
MARKOSZ PARTIZÁNJAINÁL
Irta; Daviceo Oszkár

Részletek a szövetségi kormány által 
kitüntetett könyvből.

Utunk lefelé ereszkedett a sziklák között utatvájó te  patakra, az
után a ritkás, senyvedt erdőcske mellett felkapaszkodot t a fennsík 'Szé
lére. A fennsi'k tölcsérszerűein tárult* ki ellőttünk, belenyúlva a végtelen
ségbe; sötét, friss fű nőtte be és kisebb szétszórt nyájcsoportok lege
lésztek rajta. A juhok lassan mozogtak a fűben és ahogy lábuk edve
szett a mély fűben, úgy tűnt, mintha nem is juhok, hanem valamiféle 
lankadt-vitorlák, amelyek mint hullámfodrokon siklottak előre a füvön. 
Ez a kép persze csak felv,áttanít, hogy nyomban szerteoszoljék, mert ér
telmetlen. Bizonyára csak a fáradtságon keresztül látszott így.

De spnki sem is lovagolhatott lépésben. BLatadt volna a. nyeregben 
és nyomban leesck. MuratovvaJ meg is történt, ddiát különben sem jó 
lovas.

Meghajtottuk a lovakait és végigvágtattunk a fennsik keskeny ös
vényén, magunk mögött 'hagytuk az előőrsöket, ak&k kézzel, puskával 
integettek utániunk, de az éneket ekkor sem hagyták abba. Néhány W- 
lométter után lelassítottunk, addigra felmelegedtünk és kivertük az ál
mot a szemünkből. A vérkeringés ismét elevenebbé vált, szemhéjunk 
-nem tüzelt, a bágyasztó, nyomasztó fáradtság terhe enyhült és végre 
magamba szívhattam ennek a tágas, köröskörtíl ligetekkel szegélyezett 
fennsíknak a szépségét. A gamolygó, bolyhos felhők elolvadtak, nyom
talanul eltűntek, az ég mély ktlkisége mond tágabbra tárult és újbóli fel
ötlött a gondoM, hogy ̂ lehetetlen, hioigy »az emberek háborúznak, mert 
niiiics a világban olyan ‘ellentét az emberek között, amit nem lehetne 
emberségesen rendezni. Csak meg kell fogni a kezüket, elvezetni őket 
erre a távoli, csendes fennsíkra és csendes szóval megkérdezni: »Nő
im t, mi van?«

És senki közülök nem tudna semmi rosszat mondani, még ha még 
oly konok is, mert elveszettnek, semminek érezné magát ahhoz a vég
telenséghez képest, arnni ott kezdődik, láthatatlanul, túl a szegéllyező li
geteken. De amint kijutottunk a fenns król, ez alól az üvegbúra ailóL. s 
megint ilefelé ereszkedtünk a köves, meredek mélységbe, a mederbe, 
amit a régmúlt gleccser-korszak földet tépő óriás buldozserjei vájtak a 
sziklak közé, egy gépfegyver rövid, rekedtes kattogását hallottuk fient- 
rő!, a levegőből. Mindjárt fel is fedeztük a repülőgépet, amint tőlünk 
nyugatra, a hegygerincek fe.ett keringett.

Ez a rövid, távoli gépfegyverkattogás visszahozott bennünket a 
valóság világába, amelyről néhány boldog, béké̂ s piililatnatra megleled- 
keztünk. Két partizánlány vállra vetett oiipőkkd. nadrágjukat a telt, fe
hér térdek fölé gyűrve, óvatosan lépkedett a megáradt patakban, nem 
mert átmenni ott, ahol a többiek, akik nem féltek, hogy 'leszédülnek, 
vagy legyűrték félelmüket és a két part közé vetett egyszerű fenyő-
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iáikon másztak át, tizenöt méter maiga-sban a zuhogó, habzó áradat, 
fellett.

