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Minden jog fenntartva!

 

Nagyapám emlékére, aki átélte, de hallgatott.
És Apáméra, aki mesélt is róla.

 

A kötet helyesírása (a tájszólások és a fonetikus idegennyelvi átírások) szerzői szándékot tükröz.

 

A könyv elkészítésében pótolhatatlan segítséget nyújtott Arany Valéria és Csathó Barna.



 
–  Első  lettem!  –  kiabáltam  már  messziről  a  búzatáblában  hajlongó  férfiak  felé,  és  Papa

megismerve a hangomat, két-három suhintás után abbahagyta a kaszálást. Fölegyenesedett, és mire
odaértem, könyékig fölgyűrt  ingujjával  már ki  is  törölte szeméből  a  homlokáról  patakzó csípős
izzadtságot. Kiköpött, aztán a kasza nyelét mellén megtámasztva, átizzadt inge zsebéből kikotort egy
gombóccá gyűrődött cigarettásdobozt. Rágyújtott, és csak az első, szomjasan leszívott slukk után
szólalt meg:

– Aztán mennyit köllött ezér futni? – kérdezte, miközben a fehéren bodorodó füstön áthunyorogva
meggusztálta az aranyszínűre festett cserépkorongot, amit büszkén úgy tartottam elé, hogy ő is, meg
a szomszédos rendet kaszáló nagybátyám, Papa középső öccse is, jól láthassa, a körbefutó cirkalmas
betűkön, és a középen kidomborított római egyesen, megcsillanó napfényt.

– Nyolc kilométert – feleltem hencegve. – A Hosszú utcától futottunk kifelé, végig a Sédparton, ki,
egészen a Lackó-forrásig. Onnan meg vissza! És nem lehetett ám csalni, mert kint a forrásnál, a
Csatlós tanár úr csak azt pipálta ki a füzetében, aki őt megkerülte. És csak azután, amikor ő is
visszaért a vastagvázas Toldi biciklijén, és összeolvasták a tornatanárral a résztvevők listáját, csak
akkor hirdettek ki győztesnek – meséltem szinte már kiabálva, mert újra beleéltem magam a délelőtti
eseményekbe.

A  versenybe,  ahol  a  forrásig  vezető  első  négy  kilométeres  szakaszon,  az  izgalomtól,  és  a
légszomjtól fuldokolva, többször is azt hittem, hogy elájulok, és csak forduló után, amikor nyakamba
lihegő üldözőim lassacskán leszakadtak, csak akkor kezdtem magamhoz térni. Csak akkor, amikor
hirtelen rájöttem, hogy ezt a versenyt, annak ellenére, hogy csak klottgatyában, és mezítláb tudtam
rajthoz állni, még én, Bándi Ferkó is megnyerhetem, a sportklubok, igazi futódresszben parádézó,
rendszeresen edző sportolói előtt!

–  Nyóc  kilométer  –  hűtötte  le  lelkendezésemet  egyetlen  legyintéssel  végszóra  megérkező
nagybátyám. – Nyóc kilométer ¬‒ duplázta meg a hangerőt minden szó után, ahogy szokta ‒ Nyóc
kilométer az nem futás! Amikor mink futottunk a Don-kanyartól Varsóig! Az igen! Az futás vót! –
üvöltötte,  fogságban  tarra  megkopaszodott  fejét  hátravetve,  és  –  miközben  nyakán  ujjnyira
kidagadtak az állandó ordibálástól megvastagodott erek –, széles mozdulatokkal a Nagymező keleti,
aztán északi széle felé hadonászva mutatta is, hogy merről-merre futottak ők keresztül a Kelet-
Európai  síkságon,  a  szerencsétlen  második  magyar  hadsereg  maradékával,  a  farkashordaként
nyomukban  lihegő  orosz  csapatok  elől,  hogy  végül  aztán  Varsó  alatt  essenek  fogságba.  Az
irgalmatlan, évekig tartó rabságba, melyet, a legszívósabbak közül is csak a szerencsések éltek túl,
talán éppen csak azért, hogy aztán életük végéig koloncként vonszolják magukkal, a mindenki által
megunt, hihetetlen történeteiket, meg a Közép-Ázsiában beszerzett gyógyíthatatlan nyavalyáikat.

 

Jóska báttyán, aki alig fél éve – szerencséjének, meg ügyességének köszönhetően –, az elsők
között jött haza; erre a 47-es aratásra, bivalyerős szervezetének köszönhetően, már alig látszottak
annak  a  kóros  soványságnak  a  nyomai,  ami  hazaérkezésekor  még  a  családtagjai  számára  is
felismerhetetlenné tette.  Pedig azon a tavasziasan enyhe estén,  mikor az  éhségtől  támolyogva,
torzonborz madárijesztőként beállított, majdnem kizavarták a saját udvarából. Mert az utcai kapu
riglijét erőtlenül cibálgató, roggyant madárijesztőt – akinek régen megszokott, bármekkora zsivajból
is kizengő bikahangja helyett, csak egy bánatos, berekedt barika bégetett a torkából –, senki nem
ismerte föl a családból.



– Jóska vagyok. Jóska vagyok – ismételgette,  öregesen recegtetve,  miközben pipaszár lábain
befelé  csoszogott,  és  nem értette,  hogy  miért  merednek  rá  olyan  kétségbeesetten,  az  ajtóban
megtorpanó asszonyok, ahelyett, hogy – mint, ahogy éveken át reménykedve, milliószor elképzelte –,
repesve elé futnának, és a nyakába borulnának.

De nyár végére, annak ellenére, hogy fél éve volt még csak itthon, már mindnyájan kezdtük
megunni, hogy bármit csináltunk, és bármiről beszéltünk, a báttya ordítva belevágott, hogy: – Bezzeg
a fogságba!  Ott  aztán nem így vót...–  és  már mesélte  is,  hogy,  hogyan volt,  és  mint  most  is,
kíméletlenül átvette a szót:

– Nyóc kilométer – legyintett, – az semmi!... Kétezer kilométer! Az igen! Az futás vót! – mesélte
volna tovább.

