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Borbás az ajtóban állt, fogta a kilincset.
- Olyasmi nem fordulhat elő - mondta, és alig észrevehetően meghajolt. - Az itteni nép józan, megfontolt, nem hagyja bujtogatni magát. Meg hát... a rögtönítélő bíróság Árokszálláson van, alig húsz kilométerre... és senki sem akar okot adni, hogy idejöjjön...
Elhallgatott, csend volt egy darabig. Borbás az íróasztal mögött álló férfit nézte.
Beült a főszolgabíró irodájába - gondolta rezignáltan -, én pedig könyörgök neki, tegyen valamit, hogy...
- Nem jön ide, hiszen nincs miért -mondta Sümegi.
- Amennyire én ismerem a helyzetet, az itteni iparosok meg a gazdák közül mindenki elfogadja a  Tanácsköztársaság...
- A járásbírósági elnök...
Borbás legyintett, de a legyintés túl nagyra sikerült, mintha elszálló légy után kapott volna.
- Balajthy Géza nem számít, hiszen bolond! Jár a szája úton-útfélen, de éppen ez bizonyítja, hogy ártalmatlan. Ha komolyan készülne valamire, csendben maradna, hogy ne vonja magára a figyelmet. - Lehalkította a hangját. - Rosszul él a feleségével, ezért iszik, és ha részeg, nem bír az indulatával. Zsuzsanna szép asszony, csak hát... kikapós, na! Ez az igazság. Balajthy meg még mindig szereti.
- Ez engem nem érdekel...
- Én is csak azért mondtam, hogy tudja, Sümegi elvtárs: Balajthy Géza miatt igazán nem kell a rögtönítélő bíróságnak...
Ekhós szekér zörgött el gaz ablak alatt, a lovak patkói szapora trappban csattogtak a kockaköveken.
- Mesze-e-e-et! - kiáltotta egy öblös hang. - Mesze-e-e-et!
Sümegi az ablakhoz lépett, lenézett az utcára, és elmosolyodott.
- A Tiszántúlon harcolunk a románokkal, de a házakat azért ki kell meszelni, ha megjön az ősz...
Borbás mosolyogva bólogatott.
- Nyugtassa meg az... - Sümegi egy pillanatig kereste a megfelelő szót - ...ismerőseit, hogy amíg nem lesz rendbontás, a rögtönítélő bíróság nem jön ide.
Borbás lenyomta a kilincset, ismét meghajolt egy kicsit.
- Köszönjük! A forradalmi bíróság igazságosságát egyébként senki sem vonja kétségbe, de ilyen nehéz időkben... mindenkinek akadhat haragosa, és... akit agyonlőttek, az nem támad föl, ha kiderül, hogy mégsem...
Zavartan elhallgatott, észrevette, hogy Sümegi már nem figyel rá, az iratokat rakosgatja az asztalán.
- Bocsánat, hogy raboltam a Sümegi elvtárs idejét, de azt hiszem, nem fölösleges, hogy elmondtam... Viszontlátásra!
- Viszontlátásra! - mondta Sümegi. Megkönnyebbülten felsóhajtott, amikor Borbás kihátrált és becsukta maga mögött az ajtót.

2

Leült, kinyitott egy dossziét, szórakozottan az íróasztal szélén heverő ceruza után nyúlt, amikor kivágódott az ajtó. Sümegi meglepetten fölpillantott. Vézna, kopaszodó, barázdált arcú férfi állt a küszöbön.
- Megint itt volt ez a patkány?! - kiáltotta, és Borbás után mutatott.
- Gyere be! - mondta csendesen Sümegi. - És csukd be az ajtót!
A férfi beljebb lépett.
- Félnek, hogy a rögtönítélő bíróság átjön Árokszállásról... - kezdte Sümegi, de a másik közbevágott:
- Nem is ártana!
- Amíg nem történik rendbontás...
- Nincs nap rendbontás nélkül! Balajthyt régen agyon kellett volna lövetni. Ma reggel a pékség előtt bujtogatta a sorban álló asszonyokat. Ha nem teszünk ellene valamit, előbb-utóbb itt is zavargás lesz!
- Józan, megfontolt nép ez, nem hagyja, hogy...
- Józan?! Megfontolt?! Mint a farkasok! Árokszálláson csak öt vörösőr volt, és mi történt? Lefegyverezték, félig agyonverték őket! Kétszáz katonát kellett odaküldeni géppuskával, hogy kussoljanak!
- Ezt tudom! - Sümegi türelmetlenül kopogtatott az asztalon a ceruzával.
- De azt még nem tudod, ami ma éjszaka történt Árokszálláson! - mondta a férfi, és közelebb lépett. - Tele a község katonával, még ott van a rögtönítélő bíróság, mégis rálőttek az egyik járőrre. A kora reggeli vonat utasai beszélték.
- Meghalt valaki? - kérdezte Sümegi, és abbahagyta a kopogtatást.
- Egy vöröskatona súlyos sebet kapott. A járőr a helyszínen elfogott néhányat a tettesek közül.
- Kik voltak?
- Nagygazdák fiai, pimasz, pöffeszkedő banda!
- Nálunk ilyesmi nem fordulhat elő - mondta Sümegi.
- Előfordulhat! - vágott vissza a férfi. - Eddig is csak azért volt csend, mert egy század katona állomásozik a volt csendőrlaktanyában! De vezényeljék csak el őket, vagy keljenek át a románok a Tiszán, vagy... - Elfulladt a hangja, a kezét a mellére szorította, és fuldokolva köhögni kezdett. Az arca bíborszínű lett, sovány vállai remegtek.
Sümegi fölállt, az egyre jobban összegörnyedő férfihez lépett, megfogta a karját.
- Ülj le! - Egy széles bőrfotelhoz vezette, vizet töltött neki az íróasztalon álló kancsóból. - Igyál!
A férfi mohón nyúlt a pohár után, nagy kortyokban ivott, közben nehézkesen, lihegve kapkodta a levegőt.
- Megárt neked az izgalom - mondta Sümegi, és elmosolyodott. - Olyan vékony vagy, hogy az előbb, amikor megfogtam a karodat, attól féltem, hogy összeroppan a markomban.
- Nem az izgalom, hanem a tüdőbaj miatt... – mondta zihálva a férfi: - Harminc évig görnyedtem a suszterszéken. És mit értem el vele? Tudod te, hogy milyen házban laktunk? Télen reggelente deres volt a dunnánk, éheztünk, a gyerekek nem bírták ki... majdnem minden évben temettünk.
- Most majd másképp lesz.
- Tán föltámasztod őket? - A férfi leborult a fotel könyöklőjére, a vállai megrázkódtak. - Törölgettem a verejtéket a Pannikám homlokáról, nyolcéves volt, a másik kezemet szorította mind a két kis forró, nyirkos kezével, és azt suttogta: „Ugye nem hagyod, hogy én is meghaljak, mint Lacika?” Átmentem a szomszédba Borosékhoz, kértem a gazdát, fogjon be, vigyük el Pannikát a berényi kórházba, hátha ott még tudnak segíteni rajta. Megmondtam, hogy pénzem nincs, de mindent megteszek cserébe, amit kér. Azt válaszolta, hogy nem lehet, késő éjjel érnénk vissza, és a lovak nem pihennék ki magukat reggelig. Az asszony meg az ég felé emelte a tekintetét, a kezét összekulcsolta a hasán, és azt mondta: „Bízza a Jóistenre, Tajti szomszéd! Ha ő magához akarja szólítani, hiába a doktor, hiába a kórház!” Csak azért nem gyújtottam rájuk a házat, mért féltem, hogy ha felakasztanak, éhenhal a feleségem. Akkor már ő is beteg volt. - Felugrott, megállt Sümegivel szemben. - Szerencséje, hogy már nem él, mert most... - ökölbe szorította a kezét. - Farkasok ezek, vagy inkább sakálok! Lapítanak, ha úgy érzik, hogy ők a gyengébbek, de ha hordába verődnek, rögtön csattogni kezd a foguk. Itt a nagygazdák a hangadók, a szegények mennek utánuk. Ma reggel is, az asszonyok majdnem megtámadták a vörösőrt a Tóth-féle pékség előtt. Azt ordították, hogy minek a proletárdiktatúra, ha nincs kenyér!
Sümegi Bakáig nem szólt, csak némán ingatta a fejét.
- A csendőrök előtt mertek volna kiabálni a kenyér miatt? - kérdezte végül.
- A csendőr előtt mind lapult. Ha nem volt kenyere, hát éhezett, de nem nyitotta ki a száját!
- A vörösőr előtt mernek beszélni, mert őt a maguk fajtájának tartják.
Tajti hitetlenül bámult rá. Hátrált néhány lépést, sokáig gondolkozott.
- Nagy baj lesz itt, Endre - mondta végül szokatlanul csendesen. - Te jó ember vagy, de a világ nem olyan jó, mint te.
- Megordasodott a világ - bólintott Sümegi. – Vissza kellene szoktatni a jóra, de puskával, akasztófával nem lehet.
- Balajthyt le kell tartóztatni! Izgalomban tartja az egész községet! Az emberek gyengeségnek tartják, hogy hagyjuk...
- Nem tartóztatjuk le!
- Mint a községi direktórium elnöke, követelem a letartóztatását! - kiáltotta Tajti magánkívül. Az asztalra csapott, de a hatalmas, bástyaszerű íróasztal meg se rezzent az ütésétől. - Azonnal lemondok, ha ez az ember büntetlenül uszíthat! Az ilyen tehetetlen, elnéző...
Riadtan elhallgatott.
Sümegi az ablakhoz ment. A főutca tölcsérszerűen kiszélesedett ezen a részen, a kövezett kocsiút túlsó oldalán, az árok mögötti füves térségen gyerekek métáztak. Sokáig csend volt.
- Intézkedj, hogy tartóztassák le! - mondta végül Sümegi egészen halkan.
- Mit mondasz?
Tajti közelebb lépett.
- De mielőtt a börtönbe kísérik, beszélni akarok vele.

3

Borbás Balázs tíz óra körül lépett ki az utcára. Megállt, gondolkozott, hogy merre forduljon. Hátrább tolta a kalapját, gyöngyöző homlokát megtörölte egy nagy, kockás zsebkendővel. Klottgatyás gyerekek métáztak az utca túlsó oldalán, kiáltozásuk bele-belehasított a fülledt csendbe.
Borbás nézelődött egy darabig,. azután balra fordult, amerre az új gimnázium kétemeletes épülete sárgállott a fák lombjai között.
Kitanítják a parasztok meg az iparosok kölykeit, azután mind úr akar lenni! - gondolta.
De azért tetszett neki a hatalmas iskola, amelynek a helyén néhány éve még legelő nyújtózott, egészen a temetőig.
Berényben nincs ekkora épület, de talán az egész megyében sincs - folytatta a gondolatot.
Sietni kezdett, de hamar elfulladt a lélegzete. Zihálva megállt, kigombolta az ingén a legfelső gombot, meglazította a nyakába vágó kemény gallért.
Egy gyér lombú akácfa alatt libák hűsöltek. Amikor Borbás a közelükbe ért, a gúnár előrenyújtott nyakkal, szétterpesztett szárnyakkal rásziszegett.
- A fenébe!
Borbás felé rúgott, a gúnár villámgyorsan megfordult, visszaszaladt az árnyékba, de még sokáig sziszegett utána.
A malom előtt zsákokkal megrakott szekerek várakoztak. A lovak unottan ropogtatták az abrakot, a parasztok a fal mellett álldogáltak, vagy a zsákokon szunyókáltak, és a kalapjukat az arcukra borították, hogy a napfény ne szúrja a szemüket.
Borbás elhaladt előttük, néhányan üdvözlésfélét mormogtak, vagy szótlanul megbökték a kalapjuk karimáját. Borbás megállt.
- Jó napot! - mondta. Levette a kalapját, és ismét megtörölte a homlokát.
A malom kétszárnyú, nehéz vasajtaját kitárták, a lisztfelhőben fehér ruhás molnárok sürögtek odabent.
- Sokat kell várni? - kérdezte Borbás. Egy kicsit fölemelte a hangját, hogy az emberek a malom zúgása mellett is meghallják.
Zavart hümmögés volt a válasz.
- Annyit, mint máskor - mondta végül egy fiatal, kék kötényes, csizmás férfi, és álmosan felült a szekerére rakott zsákok tetején. - A malom a proletárdiktatúrában se forog gyorsabban.
Borbás elmosolyodott.
- Az a fontos, hogy forogjon - mondta. - És legyen mit a garatba önteni. - Várt egy pillanatig, de senki sem válaszolt, hát egy ujját a kalapjához emelte. - No, Isten áldja magukat, emberek!
Mint máskor - gondolta néhány lépés után. - Minden úgy van, mint máskor július végén: tűz a nap, az árnyékban libák hevernek, zúg a malom, liszt mindig kell! Csak a parasztok mogorvábbak, kelletlenebbek.
A malom egy kis dombom épült, lejtős út vezetett tőle a tisztviselőtelep házaihoz. Borbás átvágott a kocsiúton.
A villaszerű házak körül még nagyobb volt a csend, mint a faluban. Borbás megállt egy zöldre festett vaskapu előtt, lenyomta a kilincset, de a kapu zárva volt. Meghúzta a csengő fogantyúját, a házig futó vékony drótszál nagyot rándult. A csengőszóra fiatal cselédlány nézett ki a résnyire nyitott előszobaajtón. Amikor megismerte Borbást, futva indult kaput nyitni.
- Kezétcsókolom, nagyságos úr!
Az arca kipirult a futástól. Félreállt, hogy utat engedjen Borbásnak.
- Ki van itthon?
- A nagyságos asszony.
- Egyedül?
- Igen.
A lány kulccsal bezárta a kaput. Borbás mosolyogva nézte.
- Azt hallottam, hogy férjhez mégy.
A lány elpirult, lehajtotta a fejét, de a szemében mosoly villant.
- Mindig viccel a nagyságos úr!
- Ne mondd, hogy nem késtek már! - A lány neon válaszolt, hát Borbás folytatta: - Tudok én rólad mindent. Az apád azért állított el cselédnek, mert minden legény téged akart feleségül, és félt, hogy a nénéd pártában marad. Megparancsolta, hogy a lábadat se tedd be Kisérre, amíg a nénéd nem megy férjhez. Igaz?
- Igaz - nevetett a lány. Kinyitotta az előszobaajtót. - Tessék!
Hűvös volt odabent. Borbás felakasztotta a kalapját a fogasra, és újra megtörölte a homlokát.
A cselédlány bement a szemközti szobába, nyitva hagyta a magas, hófehérre festett ajtót. Kihallatszott a hangja.
- Borbás nagyságos úr van itt.
- Vezesd be! - mondta egy mély női hang.
Balajthyné a tükör előtt állt, a haját igazgatta.
- Drága Zsuzsanna!
Az asszony biccentett, csókra nyújtotta az arcát. Borbás megcsókolta, azután két kézzel megfogta a kezét.
- Gézát mikorra várja haza?
- Semmikorra - mondta az asszony. - Üljön le!
Kihúzta a kezét a Borbáséból, ő is leült. Arrébb tett egy kinyitott könyvet.
- Nem tudja, hogy hol van?
- Nem érdekel!
- Mindenképpen meg kell találnom.
- Azt hittem, hozzám jött - mondta az asszony sértődötten. - Elhanyagol az utóbbi időben, Balázs. Beugrik egy-egy pillanatra, politizál Gézával, és nem veszi észre, ha új ruhát veszek föl, vagy új frizurám van.
Borbás felugrott, kezet csókolt az asszonynak, azután visszaült a fotelbe.
- Drága Zsuzsanna, ugyanúgy szeretem, mint azelőtt, de minden megváltozott körülöttünk, rendkívüli időket élünk. Beláthatja, hogy amióta Géza nem dolgozik, kiszámíthatatlan, hogy mikor megy el, és mikor jön haza...
- Megunt engem - vágott közbe az asszony. - Ma van rajtam először ez a ruha...
- Elragadó benne! - kiáltotta Borbás. - Ez a lágyan leomló könnyű anyag kiemeli, hangsúlyozza a maga gyönyörű termetét, anélkül, hogy kihívó lenne. És a haja! Látja, ha elég időt hagy, hogy... eddig is gyönyörű volt, Zsuzsanna, de ez a konty...
- Talán már van is valakije - mondta elgondolkozva az asszony. - De nem, azt hiszem, még sincs. Legföljebb valami cselédlány a tanyán vagy egy béres felesége...
Borbás tiltakozóan fölemelte a kezét.
- Miért gonoszkodik velem, Zsuzsanna?
- Ha úriasszony lenne, azt már hallottam volna. Ebben a koszfészekben mindenki azonnal megtud mindent, pedig most nem is járunk össze... Azt hiszi, az uram nem tudja?
- Úgy érti, hogy Géza tisztában van?... - Borbás riadtan feszengett.
- Hát persze - felelte az asszony. - Egy hét után megtudta.
- És mit csinált?
- Megpofozott.
Borbás felpattant.
- Hallatlan!
- Azután bocsánatot kért, amikor megmondtam, hogy elválok tőle, ha még egyszer megüt.
- Szereti magát - mondta Borbás egy kis meghatottsággal, és óvatosan visszaereszkedett a fotelba.
- Sajnálná a pénzemet.
Nem, nem! Túloz, kedves Zsuzsanna! Gézának vannak hibái, de azért talpig úriember!
- A fizetése kevés lett volna, hogy ilyen házat vigyünk - mondta az asszony. - Amit itt lát, azt mind én vettem: a diófa garnitúrát, a zongorát, odaát az üveges könyvszekrényeket, a hintót a lovakkal, mindent. Nagy vendégségek voltak nálunk... Kezdettől fogva a földből éltünk, nem a Géza fizetéséből, a föld pedig az enyém.
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Nagyot csattant az előszobaajtó, mindketten összerezzentek.
- A kalapomat is vedd el, te hülye liba! - kiáltotta egy rekedt hang, azután kinyílt az ajtó, Balajthy állt a küszöbön.
- Hányszor kértem már, hogy kopogtasson, mielőtt bejön! - szólt rá a felesége ingerülten.
Balajthy vaksin hunyorgott. A félig leeresztett redőny miatt félhomály volt a szobában.
- Fél, hogy egyszer in flagranti kapom valakivel? - kérdezte, és végigsimította rövid kefehaját.
A felesége nem felelt, elfordította a fejét.
Borbás felállt, zavartan heherészve odament hozzá, és megrázta a kezét.
- Szervusz, Géza! Kérlek, hozzád jöttem.
Balajthy undorodó grimasszal tűrte, hogy Borbás megszorítsa a kezét, utána beletörölte a tenyerét a ruhájába.
- Mit akarsz?
- Kérlek, ez így nem mehet tovább!
- Mi nem mehet így tovább, kérlek? - kérdezte Balajthy gúnyosan.
- A nyakunkra hozod a rögtönítélő bíróságot! Miért nem maradsz csendben? Tiszteljük a bátorságodat, de ez őrültség! A románok már szorítják visszafelé a vörösöket, újra itt állnak a Tiszánál, alig harminc kilométerre. Csak idő kérdése, hogy mikor kelnek át. Most már őrültség kockáztatni. Sümegitől jövök, megígérte, hogy amíg nem lesz rendbontás, mindent megtesz, hogy a rögtönítélő bíróság...
- Seggnyalók - mondta Balajthy.
Borbás nem hitt a fülének.
- Hogyan? Mit mondtál?
- Jól hallottad. Seggnyalók! Gyáva patkányok vagytok! Magyar uraknak mondjátok magatokat, de tűritek, hogy egy lakatos meg egy suszter dirigáljon nektek, sőt ti mentek hozzájuk könyörögni...
- Ne hidd, hogy szívesen tettem! - mondta Borbás. – És nem is magamért, hiszen engem nem fenyeget veszély. Ha kimegyek a sülyi tanyára, azt is elfelejtik itt az elvtársak, hogy létezem. Miattad mentem oda.
Balajthy türelmetlenül, dühösen legyintett. Borbás folytatta:
- Egyébként mi sem nyugodtunk bele, hogy egy lakatos meg egy suszter parancsoljon, de azért nem megyünk fejjel a falnak. Vagyunk néhányan, akik készen állunk, hogy ha megbukik ez a rendszer...
- Ha megbukik? - Balajthy beljebb lépett, ingerülten járkálni kezdett a szobában. - Mitől? Kitől? Önmagától? A szentlélektől?
- Még nincs itt a cselekvés ideje.
- Én megmutatom ennek a koszos csőcseléknek - kiáltotta Balajthy -, hogy fogcsikorgatva sem tűröm el az...
- Főbe lövik - vetette oda a felesége.
- Ne gágogjon, kedvesem, nem a Capitoliumon vagyunk! Most olyasmiről van szó, amihez maga nem ért. Egyébként pedig, ha főbe lőnek, igazán nem kell sajnálnia. Szép nyugdíjat fog kapni utánam a bolsevikiekét követő rendszertől, közmegbecsülés övezi majd, eljátszhatja a szép, szomorú özvegy szerepét...
- Már megint részeg.
Balajthy legyintett, és hátat fordított neki.
- Arra kérlek... arra kérünk... maradj veszteg! Legalább egy ideig. Ha valami rendzavarás történik, Árokszállásról azonnal idejön a rögtönítélő bíróság. Hallottam, hogy ma reggel is, a pékség előtt... Téged lőnek agyon először, de egy ember nem lesz elég nekik... Mindent elronthatsz az esztelenségeddel.
- Hogyhogy mindent elronthatok? - kérdezte Balajthy gúnyosan. - Csak nem szerveztetek nagy titokban összeesküvést?
- Összeesküvésről szó sincs... - Borbás zavartan nevetett -...találkoztunk néhányan, beszélgettünk, hogy mit kellene tenni, ha megbukik a diktatúra... Nem szóltunk neked, mert te túlságosan exponáltad magad.
- Szóval arról beszélgettetek, hogy mit kellene tenni, ha megbukik a diktatúra? De kik buktatják meg? A csehek? A románok? A szegedi franciák? És ha kikaparják a gesztenyét, akarnak-e majd osztozkodni?
Üveget vett elő a faliszekrényből, bort töltött egy nagy pohárba, és felhajtotta.
- Ne igyon többet! - mondta a felesége. - Anélkül is épp elég részeg.
- Eh! Fogja már be a száját! - Balajthy Borbáshoz fordult. - Töltsek?
Borbás szabadkozva fölemelte a kezét.
- Neked se kellene... megértem a dúltságodat... mégis azt mondom...
