
г,đнтNс  PBTEXR:  

Kocsis, a kuvikmadár  
(Elbeszélés)  

M,ár a marhavagónban sok baj volt Kocsissal. Mert újra bevagóní-
raziák őket ёs utaztatták išmét napokon át: most az egyszer megint nyu-
gatról keletre. Országokon át, Franciaországból Lengyelországba. Hogy  
még mindig fiél Európát kocsikáztathatják vegig velük, ha az egyik  
fronton megszorulnak és máshová akarják vetni đket, ahol még nem ko-
pogtat az ellenség. Ellenség? Ostobaság, a németeknek ellenség, nekik  
jóbarát és felszabadító! És még mindig van hozzá vonatszerelvényük, hogy  
őket, hitvány foglyokat, tábori kukacokat »mentsék« az »ellenség«  elő l. 
Hát annyira nagy értéket képviselnek ők? Vaj jon mit is akarhatnak ve-
lük? Nem mindegy ' utoljára is, hogy hal hagyják el őket, melyik út  
árkában?! Csak végigsöpör fölöttiik a géppuska és soha senki г  többel fel  
nem szabadítja őket. Ez különben is szokásuk. Különösen, ha valaki nem  
bírja mára gyaloglást. Nos, egyelőre még van az ő  résziekre is szerelvény.  
;diát hány vonat van itt még? És hány! pár kerék, ami, a gy őzelem érde ►-
kében száguldozik, mert hisz még mindig rá van írva a vagónra : »R S.der  
müssen rollеn für den Sieg!« Hát ki lehet őket egyáltalán böjtölni?  

Sck baj volt Kocsissal mára vonaton is. Különösen az: utazás elején,  
amikor benn álltak például Frankfurt romokban hever ő  gyárvárosának ' 
árllrnnásán és megszólaltak a szirénák és megjelentek a fejük fölött az  
angol és amerikai rerptilSk. Mert mégis csak más ' az a táborban és más  
itt, a nagy teherállomáson. Ott még a németek is, asszonyok és gyerekek,  
odahúzódtak a drótsövényekhez. Ott érezték magukat a legnagyobb biz-
tionságban, mert csak ritkán fordult el ő ,  hogy a tábort is bombázták az  
amerikaiak. Olyankar persze százszámra égtek a rohangáló emberi fák-
lyak,. Nem is lehet, hogy nem maguk a fasiszták rendelték ide ezeket  
a repülőket, hogy így olcsón végezzenek velük, hiszen Th S lmannt is i y  
bombázták le egy koncentrációs táborban nemrég. Lehet ugyan, hogy  
tokkor már halott volt, mikor a bomba beléhullott. De annyi bizonyos,  
hagy végezni akarnak már velük. Csak nem cepelik ;  őket országokon át,  
nуíignek? Minek is vették el b őlük a bakancsukat, minek is raktak bilin-
cseket a kezükre alighogy felszálltak a vagónba, még Strassburgban? Ott  
olyan szép volt az élet a földalatti er ődítményben, ahol a fejük fölött  
aegeltek a birkák a rossz; poros akácosban. Szép volt ezt láthatni, mert az  
]igazi halottak már nem látják a fejük fölött legel ő  állatot.  

Ott, Strassburgban már közelednek a franciák és partizánok voltak  
az erdőkben, a Vogézekben ás már fel voltak készülde mindenre. Mini  
~clenki tudta, melyik csapattestbe tartozik .és mi a teend ője és akár a  
szomszéd erőd ellen vonulnak elóbb, akár a. német fasiszták ellen, tudták:  
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előbb-utóbb itt a szabadság, vagy a halál; -- a h ősi halál. Mert meg fog-
ják előzni a szomszéd erőd Drázsistáit, ők lesznek a támadók. Már írt is  
haza, aki még úgy hitte, hogy van kinek írnia, mert már sokuknak senki  

sem válaszolt hosszú hónapok, talán már évek átal is... De a levélpapí-
rost kapták tovább és j б  az: írni valakinek, mert írás közben azt hiszi az  
ember, hagy él még az, akinek ír és most vele társalog ... Megírták,  
megírták1 hát, hamarosan jövünk ;  istenem, már aki élve szabadul a har-
cokból ... És most — a franciad megállt, nem közeledik az er őd felé és d 
németnek van ideje arra is, hogy, őket újból keletre dobja. Annyi ideje 
hát mindenkor lesz, hogy végezzen velük. Néha tisztán látja maga el őtt a 
géppuskát, érzi agyában a golyót és ilyenkor őrjöngeni kezd, hogy figyel-
meztesse barátai-t a veszélyre. 

— Egészen bele őrülök már — mondja Miska, aki már rég kihúzta 
vékony kezét a bilincsb ől. Most a többiek szórakoztatására forradalmi 
dalokat játszik a harmónikán és rajta van, hogy a német őröket, akik 
szintén ott vannak a kocsiban -- annak nagyobb részét foglalva el, míg 
ők szoronganak, menta besózott hal — megnyerje az ügynek. Mert el-
végre talán ~zek is,, mégis csak emberek... 

Már két. napja utaznak anélkül, hogy szükségletet végezhetnenek, 
mert csak robog velük a vonat Azt sem tudják hol i-s lehetnék, de végül 
is nem azért vannak m,ár evek óta megszervezve, hogy felne vehetnÉk 
a harcot. A tervet percek alatt ismerték minden kocsiban: a légközelebbi 
inagyІ  állomásón, ahol sok az utas a  a civilemben ott aztán rajta! Két ci-
vilvonat is áll egy nagy á ІЈomáson és a perrónon százával állanak az uta-
sok, akkor rákezdik. Kézzel-lábbal dörömbölnek a vagónok falán és üte-
mesen ordítják, ahogy a torkukon kifér —' persze német űi, hadd értse a 
civil, hadd legyen komolya botrány — szükséget végezni, kinyitni, inni,. 
szükséget végezni! Az volna csak az igaz h^ véletlenül volna valami 
genfi vöröskereszt-ember az állomáson. Pár perc múlva rohanva jönnek 
az őrök, ny і tj  ik a vagónok ajtaját; gy őztek, csak Kocsis mondja súgva : 

— Hallottad az el őbb a lármát? Kivégzések voltak.. Most minket is. 
odakísérnek .. . 

