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I. FEJEZET
A hármas ikrek szorgosan igyekszenek
semmit sem csinálni. Egyébként nem az a
legény, aki adja, de az még úgy sem,
aki állja 
Éles fütty tépte rapityára a kollégium udvarának csendjét. Satyától eredt. Szaggatott volt. A fütty. Satya nem. Ő lusta volt, mint általában, és az udvar közepén állt, a kis betonúton.
Az ismerős harsánykodásra Joe nézett ki az egyik első emeleti ablakból.
– Gyere fel! – hívta kézzel is Satyát.
– Nem. Gyertek ti le segíteni!
– Mit csinálsz, hogy segíteni kell?
– Semmit.
– Akkor jövünk! Ha semmit sem csinálsz, abban mindig segítünk!
Satya megnyugodva ült le a lépcsőre. Egyébként sem volt ideges, de jobban érezte magát, ha hárman együtt voltak. Olyan érzés ez, mint mikor az ember tudja, hogy a háta is védve van. Nem támadhatják meg váratlanul.
Az üvegajtó kinyílt. Öcsi támolygott ki rajta elsőnek, és lebotladozott a három lépcsőn, belepislogva a márciusi verőfénybe. Kicsit még aludt. Mögötte Joe nyomakodott ki.
– Mit csináltatok? – üdvözölte őket Satya.
– Én újságot olvastam – válaszolt Joe –, Öcsi pedig megpróbált szundikálni, de zavarta a nap. Szóval semmit.
– Ezt lelkesen folytatni kell! – határozta el Satya. – Menjünk sétálni! Az ugyanaz. 
Mentek. Kellemes meleg volt. A hó már elolvadt. Hajukat, és ballonkabátjukat meg-megrántotta a szél. Lekanyarodtak a megszokott úton a folyópartra. Ott megállnak. Néhány percig a kőkorlátra könyökölve nézték az apadt vizet. Az szorgalmasan csillogott a tavaszban. Nem törődött a történelemmel. Pedig 1944 tavasza volt. A történelemmel Öcsi sem törődött túlságosan ebben a pillanatban, pedig neki illett volna. Ő tudniillik erre a szakra járt a főiskolán. Amikor járt. Pillanatnyilag nem. Inkább a vizet nézte a másik kettővel együtt, akik biológusnak készültek.
– Nézzétek, a hármas ikrek! – hallatszott a hátuk mögött egy vidám, szőke hang.
Népes társaság közeledett a parti sétányon. A korai lombokon átszűrt napfényben tarkák voltak, vidámak és fiatalok. Különben is.
Lehettek vagy tízen. A hang tulajdonosa Dusa volt. Barátnőjével, Kicsivel jöttek összekarolva. Kicsi nagy volt. Azért hívták Kicsinek. Mellettük két srác. Mögöttük Icuka jött két fiúval az oldalán. Kényeskedett, mint általában. Utánuk még öten.
– Szevasztok, ikrek! – köszönt oda Kicsi a többiek nevében is. – Vízi tanszéken vagytok?
Ez enyhe célzás volt a délelőtti lógásra.
Joe megfordult. Végignézte őket.
– Szevasztok! – köszönt mindhármuk nevében. – Hova mentek?
– Az atlétikai versenyre – csilingelte Dusa –, Olajos Pista remek formában van. Megnézzük, mit tud.
– Kint lesz a pályán?
– Igen. Nem jöttök?
– Tudja fene! Talán. – Itt meredten Icuka kabátjára bámult. Azon valami ökölnyi rávarrt jelvény pompázott. – Az mi? – bökött rá a jelvényre.
– Családi címerünk – csacsogott Icuka. – Tudja, régi nemesi család a miénk. Két előnevünk is van a nemesi levelünkön: Pátkay és Alsóteleky.
– Az jó, ha van. Az előnév. Az van nekem is.
– Igen? – Icuka teljesen felélénkült. – És mi az előneve?
– A szülőfalumban csak rövidítve használták. Úgy hívták a családot, hogy G. Révészék. Apámat is, nagyapámat is G. Révész Jóskának hívták. Engem is.
– Mit jelent ez a G?
– Gulyást. Azok voltak az őseim. Tőlük örököltem a nemesi előnevet. Különben is sok Révész volt a faluban. Valahogy meg kellett őket különböztetni egymástól.
Az egyik fiú Icuka oldalán nyerítve nevetni kezdett. Icuka lesújtóan ránézett, aztán megvetően Joe-ra, majd fejét felvágva, köszönés nélkül elindult. A két lovag vele.
Kicsi méltatlankodott:
– Miért ugratjátok mindig ezt a kis marhát?
– Mert kis marha, és mert ugrik – adott szakszerű magyarázatot Satya, miközben még mindig a vizet nézte.
– Ezek mindig azonos véleményen vannak. – állapította meg az egyik srác, aki hosszú volt és sovány.
– Szeretnéd, ha veszekednénk? – fordult hátra Öcsi.
– Nem érdekei, hogy mit csináltok.
– Helyeslem – zárta le Öcsi a vitát, és visszafordult a víz felé.
– Sziasztok! – köszönt el Kicsi.
– Szia, apróság – nyájaskodott Satya, aki alig egy fejjel volt alacsonyabb nála.
Elvonultak. Joe utánuk nézett.
– Dusa határozottan csinos – szögezte le.
– A kutya se kicsi... izé... a Kicsi se kutya! Csak egy fejjel lenne alacsonyabb! – morgott Satya. – Mindig törpének érzem magam mellette.
– Te? A párbajhős? A méteres válladdal? – kérdezte Öcsi.
– Én. A vállam vízszintesen széles. Ő pedig fölfelé hosszú. Azt a hülye párbajt pedig hagyd a fenébe!
Erre sok szótlanság következett. A párbaj felidéződött mindhármukban.
Akkor még tél volt, hó és hideg. Meg bál. Sok. Ezek közül is kiemelkedett jelentőségében a főiskolásoké. Kisvárosban nagy esemény. Alkalom az ismerkedésre, udvarlásra, a lányok férjhez adására.
Az ikrek persze komoly szerepet vállaltak a bál sikere érdekében. Satya a rendezőgárdát erősítette, Öcsi a büfében vállalt csaposságot, Joe pedig a zenekarban dobolt sok ritmusérzékkel és kevés gyakorlattal.
Éjfél felé már igen emelkedett volt a hangulat. Öcsi már mosdatta a bort meg a tömény italokat, hogy kevesebb legyen a részeg, és több a haszon.
Diákok és vendégek vidáman ráncigálták egymást a rumba ütemére a fényes parketten. Enyhén becsípett fiatal katonatisztek tették a szépet az amúgy is szép lányoknak.
A legvadabb ritmuspörgetés közben Dusa állt meg váratlanul Satya mellett.
– Az a hosszú hadnagy nagyon szemtelen!
– Kivel?
– Velem.
– Nem sokáig!
Satya felemelte a kezét. Néhány másodpercig a magasban tartotta.
A rumba egy gyors és váratlan dobszólóval véget ért.
– Vedd át! – nyújtotta a két dobverőt Joe Pistának, aki éppen erre várt. Beült a dob mögé, és már pörgetett is. A zene ment tovább. Joe is. Satyához. Öcsi már ott volt.
– Mi van? – érdeklődött Joe.
– Szemtelenség van a hosszú vitéz irányából – bökött a sarok felé, ahol a hadnagy álldogált.
– Mi legyen vele? – tanácstalankodott Öcsi.
– Kiteszem taccsra, mint bal bekk a labdát – mondta határozottan Satya. – Azért hívtalak benneteket, legyünk hárman, nehogy valami meggondolatlanságot csináljon a marha, mert akkor lecsapom, és feltörülöm vele a folyosót.
– Menjetek az ajtón kívül! – rendelkezett Öcsi. – Majd kihívom a vitézkét.
Öcsi elindult a sarok felé, ők ketten pedig a folyosóra. Satya megszólalt:
– Ez a hosszúkás harcfi régen a bögyömben van. Máskor is nyegléskedett már. A múltkor a színházban csinált botrányt.
Tovább nem folytathatta, mert a nyegle megjelent Öcsivel egyetemben.
– Ez az a rendező, aki velem akar beszélni? – kérdezte Öcsitől, miközben a hüvelykujjával Satya felé bökött.
– Akar a hóhér... – szelídkedett Satya. Majd folytatta: – Záróra. Arra a ruhatár, arra a kijárat! – És mutatta.
Az egyenruhás partvisnyél kinyújtózkodott. Még hosszabb lett. Fenyegetőzni akart.
– Vegyem ezt kidobásnak?! – igyekezett rettenetes lenni.
– Felfogás kérdése... – nyújtotta el unottan a szavakat Satya.
A hadnagy feje pillanatról pillanatra vörösebb lett a dühtől. Joe úgy látta, bele kell avatkoznia. Gyorsan közbeszólt:
– Most jut eszembe! – Mikor mind feléje fordultak, mesélő hangon folytatta: – Tegnap vittem virágot annak a bokszbajnoknak a sírjára, aki a tavalyi bálunkon pontosan ugyanezen a helyen akart botrányt csinálni. Azóta is gyászolom. 
A másik két iker "vette az adást". Satya szólalt meg:
– Csúnya halott volt szegény...
Öcsi kontrázott. Álszent módon kezdett sajnálkozni:
– Pedig milyen fiatal volt! Még mennyit élhetett volna...
Satya már unta az egészet. Türelmetlenkedett.
– Na! Távozunk vagy verekszünk?
A kilométeres katona lassan erőt vett a dühén. Belátta, hogy nagy hátrányban van, pedig Satya öklét nem is ismerte. Hirtelen hivatalos képet vágott.
– Holnap küldöm a párbajsegédeimet – recsegte egyenesen Satya képébe.
– Tőlem az inasok is jöhetnek, csak ne nagyon korán, mert délelőtt aludni akarok.
– Civil bagázs... – morgott a hadnagy, majd sarkon fordult, és dobogva ment a ruhatárba.
– Maradjatok itt az ajtónál, míg elmegy, nehogy az itt jelenlevő hadseregbelieket szervezze. Nem szeretem a tömegverekedést! – intézkedett Satya, és besétált a terem be.
Támasztották az ajtófélfát, míg ki nem csattogtatta a hosszúkás kardját a kapun.
– Mit gondolsz? Mi lesz belőle? – nézett a tiszt után Öcsi.
– Amilyen hülye, még tábornok is!
– Holnap mi lesz?
