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Jezsó Ákos
Hány pofonig vagy magyar?

Ez egy igaz történet az egykori Csehszlovákiából.
Ha jól emlékszem, 1978-ban történt. Vagy ’79-ben? Már nem tudom… 
de ez nem is olyan fontos. Sokkal fontosabb, hogy egy színmagyar falu-
ban. Csak a rendőr, az iskolaigazgató, a párttitkár, a téeszelnök és az ál-
lomásfőnök volt szlovák. Kolonisták – ahogy mondták róluk a tejboltban. 
Persze szigorúan a hátuk mögött.

Az osztály morgott. Mérgesen. Ez most nem az a szokásos duru-
zsolás volt. Nem, azt a tanárnő megszokta. Fel sem kellett néznie, 
ha éppen a naplóba írt valamit, vagy elmélyülten javította a dolgo-
zatokat – úgyis tudta, hogy mi történik, tudta, hogy ki szövegel. Lá-
tatlanban megmondta. Elég volt behatárolni, hogy merről is jön a 
susmus, és máris mondta: Balázs, Kiss és Zsemle, ha nem fogjátok be, 
mehettek le az igazgató elvtárshoz! És Balázs, Kiss és Zsemle azon-
nal befogta, mert féltek az igazgató elvtárstól, akinek barnák voltak 
a fogai a sok cigarettázástól, és akkora tenyere volt, mint egy pékla-
pát. Fiatal korában bányász volt, de felkarolta a Párt, és ide helyezte. 
Ide, az ország szélére, az Isten háta mögé!, mondogatta odahaza a fe-
lesége, aki mint általában az asszonyok, roppant elégedetlen volt az 
urával. Mert a Mrinálcsik is Kosicén lett igazgató, pedig sokkal kevesebb 
munkaegységet teljesített, mint te! Meg az a málé szájú Sturbanyek is jó 
helyen kapott állást! De hát te egy tehetetlen, tutyimutyi alak vagy, meg-
elégszel ezzel az eldugott faluval, ahol ráadásul mindenki magyar és még 
magyarul is beszél! Azt sem tudom, hogy mit zagyválnak itt összevissza! 
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Tegnap is! Bementem a tejboltba, és a hátam mögött összesúgtak. Biztosan 
kibeszéltek! És innen még busszal is egy óra, mire beérünk Levicére! 

Az osztály morgott. 
Mind mérgesebben. 
A tanárnő idegesen nézett körbe. Tudta az okát. Tudta, mert az 

óra előtt, amikor a rendőr elvtárstól átvette az igazolványokat, mind-
egyikbe belelapozott. És látta. De nem mert szólni. Csöndben vette át 
a rendőr elvtárstól. Gyermekkorát deportáltként Csehországban töl-
tötte. Még egészen kicsi volt, amikor 1946 telén odahurcolták, szinte 
az egész faluval együtt. Fűtetlen marhavagonokban utaztak, három na-
pon keresztül. Az ajtót kívülről rájuk zárták, és csak a hideg jött be. Sü-
völtött a szél, az a fagyos szél, ami 1946 telén eluralta a Szudétákat. So-
sem fogja elfelejteni, hogyan ölelte magához az édesanyja, hogy teste 
melegéből valamit átadjon gyermekének. Hogy ne fagyjon meg.

A tanárnő akkor megtanult félni.
Egy életre megtanulta, hogy a túlélés egyetlen záloga, ha az em-

ber fejet hajt a hatalomnak. Hiszen visszajöttek. Hazatérhettek. 
Mert a Párt megengedte. De csak azoknak, akik fejet hajtottak. Akik 
beálltak a sorba. A többiek ott maradtak. Špindlerův Mlýnben. Ott 
maradtak, és már sosem jönnek haza. Ott nyugszanak…

De neki a néphatalom megengedte, hogy tanuljon, hiszen pa-
raszti származású. Hogy néptanító legyen. Hogy Petőfi nyelvén va-
dócba rózsát öltsön. 

Itt.
A tanárnő félt. Nem, most nem a Szudétáktól vagy a Párttól. Éle-

tében először most a saját osztályától rettent meg. A nyolcadikos, 
nagyszájú, tizennégy éves kamaszoktól. 

– Tanárnő kérem, itt valami baj van, rosszul írták le a nevemet! – 
mondta ki a ki nem mondható szavakat Feri.

És az osztály egyöntetűen mellé állt.
– Az enyémet is! – kiáltottak fel innen is meg onnan is. 
És átszakadt a gát. 
Az egész osztály egyszerre sorolta, hangosan és egymás szavába 

vágva a saját nevét, azt, ahogyan hívják, és azt, ahogyan az életükben 
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először megkapott személyi igazolványukba a belügyi szervek beír-
ták. Mert nem úgy írták be, ahogyan otthon őket hívják, ahogyan 
a téren egymást szólítják, vagy ahogyan a tejboltban a Dusi néni, 
a téeszirodán meg a Tóni bácsi böki oda, hogy no, mi van, mi kéne? 
Nem. Más nevet kaptak. Idegen, ismeretlen nevet. Minden magyar 
nevet szlovákul írtak le. Így lett a Ferencből František, Istvánból 
Štefan, Imréből Imrich, Jánosból Ján, Sándorból Alexander, Ilonából 
Helena, Erzsébetből Alžbeta. De még a családnevük is megválto-
zott: Bölč, Baláž, Herdič, Kiš, Lelkeš, Šimon, Šomodi, Žemle, Čáno, 
Čizikov, Čomorov, Hedi, Hőlde, Maďaričov, Naďov. 

– Tanárnő kérem, engem nem így hívnak, én ezt nem veszem 
át, javítsák ki! – folytatta Feri. Szemében égett a tűz. A felhábo-
rodás, a harag. Hogy elvették. Ezt is! Még a nevét is! Apjától és 
anyjától elvették a földjüket, az egyetlen vagyonukat, amit most a 
téesz művel. Elvették az állatokat is, meg a lovat. A Laci lovat, aki-
ről apja annyi mindent mesélt, de már rég nem él, mert megsza-
kadt, mert a téeszben annyit pakoltak a kocsira, hogy nem tudta 
elhúzni. És a Laci lovat akkor leölték. Kolbászt csináltak belőle 
és szétosztották a téesztagok között, a néphatalom ajándékaként. 
De az apja nem kért belőle. És most még a nevét is elvették! Azt, 
ahogyan hívják!

Innen is, onnan is fütty csattant, no meg taps. Az osztály lázadt. 
– Ez az Feri, mondd meg! Ne hagyd magad! – kiáltozták a gyer-

mekek. 
A tanárnő meg sem mert mozdulni.
– Ne csináljátok, fiúk! – motyogta halkan, hogy még maga sem 

hallotta. Tudta, hogy mit jelent ez a lázadás. És a szívében, ott mé-
lyen, legbelül egyet is értett velük. De ezt nem merte kimutatni. És 
azt is tudta, mert ismerte a növendékeit, Ferit is ismerte, hogy ennek 
nem lesz jó vége.   

De Feri nem fejezte be. Kiment a katedrához, és a tanárnő aszta-
lára lerakta a személyi igazolványát.

– Nem veszem át, javítsák ki! Engem nem így hívnak! Ez nem az 
én nevem! – mondta határozott hangon, és visszament a helyére. És 
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az összes gyermek felállt, és mindenki visszavitte az igazolványát és 
lerakta a tanárnő asztalára. 

Az egész osztály.  
Mind a negyven gyermek.
Mert egynek sem úgy írták le a nevét, ahogyan hívják.
A tanárnő összezavarodott. Mit csináljon? Nem tudta. Csak any-

nyit tudott, hogy ha most a fiúk mellé áll és az ő véleményüket kép-
viseli a hatalom, vagyis az igazgató elvtárs irányába, akkor kirúgják 
az állásából és soha többé nem taníthat. Pedig erre szentelte az életét. 
Hogy vadócba rózsát öltsön.

Döntött. 
Túl kell élni. Ezt is, mint minden mást. A marhavagont, a Szu-

détákat, a deportálást, Špindlerův Mlýnt és a jogfosztottságot. A túl-
élés iránti vágy óhaj és sóhaj, ösztön, félelem, erő. Soha többé nem 
akart a vesztes oldalra állni.  

– Jól van, Feri, gyere le velem az igazgató elvtárshoz, neki mondd 
el, hogy mit akarsz! – motyogta halkan, de ezt a halk motyogást az 
egész osztály hallotta. 

– Ez az Feri, mondd meg neki! – kiáltották amolyan válasz gya-
nánt innen is meg onnan is. És Feri tapsviharban ment ki a teremből. 
Ő lett az osztály hőse.

Az igazgató elvtárs roppant ideges lett, amikor a tanárnő el-
mondta, hogy mi történt az osztályfőnöki órán. Rágyújtott egy ciga-
rettára és a füstöt teljes erőből Ferire fújva kiáltotta: 

– Mit képzelsz, te taknyos kölyök? Kinek a kenyerét eszed? Ha jó a 
szlovák kenyér, akkor szépen behúzod a seggedet és elfogadod a népha-
talom rendjét, mert ez már lázadás, és tudod, mit csinál a néphatalom a 
lázadókkal? Kicsinálja! – És itt az igazgató elvtárs a nagyobb nyomaték 
kedvéért a nyaka előtt elhúzta a kezét. Pontosan tudta, hogyha ez a kö-
lyök balhét csinál, akkor abból még neki is baja lehet. És hiába ácsin-
gózik egy jobb állásért Levicére, sohasem kaphatja meg, mert még he-
lyi szinten sem tudta leverni a néphatalom elleni felkelést. Gyenge és 
tutyimutyi emberré válik a tankerület és ami még rosszabb, a Párt előtt. 
És akkor vége. Vége mindennek. És ráadásul még az asszony is a fejére 
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száll. No, ez lenne a legrosszabb mind közül. Ezt tudná legkevésbé el-
viselni. Az otthoni lapos megjegyzéseket. Hogy semmire sem jó. Még 
egy diákot, egy tizennégy éves kamaszt sem tud megfogni.

– Átveszed, vagy sem? – üvöltötte az igazgató elvtárs.
– Engem nem így hívnak – válaszolta csöndesen Feri. Félt, már 

hogyne félt volna, de azt is tudta, hogy igaza van. Mert más a neve, 
mint amit rákényszerítenek.   

– Szóval nem veszed át? – kiáltotta az igazgató. 
Feri megrázta a fejét. Akkora pofont kapott, hogy majdnem le-

repült a feje.
– És most már átveszed? – hallotta Feri kívülről, messziről az 

igazgató hangját. Apjára gondolt, arra, hogy mit ugatnak itt a szlo-
vákok, ez egy ősi magyar föld, itt mindenki magyarul beszél, de itt 
mindent elvettek a magyaroktól, még az apja Laci lovát is, és most 
még a nevüket is. Megrázta a fejét. Nem. Ki kell állni az igazunkért! 
Egyszer véget kell vetni ennek a folyamatnak! Nem! A nevemet már nem 
adom!

– Szóval nem. Így is jó! – válaszolt az igazgató elvtárs, és egy 
újabb pofonnal honorálta Feri makacsságát. 

A vércsepp úgy csöppent a gallérra, hogy nem is látszódott, hon-
nan jött. Pedig jött, határozottan. A többiekkel együtt. A pofontól 
eleredt Feri orra vére és televérezte az ingét. 

– Átveszed, te kurva kölyök! – ordította az igazgató, és visszakéz-
ből egy újabb pofont küldött. 

Feri megszédült. Látása elhomályosult. Az ütlegektől az inge csu-
rom vér lett, akarata meggyengült, ellenállása megtört. Nem volt már 
más vágya, mintsem az, hogy hagyják abba. Hogy ne fájjon. A pofon, 
a verés, a szégyen. És hogy elmehessen. Szabadon. És szabadon azt 
tehessen, amit csak akar. A szabadság, és hogy ne verjék. Mert a fáj-
dalom a lelkébe, a szívébe és a húsába hatolt. És megölt mindent és 
mindenkit.

Bólintott. Igen, ő is szlovák. 
És átvette az igazolványt.
És szégyellte magát.
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És amikor hazatért, otthon magára zárta a garázs ajtaját, és bosz-
szúból, mérgéből a biciklije küllőjét piros-fehér-zöld szigetelő sza-
laggal tekerte körbe. 

Az összes küllőt.
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– Menjünk le Jutasra – mondta Jancsi.
– Apád megnyúz, ha megtudja – vágtam rá.
– Ha megtudja – jött a válasz. Értettük. Harmadik társunk, Zoli, 

hallgatott, mint legtöbbször. Egy percig szótlanul álltunk a város 
szélén és észak felé néztünk. Ott van Jutas, magyar és orosz katonai 
tábor, meg a laktanyák és a lőterek, mind sűrű erdők között.

Néztünk, vágyakozva. Bár azt is éreztük, baj lehet a dologból. Akkor 
már napok óta hallottunk lövöldözést a város felől is, meg a környék-
ről. Még nem volt ez háború, de nekünk ennyi is az volt, hiszen az iga-
zit nem láttuk. Ekkor voltunk tizenegy-tizenkét évesek, és ha azt a szót 
hallottuk: háború, fekete-fehér híradófilmek jutottak eszünkbe, németek 
és szovjetek küzdelme, Dunába rogyott hidak, szétlőtt házak látványa. 

De ez itt más volt. Forradalom, harsogták az utcákon, és mi is 
mentünk tüntetni. Olyan jó volt a felnőttek között menetelni és azt 
kiabálni, sok ezer másik hangban elveszni: „Ruszkik, haza!”

Jancsi már el is indult. Ilyenkor már semmi sem volt a mezőn, 
legfeljebb itt-ott száraz kukoricatövek, alig álltak ki a földből, a szá-
rakat már levágták és elvitték. Mi meg átvágtunk a nagy, üres mezőn, 
a távolban láttuk a vasutat és a sínek mellett az őrházat. Volt egy ös-
vény, át a szántóföldön, nem csak mi tapostuk, hanem a laktanyák-
ban szolgáló, de a városban lakó katonatisztek is.

Most azonban senki sem jött velünk szemben. Kékesszürke volt 
az ég, október végén jártunk. Délután volt, varjak jajongtak valahol 
messzebb. A Bakony sötétkék szaggatott vonal volt, megszoktuk a 
látványát. Most is fújt a szél, ahogyan mindig.
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Az erdő jobbára fenyőkből állott, de akadtak lombos fák is. Ré-
gebben megesett, hogy egész csapattal jöttünk erre. A sűrűség feke-
tének látszott még nyáron is, ezért volt benne valami titokzatos. Kó-
sza híreket korábban is hallottunk arról, hogy valahol a „Cserben” 
van egy fegyvergyár, néhány gyereknél itt-ott olykor felbukkant pár 
töltény. Itt most az erdőben ez jutott eszünkbe. Találtunk már üres 
töltényhüvelyeket itt is. Minél beljebb hatoltunk, annál kevesebbet 
szóltunk. Később már némán lépdeltünk a bokrok, a fák között. Tá-
volabb volt egy műút, amin nemegyszer szovjet tankok vonultak dü-
börögve, füstölve és bűzösen. Vagy teherautókon katonák, ezek löve-
geket vontattak. Volt, hogy Hajmáskér felől naphosszat hallatszott 
az ágyúk dörgése: a szovjetek gyakorlatoztak.

A fatörzsek között nagyon halványan már átderengett a sok sár-
gára festett emeletes ház. Ez itt a magyarok laktanyája volt, a szovje-
tek hátrébb vannak, tudtuk már jól. Közben vizsla szemmel figyeltük 
a füvet meg az avart a lábunk alatt, hiszen kincset érő töltényhüve-
lyeket találhattunk. Mert a katonák olykor itt a fák között is lövöl-
döztek. Néha ez hozzánk is elhallatszott. Hármunk közül én laktam 
a legközelebb, a város szélétől, a nagy ürességtől a negyedik ház volt 
a miénk.

Lapultunk egy bokor mögött. Valami zaj csapott fel a hátunk mö-
gött, azt hittük, őrjárat lepett meg bennünket. Jancsi bevetette magát 
egy fatörzs mögé, mint egy igazi partizán. Én megdermedtem, Zoli 
lelapult a fűbe – aztán kiderült, hogy csak egy addig rejtőző madár, 
talán egy fahangú fácán szállt el alacsonyan, de éktelen robajjal.

Egymásra néztünk, az ijedtséget jó lett volna egy nagy nevetéssel 
elűzni, de most egyikünknek sem volt ehhez kedve. Lapultunk és fi-
gyeltünk. Néha akaratlanul is a filmekből ismert szovjet partizánok-
nak képzeltük magunkat, akik az úton elhaladó német hadoszlopot 
figyelik, hogy aztán később rátámadjanak. Nekik olyan fegyvereik 
voltak, láttuk a fekete-fehér filmeken, amikből sohasem fogyott ki 
a lőszer. Németet meg mindig csak távolról láthattunk, fasisztának 
nem lehetett arca, és őket mindig elkaszálta egy-egy diadalmas szov-
jet sorozat.
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Néha körülnéztem, nehogy meglepjenek minket. De hát most 
forradalom van, ugyan ki támadna…? Hallottuk, hogy a szovjetek 
ki sem dugják az orrukat a laktanyákból, még nem kaptak parancsot, 
hogyan kell viselkedni, hát kivárnak. Reggel, délben és este a rádiók 
mellett ültünk, rossz volt az adás. Most már a szabad magyar adókat 
is zavarták, nem csak a Szabad Európát. Tizenkét évesen is nagyon 
érdekelt a politika, és reméltük, most vége a vörösök uralmának. Hi-
szen úgy tűnt, minden megváltozott. Csoda történt pár nap alatt, 
már árulnak szabadon nyomott újságokat, mindenhonnan leverték a 
vörös csillagokat, kilyukadt a magyar zászlók közepe! Nem jártunk 
iskolába, mert veszélyes lett volna. Sohasem lehet tudni, mikor vál-
toznak a dolgok, sokszor egyetlen óra alatt is. A szüleink óvatosságra 
intették egymást, és minket.

De ki tud megfékezni három kiskamaszt, akik már tudják, mi a 
dörgés? Most sem lenne szabad itt lennünk. De hát itt vagyunk, és 
éreztük, milyen bátrak vagyunk.

Kicsivel később a fák között morajlást hallottunk. Kilestünk és 
láttuk, hogy egy csapat magyar katona közeledik a fák között. Nem 
hiszem, hogy bevetésen voltak, inkább valamit kerestek a bokrok kö-
zött. Hallottuk a kiáltásaikat. Az a morajlás meg két teherautótól 
származott, ezek lassan közeledtek a laktanyák felől, de most meg-
torpantak. No, ebből baj lehet, gondoltuk, és előbb lehajolva, szinte 
négykézláb osontuk el, mi „hős partizánok”, majd később cikázva 
futottunk a fák között. Az erdőszéli bokrok takarásában loholtunk 
vissza a nyílt mezőre. Innen, ha messze is, de láttuk már a város 
szélső házait. Én a miénket is.

Már nem akartunk visszamenni a laktanyák felé és a töltényhü-
velyek sem voltak már olyan fontosak. Még ritkás bokrok között vár-
tuk be Zolit, aki szokása szerint el-elmaradt, bámészkodott. Jancsi 
körülnézett, de mielőtt szólhatott volna, mindhárman meghallottuk 
azt a szokatlan, kattogó zajt, ami nagyon gyorsan közeledett.

Az erdő felől jött, mintha csak a nyomunkban járna. A helikop-
ter sötétzöld volt, nagy vörös csillaggal és valamilyen fehér számokkal 
az oldalán. Nagyon gyorsan odaért fölénk, bár kicsit elhúzott oldalra 
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és megfordult. Vagy száz méterre lehetett tőlünk, egy nagyon ma-
gas, odaképzelt sokemeletes ház tetejének vonalában. Jancsi intege-
tett volna, de mire felemelte a kezét, nagyon furcsa zajt hallottunk a 
forgószárnyak kattogásán túl.

Zoli el sem hitte, igaz, én sem. Valahol a nagy olajzöld test ele-
jén, az ablakok alatt, ami mögött láttuk a pilóta körvonalait, fények 
villantak fel. Ugyanakkor a fejünk fölött valami süvített, a bokrokról 
és a szélső fák ágairól valósággal lerobbantak a lombok… Recsegett 
minden, de legfőképpen az a fegyver ropogott.

Lőttek ránk! 
Jancsi meg én a földre guggoltunk. Nem vetettük magunkat 

hasra, ahogyan a filmekben láttuk, annyira meglepődtünk. Azt hit-
tük, elég, ha csak leguggolunk. Felettem volt egy bokor, az elrejtette 
előlem a helikoptert, de valami azt súgta, a pilóta, vagy aki a géppus-
kát kezeli, továbbra is lát engem. 

Zoli rekedt kiáltással vetette le magát. A lövések még záporoztak, 
de csak a fejünk fölött csapódtak be. Földet, ágakat, lekaszált lombo-
kat vetettek szét mindenfelé, azt hiszem, a fejemre is jutott, a hajamba. 
Nem tudom, meddig tartott az egész, talán egy percig sem, aztán a 
helikopter elröppent, távolabb szállt, majd visszakanyarodott a lakta-
nyák felé, hamarosan eltűnt a fák fölött, és már a hangját sem hallot-
tuk. Talán felnőtteknek néztek minket? Forradalmároknak? Vagy lőt-
tek volna úgyis, akárkik vagyunk, mert az volt a parancs?

Nem kellett egymást biztatnunk, rohantunk hazafelé! Át a nagy, 
nyílt szántóföldön, követtük az alig kanyaruló ösvényt. Már édes nyál 
gyűlt a számba és fogyott a levegő a tüdőmben, mégis csak akkor 
álltunk meg, amikor jó messze voltunk a jutasi erdő szélétől, és elég 
közel a város szélső házaihoz. Jancsi meg én együtt futottunk idáig, 
ahogyan máskor is, mert hiszen mi ketten mindent együtt csinál-
tunk. Zoli kicsit lemaradt, és amikor közelebb ért, láttuk arcán a torz 
fintort. Nagyon megijedt és nagyon kimerült. Lihegett, ahogyan mi 
is. Hosszú percekig álltunk arccal északnak. Ha ismét felbukkan a 
helikopter… Kicsi fekete folt lesz az ég alján, talán még nem halljuk 
a hangját sem, de akkor aztán futás hazáig!
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Ám elmúlott a veszély. A világban igen, de nem bennünk. Még 
remegett a lábunk és talán nem csak a fáradtságtól. Zoli is odajött, 
néztük egymást. Jancsi jutott szóhoz elsőnek.

– Ha ezt elmondjuk otthon, többé nem jöhetünk ki. 
– Nem csak ebben a hónapban…
– Vagy novemberben, ha még tart majd a forradalom…
– Vagy soha többé.
Még mindig Jutas felé figyeltünk. Aztán vezényszó nélkül, egy-

szerre fordultunk a város felé. Már benne jártunk a délutánban. 
Ahogy mentünk a szélső házak közé, minden ablakban ott virított a 
kettőskeresztes-sávos Kossuth-címer. Mert hát forradalom van!

A mi házunk volt a legközelebb. Jancsi még egyszer figyelmez-
tetően rám pillantott: „Hallgatunk!”, és elmentek. Én lassan somfor-
dáltam be a házba. Apám a nappaliban ült, a Szabad Európát hall-
gatta, jó hangosan, mert most már szabad volt így is. Anyám a kony-
hában csak annyit kérdezett:

– Történt valami?
– Semmi érdekes – feleltem. 
A torkot szorító félelem csak akkor apadt le bennem. Még ki-

néztem az égre – kék volt, mégis szürke, és már hűvös. Mint máskor, 
októberben.
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Budapest, Nyugati-pályaudvar
1947. szeptember 19.

Hazafelé a vonatút össze sem hasonlítható a hajdani keletre tartó, 
nyomasztó, végtelennek tűnő vonatúttal. Akkor az ismertből tartot-
tam az ismeretlen felé, most a megszokottból zakatolok a számomra 
idegenné vált irányába. Robogó állandóságának dacára nem tudom 
megszokni. Budapest–Baskíria, Baskíria–Fekete-tenger, Fekete-ten-
ger–Budapest. A világom, az életem megközelítőleg harminchárom 
hónapja kifordult a sarkából. Ki tudja, hogy mire érek haza? Ki tudja, 
hogy vár-e valaki otthon? Ki tudja, hogy van-e még egyáltalán ott-
honom?

Begördül vonatunk a budapesti Nyugati-pályaudvarra. Tizenhat 
éves voltam, amikor elvittek a Szovjetunióba, idén a tizenkilencet töl-
töm be. A leghátsó vagonban ücsörgök, tenyerem izzad, ahogy ma-
gamhoz szorítom kicsiny faládámat. Nincsenek jelek, hogy bárki várna 
rám. Azután mégis. Lelépek a peronra, fürkészem az embereket, és ak-
kor hirtelen a pályaudvaron várakozók sokaságában megpillantom egy 
ismerős alak körvonalait. Hosszú, öles léptekkel nekiindulok. Anyám 
is észrevesz, és sírva rohan felém ócska papucsában. A Friss Újságból 
értesült a hazaérkezők névsoráról. Olyan szorosan ölel, hogy félő, 
kinyomja belőlem a derekasan megőrzött szuszt. Szótlanul indu-
lunk el a kijárat felé, ahol váratlanul megcsap a friss borsóleves il-
lata. Ételt osztanak a hazaérkezők számára. Ösztönszerűen beállok 
a sorba, és egy tapodtat sem mozdulok. Anyám rezzenéstelen arccal, 
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tanácstalanul néz rám. Idegesen felé sandítok, arckifejezésem meg-
ereszkedik, ott ül benne majd három év éhezése, szomjúsága, meg-
aláztatása. Megérti a helyzetet, hiába vár otthon az illatos, friss ke-
nyér, most kell ennem.

Budapest környéke, 1945. január – Baskíria
1946. december

A szovjet főhadiszálláson szenvedélyesen kóstolgatják a nevemet, 
mint szokványos esetben az ételt. Hertz Annának hívnak, tizenhat 
éves vagyok, de tisztán látom, a helyzet egyáltalán nem normális. Azt 
szajkózzák, hogy nem vagyunk magyarok, hiába hisszük magunkról, 
hiába énekeljük tiszta szívből a magyar Himnuszt. A nevünk idegen 
hangzású, és egy igazi magyar 400 évet vissza tud igazolni.* Meg azt 
is mondják, hogy hozzunk magunkkal szép ruhákat, mert bálba visz-
nek, aztán meg azt mondják, hogy jóvá kell tennünk a háború bűneit, 
ezért nekünk kell felépíteni azt, amit a németek leromboltak.

A marhavagonban eltöltött egy hónapnyi vonatút léleknyomor-
gató, gyomorforgató, röviden fogalmazva állatias. Megkönnyebbülés 
kiszállni a koszos, húgy- és hullaszagú szerelvényből. Megérkezünk 
a baskíriai fogolytáborba, ahol nemcsak az időjárás, hanem a fogad-
tatás is rideg, és kórusban skandálják: germán kutyák! Felsorakoztat-
nak, majd kezdetét veszi a számlálás. Irgalmatlanul döcögősen halad 
a dolog. Nem sok idő kell, hogy kitisztuljon a kép, az őr nagyjából tí-
zig tud számolni. Minden nap más a létszám, torzul a számozás, át-
számolja a bemenőket, azután a kimenőket, de sehogyan sem egye-
zik. Nevetnék, ha nem törne rám a sírás reggelente, mikor kidobálják 
a barakkból az éjszaka elhunytakat, lelövik a szökéssel próbálkozó-
kat. Újraszámolnak. Akinek van hangszere, húznia kell a talpalávalót, 
hogy a halott feltáncoljon a mennyországba, vagy eloldalogjon a tá-
bor kapujáig. Ott holtan esik össze, mint a megroggyant öreg, falusi 
ház. A halottak eledelül szolgálnak a farkasok és a sakálok számára. 

*   Hadifogolynapló, Ember az embertelenségben című könyv, naplórészlet
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Éjszaka hallom fülsértő vonyításukat, remegek a félelemtől, alig tu-
dok elaludni. Az állatok állandóan éhesek, ahogy mi is szakadatlan 
koplalásra ítéltetünk. Az éhezést rosszabbul viselem, mint az egész 
napos fizikai munkát. Mínusz negyven fokban kifejtjük a kőtömbö-
ket, amelyekből por lesz, majd pedig formába öntve tégla. Az Urál-
ban ugyanis folyton építkeznek, és ahhoz mérhetetlen mennyiségű 
tégla szükségeltetik. Téglagyártással telnek a napjaim, de van, hogy a 
kolhozban dolgozom.

Egy nap éktelen ricsajra, kiabálásra leszek figyelmes. Egy fiút 
rugdosnak, ahol csak érik, kiderül, hogy szökni próbált. A kemény 
csizma a bordáját éri, rátapos az ujjaira, és addig kínozza, amíg meg-
fagyott kezének kis- és gyűrűsujja letörik. A foglyok nem mernek 
odanézni, mindenki koncentráltan végzi a dolgát. Kivéve engem. 
Valamiért fogva tart a fiú látványa. Rájövök, hogy ismerem. Ő az 
a nyúlánk termetű, kócos hajú fiú, aki tegnap este a savanyú ká-
poszta mellé kapott tenyérnyi lepényt megfelezte velem. A gyilkos 
fegyver a fiú halántékához ér, a harminc kilós tégla kiesik a kezem-
ből és nagyot puffan a hóban. Az egyik szovjet őr felkapja a fejét, 
felém indul, fegyverét lengetve teli torokból üvölti: Davaj! Davaj! 
A fiú élete megmenekül, de két ujja bánja az engedetlen viselkedé-
sét. Olcsón megúszta, súgnak össze körülöttem. Folytatjuk a munkát, 
ugyanúgy múlnak el a napok. A fiú láthatólag nagyjából helyrejött, 
mindig úgy helyezkedik, hogy közel legyen hozzám. Sikerül kiderí-
tenem a nevét, Liebe Mihálynak hívják. Az uráli hideg nem kímé-
letes, észre sem veszem, és egy délután az orrom lassan kifehéredik 
és fagyásnak indul. A fiú mit sem törődve a többiekkel, hozzám lép, 
és finom mozdulataival addig dörzsöli hóval, amíg az felenged. Kö-
szönöm az életemet, súgja közben a fülembe. Azon kapom magam, 
hogy mosolygok.

Furcsa látvány a hegesedő seb az ujjai helyén, mégsem fordu-
lok el undorodva. Sőt, egy pillanatra elkap a vágy, hogy megcsókol-
jam. Belepirulok a gondolatba. Elképzelésem sincs, hogy mi a titkos 
módszere, de mindig szerez pár falatnyival többet a vacsoránál, és 
önzetlenül megosztja velem.
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Egyik nap egy pakli jóskártyát csúsztat a kabátzsebembe. Azt 
mondja, hogy boszorkány lehetek, mert megbabonáztam. Nem sze-
retem ezt a szót, ellentmond keresztény neveltetésemnek, mégis 
készségesen elfogadom, mert ajándékozás közben felkavaró hullá-
mokban tör rám a vonzalom. Az érzés, hogy Misi törődik velem, a 
szeretet, a biztonságérzet, amit nyújt, semmihez sem fogható. Az el-
csent, közös pillanatainkban újra teljes értékű embernek érzem ma-
gam. 

Esténként titokban kártyát vetek, addig sem gondolkodunk sors-
társaimmal. Egyik vacsora után a karcsú, szőke doktornő áll a ba-
rakkajtóban. Nem a velünk egyívású, kitelepített Volga-német, aki 
néha besegít a sebkötözésbe vagy levezeti a szülést, hanem a he-
lyi orvosnő, aki bizonyos időközönként meglátogat minket. Vizitá-
ciójának mostani oka, hogy felmérje egészségi állapotunkat, illetve 
beadja a tífuszoltást meg a szokásos gyógyszereket. Mióta adagol-
ják, nincsenek fájdalmaim, sokkal nyugodtabb vagyok, és egyálta-
lán nem menstruálok. Épp egy kártyaparti kellős közepén vagyunk. 
Amióta megkaptam Misitől a kártyát, ez az egyetlen esti szórakozá-
sunk, amivel sikerül távolra űzni a ránk telepedő tébolyt. A gyakor-
lott doktornő elvégzi a dolgát, majd hozzám siet.

– Cigányka! Jósolsz nekem is? – kérdi izgatottan.
Cigánynak néz, hisz a köztudatban az él, aki jósol, az csak cigány 

lehet. Kizárólag a kártyára összpontosít, meg sem néz tüzetesebben. 
Pedig ha közelebbről szemügyre venne, akkor jól látná, hogy a hajam 
szőke, akár az aranyló kalász, a szemem nefelejcskék, bőröm hófehér. 
A jóslásért cserébe malacsültet ígér. Összefut a nyál a számban, több 
mint egy éve nem ettem húst. Kártyát vetek, és minden szépet ígérek 
neki. Gazdag, jóvágású, hűséges férjet, takaros házat csinos kerttel és 
egy tucat lurkóval. Arcán szétterülő ragyogás jelzi, hogy elégedett a 
jövendölésemmel. Másnap hozza jutalmamat, az egy szelet malac-
sültet, amin megosztozunk Misivel. Együtt esszük meg, parányi ha-
rapásokkal, kiélvezve minden falatkáját.

Megrendülve veszem tudomásul, hogy szenteste van, és mint a 
betlehemi csillag az égen, felfénylik egy csillagnyi hit, hogy végre 
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hazamehetünk. Mindenféle hírek szállingóznak a karácsonyi hó-
eséssel karöltve, miszerint odébb kell állnunk, hogy helyet szorít-
sunk az újonnan érkező háborús bűnösöknek. A bőrünk alá, a szí-
vünk zugába bújtatott remény most helyet követel magának. Egész 
testem libabőrös lesz, az addig távolinak, elérhetetlennek tűnt haza-
térés egyszeriben elérhető közelségbe kerül.

Urál, Baskíria, 1946. december – Kaukázus, Fekete-tenger
1947. szeptember

Újfent bevagoníroznak minket. Misivel indulás előtt szorosan ölelke-
zünk. Lehúzom a kezére tekert rongyos ruhadarabot, hogy megfog-
hassam hiányos ujjú kezét. Fogalmunk sincs, hová fut a vonat, merre 
visz majd tovább a végzetünk, találkozunk-e újra valaha. Félelmünk 
be is igazolódik, mert elérve Kutaiszit, néhány szerelvényt lecsatol-
nak és átkötik egy másik vonathoz. Misi a lecsatolt vagonban van, és 
élete másik kanyart készül bevenni, mint az enyém. Nemhogy köze-
lítenénk, egyre távolodunk a hazánktól, egymástól. Az aggodalom és 
a megkönnyebbülés között vergődünk, az érzés nehezen csillapodik, 
ellenben a vagon faláról lassan alácsurog az olvadó szürke hólé. Oda-
fekszünk, hogy igyunk belőle, enyhítsük szomjúságunkat. 

Mikor megérkezünk a Fekete-tengerhez, az elénk táruló végte-
len kék látványa valósággal elvakítja a szemünket. Ránk tör a forró-
ság, nyakig felöltözve, téli ruháink alatt szinte izzadunk. Vicces lát-
ványt nyújthatunk, akár a bazári majmok, fut át az agyamon a gro-
teszk képzet. A következő gondolatom Misihez vándorol, nagyon 
hiányzik, előtör belőlem a kínzó vágy, hogy bárcsak velem lenne és 
láthatná a semmiből előbukkanó végeláthatatlan víz szépségét. Vi-
harosan dobáljuk le magunkról vastag öltözetünket. A tűző napfény-
ben szembesülök először testem tetű marta, véresre vakart sebeinek 
látványával. Nehezen tudok megbarátkozni, kiengesztelődni azzal, 
akivé váltam az elmúlt hónapok alatt. Idővel a forró éghajlat, a sós 
tengervíz jelentősen hozzájárulnak a sérüléseim gyógyulásához, és 
még valami.
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Az Urálban tapasztalt mínusz negyven fok helyett a Fekete-ten-
gernél plusz negyven fok van. A tengerparton végig mosóteknők 
állnak. Ki kell nyernünk a part oldalára lerakodó magnetitet. Úgy 
kell kimosni a homokot, hogy csak a vasérc maradjon, ülepedjen le 
a teknő aljában. Kilóra mérik a vasércásványt, ha jól dolgozunk, tel-
jesítjük a napi normát, fürödhetünk a tengerben, vagy vállalhatunk 
még munkát pénz reményében. Életemben először kóstolók fügét, 
mandarint. Szétomlik a számban a különleges íz, és az édes lé le-
csurog a szám szélén. Egy szívdobbanásnyi másodpercig úgy érzem, 
hogy a paradicsomba kerültem. 

Napról napra észlelem magamon a változást, a fájdalmaim eny-
hülését, ahogy a csontjaimat dermesztő hideg lassan kiolvad belő-
lem. Átjár a melegség, és a helyébe belső nyugalom költözik. Szinte 
mindig fáradt vagyok, mert a többtonnás ládák megtöltése embert 
próbáló feladat, mégis elégedettség jár át: nem éhezem, van ágyam, 
meg tudok fürdeni, de legfőképpen életben vagyok. Akik hiányoz-
nak, amire éhezem, az a szeretet, Misi és a családom. A tenger kö-
zelsége, az otthon távolsága. Vajon mi lehet velük? Miért nem kapok 
soha egyetlen levelet sem? 

A külső sérülések lassan behegednek, de a felszín alatt továbbra 
is kínlódó árnyakkal küszködöm. Visszatérő álmomban vonatok za-
katolását hallom. Végül eljön értem a vonat, és hazagurulok a vágá-
nyokon. 

Debrecen–Budapest környéke
1947. szeptember, Szent Mihály hava

A kocsi lelassít a nyúlánk, kócos férfi mellett. Ketten ülnek benne, 
apa és fia. A fiatal, debreceni fiú érdeklődve szólítja meg:

– Hová megy? 
Szánalmas látványt nyújthatok, gondolja a nyúlánk férfi, ha már 

egy gyerek is megsajnál. Válaszolna, hogy haza, de ki tudja, van-e még 
hová hazamennie, nem talál-e idegeneket a szülei által évtizedek 
alatt, kemény munkával felépített házban. Annyifélét beszélnek, az 
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ember már azt sem tudja, hogy mit és kinek higgyen. Ezért inkább 
csak szűkszavúan kiböki:

– Budapest felé.
– Honnan jön? – érdeklődik az apa. 
– Fogolytáborból.
– Szálljon be! Elvisszük – ajánlja fel a fiú, aki a kormány mögött ül.
Hitetlenkedve bámulja, ahogy a nyúlánk, kócos férfi megpróbál 

bemászni a kocsiba, de sehogyan sem sikerül neki. A fiúnak feltűnik, 
hogy hiányzik két ujja. Végül a segítségére siet, és az apjával ketten be-
emelik a hátsó ülésre. A nyúlánk, kócos férfi az oldalára helyezkedik, 
és szorosan az ablakhoz húzódik. A fiú hátrapillant, némi viszolygás-
sal teli félelem suhan át az arcán, mondana valamit, de aztán meggon-
dolja magát. Visszanyeli a mondandóját, menetirányba fordul, és in-
kább szótlan marad az út hátralévő részében. A férfi nem rühes, de bi-
zonyára valami hasonlóan kellemetlen gondolat legyinti meg apát és 
fiát. Honnan tudhatnák, hogy a félelem a csontjaiba ette magát, és ez 
a jelenlegi világ teljesen idegen számára. Újra meg kell tanulnia enni, 
járni, ülni, és élni. Ülni, igen. Most éppen ülni. Apának, fiúnak fogalma 
sincs róla, hogy a több mint két év fadeszkán töltött éjszakázás kise-
besítette a farcsontját.

A kocsi rákanyarodik egy Budapest környéki utcára, és a nyúlánk, 
kócos férfi megállítja őket a templom előtt. Segítenek neki kikászá-
lódni, azután visszaülnek, és az apa veszi át a kocsi vezetését. A fiút 
nem hagyja nyugodni a férfi, ezért visszatekint, hogy a hátsó ablak-
üvegen át kövesse szemével, amint a férfi a templom felé baktat. Ek-
kor egy kisalakú, meggyűrődött füzetre lesz figyelmes a hátsó ülésen. 
Megkéri az apját, hogy álljon félre az autóval. Hátranyúl a füzetért, 
kíváncsisága győzedelmeskedik, ezért beleolvas a sorokba.

Aug. 26. Nehéz munka van a bányában. Annáról nincs hír.
Aug. 27. Szökevény internáltakat hoznak a lágerbe. Annáról nincs hír.
Szept. 5. Munkánk a tegnapi, alig eszünk, reggelire, ebédre, vacsorára 

kevés káposztalevest. Annáról nincs hír.
Szept. 6. Ma is silány a koszt, ráadásul egész nap esik, jobb nem gon-

dolni a télre. Túléljük? Annáról nincs hír…
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A fiú összecsapja a füzetet, nem akar szembesülni a borzalmak-
kal. Még átfut rajta a kínzó kérdés: Ki lehet az az Anna? Kipattan az 
autóból, loholásba kezd, utoléri a kócos, nyúlánk férfit, és elszoruló 
torokkal kezébe nyomja a naplót.

A legszebb ruhámat öltöm magamra. Szent Mihály hava van, és 
hazajövetelem óta a második vasárnapi szentmisére megyünk a szü-
leimmel. Mikor a templomhoz érünk, megkondul a harang, jelnek 
vélem, ami megállásra késztet. Felnézek toronyiránt, azután mögé, 
az égboltra emelem tekintetemet. A felhőkből két angyalszárny raj-
zolódik ki, földbe gyökerezik a lábam.

– Mit lát? – kérdezi egy összetöpörödött kis nénike, aki mellém 
keveredik. Körbehordozom a szemem, az emberek egyre csak gyűl-
nek, jönnek ünnepelni.

– Nénike, ismeri Liebe Mihályt? Tudja esetleg, hogy életben ma-
radt-e? – kérdezem félénken. 

És ekkor valaki megfogja a kezemet. Erős, meleg kéz szorítását 
érzem, és a két hiányzó ujj helyét. Otthonosan simul bele a kezem 
az ismerős, csonka kézbe. Mintha a semmiből nyúlna utánam, hogy 
örökre megtartson. Bemegyünk a templomba, leülünk a padba, de 
kezünk továbbra is egyben tartja darabokra hullott életünk.

– Anna, hitted-e, hogy az elcsatolt vagonjaink egyazon vágányon 
újra találkoznak? – súgja a fülembe. Belehajol a hajamba, lehunyom 
a szemem. Tragédiák árnyékában fogant találkozásunkra gondolok. 
Azután a hosszú útra, a hullámzó hitünkre, ha ideig-óráig el is ha-
gyott minket, végül visszataláltunk önmagunkhoz.

Felhasznált irodalom: 
Hadifogoly napló, Mensch in der Unmenschlichkeit
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Apám emlékére

Aludnia kellett volna, de bármilyen fáradtnak érezte magát, nem jött 
álom a szemére. Nem a távolban, a Tisza hídja fölött süvítve szálló 
lövedékek hangja zavarta, nem is a körülötte horkoló, álmukban mo-
tyogó, néha hadonászó bajtársai közelsége, ezt is, azt is megszokta 
már. Volt benne elég része, amióta beszippantotta ez az átkozott há-
ború. A mostani szállásuk, egy félig romos parasztház udvarán álló 
pajta palotának tűnt a régebbiekhez képest. Aludt már fenyőágak-
ból tákolt kunyhóban, amit reggelre méteres hó lepett be, és földbe-
ásott lyukban állva, ahol bokáig érő vízben tocsogtak, így volt ideje 
megtanulni: ha elég fáradt az ember, bárhol el tud aludni, márpedig 
ő nagyon fáradtnak érezte magát. Nemcsak az utolsó pihenő óta el-
telt tizennyolc óra fáradsága dobolt a fejében, inkább az utóbbi két 
év összes szenvedése. 

Először még minden olyan volt, mint egy hősi álom. Amikor 
meghozta a postás a behívót, még izgatottan várta a „nagy kalandot”. 
Az iskolában a tanító úr, az első nagy háború veteránja gyakran és 
lelkesen mesélt nekik a harcokról, a dicsőséges csatákról, amit a világ 
legbátrabbjai, a magyar katonák az Isonzónál és más, mesebeli nevű 
idegen helyeken vívtak. A kis falusi iskolában minden fiú titkon arról 
álmodozott, hogy ő is olyan hős lesz, mint a tanító úr, és visszaszerzi 
a drága hazától elrabolt területeket, amit Trianonban a békazabáló 
franciák elcsaltak. Ez a „békazabáló” különösen tetszett a fiúknak, 
annyira, hogy a háborús játékokban a legyőzött ellenséggel mindig 
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békát próbáltak etetni, amit a patakparton fogtak, de ez többnyire 
csak a csataláz újbóli fellángolásával járt. Gyula nem is emlékezett 
olyanra, hogy valamelyik vesztes fiúnak sikerült volna egyszer is akár 
csak a szája közelébe tuszkolniuk a békát.

Így hát, amikor megjött a behívó, büszke volt, hogy ő is a hazát 
fogja védeni. A kocsmában, ahová a magafajta fiatal legények inkább 
csak az öregek meséit hallgatni jártak, most a legmódosabb gazdák 
fiai is meghívták egy italra, és mindenki az ő egészségére emelte a po-
harát. Azok is, akik eddig a szegény asztalos hetedik gyermekét észre 
sem vették. Még a jegyző úr is megszólította az utcán, és pár haza-
fias, lelkesítő szó után sok szerencsét kívánt a dicsőséges harchoz. 
A fiú büszke volt, bár aggasztotta, hogy az édesanyja szeme pirosra 
van sírva, de aztán elintézte magában azzal, amit az öregapja mondo-
gatott mindig: „az asszonynép szeret sírni, de nem is baj, mert így ke-
vesebbet kell nekik pisilni…”

Önkéntelenül elmosolyodott az emlékre, de aztán még jobban el-
facsarodott a szíve. 

Szegény édesanyám! Hát még akkor hogy sírt volna, ha tudja, mi vár 
rám. Akkor sírta volna csak ki a két szemét! – gondolta, nagyot sóhajtva. 
Elképzelni se tudná szegénykém, ami borzalmat láttam, de talán jobb 
is! A Don-kanyar… a partizánok meg a pergőtűz… és azóta az állandó 
menekülés. Vagyis hát, ahogy a napiparancsban írni szokták: „az arcvonal 
kiegyenesítése”. Jó nagy kiegyenesítés volt!

Szippantott egyet az utolsó cigarettavégből, amit tartogatott ed-
dig, de most már nem bírta megállni, hogy rá ne gyújtson. Amíg ide-
gen földön jártak, sok száz kilométerre az otthontól, nem is érezte, 
hogy honvágya volna. De most itt, az hazai tájakon, a szülőfaluja kö-
zelében belehasított a vágyakozás.

Hányszor jöttünk erre édesapámmal meg a bátyáimmal, amikor a 
hordókat hoztuk szüret előtt a tokaji boros gazdáknak! Hányszor men-
tünk át a hídon Rakamaz felé? Ott, a hegyen, de sok jó bort megittunk! 
Ha nem lenne éjszaka, még a présház is idelátszana, ahová jártunk. Kí-
váncsi lennék, él-e még az öreg Józsi bá’?

Ahogy az emlékei előtódultak, egyre nehezebb lett a szíve. 
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Vajon mit csinálhat most édesanyám? Alszik-e, vagy ő is virraszt, 
mint én? Csak még egyszer megölelhetném! Hiszen itt vagyok, közel, 
nincs több húsz kilométernél… Ha nem az országúton mennék, hanem 
toronyiránt, még három óra se kéne, hogy hazaérjek. Jó is lenne! De még 
ha el is tudnék menni, ha nem vennék észre… Itt, a frontvonal közelében 
minden tele van tábori csendőrökkel, és ők nem sokat vacakolnak, egyből 
falhoz állítják a katonaszökevényeket. Pedig milyen jó lenne! Édesanyám 
hogy meglepődne! 

A gondolat befészkelte magát a fejébe, nem hagyta nyugodni, 
amíg a tépelődéséből valami mozgás fel nem zavarta. Kilesett a pajta 
hézagos deszkafalán, és látta, hogy a parancsnoki állásnak kijelölt 
ház elé egy biciklis futár érkezett. A katona a falhoz támasztotta az 
ütött-kopott drótszamarat, és körül se nézve besietett az épületbe, 
menet közben bontogatva az oldaltáskáját, hogy mielőbb kézbesít-
hesse a hozott parancsot. A fiú megbűvölten nézte az otthagyott ke-
rékpárt.

A Jóisten küldte ide ezt a bamba futárt! Biciklivel hazaérthetnék, meg 
vissza is, még a reggel előtt. Megölelhetném az édesanyámat, édesapámat, 
és senki sem tudna róla.

Egy pillanat alatt döntött. Óvatosan, csendben lépkedve kisur-
rant a pajtából. Éppen csak körülpillantott, aztán felkapta a futár 
biciklijét, és felpattant a nyeregbe. Teljes erejéből tekerte a pedált, 
amíg el nem hagyta az útkanyarulatot. Minden pillanatban várta, 
hogy felharsan egy kiáltás, egy lövés dörren… de nem történt semmi. 
Mégis csak akkor nyugodott meg kicsit, amikor már a városon kí-
vül járt. Az országutat kukoricaföldek szegélyezték, amiknek ilyen-
kor, ősz derekán már csupasznak kellett volna lenniük, de ebben az 
évben a gazdáknak kisebb gondjuk is nagyobb lehetett annál, mint 
hogy levágják a szárakat. Ez most nagyon jól jött a szökevénynek, 
hiszen a sűrű górék eltakarták az út felől. A napok óta tartó borús-
ködös idő után a Hold éppen most kapott kedvet, hogy kikukucskál-
jon a rongyos felhőcafrangok közül, megnézni, mi történik idelenn 
a Tisza mellett. A fiú ennek nem nagyon örült, hiszen így nagyobb 
volt a veszély, hogy meglátja valaki, akinek nem kéne. Ő a sötétben, 
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de még tán csukott szemmel is hazatalált volna. Jól ismerte errefelé 
a földutakat, békeidőben jó néhányszor menekültek erre a barátai-
val egy-egy jól sikerült báli mulatság után, amikor vagy a helyi le-
gények, vagy a csendőrök kergették a szokásos lányok miatti vere-
kedések résztvevőit. Nemigen kellett keresgélnie az utat, így hamar 
elérte a falujuk elejét. A legszélső háznál, mielőtt a kukoricás mel-
lett kikanyarodott volna az utcára, várt egy kicsit, fülelt, nem jár-e 
arra valaki.

A faluban minden csendes volt, még kutyaugatás sem hallatszott. 
A fiú a sövények árnyékában osont az utcájukig, és óvatosan köze-
lített a házukhoz. A torkában dobogó szívvel nyitott be a nyikorgó 
kiskapun. Halkan kocogtatta meg a pitvarajtót, és elöntötte a bol-
dogság, amikor meghallotta édesanyja hangját:

– Ki van ott? 
– Én vagyok, édesanyám! – válaszolta halkan. – Hazajöttem!
Odabent petróleumlámpa gyulladt, az ajtó kinyílt. Apja állt ott, 

ingben, mezítláb, alvástól borzosan. Büszke férfiember lévén csak 
annyit mondott:

– Hát megjöttél! – De a szemében igazi öröm csillogott. Háta 
mögött álló felesége boldogan lépett előre, és úgy ölelte legkisebb 
gyermekét, mintha sose akarná elengedni. Mikor végre kibontakoz-
tak az ölelésből, és végigtapogatta a fiát, hogy minden porcikája ép-
ségben van-e, az első kérdése az volt:

– Éhes vagy-e, gyerekem? Igaz, csak egy kis kenyér van, meg 
aludttej… Mindent elvittek a katonák – nézett a fiára az örömköny-
nyein át.