Gyókánál van a heged űtokban, kolofónium gyanánt, a sárga kristály 
a detektoros készülékhez. Persze nem ez az egyedüli rádiókészülékük, 
amit hiába` kutattak állandóan a gestapósak, mert hiszen szakemberek 
zsebében, vagy föld alatti rejtekhelyeken voltak az egyes kis géprészek 
és pillanatok alatt összeállították, ha szükség volt rá, hogy újra pillanatok. 
alatt szét is szedjék. Most Gyóka kapta a detektor-kristályt. Meg is nézte 
a géstapós a poggyász átkutatásakor, a nagy testmotozáskor, hiszen anél-
kül nincs indulás és érkezés sem. Kezében is volta gestapósnak, vissza is 
tette szépen és most Gyóka arra gondol, melyik vagónban lehetnek a 
többi részek. Jó volna itta robogó vagónban is hallgatni a híreket. Csak 
Kocsis ne volna mellette, mert már nenu is tudja, hogyan, mivel magya-
rázza rossz sejtelmeit, hogyan csillapítsa. Még baj lehet bel őle, hisz az 
őrök velük utaznak és Miska még nem nyerte meg őket mind ... Mert ez. 
Miska feladata;. a harmónika és az őrök. 

Már régen lehetne válasza levelekré, és még mindig semmi. Persze,. 
mert újból csak úgy vaktában írt KACsiš Imre, hiszen biztosan nincs is 
sehol senki már, aki kézhez kaphatná a levelét. Csak írt, hogy addig 
érezze jó magát, amíg ír. És most várják a barakkban. a postát, mert már 
régen megérkeztek ide Pommerániába, ahol homokba süpped a faklum-
pájuk és köröskörül, a tábor körül, fenyvesek - zöldelnek és nem messze a 
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tábortól tízezrek temet ője rémít. Orosz hadifoglyok voltak itt 41-ben ,és  
mind ott porladnak .a temetőben, vagy harminc-negyvenezren, ki tudná  
pontosan megmondani, hányan.  

Az egyik fenyvesben katonai gyakorlótér van. Onnan állandóan  
hallatszik a gepfegyver káttogása és sokszor ágyúszó is, mert t űzerségi  
Iövőtér is van arrább. A fegyverdörgést hallgatva várja a barakk a postát.  
Valaki mesél és a barakk várja a soha nem érkez ő  postát, mert hiszen  
Kocsis egész családját bedobták a Duna jege alá még az újvidéki razzián  
és kitől is kapna postát? Az asszonya, akit otthon hagyott, valahol tábor-
ban van, ha ugyan nem a gartizánoki között lesz, mert úgy hírlik, meg-
.szökötti és bevette magáb az erd őbe. A legtöbbi hasonlóan van vele a ba'-
rakkban. Hiszen volt idő , hogy napról-napra érkeztek a szomorú hírek  
szomorú virágnyelven írva: »Miléva is meglátogatta nagyapát.« Еs nagy-
lapa, istenem, már tíz éve halott,  

Kocsis teljesen •épeszű  újból, nem dühöng már hitek óta, várja  ,a 
postát. Nem emeli fel a fejét a könyvb ől, amit ,épipen olvas, beléfiúrja 
magát, minél kevésbbé tűnjék most fel r  mert annál biztosabb a posta.  
Nem is olvas tulajdonképpen. Igaz, a magyar és német irodalom tanára  
volt egykor, de akkor sem érdekelte túlságosan á könyv. Most is csak 
atzért van előtte, hogy ne gondoljon semmire és senkire, se asszonyra, se  
gyerekre, mert azok nincsenek is sehol és milyen asszonytól is várná a le-
velet, amikor már sehol a világon nincsen asszony. De valaki a nagy 

postavárásban — persze, hogy Jáska, aki a városban volt — .  csak mondo-
gatj a mellette:  

Mondd, tudod, mit tesz az: Ülsz a meleg- szobában, a függöny  
mögött, az ablaknál, kissé félrehozod a függönyt — gondold el, odahaza  
vannak még függönyök -- és kilesel az utcára . . 

Hallgass, de hallgas el az ilyen mesékkel, ezt lehetetlen kibírni.  
Ne szakíts félbe, szóval kilesel az utcára  .. . 
Igen és kint süt a nap..,.  
Dehogy is, várd már be a végit! Szóval, esik az es д_ és tudod:  

nedvesen csillog az aszfalt. Aszfalt. érted? — mondja, mert benn volt  a 
várasban, éš aszfaltot is látott — és kocsi megy rajta, éppen úgy, ahogy  a 
bécsi filmeken szokott lenni.  

Szóval, mintha moziban ülnél, bécsi filmet néznél, Hörbiger  
énekel  . . 

--4 Dehogy, cseng-zeng a lovak patkója az aszfalton és autók rohan-
nak. A soflör előtt a nagy mutató leng, himbálózik ;  söpri  .le az esб  söppe-
ket az üvegről és egy női profil suhan el előtted, és most, ;  mert alig lát-
tad, minden álmod beléhelyezed, minden asszonyod benne láttad abban  
az egy asszonyban, akit nem is láttál . . . 