– Vasárnap.
– De ebből mi tesz?
– Holnap?
– Igen!
– Holnap még mindig hadnagy lesz. Vagy ünnepnapokon is van előléptetés?
– Joe! Ne marháskodj állandó jelleggel! Tényleg párbajozni akar ez a félbolond?
– Holnapra talán elfelejti...
– Nem úgy festett...
Tovább nem is tárgyaltak róla. Mentek a dolguk után, hogy a bált sikerre vigyék. Meg is tették. Zavartalan volt a vigalom hajnalig.
A jól végzett munka után szelíd álomba merült az ifjúság. Még ebédnél is csak lézengtek.
Délutánra ocsmány idő lett. A szél szúrós, apró havat hordott a néptelen utcákon.
– Az is hibbant, aki ilyenkor kint mászkál, ha nem muszáj neki – nyilatkozott Öcsi a kollégiumi szoba ágyán heverve, és lapozott a könyvben.
– Na, akkor gyere az ablakhoz, és csodálj meg két hibbantat. Felénk igyekeznek – szólt Joe.
Most már hárman nézték a kapu felé igyekvő két havas alakot. Ugyancsak nekidőltek a szélnek.
– Katonatisztek – állapította meg Öcsi.
– A párbajsegédek... – jósolta Joe.
Satya hallgatott. Öcsi kíváncsiskodott.
– Mit csinálsz majd, Satya?
– Megkínálom őket pálinkával! – Már ment is a szekrényhez, és vette elő az üveget.
– A párbajjal mit csinálsz?
– Az majd elválik, mint pusztai ember a feleségétől.
Már kopogtak is az ajtón. 
– Tessék! – udvariaskodott Joe.
Az ajtóban megjelent a két behavazott katona.
– Sávolyi Sávoly László hadnagy segédei vagyunk.
Joe szívélyeskedett:
– Vessék le a kabátjukat...
A százados közbevágott:
– Köpeny!
– Érdekes! Pedig egészen kabát farmája van. De gondolom, így is meleg itt a szobában. 
– Foglaljanak helyet! – szívélyeskedett Öcsi. Hiába. A köpenyesek merevek voltak, mint a fagyott krumpli. Csak álltak az ajtón belül. A hólé csöndesen csöpögni kezdeti róluk. Még a csákójukat sem vették le. A százados szónokolt:
– Megbízónk a sértett fél. Övé a fegyverválasztás joga. A kardot választotta. Megfelel önöknek a gyalogsági kard, bandázs nélkül, első vérig?
Joe és Öcsi összenéztek. Arcukról látszott, hogy nem értik ezt a halandzsa szöveget. Satya sem egészen értette, de mintha szeretett volna túllenni az egészen, hát válaszolt:
– Megfelel!
Most a főhadnagy szólalt meg:
– Hely: a laktanya vívóterme, időpont kedd, este 8 óra. Megfelel?
– Az jó – hagyta helyben Satya –, mert nálunk hattól van vacsora. Kényelmesen megehetem, és még odaérek.
A két tiszt meglepetten vette tudomásul Satya egészséges idegeit. De továbbra sem mozdultak. A víz pedig kis tócsába folyt már le róluk, és meggyűlt a lábuk körül. Olyan volt, mintha mindkettőjüknél csőrepedés történt volna. Satya invitált:
– Megkínálhatom önöket pálinkával?
A két merev összenézett, majd a fiukra. A főhadnagy úgy tett, mintha nem is hallotta volna a kínálást.
– Megbízatásunknak a lovagiasság szabályai szerint eleget tettünk.
Fejbiccentés, bátra arc, bokacsattogás, indulás, kardcsörtetés a folyosón. Az ajtót nyitva hagyták.
– Na, most mit csinálunk? – tette fel Öcsi a kérdést, miközben az ajtót csendesen becsukta.
– Szörnyű dolog következik! – rémisztett Satya. – az egész üveg pálinkát nekünk kell meginni, mert ezek az ütődöttek nem ittak.
– Valahogy majd csak kibírjuk – reménykedett Joe, és sürgősen kinyitotta az üveget. Töltött. Ittak egyet, és pohárral a kézben telepedtek az ágyak szélére.
– Vajon mekkorát lehet egy gyalogsági karddal ütni? – tűnődött el Satya.
– Gondolom, vágni és szúrni is lehet vele... – vélekedett Joe. – Te talán tudod? – fordult Öcsihez.
– Csúzlim, nyilam, fakardom volt. Gyalogsági még nem. Nem is vágyakozom rá. Ronda dolog lehet. 
Erre a rondaságra inni kellelt egy kortyot. Talán kettőt is.
– Gondolom, eszedben sincs belemenni ebbe a marhaságba, amit ők olyan szépen lovagias ügynek becéznek – puhatolózott Satyánál Öcsi.
– Rosszul gondolod. Belemegyek.
– Fejed nem fáj?
– Nem.
– Egyébként jól vagy?
– Igen.
– Akkor magyarázd meg: miért?
– Csak!
– Ja? Ezt értem. Ha az indok "csak", akkor rendben van.
Satya kiitta a maradékot, ami még a poharában volt. Kinézeti az ablakon. Aztán megszólalt:
– A szél csillapodott. Most elmegyek társadalmi életet élni! – Azzal megfordult, és a fogashoz ment. Kabátba bújt, és sapkát csapott a felére.
– Elkísérjünk? – ajánlkozott Joe.
– Fölösleges.
– Akárhova mégy, ne felejts el kopogni, köszönni és lábat törülni!
Satya már az ajtónál állt, és utánozta a tiszteket.
Összecsapta a bokáját, mereven biccentett, sarkon fordult és elment.
– Teljes tragédia – nyilatkozott Öcsi.
– Igen – ismerte el Joe –, a pálinka nagyobbik részét kettőnknek muszáj meginni.
– Te? Ez tényleg párbajozni akar! – hagyta figyelmen kívül a pálinkára vonatkozó hülyéskedést Öcsi.
– Te pedig meg akarod akadályozni... – következtetett Joe.
– Meg.
– Hogyan?
– A párbaj előtt bezárom a szobába.
– Nem ismered Satyát. Lesz ablak és esőcsatorna. Vagy nem lesz ajtó. Kitöri.
– Igaz. Mit csináljunk vele?
– Altassuk el...
– Talán dalolni akarsz neki? Mondjuk így: "Gyermekem, ó, aludj el..." – énekelte Öcsi.
– Becézzelek?
– Miért?
– Mert akkor azt mondanám: te kis hamis!
– Hát mi a nehézséget akarsz?
– Kérek a gyógyszervegyészektől valami komoly altatót. Beadjuk Satyának az ebédnél, vagy valami italba keverve! Világos?
– Ez jól hangzik. Aztán elutazunk.
– Miért?
– Mert ha felébred, agyonver.
– Igaz, de idővel lecsillapodik.
Ebben maradtak, és megitták a maradék pálinkát. Meghívták hozzá a földszintről Gonda Tibit, a gyógyszervegyészt is. Közben Joe álmatlanságról panaszkodott, Tibi pedig fölajánlotta baráti segítségét.
– Hoztam haza néhány tablettát. Néha nem tudok aludni. Ha kell, hozok.
– Klassz! Hozzál
Hozott vagy ötöt.
– Egyszerre ne vegyél be egynél többet, mert erős. A bevevéstől számított egy óra múlva hat.
– Ez kell nekem!
A pálinka elfogyott. Tibi elment.
– Na, mit szólsz? – érdeklődött Joe.
– Zseni van a fejedben! – lelkendezett Öcsi. – Törj össze három tablettát! Beletesszük a levesébe délben. Attól biztosan alszik reggelig.
Satya későn jött haza. Hétfőn délelőtt ismét eltűnt. Kedden is. Csak egy körül lődörgött be a szobába.
– Gyere enni – hívta Öcsi.
– Már ebédeltem... – mondta unottan. – Estére öltözzelek sötét ruhába! Úgy illik az ilyen állatsághoz. Öcsi és Joe ebédelni mentek. Közben tanácstalankodtak.
– Ezt elszúrtuk.
– Most mi legyen?
Joe nem adta föl a harcot.
– Hozunk egy üveg bort. Délután megisszuk. Én majd elterelem a figyelmét. Tedd bele a poharába!
– Helyes!
Az üveg bort megvették. Hazavitték. Öcsi az íróasztalra tette. Satya nézte.
– Vörös bor! Isteni! Kár, hogy én nem ihatom. Párbaj előtt nem szokás.
Öcsi dühös lett.
– Minden hétfőn-szerdán-pénteken párbajozol, hogy ilyen jól tudod? Mit árthat egy pohár bor?
– Igazad van. Mit árthat?
Közben a nyitott ajtón át a folyosóra nézett. Ott éppen Monda Tibi ment el. Kiszólt:
– Tibi! Van egy üveg borunk. Gyere, igyál velünk te is.
Tibi bejött. Öcsi töltött. Joe elrendezte a poharakat. Satyáéba beleszórta a port, és megkeverte. Az ujjával.
Úgy nem kocog. Közben háttal állt a társaságnak. Csak Öcsi látta, mit ügyködik. Az altatós poharat úgy tette az asztal sarkára, hogy Satyához legyen legközelebb.
Satya felállt az ágyról. Az arca töprengő volt. Ebben a pillanatban kavics koccant az ablakon. Odamentek. Az udvarról két srác integetett. Öcsi kinyitotta az ablakot.
– Nem jöttök moziba? – kiabált fel az egyik.
– Nem, srácok. Dolgunk van – felelt vissza Joe, és csukta az ablakot.
Öcsi villámgyorsan megfordult. Satya az asztalnál állt, és elmerülten szemlélte a borosüveg címkéjét. A baj csak az volt, hagy nem a részére elkészített pohárnál állt. Joe is észrevette a veszélyt.
– Menj egy kicsit odébb – szólt Satyára –, szeretném ezt a széket elvenni innen az íróasztaltól. – Azzal szelíden odébb tolta Satyát a poharához.
Az mosolygott egy kedveset. Fölvette a poharát. Átnézett rajta a fény felé.
– Szép színe van ennek a bornak. Na, egészség! – mondta, és lassú kortyokban kiitta. A többiek is.
– Szeretem a vörös bort – vallotta Tibi. – Nemes ital. Különösen ezt a kis kesernyés utóízét kedvelem.
Öcsi és Joe rémülten néztek össze.
– Milyen utóíze van? – kérdezte Joe.