– Jó az nekem, édesanyám! Odakint a fronton néha még ennyi 
se jutott.

Beleharapott a kicsit szikkadt kenyérbe, amit az anyja elébe ra-
kott, és a jól ismert ízt megérezve újra kicsordult a szeméből a könny, 
amit csak a zubbonya ujjával törölt le.

– Ilyen jót nem ettem, édesanyám, amióta elmentem! Semmilyen 
pék nem tud ilyen finom kenyeret sütni!

– Egyél csak, gyerekem! – biztatta az anyja.
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Az első öröm csitultával sort kerítettek a beszélgetésre is. Min-
denkit felemlegettek, és Gyula örült, hogy a családja, a testvérei a há-
ború ellenére jól vannak. Gyorsan telt az idő, és a fiúnak eszébe ju-
tott, hogy mennie kell.

– Máris elmégy, gyerekem? – jajdult fel az anyja. – Azt hittem, 
maradsz egy kicsit.

– Nem lehet, édesanyám! – válaszolta. – Tudod, csak úgy eljöt-
tem, nem kérdeztem senkit.  

– Katonaszökevény vagy? – döbbent meg az apja. – Megbolon-
dultál, te gyerek? Ha megfognak, kivégeznek! 

– Nem szöktem el, édesapám, csak úgy hazaugrottam – magya-
rázta a fiú. – Reggelre visszaérek, észre se fogják venni, hogy eljöt-
tem.

– Legyen szerencséd, fiam! – bólintott az öreg. 
Még egy utolsó ölelés, és már újra az elhagyatott földeken kere-

kezett. Amikor távolról lövéseket hallott, behúzta a nyakát, és még 
gyorsabban taposta a pedált. Még nem virradt, amikor meglátta a 
hidat, aztán a házat, ahová beszállásolták őket. Először fel sem tűnt, 
milyen csend van, de amikor odaért, meglepetten látta, hogy a ház és 
a pajta is üres. Megrémült.

Hová tűnhettek? Az volt a parancs, hogy itt pihenünk egy-két napot, 
mielőtt visszaküldenek az arcvonalra. Az oroszok még nem értek ide, a 
hidat nagy erőkkel védik a németek.

Sehogy sem értette a dolgot, és nem tudta, mit tegyen. A bizton-
ság kedvéért behúzódott a pajtába, és arcát a kezeibe temetve gon-
dolkozott, olyan erősen, hogy belefájdult a feje, de semmi okos nem 
jutott az eszébe.

Az utcán nem járkálhatok, mert elfognak a tábori csendőrök, és nekik 
aztán hiába mondom, hogy nem akartam elszökni, csak hazanézni. Rög-
tön falhoz állítanak… De itt se maradhatok, mert ha az oroszok ideér-
nek, ők se lesznek jobbak.

Hosszas töprengés után elindult a szőlőhegy felé. Gyorsan oda-
ért a jól ismert présházhoz. Megörült, amikor észrevette, hogy nyitva 
az ajtaja. 
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Na, itt se igen maradt bor, ha feltörték… – gondolta. Mindegy, édes-
anyám adott kenyeret, a kulacsom is tele. Enni, inni lesz mit egy darabig, 
és mégse leszek szem előtt. Jó kis búvóhely lesz ez egyelőre, azután meg 
majd meglátom…

Belépett az ajtón… aztán minden elsötétült.
Nem tudta, mennyi idő telhetett el, mire magához tért. A feje lükte-

tett, és a tarkójánál valami nedveset érzett. Megtapogatta, és látta a ke-
zén, hogy véres. Valaki leütötte, de nem akarhatta bántani, hiszen még 
meg sem kötözte. A présház sarkában kövekből rakott körben gyengén 
pislákoló tűz égett, annak a fényénél nézett körül, de nem látott senkit. 
Fülelt is, de először semmit sem hallott. Nem tudta, mennyi idő telhe-
tett el, amikor kintről léptek közeledtek. Felkapott egy vastagabb ágat 
az oda készített tűzifa közül, és a bejárat mellé húzódott, hogy elkap-
hassa azt, aki bejön. Az ajtó nyikorogva kitárult, de nem lépett be senki. 
Csend volt. A fiú várt, amíg megszólalt egy hang odakint:

– Ne félj, Gyula!
Meglepődve ejtette ki a kezéből az alkalmi fegyvert. Az ajtón régi 

cimborája, Béla, a présház gazdájának vője lépett be. Rajta is megvi-
selt, rongyos katonaruha volt, kezében puskát tartott, csak úgy, a szí-
jánál fogva. A régen erős, izmos férfit így, lesoványodva, több hetes 
szakállal alig ismerte meg.

– Hát te? – Csak ennyit tudott kérdezni.
– Itt húztam meg magam, amióta megszöktem a munkaszolgá-

latból – válaszolta Béla, bizonytalanul fürkészve régi barátja arcát, 
vajon mit szól ehhez.

– Múszos voltál? Szerencséd van, hogy túlélted! – válaszolta 
Gyula. – Akik mellettünk voltak a fronton, azok mind ott is marad-
tak. Örülök, hogy látlak!

Béla megkönnyebbülten tette le a puskát, és a tűzhöz lépett. A ma-
gával hozott tarisznyából szalonnát meg kenyeret vett elő, és maga 
mellé intette Gyulát.

– Gyere, együnk! Apósom hozott egy kis ételt. Kár, hogy nem 
süthetjük meg a szalonnát, de a szaga ki tudja, kit csalogatna ide. Vi-
gyázni kell nagyon!
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– Bizony, ha már eddig megúsztuk… – helyeselt a másik. – Én 
csak kis időre hagytam el az egységemet, amíg hazaugrottam egy 
ölelésre, aztán közben továbbmentek, és most nem tudom, mit csi-
náljak. Nem jutott jobb eszembe, mint hogy idejöjjek.

Béla megértően bólintott.
– Jó hely ez! Én már harmadik hete itt lapulok. A kutya se jön ide 

ezekben a zavaros időkben, mindenki meghúzódik otthon, és örül, 
hogy még él.

Békésen eszegettek, beszélgettek. Felemlegették a régi cimborákat, 
a suhanckori csínyeket. Jókat nevettek, szinte el is felejtették, hogy kö-
rülöttük dúl a háború és csak egy hajszálon függ az életük.

A napjuk és az éjszakájuk is csendben, nyugalomban telt. Gyula 
kezdett megnyugodni, reménykedett, hogy most már talán melléje 
szegődik a szerencse, és túléli a háborút. Beszélgettek Bélával vagy 
csak csendben üldögéltek mindketten a saját gondolataikba merülve. 
Másnap Béla elment, hogy találkozzon az apósával, aki élelmet hoz 
neki. Gyula elszundított. Egész nap tudott volna aludni, mintha 
most pihenné ki a fronton töltött évek összes fáradságát.

Félálomban hallotta, hogy a társa visszaért. 
– Hamar megjöttél, Bélus! – szólt, fel sem nézve fektéből, amikor 

az ajtó kinyílott. Csak akkor kapott a mellette heverő puskához, ami-
kor barátjáénál keményebb léptek koppanását hallotta.

A szomszéd présház gazdájának feljelentése nyomán érkező tá-
bori csendőrök nem várták meg, amíg rájuk fogja a fegyvert, egy-
szerre lőttek mindketten. Gyula nem érzett fájdalmat, amikor a löve-
dékek a testébe fúródtak. Utoljára még átfutott az agyán a gondolat:

Legalább megöleltem édesanyámat…
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Mária az ujjai között sodorgatta az ejtőernyő vásznát. Szép fehér, 
erős, jó minőségű, finom tapintású anyag volt. Akár több ingre való 
is kijöhet belőle, és rengeteg fonál varráshoz, kötözéshez. Jó, strapa-
bíró anyag, itt a faluban régen láttak ilyet, ha egyáltalán... A lezuhant 
ejtőernyős meghalt, természetesen tisztességgel eltemették a falu ha-
tárában. Ellenség volt ugyan, de valahol őt is várták haza. Ahogyan 
ő is várta az egyetlen fiát, elsőszülött gyermekét. Az ölébe engedte a 
vásznat, majd egy pillanatra elmélázott.

János, a fia, maga is a légierőnél szolgált, és leghőbb vágya volt, 
hogy ejtőernyős lehessen. Egyelőre még kiképzésen volt, de amikor 
legutóbb kimenőt kapott és hazalátogatott, teli volt lelkesedéssel, és 
másról sem tudott beszélni, csak a repülőkről, a pilótákról és per-
sze az ejtőernyősökről, a legnagyszerűbb, legbátrabb katonákról, akik 
közé nem kerülhet be akárki! Ő is már alig várta, hogy közéjük tar-
tozzon, úgy istenigazából, nem csak újoncként. A szüleinek hozott 
haza fényképet, kis portréfotót, amelyen pilótasapkában mosolygott. 
Egy szép napon talán majd repülőgépben ülve is fotózkodhat! Mária 
ilyenkor magában elmondott egy fohászt, hogy ez lehetőleg minél 
később következzék be.

A kimenő pár napja hamar letelt, és ő könnyes szemmel csoma-
golt be a fiúnak annyi hazait, amennyit csak magával tudott vinni. 
Vagy még annál is többet. Jancsi ki is nevette.
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– Ugyan, édesanyám, nem éheztetnek ott minket! Minek vigyek 
magammal ennyi elemózsiát? Hogy maguknak aztán ne maradjon?

Mária azonban elengedte ezeket a szavakat a füle mellett. Fel-
egyenesedett, közben a kezével végigsimított a homlokán, hogy visz-
szaparancsolja a fejkendője alá a kósza hajtincseket, amelyek rakon-
cátlanul kiszöktek onnan a nap folyamán többször is. Nekik itt lesz 
mit enniük, mindig is volt. Aki faluhelyen nem naplopó, annak nem 
kopik fel az álla. Míg ott, a seregben... Igen, kapnak enni, na de mit? 
El tudta képzelni. Legalább néhány napig Jancsi jó hazait ehet ott a 
messzi távolban.

Mikor eljött a búcsú pillanata, a család, Mária, az idősebb János 
és a lányuk, Julianna a kapunál állva addig figyelték Jancsi távolodó 
alakját, amíg az el nem tűnt a faluból kivezető út kanyarjában. Ám 
mielőtt elveszítették volna őt szem elől, a fiú még párszor visszafor-
dult, és mosolyogva integetett. Mintha nehezen szakadt volna el az 
otthonától, a családtól. Pedig végig azt mondogatta, alig várja, hogy 
visszamenjen. Talán csak saját magát biztatta ezzel.

Azóta semmit sem hallottak róla. Sem levél, sem távirat nem 
érkezett, de hivatalos értesítés sem, ami mindenesetre jó jel volt. 
Jancsi talán fogságba esett... Ebben reménykedtek. Akkor életben 
van, és előbb-utóbb mégis hazatér. Csak türelmesen kell várni, és 
imádkozni, sokat. Mária esténként elő is vette a rózsafüzérét, és az 
Üdvözlégyek, Miatyánkok halk mormolása, a gyöngyök pergetése 
az ujjai között mindig megnyugtatta, és reménységet ültetett a szí-
vébe.

Az utóbbi hónapokban nagy változások történtek a faluban. A há-
ború kitörése óta lassan minden rosszabb lett, nehezebben lehetett 
bármihez is hozzájutni, és persze eltűntek az életerős fiatalemberek 
az utcákról és az otthonokból. Besorozták őket, így hát esténként nem 
csak Mária morzsolta kitartóan a rózsafüzért csodáért, a háború végé-
ért fohászkodva. Mást egyelőre nem érzékeltek itt. Legalábbis mosta-
náig. Egy szép napon azonban a velük szemben lévő szatócsbolt tu-
lajdonosát, Rosenfeld Adolfot elvitték valahová a feleségével együtt, 
mint ahogyan a többi környékbeli zsidót is, családostól.



35

Fábián Janka

Először nem is igen értették, mi történt. Netán elkövetett valamit 
a boltos? Nem úgy ismerték. Rosenfeldék nemzedékek óta a faluban 
laktak, és a bolt apáról fiúra szállt. Maguknak való emberek voltak, 
de jóravaló, derék és dolgos népek. Zsidók, igen, ami némileg titok-
zatossá tette őket, és voltak, akik ezért gyanakodva méregették a csa-
ládot, de általában mindenkivel jól kijöttek. Nem sok vizet zavartak, 
és a boltjukba járt a falu apraja-nagyja.

Ijesztő volt, hogy egyik napról a másikra csak úgy elvihették őket, 
látszólag minden ok nélkül. Azt is megtudták, hová. A szomszéd falu-
ban, Váchartyánban volt a Gosztonyi uraságoknak egy kisebb kastélya, 
ott, annak az udvarában tartották fogva a környéken összegyűjtött zsi-
dókat, orosz hadifoglyokat és magyar letartóztatottakat, például kato-
naszökevényeket. Ismerősöket, ismeretleneket egyaránt.

Mária kora hajnalban felkelt, még annál is korábban, amikor ál-
talában szokott. Tudvalevő, hogy faluhelyen korán kelnek, a munka 
nem vár, az állatok éhesek, az ételt időben fel kell tenni, hogy pont-
ban délben, a harangszó és az Úrangyala után tálalni lehessen. Most 
még koromsötét volt, amikor már a konyhában tüsténkedett. Ez sem 
volt szokatlan számára. Mikor vásárba, búcsúba mentek, akkor min-
dig ilyenkor, már hajnalhasadás előtt talpon volt.

A kamrából előhozta a hátikosarat, amivel szintén a vásárba, pi-
acra szokott menni, de nyaranta ebben hordta a friss, meleg ételt a 
földekre, az ott dolgozó szeretteinek. A fűzfavesszőből fonott hátyi 
nagy volt, aki még nem látta a hátán, talán el sem hitte volna, hogy a 
kicsi, törékeny asszony elbírja. Különösen, amikor jól megpakolta – 
vásárfiával, gyümölccsel, étellel teli edényekkel.

Most is, ahogyan mindig, óvatosan, gondosan rakosgatta a ko-
sárba az ennivalót. Konyharuhával fedte be az edényeket, a kenyeret 
is abba csavarta be, és úgy helyezte el azokat, hogy a mozgástól ne 
borulhassanak ki, ne vesszen kárba a sok drága étel. Különösen ezek-
ben az ínséges időkben! Ebben már gyakorlata volt, és nem vette 
volna lelkére, ha csak egy csepp is kifolyt volna a finom bablevesből. 
A hátikosár tetejére még pár szem almát is rakott. Ezzel készen is 
volt.
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A kosarat gyakorlott mozdulattal az asztalról vette a vállára, és 
mielőtt elindult volna, még megigazgatta a szíjakat, hogy ne törjék 
annyira a vállát. Az utcáról beköszönt a szomszédasszonyának, aki a 
veteményesben szorgoskodott.

– Hová mégy, Maris? – kíváncsiskodott az, miközben a földes ke-
zét a kötényébe törölgette, és a kerítéshez lépett. Mária felsóhajtott. 
A faluban mindenki, így Örzse néni is jól tudta, hová megy ő ilyen-
kor, péntekenként, de azért nem bírta ki, hogy ne kérdezze meg.

– A hartyáni kastélyba. A foglyoknak viszek egy kis elemózsiát – 
mutatott a hátán lévő nehéz kosárra.

– Á! – Örzse néni bólintott. – Miért csinálod ezt, Maris? – kér-
dezte aztán, már halkabban.

– Miért viszek nekik ennivalót? 
Örzse néni ismét bólintott.
– Azt. Nem félsz?
Mária megrázta a fejét.
– Nem félek én, Örzse néném. Mitől féljek? Eddig nem bántott 

senki! Meg aztán... Tudja, az én fiam, a Jancsikám is fogságba eshe-
tett valahol. Már régen nem kaptunk tőle levelet. Én pedig remélem, 
hogy bárhol is van, ott is akad egy jótét lélek, aki ad neki egy tá-
nyér meleg ételt. – A szeme elhomályosodott, és az ujjával odakapott, 
hogy megállítsa a kicsordulni készülő könnyeket. Most nem volt idő 
a sírásra, és a szomszédasszony előtt nem is akart.

– Úgy legyen! – mondta Örzse néne, és búcsúzóul biccentett. – 
Hát akkor eredj! Isten áldjon meg a jó szívedért.

Mária ugyanazon az úton ment végig, amelyen a falu minden 
egyes lakója, ha vonattal készültek utazni. A kis falunak saját vas-
útállomása nem volt, kénytelenek voltak gyalogolni, vagy netán 
lovaskocsival menni a szomszédos Váchartyánba, ha vonatra szeret-
tek volna szállni. A legtöbben persze gyalogoltak. A távolság nem 
volt nagy, de hóban-fagyban, vagy a kora hajnali, koromsötét órák-
ban bizony hosszúnak tűnhetett az út. Mária is számtalanszor meg-
tette már azt, a férje, János pedig még többször. Ő egy fővárosi gyár-
ban dolgozott, parasztlegény létére, mivel legkisebb gyerekként őrá 
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már csak egy talpalatnyi föld jutott. Azon a napi betevőt megtermel-
ték, de már megélni, családot eltartani belőle nem lehetett. Ám Já-
nos, aki szorgalmas, tehetséges fiatalember volt, még jól is járt ezzel a 
kényszerű pályaválasztással. A gyárban megbecsülték, művezető lett, 
és jobban keresett, mint az otthon maradott atyjafiai. Ámbár ez ál-
dozatokkal járt. Többek között azzal, hogy télen-nyáron gyalogosan 
ment hajnalok hajnalán a vasútállomásra. Az elemózsiáját kis faládi-
kóban vitte magával, amit a vonaton ülőhelynek is használt.

Mária is a szomszéd faluba igyekezett most, bár ezúttal nem 
az állomásra. Váchartyán határában volt a helyi uraságoknak, akik 
többnyire Némedin laktak, a kisebbik kastélyuk. Ezekben a háborús 
időkben azt katonai célokra használták, és a környékbeli zsidókat is 
ide gyűjtötték össze, köztük Rosenfeldéket, a derék szatócsokat. Má-
ria az ő kedvükért nem főzte bele a sonkát a bablevesbe, meg aztán 
ilyenkor, péntekenként ők sem ettek húst, kivált nagyböjtben. Tudta, 
hogy a zsidók azt máskor sem ennék meg. 

A két falu közötti utat gyorsan megtette, még a súlyos hátikosár-
ral a hátán is. Szinte észre sem vette, és már meg is érkezett. Az őrök 
már ismerték őt, tudták, hogy a légynek sem árt, és csak ételt hoz az 
udvarban őrzött szerencsétleneknek, ezért nem állították meg, sőt, 
nem is szóltak hozzá. Többnyire félrenéztek, de most az egyikük felé 
fordult, és biccentett a fejével, hogy menjen csak.

Magyar emberek voltak ezek, csendőrök, akik teljesítették a meg-
szállók parancsát, ámde nem szívesen. Mária látta az arcukon, hogy 
nekik sem tetszik ez az egész – talán ezért is fordították el a szemü-
ket, szégyellték magukat. De hát mit tehetnének? Most a németek 
az urak, és ők nem packáznak senkivel. Ezt mindenki a saját bőrén 
megtapasztalhatja, ki jobban, ki kevésbé, amióta itt vannak.

Odabent, a rács mögött már várták őt, mint minden pénteken. 
Tudták, hogy ilyenkor még meleg a leves, és friss, langyos a kenyér. 
Lassan beadogatott mindent a kerítésen, és a foglyok az ételt ha-
mar elfogyasztották. Jólesett nekik, testüket-lelküket átmelegítette, és 
most mindkettőre nagy szükségük volt. Különösen a gyerekek örül-
tek, akik – a szüleik elmondása szerint – folyton éhesek voltak. Mária 
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különösen őket sajnálta. Legszívesebben kézen fogta volna őket, és 
hazaviszi mindet, lesz, ami lesz. Tán csak nem lőnék agyon őket ezek 
a csendőrök! 

Hamarosan már a kissé szikkadt, előző nyári almákat is elfo-
gyasztották, jó étvággyal, és hálálkodva adták vissza Máriának az 
edényeket.

– Ne köszönjék! – csóválta meg az asszony a fejét. – Egy szép na-
pon még én is rászorulhatok a maguk segítségére.

Erre nem válaszoltak, de Rosenfeldné közelebb húzódott hozzá, 
majd óvatosan körülnézett, és halkan kérdezte:

– Mondja, Mariskám, mi van a boltunkkal? Valaki átvette? Ki-
nyitottak?

Ezt minden alkalommal megkérdezte, és Mária felsóhajtott. Ma 
sem tudott mást válaszolni, mint az előző héten.

– Nincsen az nyitva, kedves. Nem vette át senki, legalábbis egy-
előre. Hiányzik is nekünk.

A zsidó asszony arcára ezt hallva némi megkönnyebbülés ült ki, 
Mária pedig enyhe lelkifurdalást érzett. De nem mondhatta el nekik 
a teljes igazságot. A boltot valóban nem nyitották ki, és nem is vette 
át senki, de feltörték és kifosztották. Hogy kik, azt nem tudta senki, 
egyik reggelre úgy ébredtek. Mindenki úgy vélte, nem falubeliek le-
hettek, azok nem vetemednének ilyesmire. Aztán, ki tudja?

– Most már mennem kell. – Mária szedelőzködött. Üggyel-bajjal 
a hátára vette a már jóval könnyebb kosarat, majd búcsúzóul meg-
fogta Rosenfeldné kezét a kerítésen át.

– Köszönjük, Mariskám! – mondta az asszony.
Hazafelé, már az üres hátikosárral Mária léptei valamiért nehe-

zebbek voltak. A szél is feltámadt, és pont szembe kapta, néha a lá-
báról is majd’ ledöntötte. A fejkendője csattogott a szélben, a köténye 
pedig olykor az arcába repült.

Odahaza aztán kedvetlenül tett-vett a konyhában. Mivel főznie 
már nem kellett, furcsán dologtalannak érezte magát, azt pedig so-
hasem szerette. Délben a harangszóra megállt, keresztet vetett, és el-
mondta az Úrangyalát, majd megterítette az asztalt. A lánya ekkor 
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jött be odakintről, a kicsiny hátsó kertből, ahol eddig kapált. Szinte 
szótlanul, egy-két tőmondattal beszélgetve költötték el az ebédet, a 
hústalan, de így is ízletes bablevest.

Eltelt néhány hét, és Mária továbbra is hűségesen hordta a fog-
lyoknak az elemózsiát. Közben a háború a magyarok és a szövet-
ségeseik szempontjából nem jól alakult, bár erről itt, Kisnémedin 
és Váchartyánban alig tudtak valamit. Akinek volt rádiója, az hall-
gatta, de inkább csak a magyar nóták miatt. A hírekre oda sem fi-
gyeltek. Úgysem mondanak abban igazat! Egy szép napon aztán a 
német hadsereg katonái szállták meg a környéket, csúf, ugató nyel-
vükön ordibálva, amiből egy kukkot sem értettek. Azért jól tudták, 
mit akarnak tőlük: kosztot, kvártélyt, és azt, hogy húzzák össze ma-
gukat, és engedelmeskedjenek. Minden megszálló hadsereg ezt várja 
el a leigázottaktól, amióta világ a világ. Mivel János és Mária háza az 
egyik legtakarosabb volt a faluban, őhozzájuk tiszteket szállásoltak 
el, ami ebben a helyzetben még a kisebbik rossz volt. Azok legalább 
tudtak valamennyire civilizáltan viselkedni.

Mária, mintha mi sem történt volna, azon a pénteken is megfőzte 
a bablevest, megsütötte a kenyeret, és korán reggel megpakolta a há-
tikosarat. Amint kifelé indult az udvarból az egyik tiszt eléje állt, és 
csípőre tett kézzel, terpeszállásban kérdezett tőle valamit. Mária le-
hajtotta a fejét, és a fényesre suvickolt fekete csizmákat bámulta.

– Csak ide megyek a szomszéd faluba ’e, tiszt uram – mondta a 
fejével biccentve, majd mint aki jól végezte dolgát, egyszerűen meg-
kerülte a német parancsnokot, és tovább ment. Az valamit utána kia-
bált, de Mária meg sem fordult, ment tovább. A szíve a torkában do-
bogott. Mindjárt agyonlő – gondolta, de a világért sem fordult volna 
vissza. Végül a német nem lőtte le... Mégis, csak akkor lélegzett fel, 
amikor már kiért a falu határába, a kőkereszthez.

A hartyáni kastélyhoz közeledve aztán furcsa érzés lett úrrá rajta. 
Nem látott semmi különöset, mégis kissé lelassította a lépteit, majd 
meg is állt, és megigazította a vállán a hátikosár szíját. Mikor a be-
járat közelébe ért, megtorpant. Már látta, mi az, amit távolból fur-
csának érzett.
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Itt is németek vannak!
A darutollas csendőrök helyett itt is idegen katonai járműveket 

és az utóbbi napokban megismert furcsa egyenruhás fegyvereseket 
látott. A torka ismét elszorult, de azért összeszedte magát, és bátran 
folytatta az útját, egészen a bejáratig.

– Halt!* – üvöltötte ekkor az őr, és rászegezte a gépfegyverét. Má-
ria megállt. A német mondott még valamit, mire az asszony meg-
rázta fejét, jelezve, hogy nem érti, majd még egy lépést közelített.

– Halt! – ordította ismét a német őr még hangosabban, és ő is 
megtett egy lépést. Ekkor a fegyver csöve már szinte az asszony 
mellkasát súrolta. Mária pár pillanatig bizonytalanul álldogált, majd 
lassan megfordult, és amerről jött, arra elindult hazafelé.

A szél ismét szembe kapta, és az arcába fújta a kötényét. A teli 
hátikosár szíja úgy vágta a vállát, mintha kövekkel lenne megra-
kodva, ezért megállt és megigazította. Mikor megint elindult, az ar-
cán lassan végigcsorogtak a könnyek.

*   Állj! (német)
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1944 márciusának végén Sztójay Döme németbarát kormánya vette 
át a hatalmat Magyarországon. Fegyveres összetűzés nem volt, csu-
pán kormányváltás történt. Német csapatok vonultak be az országba, 
és minden fontos csomóponton gyakorlatilag átvették az irányítást.

*

Vitéz Szegedi István ezredest, miután túlélte a doni katasztrófát, egy 
kosárra való kitüntetéssel a mellén, jutalomból a kiképzési osztály 
vezetőjének nevezték ki. Az irodájában ült, amikor az őrmestere je-
lentette, hogy egy civil úr keresi. Átadta a névjegyét. Szegedi a név-
jegyre nézve azonnal tudta, kiről van szó.

– Küldje be az urat, és hozzon nekünk kávét. De igazi babkávé 
legyen!

– Igenis, ezredes úr – mondta az őrmester, és kiment.
Amikor a középtermetű, jóval hatvan feletti, ősz hajú, bajuszos 

férfi belépett, István azonnal felpattant, és odasietett hozzá.
– Altábornagy úr, micsoda meglepetés!
Az idős Vitéz Kékesy Endre, nyugalmazott altábornagy fiatal 

tisztként hadtörténelmet tanított a Ludovikán. István az ő felügye-
lete alatt írt egy kiváló szakdolgozatot, amely a minisztériumban is 
nagy sikert aratott.

– Mindig tudtam, hogy nagy karriert fogsz befutni, fiam – mondta 
az öreg, miközben helyet foglalt.

– Ezt nem nevezném karriernek, Bandi bátyám.



42

A magyar átok

– Pedig ez komoly siker. Képzeld el, ha előléptetnek tábornok-
nak, akkor most a harctéren egy hadosztály parancsnoka lennél. 

– És nekem kellene a halálba küldeni a katonáimat – vágott közbe 
István – azért, mert a visszavonulást megtiltják. Kutasnak igaza volt. 
Az ő helyében én is visszavonultam volna, de főbe lövöm magam. 
Nem kockáztattam volna meg, hogy hadbíróság elé állítsanak.

– Talán én is – mondta csendesen Kékesy. – De hát a kivégzőosz-
tag és a Mária Terézia-rend kitűntetés nagyon közel állnak egymás-
hoz. Kutasnak szerencséje volt. Egyébként azért jöttem, hogy meg-
hívjalak egy bajtársi vacsorára. Régi ludovikás osztálytársaid, vagy 
olyanok, akik egy-két évvel fiatalabbak, mint te, jönnek hozzám jövő 
héten szombatra. Szeretném, ha te is eljönnél.

– Ezer örömmel, kedves bátyám – fogadta el a meghívást István.
Az őrmester behozta a kávét, és mind a ketten nagy élvezettel 

kortyolgatták a fekete nedűt. Még egy kicsit beszélgettek a régi szép 
időkről, aztán Kékesy elbúcsúzott.

*

A vacsorán csupán hat vendég volt. Három repülőtiszt és Istvánnak 
két évfolyamtársa, akik hozzá hasonlóan a diplomáciai testületnél 
szolgáltak valamikor.

Egy darabig a reménytelen hadi helyzetről beszélgettek, végül 
Kékesy vette át a szót.

– Fiaim! Becsületszavatokat kérem, hogy amit mondok, arról 
senkinek, soha, semmi körülmények között nem beszéltek.

A hat tiszt összenézett, és egyenként bólintottak, majd mindany-
nyian tiszti becsületszavukat adták.

– Egy parlamenti csoport megbízásából hívtalak össze bennete-
ket. A Kormányzó úr is tud a találkozásunkról. Fegyverszünetet aka-
runk kötni a szövetségesekkel. A ti feladatotok, hogy egy adott pil-
lanatban a Mátyásföldi repülőtérről indulva egy-egy Messerschmitt 
210-es gyorsbombázóval felszálltok. 

A tisztek néma csöndben figyeltek a volt altábornagyra.
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– Ti lesztek a pilóták – mutatott a három repülőtisztre. – Mind-
egyik gép egy-egy parlamentert fog magával vinni. Át fogjátok adni 
a fegyverszünetre vonatkozó jegyzéket az illetékeseknek, és megbe-
szélitek a részleteket. István, te jól tudsz oroszul, te mész Moszkvába. 
A harctéren a helyzet rendkívül veszélyes. Ukrajnában a csapataink 
teljesen össze vannak fonódva a német egységekkel. A fegyverleté-
tel stratégiai körvonalait kell megtárgyalnod az oroszokkal. Sándor, 
te Brindisi-be, az amerikaiakhoz, te pedig, Zoli, Londonba repülsz. 
Átadjátok a jegyzéket, és megbeszélitek velük a fegyverszünet feltét-
eleit. Világos?

– Értettem, altábornagy úr! – jött egyszerre a válasz a hat tiszttől. 
– Mindegyikőtöknek lesz egy tartalék egysége, akik veletek egy 

időpontban startolnak valahonnan vidékről. Ha mindkét csapat meg-
érkezik, ti vagytok a rangidősek. Időpontot egyelőre nem tudok mon-
dani – folytatta Kékesy.

A hat tiszt továbbra is figyelmesen hallgatta az öreget, aki foly-
tatta a tudnivalókat.

– Arra kérlek benneteket – mutatott hármójukra –, hogy a na-
pokban menjetek ki a Mátyásföldi repülőtérre, külön-külön, és száll-
jatok fel a pilótáitokkal. A gép kétszemélyes. Ismerjétek meg a ka-
bint, és tanuljátok meg, hogy végszükség esetén hogyan tudtok ejtőer-
nyővel kiugrani, illetve útközben milyen feladatokat kell elvégeznetek.  
A megérkezésig a gép parancsnoka a pilóta. Mihelyt földet értek, a 
parlamenter veszi át a parancsnokságot. Ha valaki közületek nem 
akarja ezt a feladatot elvállalni, most mondja meg, és távozzon.

A hat tiszt összenézett, és egyik sem mozdult.
– Köszönöm – mondta Kékesy. – A további tudnivalókat négy-

szemközt beszélem meg veletek.
Mivel mindannyian Budapesten szolgáltak, azonnal meg is 

egyeztek abban, hogy mikor találkoznak.
Hazafelé menet István elgondolkozott. Áruló lesz belőlem, vagy nem-

zeti hős? Nem tudom. Összeegyeztethetem-e ezt a küldetést a tiszti esküm-
mel? Egyik felem azt mondja, hogy igen, a másik tiltakozik – gondolta. Ve-
gyes érzelmekkel telve ballagott végig a sötét utcán a lakásáig.
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*

Legnagyobb meglepetésére István a próbarepülést nagyon élvezte. 
Pilótája mesterien kezelte a masszív, kétmotoros gépet. Székesfehér-
várig mentek, ott megfordultak, és a Velencei-tó felett egész alacso-
nyan szállva tértek vissza Budapestre.

Még akkor este megbeszélték Kékesyvel, hogy „szaracén” lesz a 
jelszó. Amennyiben István kap egy telefonhívást, amelyben ez a jel-
szó szerepel, azonnal félreteszi, amivel foglalkozik, felcsatolja a szol-
gálati pisztolyát, és haladéktalanul a Mátyásföldi repülőtérre siet. 
Ugyanezt teszi a pilóta is.

– Bandi bácsi azt mondta – magyarázta a pilótának –, hogy a 
jegyzék, amelyet vinnünk kell, itt lesz a repülőtéren, és Szilágyi han-
gármester úrtól kapjuk meg. 

A repülés végeztével a Keleti pályaudvarhoz mentek, ahol meg-
ebédeltek a konyhájáról híres Debrecen étteremben. 

*

Amikor az őszi esőzések elkezdődtek, István azon tűnődött, hogy 
mikor vezénylik vissza a frontra. A Szaracén-tervre nem is gondolt 
többé, azt hitte, hogy a feledés homályába merült. Az irodájában 
ülve azon morfondírozott, hogy vajon milyen kiképzési engedélyt 
fog kapni a németektől, amikor váratlanul csengett a telefon. István 
felvette. 

– Szegedi – mondta spártai rövidséggel.
A másik oldalon egy kellemes női hangot hallott.
– Végh Éva vagyok, Pista bácsi. Apukám kérdezteti, hogy meg-

van-e még a Szaladin könyv.
– Milyen könyv? – értetlenkedett István.
– Szaladin, a szaracénok szultánja.
– Megvan – felelte ekkor. – Hívjon fel holnap reggel, és elviszem. 

Elbúcsúzott, és letette a kagylót. 
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Azonnal felállt, felvette az esőköpenyét, felcsatolta a pisztolytás-
káját, az íróasztala fiókjába nyúlt, és kivett egy borítékot. Az előtér-
ben odaadta Dénesnek, a segédtisztjének.

– Idefigyelj, fiam! Ezt a borítékot vidd el a feleségemnek, várd 
meg, amíg elolvassa, utána égessétek el.

A fiatal hadnagy értetlenül nézett Istvánra.
– Igenis, ezredes úr – mondta bizonytalan hangon.
– Most azonnal indulj!
István lement egy emeletet a gépkocsi osztályra, ahol egy őrmes-

ter fogadta.
– Őrmester úr, azonnal adjon egy kocsit!
– Egy pillanat, ezredes úr – felelte az, és kinyitott egy vastag 

könyvet, ami az asztalán hevert.
– Ezredes úr, kérem, csak egy Balillám van.
– Nagyon megfelel – válaszolta. – Rendelje ide a bejárathoz.
István a főbejárathoz sietett, ahol már várta a személyautó. Beült, 

és odaszólt a sofőrnek. 
– A Mátyásföldi repülőtérre megyünk.
– Igenis! – válaszolta a katona, és gázt adott. Az Erzsébet hídon 

haladtak át, amikor István türelmetlen lett és sürgette a fiatal katonát.
– Tudnál egy kicsit gyorsabban menni, fiam?
A katona elmosolyodott.
– Természetesen, ezredes úr! – és padlóig nyomta a gázpedált.
A kisautó felgyorsult, és nagy sebességgel repesztett végig a Rá-

kóczi úton. A Körútnál szerencséjük volt, a rendőr éppen a kifelé ve-
zető forgalmat engedte. A Kerepesi úton már végig 70 kilométeres se-
bességgel száguldottak. Hamarosan elérték a mátyásföldi repülőteret. 
Ahogy befordultak a felvételi épület elé, István már messziről látta a 
startvonalnál a három Messerschmitt 210-est, de mást is látott.

A felvételi épülethez érve egy repülőtiszt megálljt parancsolt ne-
kik. István mérgesen rászólt.

– Nagyon sietek, hadnagy úr. Mit akar?
– Ezredes úr, a repülőtér parancsnok úr kéreti, hogy azonnal fá-

radjon be az irodájába. Rendkívül fontos.
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István még egyszer ránézett a három repülőgépre, majd kiszállt a 
Balillából, és odavetette a hadnagynak.

– Vezessen!
Ahogy beléptek az utasváróba, István meglátta a három pilótát 

és a másik két parlamentert, akik egy csoportban ácsorogtak. Oda-
lépett hozzájuk.

– Mi van? – kérdezte izgatottan.
Az egyik a mutatóujját a szájához emelte.
Ekkor a repülőtér parancsnok, egy idősebb ezredes, kijött az iro-

dájából.
– Uraim! Meg kell látogatnunk a kettes számú hangárt. Kérem, 

kövessenek!
Kiléptek a felvételi épületből, és a mögötte lévő hangár felé tar-

tottak.
A repülőtér parancsnok megállt.
– Uraim! Baj van. Áruló van köztünk. Szilágyi lebukott.
– Hogyhogy? – kérdezte István.
– Ma reggel fekete egyenruhás SS-ek jöttek be a repülőtérre, és 

letartóztatták Szilágyi törzsőrmestert. Az overallja belső zsebében 
megtalálták a három borítékot, amelyekben a jegyzékek voltak. Hiába 
más-más nyelven íródtak, az SS-ek el tudták olvasni. Mivel a fegyver-
szünetről volt szó benne, szerencsétlen Szilágyit agyon akarták lőni. 
Sokáig vitatkoztam velük, amíg meggyőztem őket, hogy a törzsőr-
mester a Magyar Hadsereg katonája, és ha hazaárulással vádolják, 
magyar hadbíróság előtt kell felelnie érte. Végül nagy nehezen átad-
ták nekem, és én bezárattam az utasváró egyik helyiségébe.

– Mi lesz vele? – kérdezte István.
– Jelentek a parancsnokságnak, ők majd megmondják, mi a to-

vábbi teendőm – felelte a repülőtér parancsnok. – Azt tudniuk kell, 
hogy a németek elvitték a jegyzékeket, és egy erős őrséget hagytak a 
három 210-es körül.

– Akkor mi most mit csináljunk? – kérdezte az egyik repülőtiszt.
– Hazamennek, uraim, és úgy tesznek, mintha semmi sem tör-

tént volna.
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A fene egye meg! Akkor visszamegyek az irodámba – gondolta Ist-
ván.

A Balillába beültetett két repülőtisztet, és szépen, kényelmesen 
elindultak visszafelé. Az egyik pilóta a Keletinél, a másik a Váci ut-
cai Tiszti Kaszinónál kiszállt, István pedig folytatta az útját vissza a 
minisztériumba.

Dénes, a segédtisztje igencsak meglepődött.
– Ez gyors volt, ezredes úr – jegyezte meg.
István hosszan a szemébe nézett.
– Márta megmutatta neked a levelet? – kérdezte.
– Igen – felelte Dénes. – És mielőtt az ezredes úr bármit is mond, 

kérem, vegye tudomásul, hogy mindenben számíthat rám.
– Köszönöm, fiam – mondta István, és kezet rázott a hadnaggyal.

*

A következő napon Kékesy meglátogatta Istvánt. Amint belépett az 
irodába, Istvánnak elhűlt a vére. 

Itt nem beszélhetünk, mert a falaknak is füle van – gondolta, és 
gyorsan meghívta a volt tanárát egy kávéra a Ruszwurm cukrász-
dába.

Amint kiértek a Szentháromság térre, István már mert érdek-
lődni. 

– Mi történt? Miért nem sikerült semmi? – kérdezte.
– Tele vagyunk árulókkal! Az ejtőernyősezred Vácott állomáso-

zott. Tegnap hajnalban be kellett volna jönniük Budapestre, hogy 
átvegyék a királyi vár őrzését. A 705-ös gyalogezred egy zászlóaljá-
nak biztosítania kellett volna a Mátyásföldi repülőteret. Egyik egy-
ség sem kapta meg a parancsot. 

– Értem – dünnyögte István.
– A terv az volt – folytatta Kékesy –, hogy a magyar hadsereg dél-

ben beszünteti az összecsapásokat a szovjet csapatokkal. De semmi 
körülmények között sem adja meg magát, és fegyvereiket megtartva 
visszavonulnak az ország határára. 
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– Ismét az árulók – sóhajtotta István. 
– Bár egy tartalék gép elindult Pápáról, nem hiszem, hogy ez je-

lent valamit – felelte Kékesy.
– Most már elveszett minden? Csatatér lesz Magyarország, és 

Budapestet lerombolják? – kesergett István.
Kékesy megállt, és mélyen István szemébe nézett.
– Mondd, fiam, be akarsz állni a nyilasok szolgálatába?
István szótlanul megrázta a fejét.
– Akkor figyelj ide! Mentsük, ami menthető. A Ferenc József 

Lovassági Laktanyában a Kerepesi úton van egy titkos fegyverrak-
tár. Ezeket a fegyvereket az óvóhelyeken rejtettük el. Mihelyt az oro-
szok egészen közel érnek Budapesthez, ezekkel a fegyverekkel ellá-
tunk egy szabadcsapatot, amelyik biztosítani fogja a Kerepesi utat, a 
Rákóczi utat egészen az Erzsébet hídig, és lefegyverzi a hídőrséget. 
Ezen az úton egy orosz páncélos ék fog behajtani, átkel a Dunán, és 
hídfőállást létesít.

– Bandi bátyám, az Erzsébet híd budai hídfője alkalmatlan arra, 
hogy ott egy hídfőállást létesítsünk.

A nyugalmazott altábornagy ránézett Istvánra.
– Ez már nem a mi feladatunk. Zsukov marsall vezérkari főnöke 

szervezi ezt az akciót. Többet erről nem tudok neked mondani. A mi 
feladatunk a hídőrség lefegyverzése, és az útvonal biztosítása.

– Értem, Bandi bátyám. És nekem mi lesz a feladatom?
– Össze foglak hozni egy kommunistával, aki csepeli munkások-

ból, mind katonaviselt ember, készen tart egy szabadcsapatot. Ezek-
nek csak fegyver és egy parancsnok kell, aki megmondja, hogy mit 
kell csinálni. Ez lesz a te feladatod.

– Mindezt mikorra ütemezzük?
– Nem tudom. Az oroszok még csak a Tiszánál vannak.
– Remélem, ez az akció sikeresebb lesz, mint a Szaracén.
– Bízom benne – mondta Kékesy. – Nézd meg a fegyvereket, zárd 

le az óvóhelyeket, és készülj fel arra, hogy szükség esetén fel tudd 
fegyverezni a szabadcsapatot.

– No és mindehhez mit fog szólni a laktanya őrsége?
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– Semmit. Elintéztem velük a dolgot. A huszonnégyes villamos 
végállomásánál van egy kis vasajtó a laktanya falán. Ezen fognak a 
csepeliek bejönni.

– Jól van, Bandi bátyám, vállalom a feladatot, csak azt szeretném 
tudni, hogy mikor jönnek a csepeliek. Mert egy század szabadcsapa-
tot nem lehet sokáig rejtegetni. Hiszen el kell rejteni őket az illeték-
telenek szeme elől, és etetni kell.

– Az utóbbit megbeszélem a csepeliek parancsnokával.
– Hogy fogom megismerni a vezetőjüket?
– Majd felhívlak, és megadom a kulcsszavakat. Tőled most csak 

annyit kérek, hogy először nézd meg a fegyvereket, és mondd meg, 
hány embert tudsz felszerelni.

– Számíthatsz rám, Bandi bátyám, bízzunk abban, hogy Buda-
pestet meg tudjuk óvni a nagy rombolástól.

*

István, amikor hazament, a postaládájában egy különös rózsaszín bo-
rítékot talált, neki címezve. Kinyitotta. A szintén rózsaszín papír-
lapra a következőket írták.

Azt hiszem, már találkoztunk. Lehet, de nem tudom, hogy hol. 
Korolenka határában, engem Ács Jánosnak hívnak. Vitéz Szegedi Ist-
ván vagyok.
Zsebre vágta a papírlapot, tudta nagyon jól, hogy egy olyan vala-

kivel fog találkozni, akit ő nem ismer, de aki őt fel fogja ismerni, és 
ezzel a szöveggel fogják igazolni magukat.

*

Másnap kiment a laktanyába, és alaposan körülnézett. Bár az őrpa-
rancsnok akart adni mellé egy tizedest, hogy kalauzolja, azonban ő 
elhárította a segítséget. 

Tanulmányozta a laktanya térképét, majd átvette a kulcsokat. Bené-
zett az óvóhelyekre, ahol a fegyvereket nyitott ajtók mögött tárolták. 
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Nagy mennyiségű lőszert és kézigránátot talált. Sőt, öt Panzerfaust 
is lapult az egyik sarokban. Miután végzett, megfelelő helyet keresett 
az óvóhelyek körül, ahol a kulcsokat elrejtette. Nem készített jegy-
zetet, mindent az emlékezetébe zárt. Ezek után visszament az iro-
dájába, leült az íróasztalához, és elgondolkozott, hogyan fogja végre-
hajtani a feladatát.

Aznap este korábban ért haza. 
Éppen hogy letette a zubbonyát, csengett a telefon. 
Kékesy hangját hallotta.
– Ma este hatkor, Bodó kávéház, civilben! – És már le is tette a 

kagylót.
István számára világos volt, hogy találkozni fog valakivel. És ez 

nem lehet más, mint a csepeli munkásszázad parancsnoka.
A zubbonya helyett felvett egy sportzakót, egy vastag sálat és egy 

télikabátot. Fejébe nyomta a vadászkalapját, és elindult.
A Baross utca és a Körút sarkán lévő Bodó kávéház a középosz-

tály kedvelt találkozóhelye volt.
István talált egy üres asztalt egy sötétebb helyen, levette a kabát-

ját, leült, és rendelt egy habos kávét.
Kisvártatva egy középtermetű, simára borotvált arcú férfi lépett 

az asztalához, és kezdetét vette az igazoló párbeszéd.
– Azt hiszem, már találkoztunk.
– Lehet, de nem tudom, hogy hol. 
– Korolenka határában, engem Ács Jánosnak hívnak. 
– Vitéz Szegedi István vagyok.
Amikor mindketten meggyőződtek róla, hogy valóban a megfe-

lelő emberrel beszélnek, a férfi leült.
– Nem zavarja az ezredes urat, hogy én kommunista vagyok? – 

tette fel a kérdést a férfi. 
István megrázta a fejét.
– Ha arról van szó, hogy Budapestet megmentjük a pusztulástól, 

az ördöggel is cimborálnék.
A férfi szélesen elmosolyodott.
– Azért mi nem vagyunk vörös ördögök. 
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István is elmosolyodott.
– Pedig jól állna magának a két kis szarv.
A férfi elnevette magát.
– Nem rossz – mondta, aztán rögtön a tárgyra tért. – Megnézhet-

nénk azokat a bizonyos szerszámokat?
– Akár most rögtön is – válaszolta habozás nélkül István.
– Kint vár a motorkerékpárom, indulhatunk is.
István kifizette a kávét, majd Áccsal együtt kimentek a térre. A Har-

minckettesek szobra árnyékában álló motorkerékpárhoz léptek.
István helyet foglalt az oldalkocsiban, és odaszólt Ácsnak.
– Tudja, hogy hol van a Ferenc József Lovassági Laktanya?
– Természetesen – válaszolt a férfi.
A laktanyánál István megmutatta Ácsnak az óvóhelyeket, és el-

magyarázta, melyikben mi van, sőt azt is, hogy hol lesznek elrejtve 
a kulcsok.

– Van itt 150 ember részére elegendő fegyver?
– Még talán többnek is.
Ezután elmentek a lovaglótér mögé, ahol a legénységi szállások 

voltak.
– Ebben az épületben elfér akár egy egész huszárszázad is. Gon-

dolom, ez elég lesz az embereinek.
Ács bólintott.
– Igen, én is úgy látom, elég lesz – nyugodott meg a férfi. – Ho-

gyan fogom megtudni, mikor hozhatom ide a csapatomat?
– Bandi bácsi fogja megadni az időpontot.
– És velem hogyan közli? 
– Tud adni egy telefonszámot?
– Akár hármat is – felelte Ács.
– Jó, akkor adja meg mind a hármat. Azt fogom üzenni mind-

egyik telefonszámra, hogy esküvői vacsora, dátum és időpont.
– Így jó lesz – vélte Ács. – Tehát az lesz az az időpont, amikor ne-

künk meg kell érkeznünk.
– Ketten fogjuk várni magukat, én és az adjutánsom. Nem a főka-

pun kell bejönniük, hanem a villamos végállónál lévő kis vasajtón.
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– Sötétedés után fogunk érkezni, és senki nem fogja észrevenni. 
– Ez az elgondolás – felelte István.
Újra motorra ültek, és indulás előtt Ács megjegyezte:
– Nem fogom hazavinni, mert ha követnének, akkor maga is ve-

lem bukik.
– Tegyen le a Keletinél – kérte István.
A pályaudvar előtt a két férfi kezet rázott, és István elindult a vil-

lamosmegálló felé.

 *

Másnap délelőtt István egy értekezleten vett részt a hadsereg pa-
rancsnokságon, ahol a kadétiskolák Kőszegre való áttelepülésének 
részleteit beszélték meg. Rengeteg intéznivaló volt, és a segédtisztje 
is nyakig merült a munkába. Mielőtt elindult volna ebédelni, kopo-
gás nélkül benyitottak az ajtaján.

Egy hadbíró ezredes lépett be, két fegyveres csendőrrel.
– Vitéz Szegedi István ezredes úr? – kérdezte köszönés nélkül.
– Igen, én vagyok – felelte István.
– Ezredes úr, ezennel letartóztatom.
Istvánnal megfordult a világ. 
A magyar átok! – gondolta. Tele vagyunk hazaárulóval!
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Miközben rágyújtott egy vékony szivarra, Joe Harmath behúzódott 
a hotel és a vegyeskereskedés közötti sikátorba, ahol legalább árnyék 
volt, és a határátkelőt is kényelmesen szemmel tudta tartani. És ahol 
a görnyedt hátú, sovány mexikói, akire várt, bármelyik percben fel-
bukkanhatott.

Ambos Nogales… A két Nogales…
A legelcseszettebb város, amit Harmath eddigi élete során látott. 

Egy porfészek, amelyből tizenkettő egy tucat az arizonai–mexikói 
határvidéken – ugyanakkor egyedülálló sajátosságai miatt az utóbbi 
években stratégiai fontosságú hely, aminek nevét még a keleti part 
újságolvasó közönsége is ismerte, noha a nagyrészüknek fogalma 
sem volt arról, hol is fekszik pontosan. Maga Harmath is csak akkor 
szembesült vele, amikor fél évvel ezelőtt ide kellett utaznia.