- Megérted? - Balajthy nagyot nevetett. - Te aztán meg is értheted! A feleségem a más szeretője, az állásomból elküldtek, sőt elzavartak, kivágtak, egy lakatos meg egy suszter parancsol a járásban és a községben... az ország a szakadék szélén... nem is a szélén, már benne! Az Isten se húzza ki onnan! Az jár a legjobban, aki idejében megdöglik!
Csend támadt, Borbás és az asszony zavartan egymásra pillantottak. A csendbe hirtelen belehasított a csengő hangja. Mindhárman fölkapták a fejüket, és mozdulatlanul vártak néhány másodpercet, de a csengetés nem maradt abba, sőt még erősebben, türelmetlenebbül szólt.
- Ki az a hülye, aki így rángatja a csengőt? - Balajthy az ajtó felé indult. - És ez a liba tán a fülén ül, hogy nem megy...
Résnyire nyílt az ajtó, a cselédlány rémülten bedugta a fejét.
- Nagyságos asszony! Katonák vannak a kapu előtt!
Borbás és az asszony fölpattant.
- Eredj, engedd be őket! - mondta Balajthy.
A lány visszahúzódott, becsapta az ajtót.
- Menjen ki hátul! - mondta az asszony Borbásnak. – Ha a kerítés mellett megy a kiskapuhoz, nem veszik észre. Az Ivanicsék kertjén át kijut a túlsó utcára.
Borbás eltűnt az ajtó mögött.
- Mit akar tenni? - kérdezte az asszony ijedten, és a férjére nézett.
- Ne féljen! - mondta Balajthy sápadtan. - Nem fogok lövöldözni a maga házában - tette hozzá gúnyos mosollyal.
A felesége közelebb lépett hozzá, fölemelte a karját, mintha át akarná ölelni.
- Géza! Én mindig szerettem magát! Akkor is, ha olykor...
Balajthy messzire lökte magától.
- Még élek, kedvesem! - mondta vicsorogva. - Ne beszéljen rólam múlt időben!
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Hatalmas, díszes falióra volt a szobában, még a főszolgabíró hozatta valamikor. Sümegi egy kicsit restelkedett, valahányszor meghallotta finoman tompa, harangütésre emlékeztető hangját, mert úgy érezte, a járási népbiztoshoz egyszerűbb berendezés illenék, mégsem vitette ki. A falióra keskeny, faragott doboza a katedrálisokra emlékeztette, amelyeket valcolása idején látott a Rajna mentén.
Alig tíz éve! - gondolta, és sóhajtva berakta a papírokat az íróasztal fiókjába meg az iratszekrénybe.
A kapuban a vörösőr a sapkájához emelte a kezét, de inkább csak jelezte a tisztelgést. Fiatal, vézna gyerek volt, csupa csont és ín. A hűvös kapualjban is izzadt, pedig csak akkor gombolta be a felső gombot a zubbonyán, amikor Sümegi föltűnt a lépcsőfordulóban.
Égetett a nap, az árnyékok megrövidültek. Az utolsó piacozók szekerei most zörögtek végig a templom felől a főutca kockakövein, az izzadt, mélyen bókoló lovakat légyrajok kísérték.
Sümegi a szomszéd utcában lakott egy hosszú, alacsony házban, amely elé teljes hosszában üvegezett verandát építettek. A nagy, kopár udvart keréknyomok hálózták, hátul volt a szürkére festett műhely, nagy, poros ablakai az utcára néztek.
A három gyerek már az asztalnál ült, amikor Sümegi belépett a verandára. A két nagyobbik éppen csak fölnézett, az anyjuk akkor szedett nekik a levesesfazékból, de a kisebb lemászott a magas székről, odaszaladt hozzá, és átkarolta a lábát, alig tudott lépni tőle.
- Ülj már vissza! - mondta az asszony.
Sümegi megsimogatta a gyerek fejét.
- No! Eredj!
Az asszony szótlanul kiszedte a levest. Rosszkedvű volt, nem nézett senkire.
- Kikészítettem a vizet - fordult végül Sümegihez.
A férfi befordult a konyhába, az első pillanatban semmit sem látott, kellett egy kis idő, hogy a szeme hozzászokjon a félhomályhoz.
Kezet mosott a hokedlire tett lavórban. A víz színe alig változott, éppen csak zavarosabb lett egy kicsit a nagy darab mosószappan habjától.
Sümegi lassan, egyenként megtörölte az ujjait. A körömházak finom repedéseiből már eltűnt az olaj, amely, úgy hitte, feketén és lemoshatatlanul beleette magát a bőrébe. A kezén begyógyultak a vágások és a horzsolások, a bőre fehérebb és puhább lett. Régebben, amikor ugyanígy mosott kezet, vastag, fekete hab karikázta a zománcos lavór szélét. De most csendben porosodott a műhely, nem álltak javításra váró gépek az udvarban.
- Jöjjön már! Elhűl az étel!
Feszültség vibrált az asszony hangjában.
Sümegi kiment a verandára, leült az asztalhoz. A szalvétát gondosan begyűrte a gallérja mögé, csendben enni kezdett.
- Valami baj van? - kérdezte az asszony egy kis idő múlva. Enyhébb volt a hangja, riadalom bújkált benne.
Sümegi kezében megállt a kanál.
- Nincs - mondta, és csodálkozva fölnézett.
- Igaz, hogy idejön a rögtönítélő bíróság Árokszállásról?
- Nem hiszem. - Ismét hozzáfogott az evéshez. – Hacsak nem lesz rendzavarás.
Az asszony némán kanalazta a levest. Szorosan hátrasimított hajából elszabadult néhány szál, hiába próbálta visszasimítani a füle mögé.
- Lehet, hogy mégis lesz rendzavarás? - kérdezte végül aggodalmasan.
Sümegi megrázta a fejét. Lenyelte a falatot, csak azután válaszolt.
- Az itteni nép józanabb annál...
- Nem tudom...
Az asszony vállat vont. Hallgatott egy darabig, azután kiszakadt belőle a kérdés:
- Miért nem megyünk el innen?
Sümegi letette a kanalat. A gyomra összeszorult, úgy érezte, hogy egyetlen falatot sem tud már lenyelni.
- Mert nem lehet!
Az asszony fölvetette a fejét. A szemében könny csillogott.
- Lehetne, ha maga akarná!
- Elmondtam már... - felelte csüggedten Sümegi. - Miért akarja, hogy újra...?
- Mindenünk megvolt Pesten - mondta az asszony. Sümegi válaszolni akart, de nem engedte, hogy megszólaljon. - Kisebb lakásban éltünk, az igaz! Közös udvarra nyílt, az is igaz, mégis jobb volt! Maga szépen keresett, tudom, hogy megbecsülték, a lakatosok közül senkinek nem volt akkora hetibére a Hofher-Schrantzban...
Sümegi elmosolyodott.
- Ez igaz - mondta. - De az ember nem temetkezhet el...
- Nem temetkezhet el? - kérdezte az asszony döbbenten. - Hol? Pesten? Hogy érti ezt?
- A gyárban, a munkában nem temetkezhet el – felelte Sümegi. - Azt szerették volna, mondták is, nemegyszer: „Miért avatkozik maga a politikába, Sümegi? Maga keres a legjobban a lakatosok közül! Jobban teszi, ha végzi a dolgát, és nem néz föl!” Gyártsak minél több fegyvert, hadd öljék vele egymást a nyomorult bakák Galíciában!
- Tudtam, hogy politizál - szólt közbe az asszony. – Az anyám figyelmeztetett: „Ne menj hozzá, szerencsétlen leszel mellette, az ilyen ember mind rosszul végzi!” De ez férfidolog. Nem értettem ugyan, miért törődik annyit másokkal, de úgy gondoltam, inkább gyűlésekre járjon, mint a kocsmába. Akkor se tettem szemrehányást, amikor tavaly tavasszal lecsukták a sztrájk miatt, pedig szinte kenyér nélkül maradtam a gyerekekkel. De ezt a falut nem bírom!
Hirtelen elsírta magát. A gyerekek letették a kanalat, a két nagyobbik kikerekedő, ijedt szemmel nézte, a legkisebb elpityeredett.
- Itt születtem - mondta Sümegi tétován. – Hazajöttem ide.
- Nem igaz! Maga már Pesten volt otthon, a gyárban, a szakszervezetben, a pártban. Mi köti ide? Semmi! Leküldték ősszel, hogy szervezze a szociáldemokrata pártot. Talán az útjában volt valakinek Pesten. Amikor megkezdődik a marakodás a koncért, igyekeznek szabadulni, akitől lehet, hogy több maradjon...
- Hallgasson már!
Sümegi az asztalra csapott, az evőeszközök összecsörrentek. Az asszony azonban nem hallgatott el.
- Országos vezető lehetett volna magából, ha Pesten marad! Már tizenegyben küldött volt a pártkongresszuson, tagja lett mindenféle bizottságnak meg választmánynak, szépen haladt előre a szakszervezetben. Amikor azokat a cikkeket írta tizenötben a Vas- és Fémmunkások Lapjába, megállították az utcán az ismerősök, még az a nagyszájú Vargáné is megkérdezte: „Mondja kedves, mikor tanulja az ura azt a sok okos dolgot? Én ugyan nem értem a cikkeit, de Józsim tegnap is mondta ebédnél: meglátod, egyszer még nagy ember lesz a szomszédunkból. Büszke leszel rá, hogy egy udvarra nyílt a ,konyhaajtónk!”
Sümegi elmosolyodott.
- Maradt még Pesten elég ember - mondta. - Itt nagyobb szükség van rám.
- Igen? - Az asszony szeme vésztjóslóan megvillant. A ruhaujjával letörölte a könnyeit. - Elhitették magával, hogy szívesebben jöjjön! A sok dörzsölt pesti vagány beugratta, maga meg jámborul hitt nekik, otthagyott csapot-papot, és jött családostul, mindenestül. Megnyitotta ezt a koszos műhelyt, pedig tizenhét óta már íróasztala volt a szakszervezetben. Mindent otthagyott, hogy kihozzon ide az isten háta mögé, ahol a parasztok akármikor vasvillára hányhatnak bennünket.
A legkisebb gyerek hirtelen fölsírt, a két nagyobb sápadt arccal, riadt szótlanul ült a helyén.
- Halálra rémíti a gyerekeket - mondta Sümegi szemrehányóan. A térdére ültette a kisfiút. - Gyí, te fakó a vásárra, ha nem bírod, dobd a sárba, zsupsz! - A mondóka végén hirtelen szétrántotta a térdeit. A gyerek nagyot sikított ijedtében, mert leesett volna a veranda kövére, ha az apja nem fogja a derekát, de már mosolygott a könnyein keresztül.
Az asszony csak egy pillanatra hallgatott el.
- Rokona sincs itt, barátja se... azt mondta, a falusiak nyíltszívűek, romlatlanok, egyszerűek... de mi az igazság? Minden porta körül magas deszkakerítés, az udvarokon kutya, az emberek mogorvák, bizalmatlanok, ha szól hozzájuk, csak odamorognak valamit, és elosonnak, anélkül, hogy a szemébe néznének.
- Túloz - mondta Sümegi. - Csak az idegennel szemben ilyenek, amíg nem tudják, hogy mi lakik benne. Nyilván megvan az okuk, ha bizalmatlanok. Aki idegen idejött eddig, az csak kapni akart tőlük, lehetőleg gyorsan és sokat... kapni szavazatot, hivatalt vagy egyszerűen csak pénzt... de most már másképp van, és sokan kezdik érteni...
- Maga is akart pénzt tőlük - szólt közbe az asszony. - Letiltotta a takarékbetéteket.
- De mindenki tudja, hogy miért! - pattant föl Sümegi. - Abból szerveztük a közmunkát, utat építettünk Szentandráson, megjavíttattuk a Tisza gátját Sülyön.
- Azt csak maga hiszi, hogy mindenki tudja! - felelte az asszony gúnyosan. - Reggel kint voltam a piacon, tojást akartam venni. Az egyik asszony szépeket árult, de sokra tartotta. Amikor mondtam, neki, hogy drága, tudja, hogy mit válaszolt? Azt, hogy „Ugyan nagysága, miért volna ez drága magának, hiszen most foglalták le a bankot.”
Sümegi elmosolyodott. Az asszony megint sírni kezdett.
- Ezen csak mosolyog! De én félek. Maga miatt félek, meg a gyerekek miatt.
- Nem kell félni - mondta Sümegi, és megsimogatta az asszony vállát. - Vannak jó embereink is a faluban, higgye el!
- Kik?
- Akiknek munkát adtunk az útépítésen meg a gátnál, akik élelmiszersegélyt kaptak. Erős a pártszervezet is. Napszámosok, iparosok, tanító is van köztük meg tanár a gimnáziumból...
Az asszony széttárta a karját.
- Hol vannak? Maga tudja, de én sohasem találkozom velük. Elbújtatják, ha bejönnek a románok? Adnak egy falat kenyeret a gyerekeinek?
- Nem lehet mindig vereségre, üldöztetésre, bújkálásra, éhezésre gondolni - mondta a férfi. - Miért nem hiszi, hogy végre jobb életünk lesz? Feloldódik majd a bizalmatlanság körülöttünk. Máshol már most sem így van. Ez a vidék nem olyan, mint a többi. Itt nincs nagybirtok, nincsenek uradalmi cselédek, de igazi gyár sincs, hogy munkások lehetnének. Majd mindenkinek van egy darabka földje, és ettől már birtokosnak érzi magát, akármilyen cseppnyi is az a föld. És félti tőlünk, hiszen azzal rémítgetik folyton, hogy a proletárdiktatúrában minden közös lesz: a föld, a ház, de még az asszony is. - Sümegi elmosolyodott. - Vannak jó néhányan, akik biztosan jobban sajnálnák a földjüket...
A felesége fölállt, szó nélkül elvitte a leveses fazekat, lábasban túrós tésztát hozott. A két nagyobb gyerek fölujjongott, a kicsi az apja térdére ült. Az asszony szedett mindenkinek. Az arca megenyhült, ismét letörölte a könnyeit, és most újra meleg volt a tekintete. Sümegi föllélegzett.
Megszült három gyereket, nélkülözött, néha talán éhezett is a háború végén, amikor börtönben voltam - gondolta -, de az arca alig változott. A szája körül mélyebbek lettek a ráncok, de a tekintete őrzi a szinte még gyerek varrólány meleg pillantását. Ha a haját nem fésülné ilyen szoros szigorúan...
- Amikor magát hallgatom - mondta az asszony – úgy látszik, hogy minden szép, minden jó, minden úgy megy, ahogy kell. Azután visszamegy a munkába, én meg itt maradok egyedül a gyerekekkel, vagy mostanában már ők is gyakrabban elmennek, hiába tiltom nekik, és egyszerre nem értem, miért láttam félórája mindent olyan egyszerűnek és biztatónak. A faluban azt beszélik, hogy a románok visszanyomták az átkelt csapatokat, újra elérik a Tiszát hamarosan. Árokszálláson lövöldöznek a vöröskatonákra, és akasztat a rögtönítélő bíróság, itt meg... hiába nyugodt az élet, csalóka ez a nyugalom, sose tudhatjuk, mikor indul meg a föld a talpunk alatt.
Ebéd után a két nagyobb gyerek villámgyorsan eltűnt. Sümegi üldögélt még az asztalnál, a legkisebb gyerek egy félbetört kenyérszeletet tologatott az abroszon, azt játszotta, hogy magasan rakott szekér, kurjongatva biztatta a lovakat. Sümegi csendben nézte.
Ha Pesten laknánk - gondolta -, most autósat játszana, vagy mozdonyvezetőnek képzelné magát.
A felesége némán leszedte az asztalt. Kivette volna a fél kenyérszeletet a gyerek kezéből, de az visítva tiltakozott, hát otthagyta nála.
- Dőljön le egy kicsit! - mondta a férjének. - Ki tudja, mikor ér haza megint? Ha elalszik, majd fölébresztem egy óra előtt.
Sümegi fölkattintotta a zsebórája fedelét, fél egy volt. Tanácstalanul vállat vont.
- Húsz percre már nem érdemes.
Az asszony nem válaszolt. Levette az abroszt az asztalról, lerázta róla a morzsákat a veranda előtt az udvaron. Elöregedett, göcsörtös szilvafa állt a bejárat mellett, fülsiketítő csiripeléssel verébraj gyülekezett rajta.
- Ki kéne vágni a szilvafát - mondta az asszony. - Ellepte valami ronda zöld levéltetű, állandóan hull róla, már nem merek átmenni alatta, mert utána nem győzöm leseperni magamról.
Sümegi kinézett a nyitott ajtón. A fa sok termést hozott, de majdnem mind férges volt, a legkisebb szellőtől is bőven hullott belőle. A földön kéklő szilvaszőnyeg fölött darazsak zümmögtek, édeskés rothadásszag terjengett a levegőben.
- Kivágom - mondta Sümegi, és gondosan szemügyre vette a hasadt törzsű, mézgát folyató fát.
- Mikor lesz az?
- Ha ráérek.
- Sose ér rá. Se vasárnap, se ünnepnap...
- A gyerekek összekapkodhatnák a lehullott szilvát - mondta Sümegi. - A műhely padlásán van egy dézsa. Mire kiforr, lehet, hogy visszavonják a szesztilalmat Szentandráson kifőzetjük pálinkának. - Az asszony nem válaszolt, hát még hozzátette: - Este lehozom a padlásról a dézsát.
A felesége nagyot sóhajtott, és széles mozdulattal visszaterítette az abroszt az asztalra.
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Sümegi alig ért vissza az irodájába, kopogtattak az ajtaján. Kövér, szőke katona lépett be, feszesen tisztelgett. Az arcán izzadságcsík futott végig, dús, göndör haja kibújt a sapka alól.
- Behozhatjuk, Sümegi elvtárs?
- Balajthyt?
- Igenis.
- Hozzák be!
A katona ismét szalutált, és feszes hátraarccal indult kifelé, de Sümegi utánaszólt:
- Könnyen ment?
A katona visszafordult, és közelebb lépett. Hirtelen eltűnt a feszessége.
- Könnyen - mondta legyintve. - Olyan vad híre van, aztán csak állt ott, amikor bementünk, és jött velünk egy szó nélkül. Pedig még arra is számítottunk, hogy erőszakkal kell behozni.
- Kint van?
- Itt áll az ajtó előtt.
- Küldjék be!
- Egyedül akar beszélni vele? - kérdezte a vöröskatona és lehalkította a hangját.
- Igen.
- Nem kellene rajta hagyni a bilincset?
- Hát megbilincselték?
- Nehogy bajt csináljon. Talán csak megjátszotta az engedelmest.
- Vegyék le róla a bilincset!
- Legyen óvatos, Sümegi elvtárs! Megmotoztuk ugyan, fegyver nincs nála, de akármi fegyverré válhat az ilyen ember kezében. Eddig csendesnek mutatkozott ugyan, de hátha készül valamire.
- Engedjék csak be!
A katona kiment, néhány pillanat múlva enyhe taszítással belódították Balajthyt. Valaki még utána szólt, mielőtt becsapódott mögötte az ajtó:
- Itt leszünk az előszobában, úgy viselkedjen!
Balajthy megállt az ajtóban, körülnézett.
- Jöjjön, kérem!
Hosszan méregették egymást. Sümegi fölállt, és a fotel felé mutatott.
- Üljön le!
Mit akar? - kérdezte nyersen Balajthy. Nem mozdult az ajtótól.
- Beszélni akarok magával. Meg akarom ismerni.
- Pedig már találkoztunk - mondta a másik gúnyosan. - Ismerhetne. Tavaly maga javította a gőzgépünket.
- Talán rosszul dolgoztam?
- Jól dolgozott - felelte Balajthy: Egy pillanatnyi csend után hozzátette: - És én talán nem fizettem meg a munkáját?
- Megfizette.
- Akkor mi dolgunk egymással?
- Miért csinálja ezt?
- Nem tartozom senkinek számadással.
- A vesztébe rohan.
- Nocsak! - Balajthy fölvetette a fejét. - Talán sajnál?
- Sajnálom.
- Ugyan miért?
- Minden embert sajnálok, aki fölöslegesen és értelmetlenül elpusztul.
- Még élek - mondta Balajthy növekvő ingerültséggel. - Még élek, és nem kérek a sajnálatából!
- Maga bátor ember. Kár, hogy a rossz oldalon áll.
- Csak nem akar megtéríteni a kommunista hitre? - Balajthy gúnyosan lebiggyesztette a száját, a kezét zsebre dugta, és előbbre lépett.
- Semmire sem akarom megtéríteni.
- Vagy inkább lekenyerezne? Mit tudnak adni nekem? Hiszen a kommunizmusban úgyis minden közös lesz.
- Lekenyerezni sem akarom. - Sümegi néhány pillanatig a szemben álló férfi arcát figyelte.
Fél-e vajon? - tűnődött. - Vagy csak tetteti ezt a gúnyos fölényt, s közben reszket a gyomra az idegességtől? Ha valóban megvan benne, honnan a pimasz magabiztosság? Azt hiszi, neki nem eshet baja? Vagy lélekben mindenre fölkészült?
- Túlbecsüli a saját szerepét - mondta. - A Tanácsköztársaság elfújhatná magát, mint egy pelyhet, s ha nem teszi, ez az erő és nem a gyengeség jele. Nem akarunk újabb áldozatot...
Balajthy arcáról lassanként eltűnt a gúnyos mosoly.
- Velem ne legyenek nagylelkűek! Mire várnak még? Mit tegyek, hogy megértsék: minden sejtemmel gyűlölöm ezt a rendszert?! Számomra nem létezik, csak mint agyrém, lidércnyomás, amiből fel fogunk ébredni. Meglapulhatnék, mint olyan sokan teszik, és kivárhatnám, amíg magától eltűnik, hiszen nem életképes, egy világégésben összeroppant társadalom átmeneti, természetellenes kinövése...
- Tévedtem – vágott közbe Sümegi. – Maga nem bátor, hanem őrült. Miért gyűlöl minket ennyire? Sokat ártottunk magának?
- Nem egyéni sérelem mondatja velem, amit mondok – felelte Balajthy.
- Elvből?... – kérdezte Sümegi, és most az ő hangja volt ironikus.
Balajthy megérezte a gúnyt, az indulat egyre jobban elragadta.
- Azt hiszi, hogy csak maguknak lehetnek elveik? Az ezeréves Magyarország eszméje...
- Melyik Magyarországé?
- Egyetlen Magyarország van!
- Dózsa vagy Werbőczy Magyarországára gondol? Mert az mégis két különböző Magyarország.