Koc.d9 feje még benne van a nem-olvasott könyv lapjaiban, de már  
nem hall semmit, csak lát, mert visszafelé é1, a multba mereng. Már el-

-tűnt a jeled, benne van nyakiga multban .:  
Egy ugrással a kocsiba lendült, a lánya kocsiban rácsodálkozott:  

»Ki vagy te ember, hogy így megállítod a kocsimat? « »Hát nem ismersz?  
-- szól Kocsis — hiszen már évek óta rólad álmodom.« »Persze, persze —
amondja a lány — de hiszen te lázas vagy, vagy csak azért mondod, mert  
rámtaláltál végre? « »De nem, asszonyom, nem, én állandó lázban élek és  
mindig remeg .a hangom, talán azért, mert mindig rádtalálok  valaki-
ben... Őszintén szólva, nem ilyennek képzeltelek, hiszen kövér vagy es  
rövidlátó étis szőke, én meg karcsúnak, filigránnak, fürgemozdulatúnak,  
feketének álmodtalak. Szóval, ez vagy te. Nos, hajts kocsis, ne állt már  
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tovább, dehogy is szállok le, örülök, hogy veled kocsizhatom. Hát  
tudod, tegnap megvetteщ  a versköteted, — galoppban kocsis! Szépek  
a verseid, szebbek náladn4l, és ez így jól van, nos, nagyon; szeretlek, én  
is írtam verseket hozzád, nem tesz semmit, hogy nincs értékük. Szóval,  
benne vagy átlátszóan a versben kislány, odaadod magad a versben a fiú-
nak, de abból látom, hogy még szűz vagy, hiszen oly nagy fontosságot  
tulajdonítasz a versben a szüzesség elvesztésének, ahogy soha az életbem  
senki, áh, én igazán tudom, mert mindig csak álmodom, én tudom, hagy  
ez csak az .álom túlzása!  

De honnan is tudtad, hogyha beugrasz a kocsimba, rátalálsz bexi-
nerri álombeli asszonyodra?  

Oh, véletlen, mint minden. Csend őrök igazoltatnak az uccákon,  
nincs nálam igazolvány ... Itt nálad já helyen, vagyok, ugye?  

Feleszmél kissé és hallja maga mellett Jóská, k hangján, a mesét.  
Meséld csak hát tovább, szóval, esik az esői a nedves aszfaltra  .. . 

De hiszen ez már nem is aszfalt, nem bécsi film. Nem, nyil már az  
almavirág, nem iцatoz2k az orgona. Fehér orgona volt az álomasszony vi  
rága ... Csak döcög .a kocsi a sáros országúton és mennek az asszonyok,  
•bús menetben menetelnek, sárba süpped a cip őjük. Nehéz facipő  az  a 
lábukon, jaj azokon a lábakon, azokon az ismerős lábakon! Karcsú, erős-
inú lábak azok és az ismert ujjak a kézen mindegyik külön életet él, kis  
evetke mindegyik ... Jaj ., hová, hát hová kedvesem? Drótsövény mögé te  
is? Istenem, csúf vagy most, jaj, drága, talán az a legszörny űbb, hogy nem  
is az a szörnyű  most, hogy elcsúfultál  .. . 

Igen;  ez a sár elnehezíti a járást, de hidd el, én vagyok azért, én  
egykori kis őzikéd. most már az sem, és fej őstehén sem, fej őstehene kis  
fiacskádnak, mert ő  sem él, falhoz csapta a fejét egy csend őr-legény és  
szétloccsant azon menten ... Raffaelnek nevezted egykor atyámat, nem,  
nem igaz az már. De csak most dalolok igazán még, én — a vén nőstény-  
farkas, aki lettem, és üvöltök, vonítok, amíg mindenki meghallja hangom.  
Hallod-e a hangom testvér? Azért, mit tagadjam, te is megváltoztál. Nem  
vagy a régi. Hamarosan újbál be kell mutatkoznunk egymásnak .... Mint  
akkor, emlékszel, a kocsiban.: Hát állj be te is a sorba, én dalolom hozzá  
az ,indulót, a gyűlölet nászindulóját . . . 

Jóskaг  még mindig a: városról beszél, asszonyokról isi akikett hosszú  
évek után ma először látott, de Kocsis csak egy-két szót' hall, mert már  
régen csak saját belső  szavát tudja .hallani  

most belép éppen a szobába, ahol valamikor itt hagyta az asszonyt,  
az ismert függöny még ott van az ablakon, az asszony már fekszik, per-
sze csak appelr  után mehetet haza és nem csoda, mire hazaért ... ész no,  
lám, jaj, de szimpatikus kölyök az az oldalán, lehet, hogy ő  maga đz,  
fiatalkorában, lehet, hogy valaki más, de a fontos most csak az, hogy  
lám, talán mégse szenved az asszony, hacsak ábrándkép is az mellette...  
No; nem is marad soká, vissza kell érjen a reggel i  appelre, különben is,  
csak épp amennyit az illendőség megkíván. Azért megvárja míg felöl-
tözik az asszony és addig körülnéz a szobában. Itt az ismer ős íróasztal  
-és az írógép, no nézd csak, az 1 betű  most is sántít még, nem ért rá meg-
javíttatni, kitört a háborít éppen. És megvannak-e még a kéziratok? Még  
nem közeledik az asztalhoz, valami félelem még visszatartja, de a gép-
ben lát egy félig kész írást. Bel olvas pár szot. Ez nem az én írásom; nem az  
én stílusom, gondolja, de megállapítja azt is: Tud ez а  kölyök! Jobban  
ír, mint én! Halkan nyílik az ajtó, belépi •az asszony, ősz a haja és fájda-
lom görbül az ajkáról: Bocsáss meg, nem jöhettem el őbb. A nyakába  
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akarja magát vetni, de Kocsis odaszól halkan, ne, ne, még ne;  ismerked-
jünk előbђ  össze újra, hisz annyira megváltoahattunk közben. Majd más-
kor ... És vissza is kell érjek appelre. Fedigugy örültem neked, mondja  

az .asszony, meg se akarod ismerni hát az. emberemet?t Hasaniít hozzád,  

akár a fiad lenne, csak jobb nálad. No, gyere, öleld meg. Éppen indulóban  
vagyunk az erdőbe. Legalább búcsúzz el tőiünk, ha már nem jöhetsz  
magad isJ a harcba.  