Kipillantott a hőség miatt szinte néptelen főutcára, amely az ő ol-
dalán a hangzatos International Streetre, a másikon viszont a Calle 
Internacionalra hallgatott. Vagy hatvan évvel korábban, amikor az Egye-
sült Államok jelentős területeket harapott ki az állandó polgárháborúk-
ban fuldokló Mexikóból, a határkijelölő bizottságok a főutcánál egysze-
rűen kettévágták az addig egységes Nogales városát. A helyiek szerint 
azért, mert nem akarták megtörni a hosszú mérföldeken át húzódó nyíl-
egyenes határvonalat. Amit aztán a városban, végig a főutcán nem kerí-
tés, hanem egymástól egyforma távolságra lerakott, embernagyságú kő-
obeliszkek jelöltek, no meg a két vámhivatal. Ennek ellenére, ha az em-
ber nem vitt magával semmit, ami a határőröknek szemet szúrhatott, az 
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obeliszkek között nyugodtan járkálhatott egyik városrészből a másikba 
– ami a csempészek Mekkájává változtatta a poros kisvárost. Legalábbis 
addig, amíg nyolc évvel korábban Mexikóban ki nem tört az éppen aktu-
ális polgárháború, négy évvel később pedig a nagy háború, ami a világot 
borította lángba. És aminek Joe Harmath – most legalábbis, miközben 
elbújni igyekezett a perzselő napsütés elől –, úgy érezte, egyenesen a kö-
zepébe került.

Aztán meglátta az emberét. Nem az obeliszkek között jött át az 
utcán, hanem a vámháznál mutogatta a papírjait. Amióta az Egyesült 
Államok belépett a háborúba, korlátozták a határforgalmat és azt, ki 
mit vihet ki, vagy hozhat be az Államokba – ami a mexikói oldalon 
élők számára volt sorscsapás, mivel az élelmiszert leginkább az arizo-
nai oldalról tudták beszerezni. A gyakori diverzánsakciók következté-
ben a hadsereg 35. gyalogezrede vette át a határ őrzését, és a főutcán 
megszaporodtak az őrjáratok. Válaszul a mexikói oldalon is fokozó-
dott a katonai jelenlét.

Akire Harmath várt, a papírjai szerint Pablo Guzmán névre hall-
gató idénymunkás volt, aki naponta járt át dolgozni az arizonai gaz-
daságokba, de valójában Paul D. Burchettnek hívták, és csak az anyja 
volt mexikói származású. Emellett pedig ugyanúgy a katonai hír-
szerzésnek dolgozott, mint Joe Harmath.

Egyenesen a hotel felé vette az irányt, Harmath pedig kicsit elő-
rébb lépett, hogy a másik egészen biztos meglássa.

– Señor Harmath! – köszönt a férfi rekedtes hangon, és széles ka-
rimájú kalapjához emelte az ujját. Bakancsot, durva munkásnadrágot 
és -kabátot viselt, amit belepett a por. Napok óta nem borotválko-
zott, így a Mexikóban divatosnak számító harcsabajsza szinte eltűnt 
szakállszerű borostájában. Harmath már akkor is kortalannak találta, 
amikor először összefutottak: huszonöt és negyvenöt év között bár-
mennyi lehetett, az arca pedig olyan jellegtelen, amilyenre percekkel 
később már nem is emlékezett az ember. Ideális ahhoz a munkához, 
amit végzett.

– Mister Guzmán! – Harmath elővette a szivartárcáját, és megkí-
nálta a másikat. Az azonban megrázta a fejét, majd egy cigarettásdo-
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bozt húzott elő, abból gyújtott rá. Az utcán tartózkodók ügyet se ve-
tettek rájuk: egyikük sem volt feltűnő jelenség. Joe Harmath ugyan 
szürke öltönyt viselt, de nem drága anyagból, fehér inget nyakkendő 
nélkül, a lábán cipő helyett katonabakancsot, a homlokába pedig 
szemellenzős sapkát húzott, amilyet a munkások és a sofőrök szok-
tak viselni.

– Azt hiszem, megtaláltam őket – folytatta Burchett, miközben 
kifújta a füstöt. – Vagyis úgy gondolom, megtaláltam őket.

– Nekünk csak a náluk lévő dokumentumok kellenek. Semmi más.
– Tudom. Épp ezért megyünk át estefelé. Van még egy szabad 

ablakom. Azt gondolhatják, haza megyek. Maga meg akkor jön visz-
sza, amikor akar.

Harmath bólintott. Amióta az Államok hadviselő fél lett, az út-
levéllel rendelkező idénymunkások csak naponta kétszer kelhettek át 
a határon. Akik meg nem munkavállalók voltak, hetente egyszer. A 
Nogales környéki gazdák és vállalkozók átkozódtak is emiatt, mert 
így sem vásárló, sem munkaerő nem volt elég. Az elmúlt félévben pe-
dig még inkább megszigorodott az ellenőrzés, pont annak az esetnek 
a kapcsán, amikor ők ketten először találkoztak, és ami a mexikói ge-
rillák folyamatos határsértései dacára még inkább felrakta a kettéosz-
tott Nogalest a hírszerzés térképére.

1918. február 1-jén ugyanis a határőrök elkaptak egy, a papírjai sze-
rint Pablo Waberski névre hallgató fickót a város közelében, akinél – a 
zakója belső zsebébe varrva – rejtjelezett dokumentumot találtak. Ez 
azonnal a katonai hírszerzés 8. szekciójához, a kódfejtőkhöz került, 
akik a férfit a „a mexikói Német Birodalmi Konzulátus ügynöke”-ként 
azonosították. Az igazi neve Lothar Witzke volt, és korábban a német 
haditengerészet Dresden könnyűcirkálóján szolgált hadnagyi beosztás-
ban. A lebuktatásában pedig jókora szerepe volt Pablo Guzmánnak, 
aki Pancho Villa szakadár csapatai közé beépülve kutatott a német di-
verzánsok után. Azok ugyanis azután sem hagyták abba a Mexikóból 
kiinduló szabotázsakciók szervezését, hogy a forrongó országot nem 
sikerült összeugrasztaniuk az Egyesült Államokkal, amitől pedig az 
Európában dúló háború igazi fordulatát várták.
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A 8. szekció alá nemcsak kódfejtők, hanem terepen dolgozó ügy-
nökök is tartoztak: általában bevándorló hátterűek, akik többféle 
nyelvet is beszéltek, így alkalmasak voltak a különféle hátterű diver-
zánsok felkutatására és elfogására. Így került Joe Harmath a texasi 
Sam Huston erődbe, ahová Witzkét elfogása után szállították, hogy 
jelen legyen a kihallgatásánál. A főnökei úgy gondolták, osztrákként 
talán jobban megérti magát a némettel, vagy az közlékenyebb lesz, 
ha egy honfitárssal beszélhet. Harmath már évekkel korábban felha-
gyott azzal, hogy – bár tényleg beszélt németül – elmagyarázza, va-
lójában a Monarchia kevésbé szerencsés társországából származik.

Ám mire Texasba ért, Witzke már beszélt, és több, mind a keleti, 
mind a nyugati parton elkövetett szabotázsakciót is bevallott. Közöt-
tük a hírhedt, 1916-os, Black Tom szigeti robbantást New York mel-
lett, ami húszmillió dollár értékű, Európába irányuló fegyverszállít-
mányt semmisített meg.

Így a főnökei Harmathot továbbirányították Nogalesbe, hogy 
nézzen kicsit körül a helyen, ahol a német ügynököt elfogták, és ek-
kor találkozott először a katonai hírszerzés dél-arizonai kirendeltsé-
génél dolgozó Burchett-tel.

Most pedig újra itt álltak a poros, napszítta utcán a málló vako-
latú házak között, a feladat pedig ugyanaz volt, mint fél évvel koráb-
ban. Vagy majdnem ugyanaz…

*

– Ebben a dossziéban minden lényeges információt megtalál, törzs-
őrmester – mondta két héttel korábban a hírszerzés névtelen őrnagya, 
akivel a 8. szekciót irányító Herbert Yardley hadnagy homályos és do-
hányfüstös washingtoni irodájában találkozott. – Zömében Robert 
Scott Israel hadnagy, a Nogales környékén állomásozó 35. gyalog-
ezred hírszerzőtisztjének jelentéseit tartalmazza. Ő hívta fel a figyel-
münket arra, hogy a villista lázadók csapatokat vonnak össze a határ, 
de leginkább Nogales környékén, ezeket a csapatokat pedig fegyver-
rel, lőszerrel és felszereléssel zömében külföldiek látják el.
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– Németek, uram? – lapozott bele a dossziéba Harmath, de nem 
az őrnagyra, hanem Yardley-ra pillantott.

– Még nem tudjuk. Israel hadnagy szerint az ügynökei ugyan lát-
tak idegen egyenruhásokat a villisták között, de csak közvetett bizo-
nyítékaink vannak arra nézve, hogy németek lehetnek.

– Közvetettek?
– Israel hadnagy említést tesz egy levélről, amit egy állítóla-

gos villista őrnagytól kapott – vette át a szót a 8. szekció vezetője, 
miközben elnyomta majdnem tövig szívott cigarettáját az asztalán 
álló, csikkekkel teli hamutartójában. – Az írója, azt mondja, meg-
undorodott a Pancho Villa csapatai által elkövetett atrocitásoktól, 
és mindenféle ellenszolgáltatás nélkül, csupán barátilag szeretett 
volna tájékoztatni minket arról, hogy a németek nemcsak pénzzel és 
fegyerszállítmányokkal támogatják Villát és szövetségeseit, hanem 
augusztus 25-e körül valamiféle támadást is végre akarnak hajtatni 
velük. A levél ugyan hemzseg a belső ellentmondásoktól, tehát lehet 
tudatos dezinformáció is, ennek ellenére Israel hadnagy értesítette 
róla Herman alezredest, a Stephen Little táborban állomásozó 10. 
lovasezred parancsnokát, aki a teljes környék biztosításáért felel. Az 
alezredes jelentése, amelyben kétségeit fejezi ki a levél valóságtartal-
mával kapcsolatban, augusztus 17-én, tegnapelőtt érkezett be hoz-
zánk. Majdnem akkor, amikor Israel hadnagyé is.

– Akkor még van szűk egy hetünk… – töprengett el Harmath. – 
Utalhat bármi arra, hogy a levél esetleg mégis valós információkat 
tartalmaz?

Az őrnagy lassan bólintott.
– A dél-arizonai hírszerzési osztály már korábban is jelentette, 

hogy a Villa irányítása alatt álló csapatok lövészárkokat és megerő-
sített állásokat építenek ki a Nogalestől keletre elterülő dombokon. 
De az ügynökök szerint ők a mi támadásunktól tartanak. Úgyhogy 
ez nem perdöntő bizonyíték.

Harmathnak magában meg kellett állapítania, hogy ennek le-
het valóságalapja. Nyolc évvel korábban az író-politikus, Francisco 
Madero két lázadó vezér, Francisco „Pancho” Villa és Venustiano 
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Carranza segítségével ugyan megdöntötte Porfirio Díaz elnök több 
évtizedes uralmát, de nem sikerült konszolidált helyzetet kialakí-
taniuk Mexikóban. A Madero ellen elkövetett merénylet után az 
Egyesült Államok Carranzát ismerte el elnöknek, de Villa ezt nem 
fogadta el, kirobbantva egy újabb polgárháborút. Ráadásul a villisták 
és carranzisták be-betörtek Arizona és Texas területére, ezért Wilson 
elnök 1916–17 fordulóján, Pershing tábornok vezetésével egy expe-
díciós hadsereget dobott át a határon, hogy a jóval kezelhetetlenebb-
nek és veszélyesebbnek tartott Villa erőit megsemmisítse. Nem sok 
sikerrel. És amióta a németek Mexikót is be akarták vonni a maguk 
oldalán a háborúba, egy újabb „büntető expedíció” elindítása bármi-
kor napirendre kerülhetett. Ha ő lett volna Pancho Villa, gondolta 
Harmath, ez biztos megfordul a fejében.

– Értem – csukta össze végül a dossziét. – A feladat, uram?
– Menjen le Nogalesbe, és derítse ki pontosan, mi folyik ott. Is-

rael hadnagytól megkap minden segítséget. Amennyiben valóban 
támadás várható, azonnal értesítsék Herman alezredest Stephen 
Little-ben.

– Értettem, uram! – bólintott Harmath, majd elgondolkodott egy 
pillanatra. – Viszont lenne itt még valami, uram… – Az őrnagy kér-
dően, ugyanakkor enyhe rosszallással a szemében húzta fel a szem-
öldökét. – Ismerek valakit Arizonában, aki komoly szerepet játszott 
februárban a Witzke-ügy felderítésében. És nagyon ismeri a környé-
ket. Paul Burchett tüzérőrmester…

– Vonja be! De csakis annyi információt osszon meg vele, ameny-
nyi feltétlenül szükséges.

– Igenis, uram.
– Bármit talál, Yardley hadnagynak jelentse. Ha nem talál, azt is.
– Igenis, uram! Értettem, uram!
Az alezredes Yardley-ra pillantott.
– Ennyi lett volna, hadnagy! Van egy hetünk, hogy kiderítsük, 

mi a fene folyik ott lent a határvidéken. Úgyhogy igyekezzenek! És 
várom a jelentésüket a fejleményekről. – Mielőtt az ajtó felé fordult 
volna, még Harmathra nézett. – Sok szerencsét, törzsőrmester!
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– Köszönöm, uram! Igyekezni fogok, uram!
Amikor magukra maradtak, a kódfejtők főnöke újabb cigarettára 

gyújtott, majd egy kendővel megtörölte izzadságtól gyöngyöző ko-
pasz fejét.

– Ez kényes ügy, Harmath. Nagyon kényes. Nemcsak a hadvezetés, 
az elnök is aggódik, és mindenféle hangok vannak itt Washingtonban. 
Szóval legyen nagyon óvatos. Vagy inkább nagyon körültekintő.

Harmath Yardley szemébe nézett, de a kódfejtő tekintetéből nem 
tudott kiolvasni semmit.

– Úgy lesz, uram.
Másnap vonatra ült, és lement Arizonába. A két nap alatt, amíg 

az utazás tartott, volt ideje átolvasni Israel és az ehhez csatolt Her-
man alezredes jelentését. Ez alapján, akárcsak a névtelen tiszt a hír-
szerzéstől, ő sem gondolta volna, hogy a németek valami átfogó tá-
madást készítenének elő a villista hadsereggel együttműködve. Igaz, 
egy összehangolt szabotázsakció sem lenne szerencsés abban a hely-
zetben, amikor a kormányzat jelentős mennyiségű katonát és hadi-
anyagot dobott át Európába, hogy megsegítse a szövetségeseit. Főleg 
úgy, hogy a republikánusok tábora amúgy is csak félszívvel támogatja 
a háborús részvételt. Kezdte érteni, mire is gondolhatott Yardley az-
zal kapcsolatban, hogy legyen óvatos…

Nogalesbe érve Israel hadnagyon keresztül azonnal felvette a 
kapcsolatot Burchett-tel, aki rögtön nekikezdett a kutatásnak a má-
sik oldalon. De aztán elérkezett augusztus 25-e, majd újabb két nap, 
és nem történt semmi. Bár az, hogy az ügynök nyomra bukkant, 
mégis csak előrelépést jelentett.

*

– Most 16:10 van – nézett az órájára, majd kipillantott a főutcára. – 
Ahogy besötétedett, indulhatunk. Fegyvere van?

– Odaát – vigyorodott el a bajusza mögött Burchett, és a tőlük 
pár lépésnyire éppen elvonuló járőrre bökött a hüvelykujjával. – Most 
kicsit problémás lenne áthoznom a határon.
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Harmath bólintott.
– Az még jobb! Akkor találkozzunk…
És abban a pillanatban elkezdődött…

*

Arthur G. Barber vámfelügyelő rühellte a mexikóiakat. Nemcsak az-
óta, hogy lehelyezték Nogalesbe a vámhivatalhoz, hanem már abban 
az új-mexikói kisvárosban is, ahonnan származott, és ahol élete jelen-
tős részét töltötte. És ezt soha nem is rejtette véka alá. „Rühellem azo-
kat a fakhagymaszagú tortillazabálókat – ismételgette még a kocsmá-
ban is, amit szabadnapjain rendszeresen meglátogatott. – Egyiknek 
sem áll jól még a szeme sem. Csak arra várnak, hogy elvágják a tor-
kodat. Mindenhol ott vannak, és mindenütt csak lopnak. Tisztessé-
ges ember még dolgozni sem tud miattuk.” Az asztaltársasága pedig 
egyetértően bólogatott, majd valaki megjegyezte, hogy a „niggerek 
sem jobbak, akiket ideültettek a nyakunkra”. És mindenki tudta, hogy 
a város határában állomásozó 10. lovasezred „bölénykatonáira” gon-
dol, akik, a tiszteket leszámítva, mind feketék voltak.

Az utóbbi hónapokban pedig az utálata még inkább fokozó-
dott, mert úgy érezte, a „tortillazabálók” kezdenek elszemtelenedni. 
Ráadásul az elmúlt hónapokban két olyan incidens is történt, ami 
megerősítette ebben a hitében. Először volt annak a Mercadónak 
az ügye, akinek talán agyára ment a napsütés. Ugyanúgy vámfelü-
gyelő volt, mint Barber, csak épp a mexikói oldalon. Akkor ugyan 
nem volt szolgálatban, de a társai részletesen elmesélték, mi történt. 
E szerint Mercado egyszer csak fogta magát, átsétált az amerikai ol-
dalra, és az őrök többszöri felszólítására sem volt hajlandó megállni, 
mire lelőtték. Majd jött Gerardo Pesqueira ügye. Ennek viszont már 
szemtanúja volt. De a Jóistenre! Hát ki a fene gondolta volna, hogy 
az az átkozott kölyök süketnéma, ráadásul a volt sonorai kormányzó, 
Ignacio Pesqueira fia? Nem volt a homlokára írva! Ő sem állt meg a 
felszólításra, és ő is golyót kapott. Az arizonai Nogalesbe kihelyezett 
mexikói konzul persze dühöngött, és napokig eltartott a vizsgálat, 
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amibe Barber is rendesen beleizzadt – annak ellenére is, hogy látta, 
a főnökei sem igazán akarják felelősségre vonni a bűnösöket. Sőt azt 
érezte, annak örülnének, ha a mexikóiak maradnának ott, ahova tar-
toznak. Azt meg, hogy a konzul a mexikói Sonora állam lakosságá-
nak félelmeire és mindenféle diplomáciai jegyzékre hivatkozik, ud-
varias, de lekezelő mosollyal nyugtázták.

Ennek ellenére Barberben fokozódott a rosszérzés. Mert mi van, 
ha a sonorai oldalon jut eszébe valakinek csak úgy lövöldözni. És 
mondjuk a vámház irányába, pont akkor, amikor ő is ott tartózkodik. 
Mert ezektől a rohadékoktól minden kitelik!

Augusztus 27-e délutánjára is már pattanásig feszültek az idegei, 
és minden átkelőben potenciális gyilkost vélt látni – még a gyereke-
ikkel utazó anyákban is. Akár fegyvert is rejtegethetnek a szoknyájuk 
alatt, hogy őt… Nem is engedett tovább senkit alaposabb ellenőrzés 
nélkül, és nem figyelt a másik oldali vámházból érkező méltatlan-
kodó megjegyzésekre.

Négy felé járt az idő. Közeledett a szolgálata vége, és gondo-
latai közé beúszott a frissen csapolt, hideg sör képe, amikor felfi-
gyelt valamire. A fickót ismerte, többször megfordult már a hatá-
ron. Egy asztalos volt, valami Lamadrid nevű. Szabályos munkavál-
lalási engedéllyel dolgozott környékbeli házaknál. Ami viszont fel-
tűnt Barbernek, hogy most nemcsak a szerszámait hozta magával, 
hanem egy hosszúkás fadoboz is billegett a vállán. És nem felé vette 
az irányt, noha intett neki, hanem egyenesen a mexikói oldalon levő 
vámház felé.

Barber kilépett a fülkéjéből és hunyorogva nézett a férfira.
– Hé! – kiáltott rá. – Pare! Registro de aduana! Álljon meg! Vám-

vizsgálat!
– Llevo adobo señor Barber. Pácot viszek, señor Barber – válaszolta 

az asztalos, de megállt egy pillanatra. – Si lo deposito se va a vertir todo. 
Ha leteszem, kidől az egész. Nem lehetne, hogy most tovább enged? 
Hisz ismer engem, itt dolgozom a környéken.

Barber – a munkájához szükséges szavakon kívül – soha nem 
tanult meg rendesen spanyolul, hiába szolgált évek óta a határon. 
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Értelmetlen karattyolásnak tartotta, nem tisztességes emberhez 
méltónak. Így a szövegből csak a saját nevét és azt értette meg, 
hogy „ismer engem”.

– Nem mehet tovább vámvizsgálat nélkül! – kiáltotta idegesen, 
és előhúzta a pisztolyát. Erre a másik oldalon is kijöttek a vámház-
ból. Barber őket is ismerte: Gallegos és Ceceña. Mindketten széles 
karimájú sombrerót és khaki színű zubbonyt viseltek, a vállukon ke-
resztbe átvetve töltényöv. Barber látta, hogy Gallegos is előhúzza a 
pisztolyát.

– Ven tranquilamente Zeferino! Gyere nyugodtan, Zeferino! – ki-
áltott oda Lamadridnak Ceceña. – Ya esta ́s en Me ́xico. Már Mexikó-
ban vagy. – És a 122. határkőre mutatott.

– Azonnal álljon meg, és mutassa, mi van a ládában! – ordította 
Barber, de közben felemelte a pisztolyt. A szeme sarkából látta, hogy 
a 35. gyalogezred egyik járőre, aki néha feltűnt abban a kocsmában, 
ahova ő is járt, William Klimt közlegény a kiabálásra feléjük veszi az 
irányt, a válláról a kezébe rántva Springfield karabélyát.

– Azonnal álljon meg! – kiáltotta erélyesen ő is, miközben célra 
emelte a fegyvert.

Az asztalos tétovázva fordult hol egyik, hol a másik irányba, a 
szemében ott vibrált a rémület. Gallegos és Ceceña továbbra is azt 
ismételgette, hogy jöjjön tovább, Barber és Klimt pedig azt, hogy áll-
jon meg. Végül aztán egy lépést tett a mexikói oldal felé.

Klimt fejmagasság fölé célzott: csak figyelmeztető lövést akart le-
adni. A dörrenésre Lamadrid nagyot kiáltva a földre bukott, a doboz 
kiesett a kezéből. A belsejéből hangos csörömpölés hallatszott.

Gallegos valamit mondott a társának, majd felemelte a pisztolyt, 
és arcon lőtte Klimt közlegényt. Az azonnal elterült a poros utcán, és 
nem mozdult többet. A Springfield beszorult a teste alá.

Barber szeme elkerekedett a rémülettől, kapkodva szedte a le-
vegőt, érezte, ahogy a vér a fülében dübörög. Az asztalos közben 
mozgolódni kezdett a senki földjén, de nem lehetett tudni, kapott-e 
egyáltalán lövést. Gallegos viszont, előre tartva a pisztolyát, elin-
dult felé.
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Az amerikai vámtiszt lövése állította meg. Barber először a mell-
kasába, majd a fejébe küldött egy golyót, így Lamadrid előtt esett 
össze, aki ekkorra már félig felült. Ceceña ordítani kezdett, és ő is 
pisztolyt rántott. Barber azonban nem várta meg, hogy elsüsse: a 
teljes tárat beleürítette a mexikói vámtisztbe, aki bezuhant a vám-
házba.

Az asztalos ezt a pillanatot választotta arra, hogy felpattan-
jon, és üvöltve elszaladjon a legközelebbi utca irányába, a sonorai 
Nogelesban. Azt már csak hallotta, hogy a háta mögött egyre sű-
rűbben újabb lövések dörrennek, mint egy kezdődő háború előhír-
nökei… 

*

Burchett elkáromkodta magát, amikor jó egy arasznyira a fejétől egy 
golyó csapódott be a vegyeskereskedés oldalfalába.

– Mi a fene! – kiáltott fel Harmath is, és ösztönösen féltérdre 
ereszkedett, a hátát a hotel falának támasztva.

Az első lövéseket újak követték, és velük egy időben az utca meg-
telt kiabálással, sikoltozással. Harmath óvatosan kilesett, és azt látta, 
a határ két oldalán a járőrök a földön fekszenek vagy kúsznak vé-
dőállást keresve, de néhányan el-elsütik a puskáikat a másik oldal 
irányába. Nem messze tőle, az amerikai oldalon egy porlepte Ford 
T-modell kereke kapott találatot, mire a kocsi kacsázni kezdett az 
úton, majd nagyot farolva megállt. A sofőr rémülten mászott az 
utasajtó irányába, hogy elhagyja a járművet, amelynek már a motor-
háztetejét is felhasogatták a lövedékek. A járókelők pillanatok alatt 
eltűntek az utcáról, és onnan, ahol Harmath volt, látta, hogy a szem-
közti épületek ajtajaiból, ablakaiból puskacsövek bújnak elő, és meg-
támogatják a mexikói határőrök össztüzét.

– Mi a fene! – nyögött fel újra.
– Elkezdődött volna? – pillantott ki Burchett is, majd megrázta a 

fejét. – Pedig semmi sem utalt rá! Semmi! 
– Biztos? – nézett rá gyanakvón Harmath.
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– Puta mierda, Harmarth! Csessze meg, Harmath! – mordult fel 
az ügynök. – Azok az állások csak félig vannak készen, és a maga ál-
tal említett csapatösszevonásoknak sincs jele. Hacsak a barátaink a 
semmiből nem varázsoltak ide egy hadsereget.

– Most már mindegy. – Harmath újra végigpillantott az utcán. 
Két sarokkal feljebb egy ponyvás katonai teherautó fordult rá a ha-
társávra, megállt, a rakteréből katonák ugráltak le és foglaltak el tü-
zelőállást. Egyiküket szinte azonnal eltalálta egy ellenséges lövedék. 
A combját markolászva ordított a fájdalomtól, amíg két társa be nem 
húzta a teherautó fedezékébe. – Viszont talán… – Burchettre pillan-
tott. – Menjünk be a hotelba! Gyorsan!

Mélyen meggörnyedve futottak a deszkajárdán az ajtó irányába, 
majd az előcsarnokban felborítottak egy asztalt, és mögé kuporod-
tak. A fejük felett nagy durranással tört be egy ablak, az üvegszilán-
kok csilingelve hullottak a padlóra.

Harmath körbenézett, de a társalgóval egybenyíló recepción sen-
kit sem látott. Sem a portást a pult mögött, sem vendégeket. Azaz 
mégis. Egy, talán házaspár kuporgott a társalgó egyik csíkosmintás 
kanapéja mögött: a nő rémülten harapott a kezébe, a férfi pedig féle-
lemmel vegyes gyanakvással méregette Burchettet, aki épp levette a 
kalapját, és kézfejével megtörölte a homlokát.

– Maguk! – szólt oda nekik Harmath, miközben hallotta, amint 
újabb lövedék csapódik a hotel falába. – Menjenek fel a szobájukba, 
és feküdjenek a padlóra! És ne jöjjenek le addig, amíg a recepcióról 
fel nem szólnak. Megértették?

A férfi szaporán bólogatni kezdett, láthatóan meg sem fordult a 
fejében, miért parancsolgat neki ez a vadidegen ember, akit egy me-
xikói munkás kísér. Megragadta a felesége kezét, és vonszolni kezdte 
a recepció mellől induló lépcső irányába.

– Azt hiszem, kihasználhatjuk a mostani kavarodást – fordult a 
társához Harmath, miután a házaspár eltűnt a lépcsőfordulóban. – 
A városparancsnok már bizonyára értesítette a 10. lovasezredet, és 
megpróbálják majd kiszorítani a mexikóiakat az utcáról. Senkinek 
nem tűnik majd fel, ha mögöttük mi is átmegyünk. Ha szerencsénk 
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lesz, a „barátaink” is elmennek megnézni, mire ez a nagy felfordulás, és 
észrevétlenül megszerezhetjük a náluk lévő dokumentumokat.

– Nem rossz ötlet – bólogatott Burchett. – Bár ahogy most ki-
nézek, jó esélyem van egy golyóra – és végigmutatott az öltözékén.

– Talán igen, talán nem – húzta el a száját Joe Harmath. – Min-
denesetre várjuk meg a lovasságot. 

Abban a pillanatban elhallgatott a lövöldözés, és mintha kiabá-
lás hallatszott volna az utcáról. A felborított asztal mögött kuporgó 
két ember egymásra nézett, majd a betört ablakhoz osontak, és ki-
néztek rajta.

A határ mindkét oldalán fegyveresek hasaltak a porban vagy ide-
iglenes fedezékek mögött, a széles utcán több helyütt véres testek 
hevertek vagy összegömbölyödve, vagy széttárt tagokkal. A mexikói 
oldalon pedig egy sötét öltönyt viselő, kackiás bajszú, fényesre olajo-
zott hajú testes férfiú közeledett, egy, a sétapálcájára erősített fehér 
zsebkendőt lengetve.

– Ez megőrült! – nyögött fel Burchett. – Egyenesen a tűzvonalba 
sétál!

– Ismeri?
– Felix Peñaloza, a sonorai Nogales polgármestere. Azt kiabálja, 

hogy mindenki tegye le a fegyvert.
– Akkor tényleg őrült.
A polgármester a kendőt lengetve lépkedett ide-oda a mexikói 

határőrök között, egyenest az amerikai vonalak irányába, és továbbra 
is a kérését kiabálta, hogy tegyék le a fegyvert.

Harmath, bár később többször végiggondolta az esetet, nem tudta 
volna megmondani, honnan jött a lövés. Lehetet az amerikai, de a me-
xikói oldal is: egy ilyen szituációban az ideges katona még véletlenül is 
elsütheti a fegyverét. A nagydarab férfi pedig a találat után úgy vágó-
dott el, hogy teste párhuzamosan hevert a határvonallal. A mellkasá-
ból vér spriccelt fel, a fehér zsebkendő félig az arcára borult. Az egyik 
épületből – Joe Harmath a feliratából látta, hogy egy gyógyszertár – 
két férfi futott elő, és bevonszolták oda a magatehetetlen embert. Pont 
abban a pillanatban, amikor újrakezdődött a lövöldözés.
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Amibe, pár perc múlva egy géppuska is bekapcsolódott. Egy kö-
zeli épület – nagy valószínűséggel a városparancsnokság – tetejéről 
pásztázta végig a sonorai oldalt, a környező utcákba kényszerítve a 
mexikói határőröket és a hozzájuk csapódott fegyveres civileket.

Újabb percek elteltével éles trombitaszó harsant, és dübörögni 
kezdett a föld. De olyan erővel, hogy a hotel társalgójának még ép 
ablakai is megremegtek.

– Na, itt van a lovasság! – vigyorodott el Harmath, és megütö-
gette Burchett vállát. – Várjon meg, mindjárt jövök.

A másik értetlenül pillantott rá, de nem törődött vele. Mélyen 
meggörnyedve futott oda a recepcióhoz, és levette a szögről a kul-
csát. A recepciós nem volt sehol: talán a pult mögötti irodába me-
nekülhetett. Ugyanígy meggörnyedve sietett fel a lépcsőn, és csak az 
első emeleti folyosón egyenesedett fel. Gyors mozdulattal kinyitotta 
a szobája ajtaját, majd az ágy alól előhúzta az utazótáskáját.

Előtte azonban egy pillanatra kinézett az ablakon. A bölénykato-
nák, már felsorakoztak az utca teljes hosszában, majd a parancsnok 
vezényszavára – a rangjelzése alapján Harmath úgy gondolta, ő lehet 
Herman alezredes – leszálltak a lóról, és a 35. gyalogezred katonáival 
kiegészülve két csoportra válva indultak neki a sonorai Nogalesnek. 
Az egyik a szűk utcákban kezdte kergetni a fegyveres civileket és ka-
tonákat, a másik a keleti dombokon kiépített lőállásokat vette célba. 
Az előrenyomulás azonban lassan haladt, mert a házak tetején meg-
jelent pár orvlövész is, akiket nem igazán tudott elriasztani a helyőr-
ség tetejére telepített géppuska.

Elfordult az ablaktól és kinyitotta a táskát. A 45-ös M1911-es 
Browning a hónaljtokba szíjazva pihent a ruhái tetején. Levette a za-
kóját és felerősítette a hóna alá a tokot a pisztollyal, majd visszavette a 
zakóját. Elővett még két teli tárat, azokat a zsebébe csúsztatta.

A tekintete egy pillanatra a ruhái közé szorult, gondosan becso-
magolt dobozra esett. Az apja utolsó üzenete volt az óhazának, amit 
az elmúlt évben minden útjára magával vitt – vagyis igazából soha 
nem pakolt ki az utazótáskájából. Korábban úgy egyeztek meg, hogy 
az öccse lesz az, aki az idősebb Harmath végakaratának megfelelően 
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visszaviszi, de az öccse bevonult az Expedíciós Erőkhöz és most már 
a francia fronton harcol – talán soha nem jut el az óhazába. Így a 
bátyjára maradt a feladat, akinek – a haldoklónak tett ígéret ide vagy 
oda – nem igazán volt ehhez kedve. Főleg azért, mert még mindig 
élénken emlékezett rá, miért is kellett nekik hármuknak tíz évvel ko-
rábban hajóra szállniuk Triesztben…

Becsukta a táskát, visszacsúsztatta az ágy alá, és lesietett a recep-
cióhoz. Burchett már nem az ablak alatt ült, hanem visszament a fel-
borított asztal mögé.

– Azt hiszem, most már mehetünk – kuporodott le mellé Har-
math.

– Ezek után – bökött az ablak felé Burchett –, számíthatunk 
némi ellenállásra.

Harmath egy pillanatra megmutatta a hóna alá szíjazott pisz-
tolyt.

– Azt mondta, van odaát fegyvere.
– Van.
– Akkor csak a határon kell átjutnunk.
Az utcán ekkor már csak szórványosan hallatszott lövés, a 35. 

gyalogezred emberei a túloldalon felügyelték a halottak és sebesül-
tek összeszedését, illetve viselték el a feléjük áramló, spanyol nyelvű 
szitkokat. Harmath Burchettre pillantott, aki a lövöldözés kezde-
tekor megjelent teherautó felé mutatott, amely mellett most csak 
egyetlen katona cigarettázott, ő is a túloldali eseményeket figyelte. 
Odaát a fegyverek már a házak között és a lövészárkokkal megerősí-
tett domboldal irányából ropogtak, a két, az arizonai oldalon osonó 
emberrel senki nem foglalkozott.

Burchett a tűzharcban gazdátlanul maradt autókat, szekereket 
használta fedezékül, majd a 101-es határkőnél egy felfordult, épület-
fákat szállító kordét. Aztán gyorsan befutottak a sonorai oldal legkö-
zelebbi utcájába, amely egy taverna mellett nyílt, és amelynek hom-
lokzatát csúnyán kicifrázták a lövedékek.

– Most? – nézett társára Harmath. Nagyon remélte, a lakosok meg-
húzzák magukat a házaikban, amíg elvonul a vihar, és fegyveresekkel 
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sem kell találkozniuk. Az öltözéke most nagyon nem illett a környe-
zetbe.

Szerencsére nem kellett sokáig menniük: két sarokkal és egy hosz-
szú keresztutcával odébb Burchett megállt egy kapualjban, kulcsot 
vett elő, majd gyorsan beengedte magukat. Kis udvarra értek, amely-
ből földszintes lakások sora nyílt. Az egyikből riadt gyermekszem bá-
mult rájuk mindaddig, amíg egy erélyes kéz el nem rántotta. Burchett 
a bejárat melletti első ajtóhoz lépett, ami egyetlen, a konyhát is ma-
gába foglaló nagy szobához vezetett. A tűzhelyen, étkezőasztalon 
és székeken kívül csupán egy ágy volt benne. Az ügynök elhúzta az 
ágyat, és kiemelt mögüle egy hosszú bőrtokot.

– Szeretne még valamit? – kérdezte, miközben a szíjakat bonto-
gatta. Harmath megrázta a fejét.

Burchett egy 45-ös Colt Peacemakert és egy M12-es sörétes 
Winchestert vett magához a bőrtokból. A revolvert az övébe tűzte, 
egy doboznyi sörétet pedig a zsebébe öntött. Harmath látta, hogy a 
tokban van még egy, az övéhez hasonló félautomata Browning és egy 
M1892-es golyós Winchester is.

– Menjünk! – mondta Burchett.
Figyeltek arra, hogy ne a lövöldözés irányába menjenek, így 

majdnem az egész várost meg kellett kerülniük. Végül az utolsó há-
zak közé jutottak, amelyeken túl már csak csenevész bokrok és kak-
tuszok nőttek ki a hőségtől kiégett talajból. Emberrel alig találkoz-
tak: vagy a házaikba húzódhattak be a lövések hallatán, vagy talán el-
mentek segíteni a harcolóknak. Mindössze egy fiatal fiúba botlottak, 
aki gyorsan el is iszkolt a fegyveresek láttán.

Burchett aztán megállt egy düledező viskónál, és előremutatott. Há-
rom épület magasodott arrafelé, egymástól jókora távolságra, az egyik 
kertjében kecskék rágcsálták a kiszáradt bokrokat. Vályogból rakták 
őket, lapos tetővel, a kecsketulajdonosén kívül oszlopos előtetővel.

– Melyik az? – kérdezte Harmath, miközben előhúzta a Brow-
ningot. A lövések most újra közelebbről hallatszottak, igaz már jóval 
elszórtabban, mint korábban – ennek ellenére nagyon gyanúsnak ta-
lálta, hogy a környéken semmi nem mozdul.
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– Az – bökött Burchett a jobbszélső házra, aminek kéményéből 
vastag füst szállt fel.

És Harmath megértette. Szakadt róla a víz, olyan meleg volt, az 
ember ilyenkor nem áll neki tüzelni. Csak ha…

– Óvatosan! – súgta oda a társának, miközben a pisztolyt két 
kézre fogva, erősen előrehajolva a ház irányába futott. Továbbra sem 
tetszett neki a helyzet, nagyon csapdaszaga volt az egésznek. 

Amikor a házhoz értek, az ajtó két oldalán lapultak a falhoz, és 
Harmath kézjelekkel mutatta a másiknak, mit csináljon. Burchett 
bólintott, majd a Winchestert előre tartva ráfordult az ajtóra és ha-
talmasat rúgott bele. Odabent valaki felkiáltott, és amint berontot-
tak, Harmath látta, hogy egy férfi térdel a kemenceszerű, kőből ra-
kott nyitott tűzhely előtt és különféle papírokat hajigál bele. A moz-
dulata aztán más irányt vett: az oldala felé nyúlt, amelyen zárt pisz-
tolytáska lógott.

Burchett azonnal tüzelt: a sörétek felhasogatták a férfi mellkasát 
és hátralökték a kemence melletti sarokba. Az ügynök továbbra is 
célra tartva a fegyvert körülnézett a szobában, de ahogy ő, úgy Har-
math sem látott senkit az egyetlen helyiségből álló épületben, ahol a 
hálófülkét is csak egy függöny különítette el.

Egyikük sem foglalkozott a halottal. Burchett a puskatussal a pa-
rázsló iratokat igyekezett kipiszkálni a tűzből, majd a padlón rájuk 
taposva eloltani azokat. Harmath a szoba közepén álló asztalon he-
verő, talán az égetésre váró dokumentumokat tanulmányozta.

– Nem tetszik nekem az az egész – mondta végül. – Kérem, men-
jen ki, és őrködjön!

Burchett bólintott, és kiment az ajtó elé, Harmath pedig csak most 
nézett a halottra. Bár nem viselt egyenruhát – vagy inkább a ruha, 
amit viselt, nem volt köthető egyetlen hadsereghez sem –, láthatóan 
nem volt mexikói. Majdhogynem kopaszra nyírt haja szőke volt, a 
bőre is világos. Harmath nem vizsgálta át: ha van is nála azonosító 
irat, bizonyára a ruhájába rejtve, mint Lothar Witzkének. 

Az égett iratokat is felrakta az asztalra, majd kihúzogatta a szo-
bában található két komód fiókjait is. Ott a ruhákon és egy nagy bőr 
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futártáskán kívül nem talált semmit. A futártáskában viszont térké-
pek voltak, amik a környéket ábrázolták, bejelölve rajtuk a lövészár-
kokat, amiket talán most foglalt el a 10. lovasezred, és piros ceruzával 
rajzolt X-ek a határvonalon, mellettük különféle számsorok.

Átnézte a többi dokumentumot is. Ahogy kivette, nagy része 
spanyol nyelvű kimutatás volt, főleg fegyver- és élelmiszerszállítmá-
nyokról, amelyek mellett feltüntették azon alakulatoknak a parancs-
nokait is, akiknek szánták. A nevek ismerősek voltak Israel hadnagy 
jelentéséből: mind Villa hadseregében szolgáltak. Viszont semmi 
nem utalt arra, hogy a kunyhó lakói valóban németek lennének, ha-
csaknem az egyik égett papírdarab, aminek a tetején a „…plan” szó-
töredék volt olvasható. Ami lehet német is és spanyol is. És lehet ha-
diterv, de kiképzési terv is.

Nem lett sokkal okosabb.
– Mi a francot akartatok itt? – nézett a halottra, de az továbbra is 

üveges szemekkel meredt bele a világba.
Újra beletúrt a futártáskába, hátha talál még valamit, és az egyik 

rekeszben végül ki is tapintott valami keményet. Egy bőrborítású 
jegyzettömb volt, tele oszlopokba rendezett számsorokkal. Mintha 
már látott volna ilyesmit valahol.

Aztán beugrott neki: a kódfejtőknél, amikor megmutattak neki 
néhány rejtjelezett német táviratot.

– Megvagytok! – mondta ki hangosan és elégedetten, mire 
Burchett bedugta a fejét az ajtón.

– Siker? – kérdezte elvigyorodva.
– Lehet – bólintott Harmath, miközben az összes asztalon he-

verő iratot elkezdte bepakolni a futártáskába. – De majd Washing-
tonban eldöntik.

Burchett bólintott, ami azt jelentette: „Nem a mi dolgunk”, Har-
math pedig tovább pakolt.

Az egymás utáni két gyors dörrenésre emelte csak fel a fejét. 
Az ajtóban álló társa szeme elkerekedett, a száján vér buggyant ki, 
miközben arccal előre elvágódott, a Winchestert kiejtve a kezéből.  
A nap éles fénnyel világított be az ajtón, így Harmath csak árnyakat 
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látott odakint mozogni. Ösztönösen cselekedett. A futártáskát le-
söpörte az asztalról és felkapta a pisztolyt, amit még korábban az 
iratok mellé tett le. Féltérdre ereszkedett, és felborította az asztalt, 
pont abban a pillanatban, amikor egy megtermett alak lépett a szo-
bába. Harmath azonnal lőtt, háromszor egymás után: has, mellkas, 
fej. Az alak hátratántorodott, majd összeroskadt az udvaron. Szinte 
azonnal megszólalt kint pár fegyver: ahogy a hangjuk alapján a szo-
bában tartózkodó megállapította, puskák. A lövések fejmagasság-
ban száguldottak be az épületbe, és jókora darabokat haraptak ki a 
vályogfalból.

Harmath figyelt. Újabb lövések érkezte, majd szünet. Két lövész – 
állapította meg magában, és azt is, nem messze egymástól foglalhat-
tak el tüzelőállást.

A földről felvette a futártáskát, a szíját átvetette a vállán, a pisz-
tolyt visszadugta a tokjába, majd odakúszott Burchett holttestéhez, 
és felvette a Winchestert. Az ajtó mellett felült, hátát a falnak vetette, 
majd óvatosan kilesett. A ház előtt nem volt fedezék, csak pár osz-
lopkaktusz és a távolban egy csenevész akác. Ahogy látta, az egyik 
lövész egy bokor mögött hasalt, a másik egy kaktusz mögött. Ő volt 
közelebb.

Újabb lövések érkeztek gyors egymásutánban, majd szünet. Új-
ratöltés… Harmath pedig mély lélegzetet vett. Felpattant, és ahogy 
kirobbant az ajtón, azonnal tüzelt a kaktusz irányába. A sörétek 
szétszaggatták a növényt, és vele együtt a mögötte kuporgó arcát is. 
Harmath csak fél szemmel nyugtázta a találatot, mert közben már 
a földre vetette magát, átpördült, miközben az előagyszánnal újabb 
töltényt helyezett a töltényűrbe. A bokor mögött kuporgót váratla-
nul érhette a felbukkanása, mert kapkodva igyekezett felé fordítani 
a puskáját. Elkésett…

Harmath ezután féltérdre emelkedett, és körbepásztázott a pus-
kával. A lövészárkok felől még hallatszott a csatazaj, de semmi nem 
mozdult a környéken. Mélyen meggörnyedve körbejárta a házat, de 
nem érkezett sehonnan újabb támadás. Csak ezután vette szemügyre 
a halottakat.
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A két lövész mexikói katona volt, aki viszont végzett Burchettel 
ugyanolyan egyenruhafélét viselt, mint az, aki korábban dokumentu-
mokat égetett. Még a fizimiskájuk is hasonlított kicsit.

A város irányából kiáltozás hallatszott, és mintha emberek is fel-
tűntek volna az utcákban. Azt azonban nem tudta megállapítani, 
hogy amerikaiak-e vagy mexikóiak. Mindenesetre itt nem marad-
hatott.

A Winchestert ledobta a földre és a kecskés ház felé vette az 
irányt. Az volt a legközelebb a város utolsó házaihoz. Meglapult a 
kerítésénél, és akkor már látta, hogy a 10. lovasezred emberei köze-
lednek, lövésre kész karabélyokkal. Megvárhatta volna őket, de nem 
akart magyarázkodni. Azt pedig, hogy Burchett-tel mi történt, elég 
lesz, ha Israel hadnagynak mondja el. Ő majd gondoskodik a holt-
test elszállításáról.

A vályog- és faépületeket kerülgetve visszasietett a főutcára, min-
dig meglapulva, ha lépteket hallott, vagy a közelben katonákat látott. 
Sikerült úgy eljutnia a határig, hogy egyszer sem állították meg.

A Calle Internacionalt is már az amerikai hadsereg ellenőrizte, 
és ahogy Harmath látta, lezárták a határt. A túloldalon, nem mesz-
sze a vámháztól pár mexikói munkás tömörült össze, és láthatóan 
azt magyarázták az őket feltartó katonáknak, hogy szeretnének át-
jutni. Majd amikor azok nem engedték, szitkozódva elvonultak. Ta-
lán máshol akartak próbálkozni…

Harmath is a vámház felé vette az irányt. Egy bölénykatona tar-
tóztatta fel, mire ő elővette az Israel hadnagy által kiállított igazo-
lását, aminek alján a 35. gyalogezred pecsétje díszelgett. A katona 
azonnal továbbengedte, még a futártáskájába sem nézett bele.

17.45 volt, Nogales sonorai oldalán itt-ott még mindig dübörög-
tek a fegyverek, amikor belépett a helyőrség épületébe, majd meg-
várta, amíg az ügyeletes tiszt előkeríti Israel hadnagyot. Harmath 
röviden beszámolt neki a történtekről, külön felhívva a figyelmét 
Burchett halálára, majd azt kérte, hogy telefonálhasson.

Israel az irodájába vezette, amelynek volt saját telefonvonala, ká-
vét hozatott neki, majd magára hagyta. A keleti parton ilyenkor már 
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majdnem este nyolc, Harmath nem volt biztos abban, hogy Yardley-t 
az irodájában találja. Mindenesetre meg kellett próbálnia.

A 8. szekció főnöke azonban még ekkor is dolgozott.
– Egész biztos, hogy semmi sem utal egy átfogó támadásra? – 

kérdezte hosszas hallgatás után, és Harmath szinte a szeme előtt 
látta, amint közben cigarettára gyújt, majd hosszan kifújja a füstöt.

– Semmi. Az adatok nem egyértelműek. És még az sem biztos, 
hogy németek voltak. Bár talán Israel hadnagy emberei ki tudják de-
ríteni, hogy…

– Értem. – Yardley elhallgatott egy pillanatra. – Várjon kicsit, 
visszahívom.

Több mint fél óra telt el. Addig Harmath megitta a kávét és újra 
átnézte a futártáska tartalmát. Nem, nem tudott volna mást mon-
dani, mint amit az előbb mondott a kódfejtők főnökének.

Aztán megcsörrent a telefon.
– A kódkönyvön kívül semmisítsen meg mindent! – mondta szá-

razon Yardley, és Harmath mintha egy csipetnyi rosszallást is kihal-
lott volna a hangjából. – Utána jöjjön vissza Washingtonba!

– Uram! – hökkent meg Harmath.
– Mondom, semmisítsen meg mindent! A jelentésében nem kell 

megemlítenie a németeket. Ami történt, az a szokásos határinciden-
sek egyike volt. Herman alezredes majd rendezi a helyzetet.

Harmath várt egy percig.
– Értettem, uram – mondta végül, de Yardley addigra már letette 

a kagylót.
Joe Harmath sokáig bámult maga elé, majd a futártáskára, végül a 

kávésbögrére. Először nem értette az egészet, aztán eszébe jutott, amit 
a 8. szekció főnöke mondott indulása előtt: hogy mennyire kényes ez 
az ügy, és hogy Washingtonban is vannak mindenféle hangok… Ol-
vasta az újságokat, már csak az öccse miatt is, amelyek rendre beszá-
moltak a hadieseményekről. Tudott róla, hogy a szövetségesek jelentős 
győzelmet arattak a németek felett Amiens-nél, és a többi fronton is 
nyerésre álltak. Csak idő kérdése, mikor ér véget a háború. Ha viszont 
az Ovális Irodában vagy a Kongresszusban meglobogtat valaki egy, a 
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mexikói határvidékről származó, a németekhez köthető katonai tér-
képet, amin lövészárkok és gyanús kódjelek találhatók, joggal követel-
hetnék az amerikai katonák azonnali kivonását az európai hadszíntér-
ről, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva. Az az „idő kérdése” így akár 
további éveket és vérontást jelentene. És nem biztos, hogy Amerika 
akkor kimaradhatna belőle. Így meg Herman alezredes és a 10. lovas-
ezred, megtámogatva a 35. gyalogosezreddel, rendezi, amit kell. Ha 
esetleg lenne rendezni való…

Csak Paul Burchettet sajnálta. Egészen összebarátkoztak ez alatt 
a pár nap alatt…

Felállt, lezárta a futártáskát, megköszönte Israel hadnagy segítsé-
gét, majd a helyőrségi épület mögötti szűk utcácskában, a kódkönyv 
kivételével, elégette a táska teljes tartalmát.

Másnap egy közlegény autóval elvitte a vasútállomásra. Két nap 
múlva Washingtonban volt, és írásban is megtette a jelentését, ami-
ben nem esett szó a németekről. Még aznap beadta a leszerelési ké-
relmét, egy hét múlva pedig – utazótáskájában a gondosan becso-
magolt dobozzal – már egy utasszállító hajó fedélzetén volt, útban 
Európa felé…

A SZERZŐ UTÓSZAVA

1917 januárjában Arthur Zimmermann német birodalmi külügymi-
niszter, az amerikai német követségen keresztül, egy rejtjelezett táv-
iratban akarta rávenni Mexikó kormányát, hogy Németország szövet-
ségeseként támadja meg az Egyesült Államokat. Cserébe a Mexikó 
által korábban (1848–49-ben) elveszett területeket, Arizonát, Új-Me-
xikót és Texast ígérték. Ez az esemény váltotta ki az Egyesült Államok 
hadbalépését, és döntötte el az I. világháború végkimenetelét.