– Kesernyés – válaszolta Tibi. – Ti nem érzitek?
– De... igen... határozottan... – válaszolt nagyon határozatlanul Öcsi, és újratöltötte a poharakat. Az üveg kiürült. Hanyag mozdulattal a szemétkosárba dobta.
Ittak, aztán beszélgetni kezdtek. Fél óra múlva Tibi felállt.
– Elálmosodtam, gyerekek, lefekszem. Vacsoráig alszom egyet. – És kibotorkált a szobából.
Joe-ban eluralkodott valami iszonyú sejtelem a poharak összecserélésére vonatkozóan. Satya mosolyogva megszólalt:
– Hány tablettát tettetek bele?
Öcsi nyögött:
– Hármat... Honnan tudod?
– Tegnap találkoztam Gonda Tibivel. Elújságolta, hagy Joe-t gyötri az álmatlanság, altatót kért tőle. A többit bízzátok a lángeszemre.
– Rábízzuk... – legyintett lemondóan Öcsi. – És a pohár?
– Gondolhatod! Megcseréltem, mikor kicsacsogtatok az ablakon. Egyben felhívom a figyelmeteket: tovább semmi hülyeség, mert rátok lépek!
Joe érvelt:
– Mi hasznod van belőle, hogy belemászol ebbe a baromságba?
– Nekem semmi, de elmulasztom a nagy pofájukat.
– Vagy agyonvágnak. Ezek az egyenruhás majmok kötelezően tanulnak kardvívást!
– Nem biztos, hogy tudnak is!
Ezután, mint aki befejezte a vitát, rászólt a két bizonytalankodóra:
– Uraim! Az Idő elérkezett. Öt óra elmúlt. Legyenek szívesek fehér inget és sötét ruhát ölteni, hogy mint segédeim elkísérjenek, és egy makulátlan jellemű úrnak elégtételt meg talán egyebet is adjunk a lovagiasság szent szabályai szerint. Egyben felhívom a figyelmüket, hogy bármi marhaságot megpróbálnak, hogy ebben megakadályozzanak, az életüket teszik kockára, és még fenében is rúgom önöket. Mars öltözni, ha még vacsorázni is akartok!
Öltöztek, de nem sok kedvük volt hozzá. Húzták az időt. Aztán teljes ünnepélyességgel elmentek vacsorázni.
Nyolcan ültek egy asztalnál.
– Hova készültök ilyen ünnepélyesen? – kérdezte egyik asztaltársuk, aki egyébként matematikus volt.
– Esküvőre – vágta rá Joe.
– Ki nősül?
– Én.
– Kit akarsz elvenni?
– A kedvedet a további beszélgetéstől.
Ez érthetően hangzott. Nem zavarták őket. Étvágyuk viszont nem nagyon volt. Csak Satya evett rendesen. A másik kettő csak piszkálta az ételt.
Vacsora után kabátot vettek és elindultak. A laktanya messze volt. Sétáltak. Szótlanul. S a hosszú csöndet Joe törte meg:
– Még meggondolhatod...
– Meggondoltam.
Ezután Öcsi próbálkozott:
– Végrendeletet csináltál?
– Igen. Mindent rátok hagytam.
– Miért?
– Mert az ilyenekre, mint ti, mindent rá kell hagyni!
– Közeli halálod előtt sem akarsz megjavulni? – igyekezett Satya lelkére hatni Joe. 
– Ne károgj! Menjünk!
Taposták a ropogó havat. Az út végén egy térre értek. A téren nagy, komor épület sötétlett. A laktanya. Kapujában őr.
– Állj! Ki vagy? – rivallt rájuk, mikor a sötét bejáratnál megálltak.
– Az teljesen mellékes – szövegelt Öcsi –, mi be szeretnénk menni. Illetve nem is szeretnénk, de kell. Vagy falán nem is kellene, de a haverunk köti az ebet a karóhoz...
Míg Öcsi idáig jutott a zagyválásban, megjelent a sötét kapualjban egy hadnagy. Az őr vigyázzba kapta magát.
– Fáradjanak be, uraim! – mondta előzékenyen, de barátságtalanul. – Már vártuk önöket. – Ezzel elindult előttük. Vezette őket át a hatalmas udvaron, be a szemközti épület kapuján. Homályos folyosó következett, majd egy ajtó. A hadnagy kinyitotta. Bentről világosság dőlt kifelé.
Beléptek egy szabályos tornaterembe. A végében katonatisztek csoportja álldogált. Az egyik közülük hosszú volt és félmeztelen. A két segéd odalépett a fiúkhoz. A már ismert merev fejbiccentés után megszólalt a százados:
– Ott lehet vetkőzni! – És a sarokba mutatott, ahol fogas állt.
A fiúk odamentek. Levették a kabátjukat. Satya a zakóját is levetette. Majd kényelmesen végiggombolta az ingét, kioldozta a nyakkendőjét, és gondosan a fogasra rakta.
A tisztek a félpucér Satyára meredtek. Így, amikor lerakta a nem valami tökéletesen szabott konfekció ruhát, látták meg, hogy ez a közepes termetű srác egyáltalán nem közepes. Csípője keskeny, válla széles, melle domború. Amikor mozdult, bőre alatt kergetőztek az izmok.
Öcsi és Joe nem csodálkoztak. Ismerték Satyát. Tudták, hogy olyan ereje van, mint egy ifjú bivalynak. Éjszakánként eljárt vagont rakni a pályaudvarra, szűkös zsebpénze megtoldása érdekében.
A hosszúkás ellenfelet egyáltalán nem örvendeztette meg Satya testének látása. Ideje sem lett volna már az örvendezésre. Egy tiszt, akiről kiderült, hogy párbajbíró, odarendelte a verekedni készülőket középre, egymással szentben. A segédeket hátrább parancsolta.
Egy másik tiszt két kardot hozott. Megkínálta vele a vívni készülőket. Azok elfogadták. Satya megnézegette a magáét. Hüvelykujjával megtapogatta az élét meg a hegyét. Suhintott is vele egyet-kettőt. Aztán bólintott, mint aki mindent rendben talált.
Két társa csak most döbbent rá, hogy ez egészen komoly, hogy Satya valóban vívni fog, és meg is sebesülhet. Sőt ebbe a marhaságba bele is halhat valaki.
A párbajbíró megszólalt:
– Kötelességem a párbaj előtt felszólítani a feleket, hogy béküljenek ki!
A hosszú katona megrázta a fejét, A párbajbíró Satyára nézett. Az megvonta a vállát, mint aminek mindegy.
A bíró hátratépett és vezényelt:
– Rajta!
Öcsi mereven figyelt, Joe körmei a tenyerébe vájódtak.
Satyára a vezényszó igen kevéssé hatott. Szabályos vívóállásba terpeszkedett, a kardot rézsút fölfelé előrenyújtotta.
Ellenfele viszont igen fürge lett. Egy rohammal szándékozott elintézni a kardhoz nyilván nem értő "koszos civilt". Előreugrott és lecsapott.
Satya csak a kardja helyzetén változtatott valamennyit. A tiszt pengéje hersegve csúszott félre, és csattanva állt meg az akadályozó kard kosarán. Aztán onnan is lecsúszott.
A harcias rohamozó csodálkozó képpel ugrott hátra. Valami felderenghetett benne arról, hogy itt nem is lesz olyan könnyű dolga. Nem is lett. Sőt.
Második rohama az elsőhöz hasonló eredménnyel végződött. A harmadik is, pedig ismételt oldalvágással próbálkozott.
Satya úgy állt, mint akit lecövekeltek. Csak csípőből mozgott. Kardja pedig mindig arra villant, amerre szükséges volt.
Öcsi és Joe vigyorogva néztek össze.
– Ez a disznó tud vívni – súgta Joe –, és soha nem pofázott róla. Prímán kezeli azt a ronda nagy kést.
A vívni tudás többszörösen bizonyítást nyert az elkövetkezőkben.
A hadfi tovább támadott, Satya flegma nyugalommal hárított, és nem kezdeményezett. Vissza sem vágott.
Az ötödik támadás furcsán végződött. A dühödten rohamozó hadnagy kardja pendülve csapódott félre, és nagyot csattant a tornaterem padlóján. A repülő harci szerszám ívét meredt tekintetek követték.
A katona rémülten hátraugrott. A párbajbíró előre.
– Állj! – harsant a hangja egészen feleslegesen.
Satya leeresztett karddal állt. Majd megszólalt:
– Nem veszített el valamit? – kérdezte dühtől vöröslő ellenfelétől.
Az pedig ugrott. Fölkapta a kardot, a hátraugró és "rajtá"-t kiabáló bíró mellől, s ugorva támadott.
Ez a roham Satyát is váratlanul érte. Egy kicsit hátralépett. A feléje vágó penge ellen felütéssel védekezett. Közben érezte, hogy felfelé csapódó kardja nemcsak az ellenfélét hárítja, hanem valami puhába is ütközik.
A hős hátraugrott ismét. Eldobta a kardot. Mindkét tenyerét a bal arcára tapasztotta. Közben ijedt, csodálkozó tekintettel nézte Satyát. Az pedig álldogált, és szórakozottan böködte gyíklesőjével a padlót. Úgy viselkedett, mint aki nem tehet semmiről.
– Állj! – ordított a bíró. – Orvost!
Az orvos előlépett. A sebesültet székre ültették. Pillanatok alatt hatalmas gézcsomagot nyomott arcára a doktor. Leragasztottan.
– Össze kell varrni – állapította meg közben.
Joe állt legközelebb a póruljárthoz. Egy másodpercre látta a sebet, mielőtt a doktor bekötötte. Ronda volt.
A hadnagy kissé szédelegve felállt. A párbajbíró ismét ügyködött.
– A párbajt a lovagiasság szabályai szerint befejezettnek nyilvánítom. Ismét felszólítom a feleket a kibékülésre!
A tapaszos előrelépett. Szótlanul és méla utálattal kezet nyújtott.
Satya ledobta kardját, és elfogadta a kézfogást. Meg is szólalt.
– Én tulajdonképpen nem is haragudtam... – nyilatkozott szelíden. Majd a bíróhoz fordult. – Tessék mondani, mi már elmehetünk?
Merev biccentések válaszoltak körös-körül. Satya lassan öltözött, majd elindult kifelé. Két társa hetykén vonult utána. A tisztek elfordultak.
A kapun kívül Öcsi szólalt meg elsőnek.
– A fene egyen meg! – kedveskedett Satyának.