- Ne tartson nekem előadást alkotmányos kérdésekről! – mondta türelmetlenül Balajthy. – Azokhoz én jobban értek! Persze, van amihez maga ért jobban – tette hozzá. – Például a gőzgépekhez. Maradjon inkább azoknál, kevesebb bajt okoz vele!
Összefonta a karját a mellén, ismét mosolygott.
Sümegi egy pillanatra kísértést érzett, hogy valamilyen módon Balajthy feleségére terelje a szót. Elképzelte, hogyan fagyna le a gúnyos mosoly az arcáról, ha megjegyezné, hogy talán az otthoni sérelmeit akarja kiegyenlíteni a hangoskodásával meg a magabiztosságával, azután elhessegette a gondolatot.
- Az írott joghoz jobban érthet – mondta -, de van olyan jog is, amiről eddig nem vett tudomást a magyar törvényhozás. Ezt a jogot az emberek ezer éve sóvárogják. A mi dolgunk, hogy...
- Nem népgyűlésen van, Sümegi elvtárs! – Balajthy legyintett, és erősen megnyomta az „elvtárs” szót. – Engem nem tud megagitálni, mint a tudatlan, rabolni, pusztítani vágyó csőcseléket. Mert csak az hallgat magára. Akinek egy kis földje van, az már fél a kommunistáktól, és a bukásukat akarja. Hiába beszélünk egymáshoz, hiszen alig van szó, amit azonos értelemben használnánk. Azt mondom: Magyarország. Maga a nincstelen, dologtalan csőcselékre gondol, én meg a nemzet törzsére, a birtokosságra, az úri középosztályra. Azt mondom: szabadság. Maga a szabad rablásra gondol, arra, hogy kifoszthassák a gazdagokat...
- Igaza van – mondta Sümegi elgondolkozva.
- Tessék? – Balajthy fölkapta a fejét.
- Abban van igazad, hogy alig találunk szót, amit azonos értelemben használhatnánk. Az mondom: Magyarország. Maga a földesurakra gondol, a szolgabíróra, a csendőrre gondol, én meg azokra, akiknek a munkáján élősködött ez az egész siserehad. Azt mondom: szabadság...
- Mit remél ettől a beszélgetéstől? – szakította félbe Balajthy. – Azt, hogy a nyakába borulok, és kommunista leszek én is?
- Azt remélem, hogy megérti: őrültség, amit tesz, a vesztét okozza vele.
- Már megint értem aggódik! Pedig inkább önmagáért aggódhatna – tette hozzá. – A románok jól megverték a maga híres Vörös Hadseregét, amikor megpróbált betörni a Tiszántúlra. Oroszország messze van, és elég neki a maga baja. Miben bíznak? Azt hiszik, hogy egész Európát legyőzhetik egyedül?
- Ahogy a cseheket visszaszorítottuk, pedig már Miskolcot is elfoglalták...
Balajthy legyintett.
- Mit értek el vele? Ha a románok, a szerbek és a szegedi franciák megindítják az igazi támadást...
- Ilyen nagy hazafi maga? Azt lesi, hogy a csehek, a románok, a szerbek, a franciák mikor indulnak meg Magyarország ellen?
- Nem Magyarország, hanem a kommunista diktatúra ellen! Éppen azért, ami az én számomra Magyarországot jelenti.
- Hátha ők sem ugyanazt a Magyarországot akarják, amit maga szeretne?
Balajthy egy pillanatig hökkenten hallgatott, azután kirobbant belőle az elfojtott feszültség. Az arca elvörösödött.
- Nem bánom, akármit akarnak! - kiáltotta tajtékzó dühvel.
Az előszobában maradt szőke vöröskatona, aki bekísérte Balajthyt, óvatosan résnyire nyitotta az ajtót, amint meghallotta a kiabálást. Sümegi észrevette az ajtónyitást, intett a katonának, hogy húzódjon vissza, mire az csendesen becsukta az ajtót.
- Azt sem bánom, ha örökre ittmaradnak! - Balajthy nem vette észre, hogy kinyitották az ajtót a háta mögött, már egyáltalán nem volt képes fölfogni, hogy mi történik körülötte. - Inkább leszek cseh vagy oláh, mint kommunista! Azonnal vezettessen el! Akasszanak föl, vagy lőjenek főbe, de hagyjanak békén!
- Nem akasztják föl, és nem lövik főbe. Az volna a legkönnyebb. Mártír, öngyilkos szeretne lenni, de úgy, hogy a mi kezünkön száradjon a vére? A halálával is ártani akar?
- Vagy használni - vetette oda foghegyről Balajthy. - Nézőpont kérdése. Ha maguknak ártok, használok ennek a szegény, sokat szenvedett...
- Hitvány kis menekülés lenne ez, de szeretné a nagy bukás dicsfényével övezni. Azt hiszi nekünk ártana a halálával, az ellenségeinknek meg használna? Egyetlen dologban téved: nem elég jelentős személyiség ahhoz, hogy nagy hatást váltson ki a halála. A többit elintézné az idő.
- Miután tudomásomra hozta, kedves gépész úr, vagyis elvtárs, hogy jelentéktelen senkinek tart, s véleménye szerint a kutya sem ugatna utánam, ha megdöglenék, árulja el azt is, hogy akkor miért nem lövet agyon?
- Azt akarom, hogy az élet bizonyítsa be magának, hogy nincs igaza. Hogy egyszer, évek múlva, kénytelen legyen bevallani önmagának, hogy tévedett.
- És most elenged? - kérdezte Balajthy hitetlenül. - Figyelmeztetem, hogy nem hat meg a nagylelkűsége. Változatlanul gyűlölöm magukat, és ha elmegyek innen, egyetlen célom lesz: szétsugározni ezt a gyűlöletet.
- Nem engedem el. A börtönből nem sugározhatja szét a gyűlöletét, nem árthat a községnek és önmagának sem.
Sümegi megrázta az asztalán álló csengőt. Egy pillanat múlva kinyílt az ajtó, sőt inkább kivágódott, és beugrott rajta a szőke vöröskatona. Meglepte, hogy a szobában levő két férfi békésen áll egymással szemközt, arra készült, hogy Sümegi segítségére kell sietnie, meg kell fékeznie Balajthyt. Kicsit zavartan megállt a nyitott ajtóban, tisztelgett Sümeginek, megköszörülte a torkát.
- Vezessék el! - mondta szárazon Sümegi.
A vöröskatona közelebb lépett Balajthyhoz.
- No, menjünk!
Balajthy mélyen meghajolt, előbb Sümegi, azután a vöröskatona felé.
- Készen vagyok, drága elvtársaim. Indulhatunk.
Sümegi hátat fordított. A vöröskatona közelebb lépett Balajtyhoz.
- Ne bohóckodjon! - Enyhe taszítással az ajtó felé terelte. - Tanult ember létére úgy viselkedik, mint egy vásott kölyök!
Az előszobában Balajthy előrenyújtotta a kezét.
- Kérem a bilincseket!
A vöröskatona szó nélkül megbilincselte, Balajthy fütyörészve elindult előtte a hosszú, keskeny folyosón.
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Sümegi kétszer végigsétált a szobán, azután álldogált egy kicsit az ablaknál. Látta, amint két vöröskatona kilép a kapun Balajthyval, és tempósan végigkísérik a főutcán. Csak a Mihályi-cukrászdánál tűntek el a szeme elől, ahol a főutca enyhe ívben kanyarodik a piactér meg a nagyvendéglő felé.
Csendes és kihalt volt az utca, az árnyékok hiába nyúltak meg, hiába enyhült a forróság, az emberek nem szívesen mentek ki az udvarokból. Csak piackor volt tömeg az utcán, meg amikor vasárnap fél tizenkettőkor véget ért a nagymise, de a templomból inkább hátul, a mellékutcán oszlott el a nép.
Félnek - gondolta Sümegi. - Ki tudja, mivel ,suttogják tele a fülüket! És most, Balajthy letartóztatása után...
Hirtelen bizonytalanság támadt benne.
Ki tudja, milyen hatást kelt, hogy börtönbe került? Megijeszti, megnyugtatja, vagy felháborítja az embereket? Jobban kellené ismerni az ittenieket - gondolta. - Talán mégis kár volt idejönni! Jobban szót értene ezzel a bizalmatlan, konok néppel, aki közülük való. Tajti? A községi direktórium elnöke itt töltötte az egész életét, és ő talán szót tud érteni velük?
Visszament az íróasztalhoz, rossz érzéssel rakosgatni kezdte a papírokat, de nem nézte meg, mit tart a kezében.
Hirtelen kinyílt az ajtó, Sóti Pál jött be, mind a két keze tele volt mappákkal, a hóna alatt keménypapírból készült hengert szorongatott.
- Üdvözlöm, Sümegi elvtárs! - kiáltotta. - Elhoztam a rajzokat.
Sümegi bólintott.
- Egész éjjel dolgoztam, alig állok a lábamon, de azt hiszem, sikerült, amit akartam.
- Nagyon jó - mondta Sümegi fáradtan.
Sóti megtorpant. .
- Valami baj van?
Zavartan hunyorgott, őszülő kecskeszakálla furcsán előremeredt, ahogy fölemelte a fejét.
- Mindig van valami baj - mondta Sümegi.
- Balajthyt most kísérték a piac felé. Gondolom, hogy a járásbíróságra.
- Igen.
- Fütyörészve sétált, mögötte jött a két katona. Amikor egymás mellé értünk, rámnevetett és azt mondta: „Mester, ha maga szobrász lenne és nem festő, megbíznám, hogy készítsen nekem egy szép síremléket.” A hideg is végigfutott a hátamon. Tényleg kivégzik?
- Nem - mondta Sümegi. - Nem hiszem...
- Nagyon féltek tőle, amíg a járásbíróság elnöke volt.
- Börtönbe csukatná? - kérdezte hirtelen Sümegi.
- Nem tudom - mondta Sóti bizonytalanul. - Attól függ, hogy mit követett el.
- Én mindig úgy képzeltem - kezdte Sümegi -, hogy a forradalom után valami más jön: szebb, emberségesebb. Nem kell ölni, kiürülnek a börtönök, hiszen mindenki megszerezheti a betevő falatját, a gyenge ember sem kényszerül lopni, rabolni. Politikai ellenfeleinket a tények győzik meg: ez a társadalom jobb, igazságosabb. Aki nem lesz szocialista, az is belátja, hogy nem érdemes harcolni ellenünk, hiszen a nép velünk tart... a nép...
Sóti zavartan köhintett. A mappákat letette az egyik nagy fotelbe.
- Így kellene lennie - mondta tétován -, de még olyan rövid. ideje...
- Mi lesz, ha mi is öletünk, börtönbe csukatjuk az embereket?
- Én művész vagyok - mondta Sóti -, nem foglalkoztam soha politikával, de azt tudom, hogy ha valaki fegyverrel támad rám, védekezem. Magam is fegyver után nyúlok, vagy megpróbálom kicsavarni a kezéből az övét...
Sümegi elmosolyodott.
- Az a jó, hogy a művészekre senki sem támad fegyverrel. Annyira sohasem vadulhat el a világ.
- Nem is ajánlom senkinek, hogy fegyverrel támadjon rám! - felelte Sóti. - Fiatalabb koromban igen jól lőttem, de még most sem remeg a kezem. A kardforgatás szintén...
- Párbajozott? - szólt közbe Sümegi.
Sóti legyintett.
- Többször is: Pesten, és egyszer Münchenben. Majdnem kitoloncoltak miatta Németországból. Itt a faluban már nem volt ilyen lovagias ügyem. - Nevetett. - Nem volt kivel párbajozni.
- Nők miatt, ugye? - kérdezte mosolyogva Sümegi.
- Nők miatt is, meg elvekért. No, nem politikai, hanem művészeti elvek voltak. Münchenben egy olasszal párbajoztam, egy gubbiói festővel, mert azt mondtam neki, hogy az umbriai festészet nem jelentős, csupa utánérzés, primitív technika...
- Fiatalon világhírű lett. Megkapta a francia Becsületrendet a párizsi világkiállításon szereplő képéért...
Sóti arcáról hirtelen lehervadt a mosoly.
- Azt hagyjak! - mondta, és fölvette a mappákat a fotelből.
- Miért? - Sümegi csodálkozva széttárta a karját. - Őszintén szólva nem értek a festészethez, itt hallottam az emberektől, amit az előbb...
Sóti legyintett.
- ...nem akartam megbántani - folytatta Sümegi. – Itt mindenki tiszteli, szereti, büszkék az emberek, hogy közöttük él egy ilyen nagy művész. Nincs olyan ember az iványi tanyákon vagy a sülyi pusztán sem, aki ne ismerné a nevét.
- A világkiállítás napjaiban bemutattak Párizsban egy neves műkritikusnak. Amikor a magyar teremben látható óriási képemre terelődött a szó, ez a műkritikus udvariasan félrevont, nehogy tanúja legyen a beszélgetésünknek, és azt mondta: „Monsieur Soti, önnek kitűnő komponálóképessége van, festeni is tud... Ötven évvel ezelőtt zseniális festőként tisztelte volna Franciaország és a világ, vagy legalábbis olyan anyagi sikereket aratott volna a csataképeivel, mint neves honfitársa a vallásos témájú és a szalonképeivel huszonöt évvel ezelőtt Münkakszi... segítsen, biztosan rosszul ejtem a nevét.” Nyakamba vettem a várost, felkerestem a nagy képtárakat meg az eldugott kis galériákat, a sikátorokban meghúzódó műkereskedéseket is, és rájöttem, hogy igaza volt: amit addig festettem, az védhetetlenül, reménytelenül, megmosolyogtatóan elavult, olyan nevetséges, mintha egy nő ma krinolinszoknyában és rizsporos parókában menne ki az utcára. Már az impresszionizmus uralkodott Franciaországban, kit érdekelt az én csataképem? A komoly műkritika nem is foglalkozott vele, tudomást sem vett róla.
- De a Becsületrend...? - kérdezte Sümegi. - A Becsületrendet megkapta. A divat meg...
- A Becsületrend „járt” minden kiállító országnak. Ha másnak a képét viszik ki Párizsba, más kapta volna meg.
Csend volt egy pillanatig.
- A divat jön és megy... - kezdte újra Sümegi. - Mondtam már, hogy én nem értek a festészethez, de úgy gondolom, hogy ha meg akarok csinálni valamit, akkor megcsinálom, és nem lesem fél szemmel, hogy a többiek mit csinálnak.
- Nem úgy van - mondta csüggedten Sóti. - Ez nem divat kérdése. Az impresszionisták észrevettek valamit a világból, amit én nem vettem észre, pedig a kortársuk voltam. Észrevették a lombokon átszűrődő napfényt, az árnyék sötétjét egy dús koronájú fa alatt, észrevették, a napsütéstől forró levegő fénytörését, az én képeimen pedig lovasok vágtattak kivont karddal az ellenségre, és sűrű lőporfüst gomolygott a csatamező fölött.
- Ha mindezt ilyen pontosan fölismerte, miért nem akart valami mást...?
- Ez sajnos nem akarat kérdése - mondta Sóti. - Sokkal inkább látásmódé, vagy nem is tudom... Festek úgy, mint ők, próbáltam másolni egy-egy képüket, a másolat olyan lett, mint az eredeti, de nem tudom ugyanazt meglátni... az én ecsetem alatt történelem lesz a táj is vagy anekdota... azt hiszem, ezt már nem értheti, magam is inkább csak érzem... Sajnos túl későn derült ki ahhoz, hogy abbahagyjam.
- Azt mondta, hogy elkészültek a rajzok - mondta Sümegi.
Sóti szétbontotta a mappákat. Tervrajzokat szedett elő, néhányat kiterített a fotelre, a kis dohányzóasztalra, végül a Sümegi nagy íróasztalán a hivatalos iratok, a tintatartó és a csengő tetejére.
- Egy házban két lakás van - magyarázta a tervrajzok szétterítése közben -, minden lakásban két szoba meg a	 szükséges mellékhelyiségek.
Egy darabig habozott, azután a karjánál fogva az íróasztalhoz vezette Sümegit.
- Ezen láthat legtöbbet, Sümegi elvtárs. A homlokzat kiképzése, ahogy a múltkor már említettem, modern, de nem idegen az itteni hagyományos építkezés vonalvezetésétől. Az építőanyag lehet vályog is, tégla persze jobb volna. Ha a község ingyen adja a telket, a munkába pedig bevonjuk a lakások leendő tulajdonosait, elképesztően alacsony árak jönnek ki. Az a lényeg, hogy kiküszöböljük a vállalkozók nyerészkedését.
- A község egyszerre, nagy tételben, olcsóbban megrendelheti az építőanyagot - mondta elgondolkozva Sümegi. – Az emberek együtt dolgoznának! Nemcsak a magukét építenék, hanem mindenki segítene a többieknek. - A képzelete egyre jobban elragadta. - Szakembereket se kellene fizetni, hiszen az egyik a vályogvetéshez ért, a másik falat rakna, a harmadik ácsolna...
Sümegi lelkesedése továbblendítette Sóti fantáziáját is. A festő már nem törődött a tervrajzokkal, öles léptekkel járt	 föl-alá a szobában.
- Az egész község összefogásával kerülne pénz újabb ártézi kút fúrására. Az emberek maguk kiásnák az árkokat, csak a csöveket kellene megfizetni! Minden házba bevezetnénk az egészséges, tiszta ivóvizet. - Hirtelen megállt a szoba közepén, aggódó tekintettel nézett Sümegire. - Azt hiszi, Sümegi elvtárs, hogy ez csak vágyálom?
- Hihetném, de látom, hogy eddig sem ültek ölbe tett kézzel.
Sóti a tervekre mutatott.
- Ez még nagyon kevés. Amíg így van... papíron...
- Nemcsak erre gondoltam. - Sümegi az ablakhoz lépett. - Olyasmire vette rá az embereket, amire a község régi vezetői gondolni sem mertek.
Sóti az asztalhoz ment, egy pillanatig keresgélt a szétterített papírok között, azután kinyitotta a mappáját, és elővett egy újságot.
- Látta már ezt? - Nem várta meg Sümegi válaszát, olvasni kezdte az egyik cikket. - „örömmel látjuk, hogy városunk főutcája napról napra szebb lesz, valóságos sugárúttá válik. A nagy mélyedések, a begyepesedett árkok eltűnnek, s a víz nem áll majd esők után tengerként az utcán. Amire a régi községi politikusok gondolni sem mertek, íme, rövid idő alatt meglesz.”
Sümegi kinyitotta a hatalmas íróasztal egyik fiókját, és szintén elővett egy újságot.
- Nem kell szerénykednie - mondta. - Néhány hete így írt az újság: „A városrendezési és szépészeti megbízott Sóti Péter lett. Azt gondoljuk, hogy méltóbb kézbe nem is lehetett volna tenni városunk rendezését, az ő művészi és praktikus ízlésében teljesen megbízhatunk.”
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A járásbíróság magas fallal kerített udvarán egy hosszú, lapos tetejű épületben volt a börtön. A négy cella keskeny folyosóról nyílt, mind tele volt feketézőkkel, a piacon összeszedett árdrágítókkal, tolvajokkal, verekedőkkel.
Pontosan délben megjelent az udvaron két vörösőr, kézikocsit húztak, egyetlen nagy fazék volt rajta.
A kocsival egészen a bejárat elé álltak, leemelték a fazekat és becipelték a börtön épületébe. Ahol a folyosó egy kicsit kiszélesedett, volt hely az ételosztáshoz.
Egy másik őr, pirospozsgás fiatalember, a folyosó végéről egymásba rakott csajkákat hozott, szétrakta őket á széles ablakpárkányon, és egy nagy merőkanállal osztani kezdte az ételt.
Nem volt benne gyakorlata, lassan dolgozott, a zöldessárga főzelék bőven csorgott az ablakpárkányra.
- A hétszentségit! - morogta dühösen a katona. - Ezt is nekem kell föltakarítani!
- Majd ezek föltakarítják - mondta nevetve a kocsit húzó vörösőrök egyike, és a cellák felé bökött. - Csak engedd ki őket!
A fiatalember két teli csajkával elindult a folyosó végén levő cellához. Kinyitotta a vasajtóba vágott kis ablak szárnyát, és beadta az ételt.
- Mint a vendéglőben! - morogta, amikor visszajött. - Helyükbe hozzák az ételt, röhög mind a markába, odakint nem lenne ilyen úri dolguk! - Újra telemerített két csajkát, indult velük a cellához. - Katonának jöttem - dohogott út közben - nem pincérnek!
A másik kettő a térdét csapkodta, úgy nevetett.
A következő ajtó mögött őrizték Balajthyt. Egyedül volt, a többieket átvitték mellőle a másik három cellába. A vörösőr neki is az ablakon akarta beadni az ételt, de Balajthy nem kelt föl a priccséről, éppen csak egy ,pillanatra fordította arra a fejét, amikor meghallotta az ajtó zörgését.
- Itt az ebéd!
A vörösőr tanácstalanul benyújtva tartotta a csajkát.
- Nem kell! - mondta Balajthy. Mozdulatlanul feküdt priccsen, a falat bámulta.
A vörösőr kinyitotta az ajtót, bejött.
- Azért csak egye meg! - mondta rábeszélően. – Estig nem kap mást.
- Mondtam, hogy nem kell! - felelte Balajthy ingerülten.
- Itthagyom, hátha később meggondolja.
A vörösőr egy pillanatig habozott, hová tegye a csajkát, azután óvatosan letette a földre a priccs mellé. Kifelé indult, de Balajthy hirtelen felült, és utána szólt.
- Hogy hívnak?
- A vörösőr csodálkozva megfordult.
- Dósa Gáspárnak.
- Dósa Vince fia vagy?
- Igen.
- Ugye a téglagyárban dolgozik az apád?
- Hát ismeri? - kérdezte egy kis meghatottsággal a fiatalember. Az előbb zavarban volt, feszélyezte, hogy a fogoly tegezi, de nem tudta, hogyan szóljon miatta. Most egyszeriben elszállt a feszélyezettsége. Közelebb lépett.
- Rendes, jóravaló ember az apád - mondta Balajthy. - Pataky úr mindig dicsérte, a tavaly októberi sztrájkban se vett részt. Nem is értem, hogyan nevelhetett ilyen gyereket.
- Ezt hogy érti? - kérdezte Dósa Gáspár bizalmatlanul.
- Úgy, ahogy mondom. - Balajthy a priccs szélére ült, letette a lábát a kopott, nyirkos téglapadlóra. - Sose gondoltam volna, hogy Dósa Vince fia a vörösök közé keveredik.