De Papa, most nem hallgatta végig olyan türelemmel, mint máskor szokta, mert látta, hogy ez
alatt két perc alatt is, amíg a kedvemért megálltak, jó kőhajításnyira lemaradtak a lépcsőzetesen
egymás mellett csoszogó aratók mögött, és tudta, hogy alaposan bele kell hasalniuk a kaszálásba, ha
a fordulóig utol akarják érni őket.

– Inkább csinájjuk! – köpött a markába. –Te meg Ferkó, eriggyé csak haza, azt mutasd meg
anyádnak is – biccentett állával az érmem felé, miközben visszaállt a félbehagyott rendbe –, biztos
örűni fog az is!

Ez volt a dicséret, és én tényleg örültem neki, mert tudtam, hogy a Papa akkor is büszke rám, ha
most nem is mutatja. És már nyargaltam volna hazafelé, de utánam kiáltva, már az első szökkenés
után megállított:

– És mondd neki, hogy az ebédet kűggye ki veled! Mer aztán itt is maradsz. Leváltod ezt a
kisleányt.

A kisleány, aki reggel óta szedte a markot mindkettőjük után, a húgom volt, a Marika, aki a
háború alatt, annyira megállt a növésben – a mindentudó vénasszonyok szerint az ijedtségtől –, hogy
tizenhárom éves létére is csak hosszas rimánkodás után engedte meg neki a Mama, hogy az idei
aratáskor  végre  ő  is  marokszedő  lehessen.  Mert  tavaly  még,  akármennyire  is  szégyellte,  csak
kötélvető lehetett; és az elemi iskolás kislányokkal együtt fonta a szalmaköteleket, amiket aztán, az
aratók sarkában lépkedve, tízlépésenként a tarlóra fektettek, hogy az őket követő, markot szedő
asszonyoknak legyen mivel összekötni, a sarlóval összehúzott, porzó búzakötegeket.

Tegnap ebéd után, Mama váltotta le Marikát, miután egyetlen pillantásával felmérte, a szeme
alatt feketedő, fáradtságról árulkodó karikákat.

Azt  még  kivárta,  amíg  az  árokparton  árválkodó,  poros  galagonyabokrok  tövében,  Papa
kiskabátján ülve, kikanalaztuk a kis piros fazékból,  a langyos krumplilevest,  de utána, mindjárt
győzködni kezdte:

– Mennyé haza kislányom! – mondta neki, és mire Marika fejcsóválva tiltakozni kezdett volna,
folytatta:  –  Én má eluntam odabe az  életemet!  Te  meg eleget  voltál  má ideki.  Mennyé csak!
Mosogasd el a csetrest, aztán rakj egy kis rendet a konyhába! ‒ majd úgy tett, mintha meg sem
hallaná, hogy Marika milyen dérrel-durral csapkodja bele az eszcájgot edényekbe, aztán meg az
egészet, az ebédes kosár aljába; mert nagyon jól emlékezett még rá, milyen volt kisgyermekként
végigdolgozni a tizennégy, meg tizenhat órás munkanapokat. És tudta jól, hogy ez duzzogás csak
addig tart majd, amíg Marika, hazafelé bandukolva, hallótávolságon kívül nem kerül, mert akkor
úgysem bírja tovább, dudorászni kezd, ahogy szokta, és a szomszéd dűlőre már csengő hangját



kieresztve,  hangosan dalolva ér  át,  és  a  nóta  ritmusára menetelve szaporázza majd a  lépéseit
egészen hazáig.

 

Déli harangszóra ki is értem az ebéddel a tarló szélére. És mire, az árokpart poros partján, a
hőségtől  fonnyadozó  galagonyabokrok  csóri  árnyékában,  terülj  asztalkámat  rögtönöztem,  az
edényeket melegen tartó konyharuhákból, Papáék is odaértek.

Szó nélkül, de megkönnyebbült sóhajokkal, rogytak le az árokparti ritkás gyepre, és sapkájukat –
szinte  ugyanazzal  a  mozdulattal  –,  tarkójukra  tolva  szimatoltak  bele  a  térdük  közé  szorított
fazekacskákba.  Majd,  mintha  vezényszóra  tennék,  a  súlyos  alpakka  kanalaikat  is  egyszerre
merítették bele a forrón párolgó levesbe.

De alig nyelték le az első néhány falatot, Jóska báttya már bele is vágott, és ugyanott folytatta,
ahol másfél órával ezelőtt abbahagyta:

– Futni köllött ám báttya! Minden nap, reggeltől estig. Mer ha megálltál megfagytál! De jobb volt,
ha megfagytál,  mer ha nem, akkor előbújt a muszka. Az Isten se tudja honnan, de előbújt! És
mindegy  vót,  hogy  asszony,  vagy  gyerek  –  mer  férfiak  azok  nem vótak,  csak  a  nagyon  öreg
semmirevaló taták. Mindegy vót! Ott helybe agyonvertek, aztán lehúzták rólad a ruhát, csak azér,
hogy  mink,  akik  menekűtünk,  mink  ne  tuggyuk  lehúzni!  Mer  mink  is  lehúztuk  azokról
szerencsétlenekről, akik fölborútak – állt meg báttya az evésben –, a kabátot is, meg a bakancsot is,
hogy  meg ne  fagyjunk.  –  És  ezen  eltöprengve,  némi  csöndes  tűnődés  után  újra  enni  kezdett.
Megritkult fogaival vadul csócsálta az aratólevesben úszkáló, füstízű szalonnadarabokat, és mikor
kenyerével fölitatta a száját körülrajzoló, paprikaszínű zsírkarikát, a kezében tartott kenyérdarabra
meredve újra elkezdte:

– Nem vót mit enni! A németek meg, zabálva húztak el mellettünk a teherautóikon! De csak
rázták felénk az öklüket, ha utánuk kiabáltunk, hogy vegyenek fel. Csak egyetlen egyszer dobott oda
az egyik Hanzi egy komiszkenyeret,  mikor svábul szóltam hozzá, miközben segítettem kitolni  a
megsüllyedt ódalkocsis motorját, egy behavazott bombatölcsérből.

