
A TAS-MAJDANON 
I r t a : E r i h K o s 

A Szolunszka és Dubrovacska utca sarkán épült házban háború előtt 
sem volt könnyű az élet. de ké t 'hónapja, mióta a németek bejöttek 
és az egész kerületben furcsa dolgok történtek, a nyomor mellé beköl
tözött a félelem is. 

Kezdetben, az első rémület után, minden csöndesnek látszott , a 
helyzethez mérten magától értetődőnek. A németek dalolva, sisak nél
kül masíroztak az utcán, szolgálaton kívül pedig' fáradt, izzadt katonák 
módjára jár tak-kel tek a városban. Az eimberek, beleunva a ret tegésbe, 
iparkodtak ehhez is hozzászokni, de ezt nagyon megnehezí te t te a nyug
talanság homályos érzése, az az édeskés, émelyítő légkör, ami a né 
meteket körülvette és alattomos, mérges növények kipárolgására em
iékeztetett. Ez rövid ideig tartott és nemsokára furcsa mende-mondák 
keringtek, melyek igazolni látszottak ezt az érzést . Beszélteik, hogy 
a Száva-parton letepertek egy kislányt az utcán, végiig az Alekszandro-
ván gépkocsival üldöztek egy kövér embert, míg ereiét vesztve a ke
rekek alá került, fülbevalókat téptek k i a fülekből és a Terázián kezé
nél fogva akasztottak fel egy Sfíűt, mert nem emelte köszönésre . 

A Dortyolon minderről nem lehetett megbizonyosodni, itt még nyu
galom volt, vihar előtti szélcsend. Zivatartc-l terhes, ólmos és sötét voit 
az ég, jmozdulatlan a levegő, belső feszültséggel és villamossággal teli
tett. Az utcák néptelenek voltak, kevés ember járt á evalogjárón, a 
fal mellett, furcsán meghajolva, mintha erős szélvész elkapná lábukat 
testük aló!. Nesztelen, aprózott gyors létetekkel suhantak vé£ ie az 
utcán és eltűntek az első saroknál, fis egy meleg nvári napon, a dél
utáni hőségben olvadó aszfalton, váratlanul felltünt két német . , egyes
egyedül, akik egy megkötözött , véres, feldúlt a r c ú embert kisértek. Nyo
mukban kihalt az utca c!s némaság lapult az ablakok függönyei mögöt t . 
AfVu+ha a vihar már egészen közel volna, aznap este Jajveszékelés 
rázta föl aléltságából a házat az utcasarkon. Fellhős, sötét é jszaka volt* 
a mély udvarban semmit sem lehetett látni. Szöges bakkancsok kop
pantak az utcán és fegyverek csörrentek. A katonák a szomszéd ház
ból jöttek cs a nehéz fakapu keskeny átjáróján bementek az udvarba. 
Valahonnan gépkocsi érkezett , berregő motorral megállít a. ház előtt 
és lámpáinak fénye a szobák mennyezetén imbolygott. A németek va-
Jamit kivittek a kerthói, a kocsiba lökték és lent az utcán a szomszéd 
ház szlovén házmestere sokáig magyarázkodot t velük tört szerb nyel
ven; lábujjhegyen állt. kariad kitárta, mintha ugrásra készülne és egy 
kivilágított, tárva-nyi tva álló ablakra mutatott az ötödik emeleten. 

ö t is betuszkolták a gépkocsiba és elrobogtak, a gyalogjárón csak 
egy sisakos német katona maradt őrnek, kezében puskával. Másnap 
is egy őr virradt meg az utcán és az emberek mindiárt megértet ték, 
hogy tilos a házból kimenni. Nem is mozdultak ki egész nap és más
nap kora hajnalban kopogott valaki a kapun. Kinélztek az ablakon — 
.az őr eltűnt és a kis vörös, s zeni ős Rafaüo bácsi áli't a kapu előtt. A 
hűvös reggelen beteges izzadság gyöngyözöt t arcán. 



— Mire vá r tok? — kérdezte amint a szobába lépett — miért nem 
mentek? — Körülnézett . Niszim atya mozdulatlanul, halálsápadtan nyúlt 
el az ágyon, két kis gyermek alig ér te el kezeivel az asztalt; tekintete 
a kiszükült ruhájában álló hirtelen nőtt Joskicára esett és fontoskodva, 
üzletszerüleg hozzáte t te : 

— Ma reggel mindnyájunknak a Tas-Majdanon kell lennünk, ez a 
rendelet az összes férfiaknak szól. Niszim beteg, de Josklca mehetne, 
ő már felnőttszámba megy. 

Joskica tehát elindult a Kralja Petra utcán. Különösképen itt élénk
ség uralkodott. Itt-ott a tömegben, mint lámpások a fáklyásmenetben, 
sá rga szalagok himbálóztak az emberek hátán és karján: Ta^-Majdan 
felé mentek. 