- Ne mondjon már ilyet! - felelte Dósa Gáspár. - Katona mindig kell.
- Kell ám - csapott rá Balajthy -, de nem mindegy, hogy az ember kinek a katonája!
- Mindig parancsol valaki...
- Itt most egy géplakatos meg egy suszter parancsol. Odafönt Pesten meg zsidók parancsolnak, akik eladták az országot.
Dósa Gáspár halványan elmosolyodott.
- Nincs az eladva...
- Nincs-e? - Balajthy felugrott, a vörösőr „mellett föl-alá kezdett járkálni a cellában. - Hiszen mi maradt a szép Magyarországból? Cseh, oláh, rác szaggatja belőle a koncát... Szaggatja, mert teheti. Próbálta volna azelőtt!
- A Vörös Hadsereg harcol... - kezdte ,Dósa Gáspár, de Balajthy nem hagyta, hogy befejezze a mondatot.
- ...az oláhok meg már újra a Tiszánál állnak. A ti nagy támadásotok bakfitty, megleptétek őket, de két nap alatt összeszedték magukat, és kergetnek benneteket visszafelé. Lehet, hogy már át is keltek valahol a Tiszán. Miért nem veritek meg őket, ha olyan erősek vagytok?
Dósa Gáspár mondani akart valamit, de Balajthy ismét megszólalt, mielőtt még kinyithatta volna a száját.
- Megmondom én, miért nem! Mert odafönt a pesti elvtárs urak nem akarják. Félnek, hogy ha a magyar baka rendet teremt odakint, majd rendbe teszi a dolgokat itthon is, és akkor jaj nekik! Eperjestől, Bártfától is azért vezényelték vissza a hadsereget, mert már nem vörös, hanem háromszínű zászló alatt akart harcolni! Eladtak benneteket az országgal együtt, ők meg mentik az aranyukat Bécsbe meg tovább.
- Nem szabad így beszélni! - mondta Dósa Gáspár figyelmeztetően.
Balajthy legyintett.
- Nekem már szabad. Tegnap óta rajtam van a haló ing, kimondhatom az igazságot! - Elhallgatott égy pillanatra, Dósa Gáspár tanácstalanul állt mellette. Azután Balajthy megállt előtte, és megcélozta a mutatóujjával. - Te elmennél harcolni a Tiszához?
- El.
- De nem küldenek! - Balajthy győzelmesen égnek emelte az ujját. - Ringy-rongy gyülevészhaddal megpiszkálják az oláhokat, elmennek Törökszentmiklósig, Kisújszállásig, a fele ottmarad, a másik fele ész nélkül menekül visszafelé. Komoly erőt nem küldenek, nehogy visszanyomjátok Erdélybe az oláhokat! Téged is inkább itt tartanak, hogy legyen, aki börtönbe viszi a jó magyar embereket.
Dósa Gáspár egy pillanat alatt összekapta magát. Megzörgette a kulcsait.
- Nagy baja lesz az ilyen beszédekből - mondta, és az ajtó felé indult -, akár magán van a haló ing, akár nincs.
- Ne félts engem - ugrott utána Balajthy -, magadra gondolj inkább! Vége lesz ennek a vörös pünkösdi királyságnak, azután hová futsz? Mert földönfutó lesz belőled, ha ugyan rosszabb véget nem érsz!
Dósa Gáspár visszafordult, elsötétült a tekintete.
- Ne fenyegessen!
- Amikor leverték Spartacust, hatezer keresztfát állítottak a Rómából Capuába vezető út mentén a lázadóknak! Nekünk hatvanezer akasztófa is kevés lesz, megbosszulni ezt a gyalázatot! - Hirtelen hátat fordított Dósa Gáspárnak, bosszúsan a levegőbe csapott. - Eh! Mit tudod te, ki volt Spartacus! Sült paraszt vagy, nem is tudom, miért beszélek veled!
- Jobban is teszi, ha nem beszél, mert nem állok jót magamért! - mondta sápadtan Dósa Gáspár.
Balajthy folytatni akarta, de a vörösőr szárazon odavetette neki:
- Egyen inkább, mert majd azt mondja a végén, hogy éheztettük. Tegnap óta egy falást se evett.
Balajthy a priccs mellett álló csajkára nézett, egy darabig figyelte, hogy párolog-e benne a főzelék, de a megráncosodott, zöldessárga masszából már nem szállt föl gőz. Fölvette a csajkát, a kívülről megfeketedett edény éppen csak langyos volt. Megszagolta.
- Ezt a szemetet, ezt a moslékot adod nekem?! - kérdezte sziszegő dühvel, és közelebb lépett Dósa Gáspárhoz, aki önkéntelenül. is hátrált egy lépést az ajtó felé.
- Ilyen van! - mondta ingerülten, és az övén lógó kulcscsomó után nyúlt, hogy kiválassza belőle Balajthy cellájának a kulcsát. Mi is ezt esszük - tette hozzá, amikor megtalálta a kulcsot.
Balajthy arca bíborvörös lett.
- Ti disznók vagytok! - ordította. - Ti megehetitek a moslékot is, de nekem ne merd behozni, te... - Összeszorult a torka, egy nyögés jött még ki belőle. Meglendítette a csajkát, és tartalmát a vörösőr arcába öntötte.
Dermedten álltak egy pillanatig. Az ételt hozó két vöröskatona futva közeledett, bakancsuk csattogott a folyosó kopott téglapadlóján. Amikor a csattogás megszűnt, Dósa Gáspár letörölte a langyos masszát a szeméről, és megfordult. A két vöröskatona ott állt a háta mögött az ajtóban. Az egyik alacsony, sovány parasztember, barna arcbőre szinte ráégett a csontjaira, kitágult szemekkel, riadtan bámulta, a szája is tátva maradt a döbbent csodálkozástól. A másik, rövid hajú fiatalember, nyugtalanul villogó tekintettel, mintha örökké valami váratlan támadástól tartana. Először ő is meglepődött, de magához tért egy pillanat alatt, és az arcát továbbra is gyámoltalanul törölgető Dósa Gáspár láttán hirtelen harsogva kirobbant belőle a nevetés.
A nevetésre Dósa Gáspárnak minden vér kifutott az arcából. A hahotázás nem akart szűnni, sőt Balajthy arca is torz mosolyra húzódott. Dósa Gáspár körül hirtelen megszűnt a világ, a nevetés is elhalkult a háta mögött, azt sem tudta, hogy a fülével hallja-e vagy az emlékezetével. Balajthy egyre szélesebb mosolya mindent eltakart. A csúfondárosan nevető arc óriásira növekedett, betöltötte a cellát, az egész épületet, Dósa Gáspár úgy érezte, hogy rázuhan, ha hagyja, hogy tovább növekedjék. Nem tudta, hogy előveszi a pisztolyát, a keze önmagától hajtotta végre a megszokott mozdulatot. A hatalmas arcról eltűnt a mosoly, azután valószínűtlenül hangos dörrenés verte föl az épület csendjét. Csípős lőporfüst szállt a levegőben. Balajthy felnyögött, néhány bizonytalan lépéssel a priccshez ment, úgy tűnt, mintha le akarna ülni, de rázuhant, azután furcsa, kicsavart testtartással mozdulatlanná merevedett, a feje majdnem a padlóig lógott a fekhely végénél. Valaki arrébb lökte Dósa Gáspárt, egy inas, kemény marok megszorította a karját. A szomszéd cellák felől dörömbölés hallatszott.
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Simon Árpád századparancsnok döbbenten ült a pokróccal letakart dikó szélén, és görcsösen gyűrögetett egy sárgás papírlapot. A futár csendben állt az asztal előtt. A szobában félhomály volt, a századparancsnok újságpapírral beragasztotta az ablakokat, hogy ne tűzzön be a nap, és ne lepjék el a szobát a legyek, de az apró helyiség így is átforrósodott délutánra, ha csukva tartotta az ajtót.
A futár izzadt a levegőtlen szobában, enyhe rosszullét fogta el az éhségtől és a fáradtságtól, óvatosan a sötétbarna, tintafoltos asztal szélére támaszkodott.
A századparancsnok sokáig hallgatott, újra és újra megnézte a papírt, mintha nem hinne a szemének, azt remélné, hogy egyszer csak mást talál rajta. Azután hirtelen fölkapta a fejét. A futár gyorsan elengedte az asztal szélét, kihúzta magát.
- Éhes? - kérdezte Simon Árpád. Csak most nézte meg jobban a vele szemben álló férfit. Alacsony, sovány kun ember volt, a haja fekete, a bőre cigányosan barna.
- Éhes vagyok.
- Meg fáradt is. Alig áll a lábán.
A futár nem felelt, csak ismét kihúzta magát.
- Kérjen ennivalót a szakácsoktól! - folytatta Simon Árpád.
A futár a sapkájához emelte a kezét, és indult az ajtó felé.
- Hová valósi? - szólt utána a századparancsnok.
A katona visszafordult.
- Kevibe - mondta színtelen, fáradt hangon. Nem indult el újra, várt, hogy kérdez-e még valamit a századparancsnok.
- Ott van a családja?
- Igen.
- Találkozott velük?
- Nem jutottam el odáig.
Csend volt egy darabig, azután a századparancsnok kurtán ennyit mondott:
- Kérjen abrakot a lovának!
A futár tisztelgett és kiment.
Simon Árpád elgondolkozva forgatta a keskeny papírszeletet az ujjai között.
Mi lesz veled? - tűnődött, és a futár után nézett. – Hová menekülsz? Mikor látod újra a gyerekeidet? - Ledőlt a keskeny dikóra, arcát a szúrós pokrócra hajtotta. - Biztos van terve a túlélésre - gondolta. Már sajnálta, hogy nem kérdezgette tovább a futárt, talán kapott volna tőle valami jó ötletet, pofonegyszerű, magától értetődő elgondolást a menekülésre és a megmaradásra. Neki semmiféle terve nem volt, csak azt tudta, hogy nem megy haza. Apja a kapcsolatai révén biztosan elintézné ugyan, hogy ne essék bántódása, ha ugyan egyáltalán fenyegetné valamilyen veszély Budapesten, de nem tudná elviselni gunyoros megjegyzéseit. Amikor 1918-ban, nem sokkal a bevonulása előtt, az apja fölfedezte a könyvei között az addig rejtegetett köteteket, és kérdései nyomán kiderültek baloldali kapcsolatai, napokig gúnyolódott világmegváltó szándékain. Amikor pedig ő, inkább dacból, mint elhivatottságból, hiszen nem szerette a katonaságot, jelentkezett a Vörös Hadseregbe, ironikusan biztatta: csináljon hát katonai karriert. Napóleon, akinek az apja egyébként szintén ügyvéd volt - lám eggyel több hasonlóság! -, csak huszonöt éves korában lett tábornok, ő pedig még húsz sincs, tehát bőven van ideje a nagy korzikai lepipálására: Végül pedig a cseléddel csomagot készíttetett neki, és pénzt dugott a zsebébe.
Simon Árpád nem tudta, hogy mit hoz a jövő, csak egy dolgot tudott egészen biztosan: nem kér az apjától védelmet, inkább külföldre megy, akármilyen bizonytalan sors vár rá.
Arra eszmélt föl, hogy halk zsongás hallatszik odakintről.
A futár nyilván beszélt az emberekkel - gondolta -, és most azt várják, hogy én is mondjak nekik valamit.
A gondolatra, hogy az offenzíva- összeomlásának és a románok átkelésének hírével a katonák elé kell állnia, hirtelen összeszorult a gyomra. Beszélt ő sokszor a katonáknak, de eddig mindig tudott valami lelkesítőt mondani, olyasmit, amiben maga is hitt, és a saját hitét könnyű volt átönteni az emberekbe. Most azonban tudta, hogy ez az utolsó felvonás, de azt is tudta, hogy kitör a pánik, ,és szétszéled a század, ha kiáll a katonák elé, és mindérit elmond nekik.
Fölállt a dikóról, néhányszor végigjárta a szobát, három lépés volt az egész. Próbálta rendezni a gondolatait, megfogalmazni magában, amit mondani fog, de a gondolatai vadul csapongva önálló életre keltek, kiszabadulva a rendező akarat befolyása alól.
A zsongás erősebb, türelmetlenebb lett odakint. Simon Árpád megigazította a zubbonyát és a derékszíját. Amikor kilépett a tornácra, még nem tudta, hogy mit fog mondani.
Az oszlopok körül és lejjebb az udvaron együtt volt a század, és a közelebb állók hirtelen elhallgattak, amikor észrevették a-parancsnokot.
A nap lenyugodni készült a közeli nádas tó és a malom között, de még mindig fülledt meleg volt.
Simon Árpád várt néhány pillanatig, hogy hátul is elcsituljon a beszélgetés zaja. Közben végignézte az elölállókat, izzadt arcuk komoly volt, vagy komor inkább.
- Elvtársak! - kiáltotta, azután egy árnyalattal csendesebben megismételte: - Elvtársak!
Minden tekintet rászegeződött, s ettől elveszítette a biztonságát. Fölemelte a papírt, amit a futár nyújtott át neki néhány perccel ezelőtt, és jóval halkabban azt mondta:
- Átkeltek a Tiszán.
Mormogás támadt, a katonák közelebb húzódtak.
- De hiszen a mieink mentek előre - mondta félhangosan egy fiatal, szőke katona, aki még egészen gyereknek látszott.
- Az offenzíva... - Simon Árpád kereste a legmegfelelőbb szót -...elakadt. A csapatok egy része megkezdte a visszavonulást, és a románok Füred alatt átkeltek a Tiszán.
Jó darabig senki sem szólt, végül ismét az előbbi fiatal katona törte meg a csendet:
- És velünk mi lesz?
Olyan őszintén ijedt és gyámoltalan volt a hangja, hogy a századparancsnok hirtelen elmosolyodott.
- Azért nem kell betojni, elvtársak! - kiáltotta, és félszemmel hunyorított.
Az emberek megkönnyebbülten felsóhajtottak, sőt bátortalan nevetés hullámzott át a csoporton. A fiatal katona elpirult, félrekapta a fejét.
Simon Árpád hirtelen újra elkomolyodott.
- Parancsot kaptunk az indulásra!
- Hová visznek?
Ez a hang valahonnan a tömeg közepéből jött, de a századparancsnok nem tudta megállapítani, hogy kié volt. Túlságosan hetykének, követelőnek érezte, egy pillanatig tűnődött, hogy egyáltalán válaszoljon-e, azután mégis felelt, mert a többiek szeméből is sürgetést olvasott ki.
- Odamegyünk, ahová parancsolják! - mondta figyelmeztetően. Azután enyhébb hangon hozzátette: - Vonatra szállunk az éjjel, Hatvanig kell eljutnunk, ott kapunk újabb parancsot.
Halk mormogás kezdődött a katonák között, de az emberek nem mozdultak a helyükről. Simon Árpád egy pillanatnyi szünet után folytatta:
- A szakaszparancsnok elvtársak jöjjenek be!
Hirtelen hátat fordított, és visszament a szobájába.
Belépett a három szakaszparancsnok. A napfény után vaksin hunyorogtak a félhomályban. Simon Árpád leszakította az ablakra ragasztott újságpapírokat, a szoba hirtelen kivilágosodott.
- Szakaszparancsnok elvtársak! - kezdte Simon Árpád. - Gondoskodjanak róla, hogy a szakaszok rendben fölkészüljenek a bevagonírozáshoz. Éjfélkor indítjuk a vonatot. - Elhallgatott, végignézett a három emberen. – Végigharcolták a világháborút - gondolta. - Ha nem ők lennének mellettem, ki tudja, sikerülne-e ilyen fegyelemben együtt tartani a századot ennyi átszervezés, ide-oda vezényelgetés és tétlen várakozás közepette. - Van kérdés, elvtársak?
A szakaszparancsnokok egymásra néztek, egyikük, jó negyvenes, medvemozgású bányász, megköszörülte a torkát.
- Maga akar kérdezni, Varga elvtárs?
- Én... vagyis hát mindegy, hogy ki kérdezi... – mondta bizonytalanul. Enyhe palóc akcentussal beszélt.
- Tessék!
- Mi lesz ezután?
- Mondtam - felelte a századparancsnok. - Éjfélkor elindulunk, gondolom, legkésőbb reggelre Hatvanban leszünk, ott kapunk újabb parancsot.
A szakaszparancsnokok újra egymásra néztek, egyikük sem szólt.
- Ennyit tudok én is, elvtársak - tette hozzá Simon Árpád.
- Nem erre gondoltunk - szólalt meg csendesen Varga. Két társa bólogatott. - Annyit már hallottunk, hogy az offenzíva elakadt, és a románok visszanyomják a mieinket, de... - kereste a szavakat néhány pillanatig, azután hirtelen kibökte: - Azt szeretnénk tudni, hogy az országgal mi lesz...
Simon Árpád széttárta a karját.
- Ha én azt meg tudnám -mondani maguknak... – Nem fejezte be a mondatot. - Elhiszem, hogy az emberek valami biztatót szeretnének hallani, de a helyzet egyelőre elég zavaros... Elültünk itt, - tette hozzá egy kis idő múlva – az utolsó egy-két, hétben alig hallottunk hírt... hogy mi történik a világban... útközben talán majd többet megtudunk.
- Mit gondol... századparancsnok elvtárs - kérdezte a Varga mellett álló alacsony, fekete szakaszparancsnok - megmarad a diktatúra...? Hogy átkeltek...
Szaggatott, gyors mondatokban beszélt, nehezen lehetett érteni, hogy mit mond.
Simon Árpád felsóhajtott. Megértette, hogy mondania kell valamit, amivel lelket önt az embereibe. Az se baj, hogy nem igaz, de legalább belekapaszkodhatnak valamibe, amíg újabb hírek, újabb parancsok érkeznek, bár ki tudja, érkeznek-e még parancsok! Végignézett az előtte álló három emberen. Ha ők is elveszítik a biztonságukat, néhány óra alatt szétzüllik, elszéled a század.
- Miért ne maradna meg a diktatúra? - kérdezett vissza, és elmosolyodott. - Összeszedjük magunkat Budapest alatt, nekivetjük a hátunkat a fővárosnak, fölfegyverezzük a munkásságot, mint májusban tettük, és Brassóig kergetjük a románokat, ahogy a cseh burzsujokat Bánfáig kergettük.
- Még mindig mosolygott, de a szemben álló három ember arca komoly maradt.
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Sümegi az asztalra könyökölt, úgy érezte, meg kell támasztania a fejét, különben lebukik a kékkockás terítőre. Egy kampós szögre akasztva petróleumlámpa égett a verandán. Tajti arca elmosódott a fényében. A levegő lehűlt, nyirkos szél támadt, az ég alján villámok cikáztak, de a dörgés nem hallatszott idáig.
- Mindenkit értesítettetek? - kérdezte Sümegi.
Tajti bólintott.
- Elégettük a papírokat is. Annyi volt, hogy jócskán megizzadtunk, amire mind a kályhába került.
- Az üzenetet feladattam távírón, ahová lehetett, a futárokat is elindítottam. Reméljük, beérnek a szentandrásiak is éjfélre!
- Mindenki elmegy - mondta nyomatékosan Sümegi felesége. - Mindenki, akinek félnivalója van.
- Én nem magam miatt megyek el, - szólalt meg azon nyomban Tajti - hanem azért, hogy visszajöhessek egyszer, ha megérem. Magam miatt már semmit se tennék.
- Menjen el! - mondta Sümeginé, és a férje felé fordult. - Én megleszek itthon a gyerekekkel. Van egy kis kitartásunk, azután majd eldől, hogy merre tovább...
- Együtt menjenek! - Tajti az asszonyra nézett, és magyarázóan fölemelte az ujját. - Magán meg a gyerekeken állnak bosszút, ha Endrét nem érik el.
Sümeginé hitetlenül megrázta a fejét.
- A gyerekeken?
Tajti bólintott.
- Akárkik jönnek - mondta az asszony -, emberek lesznek ők is, nem vadállatok, hogy a gyerekeken... Endre menjen el, őt veszély fenyegeti... a gyerekeket meg magamat nem féltem... Pár hónap múlva, ha megint lesz törvény, még Endre is hazajöhet.
- De addig... - Tajti elégedetlenül dörmögött. - És ha lesz is törvény, milyen lesz az? Ki hozza azt a törvényt?
- Még mindig meggondolhatja, hogy visszajöjjön-e, vagy mi menjünk maga után - felelte az asszony. - És ha akkor kell menni, az már költözködés lesz, biztos helyre, nem menekülés a vakvilágba. Maga könnyen beszél - fordult Tajtihoz: - Senkije, semmije...
A férfi fölemelte a kezét, mondani is akart valamit, azután mégsem szólt, az öklét visszaejtette az asztalra.
- Tudom - mondta az asszony -, tudom, hogy miért nincs senkije, nem úgy értettem...
Egyikük sem szólt egy darabig.
- Pestig még biztosan eljuttok - fordult hirtelen Sümegi Tajti felé. - Onnan meg, ha lehet, menjetek tovább Ausztriába. De ha Pesten maradtok, az is jó, a nagyvárosban el lehet tűnni. Ahhoz mi kis emberek vagyunk, hogy az egész országban keressenek...
Az asszony feléje fordult.
- Miért másnak mondja ezt?
- Én itt maradok - felelte Sümegi. - Megmondtam már akkor, amikor délután a századparancsnok megkeresett, és elmondta, hogy éjfélkor indul a vonat. - Egy pillanatra elhallgatott, felkattintotta a zsebórája fedelét. - Negyed tizenkettő - mondja figyelmeztetően Tajtinak. - Nehogy lemaradj, aligha várnak rád. Ez a századparancsnok akkor is elindítja éjfélkor a vonatot, ha a legénység fele hiányzik.
- Csak nem gondolod...? - kérdezte Tajti nyugtalanul.
Sümegi vállat vont.
- Eddig összetartották a századot, de ki tudja, mi lesz most, hogy megkezdődött a menekülés. Ez a Simon tapasztalatlan gyerek. Éppen csak beleszagolt a lőporfüstbe, már vége is lett a háborúnak.
- Ugyan hogy lett belőle századparancsnok? – tűnődött Tajti.
Sümegi vállat vont.
- A harmadik március vége óta. Emlékszel? Az első az tizedes volt a közös hadseregben, nem bírt betelni vele, hogy századparancsnok lett. Egyszer átüzent nekem...
- Ne másokról beszéljen most - szólt közbe hirtelen a felesége -, azt mondja meg, miért nem menti az életét?
Sümegi elhallgatott, nem nézett rá.
- Azt akarod, hogy megöljenek? - fordult feléje Tajti.