Az Egyesült Államok elleni német diverzáns- és szabotázstevé-
kenység azonban a hadbelépés előtt és után is problémákat okozott. 
A német ügynökök az Európába irányuló fegyver- és utánpótlás-szál-
lítást igyekeztek megakadályozni, leghíresebb és legeredményesebb 



75

Soós Tibor

akciójuk a Lothar Witzke által megszervezett, 1916-os, a New York 
melletti Black Tom szigeti robbantás volt.

Egyes történészek ezekhez a diverzánsakciókhoz kapcsolják a 
„mexikói határháború” vagy „a két Nogales közti csata” néven elhíre-
sült eseményt, amire 1918. augusztus 27-én került sor. Hogy valóban 
részt vettek-e ebben német ügynökök, vagy egyáltalán volt-e szere-
pük benne, az a mai napig vita tárgya. Sem a novellában szereplő, 
Herman alezredesnek címzett „villista levél”-nek nincs nyoma a kü-
lönféle archívumokban, sem a jelentésnek arról, hogy a csata után 
német ügynökök holttestét találták volna meg. A szóbeszéd azonban 
tartja magát, hogy ilyenek mégis voltak.

Erre mondják, hogy az élet néha felülmúlja az írói fantáziát…
Az amerikai polgárháború után megszervezett, és főleg az indi-

ánháborúkban bevetett 7., 8., 9. és 10. lovasezredek legénységi állo-
mánya valóban afroamerikaiakból tevődött össze, akiket az indiánok 
neveztek el – göndör hajuk miatt, ami hasonlított a bölények söré-
nyére – „bölénykatonák”-nak…

A fentebb olvasható történetben – a két főhős kivételével – min-
den említett figura létező személy volt, az események, illetve előz-
ményei úgy történtek meg, ahogy azt megírtam. Szerencsére rendel-
kezésünkre áll a történteket kivizsgáló és leíró részletes jegyzőkönyv. 
Hogy pedig a pletykának tartott dolgok valóban megtörtén(het)
tek-e, azt az olvasó fantáziájára bízom.

A spanyol szövegekért hálás köszönet Vig Sára Gerdának!
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A múzeum főlépcsője és a körút között félúton négy hatalmas, 
földbe vert oszlop ágaskodott, közöttük pedig óriási, szürkésfehér 
vitorlavásznak feszültek. A leplek majd’ embermagasságban kezdőd-
tek, onnan pedig a múzeum első ablaksora fölé nyúltak, hogy a kí-
váncsi szemek sem a lépcső tetejéről, de még Pollack monumentális 
épületének második emeletéről se láthassanak a paraván mögé.

A vásznak mögül serény munka zaja hallatszott, odavonzva a 
múzeumkertben korzózó urakat és hölgyeket, de legfőképpen a ko-
misz kölköket, a múzeum rendjére vigyázó múzeumi strázsák legna-
gyobb bosszúságára.

Most is, az egyik oldalon három térdnadrágos suhanc éppen azon 
mesterkedik, hogyan leskelődhetne be a vásznak alatt. Két idős őr kocog 
feléjük, az egyik húzza a lábát. A kölykök hátrálnak, szemtelenül vihog-
nak és heccelik őket. A másik oldalról ekkor lendül támadásba három 
másik siheder és ők bizony be is osonnak a vásznak mögé. Láthatóan 
az előbbiek csak elterelték az őrök figyelmét, hogy ezek bejuthassanak. 
A munkások rájuk se hederítenek, elég nekik a maguk dolga. Három 
úrforma ember beszélget a talapzat előtt, s egy negyedik, idősebb férfi, 
kevésbé úrforma veszi észre őket és indul, hogy kiebrudalja a kéretlen 
látogatókat. Két kölök hangos kacagás közben felhúzza a nyúlcipőt, ők 
csak a hecc kedvéért jöttek, ám a harmadik, egy kis szeplős, elálló fülű 
gyerek tátott szájjal bámulja az éppen vele szemben ücsörgő mellékala-
kot, egy hatalmas izomkolosszust, kacagányos deli vitézt. Olyannyira 
bámulja, hogy az öreg munkavezetőnek sikerül fülön csípi és vinné ki-
felé, ám az egyik úrforma észreveszi a jelenetet, és rászól.
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– Hagyja csak, Sándor bácsi, nem látja, hogy egy valódi műértő-
vel van dolgunk? – kérdezi mosolyogva, és odalép hozzájuk. Fino-
man kiveszi a kölyök fülét az idős kőműves erős markából. – Tetszik? 
– kérdezi a fiútól.

– Gyönyörű! – leheli a gyerek, reszketve a félelemtől.
– És mi tetszik rajta? – kérdezi a férfi, magával húzva a fiút, aki 

nem tehet mást, megy vele. – Gyere, nézd meg Piroskát is, és terem-
tőjüket.

Megállnak a szobor előtt. Igen közel vannak, Arany a talapzaton 
kevéssé látszik, de a Piroskának nevezett leány, derekáig érő fonott 
hajával éppen tökéletes.

– Mintha élnének – válaszolja meg a fiú az imént feltett kérdést. 
A férfira néz, aki közben elengedi karját. Elfuthatna, de már tudja, 
nem fogják bántani. – Maga készítette?

– Én bizony! – válaszolja a mester. – Strobl Alajosnak hívnak. És 
téged?

Nyújtja a kezét, a fiú elfogadja. A szobrásztenyér kissé érdes, szo-
rítása erős, mégis van benne valami megnyugtató a gyerek számára.

– Virágh Ferenc, szolgálatára.
– Örvendek, Ferenc! – mondja a szobrász, aztán a vállára csap, 

csak úgy porzik. – Most már mehetsz, láttál amit láttál. Holnaptól 
minden nap nézheted, nem szökik el.

A kölyök kisurran a vászon alatt, a mester elégedetten mosolyog 
utána, majd visszafordul társaihoz.

– Láttátok, milyen tátott szájjal nézte? – kérdezi diadalmasan.
Talán abban a pillanatban érzi meg igazán, hogy a szobornak si-

kere lesz.
A többieken is látszik a bizakodás. Öt év munkája lepleződik le 

alig egy nap múlva. Késő délután van, a nap lemenőben, a munká-
sok az állványzat utolsó elemeit bontják el a szobor körül. Napok 
óta éjt nappallá téve dolgozott egy tucatnyi ember, hogy a monu-
mentális emlékmű avatásán minden rendben legyen. A szobrász és 
Schickedanz Albert összeölelkeznek, egymás hátát lapogatták, majd 
sorra került az öntőmester Beschorner Mátyás, és Sándor bácsi, az 
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építésvezető is. Micsoda munka volt, gondolja a szobrász most, az 
öröm pillanataiban. Két könnycsepp gördül végig kőportól fehér or-
cáján. Számára ez a pillanat jelenti művének valódi avatását, a holnap 
mit sem számít. Fontoskodó hatalmasok fogják méltatni őt és a művé-
szetét, dicsőítik tehetségét, csillogó, ám üres sziporkákat puffogtatnak, 
miközben rengeteg okosságot jelentenek majd ki a szoborról, külön 
kiemelve ezt meg amazt, nem beszélve arról, ami nélkül ugye...

Számára elegendő ennek a három embernek a tekintete, akik va-
lamely módon jelentős részt vállaltak a mű születéséből. Elegendő a 
munkások elismerő pillantásait, némely elejtett tetsző megjegyzésü-
ket elkapni és örök időkre elraktározni elméjének hátsó traktusába. 
Elegendő a kis cseles, térdnadrágos fiúnak az önkéntelen bámulatát 
elfogni, akár bogarásznak hálójával a ritka pillangót.

Odamegy a talapzathoz, felkapaszkodik a széles peremre, ahol Pi-
roska és Toldi ül, majd végigsimítja tenyerével a csúcsával lefelé álló 
aranyszínű csillagot és végigtapogatja, mintha ujjbegyeinek jobban hi-
hetne, annak az egyetlen szónak a betűit, melyek most már végérvénye-
sen, hosszú évtizedekre – talán századokra – fenntartják az ő nevét is.

Kétségkívül a meghatottság, valamiféle különös emelkedettség pil-
lanatai ezek, ám a Mester, a szemtelenül fiatal Strobl Alajos tekinteté-
ben már valami huncut fény villan fel, amint társai felé fordul.

– Ki tart velem a Báthoryba – kiáltja vidáman, ereszkedés közben. – 
Pontosabban, mindenki velem tart egy jó pofa fröccsre, a vendégeim 
vagytok! Sándor bá’, Mátyás mester, a munkások is! Na ne mélázzatok 
itt nekem! Le kell öblítenünk azt a rengeteg kőport, amit az utóbbi na-
pokban lenyeltünk. Megérdemeljük mindnyájan, úgy éljek!

Határtalan jókedve átragad a többiekre is, és ahogy vannak, kő-
porosan, izzadtan, megindulnak a Kálvin tér felé. A Múzeumkert 
kapuján kikanyarodva kacagva szalutálnak az öreg strázsának, akin 
látszik, ha tehetné, örömest velük tartana. Strobl a Báthoryt zsúfolt-
sága miatt nem kedvelte különösebben, ráadásul az utóbbi időben 
egyre inkább a sörben lelte kedvét, most azonban praktikus okokból 
mégis ezt a helyet választja, közelsége miatt. Átvágnak néhány konf-
lis és a lóvasút között, Strobl szokása szerint rápillant a Danubius 
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kút robosztus Neptunusára, és már ott is állnak a Báthory teraszán. 
Szombat van, május 13-a, szokatlanul meleg tavaszi nap, amikor a 
korzózó dámák kalapkölteményei felett csodás színekben pompázó 
napernyők libbennek tova gazdáik kacsójában.

A terasz tömve, ám Stroblt ma nem állíthatja meg semmi, egy 
pillanatra sem bizonytalanodik el.

– Asztalt ide, asztalt tizenhat főre, de sürgősen – kiáltja oda a fő-
úrnak hetykén. – Arany mesterei jönnek!

Joci úr, az oberkellner nem esik kétségbe. Mint minden valami-
revaló főpincér, ismer minden valamirevaló embert Pesten és Budán, 
akit érdemes és szükséges számontartani. Előkelően bólint Strobl 
felé, tapsol kettőt, és az emberei ugranak, három asztalt kerítenek, és 
körberakják székekkel. Amolyan összecsukható alkalmatosság mind-
ahány, ám a csapatnak tökéletesen megfelelnek.

– Nyolc kancsó zöldikét az uraknak, és mellé szikvizet! – rendel-
kezik a szobrász.

A tizenhat csapzott férfiú, és persze Strobl harsánysága rájuk te-
reli a közfigyelmet, körébük sereglik az ivó apraja-nagyja, és a szo-
borról kérdezősködnek.

– Nem, nem! – kacag a szobrász. – Várják meg kedves hölgyeim 
és uraim a holnapot. Mindent a maga idejében!

Iddogálnak, beszélgetnek, aztán előbb a munkások, majd rövid-
del később a szomorkás tekintetű Schickedanz Albert is felcihelődik.

– Az asszony és a lányaim már bizonyára nagyon várnak – men-
tegetőzik.

Stroblnak előbb a száján, hogy tartóztassa, de aztán letesz róla. 
Tudja, a drága Albert ennyit is csak ő érte vállalt, nem akarta az örö-
mét venni. Amint régi cimborája távolodik, odafordul a már igencsak 
kapatos Mátyás öntőmesterhez.

– Szegény Albi, öt leánya közül hármat temetett el az utóbbi idő-
ben.

– Bizony, az is csoda, hogy eddig maradt – bólogat Sándor bá’, aki 
kezdő építész kora óta ismeri Albertet, és tudja, hogy mennyi csapás 
érte az elmúlt években.
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Isznak Schickedanz egészségére, aztán még sok egyéb másra, 
persze a szoborra is, meg Aranyra, Toldira és a szép Piroskára. Strobl 
még a koszorúkra telepedő Turulra is iszik. A kőport nagy nehe-
zen sikerül leöblíteniük, aztán ki-ki megy a maga útjára. A szobrász 
egyedül marad, és kissé spiccesen elindul hazafelé, útja a múzeum 
előtt visz el. A kapuk már zárva, az öreg strázsa visszahúzódott a bó-
déjába. Strobl gondol egyet, bezörget. Kezében még ott egy kancsó 
zöldszilváni. Hiba lett volna otthagyni a Báthoryban.

– Magának hoztam, István bácsi – mondja a zajra előcammogó 
öreg, nagybajuszú őrnek.

– Köszönöm, művész úr, de nem fogadhatom el! – kesereg a ka-
pus. – Sajnos szolgálatban...

– No, István bá’, a kedvemért! – unszolja Strobl. – Annyit segített 
nekünk az elmúlt napokban. Mindig volt egy jó szava hozzám. Meg-
érdemli! És ki tudná meg? Én hallgatok, mint a sír!

Kedvessége meghatja az öreg ’48-ast, régi honvéd, érdemei elis-
meréséül kapta meg ezt az állást.

– Na jól van, egye fene! – pödri meg a bajszát. – Elfogadom a kí-
nálást.

Három korttyal eltünteti a korsó tartalmának negyedét. Vissza-
adná, de Strobl elhárítja.

– Én már így is túl sokat ittam. Holnap majd a katzenjammer 
lesz a kísérőm az avatáson. Igaz is, beengedne? Még rápillantanék...

A kapusnak nem tetszik az ötlet, de éppen az imént kenyerezte le 
Strobl, a becsülete fölébe keveredik kötelességtudatának. Másrészről 
pedig, gondolja, a szobrász csak nem tesz semmi kárt a saját alkotásá-
ban? Beengedi hát, ő pedig visszaül a helyére és tovább iszogat.

Strobl odasétál a vászonnal körbevett szobráig, lehajol, és már 
benn is van a lepel mögött. Egy ideig nézi az éjszakai homályban a 
hatalmas mészkő talapzaton nyugvó három bronzalakot, majd lete-
lepszik, és hátát a hófehér kőnek veti. Hirtelen leküzdhetetlen fá-
radtság lepi el a tagjait, talán a bor, vagy az utóbbi napok kemény 
munkája, gondolja félálomban, még hallja, amint éjfélt üt az óra, 
majd mélységes mély álomba zuhan.
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Az óra tehát elüti az éjfelet, mire a turul meglibbenti szárnyát, 
csodálkozva forgatja a fejét, majd felrepül az egyik pózna csúcsára, 
kevélyen felvijjog, és tollászkodni kezd. A szobrász egy pillanatra 
felkapja a fejét az éles hangra, de tovább alszik. A madár csalódot-
tan veszi tudomásul, hogy a kemény bronztollai erősen bántják a 
csőrét.

Toldi is megmozdul, feláll, nyújtózik, csontjait ropogtatja. Meg-
feszíti bicepszét, elégedetten bólint.

– Az a Strobl egész ügyes. És jól választott modellt. Bár az első, 
az a kerekfejű fickó egy pozőr volt, de aki utána ült neki, az már igen!

Végignéz magán, egyszerre bosszússá válik.
– Tunika! – dünnyögi maga elé meglepően érces hangon. (A bronz 

teszi.) – Mondjuk, legalább látszik a vádlim meg a combizmom – foly-
tatja izmait nézegetve. – De ez a saru! A mesternek fogalma sincs, mi-
ben jártam egykor!

Meglóbálja buzogányát, a rettenetest, majd mérgében majdnem 
elhajítja.

– Reneszánsz! – kiáltja most már tényleg dühösen. – Sikerült egy 
reneszánsz, ráadásul talján buzogányt adni a kezembe! Bő százötven 
évet tévedett. Ráadásul milyen parányi! Ez lenne Toldi rettentő bu-
zogánya?

Ekkor elébe toppan Piroska. A szeme telve haraggal. Toldi, a 
nagy Toldi azonnal lemegy kutyába, amint megpillantja.

– Piros... – mondja szinte rebegve, de nem fejezheti be, mert kap 
egy marha nagy nyaklevest.

Erre felhorkan benne az igazi Toldi, akinek asszonyállat ne 
mondja meg, hogy... Nem mondjon semmit, főleg ne keverjen le neki 
egyet! Majdnem megüti, de az utolsó pillanatban mégis visszatartja 
valami, talán a lelkifurdalás, amit a lány (és önmaga) ellen elkövetett 
egykor.

– Piros, ez baromira csípett – mondja az arcát tapogatva. – De tu-
dod mit? Megérdemeltem.

Szemét a lányon legelteti, aki még mindig némán, dühösen mé-
regeti.
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– Jól nézel ki – jelenti ki, visszanyerve régi önmagát. A macsót, 
akinek a nő csak arra kell. És szigorúan csak egyszer. Feleség nuku. 
– Mondjuk, eredetiben kicsit más voltál. De igazán eltalált a művész 
úr! Az ingvállad nagyon szexi.

Piroska talán azon gondolkodik, hogy megüsse még egyszer, ami-
kor Toldi akcióba lendül, átfogja derekát és mohón megcsókolja. A lány 
próbál ellenállni, de reménytelen. Mégis csak egy Toldi Miklós la-
pogatja! De gondol egyet, és tökön rúgja a hőst, ahogy kell, térddel. 
Csak úgy kong. Toldi felnyög kínjában, és elereszti.

Strobl megint mocorog egy sort.
– Ezt megérdemeltem – vinnyogja Miklós a golyóit masszírozva.
Ekkor föntről, a talapzat tetejéről zajt hallanak. Mindketten fel-

néznek, látják, a költő meredten bámulja őket.
– Gyerekek! No de gyerekek!
– Igen, János bácsi? – kérdezik egyszerre, kicsit megszeppenve.
– Mégis, mi ütött belétek? Azonnal hagyjátok abba! És segítse-

tek lejönni! Irgalmatlan magas ez a posztamens, szédülök, tudjátok, 
tériszonyos vagyok.

A két fiatal összenéz, kuncognak. Szemükben valami vásott fény 
villan.

– Á, a szülőapánk! – mondja Toldi vészterhes hangon.
– A drága papa! – teszi hozzá Piroska – A Papi. Szólíthatlak Pa-

pinak?
– Fenét szólíthatsz! – dohogja Arany fészkelődve. – Na, segítené-

tek? Kezdem kényelmetlenül érezni magam.
Toldi megrázza a fejét. Bronzfürtjei csengnek-bongnak.
– Még csak az kéne! Ott éppen jó helyen vagy. Legalább elbe-

szélgethetünk.
– Mi van?
– Igen, jól hallottad! Volna egy-két megjegyzésünk a híres mű-

veddel kapcsolatban! – rázza felé a buzogányát Toldi, de amint ránéz 
a korfestő kellékre, elmegy minden kedve a hőzöngéstől.

– Éppen eleget tartottam magamban – bólogat Piroska is.
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– Ez mégiscsak sok! – méltatlankodik Arany. – Hiszen ti az én 
teremtményeim vagytok! Az agyszüleményeim! Fikciók! És most?! 
Mégis mit akartok elérni?

– Előbb felelősségre vonás – bök rá fenyegetően Toldi.
– Aztán önkritika – toldja meg a lány.
– Meg vagytok ti őrülve.
– Vagy csak megjött az eszünk. És itt az alkalom. Ilyen helyzet 

nem lesz még egy, úgy százhuszonnégy évig.
– Miért pont addig? – csodálkozik hősünkre a költő.
– Csak úgy mondtam valamit – von vállat Toldi. – Matek.
– Matek? – értetlenkedik Arany.
– Matematika – sóhajtja Toldi.
– Beszélj már tisztességesen drága Miklóskám, mégis csak egy 

Arany János teremtménye vagy! – szigorodik meg a költő arca. – Az 
édes magyar anyanyelvünk...!

– Na de Papi! – szól közbe Piroska. – Ez csak egy álom. És tudod, 
egy álomban minden megtörténhet.

Arany elgondolkodik.
– Igazad van. Akkor minden rendben. Nyugodtan beszéljetek 

huszadik századi diákszlengben, nem zavar.
A két ifjú bronzköltemény kajánul néz össze. Dehogynem za-

varja, mondja a szemük.
Arany észreveszi ezt az újabb összekacsintást, de próbál jó képet 

vágni a dologhoz.
– Visszatérve a matematikához. Mégis, mire gondoltál?
– Jaj, Alkotóm! – türelmetlenkedik Miklós. – Most 1893 van, 

ugye? Milyen évet fogunk írni százhuszonnégy év múlva?
Arany ajka mozog, látszik, amint magában számol. 
– Kétezertizenhetet. Mi lesz akkor?
– Még mindig nem esett le a tantusz? – türelmetlenkedik a hős.
Arany majdnem mond valami cifrát a tantuszra, de közben meg-

világosodik, a homlokára csap. Feje nagyot csendül, Strobl megint 
majdnem felébred.
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– A születésem kétszázadik évfordulója. Rendben. Na és akkor?
Toldi hevesen magyarázni kezd, közben buzogányát lóbálja.
– Akkor minden bizonnyal elvisznek restaurálni. Tudod, a zöld 

patinát leszedik rólunk, meg a sok galambszart, a galambszarsavat, 
hogy finoman fejezzem ki magam.

– Felpolíroznak – teszi hozzá Piros – és kapunk új patinát, hogy 
ne ragyogjunk úgy, mint a Salamon töke.

– Na de lányom! – inti Arany. – Disztingválj!
Piros lesüti a szemét.
– Bocsánat.
– Rendben, elvisznek restaurálni – próbálja követni Toldi gon-

dolatmenetét a költő, de megakad. – Még mindig nem értem, miért 
fontos ez.

– Mert ma hajnalban, amint a nap első sugara ránk vetül, moz-
dulatlanná merevedünk – magyarázza a dalia. – Legközelebb akkor, 
éppen akkor lesz esélyünk újra feléledni.

Arany nyugtalanul megfordul ültében, de a leplektől nem lát 
semmit.

– Szép kilátások, mondhatom! – dohogja. – Itt kell kuksolnom 
mozdulatlanul a végtelenségig? És közben galambok szállnak rám és 
lepotyogtatnak? Már most utálom őket! Tegnap is rám szállt egy, hát 
ő volt az első? Szerencsére elfelejtett leszarni.

– Erről beszélek – mondja Piroska. – Most már érti, Mester?
Arany bólogat, láthatóan csalódott és lehangolt. A két irodalmi 

hős is lelombozódik. Elmegy a kedvük a további tréfáktól, ám a dac, 
az a régi, ősi dac, amellyel egykor maga Arany vértezte fel hősét, 
mégis a felszínre tör. Mint mindig. Óramű pontossággal.

– Azért, ha már itt vagyunk, a napkelte pedig egyre közelebb, 
rátérhetnénk a lényegre? – kérdezi szigorúan Miklós, bajszát pö-
dörve.

– Ám legyen – int feléjük a költő. – Kérdezzetek csak, essünk túl 
rajta!

Toldi mondana valamit, de megakad, hirtelen nem jut eszébe 
egyetlen épkézláb gondolat sem. Piroskának annál inkább.
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– Már meg ne haragudjon, János bácsi, de itt van például rögtön 
az eleje! – mondja. – Lajos király álruhában? Mondja, honnan vette 
ezt a nem túl eredeti fordulatot? Csak nem Mátyás királytól?

– Igen, ez az! – csap a fejére Toldi, megint csilingelés, Strobl uram 
már meg se rezzen, megszokta. – Szóval az a páncélcsere azzal a nyá-
pic Tar Lőrinccel! Először is, bele se fértem volna a páncéljába, rajta 
meg lötyögött volna az enyém; másodszor, ha jól emlékszem a stró-
fára, csak Pirosnak lett gyanús a csere? A többieknek nem? És ha 
mégis, miért nem szóltak? Ja, és Piros miért nem szólt?

Arany döbbenten hallgatja őket. Mi ez a szembesítés, gondolja 
letörten. Még hogy ezek ketten itt, akik voltaképpen nem is létez-
nek, most őt egzecírozzák? Hallatlan! Mégsem tudja megállni, bele-
megy a vitába.

– Költői szabadság – tárja szét karját. – Azt fundálok ki, amit 
akarok! Miért, nem volt izgalmas az a kezdés Lajossal? És a vitézi 
torna leírása azzal a csavarral?

Piroska erre nem szól, de Toldinak megint eszébe jut valami.
– Rendben, megértem. De miért kellett engem olyan nőgyűlölő-

nek beállítani? Már az első részben is! Erős, vitéz meg minden, de lás-
suk be, közben makacs, önfejű, konok és kissé suttyó is, hogy konkrét 
legyek. Egy izomagy, akit különösebben nem vet fel az ész.

– Döntsd el, hogy agysebész, vagy rettenthetetlen, mesebeli hős 
akarsz-e lenni! – horgad fel Arany. – Mit gondolsz, a nép melyiket 
akarja, szereti?

– Középút nincs?
– Nincs.
Újra Piroska ragadja magához a kezdeményezést. A költőnek lé-

legzetvételnyi ideje sincs megpihenni.
– Én meg csak tűrök és tűrök! Hát egy nőnek nincs választása? Csak 

a hallgatás, a tradíció? Erre dajkáltak? Micsoda erkölcs az, mely hazug-
ságban tart? Született szemérem, tanult kötelesség? Keserű nevetség.

Arany bronzarca megvonaglik. A lány az elevenébe talált. Piroska 
diadalmasan néz Toldira, aki rákacsint. Ez azonban nem túl szeren-
csés húzás, szerelme rá is rádörren. 
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– Te csak ne kacsingass itt nekem! Hamis alkud Tarral, velem fi-
zettetted boldogságunk árát!

– Nono!
– Csak semmi nono! Nincs igazam? Kellett neked az agglegényélet, 

az arany szabadság, hát megkaptad! Nem rítt utánad az ajtó sarka sem!
– Hát nem értitek? – veti közbe Arany. – Ti csak kellékek vagy-

tok, ahhoz szükségesek, hogy valamit közöljek általatok. Egy tragé-
diát akartam, valódi drámát, de nem akárhogyan: bűnt és bűnhődést. 
Bűn a sok mulasztás, bűn a könnyelműség, az átgondolatlanság és a 
félreértés, a kimondatlanság. És mindezért vállalni kell a felelősséget. 
Vagyis bűnhődni.

Arany hosszú magyarázatát emészteni illenék, mindketten hall-
gatnak, ám Piroska nyelvét jól felvágták, a költőnek tapasztalnia kell.

– Most úgy beszélt a drága Mester – mosolyog rá a lány incselke-
dőn –, mint a nyamvadt irodalomkritikusok, akiket annyira megvet. 
Hát a fene se gondolta, tudja meg jó gazdám, hogy erről van szó.

Arany önkéntelenül is elmosolyodik, amint Piroska rosszul idézi 
azt a régi széljegyzetét. Várt a f... valamit, írta egykor egy irodalmár 
fennköltnek szánt, őt magasztaló, ám egyben sunyin bíráló mon-
datára. Azóta sem tudják eldönteni amazok, hogy az „ef ” után ene, 
avagy aszom következnék-e. Még megeshet, hogy erről polemizálnak 
majd egykor a tudós ítészek.

Miután nem kap választ, a lány ismét odacsíp egyet.
– Könnyelműséget említesz, félreértést? Micsoda sékszpíri for-

dulatok! Csak nem megártott az a sok shakespeare-i fordítás? – Piros 
a homlokára csap. – Hát persze! Az a jelenet a kriptában Miklóssal! 
Kissé a Rómeó és Júliára hajaz, ha nem tévedek!

Arany elpirulna, ha a bronz engedné. Mindegy, a sötétség leple 
alatt akár pirulhatna is. Micsoda tájékozottság, gondolja. Ja, hogy ez 
egy álom? Álomnak tartalmas, nem mondom...

Toldi kihasználja a rövid intermezzót, Piroskát veszi célba.
– A könnyelműségért azért te sem mentél a szomszédba, galam-

bom! A cselekmény menetét egyetlen ártatlan mondattal rendesen 
meglendítetted, amint én amaz követ, süldőkoromban.
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– Mire gondolsz? – húzta össze a szemét a lány. – Talán csak 
nem arra a szégyenletes ebédre, amikor életem két megrontója kö-
zött csak nyelnem lehetett? Hát volt pofája annak a balog Lőrincnek 
asztalához híni téged, te meg elfogadtad? Mi másom maradt, mint 
egymásnak ugrasztani titeket? No, meg is fizettem az árát, és lettem 
asszonyból Krisztus urunk menyasszonya!

Toldi bambán néz rá, megint nem tudja, mit feleljen, dühös 
Aranyra is, aki egy buta tökfilkónak írta meg, és nem bír egy fehér-
személy éles nyelvével mit kezdeni.

– Megmondtam én annak a pipogya Lőrincnek, ha már egyszer 
elnyert, hát becsüljön meg – nyögi ki kényszerűségből.

– Amiben drága Alkotónk már el is vetette a véres leszámolás 
magvát – néz a mesterre Piroska dacosan, eszébe jutva, hogy ami-
ért Toldit okolja, az valójában mind-mind Arany agyában fogant. – 
Persze a lehetőség megvolt, hogy minden jóra forduljon, de a drága 
Mester nem akarta. Vajon miért? Csak a tragédia kedvéért?

A költő nem felelt, sok volt ez így neki reggeli előtt.
– Igen, amint hazafelé tartottam Morvaföldről – veszi át a szót 

Toldi –, abból a teljesen életszerűtlen prágai kalandból, majd a cseh 
lovag, Mikola gyermekei karmába kerültem, szóval utána helyre 
tenni vágytam a dolgokat, ám a drága mesternek akkor támadt 
kedve derék erkölcsű lovagot faragni belőlem, akinek fontosabb 
levágni az idegen föld összes gonosztevőjét, mint visszatérni élete 
szerelméhez.

– Könnyű kritizálni a művészt – dohogja Arany. – Látnám, ti mi-
ként birkóznátok meg egy elbeszélő költeménnyel. Lám, egy jó sza-
vatok sincs, pedig talán jót, s jól is írtam.

– Igazad lehet – süti le szemét Piroska. – De lásd be, van némi 
igazunk.

– Belátom – sóhajtja Arany.
Itt a pillanat, amikor minden jóra fordulhatna a történetben, ám 

Toldi komisz jelleme most sem hajlik a békére. (Arany talán százszor 
is megbánta már, hogy zordságán nem enyhített egykor.)
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– A bájolgás ideje még nem érkezett el! – mondja a dalia. – Te pe-
dig eldobtál magadtól, nemegyszer – mutat vádlón Pirosra. – S meg-
átkoztál, az átkod pedig megfogant.

A lány lassan eszmél, még az előbbi gondolatok hatása alatt van. 
Először kérdőn néz Miklósra, mire is gondol, aztán rátalál a törté-
net fonalára.

– Férjes asszonyként mit vártál? S apámnak én voltam egyet-
len mentsvára! Aztán a kriptában, igen... a kriptában talán tehettem 
volna másként is. Pontosabban, írhatta volna másként a költő.

– De kellett még a cselekmény szálát gombolyítani – mosolyodott 
el kesernyésen Arany –, hiszen ott volt még a nápolyi hadjárat.

– Bele is kevertél mindent, már ne is haragudj, amit csak lehetett – 
bólint rá a lány. – Barátcsuhát, Anikót férfiruhában, a kobzost, ki Zách 
Felicián vére, várvívásokat, Lajos király megmentését, valóban min-
dent, mi szem-szájnak ingere.

– A végére azért jól kibogoztam – emeli fel fejét Arany. – Lám, 
Anikó legalább boldogan férjhez mehetett a szerelméhez.

Erre a beszédre Piros elpityeredik.
– Igen, ő igen. És az én szerelmem? Az smafu? A beteljesülés? 

Lássuk be, még a cím se jó! Toldi szerelme? Legalább egy icipici bol-
dogság nem járt volna nekünk? Legalább néhány nap, vagy órácska? 
Nem gondolt erre, Mester?

– Gondolt a fene – von vállat Arany, akit a lány kérdése mélyen 
megérintett, talán ezért válaszolt ilyen flegmán. Az arca elsötétül, 
vállát hangtalan zokogás rázza.

Piroska szíve megesik rajta, Miklósra néz.
– Talán nem kellett volna.
– Talán nem – bólint komoran a dalia. – Biztosan a kislánya mi-

att van az egész.
– Juliska miatt nem írt bele boldogságot nekem? – kérdezi félve 

a lány.
Arany abbahagyja a sírást, megkeményíti a lelkét. Talán legendás 

zárkózottsága kerekedik felül, még a saját képzeletbeli teremtmé-
nyeinek sem akarja kiadni magát.
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– Ha már oly jól soroljátok minden hibám, tudjátok, hová írtam 
be Juliskám halálát?

– Tudjuk.
– Szép az a rész – sóhajtja Piroska.
– A legszebb...
– Most már értitek? – néz rájuk esdeklően Arany. Szíve szerint 

lezárná a témát.
Most már értik, hogyne értenék. Toldi szeretné megölelni a mes-

tert, felmászik hozzá, megropogtatja csontjait, a költőbe beleszorul a 
szusz. Piroska csak a kezét nyújtja fel, Arany hálásan szorítja.

Keleten halványodik az ég alja, a napkelte közelít. Fázós még a 
hajnal így május közepén, Strobl fészkelődik, összébb húzza magán 
a kabátját. Piroska eszmél, rájuk szól.

– Itt az idő, vissza kell térnünk méltó helyünkre.
Toldi tanácstalan, már rég elfeledte az eredeti pózát. A lánynak 

viszont helyén az esze és a szíve. Odalép a szobrászhoz, és a kabátja 
belső zsebéből óvatosan vastag borítékot emel ki. Strobl fészkelődik, 
a kockázat egyre nagyobb. Piroska fényképeket vesz elő a boríték-
ból, róluk csinálták a műteremben, amikor a gipszminták elkészül-
tek. Előbb a költőt rendezi el, vele nem sok gondja akad, majd Toldit 
ülteti a helyére. Ő már nehezebb esetnek bizonyul.

– Én ezzel a buzogánnyal nem ülök itt örökkön örökké – kötötte 
meg magát a rettenthetetlen hős. – Nem korhű, bár legalább tollas.

– Ne duzzogjál itt nekem, drága Miklósom – mondja a lány kelet 
felé bökve. – Rögvest hajnalodik.

Toldi morog valamit, de nem mer ellentmondani. Piroska őt is 
beállítja a kép alapján.

– Igazán csinosra sikeredtél, én hősöm – súgja még búcsúzóul, 
és lágy csókot lehel Toldi ajkára. A dalia vigyorogni kezd, de a lány 
meginti. – Szigorú nézés, figyeld a képet.

Miklós alig észrevehetően bólint, és elrendezi arcvonásait. Még 
odaveti fogai között a szót: 

– Nálad szebb leányt sose mintáz e szobrász, én mondom neked, 
kedvesem!
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Piroska magában mosolyogva indul el a helye felé, amikor a turul 
vijjogva karjára száll, s kíváncsian forgatja a fejét ide-oda.

– Jaj, rólad majdnem meg is feledkeztem! – csapja össze a kezét 
a lány.

Gyorsan eligazgatja őkelmét, a madár kap még egy simogatást a 
buksijára. 

– Csak ügyesen, Rárókám, moccanás se legyen!
Alig egy perce van, a fényképeket visszatenni nincs idő, rápillant 

saját magára, a borítékot Strobl elé ejti, még egy pillantást vet Mik-
lós felé, sóhajt, és felkapaszkodik helyére. Eligazgat maga körül min-
dent, amint emlékszik, amikor lassan előbukkan a nap a Kálvin téri 
házak felett. Sugarai átvilágítanak a vitorlavásznon. Milyen szépek a 
fények, gondolja Piroska még, azután örökre megmerevedik.

Abban a pillanatban Strobl is felébred. Bamba, másnapos egy pil-
lanatra, de csupán egy pillanatra, azután felpattan, és gyanakodva Pi-
roskára néz.

– Micsoda bolond egy álom – morogja magában. Elindul, hogy 
körbejárja a szobrokat, ám a cipője orrával arrébb rúg valamit. A borí-
tékot. Megmerevedik, szinte rémülten bámul a fényképekre. – Ez nem 
lehet, hiszen csak álmodtam az egészet, ez pedig kieshetett a zsebem-
ből – motyogja, miközben a szíve a torkában dobog.

Előveszi a képeket, körbejárja a talapzatot, és mindent, de mindent 
apróra átnéz a szobrain. Amikor Toldihoz ér, a buzogány láttán elmo-
solyodik. Legalább tollas, gondolja. Jó negyedóra múlva megnyugodva 
sóhajt: semmi változás. Bosszúsan rázza a fejét, hazaindulna, amikor 
az egyik oszlop alatt, éppen amin a turul gubbasztott egész éjjel, meg-
pillant egy pici, fénylő valamit. Odamegy, felveszi. Egy tollpihe, de 
nem akármilyen: bronzból van. A szobrász hátát ellepi a hideg verej-
ték. A turulhoz lép, alaposan szemügyre veszi minden oldalról. A hasa 
alján észrevesz egy apró foltot. Az előbb is látta, de azt hitte, hogy csu-
pán öntési hiba. De nem, odailleszti a tollat, pontosan oda való.

– A keservit! – dünnyögi magában. – Ez nem lehet, ilyen nincs!
Piroskára sandít, a szemét keresi, hátha válaszol, aztán Toldihoz 

ugrik, de ő és Arany is teljesen mozdulatlanok.
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– Nincs segítség, megőrültem!
Rémületéből a múzeumkert kavicsán nyikorgó, bizonytalan lép-

tek zaja veri fel. István bá’ jön, ő is másnapos kissé.
– Nicsak, a művész úr, még itt?
– Igen, igen! Úgy tűnik, elnyomott az álom, éppen most ébred-

tem.
A portás gyanakodva fürkészi.
– Jól van, művész úr? Olyan hamuszürke az orcája, már megbo-

csásson...
– Á, csupán a katzenjammer, drága barátom, tudja, amit tegnap 

este említettem. Szörnyű főfájással jár nálam – mondja, és bal kezét 
homlokához érinti, jobbjából pedig a zsebébe csúsztatja a bronzpi-
hét. – De most már sietek, még rendbe kell szednem magam az ava-
tás előtt. Isten áldja!

Kezet fog az öreggel, és elsiet. Útját a Duna felé veszi, felsétál 
a Lánchídra, közepén megáll, a korlátnak támaszkodik, a zsebéből 
előkotorja a tollat és még egyszer megbámulja. Hitetlenkedve rázza 
meg fejét, majd a kis fémdarab lehullik az ujjai közül, bele a sokat lá-
tott öreg Duna habjai közé. 

Strobl még látja, amint a víz örökre elnyeli az apró bizonyítékot. 
Miközben tovább sétál, egyetlen szó motoszkál a fejében, a tantusz. 
Mi a fészkes fekete fene lehet az a tantusz? Mérgesen felhorkant, és 
megfogadja, hogy soha többé nem gondol erre az éjszakára.

Hogy képes-e megtartani a fogadalmát, az örökön-örökké az ő 
titka marad.
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Ott lógok fejjel lefelé a szabadkémény gerendáján, és rugdos az átko-
zott. Ez jutott azonnal az eszembe. Ez a régi emlék. Szöges csizmája 
volt neki, azzal rugdosta a fejem meg az oldalam. És minden rúgás 
előtt a fülembe ordított: Hol vannak a birkák, te átkozott? Hova nyű-
vesztetted el őket? 

Képes volt lehajolni a fülemhez, úgy ordított bele. Azt hittem, 
megsüketülök, a vérem meg a szemembe csurgott. Aztán, amikor az 
oldalamba rúgott, összerándultam, de attól még jobban folyt a vér a 
fejemből. Pedig még szinte gyerek voltam, alig tizenöt esztendős.

Ha Istent ismer, kérleltem, ne bántson! Én vagyok az Isten, röhö-
gött, és szögeket vett elő. Mert nem volt elég neki a szöges csizma, 
még azon felül vert vasakat a sarkamba.

Otthagytam azt a papirost. Ott én. Nehezen írtam rá, ákombá-
komokkal, de hát nem jártam én csak négy elemit. Utána mindjárt 
dolgozni kellett. Terelgetni a birkát. Szóval csak ennyire futotta, erre 
a néhány sorra. Mert én nem vagyok rossz ember, de büntetlen nem 
lehet engem bántani. Bár ha nem tér be az ivóba az a Sándor, akkor 
talán megússza. Akkor nem történik meg az, aminek meg kellett 
történnie. De mikor megláttam, rögvest az eszembe jutott minden. 

Nem tudom, mennyi idő telt el, nekem egy örökkévalóságnak 
tűnt, és egy újabbnak, amikor otthagyott fejjel lefelé lógva a kötélen. 
Ha nem jön arra az a másik bojtár, talán most is ott lógok. A Ferenc. 
Addigra már hangom sem volt, mire a Ferenc levágott. Egy hétbe 
telt, hogy talpra álltam. Eleinte csak kóvályogtam, szívtam be a Cser-
hát jó hegyi levegőjét meg ami a közeli Börzsönyből árad. Néztem a 
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nagy hegyeket, s arra gondoltam, hogy szeretnék akkora lenni, mint 
ők. Mint a Csóványos vagy a Hideg-hegy. Akkor nem bánthatna en-
gem senki. Csak azért, mert árva vagyok. Betűt vetni ugyan megta-
nultam...

De ma már börtönviselt vagyok, és ezt is annak a szemét pandúr-
nak köszönhetem. Mert utána terjedt el a hírem, amikor ő majdnem 
halálra rugdosott, hogy én birkatolvaj vagyok! Én, akit az a gazember 
számadó annyiszor megkörnyékezett, hogy fizet a birkákért nekem, 
ha úgy teszek, mintha elveszíteném őket. A Ferenc. Mert számadó 
lett belőle. Rendes, becsületes gyerek volt egykor, és hogy megvál-
tozott! Mindannyiszor nemet mondtam. Mégis elterjedt a hír, hogy 
nem zörög a haraszt. Rossz hírem lett, na! Így aztán bevágtak a gyar-
mati börtönbe. Akkor határoztam el először, hogy bosszút állok. De 
rögvest elfelejtettem, mikor kijöttem, és megláttam a Tercsi ringó 
melleit. Szerelem, átkozott gyötrelem. A Tercsi gazdag lyány volt. 
Pénz kellett. És akkor tényleg elkezdtem birkát lopni. Először az a 
rohadék ügyvéd jelentett fel, akinél szolgáltam, hogy eltűnnek a bir-
kái. Gyarmat után már egyszerűen csak bementem éjjel a karámba, 
megédesgettem a kutyákat, s vittem a jószágot. Könnyű dolgom volt, 
érezték rajtam a pásztorszagot. Hamarosan társaim is akadtak, de 
arra vigyáztam, hogy mindig én legyek a vezetőjük.

És legutóbb, amikor bevágtak a sziráki tömlöcbe, kis levélkén üzen-
tem a húgyos Pistának, szerezzen bort, és Tercsi itassa le az őrt május 
első napján, amikor a májusfa ünnepe van. És akkor megszöktem. 

Egyre vadabbul vittem a birkákat, társakkal már nem egyet, ha-
nem ötöt-tízet egyszerre. A Ferenc meg átvette őket. Tudtam, nem 
jó vége lesz ennek, még fel is lógathatnak, ámbár ölni nem öltem 
meg senkit. Csak rosszat tettem egész életemben mindig, egy jó volt 
az életemben, a Tercsi, ő is elpártolt tőlem. És amikor azon a vad és 
szeles novemberi napon beléptem az ivóba, már tudtam, hogy el va-
gyok veszve. Hogy ráléptem egy szörnyűséges útra, s nem tudok le-
térni róla.

Ott bent ivott Ferenc, meg a Hagymás János, a kis Csóka és a 
Pista is.
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No és persze a pandúr. A sipeki Balázs Sándor. Először alig is-
mertem rá, mert nem egyenruhában volt. Azt mondta, elcsapták. De 
ez már később történt, jó sok kupa bor után. Addig rá sem akar-
tam nézni. Csak forrt bennem a gyűlölet. Ám lehet, így sem történik 
semmi, ha nem köt belém.

Odakint meg szakadt a hó.
– Na, te híres – kezdte a sipeki Balázs Sándor. – Legközelebb kit 

fogsz megrabolni? Kinek a juhai tűnnek majd el a szentiváni határ-
ban?

Nem feleltem. Néztem a boromat, a kupám mélyét, és arra gon-
doltam, ami ma délután esett meg velem idefelé jövet. Már akkor 
nagy volt a hó, és lovaglás közben feltűnt nekem, hogy az egyik bo-
kor megett valaki ül. Egy kidőlt fa törzsén ücsörgött az alak, jó nagy 
bundában. Először az is megfordult a fejemben, hogy kirabolom, de 
a félhomályban, bár még nem bukott le a nap, de a hóesés miatt ha-
mar sötétedni kezdett, megismertem. Jónás volt, a szentiváni szatócs, 
akinek boltjában sok pénzt elköltöttem.

– Rossz útra tértél, Pista – folytatta a sipeki Balázs. – A végén 
még embert is ölsz. A többiek eddig jókedvűen elbeszélgettek, de 
erre mind elhallgattak. Én meg csak a boromat nézegettem a ku-
pámban. 

– Mit keresel benne? – ugratott vigyorogva most a volt pandúr. – 
Az ellopott birkákat?

– Őszi légy repült bele – morogtam. – Haldoklik, nem tud már 
repülni. 

És lassan odafordítottam a fejemet, most először, mióta hozzám 
beszélt.

*

– Mi történt, Jónás bácsi? – kérdeztem a hóban ücsörgőtől. – Tán itt 
várja meg a feltámadást? Hisz még meg sem született a Jézuska. Jó, 
tudom, maguk nem hisznek benne. Na, kapaszkodjon, támaszkodjon 
rám, hazakísérem. Eltévedt, ugye?
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Ilyen kedvesen beszélgettem az öreggel, aki tényleg eltévedt, és 
nem győzött nekem hálálkodni, hogy az ő Istene az utamba vetette. 
Vagy őt az enyémbe. És, sokszor elmondta, mennyire jó ember va-
gyok én, és hogy ne lopjak többet. Se birkát, sem mást. 

– Jó gyerek vagy te, Sisa Pista – mondta elhaló hangon, már a lo-
vamon ülve a hátam megett. – Megáld az Isten, meglásd! Megáld...

Lassan elszundikált a hidegtől meg a fáradtságtól, le kellett száll-
nom a lóról, mert féltem, lecsúszik ott hátul, inkább magam elé vet-
tem. Ott bóbiskolt végig a ló nyakára ülve, míg a kerítésükhöz nem 
értem. 

*

– Még a légy is megdöglik, ha hozzád kerül, Sisa Pista! – mordult 
a pandúr. A volt pandúr! Én meg végig arra gondoltam, mit szólt 
az öreg zsidó. Hogy én jó ember vagyok. De a feszültség egyre nőtt 
bennem. Ekkor a Ferenc ezt mondta:

– Ne bántsad a Pistát, Sándor. Bántottad egykor eleget.
– Nem eleget – vigyorgott a rohadék, és kivillantotta a sárga fo-

gait. Ronda fogai voltak, az biztos.
– Inkább átülök a túloldalra – szólaltam meg, és nagy zörögve 

felálltam.
„Megáld az isten, megáld...” Jó ember vagyok, jó ember, mondogat-

tam magamban. És léptem egyet, de a sipeki pandúr kidugta a lábát. 
Megbotlottam benne, és ahogy lenéztem, megpillantottam rajta a szö-
ges csizmát. És hirtelen eszembe jutott minden. Láttam magam előtt, 
amint lógok fejjel lefelé, ő meg röhög és rugdos. És ekkor elővettem a 
késemet. A többiek felugráltak mind, hogy lefogjanak.

– Azt szúrom le elsőnek, aki meg akar akadályozni abban, amit 
tenni fogok. 

Magam is meglepődtem, olyan nyugodtam mondtam mindezt. 
Akkor már remegni kezdett, még a fogai is összekoccantak. Csa-

vargatta a nyakát, kiáltani akart a többiek után, de belevágtam az asz-
talba a kést a keze feje mellett. 
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– Nem akarok itt felfordulást – mondtam neki, mikor nyüszítve 
felém fordult. – Hazakísérlek szépen, és eldiskurálunk útközben. 

S akármekkora nagylegény volt az imént, most már megszep-
penve bólintott. Én meg magam elé engedtem az ajtóban. A kötelet 
az ivó előtt találtam. 

Három fertály sem telhetett, már érkeztem is vissza. Némán néz-
tek rám a többiek. Azt sem kérdezték, mitől véres a juhászkésem 
meg a kezem.

*

Hát így történt. Ötven forintot meg a Balázs mellére helyeztem, a 
papiros fölé, legyen miből eltemetni. Ezt írtam a bujáki csendbiztos 
úrnak a papírra:

„Tisztelem a tekintetes csendbiztos Urat én sisa Pista a sipeki sándor 
nyakát én vágtam le, mert azt motat hatvanhatba mikor fogva votam 
én écsaka a csenbiztos Kiménébe felakasztottak és mikor jajgatam hát azt 
monta ez e huncut Sándor hogy nej az Istent kérjem… az Istennek mert 
őja az isten hát most araeset gyüvésem és be mentem egy hereboroznyi hát 
Sándor épen oda gyüt hát biz énparancsoltam neki elkisértem haza fele 
pórázon és az után nyakon csaptam”

Többé nem hallottam a fejemben a hangot, a zsidó boltos hang-
ját. Mert most már én vagyok az Isten. Nagyobb, mint a Csóványos. 
Vagy a Hideg-hegy.
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– Ó az a beste lélek kurafi! Hogy akasztófán száradna meg! Törné ki 
a nyavalya!

A kasznár tudott volna erősebbet is mondani, de pillantása a mel-
lette álló, elkerekedett szemű kislányra esett, és visszanyelte a nyel-
vére kívánkozó további káromkodásokat. Helyette inkább belépett a 
felfeszített ajtajú tárházba, hogy szemügyre vegye, milyen kár esett 
az éjjel. A látvány elkeserítő volt: az oldalszalonnákat levágták a kö-
teleikről, fele a porban feküdt, fele hiányzott, a tojásos szakajtókat a 
földhöz csapkodták, sót, lisztet, bort, amit nem vittek el, a földre ön-
tötték ki.

A kasznár egy ideig csak topogott sáros-havas csizmájában, majd 
a nyolcéves forma kislányhoz fordult.

– Eredj, kis szentem, keltsd fel édesanyádat, hívd, hogy jöjjön, 
megint itt jártak azok az istentelenek.

A kislány engedelmesen sarkon fordult, és szaladt ki a tárházból, 
a még sötét, behavazott udvarra, onnan meg fel az udvari lépcsőn 
az anyja hálóházába. Kora hajnali óra volt még, aludt az udvarház-
ban mindenki a kasznáron és a kislányon kívül, őket kettőjüket gyö-
törte folyton az álmatlanság, mindenki más békésen szuszogott még 
a vackán.

– Édesanyám, jöjjön gyorsan! Itt jártak megint! A haramiák!
A tekintetes asszonynak nyomban kiszállt az álom a szeméből, 

szó nélkül magára rángatta ágya mellé dobott ruháját, vastag kendőt 
terített a hátára – arra azért gondot fordított, hogy a kislánya kendő-
jét is megigazgassa, nehogy megfázzék –, s már futott is le az udvarra. 
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Addigra a kasznár fellármázta a ház népét, és nagy csődület volt az 
udvaron.

– Két ló az istállóból, a Fecske és a Csillag – kezdte sorolni a 
kasznár a veszteségeket. – Tíz tyúk, tojások, szalonnák, sózott hú-
sok, sonka. Amit értek, vittek magukkal. Az aranyos lószerszámot, 
ami ott volt őrizetlenül, meg sem érintették, azt nem vitték el. Csak 
élelmet.

