldjék haza. 

Az őrmesterek szeméből eltűnt az álom. A megdöbbenéstől telje-
sen felébredtek. Az őrnagyok pedig szinte egyszerre oltották el izgal-
mukban illatos cigarettájukat. 

A tábornok hadonászva tiltakozott: 
— Szenvedni akarok! Ne küldjenek el. Valakinek bűnhődni kell 

a szörnyűségekért. Én bűnhődni akarok. Nem bízom a megtorlásban.. . 
Értelmetlenül kiabált, a hangja kellemetlenül recsegett. 
A százados visszadobta a fényképet. 
— Vigye és menjen vissza a patikába. 
A tábornok könyörögni kezdett. 
— Akkor tartóztasson le azért, mert gyáva voltam. Mert semmit 
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nem tettem az érdekükben. Tűrtem, hogy elhurcolják ő k e t . . . a táborno-
kok, akik ott álltak hátratett kézzel a szilfasorban . . . 

A százados intett. 
— Vigyék, őrmester. Csinálják azt, amit mondtam. 
— Ne küldjenek haza — visította a tábornok. 
De már hiába. A két őrmester, kaliforniai fiúk, megragadták a 

karját és magukkal vitték, bár fogalmuk sem volt arról, hogy mi tör-
tént. itt. 

A tábornok értelmetlen ordítása még hallatszott egy ideig, aztán 
csend lett. A félszemű őrnagy visszanyerte önuralmát. Higgadtan kér-
dezte: 

— Őrült volt? 
— Nem — válaszolta a százados és duzzadt szája keserűen elfer-

dült — német. 
És hangjában inkább szánakozás volt, mint megvetés. 
A két őrnagy egymásra bámult. Valamit sejteni kezdtek Euró-

pából, de a dolgot nem egészen értették. 
A százados is rágyújtott ós foga között a cigarettával csak eny-

nyit mondott: 
— Messze vagyunk még Berlintől. 
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