- Én nem félek, itt maradok a gyerekekkel - mondta az asszony. - Legalább Pestre menjen, sok ismerőse van, akárhol meghúzhatja :magát. Ott senki sem firtatja majd, hogy hol volt, mit csinált a kommün alatt. Néhány hónap múlva, ha munkája lesz és összeszedte magát egy kicsit, fölmegyünk mi is.
- Legalább újra Pesten lennénk, ugye? - kérdezte Sümegi csúfolódva. - Mindig azt akarta, hogy hagyjuk itt ezt a falut, menjünk vissza Pestre. Most legalább meglenne a kívánsága?
A petróleumlámpa gyenge fényében is látszott, hogy az asszony szeme megtelik könnyel.
- Ha nem érti meg, hogy féltem magát...
Valaki elment a ház előtt, a szomszéd portán vadul ugatni kezdett a kutya. Tajti riadtan fölemelkedett, fülelt egy darabig. A többi udvarban is felugattak a kutyák, egy ideig felelgettek egymásnak. Amikor elhallgatott az ugatás, Tajti megnyugodva visszaereszkedett a székre.
- Semmiféle törvénytelenséget nem követtem el – mondta Sümegi. - Amit tettem, azért bárhol, bárki előtt felelek.
- Megölnek, mielőtt felelhetnél azért, amit tettél - válaszolt Tajti. - Akik most jönnek, azok nem lesznek olyan türelmesek és jók, mint te voltál.
- Lefoglaltatta a takarékbetéteket - vetette közbe az asszony.
- Minden fillérrel el tudok számolni - mondta Sümegi. - Abból a pénzből utat javítottunk, gátat erősítettünk...
- Ezt tudjuk - szakította félbe az asszony. – Elmondta elégszer. Én meg is értem, hogy jót akart, de azok nem fogják megérteni, akiknek a bank most nem fizeti ki a pénzüket.
- Csak a legnagyobb betéteket foglaltuk le, nem nyúltunk a kisemberek megtakarított koronáihoz És mindenki tudja, hogy egy fillért sem vettünk el belőle magunknak.
Az asszony hitetlenül megcsóválta a fejét.
- Meghalt Balajthy - mondta Tajti. - A halálát is rajtunk kérik számon. Vagyis rajtad, ha itt maradsz.
- Rátámadt az őrre, az meg agyonlőtte. Ilyenért még az őrt sem csukják börtönbe, nemhogy...
- Nemhogy téged - folytatta Tajti. Csak abban tévedsz, hogy itt bíróság lesz meg törvény lesz.
Sümegi legyintett.
- Miért ne lenne törvény? - közelebb hajolt Tajtihoz. - Mindig arra biztattál, hogy ezt is, azt is tartóztassuk le, lövessük agyon. Te milyen törvényt tartottál volna meg, ha rajtad múlik?
- A forradalom törvényét!
Sümegi megcsóválta a fejét.
- Magad semmibe vetted volna a törvényt, ha hagyom, így most nem is föltételezed, hogy más megtartja majd.
- Ha mindenhol agyonlőtték volna a kommün ellenségeit, most kevesebben törnének a vesztünkre.
- Vagy még sokkal többen.
- Ki kardot ránt, az kard által vész el... - felelte gúnyosan Tajti. - Így tanultuk a hittanórán. Csakhogy most nem hittanórán vagyunk. Ha egyetlen ember sem halt volna meg a kommün alatt, ez a banda akkor is ugyanúgy esne nekünk, csupán azért, mert megmutattuk, hogy képesek vagyunk átvenni a hatalmat, megmutattuk, hogy boldogulnánk nélkülük is. Ez fáj nekik, nem annak a néhány embernek a halála, akiket a Tanácsköztársaság idején...
- Tényleg nem megy el? - kérdezte az asszony, és Sümegi felé fordult.
- Nem.
- Gondolja meg! Készítek egy csomagot...
- Nem kell!
- Csak Pestre menjen! Két hónap múlva maga után megyek a gyerekekkel.
Sümegi megrázta a fejét. Az asszony hirtelen fölállt, beszaladt a szobába. A nyitott ajtón át hallották, hogy sír.
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A kelő nap vízszintes sugarai valószínűtlenül hosszú árnyékot vetettek az állomás épületére, a harmattól nedves sínekre, a rámpa kockakövei közül előbújó poros fűre és a málladozó falú raktárra. Csend volt, a békák kórusa is elhallgatott a téglagyár náddal benőtt régi agyaggödrében. A verebek már ébredeztek ugyan az állomásépület körüli hatalmas nyárfákon, de bizonytalan, álmos cserregésük még nem törte meg igazán az állomás hajnali csendjét.
A tornácszerű, fedett peront korlát szegélyezte, nyirkos volt a harmattól. Középkorú, hosszú bajuszú vasutas támaszkodott neki. Távcső volt a kezében, módszeresen pásztázta vele a környéket. A háta mögül, a forgalmi iroda félig nyitott ajtaján kihallatszott a távíró kopogása.
A vasutas lassan mozgatta a távcsövet, szemügyre vett minden fát, bokrot, minden távoli tanyát, de az egész sík határ mozdulatlan volt.
Azután hirtelen, egészen közel, a téglagyár szárítószínei mögött, porfelhő gomolyodott az akácfák koronája fölé.
A vasutas lekapta a szeméről a távcsövet, megtörölte a lencsét a kabátujjával, azután megdörzsölte a szemét is, mintha nem hinne neki, és ismét belenézett a távcsőbe. Remegett a keze az izgalomtól.
- Jönnek! - kiáltotta hátra a forgalmi irodába. Nem mozdult semmi odabent, csak a távíró kopogott tovább, hát egy kis szünet után hangosabban megismételte: - Jönnek!
Szürkeruhás lovasok bukkantak föl a sülyi földúton, eltűntek a szárítószínek mögött, majd újra megjelentek. A vasutas megbabonázva nézte őket, amint átkaptatnak a síneken. Hosszú pika volt náluk, némelyiken háromszögletű kis zászló lobogott.
A kiáltozásra mozgás támadt a forgalmi irodában.
- Jönnek! - kiáltotta újra a vasutas, de nem vette le a szeméről a távcsövet, pedig már szabad szemmel is jól látszottak a lassú poroszkálással közeledő lovasok.
- Kik? - kérdezte a másik. Hatalmas termetű fiatalember volt, szinte betöltötte az ajtókeretet. Kialvatlan, zavaros szemei tétován hunyorogtak, a kelő nap éppen az arcába világított.
- A románok!
A fiatalember nyújtózkodott egyet, széles, domború hátán megreccsent a kabát.
- Nem hallod?! - kiáltotta a másik, és feléje fordult. - Itt vannak a románok! .
- Hol?
A fiatalember megdörzsölte a szemét, de nem vette észre azonnal a lovasokat. A távcsőért nyúlt, de, a másik nem adta oda.
- Elhagyták a téglagyárat! - mondta hadarva. - Idejönnek! Szaladj, szólj a főnök úrnak!
A fiatalember futtában begombolta a kabátját. Nem kerülte meg az épületet, bezörgetett a főnöki lakás szélső ablakán.
Egy pillanat múlva kinyílt az ablak, az álmos szemű, kopasz állomásfőnök hálóingben állt odabent.
- Mi az? - kérdezte bosszúsan.
- Főnök úr! Főnök úr! - lihegte a fiatalember. – Jönnek a románok!
- Hol vannak?
- A sorompónál. Erre jönnek!
Az ablak becsapódott, egy perc múlva megjelent az állomásfőnök az épület sarkánál. Odafutott a korlátnál álló vasutashoz.
- Látja őket?
- Most értek a raktár sarkához, főnök úr.
Az állomásfőnök már szabad szemmel is látta a csapatot, mégis a távcső után nyúlt.
- Adja ide!
A lencsék karnyújtásnyira hozták a lovasokat. Az állomásfőnök egy pillanatig a megviselt, poros arcokat fürkészte. A sapkaellenzők eltakarták a szemeket, a nyeregben félálomban zötykölődő emberek arca semmit sem árult el.
- Jöjjenek be!
Visszahúzódtak a forgalmi irodába, de az ajtót nem csukták be maguk után. Az állomásfőnök fölemelte a távírógép alatt összegyűlt halomnyi szalagot, beleolvasott, de legyintve a földre dobta az egészet.
A fiatal vasutas leült az összefarigcsált asztal mellé. Hallgatott egy darabig, de nem bírta sokáig a szótlanságot.
- Főnök úr!
Az állomásfőnök feléje fordult.
- Mit akar?
- Tessék mondani, micsoda emberek ezek?
- Ne féljen, Járvás, nem esznek meg bennünket.
A másik vasutas idegesen fölnevetett.
- Nem is azért, mintha félnék... - a fiatalember fölhúzta mindkét vállát, a nyaka egészen eltűnt.
Hangosabb lett a lódobogás, azután hosszan elnyújtva kiáltott valaki, és hallatszott a lóról leszálló katonák dobbanása. Lépések alatt hersegett a peron elé szórt gyöngykavics. A zaj közvetlenül az ajtóval szemben megszűnt, és felharsant egy erélyes hang:
- Vino-n coace soldatule!
- Da, domnule ofiţer!
- Taie firul telegrafului!
- Da, domnule ofiţer!
Kivágódott az ajtó, egy katona állt a küszöbön: Mozdulatlanná merevedett egy pillanatra, csak a tekintete vibrált bizalmatlanul. Amikor látta, hogy a bent levő három férfi nem mozdul, szobormereven bámul rá, előbbre lépett, és szótlanul szemügyre vette a távírógépet. Körbejárta, végül kést húzott elő a köpenye alól, és nekilátott, hogy elvágja az egyik vezetéket.
Csend volt, a vasutasok a lélegzetüket is visszafojtották. A kés nem fogta a fémet, a katona egyre , türelmetlenebbül próbálta elvágni a drótot, lélegzése nehéz zihálássá vált a dühtől és az erőlködéstől.
- Nem tudja elvágni - súgta a fiatal vasutas.
Az állomásfőnök intett, hogy hallgasson.
A katona nyiszálta, fűrészelte a vastag rézhuzalt, de a kés éle mindig lecsúszott róla, legföljebb mákszemnyi kunkorodó fényes forgács hullott le a nyomában. Végül a katona földhöz csapta a kést, és egyetlen lódítással asztalostól fölborította a távírógépet.
A csendet széttörő csattanásra a lovasok parancsnoka az ajtóhoz lépett. Egy pillanatig hökkenten bámulta a darabokra tört szerkezetet, azután hátrább lépett, gyors, ingerült mozdulattal intett a katonának, ,hogy menjen ki hozzá.
A bentiek egy kis bátorságra kapva közelebb húzódtak az ajtóhoz.
A katona. feszesen megállt a tiszt előtt.
- Da, domn...
A másik ,nem várta meg, hogy befejezze, hitelen ráüvöltött:
- Idiotule!
Sovány, barna arcán megfeszültek az izmok, álmosságtól és a lovaglás közben fölvert portól vörös szemei szikráztak.
Hosszúcsövű pisztolyt húzott elő á köpenye alól.
- Domnule căpitan...
A katona hátrább lépett, védekezően az arca elé emelte a karját.
- Ce ţiam spus?! - üvöltötte a tiszt, és a csövénél marokra fogta a pisztolyt. - Săl tai! - Hirtelen lecsapott a fegyver agyával.
A katona felnyögött a félelemtől és a fájdalomtól. Térdre roskadt, egyik kezével a fejét próbálta védeni, a másikkal levert sapkájáért nyúlt. A tiszt, mintha elszállt volna a dühe, most már módszeresen ütötte, igyekezett kikerülni a mind bizonytalanabbul hadonászó kart.
Az egyik ütés nyomán felhasadt a bőr a katona halántékán, a vér vékony patakban végigfutott az arcán.
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Amikor Sóti belépett a szobába, a százados mosolyogva felállt az asztala mellől, elébe ment, már messziről nyújtotta a kezét.
- Kimondhatatlanul örülök, kedves Mester, hogy meglátogat - mondta hibátlan magyarsággal. - Engedje meg, hogy jelképnek tekintsem ezt a találkozást! Személyünkben a román és a magyar intelligencia nyújt kezet egymásnak a háború vérpatakja fölött. Similis simile gaudet. Én ugyan nem vagyok művész, bár fiatalabb koromban állítólag szépen hegedültem, Clujban néhány hangversenyen is felléptem, no inkább csak szűkebb baráti körben... Megértem, hogy ebben az elmaradott, sivár faluban hiányzik önnek a megfelelő társaság. Nem tudom, hogy meddig maradhatok itt, de amíg nem vezényelnek el, végtelen örömömre szolgálna, ha sűrűn láthatnám önt.
Sóti vállára tette a kezét, s helyet mutatott neki az egyik fotelban. A festő megismerte a fotelokat, az Arany Kürt szálloda halljában álltak azelőtt, onnan hozatta át őket a százados, amikor berendezkedett az Ipartestület épületében.
Sóti óvatosan leereszkedett a fotelba, följebb húzta a térdén a szürkecsíkos nadrágot. Kényelmetlenül feszengett a zsakettjében, évek óta nem vette föl, már szűk volt egy kicsit.
- Lekötelez a nyájassága, százados úr - mondta. - Őszintén szólva alig reméltem, hogy ilyen gyorsan megtaláljuk a közös nyelvet.
A százados nevetett.
- Ó, a közös nyelv kétszeresen is adva van számunkra! Mindketten rajongunk a művészetért, s én Clujban, gyermekként az ön anyanyelvét is megtanulhattam. Ott jártam iskolába, ott maturáltam, csak akkor hagytam el azt a gyönyörű várost, amikor drága szüleim Bucureşti-be küldtek a katonaiskolába. Jött a háború, hét évig nem láthattam őket. Képzetheti az örömömet és az örömüket, amikor a felszabadító csapatokkal úgyszólván az elsők között léptem be a szülővárosomba. - Elhallgatott egy pillanatra, hirtelen fölfigyelt a Becsületrend szalagjára, amelyet Sóti a zsakettjére tűzött. - Milyen kitüntetést visel, ha szabad megkérdeznem?
- Ez a francia Becsületrend szalagja - mondta Sóti közömbösen.
A százados szeme kerekre nyílt, de bosszús is volt egy kicsit.
- Ó, valóban... fölismerhettem volna... – közelebb hajolt. - Hogyan kapta meg?
- Az 1900-as párizsi világkiállításon szerepelt egy képem, azt jutalmazták a Becsületrenddel.
A százados hökkenten bámult rá egy pillanatig. Hátradőlt a fotelben.
- Hiszen akkor ön nagyon nagy művész! - mondta megilletődve. Felugrott, üveget és poharakat vett elő a háta mögött álló szekrényből. - Megkínálhatom egy kis konyakkal? - kérdezte. - Valódi francia... - tette hozzá cinkos hunyorítással.
Sóti bólintott. A százados kitöltötte a konyakot két finom, metszett, kehelyszerű pohárba.
- Egészségére!
Sóti is fölállt, magasra emelte a poharát, mint a százados, azután ittak.
- Miért itt él? - kérdezte a tiszt, amikor ismét leültek. - Hiszen önnek a fővárosban lenne a helye, a legelőkelőbb szalonok díszére válna... igaz, majdnem elfelejtettem... bizonyára a vörösök elől menekült ebbe a csendes kis zugba.
- Nem előlük menekültem - mondta Sóti. - Ez a táj a szülőföldem, úgy éreztem, hogy vissza kell térnem, ha belefáradtam...
- Ön még olyad fiatal! - kiáltotta tiltakozó mozdulattal a százados. - Nem hiszem, hogy bármibe is belefáradt volna, inkább új Anteusként erőt merít ebből a földből, melyhez gyermekkorának legszebb emlékei köthetik.
- Egyébként is hiába menekültem volna, hiszen itt is...
- Bizonyára sok méltánytalanság érte - vágott közbe a százados. - Ezen nem csodálkozom, hiszen az új barbárok gyűlölik a művészetet, amely már a létével cáfolja földhözragadt materializmusukat. A művészet a zsenik titokzatos misztériuma, a lélek átderengése az esetlen, rút anyagon... Oroszországban - ezt egészen biztos forrásból tudom – a bolsevikiek összetörik a múzeumok és a templomok kincseit, hogy megfosszák a népet a magasabb rendű szellemiségtől, a lélek táplálékától, és gondolattalan, akarat nélküli, állati tömeggé tegyék.
- Semmiféle méltánytalanság nem történt velem – mondta Sóti. - Sőt, a közreműködésemet kérték a község szépítésében.
- Együttműködött a kommunistákkal? - kérdezte a százados elkomolyodva.
- Azt akartam s azt akarom most is, hogy ez a község vagy ahogyan ön mondta, százados úr, a szülőhelyem, amelyhez gyermekkorom legszebb emlékei fűznek, mindig szebb legyen.
- A község régi vezetőivel is együttműködött e cél érdekében?
- Örömmel segítettem volna nekik is, de ők sohasem igényelték a tanácsaimat.
A százados nem felelt azonnal, tűnődve nézett maga elé, zavartan köhintett.
- Másfél napja vonultunk be ide - mondta megenyhülve -, és azóta több mint száz följelentés érkezett hozzánk kommunisták, kommunistagyanús személyek és szimpatizánsok ellen. A legtöbb Sümegi Endre géplakatos, volt járási népbiztos és Tajti Mihály suszter, a községi direktórium egykori elnökét vádolja, de megkell mondanom, hogy az ön neve is szerepel egynéhányban. Természetesen a román megszálló hatóságok tudatában vannak, hogy ilyen időkben a személyes bosszú vágya adja a tollat sok ember kezébe, ezért följelentéseket, különösen mivel majdnem mind névtelen, nagy körültekintéssel és óvatossággal fogadja. Ön például legyen egészen nyugodt, nem eshetik bántódása. De Sümegi Endrét természetesen letartóztattuk. Őszintén szólva nem egészen értem, hogy miért maradt itt, hiszen bizonyára lett volna módja a menekülésre. A községi direktórium volt elnöke szökésben van.
- Nem szeretném, ha félreértené, százados úr – kezdte óvatosan Sóti. - Én nem vagyok kommunista, egyáltalán nem foglalkozom politikával, igyekszem csak a művészetnek élni. A kommün napjaiban is csak mint a városrendezési és szépészeti bizottság elnöke találkoztam Sümegi Endrével, de mondhatom, hogy kevés nála jóindulatúbb, emberségesebb embert ismertem eddig.
- Bizalmat előlegeztem önnek - mondta a százados egy árnyalattal ridegebben. - Szavamat adtam, hogy a följelentések ellenére nem esik bántódása. Kérem, hogy ezt a... jóindulatot ne pazarolja arra, hogy kommunisták érdekében emel szót.
- Egy ártatlan ember érdekében emelek szót. Számomra közömbös, hogy kommunista-e vagy sem.
- Egy kommunista, legalábbis a jelenlegi helyzetben, semmiképpen sem lehet ártatlan. Ezért tanácsolom, hogy hagyjon föl a védelmével.
- Ön most mindent megtehet, százados úr - mondta Sóti. - Engedje szabadon Sümegit!
- Ha kitudódik, hogy közbenjárt az érdekében, kellemetlenségei származhatnak belőle. Ne hozza magát olyan helyzetbe, hogy a saját honfitársai haragjától kelljen megvédenem, ha ugyan képes leszek rá.
- Én majd vigyázok magamra! - felelte legyintve Sóti. - Velem szemben nagylelkű, százados úr, legyen az Sümegivel szemben is!
Előrehajolt, akaratlanul is összetette a két kezét. A százados megenyhült egy kicsit, mosolyogva hátradőlt a fotelban.
- De hát kije-mije önnek ez a Sümegi? Rokona? Jóbarátja? Ezt alig hiszem. Ön elismert, híres, nagy művész. Sümegi pedig csak egy géplakatos. A társadalmi hierarchiában ilyen távol álló emberek között aligha születhet barátság. - Elhallgatott, tűnődve kinézett a nyitott ablakon. Hatalmas jegenyefa állt odakint, a lombja, eltakarta a kilátást. – Nos - folytatta egy kis idő múlva -, mi ragadta meg önt annyira ebben az emberben. - Mosolyogva hozzátette: - Talán meg tud győzni.
- Sümegi jó ember - mondta Sóti.
Csend volt egy darabig.
- Ez minden, kedves Mester? - kérdezte a százados egy kis iróniával.
- Nem minden - felelte Sóti -, bár ez sem kevés. Nehezen tudok beszélni róla... ha ismerné, sok mindent megértene szavak nélkül is.
- Ki ez az ember? Honnan származik? Kik voltak a szülei? Hol élt, hol dolgozott azelőtt? Hogyan lett kommunista? Hogyan lett vezető? - Elnevette magát. - Látja, félig már megnyerte a csatát, hiszen kíváncsivá tett egy géplakatos...
Sótinak hirtelen olyan érzése támadt, hogy ez a beszélgetés nem a valóságtan zajlik, talán csak álmodja vagy képzeli. A susogó jegenyelomb mögött néha fel-felvillant a templomtorony, amilynek gerendái alól gyermekkorában annyiszor szedett galambtojásokat, az utcáról kocsizörgés hallatszott be, a falon ott volt egy festménye, amelyet az Ipartestület vett tőle vagy tíz évvel ezelőtt. Minden a régi volt, a megszokott képek, hangok, hangulatok vették körül, s ebben a környezetben teljesen valószínűtlennek tűnt, hogy egy idegen tiszt ül vele szemben, akinek könyörög, s aki láthatóan jóindulatot táplál iránta, de ha éppen úgy akarná, letartóztathatná és főbe lövethetné, senki sem vonná felelősségre miatta.
A százados ismét töltött a konyakból.
Valószínűleg már eldöntötte, hogy szabadon engedi Sümegit - gondolta Sóti -, de még kéreti magát egy darabig.
Koccintottak, megitták a konyakot. A százados nem szólt, mosolyogva, várakozóan nézett Sótira.
- Nem csatának tartom a beszélgetésünket, százados úr - mondta a festő. - Felvilágosult, humanista szellemére, európai gondolkodásmódjára apellálva kérem, hogy bocsássa szabadon Sümegit!
A százados nevetve fölemelte a kezét.
- Csak lassan, lassan, Mester! Ott még nem tartunk! Mit tud tehát erről az emberről?
- Nagyon keveset, hiszen sohasem beszélgettünk a múltjáról. Ebben a községben született, de még gyerekkorában Budapestre került, ott tanulta a szakmáját. Bejárta fél-Európát, dolgozott osztrák és német mestereknél, a német nyelvet is jól megtanulta. Hazatérése után az egyik gépgyárban helyezkedett el Budapesten, híres jó mesterként tartatták számon. A háború alatt a munkahelyét hadiüzemmé nyilvánították, ezért őt nem vitték ki a frontra. Tavaly november elején, a forradalom után hazatért, nyitott egy kis műhelyt.