A ilegközelebhi hegygerincről léláttunk a szántóföldekre, igazi völgy- 
katlan Moilt. odatapadvia a meredek falak mélyéhez* Taita őszi árpa hul
lámzott, már kezdett sárgulni. S a lankásokon és lenit a mélyben is 
mándenüitt elszórt házak fehérlettek a virágba borolt fák között aone- 
•lyeík a virágok terhétől lehúzott, összevissza ágaikkaí együtt ás csak 
apró mezei virágoknak tűntek. S a sízakadatfamil M ló  felhozó, röpkö
dő szirmok valami eieven ködgomolyként övezték a 'láthatatlan mada
rak általi mozgatott faikoronákat.

A láthatár <szíwe lassanként vörösbe játszott, a szellő erősebben 
lengette meg a fákat és kalászokat a legelők felől mind világosabban, 
hallatszott a tülök szava, vagy a pásztorok elnyújtott kiáltozása. A nap * 
pontosan nyugaton, nem égetett többé és megengedte, hogv az ember 
hunyorogva belenézzen kihevült. lángoló arcába. A fehér Olympus pe
dig farkasszemet nézett a nappal.

Az Oilympuson túl pedig, a hegytől eltakarva, légvonalban nem. 
több, mint hatvan kilométer távofeáigibain, terpeszkedik a csúf, piszkos,, 
viharos életű, ittas és elhanyagoilt milliós város — Szalonáki. Kikötői 
sétányán vaisárnap százezernél több iifjú és leány sétál: mielőtt elrln- 
duilnak a korzóra, M kenik, fenik, csinosítják masukat, hogy magukra, 
vonják annak a tekíintetét, akinek a tekintete miatt késziiülodnek.

Ez a népség egész nap ténífereg a parti sétányokon, csak este bom
lik »fel kis csoportokra, szóródik szét a tánchelyekre, filmeket nézni,, 
giumit rág, csókollózik a sötét kapualjaikban, másnap pedfe munkáim 
megy hivataloíkba, műhelyekbe, rakpairtra. Szaítókában ezek a »polgá
rok« panaszkodnak, hogy unatkoznak, igyekeznek minél tisztességeseb
ben kijönni a jövedelmükből, s apró, önző — íetoeitő és lehetetlen — 
gondok töltik be életüket. A városban- égnek a lámpák, persze csak. 
szegényesen, »mert a vflllanyteflep levegőbe repült és aiz áramat két meg
felelő turbinákkal felszerelt angod toripedóromholó szolgáltatja, dis kor
zózni lehet és élni. Nyomorúságosán és iPi’szkosan élni többször éhez
ve. mint jóllakottan, keservesen, mint mindig, ha az ország nem szabad.

(iermaiin szerette az ellentéteket:
— Itt pedig, a hegyekben, kegyetlen; háború dúl — mondta; Nyílt, 

háború, amit sejmmi sem 'leplezhet. A királyi kormány büntetőexpedi- 
cióí1 felgyújtják a faiívakat a csendőrök .gyilkolnak, a bíróságok egéisz 
családokat tönkretesznek ítéleteikkel. De a nép védlekeziik. harcol, meg- 
szervezte hadseregét. S mi »most a hadisereg- álltai felszabadított vidé
keken haladunk át, ahol megteremtették államukat, jó, emberséges ural
mukat

Hat óra hosszat mentünk az elhagyatott ösvényeken és egész úton 
senkivel sem találkoztunk. Amikor pedig ilakott hellyre, liankáson fekvő 
failuhoz értünk, amdy fentről termékenynek és dúsnak látszott, kitűnt, 
hogy a valósásgban nagyon kietlen, szegény és még a kevés termésért 
is annyi fáradságot igénylő föflidíben is. szűkölködik. A köves kis tago
kat kapával művelik meg, a !gyiimöl:osifákaft minden évben meszelik, de 
az árpa alig tart el karácsonyig és a gyümölcs csak ritka gyermek- 
öröm.

A faluba érve a partizánlányok új szakasza váltotta le a bennün
ket idáig kísérő pa*tizánlányokat. A (leváltottak piihenmeik néhány órát, 
azíutáni az éj leple alatt visszatérnek Kasztanofütoba. Magukban-. Kato
nák. Holnap délutánra odaérnek. Az egyik lány önkéntelenül felkiált:
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»Haza!«, a többi ir.egrázkódik, reátekfrit. azután üresen bámul a sem
mibe.