– Miért hízelegsz? – kérdezett az vissza.
– Mert hagytál a frásszal cimborálni bennünket. Nem jártattad a szád, hogy így értesz a disznóölő késhez. Mi meg agyonizgultuk magunkat.
– Középiskolás bajnok voltam Pesten. Nem dumáltam róla, nehogy eljárjon a szátok. Tudtam, hagy kedves ellenfelem a kardot választja, mert arra számít, hogy a "koszos civil" nem ért hozzá.
– De ez nem sportkard volt. Ez más... – bizonytalankodott Joe.
– Háromszor meglátogattam közben zászlós barátunkat, Pécsy Gyurkát. Neki is ilyen szerszáma van. Kicsit gyakoroltam vele.
– Minket meg evett a penész miattad – vetette szemére Öcsi.
– Sőt! Gonda Tibit is elaltattátok – vigyorgott Satya.
– Neki nem árt. Úgyis álmatlan. A múltkor panaszkodott.
A párbajról pedig egy szót sem senkinek!
– Úgy ismered te ezt a várost? Holnap reggel mád a zsoltáros öregasszonyok is ezt suttogják a templom előtt.
– Az nem baj. Csak mi ne beszéljünk róla!
Nem beszéltek.
Aznap este már a Tiszti Kaszinóban, a Polgári Körben és három diákkocsmában ez volt a szenzáció. Másnap reggel pedig a főiskola folyosóján tágult előttük tisztelettel a tömeg, ünnepélyesen nyitva utat a hősöknek. Pedig nem is voltak azok.
A hadsereg szája tényleg kisebb lett, ahogy azt Satya előre kiszámította.
Azóta a tél tavaszra váltott. A diáktársaság pedig kabátot. Ez úgy történt, hogy a télit beadták a zaciba (természetesen csak a rendesebbje), és kiváltották a ballont. Most abban bámulták a vizet.
– Két hónap múlva vizsgaidőszak... – gondolkozott hangosan Öcsi. Mit csinálunk a nyáron?
– Amit szoktunk – ajánlotta Joe. – Egy hónapot dolgozunk, egy hónapot csavargunk a pénzből.
– Sajnos külföldre nem mehetünk. A háború miatt, minden határ zárva, de egy jó hazai túra sem lenne rossz – vélekedett Satya.
– Ámbár... – nyújtotta el a szót Joe – lehet, hogy a hadsereg gondoskodik a nyarunkról.
– Mit nyávogsz? Mit fested az ördögöt a falra? – dühösködött Öcsi. – Annyira szereted az egyenruhát?
Joe arcára kiült az undor.
– Tudod, máson valahogy csak elviselem, de magamon! Akármilyen bő, engem szorít.
Satya vágta el a beszélgetést:
– Ez a téma ennyit ér, többet nem. Gyerünk a sportpályára!
Elindultak. A napfény meg a szél vidáman kísérte csöndes poroszkálásukat.



II. FEJEZET
A sportpálya edzi a testet, a színház
a lelket, a kocsma mindkettőt, a sziréna
viszont egyiket sem
– Piszok messze van a pálya. Menjünk villamossal! – javasolta Öcsi.
Joe válaszolt a javaslatra:
– Gyalog gyorsabb...
– De fárasztóbb – mondta Satya. – Különben is van időnk, mehetünk villamossal. Gyertek, fizetem.
A megállóhoz mentek. Senki nem állt ott. A távolban megjelent a döcögő sárga. Szédületes sebessége lehetett vagy tizenkét kilométer. Nem percenként, óránként.
Fölszálltak. A peronon lehetett dohányozni. Ott maradtak a vezető mellett. Rágyújtottak. Jött a kalauz. Megváltották a jegyet. Más utas nem is volt rajtuk kívül.
A járgány lassan nyikorgott velük. Az egyik megállóban szokatlanul hosszú ideig álltak.
– Mire várunk? – türelmetlenkedett Joe. 
A nagybajszú, öreg vezető válaszolt:
– Ott jön egy asszony az utcán errefelé. Hátha föl akar szállni...
Nem akart. Továbbment. A villamos is, de nem sokáig. A következő megállónál a vezető bácsi levette a kisebbik kapcsolót. Zsebre tette. Leszállt a kocsiról, és bement a sarkon levő üzletbe.
– Most mi van? – kérdezte Öcsi a kalauzt.
– Tojást vesz – magyarázta az.
Az öreg hamarosan vissza is szállt. A zacskó tojást gondosan elhelyezte. Aztán indított.
Két megállóval később megint lekerült a kis kapcsoló. Meg az öreg is a zacskó tojással együtt. Két házzal odébb bement a kapun.
– És most? – faggatózott Joe.
– Bevitte a tojást a feleségének.
– Remélem, a rántottát nem várja meg... – morgott Öcsi.
A végállomástól már nem kellett messze menni. A pálya zsivaja odahallatszott. Pedig nem volt nagy. Sem a pálya, sem a zsivaj. Lehettek kint vagy ezren. Szokatlanul sok. Mind diák.
– Ki van ma előadáson? – tette fel a fogas kérdést Satya.
– Hát nem sokan... – nézett körül Joe.
Az ikreket innen is, onnan is üdvözölték. Nem nagy lelkesedéssel, de sokan. Udvarias mosoly, intés vagy egy-egy szevasztok volt a köszöntés. Ők pedig ügyeltek rá, hogy senkit meg ne sértsenek. Köszöntek és visszaköszöntek. Aztán letelepedtek. Gondosan kiválasztották a helyet, ahol a nap jótékonyan süt, de hátulról.
A pályán férfi futószámok mentek, és a súlylökés. Odább a lányok próbálták átugrani a magasra rakott lécet.
Öcsi a futókat nézte, aztán Joe-hoz fordult.
– Nem nevezel be?
– Idefigyelj, te drága! Ha engem istenigazából kergetnének, ha az életemért futnék, messze lehagynám ezeket, és bőven átugrálnék akkora kerítést, mint az a magasság ott. De így?
– Olajos dob – figyelmeztette őket Satya.
Olajos Pistát nem szerették. Olyan volt, mint a neve. Síkos, nehezen megfogható. Egyébként jóképű, fehér fogú, barna arcú fiú volt, lányosan fénylő, lágy, barna szemekkel. Mégis volt benne valami nem rendes.
Dobására fölmorajlottak a nézők. Különösen jól sikerült dobás volt. Meg is nyerte vele a versenyt.
A nézők már oszladozni kezdtek. A vége felé közeledett a cécó. A fiúk is fölálltak, és lassan elindultak a másik oldalorr levő kapu felé.
– Ezért nem nagyon volt érdemes kijönni – állapította meg Öcsi.
Mire a kapu felöli oldalhoz értek, már alig lézengett valaki a pályán. Olajos Pistába ütköztek. Az büszkén lóbálta a súlygolyót. Az önelégült győztesek vigyorával mutogatta a fogait.
– Nem próbálod meg? – nyújtotta a vasgolyót Joe felé. Őt nézte a legvékonyabbnak. Az is volt.
– A gombócot egyedül a töltött káposztában szeretem. Ha húsból van. Kevés rizs, sok tejföl. Világos? Satyának kínáld! – mutatott undorral a sportszerszámra.
– Félek, hogy a lábamra ejtem, vagy valaki máséra – szabadkozott Satya.
Olajosban eláradt a győzelemittas hangulat.
– Nem is való ez nektek. Nemcsak erő, akarat is kell hozzá!
A lenéző hangsúly bántó volt. Joe nem hagyta.
– Íme, első és legnagyobb Olajos! – hirdette, mint egy vásári kikiáltó. – Izom mindem mennyiségben! Akarat egész lavórral! Cafatok még ki is lógnak belőle. Eladásra is jut. Tessék, tessék! Folyton-folyvást!
Öcsi szólt közbe:
– Ne játszd az eszedet!
Olajas is véleményt mondott:
– A szövegetekkel úgysem bír senki!
– Csak a szövegünkkel? – kérdezte unott hangon Satya. Közben átlépett a pályát védő alacsony korláton. – Add ide azt a vacakot! – nyúlt a súlygolyó felé.
A barna szemű vigyorogva átadta. Satya a vállgödrébe emelte a vasat, derekát enyhén megcsavarta; és hirtelen nagyot lódított a golyón. Az szép ívben röpült, és dobbanva ért földet. Olajosnak tátva maradt a szája. Szótlanul lelépte a dobás távolságát. Visszahozta a súlyt.
– Ez hosszabb, mint amivel én megnyertem a versenyt – ismerte el tárgyilagosan. – Ne akard azt mondani, hogy nem gyakorolsz titokban! Mikor és melyik pályán tréningezel?
– Éjjel a pályaudvaron – világosította föl Öcsi.
– Nem igaz... – hitetlenkedett Pista.
– De mennyire igaz! – bizonykodott Joe. – Csak ott valamivel nehezebb súlyokkal kell játszadozni, mint ez. – Hirtelen Satyához fordult. – Apropó! Mi a fenének dobtad olyan messzire azt a vacakot?
Satya fintorogva válaszolt:
– Mert büdös, utálom a szagát! Te pedig ne izgulj – mondta Olajosnak. – Nem látta senki rajtunk kívül. Te maradtál a bajnok.
A pálya már üres volt. Búcsút intettek Pistának, és elballagtak a város felé. Útközben Dusa és Kicsi csapódtak hozzájuk.
– Untátok a bandát? – kérdezte Öcsi.
– Igen. Főleg Icukát. Máskor sem lángész, de ma túlteljesíti az abnormát. Nem zavarunk benneteket? – udvariaskodott Dusa.
– Ti ritkán zavartok – adta vissza az udvariasságot Joe. – Zavarhatnátok gyakrabban is! Mit csináltok este?
– Unatkozunk. Van ötleted?
– Menjünk színházba.
– Mi megy?
– Mindegy. Eltöltünk egy estét.
– Jó! Vacsora után találkozunk.
Joe csöndesen mosolygott a bajusza alatt. Eszébe jutott a színházzal való nagy huzakodás. Ez téli program volt...
Abban az időben éppen nagy volt a hó, a hideg és a pénztelenség. Öcsi és Joe üres zsebbel, de nagy érdeklődéssel nézték a színház oldalára kiragasztott műsort.
– Jó lenne megnézni? – sóhajtotta Joe. – Tatár Csilla is játszik. Az a nő pedig alig valamivel szebb, mint amilyen tehetséges.