- És agitált! - csattant fel a százados. - Uszította az embereket. Nyilván a kommunisták küldték.
- Én úgy tudom - mondta Sóti -, hogy egészen fiatal korától kezdve a szociáldemokratákhoz...
- Az mindegy! - vágott közbe a százados. - A szociáldemokraták is uszítják a népet a törvényes rend ellen.
- Sümegi Endre nem követett el olyasmit, amiért felelősségre lehetne vonni - mondta Sóti nyomatékosan.
A százados elmosolyodott.
- Járási népbiztos volt, és ez önmagában...
Sóti izgatottan közbevágott:
- Mindig igyekezett elkerülni a vérontást, próbálta meggyőzni az embereket...
- A kommunisták igazáról? - kérdezte gúnyosan a százados. Bosszús volt, hogy Sóti az imént félbeszakította.
- Elérte, hogy a rögtönítélő bíróság elkerülte ezt a községet. Azt akarta, hogy az emberek ne acsarkodjanak egymásra. Egyszer elmondta nekem, hogy úgy érzi, aki egy szebb jövőért dolgozik, az nem kezdheti börtönnel, akasztással, főbelövéssel. Egészséges házakról, tiszta, gondozott utcákról, vízvezetékről álmodott... álmodtunk, mert ebben a társa voltam.
A százados elnézően mosolygott.
- Ó, a művészek szeretnek álmodozni! Egészséges házak, gondozott utcák... - fölnevetett -...vízvezeték mindenkinek! Utópia! A nép ezt nem is igényli, éretlen rá, ha meglenne sem tudna mit kezdeni vele. Szép álom a jövő századból! Aki most hirdeti, mint megvalósítható célt, az demagóg vagy a legjobb esetben légvárakat épít. A légvárépítők könnyen lázba hozzák a művészeket, akik maguk is megálmodják a művészi szépséget. Olykor vissza is élnek a művészek lelkesültségével, és akaratuk ellenére a zűrzavar, a lázadás oldalára vonják őket. Ez az oka, hogy annyi művész vett részt a forradalmakban.
- Komolyan hitt benne - mondta Sóti. - És engem éppen az őszinte hite ragadott meg.
Kopogtattak az ajtón. A százados kiszólt, egy katona jelent meg a küszöbön. Feszesen tisztelgett, mondott valamit. A százados bólintott, a katona sarkos hátraarcot csinált és kiment. Amikor becsukódott mögötte az ajtó, a százados fölállt. Sóti szintén fölkelt a fotelból, riadtan nézett a századosra, hirtelen úgy érezte, nem igazolódik az előérzete, a tiszt gúnyt űzött belőle, beszéltette, élvezte, hogy könyörög neki, de nem engedi el Sümegit.
A százados észrevette a szemében a riadalmat, elmosolyodott, és a festő vállára tette a kezét.
- Nem győzött meg, kedves Mester - kezdte -, de tisztelem a művészetet, tisztelem önben a nagy művészt, és teljesítem a kérését. - Elhallgatott egy pillanatra, élvezte a festő hálás mosolyát. - Amikor a szakadásig teli hálót kimerítik a folyóból, igazán nem számít, ha visszahull néhány hal. Sőt, a halászok mindig visszadobnak egy párat, hogy a szerencse el ne hagyja őket. Maguknál ez nem szokás?
Sóti bólintott.
- Nálunk, ha valaki vizet húz, a teli vödörből mindig visszaloccsant egy keveset a kútba...
- Intézkedem, hogy engedjék el azt az embert – mondta a százados.
- Köszönöm! Mélyen meghatott a nagylelkűsége...
A százados a kezét nyújtotta, kézfogás közben Sóti meghajolt.
- Bármikor szívesen látom, kedves Mester = mondta a tiszt, amikor elindultak az ajtó felé. - Ha egy kicsit jobban berendezkedünk itt, és több időm lesz, örömmel ellátogatnék a műtermébe.
- Kitüntetésnek veszem a látogatását, százados úr!
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Nagy malomkő asztal állt a ház mögött, Sóti hintaszékben ringatózott mellette.
Alkonyodott. A napfény vörösen verődött vissza a műterem tetőablakáról, még kábult forróságban hevert a hatalmas kert, de az asztal fölé lombsátrat terítő hatalmas diófa levelei susogva jelezték, hogy feltámadt az esti szél.
Sóti bort töltött magának, éppen egy pohárra való volt még a rövid nyakú, tömzsi üvegben.
Megittam egy liter bort - gondolta. Szájához emelte a poharat, mohón, egy hajtásra kikortyolta a könnyű, sárgás homoki bort. - Vénségemre leszek részeges.
Elmosolyodott.
Fekete ruhás, kendős öregasszony jött le a műterem lépcsőjén, kezében kosárral a lakóház felé tartott.
Sóti egy kissé fölemelkedett a hintaszékben.
- Petronka!
Az öregasszony megállt. Nem szólt, várta, hogy mit akar a festő.
- Hozzon még egy kis bort a pincéből!
- Ebéd után hoztam - mondta az öregasszony figyelmeztetően.
Sóti fölállt.
- Hoz, vagy magam menjek le?
- Hozok, hozok! - mormogta az öregasszony. Amikor kissé eltávolodott, halkan megjegyezte: - Egész nap iszik, azután festi a szégyentelen képét!
- Mondott valamit, Petronka? - szólt utána Sóti.
Az öregasszony visszafordult.
- Azt mondtam, hogy inkább Jézus Krisztust festené, mint azt a szégyentelenséget!
A műterem felé bökött.
- A Biblia is leírja Zsuzsanna és a vének történetét - mondta Sóti mosolyogva.
- Azt én is tudom, hogy leírja - felelte az öregasszony -, de a nagyságos úr is ki tudja választani, hogy mit fest meg a Bibliából! Nem ám valami jámbor történetet, Noé apánk bárkáját vagy Dánielt az oroszlánok között, hanem pont ezt a...
- Ha fölhozta a bort, utána készítse ki a fekete ruhámat! - mondta Sóti.
- Elmegy?
- El.
Az öregasszony közelebb jött, lehalkította a hangját.
- Nem volna szabad ilyenkor kimenni az utcára... ha nem muszáj! Azt mesélik, hogy az oláhak az állomás raktárában feltörtek egy pálinkáshordót, jól berúgtak, maga is hallhatta, nagyságos úr, hogy egész éjjel lövöldöztek.
- Most nem lövöldöznek.
- Nem ám, de most még nagyobb baj van. A Szögvégben három részeg katona betört az éjszaka a Jász Terus házába. Tudja, az ura elesett a háborúban. No, a dörömbölésre, sikítozásra összeszaladt a nép, az emberek vasvillára kaptak, elzavarták a katonákat, de hogy hogy nem, csak kettő ért vissza a kommandójukra, a harmadik fegyverestől eltűnt a sötétben. Azóta se került elő, pedig reggel óta keresik. A népek már nem mernek kimenni az utcára, a kertek alatt járnak, nehogy elvigye őket a patruj. A nagyságos úrnak se volna szabad itt a főutcán...
- Készítse csak a ruhámat, Petronka!
- Hát a borral mi lesz?
- Milyen borral?
- Azt mondta az elébb, hogy hozzak bort a pincéből, csak utána készítsem a ruháját.
- Nem kell bor, szeretnék már végre felöltözni!
- Hát jöjjön, és öltözzön! Biztos nem itt akarja fölvenni azt a ruhát.
Sóti elindult az öregasszony után. A lakóház hosszú tornácán megállt egy pillanatra. A műterem tetején már nem csillant napsugár, a téglakerítéssel övezett hatalmas kert felől hűvös szél fújt. Sóti megborzongott. Különös csend volt, egyetlen hang sem hallatszott a lombok huhogásán kívül. Nem hajtották a csordát, a kondát is féltették a katonáktól, inkább bent tartották a disznókat. Szekerek sem jártak, pedig hordás ideje volt.
Még a kutyák sem ugatnak - gondolta Sóti.
Azután messze, a Kapitánykertben, ahol a legszárazabb nyárban is maradt egy kis nádas, zsombékos rész, megszólalt a békák esti kórusa.
Sóti átöltözött, már alkonyodni kezdett, amikor kilépett a néptelen főutcára.
A szél megerősödött, a mellékutcákból porfelhőt emelt a magasba, a házak és a ritkás lombú akácfák fölé. Északon, amerre tiszta időben a Mátra kéklett, villámok cikáztak, de a dörgés ritkán hallatszott el idáig.
Sóti letért a főutcáról, kátrányszagú hosszú deszkakerítés mellett haladt. Az utca közepén a kocsik a földet lisztfinom porrá törték, amit a legkisebb szellő is fölkapott, Sóti szeme-szája tele lett vele, alig győzte kitörölni a szeméből, csikorgott a fogai között.
Sümegi lakatosműhelye az udvar végében volt, a cséplőgépek javítására épített magas deszkaszín mellett. Itt is volt egy bejárat az utcáról. Sóti nem gondolta, hogy nyitva találja, csak megszokásból nyomta le a kilincset, s meglepődött, hogy a kiskapu kinyílt.
Átment az udvaron. A korhadt műhelyajtó repedésén nem szűrődött ki világosság, Sóti mégis benyitott. Megcsapta a gépolaj avas szaga. Az ajtó nyikordulására megmozdult bent egy árnyék.
- Ki az? - kérdezte egy fáradt hang. Sóti alig ismerte meg a Sümegi hangját.
- Mit csinál itt?
Sümegi fölállt a felfordított ládáról, amelyen eddig kuporgott, közelebb jött.
- Semmit.
- Örülök, hogy a százados megtartotta az ígéretét. - mondta Sóti. A szeme gyorsan hozzászokott a félhomályhoz. A poros, pókhálós üvegablakon még jött be annyi fény, hogy lassanként kibontakoztak előtte a műhelyben levő tárgyak körvonalai. Sümegi egy alacsony, támla nélküli széket tolt Sóti elé, maga pedig visszaült a ládára.
- Köszönöm a közbenjárását! -mondta. - Nagy kockázatot vállalt.
Sóti vállat vont. Hallgattak egy darabig, azután a festő szólalt meg:
- Bántották odabent?
Sümegi megrázta a fejét.
- Nem vertek, nem fenyegettek, nem is szóltak hozzám attól kezdve, hogy bevittek délelőtt.
- Most mit akar tenni?
- Nem tudom. - Sümegi hirtelen izgatottan előrehajolt. - Mi történt a többiekkel? Igaz, hogy Györkön megszökött a mozdonyvezető, és visszajött a géppel?
- Igaz. Már itt voltak a románok, amikor visszaért.
- Gazember! A vonattal mi történt?
Sóti vállat vont.
- Biztosan volt ott másik mozdony, amelyik továbbvitte Pest felé. Ha elfogták volna őket Györkön, már tudnánk.
- Hogy engedhették megszökni azt a gazembert?
- Azt mondta, vizet vesz, lekapcsolta a mozdonyt, azután elrobogott. Amikor észrevették, hogy túlmegy a kúton, utánalőttek, de már késő volt. Legalábbis ő így meséli.
- Őrt kellett volna állítani mellé a mozdonyra!
- Ki gondolt rá abban a nagy éjszakai zűrzavarban? - Sóti hallgatott egy kicsit, azután más hangon hozzátette: - El kellett volna mennie a többiekkel!
- Megmondtam, hogy nem megyek!
Sóti sokáig tűnődött.
- Lehet, hogy így volt jobb -mondta azután elgondolkozva. - Most már nem kell szöknie, nyugodtan mehet, ahová akar.
- Sehová sem akarok...
- Még egyszer nem engedik el.
- Most elengedtek. Ha elfutok, azt hihetik, hogy...
- Ez nem a romantikus nagylelkűség ideje! – mondta türelmetlenül Sóti. – Minek képzeli magát? Jókai-hősnek? Naponta botoznak, akasztanak mindenfelé, az egész országban folyik a hajsza a kommunisták után. Ki hitte volna, hogy ennyi vadság, kegyetlenség halmozódott föl az emberekben?! A háború előtt valahogy szelídebbek voltak, emberségesebbnek látszott a világ... most minden elvadult körülöttünk. Csak az életével törődjön, menjen Ausztriába, menjen legalább Budapestre, ahol ismerősei vannak... vagy ki tudja, talán az még rosszabb... menjen inkább mégis külföldre! A családjára ne legyen gondja...
- Nem üldöznek - mondta Sümegi. - Szabadon engedtek, itt vagyok a legnagyobb biztonságban. Ki tudja, út közben hol szednek le a vonatról...
- Szabadon engedték, de mennyi időre? A százados egy tollvonással kihozatta a börtönből, de ugyanúgy vissza is vitetheti. De talán nem is a románok a legveszélyesebbek.
- Nem tettem olyasmit, amiért törvényesen felelősségre vonhatnának! - mondta Sümegi ingerülten.
- Most nincsenek törvények! – Sóti felugrott a helyéről, fel-alá járkált volna legszívesebben, de már sötét volt a műhelyben, nem látta, hogy hová lép. - Értse már meg, hogy akasztás van, főbelövés van, nyilvános botozás van és esztelen bosszú, ami fütyül a törvényekre és a törvényességre! Rémtörténetek keringenek, mintha a középkor támadt volna fel. Gondolja már végig a helyzetét, és féljen egy kicsit! Én is félek, pedig én... amikor a századossal beszéltem, megértettem, hogy felakaszthatnának csupán azért, amit a városszépészeti bizottságban... emlékszik a keresztre, amit a gimnázium elől áttetettem a malom mellé, mert akadályozta a bejárást? Ma délutánra már visszavitték a régi helyére, és egy kőfaragóval belevésették a talapzatába: „A hazátlan proletárok elhurcoltak, a keresztény magyarak visszahoztak.”
- Itt csak annyit rekviráltak, amennyi elkerülhetetlen volt - mondta Sümegi elgondolkozva, inkább önmagának. Sóti úgy érezte, nem is hallotta, amit az imént mondott neki. - Ennivaló kellett a katonáknak meg a budapesti munkásoknak. A lefoglalt takarékbetétekből fizettük a közmunkákat. Kenyeret adtunk egy csomó embernek. -Mindent megtettem, hogy a rögtönítélő bíróság elkerülje a járást, nehogy véletlenül ártatlan ember essen áldozatul... Árokszálláson zendülés volt... nem tehettem semmit. Hátmiért üldöznének? Csak nem akasztanak fel mindenkit, aki imásképpen gondolkodik?
- Úgy könyörögtem magáért ennek az ostoba, korlátolt századosnak, mint egy szaros kölyök! Az meg élvezte a helyzetet, megjátszotta, hogy nem is tudja... győzzem meg az igazamról... Eh! - A festő dühösen legyintett. Rövid kecskeszakálla előremeredt, és remegett a méregtől. – Nagy nehezen kihozom magát a börtönből, és...
- Még egyszer megköszönöm, hogy kihozott – mondta csendesen Sümegi. - Tudom, hogy ez milyen veszélyeket...
- Ha pénzre van szüksége... - Sümegi megrázta a fejét, de Sóti folytatta: - Írok Bécsbe, Münchenbe, vannak még ott barátaim, szívesen segítik az első hetekben. Elhelyezik magát, azután már könnyen megkeresi a kenyerét. A családot is segítheti odakintről.
- Megnyitom a műhelyt - mondta Sümegi. - Leszedem a pókhálót a szerszámokról, letörlöm a port, gépek ezután is lesznek, javítani is kell őket. Ha nem lesz elég gép, majd ráfot verek kocsikerekekre, lovat patkolok, ha kell...
Hirtelen dermesztő robajjal betört az utcai ablak. Üvegszilánkok repültek körülöttük, és egy ökölnyi kődarab zuhant a műhelyasztalra. Sóti az arca elé kapta a kezét. Az üvegcsörgés utáni süket csendben futó lábak dobogását hallották.
Sümegi felugrott.
- Hát erre vetemednek?
Az ajtóhoz rohant volna, de a festő elállta az útját.
- Megsebesült?
Sümegi nem válaszolt, félre akarta tolnia az útjából.
- Ne menjen ki! - mondta fojtott hangon Sóti. – Megölik!
- Engedjen! Gyávák! Csirkefogók! - kiáltotta teljes erejéből Sümegi, mintha még meghallhatnák, akik betörték az ablakot. Azután kitépte magát Sóti kezéből, és kirohant az udvarra. - Patkányok!
A lakóház verandáján imbolygó sárga fény gyulladt. Sümegi felesége jött ki, petróleumlámpa volt a kezében.
- Ki az? - kérdezte riadtan, de senki sem válaszolt neki.
Sümegi a hátsó kapun az utcára futott, a festő két lépéssel elmaradva követte. Lihegve megálltak odakint, csendes és sötét volt az utca.
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A malom leállt, két románkatona ült belakatolt ajtaja mellett, hátukat a hűvös falnak támasztották. Kinyújtott lábszáruk keresztbe ért a keskeny, egyenetlenül lerakott kőjárdán. Egyikük az ölében tartotta a puskáját, a másik a falnak támasztotta maga mellett. Napraforgómagot rágtak, a héját maguk köré köpködték a porba.
Tombolt a kánikula, hetek óta nem esett.
Borbás szuszogott, izzadt sötét öltönyében, úgy énezte, a kalapja alól percenként izzadságpatakok indulnak lefelé az arcán és a nyakán. Ilyenkor megállt, a zsebkendőjével megtörölte a homlokát, de a hőségben ez csak pillanatnyi enyhülést adott.
A malom árnyékában Borbás elégedetten föllélegzett, két ujját a kemény gallér alá dugta, próbálta lazítani, hogy ne vágjon olyan mélyen a nyakába.
Amikor a katonákhoz ért, megtorpant egy pillanatra. Azt várta, hogy a lábukat visszahúzzák a járdáról, utat engednek neki, de nem mozdultak. Az egyik közönyösen köpködte tovább a magot, a másik pedig fölemelte a fejét, és kihívóan ránevetett.
Borbás egy pillanatig tétovázott, átlépjen-e a katonák kinyújtott lábaszárán, de félt, hogy valamelyikük fölemeli majd a lábát, és ő a sötét öltönyében végigvágódik a járdán. Kikerülte hát az ormótlan bakancsokat, de a járda mellett már finom porrá törték a kocsik a földet, s a por lótrágyával, széthullott búzaszemekkel, eldobott, széttaposott csikkekkel keveredett. Borbás tükörfényesre kefélt cipője mélyen elmerült a porban. Visszakapta a lábát, az agyát egy pillanat alatt elöntötte a vér, fojtott hangon káromkodott.
Az egyik katona mondott valamit, azután mindketten hangosan fölnevettek.
- Rohadt gazemberek! A kurva anyátokkal szórakozzatok! - mormogta Borbás maga elé.
A káromkodás könnyített rajta, de még mindig vörös karikák táncoltak a szeme előtt.
Átvágott az úton, a hátában érezte a katonák gúnyos pillantását, a fülében még egyre visszhangzott a nevetésük.
Nem baj! - gondolta. - Nem baj! Nem baj! Nem baj!
Ezt ismételgette magában, amíg a Balajthyék kapujához nem ért. Megrántotta a csengő fogantyúját.
Ezért is megfizetünk! - folytatta a gondolatot. – Mindenért megfizetünk mindenkinek! Először a vörösöknek, azután ezek a pimasz vademberek is megkapják a magukét!
A cselédlány kinyitotta az előszobaajtót. Egy darabig fürkészte, hogy ki áll a kapuban.
- Nyitva van! - kiáltotta végül, amikor megismerte a látogatót.
Borbás belökte a rácsos kaput, átment a kerten.
A lány mosolyogva félreállt az ajtóból, hogy beléphessen az előszobába.
- Kezét csókolom, nagyságos úr!
Elvette a kalapját. Amikor észrevette, hogy Borbás dühös, elkomolyodott.
- Itthon van a nagyságos asszony?
- Igen.
Balajthyné kinyitotta az ajtót.
- Maga az, Borbás? Meghallottam a hangját...
Bevezette a férfit a nappaliba. Leült, helyet mutatott a szemközti fotelban. Hallgattak egy pillanatig.
- Valami baj van? - kérdezte végül az asszony.
Borbás legyintett.
- Ezek a szőrös talpú hegylakók, ezek a gazemberek azt hiszik, hogy most az övék a világ!
- Csak nem tűzött össze velük?
Hitetlenkedés bújkált az asszony hangjában.
Borbás vállat vont.
- Apróság, kedves Zsuzsanna. Ne törődjön vele, már túl vagyok rajta.
- De hát mi történt? - Az asszony kíváncsian előrehajolt.
- Elállták az utamat a járdán, kerülgetnem kellett őket. Ez a primitív emberek szokásos viselkedése. Azt hiszik, most mindent megengedhetnek maguknak... és sajnos jórészt ez így is van. Szerencsére néhány hét múlva hazamennek, nem kell tragikusan venni... Leverték a vörösöket, és ezért még hálásak is lehetünk nekik.
- Az asszony hallgatott.
- Hát ezt is megértük, kedves Zsuzsanna - mondta egészen más hangon Borbás egy pillanatnyi csend után. - A diktatúra megbukott, és mi élünk...
Szétnézett a félhomályos szobában, mintha most látná először a dohánybarna huzatú fotelokat és a széles heverőt, a cirádás öntöttvas kályhát, a faliszekrényt, ahol Balajthy az italt tartotta, és a képeket. Mélyet szippantott a levegőből, amelyben az asszony parfümjének illata összekeveredett a kis asztalon vázában álló rózsacsokor illatával. Borbás ellágyult arccal szívta be a szoba jellegzetes illatát, amely régebben mindig olyan meghitt állandósággal üdvözölte már az előszobában, amikor meglátogatta az asszonyt. Az elmúlt hónapokban azonban Borbás sokkal zaklatottabb volt annál, hogy illatokra figyelhetett volna, és most a ráismerés boldog érzésével szívta be ismét.
- Élünk - felelte az asszony -, de...
Borbás felugrott, kezet csókolt neki.
- Mélységesen együttérzek magával, kedves Zsuzsanna! Gézának voltak hibái, de talpig úriember volt. Az ő, megalkuvást nem ismerő szilárdsága tartotta bennünk a reményt a sötét napokban. Mártírhalála a szívem mélyéig megrendített. Nagyon sokkal tartozunk neki, s ha már arra nincs alkalmunk, hogy megfizessük az adósságunkat, azt hiszem, kedves Zsuzsanna, magát kellene kárpótolnunk, amennyire lehetséges, e nagyszerű ember hiányáért.