–  De  asse  vett  föl,  csak  adott  egy  komiszkenyeret  –  fejezte  be  Papa,  a  századszor  hallott
történetet.

– Nem. De csodálkozott, hogy honnan tudok én németül?

– Erre te, montad neki, hogy te magyar sváb vagy. De ezt aztán, végképp nem értette.

– Nem. Ezt végképp nem.

– Aztán otthagyott, mint eb a szarát!

–  Ja,  ja.  Pont  úgy  –  bólogatott  báttya,  majd  csörömpölve  belevágta  a  kenyérbéllel  tisztára
kitunkolt lábaskáját, az éthordó kosárba, amit legalább egy perce tartogattam már az orra előtt.

 

Mire,  vagy  harmadik  próbálkozásra,  végre  sikerült  úgy  letakarnom  a  fakóra  mosott
konyharuhákkal a használt edényeket, hogy a döngve szimatoló, kékhátú legyek ne férjenek hozzá,
Papa már le is terítette a kiskabátját a bokor árnyékába; és sapkáját arcára borítva, alig fél perc
múlva, már fújta is  a kását.  Jóska báttya meg, a napsütéssel  sem törődve, ott  helyben dőlt  az



oldalára, és a harmadik szusszanás után már ő is horkolt. És meg sem rezzent, mikor közvetlen a
füle mellett, az edényeket zörgetve, kitúrtam a még otthon kosár aljára csempészett filléres regényt,
egy Nick Carter füzetet, amiből majdnem egy fejezetet el tudtam olvasni, amíg jó fél óra múlva
mindketten föl nem ébredtek.

 

Papa már az első cigije végénél tartott, mire Jóska báttya is fölneszelt. És a báttya még úgy
fektében, anélkül, hogy akárcsak a fejét is megmozdította volna, mintha csak álmában beszélne,
elkezdte mondani: –Állandóan csak óvasol gyerek! Csak tunnám, hogy minek az a sok betű? Vót egy
ilyen  nálunk  is  a  harmadik  szakaszba.  Mikor  még  az  Urálon  innen  vótunk,  Golicínó  mellett.
Karpaszományos őrmester vót. Az is állandóan a könyvet bújta, mer civilbe valami tanárféle vót. Na,
az még a cigijét is összegyűjtötte, aztán könyvre cserélte, amikor csak tutta. Pedig a könyvér, meg
újságér nagyon büntettek, ha megtalálták. Ezér ez, hogy messze legyen az ajtótú, hogy legyen ideje
edugni a könyvet, ha váratlanul gyün az ellenőrzés, elcserélte az ágyát a barakk leghátsó sarkába.
Ecserélte arra az ágyra, amelyik legtávolabb esett a kályhátú – mutatta Báttya, váratlan lendülettel
fölülve,  hogy  merre  volt  annak  a  barakknak  a  hátsó  sarka  –,  majd  üveges  szemmel,  abba  a
képzeletbeli sarokba meredve folytatta: – Aztán egy, vagy két hétre rá, meg is fagyott. A hülye
könyvei miatt – bólogatott erősen Báttya, de erre már Papa sem bírta, és közbeszólt:

– De hát a mútkor még úgy mesélted, hogy a következő héten mínusz negyven fok lett! Hogy
olyan hideg vót, hogy még dógozni sem hajtottak ki benneteket, mer még a lehelet is megfagyott!

– A lehellet?! – ordított közbe báttya – Még a húgyunk is megfagyott a levegőben, és csörögve
potyogott a csizmánk orrára!

– Na, hát akkor attól a hidegtől fagyott meg az nyomorútt – vágott közbe türelmét veszítve Papa
–¬, ha más lett vóna azon a priccsen, akkor az is megfagyott vóna! – Jóska báttya meg fénylő
üstökével megint erősen bólogatva helyeselt:

– Ja, ja, hát ezt mondom én is! Ez ecseréte a helyét, hogy óvasni tudjon, aztán meg is fagyott
miatta!

De  Papa  erre  már  nem  is  válaszolt.  Dühösen  legyintve  fölugrott,  és  eltiporta  a  legyintés
lendületével földhöz vágott cigarettacsikket, aztán kaszáját felkapva, az innen is onnan is felcsendülő
kaszapengés ritmusához csatlakozva, elkezdte a délutáni nagyfenést. A percekig tartó módszeres
újraélezést, amit, ha jól sikerült, csak kisebb, néhány másodpercig tartó sorközi fenések újítanak föl
majd  a  délután  folyamán.  A  fenést,  amelynek  ritmusáról,  és  vékony  cikkantásokból  összeálló
dallamából,  az  aratók,  és  a  markot  szedő  asszonyok  távolabbról  is,  hátrafordulás  nélkül  is
felismerték egymást.

A férfiak még alkonyat előtt is – amikorra, a hajnal óta tartó gyötréstől, már az egész testüket
átjárta  sajgó  fádalom  –,  bajszukba  somolyogtak,  ha  meghallották,  hogy  valaki  vakondtúrásba
szaladva eltévesztette a ritmust, vagy, ne adj isten, követ fogva, az élezés előtt még kalapálnia is
kellett, mert előre tudták, hogy melyik pengésre, melyik nagyszájú asszony fog az évszázadok alatt
kiérlelt, újra meg újra elismételt kétértelmű tréfák, éppen odaillő rigmusával megfelelni.