Az új lányok görögök. Altaosonyabbak és isdkfcat sötófcebbek a szí
nlelik. mint a macedón lányoknak. Nagy, fénylő szemük van. De a leg
szebb .közöttük Andromacha, nyidánk, itekóntete nyílt és lángoló, me
rész. Finom boné bársonyosain sírna, balja vörösbeíátszó fekete. IMlá- 
mos és éppien most tűzött bajába egv vörös, vadrózsát.

Odalép hozzám a fiatal görög Heány és megkérdt igaz-e, ihogy a 
bizottsággal jártaim Ekater inában is? Onnan származik éls már öt hó
napja nem hallott hírt övéiről. Egész ddö alatt harcolt, résztvett a csa- 
patmozdulatokban és nem is csoda, hogy nem étkeztek meg a levelek, 
dehát, mégis. . .  Beszélni kezdtek az öreg ekaiteríni orvosiról, Donba- 
zoszról, aki, habár megfenyegették, hogy megölik, ha megnevezi fiá
nak, az iifjú harcosnak a igyílikosát, férfias bátorsággal mutatott rá a 
teremben, a bilzottság előtt a csendőrifőhadnaigyra.

— íme, ő a fiam gyilkosa, ő szervezte szeptemberben a demokra
tikus ifjúság lemészárlását Ekaterinában — mondta az öreg orvos és 
hozzáfűzte: — Félóra előtt pedig fenyegető cédulát kiüldött nekem: 
»Agyonnyomlaik, mint egy poloskáit, ha kiköpöd, amüt nem szabad«. 
Tessék ellenőrizni, vájjon az ő kéziráisa^e?

Donbazosz követelte. hagy a szakértők állapítsák meg. .kinek a 
kézírása van a cédulán, de a bizottsáig sietve úgy szavazott, hogy a 
grafológia •nem tartozik hatáskörébe.

A történet végét már nem anondhatttaimi el. mert az ELASz hiümnu- 
szát énekelve panaszitok érkeztek a környező ifalvakból és települések
ről.

Négynapos, megerőltető utunk végéhez, közeledett Kétszázötven ki
lométert tettünk meg, hogy taláSkozzunk Markosz .tábornokkal.

Mindazok után, ami történt nem nehéz kütaílállni. mért vezette 
Lund* egész az albán határra az aíHzottságot, ameHynek találkoznia 
kellett volna Markosz tábornokkal. Amikor Lund Amudárban megkér
dezte, hol van a Demokratikus hadsereg főparancsnoka, azt a választ 
kapta, hogy valahol Tesszálfóban, de lehlet, hogy Attikában. Az angol 
és amerikai kiküldöttek és velük együtt a pártatlan Lund' minden áron 
ki akarták játszani a Biztonsági Tanács nagyon is szabatos utasításait, 
hogy elszabotálják ezt a rájuk nézve kellemetlen találkozást.

Elhaladva a Kriszomilya előtti úton ránk váró, felsorakozott zász
lóalj előtt, semmiből sem következtethettünk, hogy itt találkozunk Mar- 
kosszal

A nép itt is kijött a falu elé. Az elnök — kemény, szembetűnően szi
kár, haragosan összeszorított ajkú. deres fejű, csontos paraszt — mielőtt 
átadta volna a falu emlékiratát, megtartotta szokásos beszédét. Semmi 
sem mutatott arra, hogy utunk végétért. Minden úgy volt, mint eddig 
másutt.

Az elnök mellettünk lépkedett. Mig mi kettőt léptünk, ő egyet, de jó 
hosszút, és megállít, hogy ismét egy vonalba kerüljünk. Riasztó mély 
hangján a csendőrök és a »király banditái« terrorjáról mesélt, amely ad
dig tartott, mig a nép ki nem mondta: »Eddig és ne tovább!«

Ezt a »ne tovább«-ot olyan ádáz dühhel és határozottsággal mondta, 
hogy kizártnak tűnt fel, hogy a »király banditái« tovább merészelné4”

*) Az albizottság elnöke.
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terrorizálni a népet, még, ha erre parancsot is kapnának. Úgy tetszett, 
mintha ez az erős, hatalmas paraszt minden erejét ebbe a két szóba ön
tötte volna.