- Hogyan akar kárpótolni, Borbás? Mivel? Kivel? Önmagával?
- Ne legyen cinikus, kedves Zsuzsanna. Ne higgye, hogy amiért az elmúlt hónapokban a körülmények nem tették lehetővé... - megakadt, egy pillanatra elvesztette a biztonságát. Az asszony álmos, közömbös tekintettel nézte. – Nem találkozhattunk, amíg Géza bármikor hazajöhetett... beszéltünk már erről, biztosan emlékszik rá, kedves Zsuzsanna. Ez azonban nem jelentette, hogy kevésbé szerettem volna, mint korábban, amikor...
-... amikor a szeretője voltam. Miért nem nevezi nevükön a dolgokat?
- Ez a szerelem adott erőt a nehéz napokban...
Az asszony fölnevetett.
- Miért nevet ki? - kérdezte Borbás sértődötten.
- Mindig nyakatekerten fejezte ki magát, Borbás, de most különösen elemében van. Érzem, hogy mondani akar valamit, de fogalmam sincs, hogy mi az. Maga tudja?
- Igazságtalan, kedves Zsuzsanna - mondta Borbás feszengve. - Igazságtalan és türelmetlen. De megértem a lelkiállapotát, és méltányolom is. Azt azonban meg kell értenie, most a legfontosabb, hogy a maga dolgai elrendeződjenek. Maga a fontos most, Zsuzsanna, az én érzelmeim, az én vágyaim...
- Az önzetlenség lovagja! - mondta gúnyosan az asszony. - Meg kell hagyni, hogy szépen becsomagolja nekem...
Borbás tiltakozóan fölemelte a kezét.
- Az én érzelmeim, az én vágyaim várhatnak! – idézte gúnyosan az asszony. - Várhatnak szent sohanapjáig! - Hirtelen elkomorodott, két mély, függőleges ránc jelent meg a szája két sarkában. Borbás csodálkozva nézte, eddig nem vette észre ezeket a ráncokat - Amióta Gézát elvitték a vörösök, rám se nyitotta az ajtót! Pedig akkor aztán tényleg nem kellett tartania tőle, hogy meglep bennünket.
- De hát... amíg ő a börtönben... addig mi itt...
Az asszony dühösen, türelmetlenül legyintett.
- Fejezze már be, Borbás! Meddig akarja játszani a hülyét?
- De kedves... - a férfi fölemelkedett a fotelból.
- Üljön vissza! Maga is nagyon jól tudja, hogy Gézával évek óta... semmi közünk nem volt egymáshoz. Nem szerettem. Sőt, hányingerem támadt, ha megéreztem az örökös borszagát, ha meghallottam a rekedt hangját, vagy... eh! Mit magyarázom ezt magának? Egyáltalán nem érdekelt, hogy börtönben van-e vagy szabadon, él-e, vagy meghalt... még ha most viselnem is kell ezt a gyászruhát!
Borbás felugrott, kezet csókolt az asszonynak.
- Ez is remekül áll magának, kedves Zsuzsanna. A szomorúság megszépíti...
Az asszony elrántotta a kezét.
- Itt akar hagyni, Borbás, be akarja fejezni... de túlságosan gyáva ahhoz, hogy megmondja, hát a lelkiismeretét meg az áldozatkészségét emlegeti...
- Egyáltalán nem akarom egyedül hagyni, kedves Zsuzsanna. Ezekben a nehéz napokban... Most is azért jöttem, mert segíteni akarok. Gondolt már a jövőjére? – Az asszony hallgatott. - Ugye nem? Én viszont igen, és ez sokkal jobban bizonyítja, hogy szeretem, mintha... mintha...
- ...mintha együtt akarna hálni velem! Ezt szerette volna mondani? - Az asszony tűnődve hallgatott egy darabig. - Szóval elrendezi a dolgaimat, segít, a barátom lesz... ez is valami, Borbás.
- A Géza halála önt, kedves Zsuzsanna, olyan helyzetbe juttatta - hadarta Borbás -, amelyben a társadalomnak kötelessége a segítségére sietni.
Az asszony csodálkozó grimasszal megkérdezte:
- Milyen segítségre gondol?
- Ezt még nem tudhatjuk pontosan. A helyzet egyelőre túlságosan zavaros. Az sem bizonyos, hogy milyen rendszer következik a románok kivonulása után. Ha visszatér a király, maga, kedves Zsuzsanna, a férje és a saját érdemei elismeréseként magas rangot, címet kaphat. De elképzelhető, hogy egy korlátozott földosztás keretében az állam földdel honorálja az érdemeket. Megállapíthatnak életjáradékot vagy egyszeri magasabb összeget, esetleg hitelt kamatmentesen vagy kedvező kamattal hosszú lejáratra, hogy modernizálhassa a birtokot... Látja, rengeteg lehetőség van.
- Túlságosan is sok a lehetőség - mondta az asszony reménytelenül. - Nem hiszem, hogy bármelyik is egyhamar megvalósulhatna.
- De igen! - kiáltotta Borbás. - És hamarabb, mint gondolja! Egészen biztos, hogy a románok néhány héten belül kitakarodnak. De addig sem szabad tétlenül várnunk.
- Mit akar?
- Nyilvánvalóvá kell tenni a maga veszteségét – felelte Borbás izgatottan. Alig tudott megmaradni a fotelban, erővel kellett visszafognia magát. A félhomályos szobában is izzadt, ugyanúgy, mint korábban a perzselő napfényben.
Az asszony még mindig hűvös és nyugodt volt, ajakbiggyesztve nézte Borbás izgatottságát.
- Mit kell nyilvánvalóvá tenni?
- A maga veszteségét... a maga áldozatát, kedves Zsuzsanna! Később elkezdődik a tülekedés, mindenki veri majd a mellét, és nyújtja a kezét. Előnyt kell szerezni.
- Iszik valamit? - kérdezte az asszony.
Borbás türelmetlenül legyintett.
- Majd később. Kérem, Zsuzsanna, hallgasson végig, vegye komolyan, amit mondok! Elsősorban a maga érdeke, hogy...
- Ezt szánja nekem végkielégítésül?
Borbás elkínzott arccal a plafonra nézett.
- Már a románokkal meg kell toroltatni Géza megölését - mondta. Lassan, tagolva ejtette a szavakat, mintha nem bízna benne, hogy az asszony egyébként megérti, amit mond. – Így maga, kedves Zsuzsanna, lezárt üggyel jelentkezik, amikor a többiek még bizonyítékok után szaladgálnak, pereskednek... Egyébként így sem maga lesz az első. Hallottam, hogy a betétesek, akiknek a pénzét közmunkára igénybe vették, máris keresetet adtak be a bíróságon...
- Azt mondta, hogy a románokkal kell megtoroltatni Géza halálát. De mi közük ehhez a románoknak?
Az asszony még mindig mozdulatlanul, félig leeresztett szemhéjakkal ült a fotelban. A redőnyök között bevágó napfény csíkokra szabdalta a berendezést. Borbás megtörölte a homlokát, s egy másodpercre az asszony arcán felejtette a, pillantását.
Még egy-két év - gondolta -, és nagy, kövér, lomha nő lesz, akinek az evés a legnagyobb öröme.
- Mit néz, Borbás? - kérdezte az asszony.
- Miért kérdezi?
- Olyan furcsán nézett rám, mintha először látna... - Nevetett. - Vagy hirtelen észrevett volna valamit. Öregszem?
- Maga sohasem öregszik meg, kedves Zsuzsanna – mondta Borbás, és eltette a zsebkendőt. – Éppen ellenkezőleg, a bánat megszépítette.
- Milyen bánat?
- Hát a Géza halála miatt... - hebegte megütközve Borbás.
Az asszony felugrott.
- Nem érti, hogy szó sincs bánatról? Örülök, hogy megszabadultam attól a vadállattól! De maga olyan korlátolt, Borbás, hogy ennyit már nem képes felfogni! Az asszonynak meghalt a férje, tehát bánatos. A maga esze ennél többet nem bír tudomásul venni, pedig látta, hogyan éltünk... maga aztán tényleg tudja...
- Nem értem, hogy miért mond ilyeneket, kedves Zsuzsanna, amikor egyre a maga érdekében fáradozom. Lehet, hogy nem látom át teljesen, ami a lelkében végbemegy, de ez még nem ok arra, hogy...
Az asszony türelmetlenül legyintett.
- Inkább azt mondja meg, milyen szerepet szán a románoknak ebben az ügyben?
- El kell érnünk, hogy a százados ismét elrendelje Sümegi letartóztatását. Sőt, ennél még többet kell tennie. Ha Sümegit kivégzik a Géza halála miatt, ez megtámadhatatlanná teszi a maga jogait.
- A jogaimat? Mire?
- Például a kártérítésre. Ahogy mondtam...
- Miért Sümegit akarta kivégeztetni? - kérdezte az asszony megütközve. - Hiszen Gézát az őr lőtte agyon.
- Az őr elmenekült, lehet, hogy külföldre szökött, és sohasem kerül elő. Sümegi egyébként is fontosabb személy, nyomatékot ad az ügynek. Járási népbiztos volt, a történtekért tehát felelősséggel tartozik: az árokszállási gyilkosságokért, Géza haláláért, a rekvirálásokért, a takarékbetétek lefoglalásáért. Nagyon valószínű, hagy mindent elárvereznek, ami Sümegi után marad, a házat, a műhelyt, mindent. Így legalább egy kis részben kárpótolni lehet a betéteseket. Beszéltem néhány emberrel, mind azt mondták, hogy ha Sümegi háborítatlanul élhetne itt, ezzel elismernénk, hogy amit tett, az nem volt törvénytelen. Ez pedig abszurdum, maga is beláthatja, kedves Zsuzsanna.
- Tehát Sümeginek mindenképpen pusztulnia kell, s ha már pusztul, miért ne húzzunk mi is hasznot a halálából? - kérdezte az asszony gúnyosan.
- Árnyaltabban kell néznie a dolgokat, kedves Zsuzsanna - felelte Borbás. - Ha túlságosan leegyszerűsítjük...
- Tulajdonképpen sajnálom... - mondta elgondolkozva az asszony.
- Magunk között szólva, bizonyos értelemben én is sajnálom. - Borbás vállat vont. - Néhányszor beszéltem vele. Furcsa volt, hogy bevette magát a főszolgabíró régi irodájába... egy géplakatos..., de azt hiszem, személy szerint nem volt gonosz. - Hallgatott egy darabig, azután emeltebb hangon folytatta: - De kiszolgálta a diktatúrát, és most csak ez számít! Az elnézés, a megbocsátás olyan gesztus lenne, aminek a hatása már túlmenne rajtunk, s amit a most formálódó új rendszer, akármilyen lesz, úgysem viselne el. Egyetért velem, kedves Zsuzsanna?
- Az asszony vállat vont.
- Nem értem, hogy mihez kéri az egyetértésemet.
- Szükség van az egyetértésére, hiszen hivatkoznunk kell magára, amikor fölkeressük a katonai parancsnokot.
- A századost?
- Borbás legyintett.
- A százados túl jelentéktelen figura ehhez az ügyhöz, és nem is lehet megbízni benne, amióta elengedte azt az embert. Képzelje, drága Zsuzsanna, Sóti feltűzte a francia Becsületrend szalagját, úgy ment el a századoshoz, és kieszközölte, hogy Sümegit engedje szabadon! Hihetetlen, hogy egy ilyen művész mibe ártja magát! No, de nem róla van szó. Tehát megkeressük a százados fölöttesét, a berényi parancsnokságon. Hasznos volna, ha maga is bejönne velünk, kedves Zsuzsanna. Talpig gyászban, szomorúan... hol van az a férfi, aki visszautasítaná a kérésünket?
- Mire akar fölhasználni!? - kérdezte az asszony bizalmatlanul.
- Ez a maga érdeke is, kedves Zsuzsanna! - vágta rá Borbás. - És nem is hazudik, hiszen valóban gyászol... a ruha...
- A végén még elad engem valamelyik román tisztnek...
Borbás tiltakozóan magasra emelte a kezét, és felugrott.
- ...vagy elcserél Sümegiért - tette hozzá az asszony.
Borbás lehajolt, megcsókolta a kezét.
- Ne gonoszkodjék velem, kedves Zsuzsanna, hiszen tudja, hogy szeretem, és csak a maga érdekei irányítják a tetteimet. Ugye megígéri, hogy eljön Berénybe?
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A lovak patkói egyhangúan csattogtak a makadámút apró kövein, a könnyű homokfutó puhán ringatózott a jegenyefák között. Balajthyné hátradőlt az ülésen, fölhajtotta a fekete fátyolt a kalapjára és élvezte, hogy a szél simogatja az arcát. Az árnyékok már hosszúra nyúltak, a fény nem könnyeztette meg, ha a napba nézett.
Borbás fogta a gyeplőt, de nem a bakon ült, hanem hátul, Balajthyné mellett. A lovak lassú trappban ügettek, a férfi éppen csak az ujjai hegyével tartotta a kantárszárat. Gyerekarcú fiatalember ült az asszonnyal szemben, kissé zavarban volt, kamáslis lábát nehezen tudta úgy tartani a szűk helyen, hogy az asszonynak legalább a ruhája ne érjen hozzá.
- Úgy beszélt, mint a vízfolyás - mondta Borbás elismerően, és füttyentett hozzá. - Hogy tanulta meg ilyen jól ezeknek a nyelvét?
A fiatalember barnás arcbőre egy kissé sötétebb lett.
- Hallottam gyerekkoromtól - felelte. - Ragadt rám, mint a bogáncs.
Borbás nevetett.
- Mint a bogáncs! De jól mondta!
Megrántotta a gyeplőt, a lovak egy darabig gyorsabban trappoltak, azután ismét fölvették a korábbi tempót.
- Akárhogy tanulta meg - mondta Borbás -, nagyon sokat segített vele.
A fiatalember zavartan vállat vont.
- Azt hiszem, ezzel nyertük el az őrnagy jóindulatát. Igencsak kikerekedett a szeme, amikor maga oláhul kezdett vele beszélni. Nemigen szokhatott hozzá ezen a vidéken.
- Nálunk marad? - kérdezte hirtelen Balajthyné.
- Úgy érti, nagyságos asszony, hogy maradok-e a gimnáziumban?
Az asszony bólintott.
- Szeretnék. Tulajdonképpen szerencsésnek mondhatom magam, hogy menekült létemre ilyen hamar állást kaptam.
- Hiányzik magának Erdély?
- Most még minden olyan zavaros... ez más vidék, másfajta emberekkel. Biztos, hogy hiányozni fog... de mit tehettem volna? Én csak Magyarországon tudok élni.
- Istenem! - Az asszony ellágyuló, anyás pillantást vetett rá. - Maga, még olyan fiatal, és máris mi mindenen ment keresztül!
- Hány éves, tanár úr? - kérdezte Borbás.
- Huszonöt - felelte kényszeredetten a fiatalember.
Zsebkendőt vett elő, megtörölte a felsőajkát, amelyet vékony, nyírott bajusz keretezett.
- Mit szól? - az asszony Borbáshoz fordult. – Huszonöt éves, és máris így kivetve a világba, egyedül, se család, senki, aki mellette állna.
Borbás hallgatott, csend volt egy darabig.
- Szinte hihetetlen, hogy már hét hónapja él a faluban, és most találkozunk először.
A fiatalember zavartan meghajolt egy kicsit.
- A körülmények, nagyságos asszony... a diktatúra nem kedvezett a társasági életnek... nem volt alkalom...
Az asszony Borbásra nézett.
- Nem bocsátom meg magának, Balázs, hogy eltitkolta...
- Mi sem ismertük egymást! – mentegetőzött Borbás helyett a fiatalember.
- De hát hogyan jött rá, hogy a tanár úr?...
- Amikor eldőlt, hogy be kell mennünk a herényi parancsnokságra - kezdte Borbás -, eszembe jutott, hogy jó hatást keltene, ha az ottani tiszttel az anyanyelvén... Él néhány menekült család a faluban. Például az állomásfőnök a Felvidékről, valahonnan a lengyel határ mellől került ide... szóval, biztos voltam benne, hogy az erdélyiek között lesz, aki tud oláhul... hát így találkoztunk a tanár úrral.
- Maga zseni! - mondta az asszony nevetve, és Borbás vállára csapott, ám a férfi nem nevetett vele, az országutat nézte.
- A családja odaát maradt? - Az asszony előrehajolt, az arca egész közel volt a fiatalemberéhez.
- Igen.
- Miért nem jöttek ők is?
- Az apámnak van egy kis fűrésztelepe...
Az asszony felsóhajtott.
- Hát igen! Az élet ott is folytatódik... ahogy lehet.
- Fűrészárura ezután is szükség lesz - mondta a fiatalember. - Latin-magyar szakos tanárra azonban...
- Ne keseredjen el! - Borbás az egyik kezével elengedte a gyeplőt, és nagyot csapott a fiatalember térdére. - Nem lesz ez mindig így ott sem! Nálunk a kommunistákkal még rosszabb volt, de már vége. - Fölemelte az ujját. - Az oláhokkal leverettük a vörösöket, most megerősödünk egy kicsit, rendbe tesszük a dolgokat itthon, azután ők következnek. Nem telik bele egy-két év, és... - A fiatalember kétkedő pillantására elhallgatott. - Nem hiszi, tanár úr? Minden ugyanúgy lesz itt, mint régen!
- Nem szabad, hogy minden ugyanúgy legyen!
Mindketten csodálkozva ránéztek.
- Ezt hogy érti? - kérdezte Borbás.
- Mindennek meg keld változnia! Ez a régi világ menthetetlenül elöregedett! A liberalizmus halott, már semmire sem jó, csak anarchiához vezet.
A fiatalember arca kipirult a lelkesedéstől. Balajthyné mosolyogva figyelte, Borbás óvatosan hallgatott.
- Új kultúrára, új eszmékre, új erkölcsi értékekre van szükség! - folytatta a fiatalember.
- Melyek lennének azok? - kérdezte Borbás. - Ez a fontos! Ugyanis a vörösök szintén új eszmékről, új kultúráról beszéltek.
- De Balázs... - az asszony szemrehányóan közbeszólt. - Ne sértse meg Miklóst!
- Eszembe sincs megsérteni. Éppen arra kérem, hogy fejtse ki bővebben az eszméit. - Elmosolyodott. – Nyilván nem először teszi, látszik, hogy nagyon kerek, átgondolt...
- Hagyja már beszélni, az Istenért!
Ingerülten Borbásra nézett, s egy pillanatig a férfi arcán felejtette a pillantását.
Uramisten! - gondolta hitetlenkedve. - Ez a kövér, szétfolyó senki feküdt az ágyamba. Géza őrült volt, örökké borszaga volt, de legalább férfimódra tudott meghalni.
A keménygallér mélyen belenyomódott a Borbás tokájába, percenként odanyúlt, hogy meglazítsa az ujjával.
Korábban nem ilyen volt, vagy talán én nem vettem észre? - Összeszorult a szíve, úgy érezte, elveszített valamit, vagy inkább lemaradt valamiről, ami fontos lett volna az életében. Hirtelen elkapta a tekintetét Borbásról, mert tudta, hogy rosszul lesz, ha még egy pillanatig nézi izzadt, vöröses tokáját, amely ráfolyt a gallérra, majdnem eltakarta...
Borbás sértődötten hallgatott.
- Az új rendnek a célszerűség lesz az alapja – kezdte a fiatalember, és az égre nézett. - A célszerűség pedig csak a társadalom szigorú szervezettségével érhető el, az alá- és fölérendeltségek, egyszóval a hierarchia tökéletes tiszteletben tartásával. Az erre alkalmas elit hivatott a társadalom vezetésére.
- Elit, elit - mormogta Borbás. - Milyen elitről beszél? És hogyan uralkodik az az elit? Most éltük át a kommünt, láthatta a saját szemével, hogy a világ tele van felforgató eszmékkel és mindenre kész...
- Az abszolút célszerűen szervezett társadalom képes a tömegeknek azt a minimumot nyújtani, amellyel megelégszik, és elveszíti lázadó kedvét.
- Mesebeszéd! - legyintett gúnyosan Borbás. - Ha ennyit adsz a prolinak - a kisujját mutatta -, az egész kezedet akarja! És ha magától nem akarná, majd jönnek agitátorok...
- A tömeg egészében nem képes a valódi kultúra birtokba vételére - folytatta rendületlenül a fiatalember -, ez azonban nem mond ellent annak, hogy bizonyos egyedei önmagukban, egyénileg elsajátíthatják, sőt akár alkotó módon továbbfejleszthetik. Főleg ezek az emberek a potenciális agitátorok, akik, ha más utak elzáródnak előttük, az egész társadalom lerombolásának árán is megkeresik önmegvalósításuk útját. Nos, ha őket idejekorán kiemeljük, és a hatalmat gyakorló elit soraiba integráljuk, egy csapásra elejét vesszük a tömeg lázadásának, legalábbis, ami a szervezett lázadást illeti. Az indulatok esetleges spontán kitörésének elfojtására elegendő erő fenntartása már nem okozhat problémát.
Borbás füttyentett.
- Ki van találva, tanár úr! - Elismerően bólogatott. - Maga gondolta el ezt ilyen szépen?
A fiatalember ismét elpirult egy kicsit. Mielőtt válaszolt volna, a pillantása találkozott Balajthyné tekintetével.
- Nem én gondoltam ki - mondta kényszeredetten. – Nagy filozófusok eszméi ezek, én csak megpróbálom kiszedni a tanaikból, ami talán szegény hazánk mai helyzetében hasznos lehet. Az érdem Nietzschét, Simmelt, Spenglert illeti. - Elhallgatott egy pillanatra, mintha habozna, folytassa-e. – De talán egyszer én is hozzátehetek valamit...
Balajthyné előrehajolt, megragadta a fiatalember kezét. Az arcuk majdnem összeért.
- Istenem! Milyen öröm, hogy ebben az unalmas porfészekben végre van egy érdekes ember... egy okos ember... egy filozófus!
A fiatalember fülig pirult. Zavarában elfordította volna a fejét, de úgy érezte, valami ellenállhatatlan erő mindig arra kényszeríti, hogy visszaforduljon. Gyönyörűnek látta a gyászruhás asszonyt.