A tekintetes asszony higgadtan vette szemügyre az összeborított 
tárházat. 

– Hát a kapu elé állított őrök? Meg a kutyák?
– Valamivel megitatták-megétették őket. Még mindig alusznak.
A tekintetes asszony egyet sóhajtott, majd kiadta utasításait a 

cselédeknek, hogy kezdjenek a tárház rendberakásához. Mikor min-
denki munkához látott, és nem tolongtak már az emberek egymás 
sarkát taposva az udvaron, a kasznár az asszonyhoz lépett.

– Mióta beállt a fagy, eljön ez az akasztófáravaló minden hold-
töltekor. Jönni fog legközelebb is. Bízza rám a tekintetes asszony, 
addigra fogadok még fel fegyveres embereket, bizonyos, hogy akkor 
megcsípjük!

– Ezt mondta kegyelmed legutóbb is.
– Azért jár ide, mert tudja, hogy védtelen özvegyasszonytól köny-

nyen rabolhat. Ha ismét férjhez menne a tekintetes asszony, ha en-
gem választana, s én a magam feje után megszervezhetném a védel-
met, nem packázna tovább. Két héten belül pandúr kézre adnám.

– Nincs még egy éve, hogy az uramat megölték – nézett el a mesz-
szeségbe az asszony. – Nem jött még el az ideje, hogy férjhezmenésről 
gondolkodjam.

– Vele is ők végeztek, a fejemet teszem rá. Angyal Bandi, meg a 
legényei.

– Nem tudhatjuk. Elegen garázdálkodnak mostanában ezen a 
szerencsétlen vidéken. Lehet, hogy ők voltak, az is lehet, hogy más.

– Ők voltak, fejemet rá – erősködött a kasznár.
– Ne fogadjon fel kegyelmed több embert, felesleges vesződés. 

Majd én megmondom, mit kell tenni, mielőtt legközelebb jönnek.
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A kasznár fejcsóválva vette tudomásul asszonyának szavait, mert 
az igaz, hogy Kállay Péter özvegye eszes asszony volt, aki ügyesen 
vezetette a férje után rámaradt birtokok ügyes-bajos dolgát, s hall-
gatott a szavára az egész háznép, meg szerették embersége miatt, de 
az is igaz – vélte a kasznár –, hogy az udvarház megvédését bölcsebb 
dolog volna férfiemberre bízni.

Mire közeledett a következő holdtölte, február hónapban jártak 
már, megcsappant a tárházban tartott eleség, lassan felélték az előre 
gondosan felhalmozott élelmet. Hát még milyen szükségben lehet-
tek odakinn a betyárok! Egyre több és egyre kegyetlenebb támadá-
sokról érkezett hír, de ez nem változtatta meg a tekintetes asszony 
döntését; ragaszkodott hozzá, hogy nem kell több ember, majd ő 
gondoskodik a ház védelméről. Tiszta gyolcsokba élelmet köttetett, 
annyit legalább, amennyit a legutóbb magukkal vittek a haramiák. 
Tyúkokat vágtak, meg is tisztították, összeszedték a tárház mélyé-
ről a legjobb, legfinomabb falatokat, még kenyeret is süttetett a rab-
lóknak. Kitétette mindezt az udvarház kapuja elébe, és este nyugodt 
szívvel elment lefeküdni a kislányával együtt.

Másnap reggelre eltűnt a kapu elől a „kommenció”, de a kapun 
senki be nem jött, a házban semmilyen rombolás nem esett.

A kasznár továbbra is a fejét csóválta, amiért harc nélkül odaad-
tak mindent a betyároknak.

– Inkább önként adjuk, amit erre szánunk – mondta az asszony –, 
mint hogy erővel elvigyenek mindent, s fejünkre gyújtsák a házat. 

Innentől kezdve minden holdtöltekor kitétette a kapu elé az élel-
met – nem is volt bántódása senkinek sem az udvarházban. Így teltek 
a hetek, csendes, nyugodt munkálkodással a borsodi kis majorságban, 
végezte mindenki szorgosan a dolgát, télből tavasz, majd lassanként 
nyár lett, s az udvarház nem látott semmi változást. Csak a kasz-
nár szerelme lett egyre türelmetlenebb, s ahogy közeledett a gyászév 
vége, egyre gyakrabban hozta szóba az asszony előtt, hogy jó volna 
nekik mielőbb egybekelniük.

Mikor letelt a gyászév, a tekintetes asszony is érezte, itt az ideje, 
hogy végleges választ adjon a kasznárjának. Sokat gondolkodott, 
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nézegette magát a nyeles bronz tükrében, amit egyszer még az urá-
tól kapott. Fiatal volt még mindig, alig került néhány ősz hajszál a 
hajába, bőre is feszes volt, ábrázata meg egészen csinos, de meddig 
marad ez így? Az is igaz, tűnődött, hogy Kállay Péter módos özvegye 
bármikor talál magának férjet, különbet is a kasznárnál, ha éppen arra 
támad kedve. Nézegette a kislányát is, mégis jobb lenne talán, ha nem 
apátlan nőne fel. Meg is kérdezte tőle, mit szólna hozzá, ha a kasznár 
lenne a mostohaapja.

– Én ezt a kasznárt nem szenvedhetem – csúszott ki a kislány 
száján az őszinte válasz. – Vízbe fojtotta a kismacskáimat, pedig 
mondtam neki, hogy ne tegye. – Aztán észbe kapott, mert jól nevelt, 
szelíd gyermek volt, és hozzátette gyorsan: – De úgy legyen, ahogy 
édesanyám a legjobbnak ítéli.

Az asszony gondolkodott még egynéhány napot, aztán magához 
hívatta a kasznárt.

– Nem adtam eddig választ kegyelmednek, pedig eltelt már bő-
ven a gyászév. Úgy illik, ne tartsam tovább bizonytalanságban, hanem 
feleljek meg egyenesen. Én kegyelmedet nagyra becsülöm, segítsé-
gemre volt az elmúlt keserves nehéz évben, kegyelmed nélkül nem 
tudom, hogyan boldogulhattam volna. De bárhogy vártam, hogy az 
uram halála után megvigasztalódjam, s a szívem felmelegedjen kegyel-
med iránt, ez nem történt meg. Ne kérdje az okát, nem kegyelmed a 
hibás ebben, nagyon sokszor nincs arra emberi észjárással megérthető 
magyarázat, mit tesz a Jóisten a szívünkbe. Azt kérem hát, maradjon 
minden úgy, mint eddig, maradjon itt kasznárnak, és többet ne essék 
szó másról közöttünk.

A kasznár csalódott volt ugyan, de mit tehetett volna, elfogadta 
asszonyának döntését, s mivel nem volt rossz helye itt az udvarház-
ban, jobbat úgysem találhatott volna, maradt kasznárnak.

Nem sokkal ezek után, egy meleg nyári napon elküldte az özvegy-
asszony a kislányát a szomszédos mihályfalvi pusztára, ahol a juhakol 
volt, valami üzenettel az ottani juhásznak. Az út erdőn át vezetett. 
Egyedül bandukolt a kislány a kihalt ösvényen, a tisztásokon pillan-
gót kergetett, a levelek alatt szamócát talált, és igen élvezte a ritkán 
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adódó szabadságot, hogy felügyelet nélkül szabadon bóklászhat, csak 
úgy a saját feje után. Egyszer csak léptek zaját hallotta a háta mögül, 
hátratekintett, s egy magas, fekete bő ingbe, fekete gatyába öltözött, 
szőke férfiembert látott maga mögött, akinek az övébe aranyveretű 
pisztolyok voltak dugva, fejébe árvalányhajas kalap volt húzva. Mi-
kor a férfi utolérte a gyermeket, lassított, és mellette lépdelt tovább. 
A kislánynak hevesen dobogott a szíve, mert elég történetet hallott 
már a környéken kegyetlenkedő betyárokról, s bár remegett a lába is, 
ebből az idegen nem láthatott semmit, mert ment tovább rendület-
lenül, miközben mereven maga elé nézett a földre.

– Az ecséri uradalomból vagy, ugye? – kérdezte tőle a férfi barát-
ságosan, mintha csak a templomban ülnének egymás mellett, s ott 
beszélgetnének.

A kislány csak bólintott szavak nélkül.
– Édesanyád tekintetes Kállay Péter özvegye, jól tudom-e? – kér-

dezte megint a férfi, és a kislány erre is bólintott, anélkül, hogy fel-
nézett volna.

– Nem kell tőlem félned. Engem úgy ismernek, Angyal Bandi. 
Üzenetet hoztam az édesanyádnak. Mondd meg neki, a kasznárja 
nálam járt, azt mondta, egyik éjjel beenged minket az udvarházba, 
megmutatja, hol vannak a kincseitek. Harmadrészt kért érte a zsák-
mányból.

A kislány megtorpant, és szigorú arccal az emberre meredt. A férfi 
elmosolyodott.

– Egyet se félj. Télen megkaptuk tőletek, ami járt nekünk, most 
nem fogunk titeket bántani. Elküldtem a kasznárt, de mondd meg 
édesanyádnak, jó lesz, ha mielőbb kiadja az útját, nehogy más rab-
lócsapatot találjon a terve véghezvitelére. Megértetted-e, amit üze-
nek neki? 

A kislány bólogatott, két oldalt csak úgy csapkodták a vállát a 
masnis copfjai. A férfi ekkor néhány lépéssel eltűnt az erdő sűrűjé-
ben, a kislány pedig, mikor hazaért, első dolga volt, hogy elmondja az 
édesanyjának Angyal Bandi üzenetét. Az asszony figyelmesen meg-
hallgatta, majd elgondolkodva így szólt:
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– A kasznár nálunk szolgál már vagy tíz esztendeje. Sosem volt 
panasz rá, sosem vett el tőlünk semmit. Nem hiszek én ennek az An-
gyal Bandinak, zsivány ez.

Két hét múlva ismét küldte az asszony a mihályfalvi pusztára. 
Mikor a lány hazafelé tartott, az erdő mélyén csakúgy melléje lé-
pett Angyal Bandi, mint a legutóbb. A kislánynak most is verdesett a 
szíve félelmében, de már kevésbé, mint az első alkalommal.

– Nem hallgatott rám az édesanyád, pedig megmondtam neki, ne 
bízzon a kasznárjában – mondta a betyár. – Most hírül adták nekem, 
hogy a kasznár más rablócsapatot keresett. Azok is erre rabolnak a 
környéken, de azok nem olyan úribetyárok, mint mi – mondta kevé-
lyen. – Kapcabetyárok, nem nézik, kit kell megölni ahhoz, hogy zsák-
mányhoz jussanak. S aztán híresztelik, hogy Angyal Bandi tette a pi-
szokságaikat! Azért még egyszer üzenem az édesanyádnak, küldje el 
a kasznárját, ha jót akar, és erősítse meg az udvarház védelmét. Fo-
gadjon fel embereket, sokat, fegyvereseket. Megmondod-e neki pon-
tosan ezekkel a szavakkal, amiket üzenek?

A kislány bátran a betyár szeme közé tekintett, már nem félt tőle.
– Megmondom, hogyne mondanám.
A férfi bólintott csak, s ugyanúgy, mint legutóbb, az erdő mélye 

felé vette lépteit, s a bozótos elnyelte az alakját szinte azonnal.
A kislány otthon most is elmondta az anyjának, mint üzent An-

gyal Bandi, de az özvegy továbbra sem hitt neki.
– Inkább hiszek egy embernek, aki évtizede szolgál minket tisz-

tességgel, mint egy zsiványnak.
Ez annyiban maradt hát, s a következő napokban az özvegy nem 

foglalkozott tovább a dologgal, mert Eszlárra készült, ottani birto-
kukra, hogy a következő fél esztendőt ott töltse el a lánykájával. Egy 
egész napig hordták az emberek a társzekérre a sok élelmet, ruhás-
ládákat, párnacihákat, miegymást, mikor pedig készen lettek, az öz-
vegy és a kislány kényelmes hintóba szálltak, a bakon kocsis ült meg 
egy hajdú, a kocsi elé négy lovat fogtak, hogy mindenki lássa, nem 
akárki utazik, s így indultak el. A kocsi mögött baktatott a megra-
kott társzekér, a társzekéren vitték magukkal a tót szakácsot, mert 
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az olyan finoman tudott főzni, hogy Eszláron sem akarták nélkü-
lözni. Mikor már jól bent jártak az erdő sűrűjében, hirtelen kiabá-
lást, lódobogást hallottak, s egyszerre tizenhárom lovas férfi vette 
körül a kocsit. Pisztolyaikkal a levegőbe lövöldöztek, meg karikás 
ostorral pattogtattak. Közülük kivált egy, fekete selyem ingbe öl-
tözött, árvalányhajas pörge kalapú, szőke fiatal férfi. Úgy léptetett 
oda fekete lován a hintó mellé, mint egy herceg. Kinyitotta a kocsi 
ajtaját, s betekintett. Az özvegyasszony arca rezzenéstelen maradt, 
csak kislányát szorította magához önkéntelenül, s a kislány az anyja 
fülébe súgta:

– Ez maga Angyal Bandi.
– Jól van, nem lesz semmi baj – súgta vissza az asszony. – Ne félj.
– Adjon az Isten, tekintetes asszony – köszönt rá az asszonyra a 

betyár, és lekapta a kalapját, ahogy illik.
– Neked is, fiam – felelte az asszony, anélkül, hogy a hangja meg-

remegett volna. – Ki vagy, mit akarsz?
– Tudja azt jól a tekintetes asszony, hogy ki vagyok. – Halk, visz-

szafogott hangon beszélt, az emberei, akik távolabb álltak, talán nem 
is hallhatták a hangját. – Én volnék Angyal Bandi, tizenkét embe-
remmel. 

– Vigyed hát, fiam, ami kell nektek, s engedj minket tovább bé-
kével.

– Nem kell nekünk semmi. A tekintetes asszonytól megkapjuk a 
kommenciónk rendesen, minden hónapban. Köszönjük kegyelmed-
nek ezt a nagy szívességét. Tartsa meg tovább is ezt a szokását. – 
Végignézett büszkén az emberein, mielőtt folytatta volna. Éreztetni 
akarta, megtehetne most velük bármit, de rövid szünet után így foly-
tatta: – Mostanában igen sok kapcabetyár garázdálkodik ezen a tájé-
kon a mi képünkben. Éppen azok, akik Kállay Péter uramat is meg-
gyilkolták. Hírt kaptunk valami áruló kasznárról, aki most felbuj-
totta őket, gazdag társzekér fog ma ezen az úton végigvonulni. Nem 
akarnánk, hogy kegyelmedéknek valami baja esne, netán a kasznár 
szavaiban bízva kirabolnák, megölnék kegyelmeteket. Ha engedi a 
tekintetes asszony, elkísérnénk egy darabon.
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Az asszonynak elszorult a torka, mikor a férje gyilkosairól beszélt 
a betyár. Meg az áruló kasznárról. De azért szilárd hangon felelte: 

– Megköszönöm, fiam, ha így tesztek.
Angyal Bandi visszanyomta a fejébe a kalapját, előrevágtatott, s 

intett az embereinek, hogy indulhatnak. Jó másfél óráig kísérték így 
Kállay Péternét meg a lányát, míg biztonságos távolba nem értek.

Az erdő sűrűjéből, egy alkalmas, útról láthatatlan rejtekről tehe-
tetlenül figyelte a kasznár, ahogy elléptet előtte a hintó és a társzekér, 
a tizenhárom betyár védelmében, érinthetetlenül. A kasznár körül 
öt-hat pisztolyos ember bújt meg a bozótban, az Angyal Bandi által 
emlegetett „kapcabetyárok.” Ökölbe szorult kézzel nézték elsétálni 
orruk előtt a gazdag zsákmányt. 

A kasznár pedig, a feléje forduló dühös tekinteteket látva azon 
kezdett gondolkozni remegve, hogy fog ő most már megszabadulni 
a hoppon maradt, felbőszített zsiványok kezei közül.

Angyal Bandi (Borsod vármegye, 1760 (?) – 1806. november ?), ere-
deti nevén Szentmártonyi Ónody András, felvidéki nemes családból 
származó „selyembetyár”, a legrégebbről ismert magyar betyár.

Forrás: Tóth Béla: Magyar anekdotakincs (válogatta és szerkesztette: 
Szalay Károly, Saxum, 1986)
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Néhány nappal korábban

Besztercebánya hálás volt a sorsáért. Mivel falait még időben meg-
erősítették, így aztán a törökök nem foglalták el soha, és átvészelte 
azt is, hogy Thököly Imre a seregével szűk tíz esztendő alatt két-
szer is megszállta. Ezért aztán csendesen teltek a napok. Ám mos-
tanában valami furcsa izgatottság uralkodott el a polgárok között. 
Különféle szóbeszédek keltek életre, a lakosok ezekkel múlatták az 
időt.

Suttogtak valamit a török nyomdászsegédről, aki Vichter János 
András kamaragróf közbenjárására kapott bizalmat és elfoglaltsá-
got pár éve. Ez az ember ugyan jól beszélt németül és magyarul, de 
szinte csak a városban letelepült néhány török kereskedőcsaláddal 
járt össze, illetve Beniczky Tamás zólyomi alispán úrral, akinek a 
főtéren pompázó előkelő palotájába alig egy hónapja be is költö-
zött. Ez az egész nagyon szokatlan volt, és felkeltette az emberek 
kíváncsiságát. A rossz nyelvek rögtön pletykálni is kezdtek, azon 
tanakodtak, vajon miért fogadta be az alispán és mi köze lehet a 
kamaragrófhoz. 

A december végi fagyos időben tehát kellemes várakozás töltötte 
el az itt lakókat. Valami készülőben volt.

*
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– Biztos, hogy nem fogod megbánni, fiam? – tette fel a kérdést Ta-
más úr a gazdag vacsora maradékai fölött.

– Megbánom-e vagy sem, ez nem érdekes – felelte Ahmed. – Ér-
teni kell abból, ami az emberrel történik. Allah akaratával szemben 
Allah is tehetetlen. 

– Én örülök a döntésednek, és tartom a szavam, csak te ne gon-
dold meg magadat!

– Nem fogom – válaszolt az ifjú határozottan. – Mehmed is azért 
halt meg, mert a birodalomnak már nincs olyan hadserege, mint száz 
éve volt, és az, ami most történik, tényleg csak a végjáték. Az ember 
gondolkodjék előre…

– És Fatime? Ő továbbra is hajthatatlan?
– Igen. Fél a családjától, fél mindentől, ami következik. Két gyer-

meket is elveszített három év alatt.
– Tudom, Ahmed, ha valaki, én megértelek, micsoda érzés utód 

nélkül nézni a bizonytalan holnapba... – merengett el Beniczky. – De 
mi lesz, ha ezután születik még gyermeketek? Kit fog ő követni?

– Milyen kérdés ez, Tamás úr? A gyermek az atyját követi sor-
sában.

*

A kamaragróf és felesége álmatlanul forgolódott a hitvesi ágyban. Az 
asszony nehezen szánta rá magát, de mégiscsak, immár sokadszorra 
kérdezte az urát: 

– Biztos, hogy nem lesz nekünk ebből bajunk?
– Ne aggodalmaskodj már annyit, olyan sokszor megbeszéltük 

már! – pirított rá a férje.
– Hogy ne lennék rémült, hiszen egyszerre haragíthatjuk ma-

gunkra a mieinket és a törököt is...
– Ott lesz Tamás, és hozza magával a fegyvereseket. Amúgy ki az, 

akinek ezzel ártunk? A németnek? Ugyan már... A magyarnak? Van 
egyéb gondjuk is. Tán a töröknek? Semmik azok már, mint a csiga a 
házába, úgy húzódnak visszafelé.
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– Na igen! Tamás! Mindig őt hívjuk, ha gondban vagyunk… – 
vágott vissza az asszony. – De amit a németekről, a magyarokról meg 
a törökökről mondasz, az ostobaság. 

– Hagyjuk abba, úgyis az lesz, ami. Tesszük a dolgunkat, és ebből 
is jól fogunk kijönni, mint mindig.

– Ami a pénzt illeti, biztosan, de egyébként…
– Aludj, asszony, ennyit és ne tovább! A pénzen kívül téged 

semmi ne érdekeljen. Mindegy, ki vagy, ha pénzed van – zárta le a 
vitát a kamaragróf.

*

A kicsi oszmán közösség is sokáig ébren maradt. Ők is arról beszélget-
tek, ami közeledett. Érezték, hogy számukra is eljött a döntés ideje. 

Voltak közöttük, akik Ahmed útját akarták követni, voltak, akik 
Fatima aggodalmai miatt hallani sem akartak erről.

Végül aztán abban megnyugodva aludtak el, hogy megvárják, mi 
fog történni, s annak megfelelően cselekszenek majd.

Egy nappal korábban

Ahmed a bátyja hagyatéka felett merengett. Díszes Korán, fegyve-
rek, kincsek, pénz és sok egyéb érték került hozzá, miután Mehmed 
Vác ostroma közben halálát lelte. Nem lévén gyermekei, bátyja min-
denét rá hagyta.

Hamarosan mindez már a múlté – gondolta Ahmed, aztán szépen 
rendbe rakta, elkülönítette az értékeket, ahogyan arról az alispánnal 
és a kamaragróffal korábban megállapodott.

Egyedül az apja tugrájával pecsételt iratokat tette vissza a vaslá-
dába. Soha nem látta őt, mert mire megszületett, apja úton volt, aztán 
meg a nagyvezír parancsára kivégezték. Csupán egy metszetet őrzött 
róla, a Koránt borító bőrbe vágott zsebbe csúsztatva. Ennyi emléke 
volt atyjáról.
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*

Lencsovicz János plébános feltűnően sokat imádkozott napkeltekor. 
A városiak, akik betértek a templomba, látták rajta, hogy valami na-
gyon foglalkoztatja, de hiába kérdezgették, nem felelt nekik. 

A reggeli misét annak rendje és módja szerint megtartotta, majd 
hirtelen eltűnt a hívők szeme elől.

A hátsó udvaron keresztül szökött át Tamás úrhoz, akitől egy ne-
héznek látszó pénzeszacskóval távozott. 

Tamás úr ezután a kamaragróffal ebédelt.
Semmiségekről beszélgettek, időnként szótlanok voltak, gondo-

lataikba merültek. Az utolsó korty bor után mindketten hazatértek 
feleségeikhez.

A gróf békésen töltötte a délutánt asszonya társaságában, Tamás 
úr azonban összeveszvén feleségével, a városban lakó anyjához ment 
át éjszakára.

*

A város melletti domboldalon, egy régi védfal tövében, Ahmed egy 
ősi hittudós tanításai szerint Allahhoz imádkozott a kiterített ima-
szőnyegen. 

„Ó, Ádám gyermeke! Mindaddig, amíg hozzám fohászkodsz és ne-
kem könyörögsz, megbocsátom neked mindazt, amit elkövettél és nem 
gondolok többé vele. Óh, Ádám gyermeke! Ha bűneid az ég felhőiig ér-
nének, de aztán bocsánatot kérnél tőlem, megbocsátanék neked és nem 
gondolok többé vele. Ó, Ádám gyermeke! Ha annyi bűnnel megterhelten 
jönnél is elém, hogy betöltené a földet, aztán pedig úgy érkeznél hoz-
zám, hogy egyedüli Istennek vallanál meg, még e temérdek bűnt is meg-
bocsátanám.”
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Aznap

A német-templomban, amit a magyarok persze Mária-templomnak 
hívtak, feltűnően szép és hosszú misét celebrált a plébános úr, majd 
amikor a gyülekezet el kívánta hagyni Isten házát, türelemre intette 
őket. Kérte, hogy maradjanak a padsorokban.

A városiak meglepődve látták, hogy a fagyos januári nap ellenére 
egy egyszerű fehér ingben belép az ajtón a nyomdászsegéd. Mögötte 
a kamaragróf és Tamás úr lépdel, akiket a gróf felesége és Tamás úr 
édesanyja kísér. Fegyveresek zárták a sort.

Miután mindenki elfoglalta a helyét, Lencsovicz János élete leg-
különösebb keresztelésébe kezdett.

– Dicsértessék a Jézus Krisztus! – így a plébános.
– Mindörökké. Ámen! – mondta rá a gyülekezet.
– Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében – osztotta az áldást Len-

csovicz.
– Ámen – jött a válasz a hívőktől, de olyan halkan és meglepetten, 

hogy Beniczky katonái megmarkolták a fegyvereiket arra az esetre, 
ha valaki ellenvetést tenne.

A plébános így folytatta:
– Keresztény híveim! A szülők számára mindenhol ajándék a 

gyermek. Mi keresztények ezt Istennek, minden élet forrásának kö-
szönjük meg. Mennyei Atyánk a keresztség által isteni életében ré-
szesíti az embert. Itt áll előttünk egy meglett ember, akinek szülei 
már nem élnek, és aki azért jött el, hogy Krisztusban újjászülessék. 
Kérdezlek benneteket – fordult ekkor Vichter János Andráshoz és 
Beniczky Tamáshoz –, mi lesz az ifjú neve?

– András – felelte a két úr egyszerre.
– Kedves gyermekem! – nézett a pap a nyomdászsegédre. – Nagy 

örömmel fogad téged a keresztény közösség. Mielőtt a keresztség 
szentségében részesítenélek, mondd el te magad, ki vagy, kik voltak 
a te édesszüleid.

A templomban az ablakra fagyott jégdarabok ropogását is hallani 
lehetett, akkora csend volt.
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Ahmed így szólt: 
– Szejdi-záde Ahmed vagyok, Szejdi Ahmed budai pasa és fele-

sége, Zemana egyetlen életben lévő fia, és a mai naptól fogva keresz-
tényként, András néven kívánom élni az életem.

A döbbent csendben a plébános szinte suttogva folytatta a szer-
tartást, és megkeresztelte Ahmedet.

– Mindenható Urunk, a megszentelt víznek titokzatos ereje által 
add meg kegyesen a lelki újjászületést gyermekednek, akit az Egyház 
hitében meghívtál a keresztségre, hogy örök élete legyen. 

Majd a kereszt jelét Ahmed homlokára rajzolva, befejezte a 
szentség osztását.

– Én megkeresztellek téged az Atya és a Fiú és a Szentlélek ne-
vében. Krisztus, a mi Urunk által. 

– Ámen! – jött a válasz a hívektől.

Másnap

Beniczky házában az immár András nevű Ahmed átadta az is-
pánnak és a kamaragrófnak azokat a kincseket és érméket, amik-
ben megállapodtak korábban. Kéz kezet mos, a megbízás ki lett 
fizetve.

Majd összepakolt, és átköltözött egy szegényes házba a feleségé-
hez, aki heteken át nem szólt hozzá. Végül abban egyeztek ki, hogy 
megszakítja a kapcsolatot a magas keresztény pártfogóival.

Tíz hónappal később

A Mária-templomban Lencsovicz mellett szolgáló Gábor plébános 
nagyon kínlódott, hogy mit tegyen. Keresztelni hoztak egy kislányt. 
Az apa az az András, akit a budai pasa fiaként ugyanebben az évben 
kereszteltek, de azóta sem látták egyetlen templomban sem, tehát 
nem lehetett tudni, hogy valóban kereszténnyé vált-e.
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Ráadásul a családnevére is csak annyit mondott, hogy az „Turca”, 
ami a legjobb esetben is „Török”-öt jelenthet.

A papot az is meglepte, hogy a feleség, egy lefedett arcú oszmán 
nő, Fatime, láthatóan nem akarja ezt a keresztelőt.

Végül aztán arra tekintettel, hogy a nagy becsben álló, türelmet-
lenül várakozó Kremnitzer András és felesége vállalták a keresztszü-
lőséget, a kislányt Klára néven megkeresztelte.

Tizenkét hónappal később

A kis Klára és a szülei a visszafoglalt Buda felé indultak egy szekéren. 
1688. januárját írta a kalendárium.
Itt megtelepedve, Török Andrásként folytatta életét a volt budai 

pasa fia.
Mivel Budán ekkorra már rengeteg embert hívtak Töröknek, így 

ez a város tökéletes búvóhely volt számukra.
Így tűntek el akkor, és tűnnek el ma is emberek a múltjuk elől.

melléklet

Besztercebánya, 1687. január 6.; Ahmed keresztelése
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Besztercebánya, 1687. október 16.; Klára keresztelése

szereplők

Szejdi Ahmed budai pasa

Szejdi Ahmed a cserkeszek egyik törzséből, az ubih népből szárma-
zott. A Szocsi folyó mellől rabszolgaként Egyiptomba adták el fia-
talként, ahonnan harci képességei miatt IV. Murád szultánnak aján-
dékozták.
Iskolák elvégzése után Tirtumba küldték, itt lett a barátja Evlia 
cselebi. Sorsa ezután hihetetlenül mozgalmas, végül 1659-ben budai 
pasa lett, innen Erdélybe vezetett hadjáratokat. II. Rákóczi György 
az ellene folytatott csatában szerzett sebesüléseibe halt bele. Az el-
képesztő sikerei vélhetően Köprülü Mehmed nagyvezírt zavarták, 
ezért a teljesen sikeres hadjáratai után rögtön, 1660-ban leváltatta 
a budai pasaságról és kanizsai pasát csinált belőle, Kösze Ali pasa 
szerdár (főparancsnok) alá rendelve őt. 
1661 nyarán a nagyvezír megüzente Kösze Ali pasának, hogy ideje 
kivégezni Szejdi Ahmedet. Annak ellenére, hogy Kösze Ali ismerten 
rossz kapcsolatban állt Szejdivel, a kivégzést megpróbálta megaka-
dályozni. (Megjegyzés – szerző magánvéleménye: Köprülü Mehmed 
tette arra utal, hogy itt tisztán féltékenységről és bosszúról volt szó.)
Végül a nagyvezír ultimátumot adott, hogy vagy Szejdi vagy Kösze 
Ali fejét kéri megküldeni, így aztán kivégezték. A halálának helye 
nem egyértelmű, Temesvár és Buda is lehet.
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Szejdi-záde Mehmed, a budai pasa fia

1684-ben Szejdi-záde Mehmed, aki kapudán pasa (tengernagy) 
tisztségre is emelkedett 1676–1677 között, Vác ostrománál lelte ha-
lálát, több mint három évtizednyi katonáskodás után.

Vichter János András

Vichter János András bányaügyek kamaragrófját az 1681. évi or-
szággyűlés 82 törvénye honfiúsította:
1681. évi LXXXII. törvénycikk
(…) de Turri Károly Miksa gróf; Gruebi Wychter János András; 
Gollen Gerváz (…) és még Jány Pál, hasonlóképpen a magyarok 
közé felvétetnek
9.§.„Gruebi Wichter János Andrást, a bányavárosok kamaragrófját.”

Beniczky Tamás (1623–1701)

Zólyomi alispán, aki feleségével, Meerwald Annával 1660-ban épí-
tette át a ma is látható formára a Besztercebánya főterén álló palotá-
jukat. A feleség apja, Meerwald Mátyás 1655-ben kapott nemessé-
get, mint besztercebányai bányatulajdonos.
Gyermekük nem született.

Kremnitzer András

Vélelmezhető, hogy a pénzveréssel megbízott régi besztercebányai 
Kremnitzer család leszármazója.

Lencsovicz János

Plébános, aki megkeresztelte Ahmed–Andrást, 1687-ben.
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a táti angyaltoll

Sárszagú, iszapleheletű köd terpeszkedett a lápon. A táti mocsár fe-
lett máskor is gyakran szétterült a pára, csak a nádirigók szárnyá-
nak moccanása, a sás zizegése vagy a lüdércek fel-fellobbanó fényei 
kavarták meg olykor. De abban az átokverte esztendőben, annak is 
nyolcadik havában, másféle köd ült a tájon. Sőt talán nem is köd szi-
tált a zsombékok, szárazulatok hajlataiban, hanem annak az ezernyi 
és ezernyi embernek a lélegzete sűrűsödött köddé, akik az ütközetre, 
a pasa parancsára várva lapultak a Duna partjától a Hegyes-kőig, 
Kenyérmezőtől az Öregtóig. 

Sok, bűztől terhes nyarat átvészelt már itt az öreg Daróc. Mindig 
akadt keszeg a hálójába, vagy ha más nem, hát békacomb. Gyötör-
hették bármennyire a szúnyogok, piócák, a csalfa énekű, ámde kan-
csal szemű táti sellők, sosem hagyta el kedves, lápi tanyáját.

Most először. 
A Nagy-Gete oldalába húzódott, az erdő sűrűjébe, nem mintha 

gyáva ember lett volna. Tizenkét gyermekéért aggódott, és viselős fe-
leségéért, nem saját magáért. A Teremtő úgy intézte, hogy a két, egy-
másnak feszülő had nem télvíz idején, hanem Kisasszony havában 
találkozott, és éppen itt, az ő lápjukon. De legalább a fagy nem gyö-
törte őket odakint, csak arra kellett ügyelnie, hogy a kicsik ne csapja-
nak nagy zajt. A makkon, szamócán éléshez már hozzászoktak, és a 
sok turbános fej, tarka lobogó láttán nem is nagyon kellett őket csi-
títani, maguktól is megszeppenve hallgattak. Két csipkebokorral ar-
rébb a kosárfonó családja, a galagonya tövében a fazekasék húzták 
meg magukat. 
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A sűrű ködön át derengett a holdsugár, de a gomolygó szürkeség 
nem mutatta, hogy a félhold, vagy a magyarok csillagai világítanak-e 
erősebben. Az öreg arra lett figyelmes, hogy felesége egyre szaporáb-
ban szedi a levegőt. Nem bírja az izgalmakat, gondolta Daróc, világ 
életében szégyenlős teremtés volt, nem véletlenül választott lápi em-
bert magának. 

Úgy érkezett meg a szerda, hogy senki nem figyelt rá, mert esély-
latolgatással, imádsággal és rettegéssel teltek a percek. Farkasok vo-
nyítottak, és a magasból különös, vészjósló rikoltás hallatszott, Daróc 
nem tudta megállapítani, miféle teremtmények repülhetnek felettük. 
A napsugarak hajnalban nekifeszültek a ködnek, és hamar felszárí-
tották. Csak a Duna vonala felett álldogált még egy darabig hosszú, 
unatkozó felhőként. Biztosan arra volt kíváncsi, hogy Melek Ibra-
him pasa, vagy a cingár lábú Lotharingiai Károly, a hercegség nélküli 
herceg, biccent-e először fejével, hogy ágyúit elsüsse. 

A pasa drágaköves tollforgóját magasra tűzette turbánján. Érezte, 
hogy száz nap és száz hold irigykedik hatalmára, de most jobban örült 
volna, ha a szultán nemcsak a Melek, vagyis az Angyal nevet adomá-
nyozza neki, hanem valódi angyalszárnyakat is hozzá. Ha fel tudna 
emelkedni és a felhők közül szemlélhetné a vidéket, lágy dombjait, 
zsíros földjeit, cuppogós mocsarait, és mellettük a Duna fényes csíkját, 
talán láthatná, hol sűrűsödnek a hitetlenek hadai. 

Lotharingiai Károlyt a köszvény gyötörte, de mire felvette dí-
szes veretű páncélját, nyakán eligazította a csipkés kendőt, fején a 
tollas sisakot, magával is elhitette, hogy ereje teljében van. Túljárok 
az eszükön, gondolta magában, és már csak arra várt, hogy felderítői 
visszatérjenek.

Daróc és a Gete hátán rejtőző tátiak nem is sejtették, hogy mind-
két hadvezérnél többet tudnak. Fentről, a hegyhátról, a fák tetejéről 
Daróc fiai többet láttak, mint Lotharingiai Károly vagy Melek Ibra-
him pasa. Eddig fogalmuk sem volt róla, hogy ennyi ember létezik, 
hogy egyáltalán születhetett ennyi a föld kerekén. Amerre csak néz-
tek ember ember hátán. Azt hihették, hogy a világ minden teremt-
ménye összegyűlt most, éppen itt, a táti lápokon.
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Az első ágyúdörgésekkel egyszerre kezdődött Harmat vajúdása. 
Daróc felesége nagyot kiáltott, régóta őrizgetett fájdalom szakadt fel 
belőle. Az erdőben bujdosó asszonyok mind meghallották és rög-
tön felismerték a szülés gyötrelmeitől felszakadó hangokat, rögtön 
Harmat segítségére siettek. Egyikük vásznat terített alá, ki tudja, 
hol rejtegette eddig, másikuk maradék zsírjával kenegette. Kezét 
fogták, homlokát törölgették. Gondosan ügyeltek arra, hogy a lápi 
lüdérceket távol tartsák. Szenes vizet kevertek a rontás ellen, és sű-
rűn köpdöstek az ártó szellemek megtévesztésére. Harmat sikításai 
élesedtek, teste csatakos lett a verítéktől. De hiábavalónak bizonyult 
a sok praktika, a gyermek sehogy sem akart megszületni. A nap átvo-
nult a császári sereg felett, délben időzött egy kicsit Harmat remegő 
térdei között, majd a törökök lobogóit fakította, hogy végül a hegyek 
között nyugovóra térjen. 

Az asszony ereje fogyott, kiáltásai halkultak. Hiába adott már 
életet kéttucatszor, és mihaszna neszezett körülötte a vénséges bába, 
akit a hegy hónaljából előkerítettek, a kicsinek még feje búbját sem 
látták. A fák ágain kuporgó gyerekek lesték, ahogyan a ráncos képű 
szüle köröket rajzol a levegőbe Harmat fájdalomtól vonagló teste fe-
lett. Az éjszakai derengésben hallgatták ráolvasásait. Az öreg bába 
persze ügyelt arra, hogy senki ne érthesse szavait, mert akkor erejük 
elvész, és soha többé nem használhatja majd őket.

Daróc lépett közelebb, akit eddig az asszonyok távol tartottak. 
Nem bírta tovább a várakozást. A bábaasszonyt faggatta, mi köny-
nyíthetne Harmaton.

– Itt már csak egy angyaltoll segíthet – suttogta az öregasszony, 
és csontos kezével intett, hogy Darócot arrébb tessékelje. A szülés és 
születés titkát őrizte, mióta az eszét tudta, és az erdőháton, a török 
veszedelem közepette is őrizni akarta.

Daróc most először gondolt arra, hogy feleségét elveszítheti. Te-
metett ő már gyermeket, kismacskányit és három esztendőset is, de 
az eddig még nem jutott eszébe, hogy asszonyát is temetnie kell 
majd. De ha a bába azt mondja, angyaltoll kell, az csak annyit jelent-
het, egyedül marad gyermekeivel.
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A fa tetején gubbasztó Istvánka még hetedik esztendejét sem töl-
tötte be. A vékonycsontú, gesztenyeszemű kisfiú kihallgatta a bába 
szavait. Elzavarták Harmat mellől, pedig legszívesebben oldalába 
fúrta volna fejét, most, amikor azt sem tudta, mitől féljen jobban: 
attól, hogy a törökök elviszik janicsárnak, vagy attól, hogy anyja be-
lehal a szülésbe. Az angyaltoll említésére azonban rögtön tudta, mit 
kell tennie. 

Leereszkedett a fa tetejéről. Senki sem törődött vele, amikor a sö-
tét erdőben a táti láp felé osont. Ismerte a járást, hiszen világosban és 
sötétben is bóklászott már a Gete oldalában eleget. Az első csütör-
töki órák csendje és az újra leszálló köd vigyázták útját. Vékony lá-
bai észrevétlenül léptek át az akindzsik pajzsai, a szilidárok sisakjai, a 
mamelukok posztósüvege és a müszellemek bűzlő szája felett. 

„Egyetlen angyal van itt, Melek Ibrahim pasa” – hallotta történe-
tét éppen elégszer. A pasa, akit maga a török szultán keresztelt an-
gyalnak. Istvánka tudta, csak meg kell keresnie a legdíszesebb sátrat, 
fel kell hajtania ponyváját, és ott találja majd a pasát, hátán két ha-
talmas angyalszárnnyal. Tép majd ő abból az angyaltollból, ha más 
nem indul neki!

Törékeny testecskéje annyira nem illett a delik, kumbaradzsik, 
csauszok és a ki tudja még hányféle török harcos közé, hogy lát-
hatatlanul suhanhatott el a tűz mellett vigyázó őrszemek gyűrűjé-
ben. Hogy hogyan jutott át a pasa sátra körül szüntelenül figyelő 
bosztancsik felfegyverzett csapatán, arról csak a mellette settenkedő 
lápi lüdércek tudnának mesélni, vagy talán a táti sellők, de ők csak 
hallomásból ismerik a történetet.

A pasa sátrában ködszag és valami mézédes illat csapta meg 
Istvánka orrát. Idebent még annyit sem látott, mint a ködös, éjsza-
kai erdőben. A vezérük álmát őrző katonák sem zajt, sem fényt nem 
engedtek Melek Ibrahim közelébe, így Istvánka könnyedén hihette 
a pasa turbánján fityegő tollforgóra, hogy valóban egy angyal szár-
nyának végét látja. Közelebb lépett, és kirántott egy tollat a fenséges 
pasa turbánjából. Kopasztott már tyúkot eleget, pontosan tudta, hogy 
egy toll nem adja könnyen magát, így teljes erőből húzta a tollforgót. 
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Egyetlen szál maradt a markában, és már iszkolt is vele, mert a pasa 
felébredt, és éktelen haragra gerjedt. 

Ő sem láthatta a kisfiút és a bosztancsiknak sem volt szeme a lá-
tásra azon a hajnalon, így Istvánka észrevétlenül futhatott vissza az 
erdőbe.

A pasa égi jelnek, indulásra szólító parancsnak vélte, hogy egy 
láthatatlan kéz felverte álmából. Seregeit azon nyomban hadrendbe 
állította. Nem zavarta a köd, nem foglalkozott vele, hogy a hajnali 
órában katonái semmit sem láttak. Elég volt neki, hogy tudta, előző 
nap a császáriak visszavonulót fújtak. Nem véletlen, gondolta magá-
ban, most kell rajtuk ütni.

Istvánka szaladt, ahogyan lába bírta, kezében Melek Ibrahim 
pasa szárnytollával. Amikor vajúdó anyja és a bábaasszony megpil-
lantották a színes pávatollat a kisfiú kezében, biztosak voltak benne, 
hogy valóban angyal szárnyából származik, hiszen egyetlen, álta-
luk ismert madár tollára sem hasonlított. Arany, kék és zöld színek-
ben pompázott, és a végén a Teremtő figyelő tekintete villant. Elég 
volt Harmat homlokát megérinteni a csodálatos tollal, és teste máris 
megkönnyebbült. Hamarosan dús hajú, egészséges kisfiú szuszogott 
a mellén, a völgyben pedig felhangzott az ágyúk szava, és ezernyi to-
rokból szállt fel csatakiáltás. 

Mire aznap délre Daróc végre el merte hinni, hogy felesége tényleg 
életben marad, és az Úr ismét fiúgyermekkel ajándékozta meg, a csata is 
véget ért. Melek Imbrahim pasa nem gyanította, hogy a keresztény ha-
dak visszavonulása valójában egy jól kitervelt kelepce, és rövidesen tugjai, 
amelyeket a herceg egyszerűen csak lófarkas zászlóknak titulált, mind 
földre hányva hevertek. Messze hangzott a Te Deum, és az öreg megfo-
gadta, hogy a törökök legyőzéséért és családja megmeneküléséért úgy ad 
majd hálát a Teremtőnek, hogy saját kezével zsindelyezi újra a táti temp-
lom kétharangos fatornyát.

A táti angyaltoll azóta is apáról fiúra száll. Bár időközben vala-
hogy megsokasodott, mert ma már több tucatnyit őriznek belőle a 
szorgos és jámbor tátiak, akik között mindig otthon érzi magát az 
ember.
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Az enyhe október bágyadt napsütéssel árasztotta el a kopott, meg-
tört, panaszkodó világot. Nagyvárad utcáira elsárgult faleveleket 
hordott valahonnan a hirtelen feltámadó szél. Néhány vászoncseléd 
máris nekifogott felsöpörni az utcát.

Az udvaron vallon vértesek borozgattak, nézték, amint szolgáik 
a lovakat csutakolják. Csak hadd csinálják! Szükség lesz a lovakra! 
Ellenőrizni kell, hogy azok a fickók tisztességesen megtakarítják-e a 
paripák orrát, fülét, farát.

Giovanni Giacomo Barbiano tábornok, Belgiojoso grófja, Felső-
Magyarország katonai kormányzója, Kassa parancsnoka kedvtelve 
nézegette az asztalon heverő vörös bársonnyal borított marsallbot-
ját. Tetemes summába került, de megérte. Nagyon elegáns jószág. 
Szép jószág. Úri jószág. Hivatalosan ugyan nem jár neki, de majd 
tesz róla, hogy mielőbb marsall lehessen. Hogy is mondják ezek a re-
csegő nyelvű, barbár teutonok? Generalfeldmarschall. Micsoda szó! 
Az embernek állandóan ki kell rojtoznia a nyelvét. Inkább tanulná-
nak meg olaszul! Mindegy. Ha a Birodalom ma a németekre támasz-
kodik, legfeljebb németül beszél. Tehetség kérdése. Valamelyest még 
magyarul is magtanult, ha már egyszer itt kellett szolgálnia az Isten 
háta mögött. 

Belgiojoso büszkén húzta ki magát a karosszékben. Ha General-
feldmarschall, hát legyen az. Idő kérdése. Ha azt sikerült elintéznie, 
hogy Basta tábornagy helyébe őt nevezzék ki kormányzóvá, kijárja 
majd ezt is. Csak pénz kell hozzá. Elegendő pénz. Szélesen elmoso-
lyodott. Hamarosan lesz elegendő pénz. 
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Eszébe jutott Basta elkerekedő pofája. Basta tábornagy úr őexcel-
lenciája korunk legnagyobb katonai géniusza. Amúgy meg egy albán 
tökfilkó. Úri társaságban is képes szellenteni. Rotyogtat, mint valami 
túletetett dragonyosló.

Basta tábornagy úr őexcellenciája talán jól boldogul a csatame-
zőn, de még egy betévedt verébfióka is jobban tájékozódik nála a 
bécsi körökben. Azt hiszi, őfelsége kezében futnak össze a szálak. 
Idióta!

Belgiojoso gróf halkan kuncogott. Őfelsége hibbant. A távoli Prá-
gában szélhámosokat tenyészt. Ahány sarlatán van Európában, mind 
odagyűlik aranyat csinálni. Ilyenek tömegét tartja udvarában Rudolf 
császár, és a velük járó poshadt unalmat őrjöngési rohamokkal tarkítja. 
Isten tartsa meg minél tovább! Amíg ilyen császára van a Birodalom-
nak, a valamirevaló emberek bátran gyarapodhatnak.

Belgiojoso vihogott. Egyetlen igazi asztrológus akad a Biroda-
lomban, az pedig az ő szolgálatában áll. Ha őfelsége igényt tart rá, 
majd átengedi. Nem ingyen.

A dolgok jól alakulnak. Bocskai fegyveres ellenállásra szánta el 
magát. Nagyon helyes! Könnyebb lesz vele. Közönséges lázadóvezér 
lesz. Ahogy kézre kerül, le kell fejeztetni, és csak a kivégzését jelen-
teni.

Micsoda marha ez a Bocskai! Ő, Belgiojoso gróf adott neki egy 
utolsó lehetőséget. Húszezer aranyforintot kért kölcsön tőle. Rend-
ben van, sosem fizette volna vissza, és ezt Bocskai is pontosan tudta. 
Egy ideig azonban hálából békén hagyta volna. Talán egy-két évig 
is. Kellett ez neki?

Szentjobb várát már elvették tőle. Bocskai parancsnokai ijedten 
kaput nyitottak. Annyi a zsákmány, hogy az írnokok még mindig 
nem fejezték be a lajstrom készítését. A többi várban még több lesz a 
préda. Kereki várát azonban nem tudta bevenni a balfácán Concini. 
Meg is sebesült az ökre. Bocskai a saját nevetséges katonasága mel-
lett talán felbérelt pár száz éhenkórász szabad hajdút. Valami Örvéndi 
Pál a kapitány. Mit képzelnek? Nem valami koszos török végvár agája 
ütött rajtuk, hanem őfelsége főkapitányának parancsára vonult oda 
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egy reguláris alakulat. Örvéndi kapitányt fel kell akasztatni. Az ör-
dög vigye el, biztos nemesember. Nem baj, legfeljebb bakó csapja 
majd le a fejét.

Belgiojoso elégedetten nézegette Váradot. Szép kis város, jól 
megerősített várral. Németeket kell majd ideköltöztetni. A magya-
rok semmire se jók. Ki kellene irtani őket. Bocskai valamikor itt volt 
főkapitány. Utána az erdélyi had parancsnoka lett. Gyurgyevónál 
megverte Szinán nagyvezírt. Na és? Bármilyen tapasztalt katona, 
honnét venne most hadat?

Lehunyta a szemét. Micsoda pazar préda vár rá! Elsősorban az 
ingóságok a fontosak. Meg a pénz! Sok pénz! 

*

A ház belsejéből Collalto ezredes hangja ütötte meg Belgiojoso fülét. 
A főkapitány felnézett. 

– Collalto! – kiáltotta éles fejhangján. – Collalto ezredes úr!
A langaléta tiszt beperdült az ajtón. Páncélban volt, kardot is vi-

selt. Tollas sisakját a hóna alá kapta.
– Generális uram! – merevedett vigyázzállásba. 
– Jelentsen, Collalto! 
– A csapatokról, generális úr? 
– Azokról hát! Jelentsen!
Az ezredes megköszörülte a torkát. 
– Van Rottwitz kapitány alatt háromszáz sziléziai lovasunk. 

Dampierre ezredes alatt ezer magyar és rác lovasunk. 
– Egyéb? 
– Várad őrsége ezerkétszáz fő, zömmel gyalogság, generális uram!
Belgiojoso a fejét rázta. Azokat nem viszi el. 
– Gyuláról megérkezett Dampierre ezredeshez háromezer hajdú.
Belgiojoso bólintott. Hajdúk. Az itt kialakult harcmodor miatt 

roppant értékes katonaság. Fürgék. Ostromhoz, sáncok közötti harc-
hoz kiválóak. Ráadásul olcsók. 

– Az erdélyi had? 
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– Már elindultak Kolozsvárról. Kétezer székely lovas, ugyanany-
nyi gyalogos, valamint négyszázadnyi hópénzes gyalogság Sennyei 
Pongrác vezérletével. Velük jön Caprioli gróf az erdélyi hadakkal. 

– Petz ezredes merre kószál? 
– A legutóbbi jelentés szerint Álmosd felé tart.

Belgiojoso elgondolkodott. Johann Petz ezredes dandárja Kas-
sáról. Ezerhatszáz gyalogos, hatszáz sziléziai nehézlovas, hat tábori 
és két ostromlöveg. Mint kassai főkapitánynak, ez a legértékesebb 
kontingense. Be kell várni őket. Utána kordont von az egész környék 
köré. Sok itt a folyóvíz. Bocskai bárhol kicsúszhat a gyűrűből. Min-
den létező átkelőhelyet meg kell szállni. A bihari nagyúr nem mene-
külhet el. A két nehézágyúval ostrom alá veszi, és elfoglalja a várakat. 
Egyiket a másik után. Legelőbb Kerekit. 

– Collalto! A hajdúkat küldje Diószegre! Egyesüljenek Petz sere-
gével, utána vonuljanak a Berettyóhoz, Adorján alá. 