— Varkiza után — folytatta, megvárva, hogy beérjük — a halál, bo
csánat a szóért, olyan bordélyt nyitott egész Görögországban, hogy nem 
volt tanácsos lányoddal vagy akár magadnak is az uccán mutatkozni.

— Rosszabb és szégyenteljesebb volt, mint a svábok alatt. De mit 
tehettünk! — mintha valamiért mentegetőzne.

— Senki sem háborúzik szívesen. De nem volt más választás — és 
így van már négy hónapja — felszabadultunk. Hogy azok ott lent mit 
kieséinek az offenziváról? Hagyd rájuk. Kutyaugatás nem hallik az égbe.
A hadseregük semmi. Konzervet esznek — és ez is semmi. Közülünk 
pedig mindenki olyan, mint akiről* azt mesélik: egy' bolond kést rántott
— száz okos meg elszökött! Csakhogy airról nem tudom, bolond volt-e 
vagy sem, de a mieinkről tudom, hogy hősök.

A faluban újabb tömeg tartóztatott fel bennünket, fippen akkor ér
keztek a környékbeli településekről. Még nincs egész dél, de közel jár 
már hozzá. Az utolsó tavaszeleji délelőtt még nagyon ifjú napsugarai 
minden erejüket latbavetik’ hogy fölégessék testünket.

A szellő, amely reggel óta egész úton szárítgatta homlokunkról a 
verejtéket, egészen elült, úgyhogy a fenyőfák á lejtőn, és a kővesúton 
felsorakozott zászlóalj katonái egyformán mozdulatlannak látszottak. 
Csak az elnök köré tömörült nép mozgolódott állandóan. Valahonnan egy 
gyerek futott ki és nyomában felbukkanó anyjával együtt felénk sietett. 
Az újabb, hosszabb és kevésbbé érdekes beszéd alatt az ifjak állandóan 
sugdolództak, a lányok pedig, néha egyszerre többen is, hirtelen neve
tésben törtek ki. s ez a nevetés olyan síma volt, mint telt, gömböíyü 
nyakuk. Senki sem tudta miért, de félbe nem hagyva a nevetést, vala
mennyien arra törekedtek, hogy ugyanakkor titokzatosaknak lássanak, 
mintha azt mondanák: »Miért néznek bennünket! Mindehhez semmi kö
zük. Megvannak nekünk a mi fontos leánytémáink!«

Amikor pedig az elnök befejezte és Graur* köszönetét mondott, síírű 
sugárban emelkedett magasba a taps hangja, és ott lebegett felettünk, 
nem oszlott szét — mondhatnám — mint zajjal telitett fehér fényes kiis 
felhő. Egy hosszúnyakú szikár ifjú, most szemét lehunyta, mereven hát
ravetette fejét, nagyot lélekzett, majd kezét ökölbe szorítva s kissé eltá- 
volítva megrázkódó testétől, teljes erőből kiáltotta:

— Na figun i Angii!*
— Na figun** — kapták fel mindannyian a kiáltást.
Az ifjú hatalmas ádámcsutkája borzalmasan ugrált le-föl, mintha 

bele akart volna szakadni hatalmas torkába. A lányok, partizánlányok 
és parasztlányok énekelni kezdtek, s csakhamar hullámzott a tánc.

Nem volt túlságosan meleg, a na«p kellemesen sütött. Kikicasz*** cstt* 
lógó szemekkel és ruganyos léptekkel hagyta el a táncolókat. a mosoly 
még most is ott játszott nehéz bajúsza alatt, amely azonban eltakarta* 
nem engedve, hogy könnyen kiformálódjon és elárassza egész arcát.

Egy sárgakendős leány, arcán kedves, élénk kis gödröeskékkel, ame
lyek mintha állandóan változtatták volna helyüket, egy nagy kondérból 
megkínált bennünket egy pohár vízzel, két másik leány Pedig: közülünk

*) Graur az albizottság szovjet tasja.
*) Ki az angolokkal!
••) Ki veíűk.
***) Az aíllbizottság mellé beosztott magasrangú partiján*tiszt.
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mindenkinek átnyújtott egy-egy kis koszorúcskát ibolyából, sáfrányból 
és vadszekfűből.