– Látni fogjuk! – mondott ki egy önmagában hozott határozatot Öcsi.
– Te meghibbantál! Nem látunk a nyomortól, és színházba akarsz menni. Miből?
– Kíváncsiságból! Gyere!
Megrántotta Joe karját, és elindult körbejárni a színházat.
– Mit keresed?
– Bejáratot.
– Már elhagytuk.
– Az nem jó. Az a főbejárat. Ez a jó! – mutatott egy kis ajtóra.
– Miért?
– Mert rá van írva, hegy "Idegeneknek tilos a bemenet". Ha be akarsz jutni valahova, mindig ilyen ajtón indulj el!
– Bölcsességed az egeket veri, a portás pedig majd a fejünket.
Tévedett. Határozott léptekkel mentek befelé. Senki nem állt az útjukba. Pedig többen is ott lézengtek. Elkanyarodtak egy folyosón balra. Nézegették az ajtókon a feliratokat. Ha valaki arra jött, továbbmentek, mint akiknek sürgős intéznivalóik vannak.
Némi bolyongás után találtak egy feliratot: "Gazdasági igazgató." Kopogtak és benyitottak.
Szemben velük az íróasztal mögött hatalmas szivar füstölgött. Ember is tartozott hozzá, de nem nagyon. Apró, kerek, bőrhajú emberke pöfékelt ott. Talán azért szivarozott olyan hevesen, hogy észre lehessen venni.
Öcsi és Joe bemutatkoztak. Az apróság is. Termetéhez egyáltalán nem illő mély hangja volt.
– Mit óhajtanak? – kondította a bemutatkozás után.
– A főiskolások számára szeretnénk kedvezményes jegyeket – vágta ki kertelés nélkül Öcsi.
– Hogy gondolják? – álmélkodott a szivaros.
– Papíron. Ide a kezünkbe! – jött meg Joe hangja is.
– Önök tréfálnak!
– De komolyan csináljuk!
– Kérem... – legyintett egyet a pincehangú, és nagy lélegzetet vett. – Nyilván önök is tudják, hogy a színház jóformán állandóan telt házzal megy. Miért adnánk kedvezményt?
Öcsi nem sokat magyarázott.
– Ezer és egy oka van, de én most egyet sem mondok. Szóval nincs kedvezmény?
– Nincs.
– Ez nagyon határozottan hangzott. Köszönjük szépen. Tessék talán a nevünket feljegyezni. A főiskolán vagyunk találhatók. Fogadóóránk kedden és pénteken kettőtől négyig tart. A viszontlátásra!
Ezzel Öcsi sarkon fordult, és indult kifelé. Joe utána. A kopasznak a csodálkozástól arra sem maradt ideje, hagy visszaköszönjön. Talán nem is volt erre határozott szándéka.
Az utcán Joe szólalt meg:
– Úgy fest, hogy nem nézzük meg távoli szerelmemet, Tatár Csillát.
– De megnézzük!
– Elmegyünk hozzá látogatóba?
– Nem! – indulatoskodott Öcsi.
– Hát? Meghívjuk kilencszobás lakosztályainkba pezsgős vacsorára? 
– Nem! – hörrent ismét Öcsi. – A hülyéskedésed ellenére színpadon fogod látni.
– Elszegődöm kulisszatologatónak?
– Nem! Páholyban ülsz, és úgy élvezed majd rajongott színésznőd magas művészetét.
– Öcsi! Nem úgy ismerlek, mint aki felelőtlenül becsapja igaz felebarátját. Miért teszed ezt velem?
– Figyelj csak, mi lesz itt!
Joe figyelt. Estig hiába. Akkor azonban megindultak az események. Aztán mentek. Így.
Öcsi ült szobájukban az íróasztalánál. Egy ideig nem szólt semmit. Szervezett, fejben. Néhány perc múlva másképpen is.
– Kilencre hívjunk össze néhány értelmes fejet rövid beszélgetésre!
– A magunkéval nem vagy elégedett? – önérzeteskedett Satya.
– Kevés! – torkolta le Öcsi. – Kell egy orvostanhallgató, egy bölcsész, egy vegyész, egy patikus.
– Ha kell, hát lesz – mondta Joe.
– Csak olyant hívjunk, aki számít valakinek a többiek előtt! Csöndes szervezés lesz.
Elosztották a feladatot, hogy melyikük kihez menjen, és kilenckor együtt volt a társaság.
Öcsi megkínálta őket cigarettával, és szónokolni kezdett a sűrűsödő füstben.
Elmondta, mi volt a színházban.
– Mi legyen? – tért a gyakorlatra Pánczél Sanyi, aki az orvostanhallgatókat képviselte.
– Bojkott a színházra! – segítette az ügyet tovább Gonda Tibi.
– Helyes! – erősítette Öcsi. – Figyeljetek!
Ők figyeltek. Öcsi pedig egy sor nagyon hasznos dolgot mondott el szép sorjában. Megjegyezték, megegyeztek, szétszéledtek, és néhány nap alatt bebizonyították, hogy a diákok nagy urak egy kisvárosban. A bizonyítás eredményeként öt nap múlva a színház nézőterének fele üres volt. Nyolc nap után pedig csak itt-ott csellengett egy-egy néző.
Mindezt csendben és finoman intézték el. Például.
– Menjünk el már színházba is egyszer! – óhajtotta Pannika, amikor éppen nagy társaság volt náluk. A nagy társaságban természetesen volt egy-két jól beoltott diák is.
– Inkább moziba! – vágta rá rögtön egy patikushallgató. – Úgy hallottam, remek film megy.
– Helyes! – csinálta a hangulatot egy másik ifjú ember.
Moziba mentek.
Egy másik társaságban így hangzott a színházról való elterelés:
– Csak a jövő hónapban adnak új darabot. Ezt már nem érdemes megnézni...
Másutt így:
– Úgy mondják, két vezető színész is beteg. Második szereposztással megy a darab. Nem ér semmit!
És még az ördög tudja, mi minden nem jutott az eszébe alkalmanként egyes értelmes fiatalembereknek és lányoknak, akiket a szervezők meg a szervezők szervezői a maguk igazáról alaposan meggyőztek. Annyira, hogy ők is igyekeztek másokat meggyőzni. Sikerült. A színház kongott.
– Egy földszintes ürge keres benneteket – hozta az értesítést Turai Emil, aki matematikus volt, de nem annyira, mint zenész.
– Hol keres? – kíváncsiskodott Joe.
– Kint a folyosón.
– Az nem jó neki, mert itt vagyunk a szobában.
– Miféle? – érdeklődött Satya.
– Kerek, kopasz, és akkora, mint a kutya ülve.
– De azért a lába leér a földig? – ugratta Emilt Joe.
– Bolond!
– Ez is látszik a külsején?
– Na, most van pontosan elegem belőled! – dühösködött Emilke. – Mit mondjak a kerek mókusnak?
– Mondd neki, hogy álljon ide kerti törpének az orgonabokor mellé, az ablakkal szemben. Legyen valami esztétikai gyönyörűségünk!
Emil rohanni akart a tömény hülyéskedés folytatása elöl. Öcsi azonban megállította.
– Várj csak, Bolyai! Ha éles elmém ezúttal sem hagy cserben, akkor ez a fickó a színháztól jött. – Az órájára nézett. – Mondd meg neki, hogy tíz perc nyúlva fogadjuk.
Emil kimeni. Pontosan tíz perc múlva szerényen kopogtak az ajtónkon, és betüremlett rajta a félbemaradt óriás. Köszönt, és a tárgyra akart térni. Öcsi nem hagyta. Széket hozott és leültette. Cigarettával kínálta. Megérdeklődte a hogylétét meg az időjárást. Mikor a tag már fészkelődött a türelmetlenségtől, Öcsi témát váltott:
– Minek köszönhetjük a látogatást?
– A kedvezményes jegyek ügyében jöttem...
– Sejtettük.
– Hoztam egy szelvénytömböt. Akinek önök adnak belőle, és diákigazolvánnyal rendelkezik, féláron kap jegyet a pénztárnál. Megfelel így?
– Igen... – nyújtotta a szót Öcsi. – Meg egy diákpáholy.
– Hogyan? – értetlenkedett az apró.
– Úgy, hogy megkapjuk ingyen egy ötszemélyes páholy állandó bérletét. Sok olyan diák van, akinek egy árva vasa sincs. Azok is szeretnének időnként színházba menni. Majd mi kiadjuk nekik a bérletet alkalmanként. Érthető?
– Több annál... – nyögte a kis ember – de hát legyen! Abban a helyzetben vannak, hogy diktálhatnak. A pénztárnál holnap átvehetik a bérletet.
– Ezennel vége a hadiállapotnak! – nyilatkozott Joe ünnepélyesen. – Megyek, és leadom a drótot: vége a bojkottnak! Virágozzék a színházi kultúra!
A kövérke búcsúzott.
– Maguk nagyon kitoltak velem; de elismerem, ügyesen csinálták! Viszontlátásra!
Elgörgött.
Két nap múlva tele volt a színház. Joe pedig egyperces néma vigyázzállassal tisztelgett Öcsi lángesze előtt, amikor páholyból gyönyörködhetett Tatár Csilla művésznő ragyogó játékában, aminél, ugye, csak a szépsége volt valamivel ragyogóbb.
Ez mind még télen történt. A tavaszi este színházi programja egyenes következménye volt a téli hadjáratnak, illetve az eredményes békekötésnek. Nem is volt rossz időtöltés.
Színház után hazakísérték a lányokat, azután ők is a kollégiumuk felé indultak. Az éjszaka derült volt. Kis, csípős szél rendetlenkedett az utcán. Távolról kél alak közeledett.
– Gázsóék! – bökött a közeledők felé Satya.
– Igen, és inni mennek – állapította meg Joe.
Gázsó és Géza is mindig együtt tekergett. Ritkán látták őket külön. Udvarolni is együtt jártak a kél Lencsy testvérnek, Borinak és Valinak.
Ivásra irányuló szándékuk öltözetükből látszott. Náluk tradíció volt; hogy csak fekete keménykalapban és fehér sállal illett elindulni, ha a hámból való kirúgás volt a cél. Most is ez volt.
– Eszetekbe se jusson hazamenni! – szólt oda az ikreknek Géza. – Gyertek inkább velünk!
– Hova mentek?
– Még nem tudjuk, de biztos, hagy jó hely lesz! – felelt önérzetesen Gázsó.
– Betörtetek?
– Igen
– Hova?
– A saját szobánkba.