- Túloz, nagyságos asszony - nyögte végül. - Nem vagyok filozófus, csak érdeklődöm... néha azt hiszem, nekem is tenni kell valamit... de bizonyára untattam... elnézését kérem... – Hirtelen megcsókolta Balajthyné kezét, s amikor szédülten fölegyenesedett, egy pillanatig összefolyt előtte a világ, csak az asszony nedvesen csillogó nagy barna szemeit látta.
Borbás hallgatott. Összeszorította a fogát, és nagyot rántott a gyeplőn. A lovak hirtelen megugrottak.
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Négyen voltak a cellában. Az egyik priccsen eszméletlenre vert fogoly hevert, csak a nyögése árulta el, hogy él. Sümegi háttal állt az ajtónak, a magasan levő rácsos ablak előtt, és hallgatta a másik két fogoly beszélgetését. Az egyik, szőke hajú, kövérkés fiatalember a priccsén ült, a társa pedig, sovány, tüdőbajos kinézésű cigány, a földön guggolt, hátát a falnak támasztotta.
- ...aztán amikor találkoztunk az utcán - mesélte a fiatalember -, előmbe állt, hogy miért járok én a felesége után. „Jóember - mondtam neki -, én nem járok a maga felesége után.” „Dehogynem, tegnap este is átugrottál a kerítésen!” „Én nem ugrok át a kerítésen - mondtam -, a kerítésen csak a kutya szokott átugrani.” „Akkor kutya vagy, nem is érdemelsz jobb sorsot!” Fölemelte a botját, ha nem ugrok félre, szétloccsantotta volna a fejemet. „Jóember – mondtam neki -, hagyja azt a botot, mert nagy baj lesz.” De csak jött rám, olyan volt, mintha megveszett volna, egyre ordított: „Bitang gazember, most szétverem a fejedet!” Hátráltam volna, de a falnak szorított, láttam, hogy tényleg agyonver, ha hagyom. Elővettem a késemet a csizmaszárból, hogy elijesszem vele, de még jobban megveszett tőle. „Késsel jössz nekem?” Ezt ordította. „Nem elég a feleségem, az életemet is el akarod venni?” Magam elé tartottam a kést, ő meg nekem ugrott, egyenesen bele. A gyomrába szaladt a penge.
- Meghalt? - kérdezte ~a cigány ~kikerekedő szemekkel.
- Egy jó óra múlva. Addig egyfolytában ordított.
- Ezt honnan tudja?
A másik dühösen sercintett egyet a sarokba. Egy pillanatig habozott, válaszoljon-e, végül visszafordult a cigány felé.
- Honnan? Hát onnan, hogy délután jött értem a patruj, amikor a doktor megcsinálta a papírt.
- Milyen papírt?
- Arról, hogy meghalt az az ember.
- A gádzsó asszonya mit csinált?
- Amikor hazavitték az urát, még nem ijedt meg, doktort se akart hívni. Drága a doktor meg a patika, egy kis bicskázás miatt kár költene rá. Aztán, hogy egyszer-kétszer felakadt az ura szeme, már szaladt a doktorért.
A cigány hümmögött, bólogatott.
- Jól mondta a gádzsó? - kérdezte végül cinkos mosollyal.
- Mit?
- Volt- e?
Behajlított karral, ökölbe szorított kézzel mintha egy dugattyú mozgását utánozta volna.
A másik bosszúsan elfordult, ismét köpött egyet. Úgy érezte, a cigány bizalmaskodik, de lassan telt az idő, és csak vele lehetett beszélgetni, mert a véresre vert fogoly egyre csak nyögött, a másik meg mozdulatlanul állt a fal mellett az ablaknál, mint egy szobor.
- Volt, nem volt - vetette oda végül -, nem mindegy az neked?
- Nekem mindegy - mondta a cigány. Fejét a falnak támasztotta, és lehunyta a szemét. Csend volt egy jó darabig.
- Jól van no... - kezdte újra a szőke fiatalember, amikor megunta a szótlanságot.
A cigány szeme fölpattant.
- Volt ami volt - folytatta a másik -, de a kerítésen tényleg nem ugrottam át. Az asszony mindig kinyitotta a kaput, azután az istállóban várt, amikor az ura elaludt.
- Csohanyi gázsa! - nevetett a cigány. - Lehet, hogy adott is neki valamit, hogy jobban aludjon! De a gádzsó mégis megtudta.
- Egyszer már pirkadt, amikor elmentem, és a szomszédasszony meglátott. Hogy égetnék meg a vén boszorkányát!
A priccsen heverő fogoly hirtelen rekedten felkiáltott, és dobálni kezdte magát.
A szőke fiatalember elhallgatott, mind a félig agyonkínzott embert nézték.
- Ez borzasztó! - suttogta iszonyodva Sümegi. – Tenni kellene valamit!
- Magának borzasztó? - kérdezte a szőke fiatalember megvetően. - Akkor vóna borzasztó, ha a helyében lenne. - Lassan, lustán fölállt, odament a másik priccshez, a fogoly fölé hajolt. A férfi lehunyt szeme majdnem eltűnt az arcát borító lilás, véres daganatok között. A haja csomósan tapadt a homlokára. Hosszan vizsgálgatta, azután fölegyenesedett. – Nem éri meg a reggelt - mondta, és sercintett egyet a foga között. Visszaült a priccsére. - Maga politikai, ugye? - kérdezte Sümegitől.
- Tegnap elengedtek, ma meg újra eljöttek értem a katonák.
- Politikai?
- Igen... mit tudom én... ha egyszer elengedtek, miért hoztak be újra? Beszélni akartam a századossal, de hiába mondtam a katonáknak, csak rázták a fejüket, hogy nem értik.
- Szerencséje volt, hogy nem verték meg - mondta a fiatalember. - Ez is politikai. - A priccsen fekvő fogolyra mutatott. - Vörösőr volt Árokszálláson. Már így összeverve hozták be a vonattal. Állítólag az ottaniak elkapták, ha a románok ki nem szedik a kezük közül, ízekre tépték volna.
- Lehet, hogy jobb lett volna neki, ha megverik – mondta a cigány a fiatalembernek, és Sümegire mutatott. - Jól megverik, attól elszáll a mérgük, azután elengedik. Így csinálták a csendőrök is. Ha rögtön verekedni kezdtek, tudtuk, hogy nincs nagy baj. Akkor ijedtünk meg, ha hozzánk se nyúltak, úgy kísértek a laktanyájukba.
- Valami tervük van magával - mondta a fiatalember.
- Ugyan mi? -kérdezte Sümegi.
A másik vállat vont.
- Azt én nem tudhatom - felelte óvatosan. - Semmi közöm hozzá. Én emberölésért vagyok itt - mondta és kihúzta magát. - Az én ügyemben nincs politika, hála Istennek!
- Az enyémben se! - vágta rá a cigány. Hirtelen elfogta a köhögés, fuldokolva kapkodta a levegőt. - Engem még a komenisták zártak be. Azt fogták rám, hogy lopott lovat vettem volna a hevesi cigányoktól. De ki tudhatta, hogy lopták azt a lovat? Paksust is adtak hozzá. Engem most már el is engednek nemsokára, nagyobb dolgok vannak itten - a priccsen fekvő fogolyra mutatott, ,akinek a nyögése elhalkult, csak apró sóhajtások szakadtak ki belőle.
- Magát miért hozták ide? - kérdezte a fiatalember.
- Nem tudom - mondta Sümegi. - Tegnap elengedtek, ma behoztak újra, és azóta senki sem szólt hozzám magukon kívül.
- Mit csinált a diktatúra alatt? - Sümegi nem felelt azonnal, hát hozzátette: - Szóval mi volt a foglalkozása?
- Járási népbiztos voltam.
A másik kettő hirtelen összenézett, és óvatosan távolabb húzódtak Sümegitől. Zavartan hümmögtek, egyikük sem nézett rá.
- Miért hallgattak el? - kérdezte Sümegi. Hiába akart a szemükbe nézni, a két ember kerülte a tekintetét. - Hát ki vagyok én? Mi vagyok én? Tán öltem? Loptam? Csaltam? - Egyre hangosabban beszélt, az utolsó szavakat már kiáltotta.
A cigány pisszegett, és a szájára tette az ujját.
- Azt senki se mondta, hogy ölt vagy lopott - felelte óvatosan a fiatalember. - De jobb, ha csendben marad. A kiabálással csak magának árt, jóember.
A cigány ismét pisszegett. Fekete szeme nyugtalanul vibrált, látszott rajta, hogy fél.
- Én mindig megtartottam a törvényt! - kiáltotta Sümegi. – Velem szemben miért nem tartják meg?
- Márel to Dél! - sziszegte a cigány. - Úgy akar járni, mint ez? - A priccsen most már hang nélkül fekvő fogolyra mutatott. - De még minket is megvernek, ha kihallatszik a lárma. - Az ajtó felé bökött a fejével, azután hallgatózott néhány pillanatig. Kint semmi sem mozdult, ettől megnyugodott egy kicsit. - Ezek nem nézik, hogy ki kiabált - magyarázta, és visszaguggolt a fal mellé -, csak ütnek, amíg csend nem lesz.
- Törvényes eljárást akarok! - kiáltotta Sümegi. - A vér kifutott az arcából. - Mondják meg, hogy mivel vádolnak! - Az ajtóhoz ugrott, két kézzel vadul dörömbölni kezdett.
A cigány és a fiatalember megfogták a karját, el akarták vonszolni az ajtótól. Némán dulakodtak, csak nehéz lihegésük hallatszott.
- Csáreszko bár! - suttogta dühösen a cigány. - Kiirtanak bennünket, te gádzsó!
Sümegi beesett, karikás szeme előtt minden összemosódott. A teste megfeszült, két cellatársa alig bírta egylépésnyire elvonszolni az ajtótól, éppen csak annyira, hogy ne érje el, ne tudjon dörömbölni rajta.
- Beszélni akarok a kapitánnyal! - kiáltotta az erőfeszítéstől elfuló hangon Sümegi. - Ezt nem tagadhatják meg!
A cigány és a fiatalember meghallotta, hogy kulcs fordul a zárban, és elengedték Sümegit. Mindketten- ösztönösen hátraugrottak, hogy minél messzebb kerüljenek tőle és az ajtótól.
- Kísérjenek a kapitányhoz! - kiáltotta Sümegi, és amikor elengedték, ismét dörömbölni kezdett.
Hirtelen kivágódott az ajtó, két marokra fogott puskával egy katona állt a küszöbön. Sümegi mozdulatlanná, dermedt, amikor megpillantotta.
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Öt óra lehetett, amikor a két lovas kiporoszkált a faluból. Az országút melletti széles árkon túl összevissza épült cigányputrik gubbasztottak, nagy szabad térségek nyújtóztak körülöttük. A kubikgödrök poshadt, zöldes vizéről mocsárszagot hozott a perzselően meleg szél.
Máskor mindig meztelen, mocskos gyerekek hada tanyázott az út mentén, most néma és mozdulatlan volt a Dávidváros, mintha kihalt volna. Csak messzebb látszott egy kis óvatos mozgás, ahol ember magasságú bozóttá sűrűsödött a félig száraz fű. A cigányok megtanulták, hogy jobb elrejtőzni, a gyakran holtrészeg katonák kezében félelemből, vigyázatlanságból vagy szórakozásból könnyen elsült a puska.
A két lovas merev derékkal ült a nyeregben, a sapkájuk alól vékony izzadságpatakok folytak az arcukra. Az egyik öreg, szikár ember volt, kiugró pofacsontján megfeszült a sárgásbarna, napégette bőr. A társa jóval fiatalabb volt, szeplős és kék szemű, gödrös arca nedvesen csillogott.
Sümegi összekötözött kézzel ment utánuk, a hosszú kötél másik végét az öreg a nyeregszíjához csomózta.
A lovak patkója élesen csattogott a makadámúton. A katonák lassan haladtak, Sümegi könnyen lépést tudott tartani velük, sőt könnyebb is volt így menni, egy kicsit elengedte magát, hagyta, hogy a ló húzza.
Az út jobb oldalán, ahol tiszta időben idekéklett a Mátra, most szürkés pára lebegett a napfényben izzó tarlók, napraforgótáblák és haragoszöld kukoricások fölött. Távolabb katonás rendben álló jegenyesor ígért árnyékot.
Sümegi mindent látott maga körül, de minden elmosódott, remegett a forró levegő áramában, csak a fájdalom volt éles és valóságos a homloka mögött. Az izzadság a szemébe folyt, de csak úgy tudta volna letörölni, ha megszaporázza a lépéseit, hogy a kötél megereszkedjen, és így fölemelhesse a kezét a homlokáig. A szájában is érezte az izzadság sós ízét. Mielőtt elindultak, kapott egy bögre vizet, de máris szomjas volt, a nyelve a szájpadlásához tapadt.
Amikor elérték a jegenyesor legszélső fáját, az idősebb katona a csizmája sarkával megbökte a ló oldalát, és egy kissé balra húzta a gyeplőt. A ló nem gyorsította meg a lépéseit, de engedelmesen letért az útról. Az első nagy jegenyefa alatt a katona ,megpaskolta a nyakát.
- Hó!
A ló megállt, azonnal előrenyújtotta a fejét, és a zablán keresztül tépni kezdte a magasra nőtt árokparti füvet.
- Atunci ne oprim! - mondta a katona. - Azután magyarázóan hozzátette magyarul: - Nem olyan sietős.
A fiatalabb bólintott, mindketten leszálltak a nyeregből. Sűrű kukoricás volt mellettük, még odalátszottak a faluszéli putrik.
- Nem, szökik meg? - kérdezte a fiatal katona, és Sümegire mutatott, aki a fának támaszkodva, összekötözött kézzel próbálta letörölni az izzadságot az arcáról.
- Ez nem olyan szökős falta - felelte az öreg, és a szeme sarkából futólag vetett egy pillantást Sümegire.
- Honnan tudja?
- Némelyiknek folyvást ide-oda cikázik a szeme, lesi, hogy mi ígérkezik... arra nagyon kell vigyázni. Ez nem olyan. Meg van törve, csak gubbaszt.
- Megkínozták?
- Dă-l dracului! Sajnálod?
- Nem... dehogy! - hebegte riadtan a másik. Azután elgondolkozva hozzátette. - Ugyan mit csinált?
- Semmi közünk hozzá! - Az öreg bádogszelencét vett elő, lassan, kényelmesen cigarettát sodort. - A tiszt urak megmondják, hogy mit, kell tenni, ők tudják... Így van ez rendjén. - Lefújta a szája szélére ragadt dohánytörmeléket, rágyújtott. - Megtanulod, ne félj! Mindig azt figyeld, mit csinálok én! Ha valamit nem értesz, tőlem megkérdezheted. - Leguggolt, hosszan, élvezettel fújta a füstöt. - Az a legfontosabb - folytatta -, hogy tanuld meg rendesen a nyelvüket. Nem minden tiszt úr türelmes, van amelyik mondja, mint a záporeső, azután baj, van, ha nem érted...
- Tanulnám én - mondta a másik -, de nehezen fog a fejem. - Leült az árokpartra. - Elmondja, hogy a kenyér, a bor, a ház, a föld mit jelent, akkor tudom is, de másnapra a javát elfelejtem.
- Majd belejössz - felelte az öreg. - Mondogasd magadban, a kenyér pîine, a bor vin, a ház casă, a föld pămînt... meglátod, egyszer csak azt veszed észre, már gondolkoznod se kell, mondod minta vízfolyás.
- Könnyű magának - mondta a másik, és egy kis irigység volt a hangjában. - Már pendelyes korában megtanulhatta az utcán, játék közben a cimboráktól.
- Majd megtanulod te is. Ez a legfontosabb, ăsta-i important!
- Mikor állt be hozzájuk?
Az öreg mélyen leszívta a füstöt, nem válaszolt azonnal. Az út túloldalán, a tarló fölött kitágult a látóhatár, csak jó messze remegett bizonytalanul egy fasor a verőfényben. Az öreg összehúzta a szemét, mintha felbecsülné a távolságát.
- Én már velük jöttem - felelte végül. - Bukovinából. - Hallgattak egy darabig. - Másféle világ lesz most otthon - folytatta az öreg. - Megmondták. Elveszik a földet a magyar uraktól, szétosztják a szegények között.
- Maga is kapott? - kérdezte fölcsillanó szemmel a társa.
Az öreg eldobta a körmére égett csikket, nyújtózkodott.
- Mikor kaptam volna? Majd most, ha vége lesz a katonaságnak és hazamegyünk. Ha szerencséd lesz, még te is kaphatsz.
- Én?
- Te hát. Csak tanuld meg a nyelvüket, és ha kérdezik, hogy milyen nemzetiség vagy, azt mondd, hogy román.
A másik Sümegire mutatott.
- Azt mondják, ezek is elvették a földet az uraktól.
- Az öreg legyintett.
- Dă-l dracului! Hiába vették el, ha nem adták oda a parasztoknak!
- Idejük se volt rá.
- Nem is ígérték.
- Kié lett volna?
- Az államé.
- Kié?
- Az államé, mondom. Mint a vasút vagy a posta. Senkié. Te meg dolgozhattál volna rajta ugyanúgy, mint azelőtt. Ah! Ez is csak huncutság! Én annak hiszek, aki földet ád. „Itt van, a tied, azt vetsz bele, amit akarsz. Ha úgy tetszik, eladod és megiszod az árát a zsidónál, senki se parancsol benne.” Hát ez most így lesz. Megmondták világosan. Azt meg ne sajnáld, hogy másik nyelven fogsz beszélni. Azon is mondják, hogy család...
- ... familie - tette hozzá gyorsan a másik.
- ... kenyér...
- ... pîine...
- ... asszony...
- ... nevastă...
- ... gyerekek...
- ... copii...
- ... még azt is lehet mondani a nyelvükön, hogy haza.
A fiatal katona erőlködve összeráncolta a homlokát, mondani szerette volna, de nem jutott eszébe. Az öreg várt egy kicsit, azután elégedetlenül a levegőbe csapott.
- Ţara mea, te szamár! De a tiszt urak néha úgy is mondják, hogy patrie.
Nyújtózkodott.
- Menjünk? - nézett rá a másik.
- Majd azután.
- Itt akarja? - kérdezte szorongva a fiatalember.
- Egy kicsit messzebb. - Fölállt, lassan, kimért léptekkel odameni Sümegihez, végignézte tetőtől talpig. - Hát veled jól elbántak, te szegény! -mondta fejcsóválva. - De hát miért ártottad magad a politikába? - Sümegi véres, dagadt fejsebét vizsgálgatta, lemondóan legyintett. - Jól elintézett az a marha móc. - Visszafordult a társa felé. - Talán jobb is neki így - mondta. - Nemigen tudja már, hogy mi történik vele. Jön, megy, de mint egy gép... - Visszafordult Sümegihez. - Látod ezt a nyiladékot a kukoricásban?
Sümegi némán nézte egy ideig a vele szemben álló embert, hallotta a szavait, de nem fogta fel az értelmüket. A feje egyre jobban fájt, nemcsak a homlokán lévő seb hasogatott, a nagyobb fájdalom tompán, mélyebbről jött. Néha elhomályosult a látása, a tárgyak körvonalai szétcsúsztak, megkettőződtek. Látta, hogy a sovány, izzadt, poros arcú katona a kukoricás felé mutat, rábólintott.
A katona eloldotta a szíjat, amellyel Sümegit a lóhoz kötötte, de a kezeire csomózott kötelet nem bontotta ki.
- Eredj arra! - mondta, és a kukoricásba vágott keskeny nyíladék felé mutatott, amelyen éppen csak elfért volna egy szekér.
Sümegi nem mozdult.
- No! Eredj hát! - szólt ismét a katona. Inkább rábeszélő volt a hangja, mint parancsoló.
Egyszerre kitisztult a világ Sümegi körül. A dolgok visszanyerték éles körvonalaikat: a haragoszöld kukoricalevelek, az egy-két, aszálytól sárguló levelét már hullató jegenyefa, a makadámút fölvert porától szürke fűszálak...
- Miért? - kérdezte váratlanul határozott hangon.
A két katona egyszerre fölkapta a fejét, és meglepetten összenézett.
- Csak - felelte az öregebbik szárazon. Azután türelmetlenül hozzátette: - Mert azt mondom!
Sümegi határozatlanul lépett egyet a kukoricás felé. A katona gyakorlott mozdulattal a kezébe vette a puskáját, amely eddig a hátán lógott, csövével a föld felé.
- Agyonlőnek? - kérdezte Sümegi egyszerűen.
Az öreg nem válaszolt. A fiatal katona közelebb lépett.
- Nem - mondta remegő hangon. - Csak átvágunk itt a földeken, megrövidítjük az utat.
- Hallgass! - szólt rá az öreg. - Az a parancsunk - mondta Sümeginek -, hogy lőjünk agyon. - Egy pillanatig csend volt, azután türelmetlenül intett. - Indulj már!
Egyszerre bezárult a világ körülötte. Eltűnt a jegenyesor, az út, a tarló, csak a kukoricás maradt. A vad zöld tömeg körbefogta, a feje fölé tornyosult, elnyelte. Lépett néhányat a puha, kapálástól omlós földön. A nyíladékban levágták a zöld kukoricaszárat, de a tövek ottmaradtak, óvatosan kellett emelnie a lábát, nehogy elessen. A sötétzöld fal összeolvadva, lassú remegéssel úszott mellette visszafelé.
Hangot hallott a háta mögül, nem értette .a szót, csak gyanította, hogy futásra bíztatja a katona, de elöl összekötözött kézzel nem tudott futni a puhán omló, süppedő földön.
Az öreg várt néhány pillanatot.
- Szaladj! - kiáltatta félhangosan, de a puskacső előtt imbolygó fehéringes alak mozgása nem lett gyorsabb, hát kapkodó mozdulattal meghúzta a ravaszt.
Nagyot dörrent a fegyver, hangjára esetlen szárnycsapásokkal, nehézkesen fölrepült a közelben egy fácán. Kékes lőporfüst gomolyodott a levegőbe, a szélcsend miatt még sokáig érezték csípős szagát.
A fiatal katona a lovához ugrott.
- Gyerünk innen! - kiáltotta elfúló hangon.
- Hallgass! - szólt rá a másik.
A fiatalember a kengyelre tette a lábát.
- Gyerünk már!
- És ha nem halt meg? - kérdezte dühösen ~az öreg. - Minket lőnek agyon, ha sebesülten eltűnik, és nem találják meg! Azt akarod, te bolond? - Kezével a homlokára bökött, majd óvatos, lassú lépésekkel a kukoricaszárak árnyékában heverő testhez ment.
Puskája csövével a hátáról az oldalára fordította, a halántékához illesztette a cső végét, elfordította a fejét, azután meghúzta a ravaszt.
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