Kocsis sóhajt, a társak nem tudják mi a baja, csak iátj.ák, már újra  

ritkán van benne odahaza az öntudat. Kocsis most megkönnyebbülten só-
haj t, de mégis olyan néhéz benne valami: »Ik harcolnak és mi.  . .? !' Mi 
várjuk, hogУ  legéppuskázzanak!«  

Jóska tovább beszél: Add a fejed r  hadd tegyem ná a kezem, megál-
dalak, mert ma megtehetem: gyerekfejet simogattak ma a kezeim.  

Nagy hangzavar fogadja Jóska szavait, alig tudja folytatnia mesét.  
-Iskolaudvaron .át vezetett 4 városban az útja, de Kocsis már újra nem  
hall semmit, csak az iskolát látja, amelyben tanított vaiámikor, a gyerek-
sereget, köztük a fiát, akinek az agyvelejét kiloccsantotta valami Ember-
féreg. A gyerekek játéka alatt olyan vörös mindenütt a föld. Nem vörös-
agyag az persze, nem, fekete humusz az iskolaudvar, de gyerekvért ől vö-
rös és hiába illatozik fölöttük a hárs édesen, • mint a méz ... Távalrói  
hallja csa k: hatévesek, nyolcévesek voltak, gyerekek, kislányok és kis-
fiúk és sínadrágot viselt egyikük-másikuk, röpködött a sz őke hajuk, ahogy  
futkároztak, jaj, a kis mókusok. De aztán, folytatja, szörny űség, az egyik . 
kisfiú szalutált nekem ... Érted? Szalutált. Elt űnt minden drága érzés be  
tőlem. És jövőre talán már uniformist húznak rá. Rögtön eszembe jutott,  
hogy rajtam, is egyenruha van...  

.. . és maholnap mi kerülünk sorra a géppuskák elé, gondolja Kocsis  
és szótlan .mered maga ebé.  

Miklóstól, a tábori egyesületek munkájának szervez őjétől, a 'tábor  
legjobb elQadójától, aki a l еgális és illegális előadások szervezőinek egész  
hálózatát építette már ki, a gestapó megvonta az el őadások jogát. Persze  
az előadások azért vígan folynak és az esti illegális el őadásokon megjele-
nik Miklós is, már ahová a hálózat dirigálja, amelyik barakk éppen a soros.  
A szobák nagyrésze »tiszta« már, elkülönültek szinte teljesen rnár a drá-
zsistáktól, akiket mostanában Dandaráknak hívnak, a f ődandara után,  
aki legfőbb parancsnokuk és agyeduralkodójuk,. Külön zászlóaljat is al-
kotnak a dandarák és az appeleken külön állanak fel, szemben a ,elsza  
badító harc híveivel, akik azonban két, égyenként is nagyabb, zászlóaljat  
tesznek ki. Most hát újból egy táborban vannak éS farkasszemezik egy  
mást: No, ha arra kerül majd mégis a sor, hát legalább közelebb lesznek . 
egymáshoz, nem kell külön keres ő , kutató utakra indulniuk. Dandara, az  
ezrеdes-főparancsnok persze ' őrülb ,és gonosztevő . Ki ne ismerné már ré  
gebbi ésl újabb, történetét. Az ,első  világháború idején még kis hadna-
gyocska volt. Erőszakot követett el egy parasztlányon és mikor az anya  
feljelentést tett, a tisztiszolgára kente a históriát. Fel is akasztatták a pu-
cert és ő  is; rámbndta az áment, merik tagja volt a hadb гróságnak. Erről  
már nóta is kering a táborban. Persze a d a darák véresre verik az ének-
lđt, ha egymagában csípik el. Most Drázsa felhatalmazásával jött Dan-
dara a hadifogodytábarba :és sokan réjtegetnek a zsebükben hasonló fel-
hatalmazásokat és kinevezéseket. Már mindenki tudja mi lesz a Drázsa,  
országaban. Mert soka véreskezű  közöttük, ezek -most jöttek, mert ktild.  
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ték őket, hogy a tábori harcosokat is likvidálják; egyesek megfizettek  a 
németnek, hogy hadifogoцу  tegye őket, mert odahaza már nem volt  
biztonságban az életük. Rájárta rúd a dindarákra odahaza már nagyon.  

Must hát külön állanak fel appelre és Dandara, a parancsnok végig-
járja .meg a német tisztek megjelenése el őtt, de ha úgy adódik velük ~~.gq-
idében is, a dindarák frontját, akár egykor odahaza tette. Azután megáll  
a front közepén és elkiáltja magát:  

-- Isten segítsen, tiszt urak!  

És a front odakiáltja, minta visszhang:  

— Isten megsegítsen!  
Újabban azért, mióta egy táborban vannak, mintha nem olyan egy-

öntetű  dörgéssel visszhangozná a tér a mondást. Sokan, mintha hallgat-
nának, vagy elkésve szólalnának csak meg, mint mikor a sortűzbe külön-
külön szól bele az elkésett puska. Aggasztó jelenség feltétlenül, annál is  
inkább. mert Titóék egyre er ősebbek odahaza is és új időpontot is jelöl-
tek ki. Aki addig megtér -- elfelejtik minden b űnét. Persze,. ha nem —
véreskezű . De istenem, Dandara keze és sok kis dindara keze is véres  
még hazulról és itt is egyre javítják, kiegésžítik a listákat, amelyeket  
átadnak a gestapónak .és ezt odaát azok a szervezett kommunista bandák  
m.ind számon tartják és így okosabb, ha senki se lesz megtért b űnös,  

de megmaradnak egységes dindaráknak, mert, ha a tisztakez űek átlép-
nek, akkor nagyon kevesen maradnak és biztos, hogy kézre kerítik óket  
a szervezett partizanak.  