Ilyenkor  még  azok  is  vigyorogtak  a  dombok  takarásában  lévő  távoli  végeken,  akik  az
ugratásokból, meg a rá adott, néha arcpirító válaszokból, távolság miatt nem is hallottak semmit.
Vigyorogtak, mert hallották a dombtetőről a nevetést. Aztán továbbadták, hogy a hallótávolságon túl
hajlongó emberek se maradjanak ki belőle:



– Na hallom, a Terus ángyi má megin megmondta! – ismételgették vég nélkül, és alig várták, hogy
estére, a nagy kondér körül elköltött, közös vacsora mellett is elismételhessék majd, hogy, hogyan
szólták le az öregasszonyok a mai legények semmirevaló munkáját;  amelyből természetesen, és
mindenki által elfogadottan, következtetni lehet a férfiúi képességeikre is. És, hogyan sajnálgatják
majd emiatt, kárörvendő vihogások közepette, az iruló-piruló, eladósorban lévő lányokat.

 

Napnyugta közeledtével, még az esti harmat leszállta előtt, itt is, ott is abbahagyták a munkát, de
Papa,  meg  Jóska  báttya  –  a  többiektől  még  mindig  kissé  lemaradva  –,  csak  azután  kezdett
szedelőzködni, miután kivágták magukat a tábla széléig, hogy holnap új sort tudjanak kezdeni.

– Kinn maradsz? – kérdezte tőlem Papa, állával a szűrű felé biccentve, én meg hevesen bólogatva
rávágtam:

– Naná, hogy maradok!

– Akkor ügyelj a szerszámokra! – mutatott az akkurátusan gúlába támasztott, éllel befelé fordított
kaszákra. – Reggel, mire fölszárad itt leszünk. És aludd ki magad, mer holnap délelőtt, amíg Marika
szedi a markot, te is beállsz vágni!

Aztán anélkül, hogy elköszöntek volna, hátat fordítottak nekem, és tempós lépteiket egymáshoz
igazítva, toronyiránt elindultak hazafelé a sötétedő tarlón. Nekem meg majdnem szétrepesztette
mellemet a büszkeség, hogy holnap én is a férfiakkal vághatom a gabonát, és csöppet sem aggódtam
azon, hogyan bírom majd erővel;  pedig azt már sejtettem, hogy alvás, az nem sok lesz ezen a
nyúlfarknyi nyári éjszakán.

 

Mire a szalmakazlaktól biztonságos távolságban megrakott tüzekhez értem, már ínycsiklandozó
illat szállt, a háromlábakra akasztott bográcsok felől. Négyben is főztek ma este, a csípős füstre
fittyet hányó, varjújelmezben serénykedő vénasszonyok, akik amellett, hogy ellátták az éjszakára
kint maradó aratókat meleg vacsorával,  és reggelivel,  fél  szemüket,  és fülüket,  még éjszaka is
azokon a süldő lányokon tartották, akik a folyamatos őrzés ellenére mindig megtalálták az alkalmat,
hogy vihogva és  elpirulva visszapillantsanak,  a  kacérabbak pedig akár vissza is  feleseljenek,  a
közeledés minden lehetséges módját kipróbáló legényeknek.

Mindegyik  tűznél  ugyanazt  az  aratóknak  való,  füstölt  szalonnával  alaposan  megbolondított
lebbencslevest kavargatták, amitől, a második tányér kitunkolása után, még a legéhesebb férfiember
is elégedetten törölte körül öklével a száját, megigazítva ugyanezzel a mozdulattal, hagyományosan
lekonyuló, vagy divatosan kefeformára nyírt, bajuszát.

Szokás szerint, Mari néni kondérjánál – mert ővele álltam, valami kibogozhatatlanul bonyolult,
távoli  rokonságban  –,  vártam  ki  a  sorom;  s  mivel  nagykamaszként,  a  legények  között  is  a
legfiatalabbak közé tartoztam, természetesen a sor végére kellett állnom. De nem bántam, mert
mögöttem, folyamatosan sugdolózva, és vihorászva, már a lányok sorakoztak, akik Imre bácsiról, a
rangidősnek elfogadott öreg gazdáról pusmogtak valamit, aki eddigre már végzett is a vacsorával,
mert ennél a kondérnál, mindig neki szedtek legelőször.

– E jó vót Mariska néni – szólt oda, a kazal tövében kialakított ülőhelyéről, a talpig feketébe
öltözött asszonynak, aki éppen az én tányéromba meregette a leves üst alján szaporodó sürejét. –
Komolyan mondom, még a tegnapinál is jobb vót! Pedig hát,  az se vót rossz – erősítette meg,
tányérját fényesre törölve az utolsó falat kenyérrel; Mariska néni meg, nem törődve a nevetéstől



pukkadozó lányok vihogásával, oda sem fordulva, inkább csak a kondérnak feleselve, válaszolt:

– Még szép, hogy jó! Öreganyámtó tanútam, hogy kell csinyáni. Ha öregapámnak jó vót, ahogy
öreganyám csinyáta; neked mér ne lenne jó?

És ámuldozva vettem észre, hogy az öregasszony, akit eddig legalább száz évesnek gondoltam,
direkt úgy kacsint ki huncutul, a szemébe húzott fekete kendő alól Imre bácsi felé, hogy mások is
láthassák. De én még erre sem – a lányok, most már gátlástalanul fölcsapó nevetése ellenére sem –,
akartam elhinni; hogy amit eddig csak, minden alapot nélkülöző, bugyuta szóbeszédnek véltem, az
talán igaz is lehet? Lehet, hogy Imre bácsi az éjszakai körútjait, amelyekre, ha fölneszeltünk, az
örökös: „Aluggyá, csak körbenézek”-et dörmögve állt tovább; lehet, hogy ezeket a körutakat, tényleg
a lányokra vigyázó, banyaláztól éberen alvó öregasszonyok kazlába bújva fejezi be?