A falu terén egy csoport harcos ült a ia alatt, amelynek már olyan 
rövid volt az árnyéka, hogy lábuk térdtől a bakancsig kivillogott belőle. 
De egészen lefoglalta figyelmüket egy szétszedett golyószóró és valami 
angol nehéz géppuska tisztogatása, amelynek olyan széles volt a láng
fogója, mint valami ágyúcső.

A zászlóalj kapitanosza kivezetett bennünket a falu szélére a hegy 
felé, a kerek fensíkon már kicsírázott árpa mellett. Elérkeztünk az erdő 
mellett álló utolsó épületig. Kezével mutatta, hogy az egyszerű paraszt
házacska udvari falához erősített kezdetleges lépcsőkön kel! felmásznom.

— Erre.
A kivénhedt, korhadt fenyőfalépcsők enyhén és zsörtölődve rázkód

tak lábunk alatt. Fölkapaszkodtunk az elsfő emeletre. Jobbra egy szoba 
nyitott ajtaján át látszott, hogy két nő guggolva szeleteket vág kukori
cakenyérből és a tiszta felmosott padlóra helyezett meghámozott ke- 
niénytojásokból. Egy harmadik partizánhő egészen nekilendülve vasalta 
fehér ingét, amelyet szintén a felsúrolt sárga padlóra terített.

Bementünk egy másik üres szobába.
— Hogyan? Hát nem akarnak borotválkozni? — kérdezte Kikicasz, 

aki nagy dérrel-durral beszaladt utánunk. — Gyerünk gyorsabban, gyor
sabban, Jiogy ne ilyen borotválatlanul kerüljenek Markosz tábornok elé. 
Hisz egy rövid óra múlva már itt lesz.

És tenyerével végigsímítva beesett arcát, kisietett a szobából.
Pengéink tompák voltak, de hevességünk, sietségünk és idegessé

günk miatt úgyszólván mindannyian összekaszaboltuk magunkat. Utána 
áthajolva az erkély korlátján gyorsan megmosdottunk.

Amikor pedig kiborotvált, tiszta és megszáradt arcunkról lefejtettük 
a törölközőt, jól belenéztünk egymás szemébe, először e négy és fél 
napos menet után. Lesoványodtunk, szemhéjaink megdagadtak, arcunk 
lebarnult és felégett, egyeseknek pedig az orráról vedleni kezdett a bőr. 
s olyan rózsaszínű volt, mint a fiatal újkrumpli. De a fáradtság ellenére, 
amely beesett szemünkbe erősen bevésődött nagyon boldogok voltunk.

Nevetgélni kezdtünk, egyik a másikról elmesélve minden nevetsé* 
geset, amit útközben észrevettünk. Eleinte általános éícelődéseink azonban
— mindenki tréfát űzött mindenkivel — fokozatosan a ió természetű Pe- 
rov*) felé kezdtek irányulni, akit »Gyenge Hely«-nek neveztünk el. Ö pe
dig hunyorogva üldögélt egy kis széken. Térdére könyökölve, fejét tenye
rébe hajtva megkísérelte, hogy elaludjon, miután nem sikerült »túlbeszél
nie« bennünket. De minthogy az elalvás sem ment, legalább szeretett vol
na ránk megharagudni, de ez a harag sem sikerült, habár igen-igen kí
vánta. Ilyen volt a természete. Nem tudott haragudni. Akkor ismét szun
dikálni kezdett, de hirtelen kinyik az ajtó.

.. • ^Nagyon karcsú fiatalember állt a küszöbön. Széles tiszti őv volt 
a derekán, mellén a vállszíj egy másik szíjjal kereszteződött, amelyről 
baloldalon egy nagy »Valter« függött új fényes tokban. Karcsúsága miatt 
alacsonyabbnak látszott, mint amilyen valóságban volt. Tiszta örömteli mo
sollyal ránk nevetett és nagy ibolyákék szemével figyelmesen szemlélt 
bennünket.

Markosz tábornok volt.

*) Szovjet ujságíró.