– Oda miért?
– Mert ez a majom – bökött kebelbarátja felé Gázsó – elvesztette a szobakulcsot.
– Neked nincs?
– Én már régen elvesztettem.
– Persze a pénzért meg be kellett törni.
– Milyen pénzért?
– Hát amivel mulatni mentek.
– Fenét! A pénz nálam volt – nyilatkozott Géza.
– Akkor miért törtétek föl az ajtót?
– A kalapokért
– Érthető! – nyugtázta Joe.
– Ne tartsunk itt konferenciát! Meghívunk benneteket egy pofa borra. Gyertek! Gázsó jó szíve az oka, hogy pénzünk van.
– Ez hogy van? – kíváncsiskodott Satya, miközben a folyó felé indultak. – Nekem is rettenetesen jó szívem van állandóan, pénzem mégis igen ritkán.
– De te nem adtál kölcsön még szeptemberben egy százast Setét Lacinak! – magyarázta Géza.
– Én nem. Megadta?
– Meg.
– Beteg? Végrendelkezik?
– Nem. Valahonnan nagyobb összeget kapott.
– Vannak még csodák... – lehelte Öcsi áhítattal. 
Beléptek a parton egy kis diákcsárdába. Volt belőle néhány a városban. Lehetett válogatni. Vendégben viszont kevésbé. Csak három asztal volt foglalt. Levetették a kabátot. Letelepedtek egy üres asztalhoz.
– Jó estét, tanár urak! – üdvözölte őket a tulaj, előlegezve nekik a szakvizsgát és a tanári oklevelet. Csizmában, parasztingben, és csuligombos mellényben előlegezte. Mindig abban járt. Valamikor halász volt. Értett a halhoz. Nagyon.
– Jó estét, Marosi bácsi! – köszöntek vissza.
– Éhesek vagyunk! – közölte a száraz tényt Géza.
– Sovány a kollégiumi koszt?
Joe adott szakszerű választ:
– Igaz, hogy ritkán adnak enni, akkor viszont keveset, de az a kevés legalább rossz.
Az Öreg kétfelé törülte tekintélyes bajuszát.
– Süllőt fogtak a legények. Öleget. Most friss! Van halászlé, és csinálok túrós csuszát.
– Marosi bácsi! Maga egy csizmába bújt angyal! – közölte Gázsó. – Öt halászlé, süllő roston, túrós csusza. Előtte pálinka utána bor.
– Milyen pálinkát és bort parancsolnak? – érdeklődött Marosi bácsi összehúzott szemmel.
Ezt a trükköt már ismerték.
– Amilyen van! – vágta rá Géza.
– No azér – mosolygott a csárdás mert csak egyféle van!
– Az lesz jó!
Jó is volt. A pálinka büdös volt és erős. A hallé piros, sűrű, csípős és zamatos. A süllőknek felkunkorodott a farkuk a tálon, és a húsuk omlott a szájban. A csuszán kacsingatott a töpörtyű a túró közül. A bor savanyú volt és karcos, de másfajta nem is lett volna. Jó, ha az ember akkora mennyiséget magába rámol ilyen tömény ételekből.
A sűrű vacsorát sokszorosan hígítani kellett.
– Marosi bácsi! Még két litert! – rendelt Géza.
– Tessék! – rakta az asztalra. – Ez a hal legalább tuggya, hogy nem a kutya ötte mög, mer nem vizet iszik rá.
A kedvet is meghozta a karcos. Gázsó felemelte az egyik üveget, és nézegette az alját.
– Úgy látom, hogy itt alul nóta is van benne, de odáig gyorsan el kell jutni!
Töltött a poharakba. Ittak. Ahogy az üveg fenekére értek, valamelyik sötét sarakból előkerült Gazsi barátjuk. Ragyás volt a képe, és mosolygott. A szeme és haja valamivel feketébb volt, mint a hóna alá fogott pikula.
– Szervusztok, tánárkáim! – köszöntötte a régi ismerősöket. – Szükség van-e rám?
– Rád mindig szükség van, komám. Nóta van a borban. Ki kell csalogatni! – mondta Géza.
– Nem tápásztáltám, hogy lenne benne... – nézett vágyakozva az üvegre a füstös képű.
– Hát tapasztald! – öntött tele egy üres poharat Géza. – Eddig hol voltál?
– Itt! – válaszolt a pikulás. – Csak nem ákártám vácsorá álátt závárni. Egésségtekre, tánárkáim!
– Egészségedre, barátom!
A pohár bor lecsúszott. Géza újra töltött. A pikula pedig elkezdett halkan a szívekkel játszadozni. Az asztaltársaság dúdolni kezdett. A következő két órában pedig elénekeltek szép csendesen egy gyűjteményes kötetre való népdalt. Mikor a legjobb hangulatban voltak, megszólalt Gázsó:
– Most kell abbahagyni! Fizetek, Marosi bácsi!
Az öreg jött és számolt. Gázsó visszakapott a százasból ötven-valamennyit. Az aprót az asztalon hagyta.
– Ez meg a tied! – nyújtott egy húszpengőst a pikulásnak.
– Nem lesz ez sok? – kérdezte az ijedten. – Már úgy gondoltám, hogy nem hiányzik ez majd nektek holnap?
– Egy komám! – ölelte át a vállát Géza. – Művész vagy te a javából! Nem ennyit érdemelnél, de tőlünk csak ennyi jut.
– Szívesen játszok én nektek, tánárkáim, ákkor is, há nincs pízetek, mer ti értitek á nótá lelkit...
Géza töltetett még egy üveg bort, hogy hazáig nehogy szomjan haljanak. Zsebre tett hozzá egy poharat is. Aztán indultak.
– Jól érzi magát a gyomrom is meg a szívem is – állapította meg Gázsó, amint dudorászva a templom elé értek. Megálltak, ittak. Öcsi szólalt meg:
– Mindig mondtam, hogy holdfényben sokkal szebb ez a templom, mint nappal.
Nézték a templomot. Nem vették észre; hogy egy magas árnyék megállt mögöttük.
– Világosban túl cifra – mondott ítéletet Joe. Satya igazat adott.
Az építője ellovagolta magát egy kicsit. Pedig az épület vonala szép. Az a rozetta nappal túl cifrának látszik.
– Nem asszony ez! Nem kellett volna ennyire kicicomázni! – telte hozzá Géza.
Az árnyék közelebb lépett és megszólalt:
– Jó estét, fiúk!
Meglepetten pördültek hátra. Az őszülő, fiatalos arcú férfi az irodalom professzora volt.
– Jó estét, professzor úr...
– Fiúk! Én sok mindent elképzeltem, hogy maguk borközi állapotban hazafelé miről beszélnek. Eszembe jutott a sport, a nő, a nyári program. Meg még sok minden más. Azt azonban egy pillanatig sem gondoltam volna, hogy a teleplom stílusáról társalognak egy nagy üveg és némi holdfény társaságában...
Géza előpattant a pohárral és az üveggel. Töltött, és a professzor felé nyújtotta.
– Megengedi, professzor úr...
Az irodalom avatott tudósa elvette a teli poharat.
– Egészségükre!
Lehajtotta a pohár bort. A poharat visszaadta.
– Köszönöm, fiúk! A bort is és a kellemes csalódást is. Jó éjszakát! – Ezzel eltűnt a sötétben a sarkon.
Öcsi elmélázva nézett utána.
– Amikor vizsgázom nálad, akkor lennél ilyen barátságos.
– Akkor nem ilyen?
– Nem. Olyankor belegázol a lelkivilágomba. Na, menjünk! Lassan reggel lesz.
Amint elindultak, elbődült a fejük fölött egy sziréna. Távolabb egy másik, majd még több. A levegő megtelt üvöltéssel. Rá sem figyeltek. Csak Géza állt meg. Satya rászólt:
– Miért álltál meg?
– Mert menet közben nagyon nehéz inni, és van még az üvegben.
– Nem halogathatjuk tovább! – vélte Gázsó is.
Kitöltötték a bort, és sorban ittak a harsány vijjogás közben.
Ivás után Öcsi köpött egyel a levegőbe, a láthatatlan zajforrás felé.
– De ocsmány hangod van! – kritizálta.
– Nem játszhat slágereket. Nem is tud – vélte Joe.
Az üveget letették a járda szélére, és továbbindultak. A szirénák elhallgattak. Joe, baktatott elöl. Már majdnem hazaértek, mikor egy harcias férfiú állt eléjük. Oldalán gázálarc, karján karszalag, fején vaskalap. Nem a legbarátságosabb hangon kezdett kiabálni.
– Nem hallották a szirénát?! – ordította az elöl álló Joe képébe.
Az rezzenés nélkül állt. Mintha nem hallotta volna az ordítást. Majd hátranézett a többiekre, és megvonta a vállát, visszafordult, és torz hangon a vaskalapos képébe üvöltötte:
– Süketnééémaa...
A karszalagos ijedten hőkölt vissza. Gondolkozott egy pillanatig, aztán a többiekhez fordult.
– Maguk se hallanak?!
– Was sagen sie, bitte? – kérdezte németül Satya, hogy mit mond az ordító karszalagos.
– Was ist? – duplázott rá Öcsi.
– Egyik süket, másik sváb... – morgott a vaskalap tulajdonosa. Majd kézzel-lábbal magyarázatba kezdett: – Repülő jön... – Karját széttárva berregett. – Bombát dob... – Kezét fölemelte, lassan húzta lefelé, közben fütyült. – Bumm!!! – robbantott nagyot a szájával. Aztán mutatta az ujjaival a lépcsőn való lemenetelt. – Óvóhely, óvóhely! – mondogatta. 
A társaság lelkesen bólogatott, mint aki érti. Sorban kezet ráztak vele. Joe maradt utolsónak. Lelkesen rázogatta a légós kezet. Majd mikor már néhány lépésre eltávolodtak, visszaszólt:
– Köszönjük az előadást! Szép volt...
A vaskalap alól meredt tekintet és tátott száj követte őket. Majd harsány ordítás, ökölrázással egybekötve.
– Majd adok én nektek!
Nem adott. A fiúk egy futással hazaértek.



III. FEJEZET
A névnapi ajándék nem tetszik.
A következmények viszont még annyira sem
Egy hét viszonylag eseménytelenül, de növekvő lelkiismeret-furdalás közben tett el.
– Készülni kellene... Közeledik a vizsgaidőszak – jegyezte meg egy reggel Öcsi.