De a következő pillanatban, már ki is szaladtak ezek a gondolatok a fejemből, mert miközben ‒
még  ugyanúgy,  mélyen  előrehajolva,  ahogy  óvatosan  Mari  néni  merőkanala  alá  tartottam  a
tányéromat ‒,  éppen fordultam volna ki  a  sorból,  valaki  úgy megrángatta  az  ingemet,  hogy a
tányéromban  gőzölgő  tűzforró  lé,  rálöttyent  a  csuklómra,  és  izzó  parázsként,  végigfolyt  az
alkaromon.  Hangosan fölszisszenve,  az  ideillő  káromkodást  keresve,  pördültem volna hátra,  de
öklelő  homlokommal,  éppen  a  vihogó  lányok  felhevült  falkavezérének  kebleibe  ütköztem.  Az
elképzelhetetlenül ruganyos keblekbe, melyekről visszapattanva rögtön megéreztem, hogy a nyakam
felől felkúszó pír, aminek mindig is képtelen voltam parancsolni, már meg is színezte az arcomat.

De még ez tapasztalatlanságomat hirdető pirosság sem zavart annyira, mint máskor, mert a
csodálatos kábulatban, amit addig elképzelni  sem tudtam, csak messziről  hallottam a kórusban
felharsanó  lánynevetést.  És  kiesve  az  időből,  egyre  csak  azon  törtem  a  fejem,  hogy  mit  is
mondhatnak nekem, Csordás Kati tulipánosan cakkos, nevető ajkai, amelyekről teljes révületbe esve,
képtelen voltam levenni a tekintetemet.

– Na mi lesz?! Még kéreted is magad? – kérdezte újra Kati; én meg fülig pirulva makogtam:

– Mi lesz? Hogy, hogy mi lesz?

– Hát játszol nekünk este? – kérdezte, majd visszafordulva, jócskán eltúlzott csodálkozással szólt
oda barátnőinek: – Nézd má! Még kéreti is magát! – Azoknak meg ennél, jóval kevesebb is elég lett
volna, hogy az előbbinél még hangosabb vihoghassanak.

Én meg ‒ hirtelen magamhoz térve ‒, csak ekkor döbbentem rá, hogy erre a hangos rajcsúrra
már mindenki bennünket figyel, és ezzel a szépségének tudatában lévő, rátarti lánnyal ellentétben,
aki élvezte ezt a szereplést, legszívesebben a föld alá süllyedtem volna; mert úgy éreztem, hogy a
kazlak tövébe húzódott csöndesen vacsorázó emberek nagyon jól látják és tudják, hogy miért vált át
az  arcom  pirossága  –  a  forró  levesnél  is  perzselőbben  égetve  a  bőrömet  –,  céklavörösből,
bíborszínűre.

– Játszom, persze hogy játszom – motyogtam, mikor végre megértettem, hogy mit akar tőlem Kati,
akivel, az elemi óta, ahol két évvel járt fölöttem, nem váltottam egy szót sem; és biztos voltam benne,
hogy azt sem tudja, hogy a világon vagyok; mert egy kósza pillantásra sem méltatott, amióta néhány
éve elhagyott a növésben, és egyik hétről a másikra nagylánnyá változott. És látva, hogy nem igen
hallotta meg makogva eldadogott válaszomat, megcsapkodtam a farzsebemet, és mutattam, hogy
most is nálam van a szájharmonikám, amit mindig magamnál hordtam; mert a hajnaltól, estig tartó,
embergyötrő munkanapnak, számomra is az volt a fénypontja, amikor egyszemélyes zenekarként,
ezzel a herflivel kísértem, az esténként körém gyülekező, öregek és fiatalok nótázását.



– Na! Akkor ma ne vacakolj olyan sokáig azokkal a katonanótákkal! Táncolni akarunk, mindjárt az
elején!

– Jó ‒bólogattam buzgón ‒, nekem mindegy.

Pedig nem is volt mindegy. Mert én is, azt a részét szerettem legjobban ezeknek az estéknek,
amikor a sokáig nyüglődő júniusi szürkület vége felé, végre kézen fogták egymást a lányok, és
csengő hangjukat egyre bátrabban kieresztve, követték a rangidős lányt, aki előénekelte nekik az
első  virágéneket.  Alig  vártam,  hogy  a  német  katonákkal  csencselt,  szájharmonikámba  végre
belefújhassam a szomorú dallamot, melynek vontatott ritmusára lépegetve, a lányok, egyre kisebb
kanyarokat véve, végül összezárták a kört; amiben aztán kart-karba fűzve összekapaszkodtak, és
néhány megtorpanás után, újra, meg újra irányt változtatva, járni kezdték a lassú körtáncot.

A körtáncot, ami csak eleinte volt halk és lassú, mert alig néhány, oda-vissza megtett kör után,
amikor  a  lányok  vidámabb dalokba  kezdtek,  és  hangosabbak  lettek,  már  gyorsítanom kellet  a
ritmuson,  mert  éreztem, hogy a süldő,  és  eladósorban lévő lányok,  már alig  bírnak magukkal.
Éreztem, hogy most már pörögni és forogni akarnak, mert a hajnaltól késő estig, hosszú ruhába
bújtatott, fiatal testükre tűző Nap, felforralta a vérüket, és ettől a forróságtól, amit most akartak
kitombolni magukból, mint a fékezhetetlen kancacsikóknak, ájulásig rohanniuk kellett.

És tényleg, ugyanúgy, mint a betöretlen fiatal paripák, hányták, vetették magukat a körtánc
közben, és az irányváltásokkor nagyokat sikítottak; aztán egymás arcába nevettek, hogy a következő,
egyre  erősödő  dobbantásokkal  bevezetett  irányváltásnál,  még  hangosabbat  sikíthassanak.  És
egészen addig rázták,  és  forgatták a  fejüket,  amíg a  lazán megkötött  színes  nyári  kendőjük a
tarkójukra nem csúszott, és a kendők alá föltekert hajfonatok ki nem szabadultak, hogy aztán karikás
ostorként csapkolódva és tekergőzve, végképp megvadítsák, a tisztes távolban ácsorgó, közönyt
mímelve  cigarettázó  legények,  és  a  hozzájuk csapódott  –  cigi  helyett,  szalmaszálat  rágcsáló  –,
nagykamaszok csoportját.