Ilija nevet ezen harsányan és minden appel után künn marad a te-
repen. Megbízása is van rá persze, hogy megagitálj a a tisztakez ű , a becői-
letes dindarákat, de 6 azon túl is szinte egétsz napját a terepen tölti, ki=  
véve, ha más megbízást kap. Mint most kapott új megbízást Miklóstól.  
Ezen a héten ő  fogja megszervezni a rádióhírek sokszorosítását. Mert  
pontosan a déli órában, amikor a levest szürcsölik a barakkokban, megje-  
lennek a legќtjabb hírek és lehetetlen, hogy ne jelenjenek meg. Ha gesta-
pósok esnek is az ,egből  .. . 

Ilija pontosan eleget tesz a megbízásnak. Csak éppen ma talán az  
izgatta fel, hogy Miklóstól megvonták az előadások jogát és éppen aznap,  

mégis találó az a szólásmondás; hogy csőstül jön a baj, -- szóval,  ami-
kor Génóval is összetalálkozott. đ  is jelen volt és nagyon rácsodálkozott  
Miklósra, mert talán jól tette, amit tett, de túlhevesen tette, szinte nein  

is ismert rá ebben, az új stílusban. Mind a ketten ismerték Génót még  

hazulról. Már ott ellenségük volt: a politikai rendőrség kapitánya volt.  
Csak az volta szerencséje, hogy korlátolt szegény és így néha olyanokat  

is vallotta vizsgálóbíró el őtt, amik nyakát szegtéka rend őrségi. jegyzó-
könyveknek, minden valószínűségétől megfosztották azokat. Mert Ilija.  

az ügyvéd, ar ilyen gikszerekre mindig rá! tudott tapintani. Miklós érte-
sült róla régen már, hogy Génó a megszállóknak is szolgált bizalmas  

értesítésekkel, hogy egyebek között átadta a régi rend őrségi névjegyzé-
keket is. Le is fogtak sokakat akkor a harcosok sorából és kivé+zték  

őket. Miklós legjobb barátját is közöttük. Aztán, amikor forró lett a föld  

Génó talpa alatt is már odahaza, akkor városparancsnoki kinevezésével a  

zsebében, amely Dra.,zsa eredeti aláírását hordta, befizettre magát a hadi  
fogolytáborba, hogy ott teleljen ki. És most összetalálkozott Miklóssal és  

.a nyakába akart borulni ,  úgy lelkendezett felé:  
— Zdravó Miklósé!  
De Miklós szótlanúl végign zte, úgy mondta kisvártatva :  

Megbocsát uram, nem, nem emlékszem rá, hc y ismertük volna  
egymást  .. . 
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De Miklós, az isten szint szerelmére, hát nem emlékszel a bol-
dog diákkorra? Hiszen egy osztályba jártunk?!  

Bocsánat, nekem nem, barátaim azok, akik a megszállóval egy  
húron pendülnek. Biztos értesüléseim vannak.  

Kissé talán meg volt zavarodva maga Ilija is. jgy történt, hogy nem  
áhított őrszemet a barakk elé, ,amelyben másoltára híreket és hirtelen  
ott termeti a szerbül is tudd gestapós bizalmi. A »zonderfürer«. {lija,  a 
vén róka, persze nem vesztette el a fejét. Összekapta mindenki el ől a cé-
dulákat .és a kályha felé tartott, hogy odahányja a híreket. De akkorra  
mára gestapós is ott volt és elállta az  útját. Azért már ,kinyitotta a kály-
haajtót és behajítatta a. papírszeleteket, csak, egy szelet hullott a kályha  
eló. Most azon) dulakodnak. A gestapós fogja a karját, arrébb igyekszik . 
őt lökni és hogy nagyobb legyen a tekintélye, ráfogja az előrántott pisi  
tolyt. De így most csak lazár>l fogja Iliját és Ilijának sikerül felszedni  a 
papírost és bedobni azt is a kályhába. Megnyugszik most már és jól-
esően mosolyog, úgy indul a revolveressel a gestapó felé.  

Miklóstól megvonták a szót, de Miklósnak ma feltétlenül beszélniE  
kell. Hiszen illegális barakkel őadásait megtartja azért mindig, de ezt  

a témát mindenkinek meg kell hallgatni — így határozott a tábor-vezp-  

tőség. Az új ország új társadalmi-gazdasági szerkezetér ől kell ma min-
denki előtt — legálisan beszélnie. Persze már el őfordult nem egyszer.  
hogy megírta az előadását és másra bízta, hоgу  olvassa fel helyette. De  
most élőszóval kell szembe fordulnia a hallgatókkal, szó sem ,  lehet halk . 
csupán szavakat hangsúlyozó olvasásról. A ,  gondolatokat kell belerögzí-
teni az emberek agyába, vérébe, olyan biztonsággal, hogy senki máskép  
el se képzelhesse. Miklós fogolyszámot cserél Gyókával, más okmányt  
nenY is hagy a zsebében. Gyókát nem nagyon ismerik és senki sem gon-
dolt még rá, hogy megvonja tőle a, szót. Azért Sztéva, a biológia tanára  
is odaáll melléje, ha kell -- beugrik .a helyébe ... A szocialista szektor-
ról és agrárkérdésről beszél Miklós, amikor belép a gestapós kapitány, de  
Sztéva míg belép a terembe, már Miklós helyébe ugrott és mosta növé-
nyek élettani jelenségeir ől beszél. Szinte jólesik neki — évek óta nem be-,_  
szélt az asszimilációról és disszim зlációrбl és) a gestapós legyint, úg ~г  ha-
lad újra az ajtó felét Bolondak ezek, a nagy világégésben a növények  
élete érdeklioket. Pedig a muszka máin közeledik Pommeránia felé  .. . 
<do, mindegy, a lista már készen van, ma küldik el a fels őbb hatóságnak  
jóváihagyásra és akkor lekaszálják ezt az egész bandát. Azért szerette  
volna Miklóst külön, már ma lekapni., Nem baj, téves volt az értesülése,  
nem szegte meg parancsát, nem beszélt, hát lesz még rá alkalom.  