– Igen – helyeselt Satya, és kinézett a tavaszi esőbe.
– Valóban... – ismerte el Joe. Majd rágyújtott, levett a polcról egy krimit, és visszamászott az ágyba.
Satya kinyitotta az ajtót. Megszólította a folyosón az első arra menőt:
– Mi a reggeli?
– Tea, kenyér – hangzott a válasz.
Satya is könyvet fogott, és ágyba bújt.
Öcsi magára terítette a kabátját. Elment az ebédlő irányába. Hamarosan jött is vissza. Hozott három szelet kenyeret. Szétosztotta, és ő is lefeküdt.
Nagyjából egész héten ez volt a délelőtti program, de minden reggel hangsúlyosabb volt a tanulás szükségessége. A hangsúllyal nem is volt baj. Csak a tanulással. Illetve azzal sem. Ami nincs, azzal nem lehet baj.
A baj az volt, hogy míg az ikrek lazsáltak, a történelem őrölt. Titokban. Aztán egyszerre a nyakukat öntötte, amit addig darált.
– Itt vannak a németek! – rázta egyik reggel a mélyen alvó Joe-t Gonda Tibi. Joe fölült az ágyban.
Megrázta a fejét. Körülnézett mélán; mint aki nem tudja, hol van. Nem is tudta. De ennek előzményei vannak. Súlyosak.
Március 18-a nevezetes nap. E nap estéjén ünnepelte Joe a prózai József-névnapot. Az ikrek Gázsóval és Gézával ötösben látogatták meg a Kis Marcsához címzett diákkocsmát.
Ez a név egészen természetes volt, hiszen a felszolgálót Bözsikének hívták, és egybeszabva akkora volt, mint egy harckocsi. A fiúk úgy is becézték egymás között: "Bözsike, a tank".
– Névnapom van, Bözsike – árulkodott Joe. – Hozzon öt jó vacsorát és három liter vörös bort!
Bözsike arca mozdulatlan volt, mintha bükkfából faragta volna valami ügyetlen ács. Hangosan nyilatkozott. Az egész helyiségben hallható volt. Azt is akarta.
– Jó, hogy az urak hozták délután azt a kis disznótorost. El is készítettem. Ha nem hoznak, csak spenótot tudnék adni tükörtojással! Háború van. Nincs hús.
– Köszönjük, Bözsike! Hozza csak! – vágta rá Joe azonnal. Nehogy Gázsóék, akik nem voltak törzsvendégek, elszólják magukat az irányban, hogy a nehézség se hozott ide semmit.
Bözsike harsány szózata a többi vendég felé szólt, akik undorral tömték magukba a zöld kulimászt. Bözsike hamar fordult. Asztalra került a bor. Röviddel utána hatalmas tálon tornyosult a kolbász, hurka, pecsenye. Hozzá krumpli, káposzta.
Nagy evés-ivás kezdődött. Mikor az evést befejezték, Bözsike otthagyta a tálat az asztalon.
– Majd elcsipegetik még ivás közben – jósolta.
Amikor pedig a bor fogytán volt, megjelent két kétliteres üveggel. Benne valami vörös.
– Csak azért, mert én is szeretnék koccintani. Erre a kis italra az én vendégeim.
Töltött, koccintottak, éltették Joe-t. Lehajtották a vöröset. Ettől enyhe köd ereszkedett az agyukra. Joe szólalt meg:
– Bözsike! Maga a legszebb lány messzi környéken. Az öregapám edzett alkoholista volt, de ilyent még ő sem ivott. Mi ez az istenek itala?
– Vörös bor vörös pezsgővel – vallotta be a tettes. Aztán elvonult kiszolgálni.
Ekkor jött be az a hattagú társaság, amely a későbbi bajok forrása lett. Fekete, furcsán szabott öltönyük volt. Vállszíjjal. Alatta zöld ing. Volt még rajtuk karszalag meg egy karácsonyfára való csingilingi jelvény. Nem látszottak bizalomgerjesztőnek. Nem is voltak azok.
Összetoltak két asztalt, körülülték és hangoskodtak. Némi szesz már lehetett bennük.
– Vacsorát és bort! – mordult Bözsikére az egyik, aki hosszú volt, vékony kesefejű, és olyan hideg szemmel meredt a világba, mint a sült hal.
– Spenót van tükörtojással – közölte Bözsike velük a szomorú hírt rezzenéstelen bükkfaarccal.
Az egyik fekete ruhás, aki zömök volt és szögletes, fölemelkedett az asztaltól. Átnézett Satyáék asztalához, majd a kezével is arrafelé bökött.
– És nekik?! – préselte ki magából a csikorgó kérdést.
– Az urak hozták, mi csak elkészítettük – hangzott az udvarias, de elutasító válasz. – Hozzak spenótot?
– Kell a kutyának! – fejezte ki spenót iránti igen kevés vonzalmát egy másik zöldinges. Ennek kis fekete szőrpamacs volt az orra alatt, ami beszéd közben idegesen táncolt.
– Hozzon hat adag rántottát! – oldotta meg a problémát a negyedik, aki szép fiú volt. Túlságosan szép. Mint egy medúza. Kocsonyás. Viszont a medúza csak a legritkább esetben bűzlik a kölnitől. Ő viszont igen.
– Igenis, kérem... hat rántotta és bor – nyugtázta a rendelést Bözsike. Barátságtalan, ácsolt arca alig volt még barátságtalanabb.
Öcsiék társasága elkönyvelte a kellemetlen szomszédságot, és igyekezett, nem törődni vele.
Mégis baj lett. A karszalagosok lassan porhanyósra itták magukat. Satyáék sem böjtöltek. A piros keverék csöndesen elködösítette őket. Dudorászni kezdtek. A nyilasok is. Valami indulót. Egyre hangosabban, végül harsogtak, mint a cseh trombita.
– Énekeljétek velünk! – hangzott a parancs a kesefejű részéről Joe-ék felé.
– Nem! – mondta határozottan Joe.
– Miért?! – tornyosult fel fenyegetően a halszemű.
– Mert nem tudjuk.
– Vagy mert nem akarjátok!
– Vagy! – bólintott Joe.
– Halljátok? Testvérek? – fordult a többiekhez a zöldinges. – Az urak nem akarják az indulónkat énekelni. Biztosan nem tetszik nekik. Talán utálják is! Talán minket is utálnak! – Itt már üvöltött.
Joe szólalt meg halkan az üvöltő szeme közé nézve:
– Csukd be a szövegládát!
Ettől a nyugodt hangtól amaz végleg megvadult. Odalépett az asztalhoz Satya és Géza széke közé, szemben Joe-val, és Joe szeme közé nézve nagyot kiáltott:
– Majom!
Joe nyugodtan felállt. Összecsapta a bokáját, és megbiccentette a fejét.
– Örvendek a bemutatkozásának. Joe vagyok. A kézfogást talán mellőzzük...
Öcsi és Satya ismerték Joe humorát. Ők csak elmosolyodtak. Gázsó viszont felnevetett.
– Kiröhögsz?! – hördült rá a karszalagos, és felemelte a kezét. Ezt nem kellett volna tennie.
A mellette ülő Géza féltette barátját. Ezt úgy fejezte ki, hogy azt mondta:
– Pardon! – Közben kirúgta a hadonászó alól a csizmás lábát.
Az végigvágódott a padlón. Előbb azonban szilárdan megkapaszkodott az abroszban. Az engedelmesen vele ment két üveggel, öt pohárral, a maradék borral, egy tállal, benne némi szaftos párolt káposztával és disznótoros maradékkal.
Rövid ideig pihent a padlón. Hamar felugrott. Egyik vállán kockás, lucskos terítő. A másikon, mint tábornoki vállrózsa, egy csomó káposzta. A fején dísznek szép szelet pecsenye ült. Kicsit már hideg volt, és nagyon zsíros.
A saját társai is kiröhögték.
Ekkor ugrott előre a szőrpamacsos szép fiú. A kezében nyitott bicska. Géza felé lépett, de akkor már ott volt Satya.
– Ez vág, te kis oktondi! – oktatta szelíden, és közben akkora pofont kent le neki, hogy a pacsulis három tánclépést támolygott hátrafelé. Aztán ismét előreindult. Most már Satya irányába. – Na, most már elég a jóból! – mondta Satya, miközben az elsőnél valamivel nagyobb szájonvágást utalványozott. Aztán csöndes korholás következett: – Nem szabad telhetetlennek lenni! A többieknek nem jut...
A szép fiú megfogadta az intelmeket, mert a második pofontól csöndesen a mögötte levő köpcös barátja karjaiba hanyatlott.
Ekkor már mindannyian álltak. Öcsiék egy-egy székkel a kezükben léptek egyet előre.
– Fizetni! – mordult a nyilasokra Öcsi.
Azok azonban egy emberként rohantak ki az ajtón a fenyegetés elől.
A székek leereszkedtek.
– Meglógtak fizetés nélkül – közölte Géza a tényt Bözsikével.
– Ott jöjjön ki belőlük, ahol bement! – küldte utánuk jókívánságát a tank. – Jobb lesz, ha maguk is eltűnnek, mert ha ezek visszajönnek, akkor özönlenek vagy százan. Ronda társaság!
– Egyetértünk! – hagyta rá Joe. – Kérjük a búcsúüveget, és megyünk. Holnap bejövök fizetni. Jó éjszakát, Bözsike!
A tavaszi éjszaka friss volt és lágy. Nem tett jót a társaság fejének. Ez látszott az enyhén kanyargós menetből is.
Az utca végén Gázsó megállt egy padnál. Nézte egy ideig, aztán a barátjához fordult.
– Géza! Fogd meg a padot! Szeretnék ráülni!
Géza megigazította fekete keménykalapját. Aztán nyilatkozott:
– Fogja a fene! Le kellene hajolnom. Ki biztosít róla, hogy föl tudok egyenesedni? Te meg ne ülj le! inkább látogassuk meg a tábornokot!
A tábornok egy kis tér közepén ült nagy lován a magas talapzaton. Közben szobor volt. Bronz. Hagyományos szokás volt boros éjszakákon való meglátogatása.
Mire odaértek, az éjszaka elérte a hajnal előtti töménységet. A talapzat melletti puha, virágágyban állva alig láttak fel a táborokig.
– Indulás föl! – vezényelt Joe.
Satya bakot tartott. Összefogott tenyerébe lépve igyekeztek fölfelé. Kapaszkodtak a talapzat felső szélébe, a ló lábába, és húzódzkodtak, nyomakodtak a tábornokhoz.