Collalto köhintett. 
– Mi van? – mordult rá a gróf. 
– A hajdúk több hónapja nem kaptak zsoldot, generális uram!
Belgiojoso a homlokát ráncolta. Ez nem jó. Képesek lennének 

pénzért átengedni Bocskait. A fickó meg sem állna Lengyelországig. 
Háromezer hajdú? Nem jelentős összeg. Elvigyorodott. Éppen most 
jutott pénzhez Szentjobb várából. 

– Este kifizetem őket! – Magában vigyorgott. Nem ő fizeti ki a 
hajdú csőcseléket, hanem Bocskai. – Elmehet!

Collalto távozott. Belgiojoso fölé azonban újabb árnyék tornyo-
sult. A gróf felnézett, és elhúzta a száját. Megint ez a kellemetlen 
fráter. Lutheránus eretnek. A Haditanács akasztotta a nyakába. Régi 
vágású fajankó. Ha éppen nem jogról kotkodácsol, akkor a költsé-
gekről kukorékol. De kémeket tart, ismeri az országot, ezért nélkü-
lözhetetlen. 

– Mit akar, Nelinger? 
– Ez a bizonyíték Bocskai ellen, tábornok úr? – Az ellenszenves 

alak meglengetett egy köteg pergament.
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Belgiojoso ingerülten nézett rá. Mit akar ez a marha? Persze, 
hogy az a bizonyíték! Dampierre zsákmányolta, amikor szétkergetett 
egy török-magyar csürhét. Egy Bethlen Gábor nevű nyikhaj dolmá-
nyának a zsebében volt a levélcsomag. 

– Ilyet senki sem tart a zsebében, tábornok úr. Még kevésbé 
hagyja el.

Belgiojoso vállat vont. 
– Na és? Ez a Betlehem… vagy mi a neve, képes volt rá. Menjen 

a pokolba, Nellinger!
A fekete ruhás a fejét rázta. 
– Nem hiszem, tábornok úr. A kémeim szerint Bethlen Gábor és 

Bocskai személyesen nem ismerik egymást, soha nem is leveleztek. 
Hogy Bocskai egy ennyire fontos ügyet idegenre bízzon, képtelenség-
nek tartják.

Belgiojoso megrökönyödött. 
– Hát akkor? 
– Provokációnak vélik, tábornok úr. Azt mondják, olyan gazember-

től, mint Bethlen, kitelik. Össze akarja ugrasztani velünk a híres Bocs-
kait. A török levelek valódiak, de azokkal semmire se megyünk.

Belgiojoso kénytelen volt helyeselni. Azokkal valóban nem. A most 
folyó háború során török előkelőségek számtalan levelet írtak főem-
bereknek. Megesett, hogy még főhercegnek is. Mind úgy volt fogal-
mazva, mintha a címzett kereste volna a Portával a kapcsolatot. Ocs-
mány török módszer.

Belgiojoso a fejét vakargatta. Lehetetlen, hogy ez a jól felépített 
terv ilyen nevetségesen összeomoljon!

Van még valami! 
– Az viszont biztos – vetette fel –, hogy Bocskai korábban tapo-

gatódzott az erdélyi fejedelmi korona felé. 
– Ahogy mások is – legyintett a másik. – Nincs jelentősége. A mos-

tani vádakban szerintem tökéletesen ártatlan. Most kaptunk tőle leve-
let. – Felmutatott egy pergament. – Kéri Szentjobb visszaadását és Ke-
reki ostromának abbahagyását. Jóhiszeműnek tűnik.

Belgiojoso felpattant a karosszékéből. 
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– Na, álljunk meg! Tanúink vannak Bocskai árulására!
Nelinger gúnyosan elmosolyodott. 
– A fizetett hamis tanúkra gondol, tábornok úr? Nevetséges ötlet. 

Nem biztos, hogy a végén nem lépnek vissza. 
– Nincs félnivalójuk! – vágta oda dühösen Belgiojoso. – Bocskai-

ért senki sem fog bosszút állni. A felesége nemrég meghalt. Gyereke 
nincs. 

– Van egy nevelt fia. A felesége előző urától.
Most Belgiojoso engedett meg magának egy gúnyos mosolyt. 
– Őt is vád alá helyezzük. Bocskai nemrég kiváltotta, de ismét la-

kat alá kerül. Majd a hóhér gondoskodik róla.
Nellinger csóválta a fejét. 
– Isten haragját idézzük a fejünkre, tábornok úr! 
– Menjen a pokolba, Nellinger!
A fekete ruhás távozása után a gróf nagyot fújt. Milyen ostoba 

alakokkal van körülvéve. Ez a szentimentális marha! Meg a balfácán 
Concini, aki nem tudta bevenni Kereki várát.

Merre van Ramos atya? Ő kéne, de gyorsan!
Nyakon csípte az első apródot. 
– Fiam, hozd ide Ramos atyát!
Belgiojoso gróf csak akkor ült vissza a karosszékébe, amikor meg-

érkezett a holdvilágképű asztrológus.
Ramos atya valamikor Domokos-rendi szerzetes volt. Állítólag 

kiugrott a rendből. Mások szerint sikkasztások és egyéb visszaélések 
miatt váltak meg tőle. Azt viszont hiteles források támasztották alá, 
hogy szerzetes korában hivatásos ördögűző volt, és a Szent Inkvizí-
ció kötelékében is évekig dolgozott. Holdvilágképén és vastag toká-
ján nem hagyott nyomot a veszedelmes múlt. 

Belgiojoso nagy örömmel fogadta. Nincs a világon a démonok-
nak nagyobb ismerője ennél a hájas gazembernél. 

– Tanulmányoztad Bocskai horoszkópját? 
– Igen, jó uram. 
– Mire jutottál? 
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– Jó uram fölényben vagy vele szemben, de nem árt az elővigyá-
zat. Bocskai családja Mic bántól ered. 

– Ki az ördög volt az a Mic bán? 
– Mic bán felesége egyszer megalázott egy koldusasszonyt, mert 

az ikreket szült. Akkor még úgy vélték, az ikrek apja különböző. Ké-
sőbb aztán Mic bán neje is ikreket szült, de nem kettőt, hanem hetet. 
Hatot azonnal megfojtott. Maradt egy. Attól az egy életben maradt 
gyermektől származik a Bocskai család.

Belgiojoso értetlenül nézett. 
– Na és? 
– Bocskai pénteken született. Az a Dies Veneris. 
– Dies Veneris? 
– Igen. A Vénusz Napja. Bocskai a Vénusz oltalma alatt áll, az pe-

dig az egyik leghatalmasabb démon. Ha Bocskai pénteken kezd va-
lamibe, pokoli szerencséje lehet. 

– Ma csütörtök van. 
– De holnap péntek, jó uram. 
– Holnap még nem lesz harc. Oda se érünk Kerekihez. Előbb be 

kell várnom Petz ezredest. Mehetsz a dolgodra, Ramos atya. Ezért a 
zagyvaságért nem kapsz fizetséget.

Miközben nyújtózkodott, Belgiojoso esze azon járt, miféle dolga 
van még ma. Bosszúsan jutott eszébe, hogy ki kell fizetnie a hajdúk 
zsoldját. Mégiscsak jó lett volna, ha marad az a pénz.

*

Már szürkületbe fordult az őszi alkony, amikor Belgiojoso gróf meg-
jelent a hajdúvezérek sátrában. Fáklyák égtek köröskörül. 

Ki kell fizetnie ezeket a fickókat, aztán máris induljanak Diószeg 
felé. Legjobb lenne még az éjjel. Vegyék fel és vezessék Adorján alá 
Petz kontingensét.

Egy csoportban várakoztak a hajdúkapitányok. A fáklyafényben jól 
látszott az arcuk. Belgiojoso megszeppent. Nagyon ellenszenvesek ezek 
a magyar martalócok. A vastag bajszú Lippai Balázs. Mint valami 
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vérengző tengeri szörnyeteg. A varkocsos Ibrányi Ferenc. Akár egy em-
berevő hun. A hatalmas termetű Dengeleghy Mihály. Valóságos rém-
Hercules. A vékony, magas Németh Balázs. Ez fürge, mint a vipera. A 
magas homlokú, átható tekintetű Szénássy Mátyás. Talán ez a legrosz-
szabb köztük. Látszik, hogy okos. 

*

Este Belgiojoso nem kevesebb, mint hét szál viaszgyertyát állíttatott 
a szállásadója tükre elé, hogy jól láthassa magát. Kedvét lelte a lát-
ványban. Remekül fest. Daliás katona.

Hajnalban indul tönkretenni Bocskait. 
– Még hogy Dies Veneris! – mormolta maga elé. – Én meg Mars 

vagyok, a hadisten. Meghágom Vénusz istenasszonyt!

*

Leszállt a csendes, múltba vágyással és a szelíd jövő áhításával terhes, 
szomorkás őszi este. A hajdúvezérek sátrában faggyúgyertyák égtek, 
szaguk a nosztalgiás őszi illatokkal keveredett. A fáklyák zömét már 
eloltották.

Megint jön valaki!
A vezérek csöndben várakoztak. 
Végre kibontakozott egy alak a mindent elnyelő sötétségből, és a 

sátorba lépett. Láttára meglepetten kapta fel a fejét az összes vezér.
Ibrányi köhintett. Lippai a sötétbe kémlelt. 
– Nagyságod itt? – szaladt ki Szénássy száján. 
– Azt hittük, valaki más jön nagyságod képében – tette hozzá Né-

meth Balázs.
Az érkező nem volt magas férfi. Közel járt az ötvenhez. Ruhája 

fölött hosszú fekete köpenyt viselt. Gondterhelt arccal méregette a 
gyertyafényben a férfiakat. Mind magasabb volt nála. Mégis össze-
rezzentek a jövevény átható tekintetétől. 
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– Nagyságos uram a császár katonai táborában van! – dörmögte 
csaknem suttogva a hatalmas termetű Dengeleghy.

A jövevény csak a fejét fordította felé. 
– Hurcoljon kegyelmed a generális elé! Nem tudok elfutni. – A fe-

kete köpenyes védtelennek tűnt a marcona férfiak előtt. Még az olda-
lán lógó vékony szablya is a kiszolgáltatottságát hangsúlyozta.

A hatalmas Dengeleghy ijedten lépett hátra. Dehogyis szolgáltatja 
ki ő a félbolond Belgiojoso generálisnak Bocskai Istvánt. Moraj támadt.

Bocskai felemelte a kezét. Lassan elcsitult a zaj.
A bihari nagyúr a gyertyák fényében alaposan megnézte ma-

gának az előtte álló hajdútiszteket. A robusztus, tekintélyt sugárzó 
Lippai Balázst. A mokány alkatú Ibrányi Ferencet. A roppant erejű 
Dengeleghy Mihályt. A biztatóan mosolygó Németh Balázst. A be-
csületes arcú Szénássy Mátyást. 

– Olyan ügyben járok, amiben senkit se küldhettem kegyelme-
tekhez. Magam jöttem.

Valahol szúnyog zümmögött. 
– Hogy nagyságodért harcoljunk – dörmögte Lippai. 
– Jobb zsoldot fizet, nagyságod, mint a császár – tette hozzá Né-

meth Balázs.
Bocskai a fejét ingatta. 
– Értsünk szót. Ha menekülni akarnék, nem jöttem volna ide. 

Árkon-bokron túl lennék.
Közönyös arccal hallgattak a tisztek. Vártak.  
– Kegyelmetek csak tengenek-lengenek a világban. Fogják a 

fegyvert, amíg bírják. Hajdúsors. A legtöbbjüknek sírja sincs.
Dengeleghy nagy busa fejével bólintott erre. Hajdúsors! 
Bocskai kivárta, amíg az összes tekintet rászegeződik. Csak ak-

kor folytatta: 
– Kegyelmeteknek is lehetne háza. Földje. Családja. Ahogy má-

soknak. 
Egyik sem reagált, de a bihari nagyúr érezte rajtuk a feltámadó 

érdeklődést. Magában jól meghányta-vetette, amit mondani akart 
nekik. Meg is tartja. Isten úgy segítse!
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Csak megértsék. Ő sohasem volt jó szónok. Mély lélegzetet vett. 
– Földet adok kegyelmeteknek Bihar vármegyében. Hajdúváros-

okat.
Erre felfigyeltek. 
– Hajdúvárosok? – kérdezte Ibrányi. 
– Olyan nincs, nagyságos uram! – vágta rá Németh.
Bocskai jól a szeme közé nézett a langaléta hajdúnak. 
– Lesz. Katonavárosok közös nemességgel.
Most már a szúnyog se zümmögött. 
– De – emelte fel a kezét Bocskai – nem ingyen lesz. Ha Váradon 

kétszer egymás után elsütik az ágyút, kegyelmetek fegyveresen vo-
nuljanak Erdélyország segítségére.

A hajdúvezérek hitetlenkedve néztek. Ibrányinak tátva maradt 
a szája. A marcona Dengeleghy szeme sarkában könnycsepp jelent 
meg. 

– Nem értem fognak harcolni kegyelmetek! Hanem a hazáért! 
Az Édes Hazáért!

*

1604. október 15-e volt. Péntek. Johann Petz ezredes, Belgiojoso leg-
fontosabb kontingensének parancsnoka éjfélkor indult el Álmosdról 
Diószeg felé. Hatszáz vértes haladt az élen. Olaszok, németek, cse-
hek, sziléziaiak.

Petz ezredes a lovasságot eredetileg a menet biztosítására akarta 
használni, és utasítást adott, hogy fogják közre két oldalról a szeke-
reket és a gyalogságot. A lovasság parancsnoka, Christoforo Scarsella 
kapitány azonban megtagadta a parancsot, és a katonáival előresie-
tett. Végül törzskarával maga Petz is vele tartott, sőt az élükre állt 
azzal az ürüggyel, hogy megvizsgálja a diószegi hidat, elbírja-e az 
ágyúk és a szekerek súlyát.

A lovasság kényelmes lépésben haladt, mögötte csörömpöltek a 
szekerek. Utánuk ballagott hosszúra nyúlt oszlopban a gyalogság. 
Elöl az alabárdos osztag és a hatalmas pallost cipelő duplazsoldos 
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katonák. Őket hívták rövidfegyvereseknek. A pikások és muskétások 
tömege kutyagolt leghátul. Mire kivilágosodott, a menetoszlop közel 
fél mérföld hosszúra nyúlt.

*

A hídhoz közeledve szembejött velük egy csapat magyar hajdú. Jó-
kedvű diskurzusba bonyolódtak. Egy hajdútiszt elmondta Petz ezre-
desnek, hogy Belgiojoso már nagyon várja. A császári alakulat nyu-
godtan tovább lovagolt. Nem vették észre a bokrok és erdők fedezé-
kében felvonuló többi hajdút…

*

A gyalogság menetoszlopának bal oldalát érte a támadás. A hajdúk 
vad lármával zúdultak az ellenségre, és a megtámadott csapatot csak-
nem az utolsó emberig levágták, mire azok felocsúdhattak volna.

De ez még nem volt győzelem.
A hátrébb menetelők zöme időt nyert rá, hogy csatába rendeződ-

jön. Ezek a pikások és muskétások harcedzett katonák voltak. Egyik 
csapatuk a másik után avatkozott a harcba. Brutális kézitusa kelet-
kezett, mindkét oldalról sok halottal és sebesülttel. A hajdúk nem 
tágítottak, de a szívós német gyalogság sem. Dengeleghy ingujjban 
aprította az ellenséget, Lippai több horzsolást szedett össze, Németh 
Balázs megsebesült a lábán.

A harci lárma közepette hirtelen vad robaj hallatszott a híd irá-
nyából. Lippai eszmélt a leghamarabb. 

– A lovasság! Ránk támad a lovasság!
Robogva közeledett a feldühödött lovasság kivont pallossal. Elöl 

Petz és Scarsella. 
Ibrányi és Lippai Bocskaira néztek. 
– Az erdőn át még elinalhatunk – mondta tompa hangon Ib-

rányi.
Bocskai már lovon ült. Kihúzta a szablyáját. 
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– Mostantól azt teszik kegyelmetek, amit mondok! Szaporán, 
mert csak perceink vannak!

Hatszáz nehézlovas nagy erő. Hatalmas robajjal jöttek, mint a 
mindent letipró fergeteg. Egyenesen belerohantak a lázadó hajdúk tö-
megébe. Azok azonban jobbra-balra félreugrottak a csatamének útjá-
ból. Azok így belerohantak saját védekező gyalogságuk pikatömegébe. 
A következő pillanatban vad puskatűz zúdult a lovasságra. Aztán pus-
kaporos hordók. Egyik robbanás a másikat követte…

Scarsella elesett. Petz fogságba került. A szekerek és az ágyúk ak-
kor már a hajdúk kezén voltak. Belgiojoso seregének legfontosabb 
kontingense megsemmisült.

*

Belgiojoso a vereség hírére a vele lévő lovasaival megiramodott. 
Kassáig meg sem állt. A város azonban nem fogadta be főkapi-
tányát. Harcias magyarok álltak a falakon. A tüzérek kezében égő 
kanóc.

Belgiojoso csodálkozva nézett. 
– Itt mindenki megveszett? Kinyitni a kaput!
Idősebb, sisakot viselő férfi felelt. Valaha huszár volt. 
– Táguljon innen, generális úr! Kassa városa szent esküvéssel fo-

gadta, hogy édes hazánk megmaradásért igaz hívei leszünk minden 
vitézlő dolgában nagyságos Bocskai István úrnak! Takarodjon, mert 
lövünk!

Belgiojoso megszeppent. Dehogy akar ő harcolni, nem bolondult 
meg. Ezeknek elment az eszük. 

Mi az, hogy haza? Ez a lepusztult valaha volt ország? Nem sok 
eszük van a magyaroknak! Ő még Itáliára se mondaná soha, hogy 
haza. Idióták.

Bajlódjon velük Basta!

*
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Később elégtétellel vette tudomásul, hogy Basta sem bírt a magya-
rokkal. Legalább nem ő lesz a bűnbak. Majd kieszközöl magának va-
lami jó kis helytartóságot. Jó messze. Ebbe a bolond országba nem 
jön többet.

Mi az, hogy haza?
Más itt a magyarázat!
Dies Veneris!
Ramos atyának mégis ad egy aranytallért.
Mi az ördög az a haza? Édes haza?
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Hej, tinódi!

(Részlet a 2022-ben megjelenő Tinódi életregényből)

Sárvár a nyugalom szigete ebben a dúlt országban. A vár egyik fű-
tött vendégszobájába fordult be Perneszith György, s mindjárt látta, 
hogy igaz a hír, valóban megérkezett a „vén deák”, Tinódi Sebestyén.

– Nahát, mégse járatta vélem a bolondját az a gézengúz Sibrik 
Máté! – örvendezett a tiszttartó. – Mikor jött meg kegyelmed, jó Ti-
nódi uram?

– Nincs fertályórája – emelkedett fel székéből a férfi, aki elcsi-
gázottnak tűnt, bár szemének kíváncsi csillogása elárulta mélyében 
rejlő életerejét.

– Erdélyből egyenest?
– Onnan tavaly tavasszal – dobta a ládára karimás fövegét, mert 

idebent jó meleget adott a cserépkályha. – Mostan Kassából jövök.
Tinódi hamuszürke kamukanadrágot, mentét viselt, lábán rövid 

szárú csizma, aminek anyagát, színét a rátapadt sártól megállapítani 
lehetetlen. A két férfi összeölelkezett, meglapogatta egymás vállát. 

– Már azt hívénk, felfalták a medvék, hogy nagyobb bajt ne is 
emlegessek.

– Ezt a jópofa oldalát kedvelem uraságodnak – nevette el magát a 
vendég. – Mindég fel tud vidítani egy-egy találó szólásával.

– Kelmed beszél? Aki egy ország kedélyének intendánsa! Ahol 
csak megpöngeti lantját, ottan mindjárt tanyát ver a vígság.

– Avagy a bánat – igazította ki Tinódi –, ami egyre megy. – Re-
csegő köhögés tört rá, kezét szája elé kapta. – Az érzelem ugyanab-
ból a patakból táplálódik, sokszor nevetünk, ha sírni kén, és rívunk 
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a nevetnivalón. – Majd nagy lélegzetet vett: – Hallám, hogy a mi nagy 
jó urunk, Nádasdy Tamás nincsen itthon.

– Nincsen az, bizony nincs. Mozdulni se tud nélküle már Ferdi-
nánd.

– Bécsben szolgálja hát ügyünket.
– Szolgálja az mindenütt, áldással mondassék ki még a neve is. 

Penig jönne, repülne, hisz a napokban született meg kicsi fia, Ferenc, 
megkésett reménységünk.

– Beszélték ezt már Sárvár határában is. És a hír egész valómat 
örömmel tölté el, csakhogy az is fülembe juta, hogy gyöngélkedik a 
nagyságos Kanizsai Orsolya, kiért aggodék.

– Szerencsére a hír már elaggott, azóta jobban vagyon. Hirtelen tá-
madt gyengeségei magszokottak nála, Fraxinus uram már ismeri gyó-
gyításuknak módját. Hanem, deák uram, nekem most éppen őhozzá 
kelletik mennem, egyék, igyék kedve szerint, aztán pihenjen le, hászen 
alig álla a lábán. Ne legyen szégyenlős, kérhet bármit a szolgálólánytól, 
néki az a dolga, hogy kegyelmed kedvébe járjon. – S bólogatott hozzá, 
mint erősítve szavait. – Érkezéséről említést teszek a nagyasszonynak, 
bizonyosra veszem, hogy alkalmatos időben hívatni fogja.

Ahogy Perneszith tiszttartó kitette a lábát, visszatért az a hajadon 
leányka, aki már az imént járt itt, megrakni a kályhát.

– Szolgálatára kegyelmednek! – pukedlizett Tinódi előtt amo-
lyan gyakorlatlan formán. – Hozhatom-é a vacsorát?

Takarosan volt öltözködve, mint minden cseléd és szolga a sár-
vári várban, gusztusosra ki volt rajta keményítve minden. Nádasdy és 
felesége megkövetelte szűkebb otthonában és tágabb környezetében 
is a rendet, tisztaságot.

– Nézzél csak rám, angyalom!
A leány bátortalanul a férfi szemébe pislogott. Kék szemű, szőke 

hajú, alabástrombőrű tizenhat-tizenhét éves forma teremtés volt. Ta-
lán a kinti hidegtől, lévén igen csípős ősz végi idő, rózsaszínen vilá-
gított pisze orra.

– Hogy hívnak?
– Kocsis Mári.



139

Cselenyák Imre

– Én meg Tinódi Sebestyén vagyok.
– Tudom ám!
– Szép vagy, mondották már?
– Miket nem mond, kegyelmed – felelte lesütve ismét szemét.
– No, jól van, kérem bocsánatod, ha zavarba hoztalak. Mi lenne 

az a vacsora?
– Sonka, szalonna, kolbász…
– Hu juj, ne is folytasd, leányom, mert még elillan a varázs! – Kö-

hintett egyet. – És bort hozol-é hozzá? 
– Hozok.
– Ezt már el sem merem hinni. Siess hát, nehogy azt gondoljam, 

hogy csak tréfát űz vélem a sors! 
És Mári teljesítette a kérést, méghozzá gyorsan. Fogantyús, or-

mótlan fatálcán cipelte be az ínyencségeket. Ez hiányzott Tinódinak 
már jó ideje. Az emlékezetes sárvári fatálca, rajta füstöltsódar, toka-
szalonna, disznósajt, kolbász, hozzá kenyér, torma, vereshagyma, s 
pintes kancsó, ami tele borral!

– Ez való a magamfajta vándorlantosnak, aki annyit koplalt, szom-
jazott honában, hogy azt a gazdátlan ebek is megirigyelnék. – Tinódi 
az asztal mellé helyezte karszékét és mindjárt nekiült. – Kihajtva tulaj-
don bicskáját, nyomban lekanyarított egy tenyérnyi szelet sonkát, met-
szett hozzá hagymát, szelt kenyeret. De legelőbb is teletöltötte ónku-
páját, s csak miután azt egy szuszra felhajtotta, harapott az étekbe. – 
Hüm, de valódi íze vagyon ennek, te leány! Ülj már le ide – mutatott a 
mellette lévő székre –, úgy nyugalmaz a jelenléted! Ne féljél tőlem, te, 
van énnékem hitvesem, öt családom, ajaj. Üljél le, no!

– Nem illendő az, kérem.
– Illendő, nem illendő, mit számít az! Már csak nem fosztasz meg 

egy fáradt dalnokot angyali látványodtól. Hiszen bűbájjal bír szépsé-
ged, mely gyógyítá beteg lelkem s testem. 

A lány tétovázott. Zavarban volt erősen, távoznia kellene, de ma-
rasztalta is a hírből már jól ismert énekmondó közvetlensége, ékes 
szava. Gondolt egyet, a széket odapenderítette a kályha mellé, s hir-
telen rátette magát.
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– Látod – mosolyodott el Tinódi, s lenyelte az első falatot –, még 
jobb íze lett az élésnek. Isten megjutalmaz irgalmasságodért, meg-
lásd, hisz ki tudja, mennyi üdőt szán nekünk e földi gyehennán, mely 
jótéteményünket tartja számon a végítélet napjában. Hej, de régen 
is volt az, amikor én annyi üdős lehettem, mint te, indulva világnak. 
Úgy bíz’a, húgomasszony, bár inkább leányom, mert ugye még nem 
vagy mennyasszony?

– Nem vagyok – pirult el a lány.
Tinódi egyik falatot a másik után nyelte el, s közben olyan ügye-

sen forgatta a szavakat, hogy nem hatott nyámmogásnak. A lány 
négy-ötlépésnyire ült tőle, kissé rézsút, és megilletődve figyelte az 
étkező férfit, hallgatta szavait.

– Ohó, amikor eljöttem a pécsi atyáktól, ahol sok esztendőt tölték 
hasznos tanulással, már elkezdődött kárhozatos, de mégis gyönyörűsé-
ges vándorlásom, ami a mai napig is tart. Magam ura voltam én akkor 
is és most is, hiába tartám gazdámnak jó Török Bálintot, jó Werbőczy 
Imrét, Czeczei Lénárdot, vitéz Dobó Istvánt. Egyik vállamon iszák, 
a másikon lant, így látott engemet az Irgalmas legtöbbet odaföntrül. 
Igaz, hogy ma már nem vagyok oly szegény, mint a böjti dudás, de bol-
dogtalannak akkor se éreztem magam, amikor nem csörgött egy hun-
cut garas se a zsebemben. Csak menni, szimatolni, figyelni. Isten tudja, 
mi hajt, vezérel örökkön. Utam során elpihentem istállóban, szénapad-
láson, boglyák tövében, de a ciripelős nyári rétek, ó, örömem nyoszo-
lyái valának legfőképp. Elnézdegéltem a fűszálakat, százféle muhart, 
dudvát, leguggolék hangyaboly mellé, alkonyatig csodálva a nyüzsgő 
pirinyókat. Magállítá léptem egy lebbenő pillangó, egy égben zengő 
pacsirta, egy beszédes formájú fa, egy üszkös rom, egy messziről üzenő 
harangzúgás, asszonysikoly, gyermeksírás. Ó, Uram, mily sok nyerses-
ség lőn a te emberállat világodban. – A lantos ismét töltött bort magá-
nak, felhajtotta. Majd mindenből szelt és féloldalt rágva, másikvégről 
beszélve folytatta. – Háború! Háború! Mennyi temetetlen tetem, Jé-
zus Krisztus! Zokogó özvegyek, elvadult, kódorgó gyerekek. Szívemet 
szorongatta a tehetetlen, keserű bánat, és akkor, kedves leányom, akkor 
fényesedék meg bennem a gondolat: tudatni kell a jóérzésű, békében 
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élő keresztény feleimmel, mi történik a pogány török által letarolt si-
ralomvidékeken…

*

Meleg szoba, puha ágy – nem is emlékezett rá, mikor aludt utoljára 
ilyen kellemben. Álmodott mindenfélét, zavarosat, semmit se tudva 
kihámozni belőle. Figyelt. A sárvári élet ismert neszei, az istállóban 
felnyerítő lovak, az őrség kiáltásai, lándzsanyél koppanás. Az ablakon 
át, amely a várudvarra nézett, a borús őszi égboltot kémlelte, a rése-
ken szél fütyült be. Ez is mennyire jellegzetes: ahogy a szélforgatag a 
csörgősre száradt leveleket a falhoz csapkodja. Néha mélyhangú síp-
ján búg, aztán élesen sivít, mintha átkot szórna a közelgő télre.

Mialatt felöltözködött, azon kellett tűnődnie, milyen későn éb-
redt. Ily soká nem aludt ő, isten tudja mióta. Erdélyben is felkuko-
rékolta a kakas már hajnaltájt, Kassán, Egerben, Budán is kiverte a 
pitymallat az ágyból. Mintha napról-napra fogyna az ereje, s min-
dig azt érzi, hogy akármeddig bírna aludni. Beteg, tudja, de elveti a 
gondolatát. Már igen régtől kínozza a köhögés, főleg így reggelente. 
Megesett nem egyszer, hogy kifehéredett előtte a világ, és elfogyott a 
levegője. Többnyire gyaloglás közben, de megesett, hogy lóháton is. 
Hasogat a válla, sajog a dereka, a térdébe néha olyan fájdalom nyilall, 
hogy majd’ összeroskad. 

Három félszeg koppanásra, amire igent válaszolt, belépett Mári. 
Ugyanolyan friss és üde, amilyen előző nap: dudlos vászoning, vaj-
szín fodros szoknya rajta, derekán szilvakék fonállal szegett kö-
tényke. Tinódi már korábban is megfigyelte, hogy a Nádasdyak szol-
gálólányai egyazonképp öltözködnek.

– Hej, édes leányom, de fel tudod vidítani takaros formáddal az 
én öreg szívemet.

– Dejszen még nem is oly öreg, kegyelmed – nyelvelt vissza a 
lány. Aztán merészségétől zavarba jött, elpirult, babrálni kezdte csip-
kézett fityuláját. – Hozhatom uraságodnak a reggelit?

Tinódi esze máshol járt.
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– Hogyan véled, leányom, a nádorunk mikorra várható?
– Az úrasszony abban reménykedik, hogy a karácsonyt itthon 

tölti hites ura.
Tinódinak ez Kanizsai Orsolyát jutatta eszébe, akit módfelett 

szeretne megismerni.
– Perneszith György nem szólott még?
– Nem is láttam ma. Hozhatom deák uramnak a früstököt?
– Hozzad, leányom! 
Milyen jó illattal perdült, s még ízesebb szagokkal tért meg. Ho-

zott meleg tejet cipóval, tepertőt is melléje. Hanem valami hiányzott 
a fatálcáról.

– Csak nem fogyott el a Nádasdy uram bora?
Mári csodálkozva nyitotta rá nagy kék szemét.
– Az sosem fogy ki, kérem.
– Akkor hová lett?
A lány most értette meg, elmosolyodott.
– A szakácsné asszony azt mondotta, reggelre, tej mellé nem való 

bor.
Tinódi ravaszkásan hunyorgott.
– Nincs ez benne a Bibliában. Na, eredj csak, mondjad meg a sza-

kácsnénak, hogy Tinódi Sebestyén borral szereti a napját kezdeni.
Elgondolkodott. Ő, akinek a tarisznyájában a hangya is éhen 

döglött, az ne restelkedjen. Tudjon kérni, hogy meghallgattasson, s 
kielégíttessen. Ki tudja, mennyi szükségben lesz még része. 

Megkapta a bort, mindjárt fel is hajtott belőle egy bögrével, de-
hogy esett arra rosszul a tej, a tepertő. Jó étvággyal evett, a szolgáló 
nézte.

– Neked nincsen dolgod, leányom? – kérdezte kegyesen. – Mer’ 
nem szükséges engem mindég őrizni.

– Azt mondotta a tiszttartó úr, hogy Tinódi uram minden kíván-
ságát lessem.

– Én ennek igazán örvendek – bólintott a férfi –, mert olyan 
megtisztelő nékem, hogy egy ilyen szép hajadon gerlice közös leve-
gőt szí’ vélem, hogy azt ki sem tudom fejezni. 
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Később a deák az ablakhoz tolta a kisasztalt – kilátni csak úgy 
lehetett, ha felállt és a párkányra könyökölt –, kiszedegette iszákjá-
ból irományait, melyeket erdélyi útjáról jövet vetett papírosra, s el-
mélyedt bennük. Majd a kalamáris is előkerült, és vizsgálat alá vette 
lúdtollait.

– Tudol nékem szerezni libatollat, leányom, ezek már biz elhasz-
nálódtak.

Mári kisvártatva hozott az énekmondónak egy marékra való lúd-
tollat.

– Hohó, ez két esztendeig is elég lesz! Csak győzze az elmém.
Tinódi olvasgatott, néha belejavított korábbi írásaiba, a lány egy 

kosár fahasábot cipelt be, s rakott belőle a tűzre, amely ki sem aludt 
az éjszaka. Rá-rásandított az énekmondóra, kíváncsian, talányosan: ő 
még nem látott ilyen férfit, aki ennyit tud vizsgálódni papirosokon, 
s olykor fejét csóválva beleír, újraolvassa, ismét tintába mártja kihe-
gyezett lúdtollát.

– Te, leány – tekintett föl hirtelen –, nem fogsz te meghűlni, ha 
így ki-be jársz?

– Nem megyek én ki. Csak a folyosón meg a konyhán járok. Be-
hozza nékem a fát Mikó.

– Jól vagyon. Csak eszembe jutott a fiam, Farkas. Megfázította 
magát, a tüdejére ment, és vége lett szegénynek.

– Hány esztendős vala?
– Tizennégy.
– Ah! Ő a legidősebb?
– Ő.
– Családja Kassában él, deák uram?
– Ott. 
A szolgáló most úgy gondolta, nem alkalmatlankodik tovább.
– Bármi óhaja lenne kegyelmednek, csak kiáltson. Meghallom 

én azt.
– Így teszek, lányom.
Tinódi örült is meg nem is, hogy Mári elillant. De ha már így esett, 

legalább ismét megszeretgeti legbecsesebb kincsét, amiért valójában ide 
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vezetett útja. Iszákja mélyéből előszedett egy veretes bőrfedelű köny-
vet. Hoffgreff György kolozsvári nyomdász becses munkáját, amely-
ben azonban az ő szelleme vagyon bézárva. Akárhányszor kézbe ve-
szi, átjárja a büszkeség, nem tud betelni vele. Mindjárt olvasni kezdte, 
ahogy minden alkalommal, a fedőlap szövegét. 

Cronica, Tinodi Sebestien szörzese. Elsö reszebe Ianos kiral halalatul 
fogua ez esztendeig Dunan innet Erdel orszaggal löt minden hadac, 
veszödelmec reuidedön szép notakual enökbe vadnac. Mas reszébe külömb 
külömb idökbe és orszagokba löt dolgoc, istoriac vannac. Colosvarba 1554. 
esztendőben. 

Dagadt a keble. Ezt a könyvet az ország nádorának, Nádasdy Ta-
más ő méltóságának hozta. Mondhatni, ajándékba, de az nem fedné 
a valóságot, hiszen cserében kérést szándékozik fogalmazni. Ugyan 
hány lutinista, énekszerző mondhatja el a nagyvilágban, hogy kö-
tetbe szedték műveit? 

A könyvekből még akad Kassán és Egerben, itt neki már csak 
három példánya van. Ha nem ügyelt volna oda, a budai zsidók eze-
ket is kikönyörgik. De hát csengő dénárokat adtak érte! Így járja ez, 
szegény lantosoknál, hiába érdemelte ki két esztendeje a nemesi ku-
tyabőrt a királytól, továbbra is éhkoppon maradna, ha nem tenne a 
boldogulásáért. Ferdinándnak már küldött belőle még Kolozsvárról, 
megköszönve kísérőlevélben őfelsége iránta való lankadatlan jóin-
dulatát. 

Fojtogatni kezdte a köhögés, amely idővel együtt járt a test renyhe 
gyöngülésével. Megvolt ehhez a maga módozata. Kaparó torkának 
rosszat tett, ha hosszan engedett a krahács kényszerének. Ilyenkor 
valamit innia kellett, aztán nyeldekelni, hogy visszatartsa.

– Hé, Márikám! – kiáltott egyet kifelé. – Hozz nekem meleg, 
mézes bort!

*
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Ezt a délutánt is úgy töltötték, ahogyan az előző napon. A lány pár 
lépésnyire ült tőle, oldalvást, hogy az illem se sérüljön, s hallgatta a 
híres ember szavát. Kedvére való volt ez a megbízatás, a vendég sze-
mélye, akit csak az első pillanatban látott öregnek. Mennyit is mon-
dott Bözsi néni: negyvenöt-negyvenhat esztendős lehet a deák úr? S 
noha betegségek gyötrik, látni rajta, de a szeme mélyéből mégis fia-
talos, csaknem gyermeki életkedv szivárog föl. És hozzá sajátos, re-
kedtes hang, választékos, tiszta beszéd.

– Tudod, leányom, ahol én születtem, Tinód, azt rég elpusztította 
a pogány török, már üszkös romjai sem látszanak. Hej, pedig milyen 
meghitt kis falucska vala. Éltünk szépen, apám dolgos jobbágy, a te-
hetősebbek közül való, anyám halk szavú jóasszony, mindég csende-
sen intett bennünket, ha rosszaságon kapott. – A férfi szájára mo-
solyt varázsolt az emlékezés. – Két öcsémet én vezéreltem, de a többi 
gyermeket is az utcából, amolyan főkolompos félének tartván ma-
gam. Anyám gyakorta dorgált: „Ej, ej, Sebő fiam, ne bolondítsd már 
a kisebbeket! De legalább a két öcséddel lennél kíméletes!” Nem-
igen értettem én azt, hogy mire palléroz, hisz nem voltam cseppet se 
gézengúz gyerek, csak kicsikét csintalan. Sosem bántottak engemet 
szavai, éneklő tündérnek láttam én őt, aki jót akar mindenkinek, leg-
főképp nékem, tanultam is tőle annyi szép dalt, hogy három élet se 
lenne elég, hogy mind lejegyezzem.

Rövid szünetet tartott, kibámult az ablakon, megállapította, hogy 
ugyanolyan szomorkás az idő, akárcsak délelőtt.

– Török Ambrus bán – folytatta megújult lendülettel –, aki nem 
csak törekvő hatalmasság volt, hanem alattvalói sorsát is a szívén vi-
selte, oskolákat nyitott birtokain, így Tinódon is. Nyolcéves forma 
lehettem ekkor, mindjárt elkezdtem az elemit, ahol írni, olvasni, 
számolni tanultam, de nem is akárhogy. Első lettem én minden-
ben, amiből csak egzáment tartott a tanétó úr. Apám ezt a javamra 
fordítá, bár akkor én ez ellen igencsak ágálltam. „No, fiam, minthogy 
te vagy a legnyughatatlanabb természet, egyben a legeszesebb köl-
köm, viszlek Pécsre a ferences barátok líceumába.” És annak rendje 
és módja szerint szekérre rakott, beszállított a püspökvárosba, ahol 
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a káptalanotthon nevelőinek gondjába adott. Azóta sokat törtem a 
fejemet, mert az apámnak ez pénzébe került. Rég az lehetett tehát 
óhaja, hogy deák, literátus ember legyek, bőven elégnek vélte, ha két 
fivérem marad földmíves. Ez azt is jelenti, hogy szüleim jobb módú 
parasztpolgárok voltak, nem pedig szegény pórok. Mennyi szépet 
és sok kópéságot tanultam én abban a kóterban! – sóhajtott na-
gyot. – Teremtő az égben! Volt két égetnivaló cimborám, Szijjártó 
Ferkó és Adábi Jakab. Olyan csíny nem is létezett, amibe mi benne 
ne lettünk volna. Egyet említek csak, mert az olyan élesen bennem 
él, mintha tegnap lett volna. Deákóra előtt bekentük az ajtó kilin-
csét jóféle fokhagymás zsírral, mert módfelett szerettük ugratni a 
kissé málészájú magiszterünket. És az egészben az vala nevetséges, 
hogy őkelme ki se tanálta, hogy mi, discipulusok űztünk véle tréfát. 
– A férfinak nevetnie kellett, ettől rátört a köhögés, szemöldöke 
fájdalmasan összerándult, ivott rá pár korty édes bort – No, hol is 
tartottam… Ó, tanultam én históriát, matézist, geometriát, deákot, 
hittant, poetikát, az én fejem nagyon jól fogott, s miután elvégez-
tem az első évet, kiváló eredményeim okán elkezdhettem a lantot 
pöngetni.

Mári sose gondolta volna, hogy létezik ilyen világjárta, iskolázott 
nobilis férfiember, aki ily baráti közvetlenséggel beszél hozzá. Ővele 
csak a hasonszőrű cselédek, várszolgák álltak szóba, s ha nemesem-
ber akart tőle valamit, abban rögvest érezni lehetett a lekicsinyelést. 
Egyre erősödő kíváncsisággal hallgatta Tinódi adomáit.

– Hol van most az a káptalan oskola, magisztereivel együtt?! Hol 
vala Pécs, a szépséges körösztény város, mivé lettek fenséges palotái, 
templomai?! – Keserűt sóhajtott, köhögés lett belőle – Ami mar-
adott, mind a pogányé! Minaret áll most annak a közepén – horkant, 
mint akinek tőrt döftek a szívébe –, s napjában ötször hangzik fel a 
müezzin imára szólító énekje. Ki emlékezik már arra, hogy vala ot-
tan egy káptalanotthon, s benne tanult egy álmatag lelkű süvölvény, 
Alvégi Sebestyén, aki rajongva olvasta Jason király históriáját, arról 
álmodozva, hogy eztet majdan lefordítja magyarra, hogy mindenki 
megösmerje.
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– Én még nem hallottam müezzint – bökte ki Mári önkéntelen.
– Addig vagy boldog, leányom! Istenem, Sárvár! A béke és a bol-

dogság drága tartománya, hozzá valamennyi Nádasdy birtok. Ó, bár-
csak ilyen körülményben élne valamennyi honfitársam a szépséges 
Magyarhon minden tájékán. Addig voltam felhőtlen boldog, amed-
dig Pécs városában tanulhattam, s még egy kicsi ideig, Simontornyán. 
– Legyintett egyet, elgondolkodott, majd folytatta. – De ne ugorjak 
még ennyire előre, hiszen az oskola perjele megkérdezte tőlem tizen-
hat évesen, hogy akarnék-e szerzetes, avagy páter lenni, mert foly-
tathatom a papneveldében. Én tisztelettel elhárítottam, mondván, az 
én életem útja már kijelöltetett: íródeák, nevelő, avagy lutinista le-
szek, akár mindhárom is egyszerre. Tizennyolc évesen aztán búcsút 
intettem Pécsnek, egy ideig ájtatoskodtam a kaposvári atyák klast-
romában, de aztán elszegődék Simontornyára a várúr Buzlai Mó-
zes két gyermeke mellé házitanétónak. Buzlai uram hites felesége, 
Podmanini Anna, kegyes és okos asszony volt, és haladó szellemben 
nevelte gyermekeit. Ő nem elégedett meg avval, hogy csak a fiúcska 
tanuljon, a lánya pedig hímezzen. Reggelente mind a két cseppség 
várt engem a tanulószobán, s én okítottam szépszerén mindkettőt. 
Módfelett szerettek engem Simontornyán. Nem csak amiatt, mert tü-
relemmel neveltem a gyermekeket, hanem a muzsikám is babért ter-
mett számomra. – Valameddig hallgatott, visszarévedt a múltba – Ér-
zékem is volt hozzá meg kitartásom is, s már ekkor öt esztendeje 
pöngettem a lantot. Sok régi ének mellett megtanultam minden új 
dalt is, amit paraszttól, polgártól ellesék, azon túl magam is próbál-
gattam egynémely ismert poémára dallamot komponálni. Elhallga-
tott engem úr, katona, szolga egyaránt, s énnekem mindegy volt, ki-
nek az orcájára derítek üdvöt. – Szünetet tartott, az emlékezés most 
fájó kelevényt fakasztott fel benne. Mély, keserű hangon folytatta: 
– A mohácsi kudarc híre Simontornyán ért. De röviddel rá egy me-
nekülő ferences baráttól még szomorúbb híreket kellett hallanom. 
Pécset is elárasztotta Szolimán hada, polgárait felkoncolták vagy rab-
szíjra fűzve hajtották el délkeletnek. Szülőfalum, Tinód még szomo-
rúbb sorsra jutott. Apámat meg a falu teljes férfilakosságát leöldösték, 
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édesanyámat két öcsémmel elhurcolták. Nem maradt a pogány után 
egy ép házfal, egy fia jószág sem…

A lány épp készült megszólalni, vigasztalni Tinódit, amikor Per-
neszi György nyitott rájuk.

– Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tinódi mintha révületből ocsúdnék. Múltból a jelenbe.
– Mindörökké, kulcsár uram.
Mári ijedten felpattant, hisz a két uraság közül mégiscsak a hely-

béli volt a rangosabb.
– Minő csendes időtöltés – tekintett hol egyikre, hol másikra. – 

Tinódi uramnak nincsen terhére ez a leány?
– Éppen ellenkezőleg – sietett válaszolni az énekmondó. – Ma-

gam szándékábul beszélem el neki viselt dolgaim, élvezve az időnek 
bőségét. Addig ráérünk, ameddig a méltóságos nádor urunk haza 
nem tér. Feltéve…

A tiszttartó a szavába vágott.
– Ahogy mondja, kegyelmed, és igazsága is vagyon. Hanem holnap 

reggel az őrségváltás után tegye tiszteletét a nagyasszonynál. Ő maga 
kérte ezt tőlem az imént. – Szinte haptákba kapta magát, miközben 
ezt mondta: – Jelentkezzék Tahy uramnál, ő majd elirányítja. 
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1463 augusztusán a nagy zöld szigeten a szokásosnál többet sütött 
a nap. Northamptonban egy bizonyos François de Montcorbier, kit 
rejtélyes meghívás bírt rá a Londontól Northamptonshire-ig tartó 
zsibbasztó szekérútra, lekászálódott a kocsiról, vállára vette írnoki 
felszerelését tartalmazó poggyászát, és körbenézett. 

Rácsodálkozott az itteni emberek jólétére. A sokszínű Párizsban, 
honnan őt nem oly régen száműzték, a sok szín között is leggyako-
ribb a nyomor koszos szürkéje. Ugyanekkor itt Angliában, miközben 
királyok belháborúban vetélkednek a hatalomért és a győztes arisztok-
raták rendre kivégeztetik a legyőzött arisztokratákat, mégis jómód és 
nyugalom áradt mindenfelől. Az a sok szóbeszéd az újra és újra kitörő 
csatákról, valahogy nem zavarta a helyiek dolgos életét. Hogy az egyik 
királynak fehér rózsája van a címerében, a másiknak meg piros, azért a 
helyiek nem fogtak kardot, a csatározást és az abból egyenesen követ-
kező meghalást átengedték zsoldosoknak és egyéb hadfiknak. Errefelé 
kissé máshogyan háborúztak, városokat sem nagyon ostromoltak, mi-
nek rongálták volna a koronáért folyó harcban saját gazdaságukat? 

François árusokat, mindenfajta köznépet és még külföldi viseletű 
katonákat is megfigyelt a főtéren, de koldust egyet sem. François fél 
évet Londonban töltött, ahol viszont eltűrték a kéregetőket. Azt ő 
jobban megszokta, hiszen odahaza Párizsban mindenfelé nincstele-
nek kóboroltak, az egyetemi latin negyedben még nyomoronc viskó-
kat is építgettek maguknak százszámra, de hiszen mit lehetett volna 
tenni annyi szegénységgel! Itt vagy tiltva volt a koldus szakma, vagy 
felesleges volt a kéregetés. 
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François maga is élvezte ezt a jólétet, mert mióta angol földre lé-
pett, tehetségét kihasználva mindig tudott munkát szerezni. Félve 
vette rá magát, hogy a britek évszázados uralmával kivéreztetett ha-
zájából éppen ide, az immár önmagával háborúzó Angliába utazzon, 
de patrónusa mégiscsak ezt ajánlotta neki. Nem bánta meg. Otthon 
a montfauconi vesztőhelyen közszemlére voltak téve a megcsonkított 
hullák, az Ártatlanok Temetőjében halottak csontjaiból rakott tűz-
nél mulattak és néha a legolcsóbb kurtizánokkal a sírokon üzekedtek. 
François nem volt büszke a múltjára, de hiszen több versében is meg-
írta. Haláltáncként tekintett életére, és bár az angolok sem voltak ép-
pen minta keresztények, de errefelé valahogy élhetőbb volt minden. 
Nyelvtudását ezalatt a néhány hónap alatt szépen megjavítva levele-
ket és egyéb iratokat fordított angolról francia nyelvre, amiért a trónt 
éppen megülő király által veretett ezüstöket zsebelt be. Otthon alig 
keresett néhány petákot. A bajt, azt viszont sűrűn kereste magának 
odahaza, épphogy megúszta a kötelet, helyette száműzetéssel büntet-
ték. Itt Angliában François jól viselte magát, habár verset már egyet 
sem írt. Csak fejben verselt, mint akinek nem fontos, hogy három, 
vagy akár négy kéziratban is terjedhet a költészete. A hercegi vers-
bajnokság strófáit, ahogyan barátaitól hallotta, nyolc-tíz kéziratban is 
körbe adták a kocsmákban. A tömegek költője voltam, gondolta, most 
pedig íródeák. Le van az egész magasról szarva...

Kerülöm a bajt, az nem csörget utánam,
bár teremtőm nem dobott velem hatost,
romlott múltért csak kapok néhány évet,
fűbe fogam itt harapni hagyom.

– Jöjj, uram, ha te vagy az a François, akit lordom iderendelt! – 
szólította meg egy agg korú, legalább hatvanöt éves férfi, és indult 
Northampton árnyékosabb belseje felé. 

François ment. Hasonló támgerendákhoz tapasztott falú háza-
kat látott, mint odahaza, de az utcák nem girbegurbán futottak, még 
a londoniakra sem hasonlítottak, ezek egyenes vonalban vezettek 
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saroktól sarokig. A házak közt itt is vájat futott a csatornalének, mi-
nek a szaga legalább az otthonra emlékeztette. Nyikorgó kerekű kézi 
kordéját egy férfi ügyesen a csatornát középre fogva vontatta, né-
hány zsák volt a kocsin és egy elöl fogatlan, maszatos arcú kis lurkó, 
aki Françoisra mosolygott. Egy vászonruháját melltájékán szépen 
kitöltő, pirosított arcú nőszemély is rámosolygott, az otthoni Mar-
góra emlékeztette, és François rögtön rájött, hogy ő is az ősi szakma 
művelője. Meg is jegyezte a helyet, ha vissza kellene térnie az ígére-
tes mosolyhoz. 

Megérkeztek egy nagyobb, fehérre meszelt emeletes házhoz, va-
lami fogadó féléhez, miben szinte csak katonák lepték el a földszinti 
asztalok környékét. Nagy lárma volt, ittak, kockáztak és még egy lant-
szó is belehallatszott a crescendóba. 

– Odafent várnak téged – mutatta az emeletre tartó falépcsőt kí-
sérője.

François, biccentett, míg újabb rigmus kelt a fejében.

Tudom, mindenkit várnak fent,
tudom, a pokol jobban kijár,
tudom, Péter ezért is szent,
tudom, egy ajtót nékem is tár.