A Kralja Petra és Knez Mihajlova sarkán az öreg Kojen kereskedő 
vei találkozott. Illedelmesen köszönt, de az öreg észre sem vette. Jobb
felé hajolva, összegörnyedve, rókatekintettel kémlelte a vállán keresz
tül üzletét, melyen a német rendelet horogkeresztes fehér rongya füg
gött és rézsút a kirakaton sá rgás szalag virított , hatágú csillaggal. 
Ugyanilyen szalaggal karján jólöltözött, komoly fiatal férfi ment a Knez 
Mihailován és e^v bú^oskéoű, alacsonvterm^tü prnho-™i tnisiVoyott. 
Megálltak, némán kezetfogtak és egyik a másikat .jobboldalra tessékel
te. Végül a magasabb átkarol ta a kisebbik derekát és magától jobbra 
tolta és mindketten továbbmentek. 

A Terázián még csak 7.30-at .mutatott az óra és az idézés 8-ra szólt. 
Az »Atina«„ »Sisko« és egyéb kávéházak előtt már söröztek a németek. 
Itt., a város középpontjában, általában más képe volt Beográdnak. Szü-
netnélkül robogtak a gépkocsik, az üzletek nyitva voltak — egynéme-
lyikben élelmiszert is árultak — ós az Alekszandrován ásókkal és ka-
pakk- 1 inssan haladt e<*v embercsoport. 

— Azt beszélik, hogy a németek jól fizetik a munkái - - jutott eszébe 
Jóskának. — Talán rmnket is ezért hívnak — gondolta, üres zseoeu 
rázogatva és még jobban sietett. 

Az Alekszandrován utolérte a gazdag Arueti nagybácsit , de mint 
rendesen, most sem mert neki köszönni. Ezúttal gyalog ment az öreg, 
lassan, botra támaszkodva . Rettentően meleg nyár i nap volt, még s 
szőrmegalléros télikabát volt rajta és kalapját mélyen behúzta borot
válatlan, örökké mo-rorva arcába, mely mindég azt a benyomást kel
tette mintha félhangon sajátmagát korholná. Két fia kísérte, szintén ke
reskedők, mint ő. Az egyik kicsi, i>úpos, a másrk a7 hasonmása, ere
sen hajlott, húsos orral és puffadt, vizenyős orcákkal. A Szkupstina előtt 
még akadt, esv nár kíváncsi, aki a járdáról nézte őket. eh; a Márkus-
templomon túl már üres volt az utca. Csak néhánv sisakos katona sétált 
és a sár^a szalagokkal megielölt emberek haladtak bizonytalan lépé
sekkel, íehaitott fővel a Tas-Majdan felé. 

Ttt a bánva előtti homokos térségen már >'a«*v sokasáé o-víílt össze. 
Az ösmerősök kis csoportokba verődve beszélgettek, de csak félhangon; 
nem ienetect mást hat an, m.nt egyöntetű lépesedet a homokon és meg 
határozat lan mormogást , mely mintha* a régi bányából jönne. 

Az Arueti kereskedők Joskicával egyszerre érkeztek a Tas-Majdan-
ra és leültek a baloldalon felhalmozott gerendákra, középen az öreggel. 
A kereskedők sokan voltak, részben öregek, akik sötét ünneplőruhák
ban álltak vagy ültek, egyformán kifejezéstelen szemekkel meredtek a 
távolba, bibliai nyugalommal beletörődve sorsukba, de az uijak mégis 
nvuet alánul ténclp^f^V az ősz szaká inka t vaav n kahá + ~orrjbiaival bab
ráltak, mint az olvasó gyöngyszemeivel . Fiaik és unokáik, a fiatalabb 
kereskedik, el-eltávoztak, élénk beszélgetéssel a tömeg közé vegyül-



lek, hogy szerényen és tiszteletteljesen ismét visszatérjenek az öregek
hez beszámolni a hallottakról vagy hogylétük iránt érdeklőani, hogy 
nem cserélnének-e egy árnyékosabb hellyel. 

Bizonyos idő múlva kemény német szavak hangzottak föl és a tö
megben mozgolódás támadt . Joskica még mindég Arueti közelében állt, 
•reménykedve, hogy talán az öreg mégis csak észreveszi és magához 
hívja, flailotta, mikor Arueti púpos na apjánoz visszamenve közölte 
vele, hogy a kereskedők a harmadik, az utolsó sorban fognak állni. így 
ülve maradhat mögöttük és csak szükség esetén kell fölállnia. — Az első 
sorban a hivatalnokok lesznek, a másodikban a munkások — tette hoz
zá és már el is helyezkedett a harmadik sorban. 