Azért jó volna már mielőbb felszámolni ezt a partizánbandát. Nap-
ról-napra olvad a dandarák csapata és azok egyre hangosabbak lesznek  
a táborban. Az .ő  emberük a táborparancsnok, a »lagerбltester«,  ők 
adják a bizalmihalbzatot é a kultúrbizottság minden tagja is az ő  so-
raikból kerül ki. Szól sincs róla: átvették újra a hatalmat itt is, ebben  a 
táborban is, mintha a dandarбk nem is kaptak volna erősítést az ország-
ból. Pedig hány »vajda« érkezett nemrégiben Is...  

Most is olyan akciókat vezetnek, hagy az ,egész tábor felfigyel rá  
és csapatostul nyérik meg az emberek szimpátiáit, Azé öregeket és bete-
geket kikđltöztették a németek és két óra leforgása alatt be kell rendez-
kedjenek új helyükön a havas télben. Ott állnak mosta hóban, topognak  
és nem tudják mihez kezdjenek. Fáradtak, kiéhezettek, betegek és emelni  

is' alig tudják a holmijukat is.' Az ágyakról ne is beszéljünk. De persze  a 
szák tertileten percek alatt tudnak meg mindent az emberek, a tábori  
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pártvezetőség már tanácskozik, meghozta a határozatot is már; «a párt  
megsegíti az öregeket« rés alig telik bele pár percbe, már minden párt-
tag megkapja az értesítést és egész barakkok indulnak az öregek elha-
gyott barakkja felé. Hát ez sikerült, még a dandarák is ott álltak a köl  
tözködők körül és tetszett nekik a história : ha mások az önzetlen, segí-
tők! Ők maguk •a falat kenyeret sem osztják meg legjóbb barátaikkal  
sem Persze. .. 

Aztán ez a másik história se hagy nyugtot Dindarának, az ezredes-
nek. Mert nem is az akció maga; az ami gondot okoz, de az a nagy egy-
öntetűség az akciókban, pedig lám-lám, egyáltalán nem tartják magukat  
a katonai fegyelemhez ... És hiába imponál, az embereknek az, hogy  
párezer ember egyként kész a halálba is menni de nem törik be a né-
metek rendelkezéseinek. Mert, hogy is volt csak? A német tisztek szí-
vesen eljárnak az erdőbe vadászni, vagy talán inkább valami farmot aI-  
pitott itt valamelyikük: ezüstróka farmot! Ilyet is csak mesékbe л  hal-
lottak azelőtt, azok is Amerikáról szóltak. És a táborparancsnok érde  
kelve van a dologban. A prémet eladják Berlinbe vagy hová, tán Göring  
felesége kapja az ezüstrókákat, ha ugyan n ős a vén disznó, de a húsát  
is mért dobnák el? Odaadják majd a foglyoknak, zabáljanak húst) a bü-
dösök, így megtakarítják az élelmezésre engedélyezett összegeket is, egész  
jó kereset volna ... Elég az hozzá, hagy ezüstrókát kapott a tábor ebédre-
vacsorára ... Persze a konyha emberei, köztük a hosszú lajtorja-ember,  
akit úgy szólítanak barátai: »Vbja, gyere le az emeletr ől, beszélni akarok  
veled!« — hát ő  elsősorban jelentette összeköt ője útján az esetet a veze-  
tőségnek iés a nagy népszavazás -- mert a vezet őség népszavazást rendelt  
el az ügyben úgy döntötte hogy »az öregapám is megéld rókahús nél-
kül, én is megleszek nélkižle!« A német táborparancsnok feszengett  a 
széken és nem tudta hirtelen megállapítani, van-e joga büntetni és ho-
gyan, mert a dandarák hiába fogadták el a rókát is, hiszen Vója kom-
mandírozott a konyhán és - oda dindara nem tehette be a lábát. Csak  
annyit tudott egyel őre 'kiejteni a száján: »Dehogy más eledelt várjanak  
aztán a rókanapokon! Ha éppen éhezni akarnak.. . « De a tábor csak ne-
vetett, istenem, istenem, nem el őször éheznének, sztrájkoltak ők már  
egyszer házam hétig is. Igaz, hogy akkor jobban álltak csomagok dol-
gában mint most, mert most már megszakadtak az összeköttetések. Na,  
azért még sem fognak hozzányúlnia »vastartalékhoz«. Mert az arra vai ó,  
hogy majd, ha kitörnek a táborból! És a tartalékcigarettához sem r:yúl-
nak még, mert azt is arra' tartogatják: végs ő  esetre, amikor géppuskára  
válthatják be , ket a széthulló) német csapatoknál. Csak nevették a dol-
got és az éppen megalakuló kabarétrupp, amely esténként barakkról  
barakkra járt és kilenc tagból állott -- persze Gybka vezetése alatt •---
a »kilenc ezüstráki« nevet vette fej És az ezüstróka esetr ől szóló dallal  
mutatkozott be a barakkokban esténként.  