Elindult a lépcsőn. Otthonosan mozgott a fegyveresekkel teli 
házban, odahaza ő is hordott olykor hosszabb pengét az oldalán és 
használni is tudta. Itt csupán egy hegyes tőr lapult tokjában a felöl-
tője alatt, sovány mellkasán keresztbe szíjazva. François nemcsak a 
szellem embere volt, verekedett sokat életében, és ha önvédelemből 
ölnie kellett, azt is megtette már. Csakhogy otthon bebörtönözték, 
kínozták, te jó ég, hiszen ennek az évnek az elején még az akasztását 
várta! Lerongyolt teste immár újra erősödött, és nem kellett kitérnie 
mindenki útjából.

Felérve két szobát látott, az egyiket deszkaajtó zárta, a másikon vas-
tag takaró, ami most a félfához volt kikötve. Itt kopogtatni nem volt 
min, hát belépett, és a falhoz támasztotta útizsákját. A kis ablakon 
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betért annyi fény, hogy meglássa a felé ugró alakot, még fegyvert rán-
tani sem volt ideje. De nem is volt a tőrre szükség, valaki erős karral 
ölelte és egy szakállas férficsókot is kapott az arcára.

– Villon, te csodás kurafi! Már csak iderángattalak, valahogy.
François szemét elöntötték az öröm könnyei és visszaölelte ba-

rátját.
– Simon, Simonka, te legnagyobb áldás és csapás! Hát mit kere-

sel te Angliában?
François nem várt választ, helyette végigcsinálták a kagylósok tit-

kos kézfogását, előbb nyitott tenyérrel, majd felváltva, kézfejjel csap-
tak egymás markába, aztán még össze is öklöztek.

François csak ezután tudta teljes alakjában megszemlélni Simont, 
akin katonás ruha feszült, oldalán egyenes kard és egy olasz tőr is fel 
volt kötve. Mindig kócos üstöke is egészen rendbe téve, a folytonos 
borostája most formára nyírt szakállként díszlett. Villon elismerőn 
bólogatott.

– Nem hiányzol otthon a fiúknak? Vagy legalább a lányoknak?
– Majd mindent elmesélek, lesz időnk – mondta a nagydarab 

Simon. – A szomszéd szobában a parancsnokom, ő is nagyon látni 
akar, csak elébb még üzekedik két kis szajhával. 

Kicsit elhallgatva meg is tapasztalták a szomszédban ügyködő 
lányok kéjes sikongását. Elnevették magukat, mert az itteni öröm-
lányok éppen úgy túljátszották a szerelmi hangulatot, mint az ott-
honiak.

– Ez egy ilyen hadúr, vagy mi – folytatta Simon –, de a lényeg, 
hogy kéziratai vannak a verseiddel, melyeket, bár beszéli a fran-
ciát, szórakozásképpen le is fordított magának. Azonkívül, hogy 
vagyonos nemes és saját bandája van, még valami íróféle is, egyem 
a szívét! Engem itt nagy katonaként tartanak és komoly zsoldot 
kapok. 

– Nem tudja, hogy ki vagy? – ámult Villon, hiszen a barátja oda-
haza a kagylósok királyának jobbkeze volt.

– Ez ne tudná? Hát tudja, és ezt szereti bennem. Figyelj! Tőrö-
zésre és testcselekre tanítom az embereit. Ez az uraság többet ült 
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börtönben, mint mi ketten, együtt. Jó hely ez, ahol a főurakat is be-
kasztlizzák, hát nem egy menyország? 

– Ezt már láttam is – bólogatott Villon –, két börtönben is jár-
tam leveleket fordítani, ahol nemeseket zártak el. Közük nincs a 
d’Aussigny-féle kínkamrákhoz. Ezeknek a dutyiknak étkezdéjük, de 
még könyvtáruk is van. A börtönőrök, mint valami fogadósok. A fog-
lyok nagy része politikai okból van bent, várják, hogy forduljon a szél-
járás, amikor ők kijönnek, a másik tábor főurai meg mennek majd 
befelé.

Ekkor nyílt a szomszéd szoba ajtaja, és onnan meglazult ru-
házatú, kipirult fiatal nők távoztak. Ezek nem a sírköveken közö-
sülő, roggyant combú szajhák voltak, inkább még el nem használt, 
ágyakba bújó kurtizánok. Nadrágjának zsinórját igazgatva jött utá-
nuk egy magas homlokú, szinte karvaly orrú, jókedvű férfi. Nagy 
növésű volt, mint Simon, de vékonyabb, viszont ugyanolyan biztos 
mozgású. Villon mindig is felismerte és csodálta ezeket a született 
harcosokat.

A férfi meglátta őket az ajtó nélküli helyiségben, és be is lépett. 
Simon épp csak vigyorogva bólintott, mire a Villont szemlélő uraság 
arcán is szétáradt a mosoly.

– Hát eljöttél végre? – kezét nyújtotta, amit Villon meg is rázott. – 
Thomas Malory vagyok, mondjuk, hogy hadvezér, de remélem, te majd 
írónak tekintesz.

– Megtisztelsz, nagyuram! François Villon, szolgálatodra, és bí-
zom, hogy szellemednek örömére is.

– Csuda jól beszélsz már angolul – mondta a játék kedvéért fran-
ciául a lord –, látom tartalmasan töltötted kényszerű szabadságodat. 
Remélem, sokat tanulunk majd egymástól!

– Tanult ember ez a François, az áldóját, egyenesen egy doktor – 
jelentette ki nagy ünnepélyesen Simon. – Okosodni, azt lehet tőle.

Villon a fejét csóválta.
– Habár nincsen doktori fokom, sem ezzel járó nemesi rangom, 

de hidd el, uram, a művészetek magisztereként végeztem a Sor-
bonne-t.
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– És azután elnyelte az éjszaka – egészítette ki a szakmai önélet-
rajzot Simon.

– Nos, majd’ mindent tudok rólad – mondta nevetve Malory –, és 
bár nekem nincs ily magas végzettségem tudományok terén, viszont 
van egy hadseregem. 

*

Kevéssel később már egy lenti asztalnál ittak és ettek. Csak Malorynak 
és vendégeinek hoztak drága, komlóból főzött söröket, a többség ár-
pasört és bort ivott. A lord maga mellett szerette tudni két bencés 
rendi szerzetesét, akik hasonló szorgalommal fogyasztották a maguk 
készítette mézsörüket egy fal melletti asztalnál. Mint mindig, nagy 
zsákban tartották maguknál gazdájuk aktuális olvasmányait és jegy-
zeteit. Az írástudók többnyire Frankhonra figyeltek, így ők is hallot-
tak már a Villonról, hogyne tudtak volna róla, hiszen a puttonyukban 
lapultak kéziratainak másolatai is. 

Még alig esteledett, de már kellemes részegség telepedett a je-
lenlévőkre. A lordot egyáltalán nem zavarta embereinek zajongása, 
láthatóan otthon érezte magát a katonái között. Malory egy csirke-
combba harapott, majd ezzel a dobverővel gesztikulálva, tele szájjal 
folytatta háborús történeteit, miközben a ház ifjú lantosa az aszta-
lukhoz közel ülve pengetni kezdte hangszerét.

– Itt picsáztuk el három éve az elmebajos VI. Henriket is, de per-
sze jó lovag nem öldös királyokat, ezért csupán foglyul ejtettük.

A lantos erre erősen megpengette hangszerének mind a négy 
húrját, amitől külön komikussá vált ez a királyt pocskondiázó ki-
jelentés. Erre máris levegőbe emelkedtek a kupák, és újra inni kel-
lett.

– Ha meg nem sértelek, mi a helyzet a londoni börtönökkel? – 
kérdezte bátran Villon.

– Amíg az én uram maga a királycsináló Neville gróf, addig nem 
zárhatnak be. De elismerem, kellett nekem előtte egy kis börtönélet, 
hogy megtanuljam magát a közéletet. Mostanra megtaláltam, hogy 
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úgy mondjam, a politikai családomat. De te is raboskodtál, ha jól sej-
tem, cudarabb körülmények között. Hadd lepjelek meg!

Malory megköszörülte a torkát, és a közelebb ülők örömére, saját 
angol fordításában elmondta Villon négysorosát. A lantos alig várta, 
hogy ilyesmi történjen, máris zenét rögtönzött az előadáshoz.

Franc essen beléd, nevem meg hazám!
Párizs hős-uccáin éltem faszán,
Most meg csak lengek itt egy kurva fán.
Híjj, a seggem! Másnak nincs súlya mán.*

François, bár angolul furcsán hatottak saját versének szavai, Simonnal 
együtt hálásan röhögött. Villon ekkor elmondta franciául négysorosának 
azt a változatát, amit éppen a legviccesebbnek tartott, de hiszen legalább 
száz verziót költött fejben az utóbbi hónapokban. A teremben őrajtuk 
kívül többen értettek franciául, világjárt zsoldosok, a bencések, de akik 
nem értették, azok is éppen oly lelkesen emelgették a kupájukat. Ehhez 
is lantszó dukált:

Franci vagyok, francos franciáknak sarja,
Ponthoise a dadám: szenilis szajha.
Bűnök bítójáról lógok-lógicsálok,
Farnehéz a seggem: mindjár’ becsinálok.**

– Verselünk majd még, barátaim – ígérte a nevetés végével Ma-
lory –, de előbb mondd meg nekem, François, mit tudsz te a nagy Ar-
túr királyról?

A lantos még ehhez az egyszerű kérdéshez is zenét szolgáltatott, 
ami kellőn komolytalanra hangolta a beszélgetést.

*   Villon versét Hacsek Zsófia fordította

**   Villon stílusát utánozva a verset a szerző írta
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Villont nem lepődött meg. Az addig eltelt órákban Malory több-
ször is említette Artúr király és a kerekasztal nagyszerű lovagjainak 
nevét, és mindig a lovagi erényeknek kijáró áhítatos tisztelettel.

Villonban a gyertyák és fali fáklyácskák fénye az otthoni kocsmák 
melegét idézte fel. Belekortyolt italába, közben kiötlött egy négyso-
rost. Megengedte magának, hogy franciául költsön, és a különösen 
finom sörtől szárnyaltak a gondolatai. 

Hol van Rómát rommá verő 
Artúr, Szent Kehely királya?
Kerek asztal, tucatnyi fő,
Lancelot az ő komája...*

A lantos végig pengetéssel kísérte a versmondást, mintha valami 
hősi dal szólt volna. Egyes krónikák szerint Lancelot Artúr király 
hitvesének a szeretője lehetett, így lekomázása annyit ért, mintha 
Villon legalább is lyuksógornak nevezte volna. Az asztaltársaságnál 
mindenki ivott már annyit, hogy megbotránkozás helyett öblös rö-
högéssel jutalmazza az előadást. 

Mindeközben hölgyek is csatlakoztak a vigadalomhoz. A két dél-
utáni szajha is ott volt, egyikük Malory ölébe ült, miközben a részeg 
lord kifejtette Villonnak, hogy szándékában áll megírni Artúr király 
életének történetét, és ehhez lektornak kéri fel őt. Saját íródeákot, 
szálláshelyet és javadalmakat kínált neki az uradalmában. Malory 
tervezett alkotásának címét kissé ügyetlenül fogalmazta: Arthur Ki-
rály és a Kerekasztal Nemes Lovagjai Egészének Krónikája. Villon 
érezte, hogy lesz tennivalója.

Amikor csatlakozott hozzájuk az utcában látott és a Vastag Margó 
művésznevű párizsi kurtizánra hasonlító hölgy, Villon a mennyekben 
érezte magát. Nem kellett szégyellni, hogy a lány telt mellének bimbó-
ját olykor bekapja és kedvtelve szopogatja, hiszen a helyiségben tartóz-
kodó fehérszemélyek közül már többen is fedetlen kebellel illegették 

*   A verset a szerző írta
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magukat. Néha egy-egy párocska viháncolva kiment az ajtón, hogy 
szükségleteiket intézzék valamelyik sötét utcavégen. 

Villon aznapi, utolsó emlékei szerint Simon barátja egy asztal-
nál három fajankótól zsoldját nyerte el kártyán, míg Malory az ölé-
ben ülő szajha nyakának csókolgatása mellett egy csodálatos utópiát 
fejtegetett a könyvek jövőjéről. Nehezen tudott figyelni, mert a helyi 
Margó a lába között keresett épp fogni és masszírozni valót.

– Egy bizonyos németföldi Gutenberg – magyarázta részeg ma-
gabiztossággal Malory – ólomból kis betűket gyárt. Sok apró betűt, 
ezeket betáblázza a szöveg szerint, persze fordítva, mintha ezüst tük-
rében kellene olvasnunk, ki látott már ilyet! – Malory újra megcsó-
kolta a kacagó örömlány nyakát és rámarkolt Vénusz-dombjára is. – 
Na, ez a Gutenberg gyerek papiruszra reá nyomja, tízszer-százszor, 
ahányszor kell. Ezután élet varrnak ezeknek, és száz olvasó is olvas-
hatja egyszerre, akik persze meg tudják fizetni. Hát ilyen módon fog 
terjedni az én Artúr Királyom. De a te verseidet is így fogják terjesz-
teni, hidd el nekem.

– Thomas – mondta François, és lefogta hölgyének kezét, mert 
félt, hogy valami átszakítja a nadrágját. – Odafönt van a szállásom, 
ugye?

Malory vörös fejjel, hangosan hahotázott.
– Menjetek, és semmi jót ne halljak, amikor én, vagyis mi is fel 

nem megyünk az emelet menyországába. 
A lantos részeg bizonytalansággal felállt egy lócára és őrülten 

pengette a rövidnyakút.

*

Amikor végre Villon többféleképp is kedvét lelte a női testben, a há-
tán feküdt a nagy szalmazsákon. Odalent már régen megszűnt a dí-
nomdánom, csak az utcáról hallatszott egy-kettő sutyorgás. A lány az 
éjszaka gyenge derengésében fehér meztelenséggel feküdt mellette, 
feje François karján pihent, alvás és borszagú meleg nyála kifolyt a 
szájából. A szomszéd szobában Thomasék egyszer már elaludtak, de 
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most valaki még megkívánhatott egy menetet, mert gyors ritmusú 
döngölés hallatszott a falon keresztül, majd egy rövid sikkantás, és 
megint csend lett. 

François, akit nemrégiben Párizsban kötél általi megfojtásra ítél-
tek és aki hónapokig még csak mosolyra sem tudta húzni a száját, 
most először érezte, hogy boldog. 
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Jönnek…!
A fiú megmarkolta a zsákra kötött csomót, és élesen beszívta a 

levegőt. Órák óta bámult már észak felé a tehénistálló tetejéről. Köz-
ben leégett a nyaka, megfájdult a szeme és elgémberedett minden 
tagja, nem esett jól már sem az ülés, sem a fekvés. Most megrémí-
tette, de szívdobogó izgalommal is eltöltötte, hogy nem kell tovább 
várnia.

Összetéveszthetetlen volt a csoport, messziről látszott rajtuk, 
hogy vándorló szerzetesek, csak az egyenöltözet hiányzott még ró-
luk. Éppen azért indultak a pápához, hogy engedélyt kapjanak a mű-
ködésükhöz, holott már évek óta mindenki ismerte őket Sienában. 
Mégis, Őszentsége áldása nélkül nem viselhettek még sem közös ru-
hát, sem hivatalos nevet. Biztosan megkapjuk, gondolta a fiú, olyan 
nincs, hogy ne kapnánk meg. Rögeszmésen hajtogatta ezt a többes 
számot, és ha kétség telepedett a lelkére, úgy ráncigálta ki, ahogy an-
nak idején a gyapjút a gereben fogai közül. Az ő életében nincs több 
nyitott kérdés, bizonytalanság, nincs már gubanc: egyetlen irányba 
mutat, az pedig ugyanaz az irány, amerre ez a csoport halad.

És legelöl ott megy Giovanni Colombini.
Mint mindig, most is megbabonázva nézte ezt a hatalmas em-

bert, aki hiába volt már öreg, fürgébben mozgott, mint egynémely fi-
atal követője. Szürke hajából már csak annyi maradt, amennyi éppen 

*   „Olyan vagyok, mint a puszták pelikánja”: a 102. zsoltár 7. sorának részlete, amelyet Bianco 
da Siena is felhasznált „59. számú” versében. Ezt a versjegyzéket egy 1851-es kiadású, olasz 
nyelvű kötet (Laudi Spirituali del Bianco da Siena) közölte.
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ríciusházából menedék lett, és a politikai csatározások helyett azóta 
az ispotályok betegeinek lábát mossa. A köré gyűlt társaságot Szent 
Jeromos követőinek nevezte, de a fiú hiába fülelt, alig hallott valamit 
erről a szentről. Sebaj, majd Giovanni elmeséli a történeteket. Min-
dent meg kell tudnom tőle, ismételte konokul a fiú immár sokad-
szorra: mindent, mindent, de mindent…

Közel és távol ez volt az egyetlen vendégfogadó, a fiú jól számí-
totta hát, hogy megállnak itt a szerzetesek. Hiába alszanak Isten sza-
bad ege alatt, azért enniük mégis kell valamit. Még erősebben rámar-
kolt a csomóra, a durva zsákanyag belenyomódott a bőrébe. Lassan 
haladtak, túlságosan lassan, őt pedig egyre jobban perzselte a vágy, 
hogy megtehesse végre, amit az elmúlt jó pár álmatlan éjszakán ap-
rólékosan eltervezett.

Fentről figyelte, ahogy bekanyarodik a huszonöt embernyi kígyó. 
Most még azt hiszik, hogy békésen elhaladhatnak az istálló mellett, 
be a fogadó kertjébe, és a fogadóstól meg az utazóktól kapnak majd 
alamizsnát. Mennyire rosszul hiszik! A fiú minden izmát megfeszí-
tette, amikor leugrott az istállótetőről, és úgy is maradt, egy egész 
testnyi görcs volt, amíg az istállófal mellett megbújva leste, hol jár 
éppen a csapat.

Ahogy várható volt, az istállótól pár méterre megálltak, és Gio-
vanni imát mondott. Kísérje Isten áldása a föld népét, akik maguk is 
szükséget látnak, mégis kisegítik a vándorokat, és áldassék az étel is, 

körbefogta a tarkóját, azt viszont jó ideje nem vágta többé. A fiúnak 
mindig a szentek glóriája jutott róla eszébe.

Nem emlékezhetett azokra az időkre, amikor Giovanni még gaz-
dag gyapjúkereskedő volt. Csak azt tudta, hogy az az alak, akinek 
a műhelyében inaskodott, gyakran emlegette a régi időket, amikor 
még ő maga is, akárcsak a város összes gyapjúkártolója, Giovanni 
ügyfele volt. A fiú keze ökölbe szorult, ahogy felidézte a részeges 
litániákat, a káromkodásokkal tűzdelt óbégatást, miszerint az a ba-
rom Colombini csak bajt hozott a városra, amióta elkezdte a szen-
teskedést. Tény, hogy a virágzó gyapjúkereskedés megszűnt, amikor 
Giovanni szétosztotta a vagyonát a szegények között, hatalmas pat-
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aranykalászból, esővíz és napsugár nászából lett foszlós kenyér. Alighogy 
elhangzott az ámen, már mentek is volna tovább, de a fiú ekkor elé-
jük perdült. Nagy levegőt vett, és kimondta végre, amit odafent a te-
tőn ezerszer is elpróbált.

– Itt van az ebédetek, testvérek.
Szertartásos mozdulattal Giovanni lába elé helyezte a zsákot. Az 

öreg visszahőkölt, ősz szemöldökei rosszallóan szaladtak össze.
– Bianco! Hát te meg mit keresel itt?!
A fiúnak minden pattanásig feszült izmába egyszerre mart bele 

ez a lekicsinylő, bosszankodó hangsúly. De nem, nem, nem szabad, 
hogy eltántorítsa!

– Tudod, mit keresek, Giovanni mester. Tudod, hogy Sienában 
megkértelek, hadd csatlakozzam én is Szent Jeromos követőihez.

Egyenesen a férfi szemébe nézett, és keményen állta a tekintetét, 
hiába érezte, hogy közben sisteregve olvadozik az egész bensője.

– Így igaz – biccentett Giovanni. – Én pedig nemet mondtam.
A társaság többi tagja nyugtalanul forgolódott, és csak a szerze-

tesi önfegyelem vetett gátat annak, hogy sugdolózni kezdjenek egy-
más között. Tekintetük cikázott Bianco és Giovanni között, mikor 
melyik beszélt éppen.

– Azért vagyok itt, mester, hogy megmutassam, elhamarkodottan 
ítéltél rólam. Van helyem köztetek.

– Elfúj a szél, gyerek. Fél napot se bírnál ki velünk, összeesnél a 
fáradtságtól meg az éhségtől.

– Étlen-szomjan tettem meg az utat idáig, és amióta itt vagyok, 
csak alamizsnából éltem. – Bianco leguggolt, bontogatta a zsák cso-
móját. – Akárcsak te annak idején, most én is elköltöttem minden 
pénzemet. Rátok költöttem, testvérek, tessék! Ez mind a tiétek.

Sikerült elérnie a hatást, amire várt. A dagadozó, barna cipók, 
földillatú zöldségek, kerek szőlőszemek látványa megbabonázta 
mind a huszonnégy Jeromos-követőt, főleg a fiatalokat. Nagy részük 
maga is patríciussarj volt, mint Giovanni, ám az öreggel ellentétben, 
aki vérbeli aszkéta lett, őket még meg lehetett kísérteni ezzel-azzal 
a régi életükből. Márpedig a dagadozó zsákon látszott, hogy ennyi 
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étel bőven kitartana Viterbóig az egész csoportnak, meg sem kellene 
többet állniuk más adományért, és főleg nem kellene többé aggódniuk, 
éhen maradnak-e. Giovanni ettől csak még mogorvábban nézett.

– Ne akarj minket lekenyerezni, Bianco. Menj szépen haza.
– De mester, most mondtam…
– Ne hívj mesternek! Neked én nem vagyok mestered. Vagy ta-

lán gyapjúkártolónak nézek ki? – Bianco látta, hogy erre elvigyoro-
dik pár szerzetes, de azt is érezte, nem dőlt még el végleg, hogy Gio-
vanni kőkemény véleménye vagy a zsák étel mellé állnak-e végül. – 
Mit fog szólni az igazi mestered, hogy munka helyett ilyen messze 
csavarogsz a várostól?

Bianco összerázkódott. Utálta, hogy Giovanni szent szájába be-
lekeveredik annak az embernek a mocska.

– Nekem nincs más mesterem – kiáltott fel –, és nincs már ottho-
nom! Elhagytam mindent, elköltöttem mindent…

– Jó nagy ostobaság volt – csóválta a fejét Giovanni. – Vagy sze-
rinted véletlenül hív mindenki Biancónak? Olyan fehér vagy, mint a 
gyapjú, amivel dolgozol. És ott is a helyed a gyapjú mellett.

– Nincs!
– Dehogy nincs. Menj haza, dolgozz tovább, amíg magad is mes-

tere nem lehetsz a saját műhelyednek. Nősülj meg, nemzzél fiakat, 
akik szintén gyapjúkártolók lesznek. És egy napon, ha már az unokáid 
futkosnak körülötted, meséld el nekik, hogy fiatal botorságodban egy-
szer vándorszerzetes akartál lenni. Hadd legyen min nevetniük.

Ám a fiú felszegte az állát. Hiába lett a Bianco csúfnévből az idők 
során egyszerűen a neve, hiába szokta, sőt, szinte szerette is meg, 
most mégis ezerszer gyűlölte, hogy éppen ezt olvassák a fejére. Sá-
padt az arcom, na és? Majd megerősödöm. Gyapjúkártoló a mun-
kám, na és? Én is tudom úgy dicsérni Istent, mint ezek a patrícius-
gyerekek!

– Veletek van a helyem, mester. És ha adsz lehetőséget négy-
szemközt, meg is értetem veled, miért.

Giovanni szóra nyitotta a száját, mint aki zsigerből ellenkezni akar, 
de aztán mégis becsukta. Végignézett huszonnégy társán, akiknek 
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már megnyúlt az arca a folyamatos nélkülözéstől, futólag lepillantott 
a zsákra, majd megint mélyen belenézett a fiú eltökélten csillogó sze-
mébe. Megvonta a vállát.

– Hát, ha már így alakult, egyetek, testvérek. Én addig váltok egy 
pár szót Biancóval.

Igen! Igen, igen, igen…!
Éppen annyi lépést tettek, hogy a szerzetesek már ne hallhassák 

őket, de amennyire a fiú meg tudta ítélni, úgyis csak az ételre figyel-
tek. Ujjongott a lelke – Igen! Igen! Igen! –, de tisztelettudóan várta, 
hogy Giovanni szólaljon meg először.

– Végül is szép munka volt, te gyerek. Jól tudtad, mennyire kín-
zod őket, amikor leteszed eléjük az ételt, mi?

– Csak amennyire te kínzol engem, mester. Annyira akarom…
– De hát honnan kellett volna tudnom? – szakadt ki az öregből. – 

Azt hittem, ha egyszer elhajtalak, elfogadod majd, hol a helyed. Erre 
te otthagyod a várost, sebesre gyalogolod a lábad és elherdálod a pén-
zed. Mit csináljak veled, Bianco? Nem fogod bírni köztünk, értsd meg. 
De hol fogsz erre rájönni? Az úton, a semmi közepén. Mit csináljak, 
mondd meg, mit csináljak veled? Cserbenhagyód legyek talán? A gyil-
kosod?

– A mesterem leszel, Giovanni testvér – suttogta a fiú. – Ami 
mindig is voltál, amióta először megláttalak. Csak adj egy esélyt…

Giovanni láthatóan tépelődött. Végül feltette a kérdést, amit 
Bianco egyszerre várt és rettegett.

– Bianco… miért akarsz annyira közénk tartozni?
A fiú érezte a súlyt a torkán. Soha életében nem esett még eny-

nyire nehezére a beszéd, de tudta, ha most nem mondja ki, akkor 
vége, minden elveszik…

– Szavakat küld nekem – bukott ki belőle.
– Mi? Kicsoda?
– Nem… nem tudom, hogy az Atya, vagy a Szentlélek, vagy maga 

az Úr Jézus Krisztus… de valahonnan jönnek ezek a szavak. Még ré-
gebben, ha… ha mondjuk aludni készültem, és elcsendesült az elmém, 
egyszer csak jöttek, és először nem értettem az egészet, de… de aztán 
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egyre erősebben ment, mert… – Lesütötte a szemét. – Mert rájöttem, 
hogyan tudom erősíteni. És… és akkor… és hát…

Giovanni fintorgott.
– Ahhoz képest, hogy szavakat kapsz, elég zavarosan beszélsz.
Bianco úgy rándult össze, mint akit megütöttek.
– Ne gúnyolj ki, kérlek, mester! Olyan nehéz ez… Én sem tu-

dom, mi történik és miért… csak azt, hogy amikor… hogy egy idő 
után már nem kellett hozzá ágyban lennem, hanem bárhol, bármi-
kor le tudtam úgy halkítani a világot, hogy csak a szavakat halljam, 
és… és…

– Mit tudnak hát azok a te szavaid, Bianco?
– Nem tudom! – kiáltott fel minden eddiginél fájdalmasabban a 

fiú. – Egyre jobban akartam tudni, mi áll össze belőlük, és egyre job-
ban füleltem, de az az utálatos alak… amikor látta, hogy úgy nézek, 
meg beszélek magam elé… szóval ő csak azt látta, hogy nem halad a 
munka. Üvöltött velem és megvert…

Giovanni szeme elkerekedett.
– Micsoda? A gyapjúkártolóról beszélsz?
Bianco érezte, ahogy a szemét ellepik a könnyek.
– És a végén utáltam már az egész nyomorult munkát, és hány-

tam a gyapjúzsír szagától, és csak a szavaim közé vágytam, de nem 
lehetett, és…

Kitört belőle a zokogás, könnyfüggöny takarta el hirtelen a világot, 
de még amögül is látta, hogy Giovanni is a tenyerébe temeti az arcát.

– Hogy mert rád kezet emelni! Egy ilyen gyerekre! Fogalmam 
sem volt, Bianco… fogalmam sem volt!

A fiú térdre esett, és megmarkolta Giovanni ruhaszegélyét.
– Kérlek, mester, ne utasíts el még egyszer! Engedd, hogy vele-

tek menjek! Nem bírom így tovább! Üvöltenek a fülembe a szavak, 
és kell egy igaz mester, aki segít menni az utamon! Engedd, kérlek, 
hogy hogy vándor legyek, éhes-szomjas legyek, elcsigázott legyek, 
csak engedd… engedd, hogy az legyek, aki vagyok…

Giovanni visszasandított huszonnégy társa felé, akik közben be-
fejezték az evést, és élesen beszívta, majd kifújta a levegőt.
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– Még mindig nem gondolom, hogy jó mestered lehetnék, Bianco. – 
A fiú közbe akart vágni, de Giovanni szigorúan feltartotta a tenyerét. – 
Tudod, miért? Azért, fiacskám, mert én sem tudok semmit.

– Te? Te mindent tudsz!
– Ugyan már! Csak az Úr egy apró szolgája vagyok, aki ugyanúgy 

bolyong a titkai meg a kifürkészhetetlen útja közepette, mint min-
denki. És én még szavakat se hallok. Tizenhárom éve, amióta megta-
láltam a saját utamat és a hitemet, mindig csak beszélek az Atyához 
és a Fiúhoz, de ők, áldassék örökké a nevük, soha nem válaszolnak 
nekem. Hogy tudnék pont én segíteni a te gondjaidon?

Bianco nem bírt többé felnézni, de lehajtott fejjel is érezte, mi-
lyen feszülten figyeli Giovanni az ő csendes, fojtogató zokogását. 
Aztán egyszer csak olyan történt, amire semmiképpen sem számí-
tott. A férfi hatalmas lapáttenyerét érezte meg a vállán.

– Nem leszek a mestered, Bianco. De egy egyezséget azért köt-
hetünk.

Levegőt sem mert venni, összeharapta a száját, erővel elnyomta a 
zokogást. Giovanni várt egy pár pillanatot, majd kimondta:

– Ha megígéred, hogy TE tanítasz engem mindarra, amit üzen-
nek neked a szavak… akkor bizony, az Úr minden angyala legyen a 
tanúm, eggyel többen megyünk ma tovább Viterbóba.

Bianco felkapta a fejét. Mintha görögtüzet gyújtottak volna a 
bensőjében. Egy hang sem jött ki a torkán, a levegőt is alig bírta ki-
fújni, ám ahogy a pillantása belekapcsolódott a férfi komoly, ünnepé-
lyes szempárjába, annyi nap és éj végtelen némasága után újra meg-
hallotta végre:

a szeretet
adott nekem
fényt mi beragyogja elmém
és a lelkem
ragyog vele
ezt a csodát ünnepelvén*

*   Bianco da Siena „83. számú” versének első sorai szabad fordításban.
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*

Bianco da Siena, a középkori misztikus keresztény költő ugyan jó pár mű-
vet hagyott ránk, de az életéről szinte semmit sem tudunk. Még a valódi 
neve sem maradt fenn, csak a monogramja (C. G.), és persze a „fehér” je-
lentésű beceneve, avagy gúnyneve. Érdekes módon ismerhetünk azonban 
egy (Feo Belcari költő-drámaíró által rögzített) történetet, amely meglepő 
részletességgel elmeséli, hogyan lépett be Bianco 1367-ben egy vándorló 
szerzetesrendbe.

A rendalapító, Giovanni Colombini valóban egy kényelemmel és ha-
talommal járó patríciusi-kereskedői életet hagyott maga mögött, amikor 
1354 körül, bőven ötven fölött, Egyiptomi Szent Máriáról olvasott tör-
ténetek hatására megtért. Az általa hirdetett aszkétikus, altruista élet-
móddal nem is maradt egyedül: hamarosan olyan sok fiatal patrícius csat-
lakozott hozzá, hogy a helyiek Siena megrontóját látták benne, és el is 
űzték a városból. Nem sokkal később azonban pestisjárvány tört ki, és a 
sienaiak bűnbánóan visszahívták Giovannit és a követőit.

Ők vissza is költöztek, hamarosan azonban megint útnak indultak: ez-
úttal Viterbóba, ahol V. Orbán pápa szóbeli engedélyt adott a működésükre. 
Szintén ekkortájt ragadhattak rájuk a ’szegény Jezuáták’ és a ’Krisztus sze-
génykéi’ nevek is, habár ők magukat Szent Jeromos követőinek nevezték. 
Maga a rend egészen a XVII. századig fennmaradt, Giovanni Colombini 
viszont a viterbói látogatás után pár héttel meghalt.

Bianco da Siena (ál)nevével és költészetével az olasz hagyományon 
kívül az anglikán egyházi liturgiában is találkozhatunk. Egy versének 
angol fordításából ugyanis népszerű himnusz lett, miután a XIX. szá-
zadban lefordították, majd Ralph Vaughan Williams 1906-ban megze-
nésítette.
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Novák Andor
fekete séta

Kis plébániánkat immár három esztendeje Gervais plébános úr ve-
zette nagy gonddal. Már-már kínos tisztaságot tartott, ami any-
nyira megkülönböztette a templomot a falu összes többi épületétől, 
mintha egy külön sziget lenne a nyomor és ragály tengerén. Szokta 
is mondani, hogy az Úr házának példát kell mutatnia és reményt kell 
adnia. Nyugodt, kimért szavaival maradéktalanul egyetértettem, még 
ha időről időre feszélyezett is belépnem e hűvös falak közé. 

Végiggyalogoltam a padok közti keresztúti folyosón. Keresztet 
vetve először letérdepeltem a szentély előtt, majd lehajtott fővel, ösz-
szekulcsolt ujjakkal haladtam el mellette, és bekopogtam a plébániai 
hivatal ajtaján. 

Hirtelen rám telepedett valami sivár levertség, mintha egymagam 
lennék ebben a végtelenül szomorú világban, mintha már mindenki 
meghalt volna. Várakozás közben előre-hátra ringattam magam. Lép-
teim még mindig a falak között kongtak… vagy csak én halottam így, 
ezt igazán nem tudom. Újra kopogtam, ezúttal egy árnyalatnyival han-
gosabban. A hang mintha súlyos kalapácsütésként csapódott volna vé-
gig a falakon, a rózsaablakon, a hatalmas feszületen.

Halk szóval invitált be Gervais atya.
A plébánia hivatala kicsi helyiség volt, és csak az alapszükségletű 

tárgyakat viselte el odabent az atya. Egy íróasztal, egy meglehetősen 
kopottas karosszék, két jókora bükkfapolc a legkülönfélébb kánoni 
iratokkal, és persze a kandeláberek. Az első időkben nyugtalanul érez-
tem magam a plébános úr társaságában, mára azonban hozzászoktam 
erős testalkatához, markáns arcvonásihoz, ami inkább illett volna egy 
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földeken dolgozóhoz, semmint Isten szolgájához. Ám a szíve jóságos 
volt, és tudtam, mindig a helyes utat keresi. Amikor képzeletben ma-
gam mellé állítottam, még szembetűnőbb volt, hogy küllemben én a 
tökéletes ellentéte vagyok. 

Hellyel kínált. Nem kérdeztem meg, miért hívatott ide ennyire 
sürgetve. Csak figyeltem, ahogyan tintába mártotta a tollát, jegyze-
telt, gondolkodott, majd aláírásával illette az éppen megfogalmazott 
iratot. Végigfutott hátamon a hideg, mert sejtettem, mivel akar meg-
bízni. Félelmem beigazolódott. 

Gondosan összehajtogatta, borítékba csúsztatta az írást, majd azt 
kérte, hogy fogjam a levelet, és csak akkor olvassam el a benne lefekte-
tett intézkedéseket, amikor megérkeztem Grâce közösségébe. Először 
tiltakozni akartam, azzal érvelni, hogy nekem itt van dolgom, itt tudok 
eleget tenni szent kötelességemnek, de aztán visszanyeltem a szavakat, 
és elvettem a felém nyújtott kopertát. Nézegettem egy ideig, mintha 
keresztülláthatnék a vékony papiroson, kifürkészhetném a tartalmát, 
miközben szembe kellett néznem azzal a ténnyel, hogy pontosan tu-
dom, miért éppen nekem kell elvinnem az említett közösségbe.

– Matthieu! Kérni fogom az Urat, hogy ne hagyjon el téged az uta-
don – mondta atyai hangon, mielőtt elbocsátott volna.

Visszaúton a keresztre feszített Jézus megbocsátón pillantott le 
rám, amíg végigmentem a keresztúti folyosón, el a gyóntató- és ke-
resztelőkápolna mellett a főbejáratig, hogy aztán kilépve a templom 
kapuján a tisztaságot, az áhítatot egyszeriben felváltsa a mocsok, a 
borzalmas jajveszékelés, a kereplőktől hangos utcák, a piszkos házak 
és a bűzlő sikátorok valósága.

Mintha a templomban töltött idő csupán álomkép lett volna egy 
olyan elképzelt Mennyországról, amit idelent a Földön ember kép-
telen megvalósítani.

*

Szegényes hajlékomban összeszedtem minden holmimat és az ágyam-
hoz sorakoztattam őket. Másnap kora reggel már nem akartam a 
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pakolással foglalkozni. Épp elég lesz elmennem François-Régishez, 
hogy kölcsönözzek tőle egy szekeret meg egy befogható lovat. Tud-
tam, segíteni fog, elvégre az adósom, hisz feleségének lelki ápolása 
ugyanúgy az egyházi eskümhöz tartozik, mint ahogyan Roman dok-
tornak a kezdeti stádiumban lévő betegek ápolása, amely feladat igen-
csak megszaporodott a fertőzöttek száma miatt.

Futótűzként terjedt végig az emberek között a ragály. Alig van 
háztartás, ahol ne ápolnának legalább egy leprást, vagy ahonnan ne 
hurcoltak volna el betegeket a Grâce melletti lepratelepre – a már 
régen meghalt önkéntesek által létesített kommunába. Még mindig 
azzal hitegettem magam, hogy a plébános úr talán az ott kialakult 
helyzet megvizsgálását várja tőlem.

Hozzátartozók beszámolóiból tudtam, mekkora zűrzavar uralko-
dik arrafelé, amióta a leprás betegek szerzetes nélkül maradtak. A re-
metét állítólag meggyilkolták azért, mert szerintük nem kezelte úgy 
a járványt, ahogy azt elvárták tőle. A részletekről persze senki sem 
akart beszámolni. Akik odamentek adományaikkal, majd visszatér-
tek, annyit közöltek csupán, hogy nevével ellentétben közel sem va-
lami barátságos vidék az. 

Kötelességtudóan újra meg újra végigjártam a szobámat, hogy 
nem felejtek-e valamit itt. Mintha ezzel az időhúzással meg akar-
nám kérdőjelezni küldetésem helyességét, amit továbbra is nagyon 
titokzatosnak tartottam.

Gervais atya nem közölte velem, mi céllal kell odautaznom. Csu-
pán annyit mondott, hogy muszáj odaküldenie, ami azt sugallta, hogy 
talán vissza sem fogok jönni abból a pokolból. Azzal nyugtattam ma-
gam, hogy a papgyilkosság csupán rémhír, nem történt ott semmi 
rendkívüli, egész egyszerűen elhagyta őket lelki pásztoruk, és valaki-
nek helyettesíteni kell őt. Talán önámítás, de mégsem tartottam elkép-
zelhetetlennek, hogy Grâce néma lakosai pusztán tetszhalott állapot-
ban várakoznak egy világi messiásra, aki megmutatja nekik a fényessé-
get a hosszú sötétség után. Ha nem hittem volna az Úrban, kacagnom 
kellett volna ezen a képtelenségen, hiszen semmiféle fényességnek 
nem voltam birtokában, csakis Bibliai bölcsességeknek.
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 A gondolat nem hagyott nyugodni. Ki tudja, milyen borzalmak-
kal fogok ott találkozni? A mendemondák igazak is lehetnek, és fel 
kell készítenem magam arra, hogy immár az egész közösséget meg-
fertőzte a lepra mellékhatásával járó szellemi és lelki hanyatlás, így 
senki emberfia nem lenne képes világosságot gyújtani azokban a sö-
tét lelkekben.

Errefelé, noha sokszor reménytelennek tűnő küzdelmek árán, de 
összhangba tudtuk hozni a betegek és az egészséges emberek kö-
zötti békét. A valóban menthetetleneket mi magunk is elkülönítet-
tük a törvényes papi intézkedések betartásával. Sokakat mostanáig 
is a rokonok gondoztak, én pedig szorgosan eljártam a házakhoz vi-
gaszt nyújtani, imádkozni, Roman doktor társaságában orvosi segít-
séget nyújtani. Talán valami hasonló helyzetet kellene megteremte-
nem Grâce körül is? Reményt adnom olyanoknak, akik már semmi-
ben sem hisznek? Erősen kételkedtem az alkalmasságomban. Nem 
tudtam, képes leszek-e erre, ha valóban ezt kell tennem.

Végül elűztem magamtól minden gondolatot. Találgatásokra fe-
lesleges időt pazarolni. Inkább a célt kell szem előtt tartanom. Úgy 
döntöttem, a levél várhat. Grâce várhat. Most a szent szolgálatom-
mal kell foglalkoznom: azokkal az emberekkel, akik tőlem várják a 
megnyugvást.

*

Tisztán emlékszem arra, hogy egyik betegem, Clotilde, pár nappal 
ezelőtt Roman doktornak valami rendkívül hátborzongatót, mégis 
csodálatosat mondott. Én a betegszoba ajtajának túloldalán álltam, 
talán nem is tudták, hogy ott vagyok. Hallgattam a szaggatott léleg-
zeteket, a többiek zihálását, miközben az asszony beszélt. „Álmodunk. 
Talán nem olyanokat, mint ti, egészségesek, de a lényeg ugyanaz. Nem 
vagyunk annyira különbözőek egymástól. Élünk és meghalunk, csak a mi 
életünk kicsit csúnyább, mint a tiétek, halálunk azonban sokkal szebb. Pár 
éve még eszembe se jutott volna ilyet kijelenteni, de manapság másképp 
látom a hitet. Gervais atya vagy Matthieu klerikus úr prédikálhat, amit 
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akar. Úgy hiszem, sohasem fogják igazán megérteni a halált. Álmodtam 
a halálról. Szép álom volt. Megváltott a szenvedéstől. De nem csak mi 
szenvedünk. Biztos vagyok benne, hogy ti, egészséges emberek, néha sok-
kal jobban gyötrődtök, mint mi. Mi már belenyugodtunk a sorsunkba, 
megszoktuk a gondolatot. Nincsenek kétségeink, nincsenek ábrándjaink, 
mert tudjuk, a halál sokkal tisztább forrás, mint a születés.”

Clotilde már hetek óta a leprakórházban él, nem érintkezhet 
egészséges emberekkel. Máig tisztán látom magam előtt a nő szer-
tartásos elkülönítését. Három héttel ezelőtt a családjával együtt ki-
vonultunk a temetőbe, ott egy előre megásott sírgödörbe állítottuk 
őt, majd a ritus de separatione leprosorum nevű szertartás keretén be-
lül imát mondtam rá, fejére háromlapátnyi homokot hordtak a se-
gédeim… és ezennel halottként kezeltük. Végül kevéske holmijával 
átkísértük a leprakórházba. Azt éreztem, miközben a szertartást vé-
gezve körbe-körbepillantottam, hogy a rokonai nagy bánatukban fel 
sem fogták, mi történik. Nehezemre esett lebonyolítanom a ceremó-
niát, mert az idők során megkedveltem az asszonyt, olyan őszintén 
vallott az életről és a halálról. Tudom, amíg csak élek, sohasem fogom 
elfeledni a szavait. 

A leprakórházban gyakran meglátogatom, elviszem neki azokat 
az adományokat, amiket a családja küld neki. Beszélgetés közben 
mindig kitér arra, hogy nem is annyira rossz hely a kórház. Rend-
kívül hálás, amiért nem kell folyton kerepelnie az utcán, viselnie a 
megkülönböztető ruházatot, amellett olyan emberekkel osztozhat 
sorsban és imában, akik ugyanazon az élve eltemetésen mentek ke-
resztül, mint ő. 

„Tudod, Matthieu, mi is emlékszünk és álmodunk. Csak annyi vá-
laszt el minket az egészséges emberektől, hogy nem mehetünk be a faluba, 
nem imádkozhatunk a templomban, nem mutatkozhatunk az egészsé-
gesek között, és nem tekintenek bennünket a közösség tagjának. Mi név-
nélküli halottak vagyunk. Mi vagyunk a ti árnyékotok, a szellemeitek. 
Mi vagyunk azok, akiktől rettegnek éjszaka, mi vagyunk azok, akiktől a 
gyermekek és a felnőttek is irtóznak, mi, akik a halál megálmodói vagyunk. 
Lázálmotokban kereplőkkel a kezünkben jelenünk meg, élve eltemetve a 
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végső nyugalom előtt, aztán visszajövünk a sírból, hogy mindenki osz-
tozzon abban a bánatban és tökéletes örömben, hogy egyszer szükségsze-
rűen minden véget ér.”

Lélegzethez is alig jutottam azon a viharos éjszakán, amikor ez az 
egykor gyönyörű fiatalasszony rezzenéstelen, vak szemekkel, a meny-
nyezet felé fordított fekélyes arccal könnyedén mesélt nekem az álma-
iról és a túlvilági élményeiről, miközben csak arra tudtam gondolni, 
hogy ezeknek az embereknek valamiféle vigaszra lenne szükségük. Va-
lamire, amit sem a jelenlegi tudományunk, sem az imakönyveink nem 
tárnak fel előttünk. Lelkem mélyén éreztem, addig semmi szín alatt 
nem mehetek el a grâcei telepre, ameddig ne látogatnék el a kórházba, 
és Clotilde szavaitól ne töltődjek fel egy kicsit. 

*

Már esteledett. A szürkület a legmozgalmasabb napszak, mert szinte 
mindenki az utcán van: a részegesek, akik jobb híján a kocsmában 
játsszák vagy isszák el a bérüket, piszkos ruhában mosdatlan gyere-
kek lézengenek szemlátomást céltalanul a sikátorokban, és kint van-
nak a betegek is, akik csoportokba verődve kéregetnek. Ilyenkor az 
egész település a rémisztő kolompolásuktól visszhangos. Olyanok 
ők, mintha csupán emberszerű lények lennének a kapualjak homá-
lyában. Nem is régen még szabadon járhattak a fertőzöttek, ám ami-
óta a pápai rendelkezések előírták számukra a bebugyolált öltözéket, 
a kereplő használatát és azt, hogy az utcákon senkivel sem érintkez-
hetnek, jobbára a kereszteződéseknél összeverődve, a sötétben meg-
bújva ücsörögnek maguk alá húzott, satnya lábakkal, kattogtatják a 
csengőiket, és még akkor sem szólnak az emberhez, amikor az pénzt 
dob az edénykéjükbe.

A falun végigvezető főutca középen egykorvolt gyönyörű főtérré 
nyílik, és bár annak idején több kutat is fúrattak a városatyák, az 
utóbbi években senkit sem láttam inni belőlük. Mindannyian a pa-
takhoz megyünk, onnan hozunk ivóvizet, ruháinkat is ott mossuk 
ki. Szentségtelen jelképet öltöttek a kutak, mintha abból származna 
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a veszedelem, onnan szabadult volna ránk a rontás. Persze ki tudja, 
a rossz víznek talán valóban köze van ahhoz, hogy a ragály ennyire 
gyorsan végigsöpört a faluban, mindenhová bekopogott, és hívatlan 
vendégként mindenhol megtelepedett.

Az út a csermellyel párhuzamos, és ez vezet ki az erdőbe, mely 
túloldalán kétnapi járásra Grâce következik. Azon túl pedig az a ne-
venincs kommuna, ahová évekkel ezelőtt még tőlünk is szállítottak 
betegeket. Ám jelenleg, akit csak lehet, inkább a kórházunkba szám-
űzünk. 

A téren, a kutjaink körül, ezúttal is összegyűltek a patkányok és a 
varjak. Néha borzadva időzöm el a pokolbéli látványban, amint meg-
telepszenek a repedezett gyűrűk karimáján, és mintha csak azt vár-
nák, hogy az elvadult kutyák jóllakjanak az elhullott háziállatok ma-
radékából vagy a betegségtől már alig élő emberekből.

Megfigyeltem, hogy az elvadult kutyák előszeretettel merészked-
nek oda, ahol a pusztulás bevégezte munkáját, és bizony akadt olyan 
eset is, amikor saját magam kergettem el az ebeket vagy a dögevőket, 
amik már csontig lerágtak egy-egy leprás tetemet. Hiába akartam el-
hitetni magammal, hogy csak álmodom, hogy mindez nem történ-
het meg, hinnem kellett a szememnek. 

Tisztában voltam azzal, hogy a leprás betegek előszeretettel tarta-
nak ebeket, mert úgy hiszik, a nyáluk jótékony hatással van a beteg-
ségükre, ezért kifejezetten arra nevelték az állatokat, hogy a sebeiket 
nyalogassák. Jómagam sohasem ítéltem meg ennek a módszernek a 
helyességét, azt azonban több ízben tapasztaltam, hogy azok a kutyák, 
akik ilyen közelségbe kerültek a gazdáikhoz, éhségükben vagy falánk-
ságukban nemegyszer el is fogyasztották a tetemüket.

*

Egy alkalommal Roman doktor bevallotta nekem, hogy a haldokló-
kat egyre többször látja amolyan valóságon túli rettenetes illúzióval, 
mintha néhány pillanatra fantáziájának képei elevenednének meg. 
Ezt kivetülésnek hívta. Ilyenkor kelletlenül helyeseltem, miszerint 
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nekem is vannak hasonló látomásaim, ám Roman komor arccal a fe-
jét csóválta.

– Nem! El sem tudod képzelni, milyen borzalmak villannak át 
az agyamon ilyenkor. Amikor Jean-Baptiste állapota teljesen lerom-
lott egy hónappal ezelőtt, akkor belépve a szobájába, megnyúzva lát-
tam őt az ágyában. Minden véres és váladékos volt. Felém fordította 
eltorzult arcát, és anélkül, hogy feltápászkodott volna, takarója alól a 
tulajdon bőrét szedte elő, azt nyújtotta át nekem. Azt akarta, hogy vi-
gyem el, gyógyítsam meg, és hozzam neki vissza. El sem képzelheted, 
Matthieu, mennyire rosszul lettem, és milyen nehezemre esett aztán 
megvizsgálnom őt, majd kimondanom a végső szót, miszerint Jean-
Baptiste nem maradhat tovább a család gondozásában…

Egyik körutunk során Roman doktorral azon tanakodtunk, ho-
gyan tudnánk megállítani a kórt, mit tehetnénk. Én, hasonlóan ba-
rátomhoz, csak ingattam a fejem, és szomorúan nyugtatgattam, hogy 
ne szabadkozzék, mert én sem látok tisztábban. A hit nem kendőz-
heti el a tényeket. Tisztában vagyok azzal, hogy ha ez így folytatódik 
tovább, akkor senki sem fogja túlélni az elkövetkező éveket.

– Már csak azt kellene kitalálni, hogyan vessünk véget ezeknek a 
lázálmoknak, és mit kellene tennünk a ragály visszaszorításához – vála-
szoltam, mire Roman meglepően egyszerű magyarázattal szolgált.

– Nekem az a véleményem, hogy jobban oda kellene figyelnünk 
a környezetünkre. Megfigyeléseim szerint ott jelenik meg először 
a kór, ahol a legnagyobb szegénységben és koszban élnek a lakók. 
Vagyis fel kell számolnunk a nyomornegyedeket, és alkalomadtán 
olyan embereket kéne alkalmazni, akik folyamatosan ügyelnek a 
tisztaságra. A kórházban a személyzet a legritkább esetben fertőző-
dik meg, és magamon sem vettem még észre a tüneteket. Ez talán 
annak köszönhető, hogy amikor hazaérkezem, tisztálkodom, a ruhá-
imat pedig rendszeresen kimosom.