Ezen az estén is, ahogy várható is volt, a kese Pintér Laci tiporta bele elsőnek az ujjai közé
csippentett  cigarettacsikket  a  porba.  Ritmusra  taposott  rá,  hogy  aztán,  ugyanazzal  a  lépéssel
lendületesen elindulva, pont akkor érjen a körben forgó lánykarikához, amikor nagyfenekű, örökké
mosolygó Steiger Marika, éppen eléje pördül. Marika meg, hátra sem pillantott, amikor megérezte,
hogy  a  derekát  átölelő  kar,  már  nem a  lánybarátoké,  csak  –  mintha  végig  erre  várt  volna  –,
változtatott  egy  kicsit  a  forduló  ívén,  és  körtánc  lendületét  felhasználva,  büszke  mosollyal
belepördült Laci, paraszti munkán edzett, izmos karjaiba, és vele forgott tovább.

A koszorú meg összezáródott még egy kis időre, és az ének is folytatódott, de a lányok, szemük
sarkából, már mindnyájan a legényeket lesték, akik, mintha csak erre a jeladásra vártak volna,
mintha csak ez a kis lökés kellett volna nekik, hogy összeszedjék a bátorságukat, már gyűrték is
befelé az addig hanyagul kilógó átizzadt ingüket, és az ujjaikat fésűnek használva, hátratúrták a
szemükbe lógó hajtincseket; aztán elindultak, hogy fölkérjék, és táncba vigyék azokat a lányokat,
akiket éppen ezen az aratáson, vagy már évekkel ezelőtt kiszemeltek maguknak.

Én meg, a szájharmonikát átfordítva, egy oktávval lejjebb, lassítva, újra megismételtem a refrént,
hogy a párocskáknak legyen idejük elrendeződni, majd lélegzetvételnyi szünet nélkül belevágtam a
következő dalba. Egy olyan, pajzán kis kupléba, amiről már előre tudtam, hogy tánc közben is, az
egymás körüli forgások közben is, énekelni fogják a táncosok, és a táncosokkal együtt topogó, laza
körben álldogáló, nézősereglet is, akiket néha fél-, de nem ritkán egy egész taktussal lemaradva
követett, a kazlak tövébe húzódott, recegtetve nyivákoló, vénasszonyok kórusa.

– Hallod-e Rozika te, gyerünk a moziba be – harsogták körülöttem egyre lelkesebben, az öregek



és a fiatalok is, a háború előtti film betétdalát; melynek sokadik ismétlése után, az utolsó sor végét,
már úgy cifráztam ki, hogy mindenki érezze, hogy most a szokásos váltással, a film címét adó dal
következik;  csak  azért,  hogy  a  párok  akik  eddig  tempósan,  és  becsülettel  szaporázták,  és
kíméletlenül rúgták a port, a kazlak között táncparketté alakuló agyagos réten, hadd pihenjenek egy
kicsit, és hogy egymás karjában pihegve, végre közelebb is kerülhessenek egymáshoz.

Életemben először éltem bele őszintén magamat az „Egy csók és más semmi” szirupos idilljébe;
és éreztem, hogy ettől az átéléstől, még a harmonikám sípjai is másképpen, valahogy igazabbul
szólnak. És a fáradtságot felejtő aratók is valami hasonlót érezhettek, mert úgy lélegeztek együtt a
hangszeremmel, ahogy addig még sohasem.

– Egy csók és más semmi,  a vágyam csak ennyi,  és csendben elmenni  tovább – dalolták a
romantikus, fővárosi kuplét, ezek a kiöregedett földművesek, meg a felnőtt gyermekeik, akik csak az
aratás idejére kértek szabadságot;  mert ők,  egy könnyebb életben reménykedve,  szakítottak az
évszázados hagyományokkal, és gyári munkások lettek inkább.

Vég nélkül ismételtük el újra a refrént. Elismételtük, csak azért, hogy újra, meg újra élvezhessük
a lány, és férfihangok, szólamokra szétbomló harmóniáit. Mert ezek a temetőhegyi svábok itt sem
bírták ki, és ugyanúgy, mint a karácsonykor, meg a búcsújáráskor énekelt, régi német dalaikban, alá
és  fölé  terceltek  a  dallamnak;  akkora  gyönyörűséget  lelve  ebben  a  közös  dalolásban,  hogy  a
harmadik ismétlés után, sajgó ízületeikről elfeledkezve, még az öreg papák is fiatalosan pattantak
föl,  és fölráncigálták a berzenkedve ellenkező,  fogatlan mámikat;  akik,  amíg kérették magukat,
serényen visszatűrögették mákosra őszült hajtincseiket az éjszakára meglazított kendő alá. Aztán,
amikor a házi készítésű vászontutyit is sikerült előkotorni a derékaljnak ledöntött szalmakupac alól,
akkor belelépve ebbe a kényelmes mamuszba, apró csosszanásokkal követték, legénnyé fiatalodott
táncosukat és néhány forduló után, mikor már érezték, hogy ők is belejöttek, büszkén pillantottak át
a fiatalokra; hogy vajon azok látják-e, hogy ők hogy járják? Hogy eltanulják-e tőlük az aprózóst,
ahogyan ők is eltanulták annak idején, a régi öregektől?