A dandarák barakkjaiba Persze nem mentek el vendégszerepelni  és 
annál dühödtebb kíváncsiság emésztette azokat. Nem marad más hátra  
meg kell sürgetni a gestapónál, számolják fel végre már ezt a társaságot  
De mért is késik még a dolog?! Azért még egyre ,gondoskodnak róluk  
a németek: nem adnak ugyan fát, szenet, mint azel őtt, talán valaki újra  
keresni akar, de megengedik, hogy ők maguk menjenek ki a közeli; er-
dőbe és húтzák be maguk után a havon kivágott feny őket lombostul,  
jégkristályostul .. .  

És egy napon aztán maguk a német katonák hozták el a feny őgallya-
kat és odahányták azokat egy tömegbe, hatalmas halomba:  
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Láttátok? — kérdezi Kocsis mindenkitől, -- láttátok? És tudjá-
tak mért nem bízták ránk ezúttal is a feny ők behozását a .táborba? 
Pszt! Pszt! Meg ne hallja, senki, illetéktelen ember. Géppuskák vannak 
bennük és más fegyverek. Én persze rajta vagyok a halállistán és vi-
gyázz! Te is rajta vagy. Én tudom, ismerem az egész listat. Csak nem 
szólhatók mindenkinek. 

Lehalkítja a szavát: 
Mondd, halálos bűn ez? Árulást követek el most? Hagy nem me-

_ 	hetek oda mindenkihez, hogy figyelmeztessem : Rajta vagy a halál- 
listán?! 

Miklós hiába próbálja megnyugtatni Kocsist, mert a félelem nagyom 
kifejlesztette benne a ravaszságot. Úgy tesz, mintha mindent elhinni. 
Egyáltalán nem őrjöng és rriég arra is varn gondja, hogy ellenségnek ne 
is :álljon oda, elbeszélgetni, de .azért tudja amit tud és csak mosolyog a 
naiv embereken, akik még hiszik, hogy innen élve kerülnek ki. 

Persze, persze, igazad van! — mondja Kocsis és odébbáll, hagy 
másnak mondogassa: Emlékezel még, amikor ideköltöztünk, ebbe 'a tá-
borba, külön utaztatták a koffereinket. Tudod-e, mérv adták csak pár 
nap múlva ide azokat? É.s egyszerre hozták be a táborba mind a koffe-
reket? 

No, de hiszen mindig is így cselekedtek. Hát egyszer űen itjból 
átkutatták azokat. Nincs-e bennük tank vagy ágyú, — nevet a meg-
szólított. 

Ez az, ez az, látod. Te értelmes ember vagy. Igen, fegyvereket 
csempésztek be bennük a táborba. Itt vannak a raktárban á géppuskák 
és a dandarák~ is már fel vannak fegyverezve. Ez az. Veled lehet okosan 
beszélni. Csak az mára kérdés: mikor kerülünk sorra. Azt is megtudom 
hamarosan. Van egy mindentudó kis könyvem .. . 

Milos -az ambulancia orvosa is Miklós »szektorához« tartozik. Vele 
külön foglalkozik Miklós, neki kül г•n megbízásokat ad. Milos lassanként 
minden szervezett tag részére kis csomagocskát készített az ambulancia 
anyagából. Van benne kötszer és más egyéb is. Szükség esetén majd 
kiosztják, egyelőre még nincs itt az ideje. Most egy német orvosnöven-
dékkel barátkozott össze Milos, aki majd minden nap bejár a tábori 
ambulanciára, de aki néha . egész titokzatos utakra kél és ilyenkor hosz- 
szabb időre is eltűnik a tábor életéb ől. Megnyerő  külsejű  ez a legényke 
.és a gondolkodásmódja sem visszataszító ... Csak éppen nincsenek olyan 
orvosszerei, amelyek betegségeket is okozhatnak szükség esetén. Pedig 
talán éppen olyanra volna szüksége, hogy k.ibijh аsson a katonai szolgálat 
alól, mert akkor nagyobb szolgálatokat tehetne. Már így is h-álára. köte-
lezte a foglyokat, hiszen az 6 révén kerülnek a táborba a rádiókészülék 
alkatrészei is... 