Ezért akárhová is megyünk, mindenkinek azt javasoljuk, hogy le-
hetősége szerint tartsa tisztán a portáját. Ennek megvan az eredmé-
nye: újabban sok asszony jár ki söprögetni az utcára, sőt, a szemetüket 
sem a kapualjakba dobálják szét, hanem összegyűjtik és elégetik. 
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Én és Roman doktor ebben élenjárók vagyunk. Hogy példát mu-
tassunk, minden héten időt szentelünk a falu határában a hulladé-
kok elégetésére, és bárki, aki szekerén odahozza a szemetét, az rá-
dobhatja a tisztítótűzre. Többnyire elrongyolódott ruhákat, ürüléket, 
penészes élelmiszereket és mindenféle emberi maradványokat szok-
tak felhalmozni, Mi pedig azzal nyugtatgatjuk magunkat, hogy a be-
tegség terjedését ezzel a módszerrel vissza tudjuk szorítani. Ha nem, 
akkor előbb-utóbb mindenki letépi majd magáról a bőrét, és a halál-
nak áldozza.

*

Együtt szoktuk tehát végigjárni a házakat. Roman megvizsgálja a be-
tegeket, igyekszik kitalálni, mi lenne a legcélravezetőbb kúra, én pe-
dig a családdal és a haldoklóval imádkozom a gyógyulásért. Mindig 
más Biblia-versből idézek, hiszen mindenkinek megvannak a ked-
velt passzusai az Írásból, és rendkívül megható látni, hogy a bete-
gek miképpen lényegülnek át, igyekeznek befogadni az Urat. Ilyenkor 
mindig Clotilde jut eszembe, az, hogy ezeknek a szerencsétleneknek 
nem áldásra, hanem a megbocsátás képességére lenne szükségük, il-
letve Roman doktorra, aki minden erejével és páratlan tisztánlátásával 
igyekszik magyarázatot keresni a történésekre.

„Van úgy, hogy én is megijedek attól, amit a szemekben látok. Sokan 
mindent és mindenkit megátkoznának, mert egyszerűen nem hiszik el, 
hogy ez velük történik. Bár ezt főleg az első időkben tapasztaltam. Ma-
napság könnyebb a megnyugvás, mert van kivel osztozni a fájdalmakban. 
Eleinte, amikor még csak pár ember fertőződött meg, Isten büntetésének te-
kintették a keléseket. Manapság, hogy legutóbbi számvetésem szerint több 
a beteg, mint az egészséges, újragondolják a sorsukat. Az egész közösség 
csapásának fogják fel, ami vigaszt nyújt azzal ellentétben, mintha csu-
pán egyéni büntetésről lenne szó. Így ugyanis nem lehet eldönteni, ki az 
igazi bűnös. Azt akarom mondani, Matthieu, hogy lehet, én vagyok a bű-
nös, lehet, hogy te, vagy éppenséggel, és persze ez a legvalószínűbb, hogy 
valami egyetemes ügyről van szó. Valamennyien vétkesek vagyunk, így 
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pedig fokozatosan semmivé lesz a haragosság. Megvan ennek a lélektana. 
Először az egészségesekkel szemben táplálnak ellenszenvet a betegek, de 
amint látják, hogy a kór nem válogat, megnyugszanak… mígnem mind-
nyájan meg nem halunk.”

Akaratlanul is Roman ezen eszmefuttatását idéztem vissza, mi-
közben Clotilde-hoz igyekeztem. Egyszerűen nem hagyott nyugodni 
a gondolat, hogy talán Grâce is hasonló történésen ment keresztül. 
Mindenki meghalt, elnéptelenedett a vidék, engem pedig vagy azért 
küldenek oda, hogy megszámláljam a holtakat és elkezdjek meg-
szervezni egy újabb kommunát, vagy azért, hogy ne hozzak szégyent 
Gervais plébániájára. Ne botránkoztassam meg a híveket, és azokat, 
akik megtérnének. Még véletlenül se hozzak szégyent erre a falura, 
ahol kutyák és varjak lakmároznak a holttestekből, ahol démonok ke-
rítik hatalmuk alá a szenvedőket, és ahol senki sem mer inni a kutak 
vízéből, mert félő, hogy a mélyből felbukkanó vödörből az enyészet 
végleg elönti az utcákat, a házakat, mint valami áradat, és azok szívét 
is megfertőzi, akik még mernek hinni bármiben is.

*

Az elmúlt héthez képest nem sok minden változott a kórházban. Be-
szélgettem a betegekkel, mialatt Roman megvizsgálta őket, noha va-
lamennyien tudtuk, küzdelmünk reménytelen. A doktort mégis haj-
totta a vágy, hogy megtalálja a kór ellenszerét, engem pedig az, hogy 
mindig új vigasztalást nyújtsak az embereknek.

Clotilde állapota Roman szerint súlyosan leromlott. Közel sem 
biztos, hogy megéli a következő hónapot. Az ápolók sem biztattak. 
Nem várhattam csodát. Két napja amputálni kellett a másik lábát is, 
így most már végérvényesen a gondozónőkre volt utalva, ha vaksága 
nem béklyózta volna meg amúgy is. Alig tudtam kicsikarni belőle 
néhány szót, és habár akadtak pillanatok, amikor el akartam mon-
dani neki, hogy holnap elutazom a kommunába, végül hallgattam. 
Egyszerűen jobbnak tartottam nem felzaklatni, idő előtt megölni. 
Roman doktor megfogta a vállam, hátrébbhúzott a betegágytól, azt 
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súgta a fülembe: „Úgy gondolom, hogy most készül fel a halálra”. 
Bólintottam messzeségbe révedt tekintettel, és ameddig a doktor az 
utolsó beteghez lépett, én visszamentem az asszonyhoz, felolvastam 
neki kedvelt Biblia-versét a reményről Jób könyvéből: „Mert a fának 
van reménysége, ha levágják, ismét kihajt, és az ő hajtásai el nem fogy-
nak.”

– Nem is tudom, Matthieu – mondta mozdulatlanul, halkan, 
mintha már egyenesen a túlvilágról szólna hozzám. – Idős fa nem 
hajt ki, hanem elszárad, megsemmisül. Nincsenek hajtásai, szárazon 
törik, leveleket sem hoz már. Ez a természet rendje.

– Ez egy jelkép, Clotilde. Ha nem a Földön, akkor majd a Menny-
országban hozza az új hajtásokat. Semmi másról nem szól ez a vers, 
mint arról, hogy hajtásaink nem fogyhatnak el, ha bízunk és féljük 
az Urat.

Hazafelé menet a sötét utcán csak a hold világított mézsárga 
fénnyel. Csönd honolt, a kereplők elcsitultak, a kéregetők elvonultak, 
a varjak elröpültek. Szótlanul gyalogolva Roman társaságában feltört 
bennem a szorongató fájdalom, hogy magamban tartottam a meg-
bízatásomat. Minél inkább el akartam űzni homályos, rossz érzése-
imet, annál jobban gyötörtek, és mint aki nincs magánál, mint akit 
elkábított a feneketlen sötétség és a mérgező kútba zuhant, egyszeri-
ben mindent elmondtam Romannak.

– Idefigyelj, Matthieu! Ezt gondold meg alaposan – mondta a ka-
pualjában búcsúzás előtt, farkasszemet nézve velem. Pontosan a falra 
függesztett lámpásának fényében állt, a mély ráncok félköríves árnyé-
kot vetettek a homlokára. Én kívül rekedtem, kint a sötétben. 

– Tudod, doktor, bármennyire is különös ember, bármennyire 
fontoskodónak tűnik, fel sem merül bennem, hogy Gervais atya 
rosszat akar nekem. A levelet, amit el kell vinnem, még fel sem bon-
tottam, mert arra kért, hogy majd csak ott nyissam ki.

– Túl gyermekded vagy, ezt ugye tudod? Ne legyél bolond! Grâce 
egy halott falu. Holtak járnak arra, és mindazok, akik átlépik a ha-
tárát, maguk is halottá lesznek. Nem jönnek onnan vissza emberek. 
Megölik, vagy valami egészen más miatt pusztulnak el.
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– Tudom, hogy az életemmel játszom.
– Meg aztán neked itt van dolgod, Matthieu! Ki fog nekem se-

gíteni ezek után? 
– Lehet, hogy csak megyek és jövök, nem tudom.
– Nem tudod, mert nem olvastad a levelet. Nekem az lett volna 

az első, hogy megnézem, mit várnak tőlem.
– De te nem lelkész vagy. Bármikor bármit megkérdőjelezhetsz. Én 

viszont hogyan mondhatnék ellent a feljebbvalómnak? Vagy hogyan 
mondhatnék ellent a Szentírásnak? Én nem vagyok sem tudós, sem 
kutató. Az én dolgom, hogy hitet adjak az embereknek, amit csak úgy 
tudok megtenni, ha jó példával járok elöl, ha magam is hiszek.

– Az ég szerelmére, barátom! Tőled azt várják el, hogy mindent 
szó nélkül teljesíts.

– Jézus sem vonta kétségbe Atyja szándékát.
Roman erre nem akart válaszolni, pedig láttam rajta, hogy már a 

nyelvén voltak a szavak. Helyette csak arra kért, hogy mielőtt elindu-
lok, legalább olvassam el, mi miatt kell a halottak közé mennem.

– Derítsd ki az okokat. Úgy gondolom, ez a legbölcsebb, amit te-
hetsz. Egy papnak is a tisztánlátás az igazi fegyvere. A hit sohasem 
lehet vakbuzgó, mert az elvakultság hamissá teszi az igazságot. Eb-
ben egyetértünk?

Önkéntelenül biccentettem. Roman most jobban érvelt, mint 
egy filozófus, abban pedig nem kételkedtem, hogy a szent igazság 
csakis a legtisztább forrásokból fakasztható. Romannak igaza van. 
Clotilde-nak is igaza volt, amikor azt mondta, hogy a természetnek 
megvan a maga rendje, és az idős fa nem hoz hajtásokat, de semmi-
képpen sem hajbókol az elmúlás előtt. Egész egyszerűen érzi a véget. 
Ez az, amit ezek a betegek oly tökéletesen elsajátítottak már, a min-
dennapjaik részévé tettek. A halál vitathatatlan – és ki tudja, talán 
ugyanilyen egyértelmű lenne felnyitnom a levelet is.

Miközben egyedül ballagtam a kietlen utcán, megpróbáltam el-
képzelni akár csak egyetlen szót is a levél tartalmából, ami természe-
tesen nem sikerült. Az utcák sötétje elhomályosította a gondolatai-
mat, s már csak arra vágytam, hogy hazaérjek.
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Otthon aztán meggyújtottam az asztalomon lévő gyertyát. Olyan 
meleg volt a házban, mint egy katlanban. Mezítelenre vetkőztem. Ve-
rejtékcseppek csillogtak fakó bőrömön. Végignéztem magamon, satnya 
izmaimat tapogattam, mintha először tanulmányoztam volna a teste-
met. Aztán a fiókomra sandítottam, és eljátszadoztam a gondolattal, 
hogy hallgatva barátom tanácsára, feltépem a titokzatos levelet…

Hirtelen kaparászás törte meg a csöndet. Összerezzentem. Olyan 
gyorsan pördültem hátra, hogy beleszédültem. Egy árnyék közele-
dett felém a homályból. Zörögtek a csontjai, hangosan és pihegve 
vette a levegőt. Körvonala emberszerűnek tetszett, de volt benne 
valami szabálytalan, félelmetes. Karjait a fejéhez emelte, és hado-
nászni kezdett. Sehogy sem tudtam rájönni, mit csinál. Hátrébblép-
tem, mintha mozdulatommal megtörhetném a hallucinációt, a jele-
nés azonban nem tűnt el. Sőt, meggyorsította lépteit. Nekiütköztem 
az asztallapnak, kitapogattam a levélvágó késemet, hogy szükség ese-
tén azzal védekezzek. 

– Ki vagy te? – suttogtam. Az idegen nem felelt.
Felém lépkedett, dülöngélt, akár a részegek, s csak akkor vettem 

észre, hogy az alak teljesen meztelen, amikor idomtalan sziluettjét 
felfedte a gyér, rezgő gyertyafény. „El sem tudod képzelni, milyen bor-
zalmak villannak át az agyamon ilyenkor.” Az iszonyatos torzó letép-
kedett hajcsomókkal, keléses, véres arccal, gennyedző hegesedések-
kel, csökevényes lábakon közeledett felém, és minden lépésekor több 
meg több húst húzott le a csontjairól.

Segíts rajtunk, Matthieu – szuszogta.
Nem jött ki számon a sikoltás. Kiejtettem kezemből a kést, le-

hunytam a szemem, és miközben imádkoztam, éreztem, amint az 
idegen rám lehel, nyakam köré fonja a kezét. Védekezve el akartam 
lökni magamtól, ám már csak a levegőt taszíthattam félre. Az idegen 
eltűnt. Nem is létezett.

Haldoklók.
Haldoklók, akiket egyre többször látok amolyan valóságon túli 

rettenetes illúzióval, mintha néhány pillanatra fizikailag is megele-
venednének előttem.
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Nagyot szusszanva lehajoltam a levélvágó késért, és amíg félelem-
től remegő kézzel kinyitottam a fiókomat, egyszerűen nem tudtam le-
venni tekintetemet a testemen kiütköző kelésekről, amelyeket Gervais 
plébános úr mintha isteni sugallattal sejtett volna meg. 

Ha Roman doktornak igaza van, és az erdő túloldalán valóban a 
halottak földje terül el, akkor felhatalmazásommal tulajdonképpen 
mindörökre, holtomiglan hazamegyek, hogy kilépve eddig megszo-
kott életemből olyanoknak prédikáljak, olyanoknak segítsek a továb-
biakban, akikről már az élet is lemondott. Ez az én misszióm.
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Szélesi Sándor
a bosszúálló isten suttogása

A bosszúálló Isten, a bosszúálló Isten van mellettem. Ott fekszem 
a mocsárban, arcomat a tőzegszagú, nyúlós sárba nyomom, két ke-
zem a fejem fölött, és érzem, hogy velem van. Ott ül a vállam mel-
lett, engem néz. Érzem a tarkómon a tekintetét. Aztán érzem azt 
is, hogy megérint, ujjait a karomra teszi. Az érintése lágy és forró, 
elönt, átszalad rajtam, egy pillanatra azt hiszem, a mocsár felforró-
sodik a testem alatt. Ha bosszúálló Isten van mellettem, gondo-
lom, nem esett bántódásom. De hol volt, amikor Tulkifia Dénes 
háborúba menő serege unalomból rárontott a házamra? Hol volt, 
amikor megerőszakolták és megölték az asszonyomat? Hol volt, 
amikor a csecsemő gyermekemet a magasba dobták, és íjjal lőttek 
rá célba…?

Fáj az emlékezés, könnyek gyűlnek a szemembe és keverednek 
össze a mocsár poshadt vizével. A bosszúálló Isten ujjai megérintik 
a nyakam, bátorítanak, sírjak, sírjak most, amíg egy vagyok a sár-
ral. De hisz nem vagyunk többek sárnál, mit is akarunk a világtól? 
A fülembe suttog. A bosszúálló Isten a fülembe suttog, megnyug-
tató hangon. A homlokom mögött táncolnak a szavai, a szemem fáj, 
vizet lélegzem, a testem béna. A szavak azonban ismét felforrósítanak, 
a suttogás bennem ég: én vagyok a te Istened, aki bosszút áll azért, ami 
veled történt. Ne tedd fel többé a kérdést, hogy hol voltam, amikor en-
nek így kellett történnie. Ne kérdezz, ne kételkedj!

Ott fekszem a mocsárban, és próbálok nem kételkedni. Fájda-
lom nyilall a hátamba, végigfut a gerincem mentén, egészen az 
ágyékomig, amelyet mintha hangyák másznának meg. Az egész tes-
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temben tombol a forróság, eléget, a lábamat már nem is érzem. Én 
vagyok a te bosszúálló Istened, hallom ismét. Fogadj el!

Elfogadlak, uram. Talán nem is mondom ki, csak gondolom. 
Vagy ha kimondom, akkor is csak a mocsár földjébe suttogom, 
senki nem hallja, legfeljebb a holtak, akik itt süllyedtek el az elmúlt 
évszázadok folyamán. A holtak azonban nem beszélnek, ők már 
látják a földöntúli világot, az egeket vagy a poklokat, teljesen min-
degy, ők már túl vannak ezen, amit mi életnek nevezünk. Elfoga-
dom az Istent, és akkor elkezd esni az eső, előbb lágy finom csep-
pekben, aztán gyorsan, egyre gyorsabban, záporozva, ütve, vágva, de 
hűségesen, hidegen. A testemben alábbhagy a forróság és már vacog-
nék éppen, amikor megszólal megint a hang: ülj fel!

Megmozdítom a karom, megmozdítom a lábam, lassan a hátamra 
fordulok. Lehunyt szemhéjamat veri a zápor. Így fekszem egy ideig, 
nem sokáig, hiszen a hang azt mondta, hogy üljek fel. Nem azt mondta, 
hogy feküdjek. Azt mondta, ülj fel. Hát felülök. Kinyitom a szemem, 
körbenézek, szürke esőfal takarja a közelt s távolt. Az aprócska cser-
jéknek, bokroknak csak a körvonalait látom, olyanok, mint lecsupaszí-
tott, csupa karó madárijesztők... madárijesztők sokasága.

Kelj fel és járj! A tenyeremre támaszkodom, lassan feltápászko-
dom. Csak az eső kopogását hallom. Ritmusos, megnyugtató hang. In-
dulj el! – mondja a bosszúálló Isten, az én Istenem. Csak elgondolom 
a kérdést, merre menjek, Uram? Válaszul senki nem mutatja az irányt, 
egyszerűen tudom, hogy merre fordítsam a lépteimet. Jön velem, ott 
van mellettem, némán kísér. Érzem, ahogy fölém nő, fogalmam sincs, 
milyen hatalmas, mekkora, talán egy kicsivel magasabb, mint én, de az 
is meglehet, hogy a feje egészen a csillagokig ér. Láthatatlan, én is 
annak érzem magam, egyszerre rejt el az eső, és az ő akarata. Hosszú, 
hosszú időn keresztül gyalogolunk, át a mocsáron. Amikor kikev-
eredünk belőle, már sötétedik, az eső sem esik, a felhők elvonultak 
az ég alól.

Az én bosszúálló Istenem nem beszél. Menetelünk egész éjjel, a 
lábamba új erő költözik, úgy érzem, a világ végéig el tudnék gyalo-
golni mellette. Hajnalodik már, amikor azt mondja, pihenjünk meg. 
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Látok egy árkot, lecsúszok az oldalán, elvackolódom a mélyében. 
Török pár kizöldülő fagallyat, magamra terítem őket, nemcsak a 
napsütés ellen, hanem hogy ne lássanak meg az errefelé elhaladók. 
Itt fogok ülni a lábadnál, tartom a fejed, óvlak az állatoktól és az 
emberektől, rád borítom az ég kékjét. Túl jó hozzám az én bosszúálló 
Istenem, gondolom, és ahogy elheveredem, már alszom is.

Délután van, amikor megébredek, nem emberek miatt, hanem 
mert őzek ugrálnak át felettem, és tűnnek el a cserjésben. A világ leg-
békésebb állatai, az ember ellentétei. Menjünk tovább, mondja az Isten, 
és én hallgatok a szavára. Nem sokkal később kis patakot találunk, ott 
olthatom a szomjamat. Tovább keletnek, mondja, alkonyatra oda kell 
érnünk. Nem kérdezek, ő tudja, hova kell odaérnünk, én pedig majd 
meglátom, ha ott leszek. Az ő terve, az ő világa, én az ő szolgája va-
gyok, teszem, amit mond. Legyen, aminek lennie kell.

Amikor az első katonákat meglátom, megrettenek, de megnyug-
tat, érzem a vállamon kezét. Megyek tovább, mintha a világ legter-
mészetesebb dolga lenne, hogy én is itt vagyok. Aztán a katonák 
megsokasodnak, egy kisebb csapat lesz belőlük, egy kisebb sereg, 
aztán egy nagy sereg; bele gyalogunk egy háborúba. Úgy sétálok 
át a seregen, mintha szellem lennék. Talán ez is az ő műve, az én 
bosszúálló Istenemé, de nem tudom, hogy láthatatlanná tett, vagy 
csak távoltartja tőlem az embereket. Elvisz egy folyóig, a vízen híd 
ível át. A hidat katonák őrzik, magyar katonák kardokkal, íjakkal, 
nyilakkal. Hangosan zörögnek csörögnek, és a beszédjükből megtu-
dom, hogy az ellenséges sereg a túlparton táborozik. Közeleg a csata 
ideje.

Nem vagyok katona, Uram. Egyszerű jobbágy vagyok, sosem 
fogtam fegyvert a kezembe, gondolom, és akkor felismerem Tulkifia 
Dénes hangját, valahonnan elölről jön, a híd felől. Rohannék, de a 
bosszúálló Isten visszatart és már mindenhol ott van, minden oldal-
amon érzem, ahogy átölel. Egyszer kell katonának lenned, súgja fül-
embe, nem most, de nemsokára megadom a lehetőséget a bosszúra. 
Engem e szavakra elönt a visszafordíthatatlan cselekedetek boldog-
sága. Még nem tettem semmit, de már tudom, hogy meg fogom 
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tenni, és nincs senki és semmi, amely megakadályozhatna abban, 
hogy az én bosszúálló Istenem parancsának engedelmeskedjek. Ide 
kell majd jönnöd hajnalban, mondja, most pedig húzódj hátra! Elég, 
ha csak nézed, mi fog történni.

Alkonyat után kitör a csata. Illetve én azt hiszem, hogy a csata 
az, ám a körülöttem lévő Isten megnyugtat, ez még nem a csata, 
ez csak egy apró csetepaté, a folyón átívelő hídért. Kis erőfitogtatás, 
semmi több. Inkább csak hallom az összecsapást, mintsem látom. 
Fegyverek csörgése, nyílvesszők suhanása, kiabálások, fájdalomüvöl-
tés, hörgések. Aztán minden elcsendesedik, ujjongó magyar szavakat 
hallok, amelyek távolodnak, és mintha felerősödne a folyó csobogása. 
Végtelen éjszaka, végtelen nyugalom.

Hosszú idő telik el, fordul a világ, a hold jókora utat megjár régi 
pályáján. Most indulj el, mondja az én bosszúálló Istenem, tedd meg, 
amire rendeltettél. Felkelek, elindulok a folyó felé, lassan, szinte tapo-
gató léptekkel. Belebotlok egy holttestbe, amelyet nyílvessző terített 
le. Leguggolok, már rég kihűlt, keze, lába megmerevedett. Magzat-
pózban fekszik, nem is tudom megfordítani, de újabb parancs jön, 
hozzá kell férnem a kardjához. Rákulcsolódik az ujjam a markolatra, 
lassan, nehezen kihúzom, van egy kardom. Ez a te kardod, suttogja 
fülembe a bosszúálló Isten, használnod kell! Elindulok a folyó felé, 
halkan, mint a hiúzok. Talán sosem jártam még ilyen halkan, sem 
ürgeöntéskor gyermekkoromban, sem a lányom születése utáni éjj-
eleken, hogy fel ne riadjon bölcsőjében.

Megyek és ölök, mert ezt parancsolja a bosszúálló Isten. Megyek 
és ölök, hátúlról szúrom le a magyar katonát, az elsőt, aztán a másodi-
kat. Nem számolom őket, öt, hat, hét, mi is jön a hét után? Eljutok a 
hídig. Rátenném a lábam a deszkákra, de az Úr megállít, már nem kell 
tovább menned, mondja, elvégezted a feladatot. Mit tegyek, Uram? – 
kérdezem gondolatban. Gyere hozzám, mondja, és érzem, hogy egy 
penge járja át a torkomat. Nem tudok szólni, csak hangtalan térdre ro-
gyok, a kezem a torkomra téved, meleg vér folyik át az ujjaim között. 
Elhagy az erőm, a sarkamra ülök, nem is próbálom meg visszafogni a 
vérrel együtt távozó életet. Halk, surranó lábak sietnek el mellettem, 
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megannyi árnyalak, alacsony emberek, tömzsi szellemek, idegen ka-
tonák. Nem törődnek velem. Magányosan haldoklom, de elégedett 
vagyok, mert beteljesítettem azt, amit az Úr parancsolt – amire te-
remttettem, amiért meghalt a családom. Az én bosszúálló Istenem azt 
szerette volna, ha átengedem az ellenséget a folyón, rá a magyar ser-
egre. Megértem: meg kell tisztulnia ennek az országnak, s a megtisz-
tulás csak a pusztulással jöhet el. Asszonyom és gyermekem a nagyobb 
jóért halt meg, hogy én lángoló kard legyek, az isteni akarat beteljesü-
lése. Ott fogok majd ülni érte a mennyekben a bosszúálló Isten olda-
lán, örökké fogom érezni mindenható jelenlétét, az erőt, mellyel a vi-
lágot mozgatja.

Eldőlök. Nem tudom, hogy azért sötét a világ, mert éjszaka van, 
vagy mert már nem látok semmit. Még egy lélegzetvétel, egy utolsó, 
és egy bugyborékoló sóhaj. Aztán meghalok.

Muhi mellett, a mezőn, másnap csak egy leszek a sok közül.
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Urbánszki László
gizella és a vadkan

A lovaglás napjára szép időt adott az Isten. A felhőket az égbolt-mező 
szélére űzte, a napot kifényesítette, hadd ragyogjon teljes fényében. 
Csak egy kis hideg szelet engedélyezett, hogy jelezze, Böjtmás havá-
ban járunk, elfér még a szoknyák alatt a meleg harisnya.

Négy lovas katona kísérte a királynőt és ugyanannyi asszony, hogy 
a szóbeszédnek elejét vegyék. A nők, élükön Gizellával, virágszálként 
tündököltek. Hosszú, maguk után húzott uszályukat mértéktartóra 
csökkentették a lovagláshoz, bár annyira hosszúra hagyták, hogy a bo-
kájuk csak akkor villanjon ki, ha gazdájuk is úgy akarja. Égig érő he-
gyes kalapot viseltek, rajta vékony fátylat, amit szükség esetén az ar-
cuk elé vontak, azzal védekezve a túlzottan kutakodó férfitekintetek 
elől. A csúnyábbak sűrűbbet, a szépek átlátszót viseltek, mert csak az il-
lemnek kívántak eleget tenni, elriasztani nem akarták az erősebbik ne-
met. Gizella természetesen mértéktartó volt a fátyolvastagságban, mér-
téktelen a csillogásban. A kék féltucatnyi árnyalatát viselte, ezüst ék-
szerekkel emelte ki. Nem hiúságból, hanem mert a Magyar Királyság 
királynéja minden nő fölött áll akkor is, ha kilovagol, és ennek mesz-
sziről látszania kell. Borzasztó lenne, ha a távolból rájuk csodálkozó 
mást hinne királynénak. Gizella kegyesen megengedte udvarhölgyei-
nek, hogy szintén kékbe öltözzenek. Természetesen a tapasztalt nők-
nek volt annyi eszük, hogy ne ragyogják túl parancsoló asszonyukat. 
Ötágú kék virágcsokorként tündököltek a katonás vagy színes öltözékű 
férfiak között.

Ez utóbbiak könnyen eldönthették, milyen ruhát öltsenek. Ami-
lyet akarnak, és ami nem sérti az illendőséget. Természetesen a hiúság 
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is közrejátszott, mint ahogy a kakasokat, a férfiakat sem kellett félteni. 
Az előbbiek egy életre eldöntik, milyen színeket viselnek, bár egyénen-
ként változik, ki mennyire dülleszti a mellét, fújja fel magát. Aki na-
gyon, az orra esik. A lovas férfiak vagy pompás kakasnak, vagy mér-
téktartóan zord katonának öltöztek. Az előbbiek agyoncifrázott dísz-
kardot vittek magukkal, az utóbbiak is, bár ők fekete alapon ezüst ve-
retekkel férfiasították fegyverüket. A termetes, fiatal férfiak a királynő 
kedvenc bajor lovagjainak a fiai voltak. Háborúban és békében is ki-
válóan teljesítettek, ráadásul tudták, mikor, milyen öltözéket, fegyvert 
kell viselniük. Most, a kilovagláson is díszelegtek.

A bajor módi szerint kiöltözött hölgyektől és férfiaktól távolabb 
egyszerűbb külsejű, fiatal lovas álldogált. A nyakában arany lánc ló-
gott, ujján ékes gyűrű, de a ruhája egyszerű, munkára, vadászatra 
való erős vászon, földbarna színben. Jócskán elnyűtt darabok. Nyer-
gén könnyű vadászfegyverek lógtak, íjat és nyílvesszőt tartó tegezek, 
kis köteg dárda. Hangsúlyosan távolabb várakozott, nehogy azt higy-
gyék, hogy a társasághoz tartozik, az egyik kék virág mégis gúnyo-
san rászólt.

– Megéheztél, kisuram! Hússzerző útra indul… – Szavait nem 
tudta befejezni, mert a sebesen fülébe suttogó barátnője megaka-
dályozta ebben. A tájékozatlan nő mosolya bizonytalanná vált, ud-
varias biccentéssé csendesítette gúnyos szavait, köhintett néhányat, 
majd elfordult.

– Nem kellene ennyire felfegyverkezned – szólalt meg Gizella 
is –, sétalovaglásra megyünk, nem vaddisznóra. Tedd le azt a vacak 
íjat, rokon! Négy hős lovag vesz körül, nincs szükség a pásztorfegy-
verre! Akik azzal harcoltak Koppány rokonoddal együtt, elbuktak! 
Kopja és páncél a jövő fegyvere, ne akard, hogy szégyenkezzek mi-
attad. Az öltözéked se megfelelő! Hogy nézel ki? Nem gondoltál 
arra, hogy lovagolni megfelelő öltözékben kell, főleg, ha a királyné-
dat kíséred?

A félig még gyermek ifjonc elvörösödve bólintott. Íját és vessző-
hordó tegezeit odadobta egy szolgának, majd mentegetőzve, halkan 
válaszolt:
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– Nem akartalak elkísérni, vadászni indultam, csak megálltam, 
mert elvarázsolt a csillogástok!

– Tátog, mint egy parasztgyerek! – vihogta egy udvarhölgy.
– Kár, hogy nem tartasz velünk – mondta Gizella gúnyosan mo-

solyogva –, nagy hasznod lenne, ha négy lovagot és a hölgyeiket 
kellene megóvni a veszélytől. Tán észrevetted azt is, hogy páratlan 
számban vagyunk, nekem nem jutott kísérő.

– Rád mindannyian vigyázunk, ó, királyné! – bókolt mélyre ha-
jolva az egyik fekete-ezüst harcfi, kétujjnyira kivonva kardját.

– Akkor jó – mosolyodott el Gizella –, de elég a szócséplésből, 
induljunk! 

A csapat lépésben útnak indult. Kis idő után az asszony harsá-
nyan kiáltott fel: 

– Vágta!
– Könnyű ezt mondani! – dohogott a hölgyek többsége, ugyanis a ki-

rályné elvárására női módon, féloldalasan ültek a nyeregben.* Gizellának 
kiváló bajor nyergesmesterek készítették a nyerget, az udvarhölgyeknek a 
helyi mesterek. Jól idomított lovakat lehetett így is irányítani, de messze 
nem olyan hatékonyan, mint a férfinyeregből.

A kopott lovas a helyén maradt. Arcvonásai nem mozdultak, jól fe-
gyelmezte őket. A király rokona volt, mégis bizonytalanul érezte magát 
az udvarban. Nem szerette a tülekedést, a bajor lovagok, nemesek ma-
gakelletését, törtető handabandázását. Az uralkodó kedvelte, a felesége 
nem. Szülei már a sírban nyugodtak, csak a király jóindulatára számítha-
tott. Általában, mint most is, félrehúzódott. A diadalmas szépségű, erős 
akaratú királynéval nem dacolhatott, bár nem is állt szándékában. Této-
ván meredt a vágtázó csapat után, maga sem tudva, szeretne vagy nem 
hozzájuk tartozni.

Nem melegítették be a lovakat! – jutott eszébe. – Meghúzhatják 
ilyenkor magukat, aztán vezethetik őket gyalogszerrel… Ekkora szok-
nyákban? Soha! Inkább tönkreteszik az állatot. – Elmélázva bámulta 

*   A 12. században bukkant föl és terjedt el a speciálisan kialakított női nyereg, de előtte is 
gyakran ültek féloldalasan a magukra adó nemesasszonyok. 
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a távolban eltűnő kék foltokat, megrántotta a vállát, és elindult utá-
nuk.

Lemaradok, hogy ne fájjon neki – gondolta. – Az a sok díszkakas 
szart se ér, ha jön valami baj! Elvakítja őket a saját ragyogásuk! Majd 
én megvédem az asszonyt… akkor is, ha megsértődik! – Néhány lépés 
megtétele után megtorpant és elvigyorodott. – Ha nem kísérem őket, 
vihetem az íjamat, magas személye nem fogja látni. – Visszafordult, 
magához kurjantotta a fiút, akire a fegyverét bízta, majd elégedetten 
felcsatolta a nyeregre. – Kéttucatnyi derék vessző jól jöhet még a király 
városának, Fehérvárnak a közelében is. A veszély mindenünnen leselke-
dik. A derék, nagyseggű bajor tulkok verekedjenek, vadásszanak kopjával, 
bár én még olyan szarvast nem láttam, amit azzal az ormótlan rúddal 
terítettek volna le.

*

A ló jól bírta az utat, a lovaglás második órájában kezdte el kímélni 
az egyik mellső lábát. Gizellának sokféle tehetsége volt, a lovak is-
merete azonban nem tartozott közéjük. A hátas arra való, hogy oda 
vigye, ahová kell. Ha nem alkalmas rá, van másik, sőt harmadik és 
sokadik is. Büszkén felszegett fejjel lovagolt, csak magára és a tár-
saságra figyelve, a ló pedig egyre jobban kínlódott. Természetesen 
az ember szolgálata volt a legfontosabb a számára, nem törődött az 
egyre nagyobb fájdalommal. A csapat szeszélyes útvonalon haladt, 
jókora távolságra kerülve a vártól, bár nem tévedtek el. Nem is tud-
tak, mert a híres vár tornya minden emelkedőről látszott, már ahol 
nem takarták el a fák lombjai.

A fiatal vadász harci gyakorlatot csinált a követésből. A sok bokor, 
a nagy bozótosok megkönnyítették a lopakodást. Egyre közelebb ke-
rült, csak ötvenlépésnyire lehetett, amikor a baj megtörtént.

*
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A vaddisznó nem volt nagy, igaz kicsi sem. Farkasszemmel nézve 
megfelelőnek látszott vacsorának. Az anya meg a három, közel két-
éves kölyke együtt vadásztak. Velük tartott az anya egyik testvére, aki 
besegített, amíg a kölykök kicsik voltak. A farkasokat sok ésszel látta 
el a Mindenható. A gyermektelen szukák, a rokon hímek odacsa-
pódtak a farkascsaládokhoz. Tehermentesítették az anyákat, ha már 
megszoptattak, segítettek a vadászatban, amiért jutalmul játszhattak 
a kölykökkel. Embereknél is beválik néha ez a módszer, a farkasoknál 
mindig. A szoptatási idő után is sokszor maradtak az önkéntesek, ha 
találtak elég zsákmányt.

A kandisznónak majdnem mindig van kedve verekedni, annak, amit 
célba vettek, nem volt. Nyugtalanul keringett egy tisztáson, apró sze-
mével rosszindulatúan lesve a sűrűből elő-előbukkanó farkaspofákat. 
Futnia kellett volna, de látva a túl fiatal, nyurga ifjoncokat, nem aka-
ródzott menekülnie. A két felnőtt komoly veszélyt jelentett, ők azon-
ban kevesek a győzelemhez. Hosszas ijesztgetés után az anyafarkas 
előbukkant, rohamozott, a disznó azonban nem hitt neki. Féleszű far-
kas nincs, ha szembetámad, valami nincsen rendben, biztosra vehető, 
hogy nincs egyedül. Könnyedén megölhette volna a magányos far-
kast, hisz azokkal az agyarakkal, amivel a fák gyökereit felszaggatta, 
a farkasbordákkal is könnyedén elbánhatott. Látszatra egyenesen tá-
madott, majd egy jókora horkantással kitért oldalirányba, elkanyaro-
dott a bozót felé. Jól döntött, mert a másik felnőtt ragadozó, aki a kö-
zeli bokorból ugrott elő, nem érte el. A kölykök is felbukkantak, fé-
lelmetesen morogva, kaffogva, de biztos távolságot tartottak. Öt farkas 
jóval több az egészséges mennyiségnél, ezért a vaddisznó a legvadabb 
sűrűben tört magának utat. Ősi disznószokás, vaskos csontozatú feje 
és vastag szalonnája alig sérül, amíg az üldözőket véresre szurkálják, 
szaggatják a törött gallyak. Egyikük ugyan megmarta a disznó egyik 
hátsó csülkét, de olyan rúgást kapott közben, hogy a bundája is felsza-
kadt, jócskán vérzett is. A két felnőttet csak kicsit hasogatták össze 
a törött ágak, a vérző kamaszfarkas meg egészségesre nyalogathatja 
magát, ha eleget evett, tehát gond nincs. A bekerítő, lesből támadás 
véget ért, kezdődött a hajtóvadászat. Ha sűrűbb a bozótos, a disznót 
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lehetetlen utolérni. Ha sokkal ritkább, akkor a disznó megjárhatja, 
nyílt terepen könnyen elkaphatják a gyors ragadozók. Pont annyi bo-
zót volt, hogy mindkét fél reménykedhetett. Suhantak a farkasok, 
mindenen áttört a disznó, egyszer azonban lelassult egy vaskos ágú 
bokorban. Az anyafarkas lecsapott a hátsó combjára és alaposan fel-
hasította. A vaddisznó nem szívesen menekül és szenvedélyes bosz-
szúálló. Az itteni állat is alaposan magába szívva lábát megmaró el-
lensége szagát, menekült tovább. Rosszul látott ugyan, de minden más 
érzékszerve kiválóan működött. Tudta, hol fut az anya, és az egyik bo-
kor áttörése után felé kanyarodott. A vaddisznó, ha úgy akarja, halá-
losan csendes. A farkascsapat félkaréjban rohant, céljuk az volt, hogy 
a szárnyakon az üldözött elé kerülnek, aztán két oldalról támadva le-
terítik. A farkasanya se látott jól, bár a kevésbé sűrű helyeken rohant. 
A disznó váratlan kitérése sikerült, a félvak ragadozót oldalról kapta 
el, feltűzve az agyarára. Ha van ideje rántani egyet a félköríves tőrön, 
feltépi a húst, sőt a bordákat is, mert az agyara mélyre hatolt. Az anya 
mellett ott futott azonban az egyik kölyke, aki habozás nélkül táma-
dott. A disznó nemrég kapott sebébe mart, és jókora fájdalmat okozva 
tovább tépte. Az üldözött, hogy időt nyerjen, rákényszerült egyszerűen 
csak kihúzni agyarát a kitépés helyett. Kirántotta, harapott, eltörve az 
ifjú farkas lábát. Könnyedén megölhette volna egy újabb döféssel, de a 
többi vadász túl közelre jutott. Kénytelen-kelletlen menekült. A sérült 
növendékfarkas lemaradt, de három lábon is követni tudta a csapatot. 
Az anya sérülése nagyobbnak bizonyult, bírt még futni, ám nem so-
káig. Az üldözés nyíltabb területre került, gyorsabb volt megkerülni a 
ritkás bokrokat, mint áttörni. A hajsza elcsendesült, mindkét fél teljes 
erejéből futott. A disznó halálos hátrányba került, a gyorsabb farkasok 
hamarosan bekerítik, lerántják és széttépik. Kétségbeesetten kereste a 
lehetőségeket, amikor meghallott valami idegen zajt.

*

A királyné zajosan fecsegő társasága semmit vagy majdnem semmit 
se hallott. 
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Valami zajong a közelben – gondolta egyikük –, ami bajt nem okoz-
hat, hisz mi négyen vagyunk, erős daliák, és amúgy is olyan történetet me-
sélek, amitől gyönyörű társnőm szeme elkerekedik, már nyúl a kezem után, 
hamarosan hozzám ér a finom, hamvas bőre, később pedig tán a pirosló ró-
zsaajka is kinyílik, előbukkan a rózsaszín nyelvecskéje…

A ló mellső lába pálcikaként roppant el, egy másik állat úgy or-
dított kínjában, miközben felhasították a hasát, mintha vége lenne a 
világnak. A kiváló lovas királyné vágtába kapva hátasát, sikeresen tá-
volodott. Két kékruhás hölgy visítva esett le a nyeregből, a maradék 
kettő fülhasogatóan sikoltozott, miközben a lovagok bátran kapták 
elő díszkardjaikat. A fegyverek, azaz a kardok közül háromnak kiváló 
pengéje volt, de súlya alig. Mit ér a bátorság, ha a lecsapó kardok el-
vásnak a vastag szőrön, bőrön, a nehezen megnyitott sebek mélyén 
szalonna fehérlik, vér sehol.

A farkasok nem akartak támadni, de amikor a sánta növendék 
lapockáját átvágta egy éles kard, lezárult előttük a menekülőút. Mu-
száj volt támadniuk. A lovak rettegtek, irtóztak a farkasoktól, négy-
felé rugdosva védekeztek. Az ilyen lovak hátán megmaradni lehetet-
len. A farkasok félnek az embertől, de ha elegen vannak, felbátorod-
nak, főleg, ha a félelmetes ellenfél a földön kepeszkedve visít és a tíz 
körmével szándékozik védekezni. A gyönyörű kék ruhák cafatokká 
szakadtak, a kimeresztett körmöket leharapták az ujjakkal együtt. Az 
ötből három állat még sértetlen volt, a vaddisznó is jobban érezte 
magát az emberek között, mint a farkasagyarakkal szemben, nem 
menekült tovább. Egy ép növendékfarkas és a sebesült anya tovább-
rohant, a halálra sebesített kölyök még eltörte gyilkosa kezét, átha-
rapta egy ló hátsó inát. Az állat ledobta, majd megtiporta a lovasát. 
A nagynéni farkas tovább támadott, marcangolta a vaddisznót. Két 
bajor nemes kereste a sok kék ruha között a királynéét, vagdosta a 
vaddisznó fejét és vállát. A vadkannak nagyobb baja nem volt, hihe-
tetlen életerővel osztotta a halált. 

Gizella királyné kiváló lova húzta az egyik lábát. Egyre jobban 
lassult, már csak botladozott. A női nyeregben kicsavartan ülő asz-
szony nem bírta rendesen irányítani az állatot, egy alacsonyan növő 
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ág ki is lökte a nyergéből. A hosszú uszály beakadt a kengyelbe, az 
állat addig vonszolta maga után az asszonyt, amíg a terjedelmes le-
pel el nem szakadt. A sebesült anyafarkas és a kölyke elrohant volna 
Gizella mellett, de a nő annyira hányta-vetette magát, hogy felbáto-
rította a két éhes állatot. A kölyök elkapta a hosszú uszályt és tépte, 
szaggatta, hogy mihamarabb a húshoz érjen, a sok ruha azonban 
egyelőre megvédte a királynét. Az anyafarkas is támadott, ő fej felől 
közelített, ahol már a hosszú süveg-kalap se védte az asszony fejét, 
fehér agyarai még akkor is csillogtak a lenyugvó nap fényében, ami-
kor elpusztult az oldalába vágódó vesszőtől. A feléjük vágtató ifjú 
nem mert még egyszer kapásból lőni, bár nem is kellett, mert a nö-
vendékfarkas elbizonytalanodott. Gyötörte az éhség, de félt a gyilkos 
embertől. Végül talált egy köztes megoldást, visszarohant a kékben és 
vérben tobzódó forgatagba. Az ifjú lovas utánaeresztett egy sikerte-
len lövést, egy sikereset pedig a lábai előtt heverő állatba, miközben 
idegenkedve hallgatta a királynét.

Gizella, aki eddig elég fegyelmezetten viselkedett, most kezdett 
el sikoltozni, majd eszement módon ordítozni. 

– Hogy történhetett velem ez! Nem, nem, nem! Istenem, segíte-
ned kell! Nekem kell segítened, nem ezeknek a dögöknek!

Az ifjú rövid ideig megrökönyödve figyelt, majd lovát vágtába 
kapva a harc felé indult. Amikor elég közel ért, nyílzáport bocsátott a 
maradék farkasra. Sokat kockáztatott, nem érdekelte, élnek, halnak-e 
a külhoni idegenek. Egy fiatal állat elmenekült, testvére fejét ketté-
vágta egy kard, a másik felnőtt farkas is elpusztult, csak az ezer seb-
ből vérző agyaras halál nézett szembe az ifjúval. Két lövést küldött a 
fejébe, hátha eltalálja a szemét, de ez nem sikerült. Az állat dühösen 
vonított, mit sem érdekelték a fejéből kiálló vesszők, kaparta lábával a 
vékony avart, támadásra készült. Az ifjú kéttucatnyi vesszője oda volt, 
de megmaradtak könnyű dárdái, amik nagyjából semmit sem érnek a 
vastagbőrű állat ellen. Egyet a magasba emelt és meglengette a disznó 
felé. Az állat vészjóslóan leszegve a fejét, előrelépett. A fiú lova nem 
bírta a feszültséget, nyihogva, a szemét forgatva hátrált. Az ifjú egyet 
gondolt, majd leugrott a hátáról. A vaddisznó megállt, szemlátomást 
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azon gondolkodott, ló nélküli ellenfele gyengébb lett vagy erősebb. 
Úgy döntött, hogy gyengébb, hisz feleakkorára ment össze. Erősen 
szusszantott, kapart egyet a lábával, amikor a szemébe villant a vé-
kony dárda vashegye. Nem tetszett neki, ezért inkább hátrálni kezdett. 
Ő nem a zsákmányért harcolt, sem a dicsőségért, hisz egy nőstény se 
látta. Hátrált, majd megpördült és elviharzott. Hosszas recsegés, ropo-
gás után megszűnt a zaj, csak az emberek jajgatása hallatszott.

– Azt a nemjóját! – tápászkodott föl az egyik hajdani dalia. Ru-
hája rongyokban, kardja törötten, fél arcát letépték, de a szeme bát-
ran csillogott. A többi ember is mozgott, esetleg haldoklott, nem 
lehetett tudni, melyik. Legalább két udvarhölgy élt, mert a veszély 
elmúltával fülsértően sikoltoztak. Még egy férfi emelkedett föl, aki 
ugyan egy merő vér volt, nagyot rúgott az egyik farkasdögbe. A dög 
megéledt, és belemart a lábába.

– Rohadj meg! – hörögte a férfi, nagyot köpött, majd bosszú-
szomjasan meredt az állatra. Az gyűlölettel nézett vissza, köpött is 
volna, ha nem egy farkas, majd lassan elvánszorgott.

– Öld meg! – parancsolt rá a legényre a bosszúszomjas férfi.
– Jobb harcos, mint te, jobban szeretem őt, mint a fajtádat, miért 

bántsam? – válaszolta az ifjú.
– Mert én mondom, mert egy állat! – hörögte a férfi.
– Ki nem az? – bölcselkedett az ifjú, és hagyta elvánszorogni a fi-

atal farkast.
– Mocskos, okoskodó magyar! – válaszolta az ölni vágyó bajor 

visszaroskadva a földre. – Micsoda nap ez a mai! – fejezte be hosszú 
időre a mondandóját, majd elvesztette az eszméletét.

Az ifjú halvány mosollyal fogadta a bajor harcos gyűlölködő sza-
vait, majd észrevette a tántorogva közeledő Gizellát.

– Dicsőséges győzelem, királyné asszony! – hajolt meg felé. – Az ösz-
szes állat felfordult vagy gyáván megfutott. Estek áldozatok, de élünk, Is-
tenünknek hála, ami mondjuk nem egyforma, én ugye a bizánci… hagy-
juk. Nem mindenki él, de sokan, vagyis elegen, ami viszont a fő, te is kö-
zöttünk vagy! Nem kenyerem a szó – mosolyogta el magát zavartan. – 
Ha megengeded, felajánlom a lovamat! – mondta leugorva a földre, és a 
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nyeregbe segítette a nőt. Az asszony rongyos ruhája alól illetlen meny-
nyiségű selymes, fehér hús, duzzadt véraláfutás bukkant elő.

– Bocsáss meg, de itt betakarlak – motyogta zavartan –, meg itt 
is… ezt sem illik mutogatni…

– Hagyjál már, ökör jószág! – lökte el dühösen a fiút az asszony. – 
Hogy engedhette meg ezt az Isten? Micsoda csúfság! – rángatta meg 
a rongyait. – Ilyen nem történhetett meg!

– Hajdani, általam még mindig tisztelt Öregistenünk szerint jó 
harc lehetett volna – válaszolta az ifjú mosolyogva –, ha van megfe-
lelő öltözékünk meg fegyverünk, bár a kopja hatásosságában kétel-
kedem, ha megengeded! – bókolt vigyorogva. – Nekem még mindig 
tetszik az íj és az erős, harcra alkalmas ruha a cifra, nyugati módi he-
lyett.

– Hogy merészelsz gúnyolódni, taknyos? – sikoltotta a királyné. – 
Senki vagy, én pedig a magyarok első asszonya!

– Vajon így kell beszélned az urad és királyod rokonával? – kér-
dezte Mihály fia Vazul, a tizenkét éves fiú, István király ifjú nagy-
bátyja. – Idegen vagy ezen a földön, rokonom kegyéből van a hatal-
mad! Ki tudja, utódaid uralják-e majd ezt a nagy népet?

– Ezt az én Istenem fogja majd eldönteni, nem egy égetni való 
félpogány! Teszek róla azonban, hogy te azt már ne lásd! – vicsorogta 
dühösen a királyné, ösztönösen megjósolva a jövőt.

***

Mihály fia Vazult, István király ifjú nagybátyát Imre herceg halá-
lát követően néhány évig örökösnek jelölte ki István. Vazul volt a 
legközelebbi rokon, a király egy ideig pártfogolta, Gizella királyné 
mindvégig támadta. Nehéz kideríteni, kinek a felelőssége az, hogy 
uralkodásra alkalmatlanná tették Vazult. Szemébe, fülébe forró ól-
mot öntöttek, három fiát száműzték. Ez, még ebben az erőszakos 
korban is kirívó és ritka esetnek minősült. Újabban erősödik az a vé-
lemény, hogy a megvakíttatás Gizella felbujtására történt, az ő aka-
rata volt. Bár az én buta mesém is ezt támasztja alá, én a laikus úgy 
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vélem, királynéknak abban a korban nem volt ekkora hatalmuk. Ist-
ván tette, amit tett, lehet szeretni vagy gyűlölni érte, de azt el kell is-
merni, hogy megteremtette a keresztény magyar államot. Lehetetlen 
kideríteni, jól vagy rosszul jártunk-e vele, de Imre halálával az Ist-
ván–Gizella-ág magtalan maradt. Aba Sámuel és Péter sem voltak 
egyenesági leszármazottjai, utánuk pedig az Árpád-ház kihalásáig 
(1301) a megvakított Vazul utódai ültek a trónon. 

Egyes vélemények szerint Vazul bizánci rítusú kereszténysége le-
hetett az igazi kizáró ok, és a római egyház áll a megvakíttatás mö-
gött.
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