A vonakodva ránk boruló júniusi éjszaka addigra már teljesen elmaszatolta a nappali színeket; és
Holdkelte előtti sötétségben, csak akkor jöttem rá, hogy miért érzem egyre fojtogatóbbnak a levegőt,
mikor a hamvadó tüzek parazsa alól utoljára fölcsapó lángnyelvek felé pillantva észrevettem, hogy a
sötétben láthatatlan, táncoló lábak által fölvert por, fekete ködként gomolyogva, már betöltötte az
egész térséget.  A fekete porfelhőt felfedezve rögtön megértettem azt is,  hogy miért  kell  egyre
nagyobb erővel  fújnom és szívnom a magasabb hangoknál  már fulladozó szájharmonikámat;  és
egyből tudtam, hogy a holnapi ebédszünet alatt, megint szét kell szednem, hogy kipiszkáljam a
kisebb sípokat eltömeszelő porrá töredezett ocsú- és toklászdarabkákat.

De ‒ miközben, a régi, és új dalokat variálva, végigjátszottam a szokásos repertoárt ‒, egyre
kevésbé tudtam a hangszeremre figyelni, mert egyre inkább csak az foglalkoztatott, hogy tényleg
úgy van-e, vagy csak beképzelem magamnak; hogy a táncosai válla fölött átpillantgató Csordás Kati –
akit, ha akartam, ha nem, szemeimmel egész este követtem –, tényleg egyre többször, és egyre
hosszabb pillanatokra felejti rajtam a tekintetét?

 

*

 

Amikor,  valami szokatlan zajra fölneszelve,  néhány percnyi  küzdelem után,  végre rászántam
magam, hogy kikukkantsak a kellemesen bemelegedett szalmavackomból, szomorúan állapítottam



meg, hogy máris vége az éjszakának; mert az ég alja keleten már szürkülni, sőt, legalul, vékony
sávokban, már fehéredni kezdett. De alig hanyatlottam vissza fekhelyemre, hogy lopjak még néhány
percnyi pihenőt, amikor megint megismétlődött az a furcsa zaj, ami az előbb megébresztett, mert az
idétlen, össze-vissza csattogás, sehogy sem illett bele abba a hajnali álomba, amelyben, Csordás
Katival  szorosan  összesimulva,  éppen  valamilyen  sohasem  hallott,  gyönyörű  dallam,  andalító
taktusaira táncoltunk.

Csámpás volt az, a Lőrinc bácsi sánta öszvére. Ott botorkált a tavasszal hanyagul visszatemetett
kisbunker – nagyobb esők után egyre lejjebb roskadó –, földkupacain, ahol a megkevert földből új
erőt merítve, soha nem látott magasságú szamárkórók, és útifüvek törtek az ég felé. Ezeknek a
gazoknak az illata csalhatta ide Csámpást, aki nem tagadta meg egyszerű szamár felmenőit, mert –
miközben patáival hangosan csattogva tipródott a földhányáson fehérlő, öklömnyi mészköveken –,
harsogva harapdálta le a legszúrósabb kórók és bogáncsok hajnalban illatozó, lila virágait.

–  Hogy a  rosseb egye ki  a  beledet  –  morogtam miközben kimásztam a szalmából.  „Meg a
gazdádét, aki nem képes rád zárni azt a kurva istállót” – tettem hozzá gondolatban, miközben, csak
úgy mezítláb, beleléptem munkától elvásott katonabakancsomba.

Abba bakancsba, amit az oroszoktól ellopott szűzdohányért kaptam cserébe, amitől akkor, 45
tavaszán,  a  lehető  leggyorsabban  akartam  megszabadulni;  és  az  első  adandó  alkalommal,  az
értékegyeztetéssel mit sem törődve, el is kótyavetyéltem.

 

***

 

A ládika szűzdohányért, amiért a megszállás utáni negyedik, vagy ötödik napon, falhoz állították
az egész családot. Mert valamelyik szoldát kiszúrta az én mindenhol ott sertepertélő öcsémet, aki,
miután  ellopta,  a  valamelyik  szomszédunkba  bekvártélyozott  ruszki  tiszttől,  a  patentül  záródó
fadobozkát, nem túl taktikusan, egyenesen hazarohant vele.

Lihegve toppant be a konyhába, de a köszönést helyettesítő „Mikor lesz ebéd” után olyan ártatlan
pofával ült le a kispadra, hogy Mama szokásos „Majd amikor azt mondom” válasza után, nem is
figyeltem volna rá tovább, ha szemem sarkából el nem csípem, azt a csak nekem szóló kacsintást, és
a vele együtt járó jellegzetes biccentést, amivel az öcsém jelezni szokott, ha csak kettőnkre tartozó
megbeszélnivalója akadt.

Egy  kicsit  hezitáltam  –  mielőtt  elindultam  volna  az  udvar  felé,  ahová  ilyenkor  néhány
másodperces késéssel utánam szokott szivárogni, hogy ott megbeszéljük a dolgainkat –, mert az
utóbbi hetekben egyre inkább azt éreztem, hogy nincs már kedvem az öcsém gyerekes hülyeségeivel
foglalkozni; majd mire mégis elhatároztam magam, hogy jó akkor kimegyek, váratlanul mindenkinek
másfelé akadt dolga, és kettesben maradtunk a konyhában.

Laci azonnal kihasználva az alkalmat, előráncigálta kabátja alól, és büszkén az orrom alá dugta
szerzeményét; és közben az izgalomtól elcsukló hangon, egyre gyorsabban és egyre érthetetlenebbül
hadarva próbálta elmesélni, hogy milyen kalandosan és milyen ügyesen jutott hozzá ehhez a talán fél
kilónyi, vágatlan dohányt tartalmazó dobozhoz.

De nem túl sokáig mesélhetett, mert mire suttogó hadoválásából nagy nehezen kihámoztam, hogy
miről is szól ez a történet, nagy reccsenéssel már be is rúgták az utcai kaput, és a következő
pillanatban,  a  furcsa,  szlávos  gurgulázással  ordibáló  katonák  csizmái,  már  ott  trappoltak  az



udvarunkon.