Különben is nagy a sürgés-forgás: a táborban. Folyik tovább a min-
dennapi kultúrmunka. El őkészítik az embereket az új életre, ami rájuk 
odahaza vr. Küzdenek azok ellen, akik most válnának le testükr ől, ami-
kor úgy érzik már, túlmessze ment el a mozgalom és most ott lézengenek 
az űrben, mert a drázsistáktól meg egész világ és a sok kiontott vér s 
elriasztja őket. Sok drázsista is küszakadta dandarák táborából, de má-
sutt sem .tudott elhelyezkedni és mosd csak teng leng rés tárgyilagos íté-
lőbírónak hiszi magát a két -egymással szemben-álló ellenfél között. Ka-  
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varog a tábor, forr, örvénylik, amikor két hír is odacsap közibük. Zse-
nyát elvitte egy reggel a gestapó, el sem búcsúzhattak t őle, csak bilin-
csekkel acsuklóján mosolygott rájuk, úgy mondotta: végig megbízhat-
tok bennem. Halkan, diszkréten lépkedett, mint mindig is cselekedte és 
csendesen eltűnt az életdkb ől. Ugyanakkor hírt kaptak arról is, hogy 
a halállista visszakerült a táborba: a fels őbb gestapós hatáságak valami 
formahibát találtak, talán ,egy rubrikával kevesebbet vonalaztak rajta, 
talán a »megjegyzések» rovatra nem jutott már rajta hely, nem lehet 
tudni. Egyelőre még újra vonalazzák az íveket és így egy kis élethaladé-
kot kaptak hát. fialón sikerült is  alaposan felhasználni ezt a kis id őt. 
Istenem, ezerkétszáz ember van rajta' a listán, soká el tart az újabb vo-
nalazás ,és addig igazán nem fognak tét'rnkedni. Egyik megbízott már 
tárgyalásokba is bocsátkozott kutyapecérrel, no, szebb persze a neve 
»hunderführer«-nek nevezi őt a fizeiesa iv, o járja be éjjel a tábort és 
olyankor elereszti a pórázról a farkaskutyát, hogy körülszaglássza a gya-
nús zúgokat. nem rejt őzködik-e ott egy-egy fogoly szökésre késen, és 
mosta hunderführer', eh mit, a kutyapecér, egyéjjel egy. merész em-
bert beszélgetésbe vont és cigarettáért, kávéért boltot lehetne csinálni 
vele, mondta, kérdés mire volna nekünk, foglyoknak, szükségünk. A ci-
garettát, kávét eladja a városban és reméli, ha talán hamarosan itt lesz-
nek az oroszak, hát lesz egy pár jószavunk hozzájuk az érdekében .. 
Birkára gondolta kutyapecér, megvenné a parasztoktól az állatokat, 
vágva csempészné be egy éjjel, reggel azután volna mit f őzni a barakko'  
bon az ezüstróka helyett ... Most folyik a tanácskozás az ajánlat fölött 
és úgy érzi mindenki, »itt az id ő , lehet már«. Ahоgy a mese mondja, nem  
birkára van ma már szükség, de gépfegyverekre, kis masinákra, revolve-
rekre. Jó is lesz hozzálátnia gödrök ásásához a barakkok mélyében . . . 

Mert egyszer mégis csak visszakerül a végleges lista és. akkor aztán  
rajta, olcsón+ bizony nem adják az életüket  .. . 

Sürögnek-forognak az emberek és senki sem ér rá, hogy Kocsis 
bújával-bajával foglalkozzon, pedig Kocsis nagyon titokzatos ké гppel 
j.r-kel a táburban. Valamit ismét felfedezett és most nagyon ügyel r 
hogy ne hangoskodjon, ne .őrjöngjön., mert óvatos duhaj ő  és tudja, hogy 
nem mindenki előtt fedheti fel a kártyákat. De tudja azt is, hogy már 
nem soká bírja el, a hallgatást és ha, sokác nem lesz ideje számára senki-
nek, úgy kénytelen lesz őrjöngeni, mert a belső  tüzes közlési ösztön nem 
hagyja már most sem nyugton és bizonyára kitör bel őle. Már éppen taj-
tékzik á szája és kidülneli a szemei, csak még nem szólalt meg; amikor 
Miklós kerül oda a közelébe és átkarolja: az istenért, mi történt veled, 
csak nyugodtan, minden hamarosan rendbe jön .. . 

--~ Engem igazán nem szükséges csillapítani, megnyugtatni, sokkal 
többet tudok nálatok. Megvannak magamnak is a magam összeköttetései. 
Szóval, kitanulmányoztass a könyvet, eml иékszel, hiszen szóltam róla már, 
és a 143-,ik oldalon ott van a végs ő  űélet. Legkésőbb egy héti leforgása 
alatt sorra kerülünk. Készüljetek fel a halálra! Én leszek az utolsó, mert 

,én vagyok a legerősebb és a legnagyabb bűnös, hiszen veletek szemben is 
vétkeztem, nem szóltam mindenk1nek, hagy rajta van a halál-listan, hát 
végignézem mindannyiotok kivégzését és utolsóként húznak majd engem 
fel .a kötélre. 1gy van, ezt mondja a jóslat, a 143-ik oldal... 

— Látod, ezt nem tudtám, hagy te is mindent tudsz. Így másként 
kell veled beszélnem, úgy mint magunk között valóval, mint igazi Beava-
tottal! Most én is be foglak avatni abba,, amit én tudok. Hiszen bizonyára 
sejtetted, hogy ,én is a Bteavatottali közé tartozom. 
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Tudom, mindig is tudtam. Azért is voltam éppen irántad bizalmas_ 
Tea próféta megbízottja vagy a táborban! A nagy Beavatott helyettese ;  
megbízottja a táborban .. . 

Igazad van. Most már elárulhatom neked. Persze me ;kérlek, fe- 
lesleges is, ugye, hogy soha senkinek ezt ... ugye... hát tudom, hogy 
megbízhatok benned! 

Kocsisa kezét nyújtotta, úgy mondotta ünnepélyes hangon: 
Bennem megbízhatsz, .a próféta maga avatott fel! 
Hát idefigyelj. Mindent megtudtál, csak egy dolgot nem! Ideké-

szítették mára géppuskákat, hogy lekaszáljanak bennünket.. Ezt tudod. 
De te, már látom, csak a 143-ik oldalig jutottál még el. Tovább még nem 
olvastad a Könyvet. Pedig most figyelj ide, Imre! Olvasd tovább a köny-
vet és a 267-ik oldalra lapozva ezt fogod találni: »És megfordítom a. dol 
gok sorsát! És lesz, hogy akik bekészítették a fegyvereket -- általuk fog-
nak el.pusztúlni! És akik számára készítették be őket — azok Fogják a 
fegyvereket vállukhoz emelni! Mert, aki kardot ránt — kard által vész 
el! Ez áll, Imre, a 267-ik oldalon. Örvendj hát, mert nemsokára itt lesz, 
üt a szabadulás órája! 

Kocsis kacagásra húzta el a száját, kezeit úgy emelte a magasba, 
mintha puskát fognak, aztán hirtelen megtántorodott és összeesett. Mik-
lós vigyázva vitte a barakkba rés ráfektette a szalmazsákra. 

Hangya András: Rajz 
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