Joskica előrement. Ö itt a nyomdász apját helyettesí tet te, ő maga 
pedig már harmadik éve ^hivatalnoknak tanult«; határozat lanságában 
hogy hova álljon., egyszerre szemtöl-szembe találta magát a katonákkal, 
akik »kész«-re tar to t ták puskáikat és meglepetten és zavarodottan meg
állt előttük. Valaki megragadta karját és visszarántot ta , hogy majdnem 
elesett. ígv bekerült az első sorba é s előtte mint a vihar tomboltak a 
katonák és a tisztek, akik karddal és puskatussal zavar ták azokat akik
nek még iiein sikerült sorakozniok. Joskica ránézett jobboldali szom
szédjára, aki még mindég kezénfogva tartotta. Magas féríi volt, arcából 
nem lehetett sokat látni, csak aranyszőke haját halántékain és a szem
üveg csillogását. Üj szürke ruha volt rajta, furcsán kidüllesztette mellét 
és izzadt keze Joskica ujjaival babrált . Itt az első sorban, közvetlenül 
a katonák sorfala előtt, kiknek szuronyai úgy meredtek feléjük mint 
kereszteződő szögesdrótok, némaság uralkodott és más hangulat min c 
há tu l a csevegő kereskedőknél és Joskicának jólesett ennek a kéznek 
érintése. 

— Munkára visznek minket? — kérdezte Joskica halkan és meg
húzta a férfi karját. 

Ez feléje fordult, lehajtotta fejét és Joskica most látta világoskék 
szemeit, piros orcáit és remegő orrcimpáit. 

— Igen, visznek — felelt és megszorí tot ta a fiú kezét. 
— Vájjon fizetnek-e a munkáér t? — kérdezte Josko. 
— Fív^+ripk- fiam iól fizetnek. — 
— Talán nem vesznek valamennyiünket, sokan vagyunk. — Josko 

bizonyosságot szeretett volna. 
— Halkabban. — figyelmeztette a férfi + - látod, nem visznek min

denkit, csak minderi tizedikre kerül sor — és megint elhallgatott, maga 
elé n é z e t t egyenesen állva, kidüllesztett mellel mini: egy katona. 

Josko előrehajolt és balra nézett . Hosszasan elnyúlt az emberei; 
sorfala, kiknek csak mellét, lábait és a világos, egyformátlaií, elmosódó 
arcokat láthatta. Néhány katona és két tiszt végigjárta a sort. A tisztek 
megérintették kardjukkal az emberek mellét. Számoltak és egyesek k i 
léptek a sorból és kisebb sorban álltak föl a katonák melhV 

Josko csodálkozott, hogy miért számolnak és miért nem válogatják 
az embereket erejük szerint, de eltökélte magában: ezt az aiKainat nem 
mulasztja el. Hiszen ma reggel a nagybácsi is mondta, ö már férfi, elérte 
azt, amire anyja már régóta neveli és ezekben a nehéz időkben szük 
séges. ; hogy ő is valami kereset után nézzen. 

A tisztek és katonák tovább és tovább mentek. A sorból emberek 
léptek k i és újból fölsorakoztak. A kéz, amely Joskica kezét fogta, izzadt 
és reszketett és a nagy csöndben hallani lehetett a tiszt hangját, amint 
német nyelven számol. Joskica is megpróbál ta kiszámolni, vájjon őreá is 
esik-e a kocka, de. mindig új és új emberek vál tak k i a sorból és össze
z a v a r t á k számítását . A tiszt már közeledett és ő izzadva és remegve 



az izgalomtól még mindig számolt, vájjon nyolcadik, kilencedik vagy 
tizedik lesz-e. Ekkor, gondolatnál gyorsabban, megvillant a kard pen
géje arca előtt. — Zehne — hallotta Joskica és úgy tetszett neki, hogy 
a kard hegye a tőle jobbra álló emberre mutatott. 

— Ez bizonyosan nem szívesen megy munkára — gondolta és gyor
san kiugrott a sorból, mielőtt a mellette álló visszatarthatta yolna. A 
háta mögött mégis érezte, hogy a férfi megfordul, előrehajlik és kinyújt
ja kezét, hogy visszahúzza őt, de a levegőben megvillant a kard és rá
csapott valami puhára. 

— Zurück! — hallotta a parancsot és a megütött ember elfojtott 
jajszavát. 

Joskica már az elkülönített emberek sorában állt. Rögtön balra, a 
barlang felé vezényelték őket. Itt hűvös volt, fecskék röpködtek és ma
gasan fönn a sziklákon galambok búrtak és párzottak. Joskicának eszé
be jutott, hogy tavaly vadászni akart ráuk társaival. Elgondolkozva, 
dőlt a sziklára és ott mindjárt agvon is lőtték gépfegyverrel, mielőtt 
sikerült volna megértenie, hogy tulajdonképpen mi történik itt. 

Fordította: Perovics Elma 

».A Kommunista Párt mindenkor szem előtt tartja, hogy a 
szocialista építés lehetetlen a falusi tőkés elemek felszámolása 
nélkül és úgy véli, hogy a dolgozó nép államának továbbra is 
az a feladata, hogy a dolgozó parasztság széles rétegeinek te
vékeny támogatására támaszkodva, kizsákmányoló tevékenysé
gükben korlátozza a falusi tőkés elemeket, falusi gazdagokat és 
megtörje ellenállásukat a dolgozó név államán k intézkedéseivel 
szemben, amelyek arra irányulnak, hogy általában erősítsék a 
népgazdaság szocialista szektorának állásait, de különösen a fa~ 
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