Éppen csak annyi időm maradt, hogy az öcsém kezéből kitépett ládikát benyomjam a konyha
sarkába  elrekesztett,  naposcsibéit  melegítő  kotlós,  tyúkszaros  szalmája  alá,  mert  mire
visszafordultam  már  bent  is  voltak.

Iszonyatos bakabűzt árasztva lepték el a házat, és fegyvereikkel hadonászva olyan rémisztően
kiabáltak, hogy néhány pillanatig teljesen biztosak voltunk benne, hogy most mindjárt végeznek
velünk. És még inkább megerősödött bennünk ez az érzés, mikor Papát, aki éppen fát vágott a ház
végéhez támaszkodó fáskamrában, nagy diadallal beterelték azok, akik az udvaron, és az ólakban
végezték ugyanazt a szisztematikus dúlást, és keresést, amit a társaik itt bent a házban.

–  Tábák,  tábák  –  ordították  bele  az  ő  arcába  is,  miközben  odapenderítették  mellénk,  mert
bennünket,  addigra már arccal  a  fal  felé  fordítva felsorakoztattak az  előszobában;  mire,  a  két
asszony, Mama, meg a sógornője, Jóska báttya felesége, mintha csak erre vártak volna, nyüszítve
felzokogtak. A sokktól egészen eddig megkukult kislányok, a tizenhárom éves húgom, és az egy éves
unokahúgom,  az  anyjuk  sírását  meghallva,  szintén  egyszerre  felzokogtak,  és  sírásuk  hangja
összevegyült a saját magukat, és egymást ordibálva hergelő katonák kiabálásával, és a felboruló
bútorok ropogásával. Mi az öcsémmel, miközben rémülettől vacogva álltunk a falnál, csak azért nem
kezdtünk el sírni, mert a szemünk sarkából időnként felpillantottunk Papára, aki annak ellenére,
hogy hátáról cafatokban lógott a katonák által megtépett ing, megnyugtatóan visszahunyorított ránk.

–  Nyugi  –  suttogta  dohányzástól  örökké rekedtes  hangján  a  fal  felé,  aztán  hangosabban is
kimondta: – Nemsokára belefáradnak.

De arra azért még várni kellett, mert ezek a déli-hadseregcsoporthoz tartozó, emberfarkassá
változott katonák, akik évek óta, sok ezer kilométert futva, és gyalogolva üldözték a felperzselt
falvakon, és a kifosztott, harcmezővé rombolt városokon keresztül, a körömszakadtáig védekező,
utolsó töltényig harcoló németeket, ezek nem fáradtak el egyhamar.

És látszott, hogy nem is először csinálják ezt a műveletet. Mert csak néhány perc kellett nekik
ahhoz, hogy rommá zúzzák az egyszobás házunk szegényes berendezését. És miután kifordították
sarkaiból a szobát, meg a spájzot, a konyhát vették kezelésbe.

Amikor  már  az  összes  edényt  kiszórták  a  konyhakőre,  és  csörömpölve  tipródtak  Mama,
ünnepnapokra tartogatott hozományának maradványain, akkor már éreztem, hogy közel a vég, mert
tudtam,  hogyha  a  konyhaszekrény  melletti  sarokban  megtalálják  azt  a  rohadt  dohányt,  akkor
bosszúból – ahogy már ezerszer hallottuk a háború kezdete óta közszájon forgó rémtörténetekből –,
halomra lőnek mindnyájunkat.

– Halomra lőnek mindenkit a ruszkik – mondogatták már évek óta, a rémhíreken csámcsogó
vénasszonyok.  Azután,  ha  gyerekek  is  voltak  a  hallgatóság  között,  mintha  azok  hallássérültek
lennének,  hangjukat  suttogássá  halkítva  folytatták:  –  De  a  nőket,  a  nőket  előtte  még  meg  is
erőszakolják!

De  a  lábamból  csak  akkor  szaladt  ki  végleg  az  erő,  amikor,  szemem sarkából  visszalesve
észrevettem,  hogy  az  egyik,  cigányosan  fekete  képű,  pöttöm katona  –  aki  legalább  egy  fejjel
alacsonyabb volt, mint a többiek –, mire készül. Mert, ez a többieknél jóval fürgébb, higanymozgású
emberke, mintha olvasna a gondolataimban – miután rám pillantott –, ledobta magát a kotlósfészek
kerítéseként  szolgáló  kispadra;  és  a  huppanás  lendületével,  már  nyúlt  is  a  szokatlan  zajoktól
megkeveredett madár nyaka felé.



De azt, hogy elérte e, azt már nem láttam. Mert az ájulás határán egyensúlyozva, amikor a
látóteremben úszkáló, gyorsan szaporodó fekete foltok már amúgy is eltakarták előlem a világot, egy
pillanatra  inkább  lehunytam a  szemeimet;  és  csak  a  váratlan  hangerővel,  hőbörögve,  felcsapó
zsiványnevetés hangjaira nyitottam ki újra.

És eltartott néhány másodpercig, amíg az oroszul hadováló, térdüket, és egymás pufajkás hátát
csapkodó alakok tekintetét követve rájöttem, hogy min röhögnek ezek az elvetemült haramiák. Mert
a fekete emberke, megjátszottan siralmas képet vágva, megint végignyalta kézfején azt a pirosló
sebhelyet, amelyből már, mocsoktól meghatározhatatlan színű nadrágjára is rácsöpögött, a kotlós
hegyes csőre nyomán kiserkedt vér.

– Vengerszkíj kúrü – rikoltotta valószínűtlenül magas hangon az orosz, mielőtt megint a szájához
kapta  a  kezét.  –  Fasisztkájá  kúrica  –  fenyegette  meg  játékosan  az  ujjával  a  fejét  kapdosó
kotlóstyúkot; és ezen a katonák már kórusban, és viháncolva nevettek. De annyira, hogy bennünket
is önfeledten oldalba vágtak, és intettek, hogy mi is forduljunk arra, és nevessünk velük.