Öcsi már a ló fején ült, Joe a tábornok vállán. Gázsó a talapzaton állt, és a ló fara felé igyekezett. Megpacskolta a ló oldalát. Közben beszélt is hozzá:
– Paci? Maradj nyugodtan? Ne forogj körbe? Felülök rád, és eléneklem a legszebb nótát a tábornoknak.
Ezzel odébb lépett. Lépése okozta a bajt.
Géza éppen a talapzat felső szélébe kapaszkodott, és fölfelé igyekezett. A ló lábát azonban összetévesztette a sötétben Gázsóéval. A levegőbe markolt, majd merész ívben lerepült a talapzat mellé. Fejre és vállra.
Az egész gyorsan és csendben történt. Csak a puffanást lehetett hallani.
Tíz másodperc alatt mind ott voltak a virágágyban ülő Géza körül, aki alig látszott a sötétben fekete kabátjában és fekete keménykalapjában.
– Mi van veled? – idegeskedett Gázsó. A többiek is közel hajoltak Gézához.
Az sokáig nem adott hangot. Két keze fejét a szeme előtt tartva, lassan forgatta. Majd síri hangon megszólalt:
– Megvakultam az eséstől...
– Miii?!
– Nem látom a kezemet... – forgatta továbbra is tenyerét az orra közelében.
Még közelebb hajoltak hozzá, hogy a sötétben jobban lássák. Öcsi hirtelen fölnevetett.
– Nem szégyelled magad? – rótta meg Joe. – Kiröhögöd világtalan barátunkat? – Közben ő is nevetett, mert már látta a vakság okát. Géza háta mögé lépett. Térdét az üldögélő vállának támasztotta. Két kézzel belekapaszkodott a keménykalapba, amelyik az eséstől tulajdonosa orráig csúszott, és ott megszorult, eltakarva a sötét, de mégis szép külvilágot gazdája elől.
Nagyot rántott az álnok tökfödőn.
– Jaj! – vinnyogott föl a kalaptulajdonos. Majd megkönnyebbült sóhaj következett: – Látok!... – Ezzel a lelki békéje is visszatérhetett, mert hozzátette:
– De semmi örömöm benne, mert titeket látlak.
– Állj föl! – parancsolt rá Gázsó.
– Minek?
– Szeretném látni, hogy egészben vagy-e.
Géza föltápászkodott. Megmozgatta kezét-lábát, majd megszólalt:
– Semmi vész! Nem recseg sehol a csontom.
Joe a szobor felé fordult.
– Elnézést, tábornok úr! Ma éjjel nincs szerenád, mert kedves barátunk ütődött lett.
– A nénikéd ütődött, aki gyufát árul Sanghajban. Az! – dohogott Géza, miközben kissé imbolyogva elindult.
Hazamentek és lefeküdtek. Nem csoda, ha mindezek után Joe-nak kissé zákányos volt a feje és zehernyés a hangulata, amikor hajnali kilenc óra körül Tibi kíméletlenül fölrázta.
– Nem érted?! Itt vannak a németek! – kiabálta.
Satya is fölkunkorodott már a másik ágyban, és borzas hajába túrva értelmetlenkedett némán. Joe már sok rémhírhez hozzáedződvén, hamarosan megtalálta a hangját.
– Tudom! – jelentette ki halálos nyugalommal. – Ejtőernyővel leszálltak a Lovász vendéglő pincéjébe, és tengeralattjáróval feljöttek a folyón. Na, hagyj aludni! – Ezzel vissza akart bújni a takaró alá.
– Őrült! – tartotta vissza Tibi. – Tényleg itt vannak. Megszállták a pályaudvart, postát, laktanyát, városházát! Tankok mennek az utcákon!
– Vegyész! – szólt vészjóslóan Joe. – Fél kiló arzént etetek meg veled, és sósavat adok rá inni, ha ezt az egész hülyeségedet azért találtad ki, hogy mi hajnalok hajnalán elhagyjuk puha-pihe ágyikónkat.
– Esküszöm... – kezdte a bizonykodást Gonda teljesen fölöslegesen. Az utca felöl csörömpölő dörgés hallatszott. Egyszer erősödött, egyszer gyöngült. Ismét erősödött, ismét gyöngült. Sokszor. Az ablak finoman rezgett rá.
– Tankok... – mutatott az innen láthatatlan utca felé Tibi.
Villámgyors és szótlan öltözködés következett. Aztán ki az utcára. A kapuban Öcsi csatlakozott hozzájuk másnapos, gyűrött képpel.
Az utcán állt néhány iskolatársuk. Nézték a vonuló páncélosokat.
– Klasszak! Mi? – lelkesedett valaki a bolyból.
– Nem bizalomgerjesztőek... – vélte egy bizonytalan.
– Micsoda erő! – rajongott a harmadik. – Te mit szólsz hozzá? – fordult Joe felé.
– Azt, hogy nem ilyent kérek majd születésnapomra. Én jobban szeretem a búgócsigát meg a játék vonatot. Tudod, miért?
– Nem.
– Mert olyanom se volt soha. Na, szevasztok!
Elindultak az idegen egyenruhákkal elborított város utcáin bolyongani. Ronda, szürke idő. Páncélosok mindenhol. Kicsit ködös volt. Német őrség a középületeknél. A nap sztrájkolt. A hídon is fegyveres idegenek. A folyó áradt, zavaros.
– Menjünk tovább? – állt meg a parton Satya.
– Ne. Ebből elég – mondta csöndesen Joe.
– Oda nézzetek! – bökött fejével a híd felé Öcsi.
Érdemes volt megcsodálni. Zöld inges; fekete egyenruhás, karszalagos társaság jött át a másik partról. Katonásan igyekeztek lépni. A vállukon puska. Amikor a német őrséghez értek, karlendítéssel köszöntek. Az őrök kelletlenül felemelték a kezüket, aztán csöndes undorral elfordultak. A nyilasok pedig jöttek tovább a tőlük telhető legnagyobb délcegséggel. Nem volt sok.
– Hülyék! – ítélkezett Öcsi.
– De fegyverük van – figyelmeztetett Joe. – A fegyveres hülye pedig közveszélyes. Mi lesz ezután?...
– Semmi – vélte Satya. – A katonaság alól fölmentésünk van, mert diákok vagyunk. Elvégezzük a harmadévet. Jövőre meg következik a negyedik. Nyilasok jönnek-mennek, németek jönnek-mennek. Mi meg közben diplomát szerzünk szép csöndesen.
– Bírom a flegmádat, Satya! – mondta elgondolkodva Öcsi –, de ezúttal nem hinném, hogy teljesen igazad lenne.
– Öcsihez csatlakozom – jelentette ki Joe –, de azért én sem cukkolom föl magam. Mindig volt valahogy. Ezután is lesz.
– Nyugi, srácok! Nem beleavatkozni semmibe, ha nem muszáj, vagy nem biztos! A szél egyelőre elfúj fölöttünk. Amíg minket nem ér, ne forduljunk szélirányba. Ellene meg mégúgy se.
– Véleményedet osztom, mint általában. Vitorlázni én sem akarok. A csöndes diplomaszerzésben mégis kételkedem – vitázott Joe.
A körülmények őt igazolták.
Puskalövés csattanása fejezte be a vitát. A hang felé kapták fejüket. Négyutcányira tőlük egy férfi rohant elő a mellékutcából. A folyópart bozótosát igyekezett elérni. Hamarosan három fekete ruhás is megjelent. A saroknál megálltak, és veszett lövöldözésbe kezdtek, a menekülő után eregetve az áldást.
A futó állandóan változtatta az irányt. A lövések sorra a levegőt fúrták.
– Nem mesterlövészek... – állapította meg Joe.
A menekülő már elérte a vízparti bozótot. Mielőtt beugrott volna, az egyik lövés után megtántorodott. A lendület továbbvitte még a víz felé. Belezuhant.
A zöldingesek puskájukat szorongatva futottak a parthoz, ahol a férfi beleesett. Nézelődtek egy ideig, aztán visszaindultak a házak felé. Eltűntek.
A fiúk csak most néztek egymásra.
– Lesz csendes tanári okleveled? – fordult Satyához Öcsi.
– Szerintem kellemetlenül zajosak ezek a sötét fickók – vélte Joe.
Satya azonban nem válaszolt. Elgondolkozva nézett egy ideig a kissé ködös folyóra. Csak sokára szólalt meg. Nem a csípésekre felelt.
– Ismerős volt az a srác...
– Már a nyilasok között is vannak ismerőseid? – ugratta Joe.
– Ilyenkor is van kedved hülyéskedni?
– Miért ne? Igaz, ocsmány dolog, hogy valakit lepuffantanak az ember szeme előtt. De hát azt a szerencsétlent húsz másodpercig láttam messziről. Sem azelőtt, sem ezután. Nem mondhatok érte gyászmisét! Mi meg élünk, és van némi reményünk rá, hogy fogunk is. Én például kilencvenhét éves koromban halok majd bele egy nő miatti verekedésbe. Ti hogy óhajtjátok a saját sorsotokat?
– Gyerünk a kollégiumba! – vágta el a további eszetlenkedést Öcsi. Satya pedig csak morgott:
– Ismerős, nagyon ismerős volt...
A város a kollégium felé menet sem volt szívet derítőbb, mint ellenkező irányban. A német őrük szürke arccal méregették a járókelőket. A tankok tetejéről is gyanakvó szempárok pislogtak.
– Lehet, hogy erősek, mert sok jó pukkantyújuk van, de nem biztosak a dolgukban. Félnek... – jelentette ki Öcsi.
– Attól te még ne legénykedj, mert használni is tudják a pukkantyút! – csillapította Joe.
Satya egész úton nem szólt semmit. Töprengő arccal ballagott.
– Menjünk be, látogassuk meg Bözsikét, a tankot. A fejem még mindig kóvályog. Időnként a gyorsvonat megy benne körbe. Igyunk egy pohár vöröset. Meg hát a tegnapi számlát is illik kifizetni.
A kocsma zárva volt. Hátrakerültek, és bementek a vészbejáraton. Máskor is használták már ezt a kiskaput. Néhányuk számára mindig nyitva volt.
A tank szokásos zordságával fogadta őket. Ez azonban nem volt szokatlan. Bözsike mindig zord volt, de jószívű. Most is. Keveset számolt, és sok bort hozott.
– Igyanak! A fene tudja, hogy mi lesz! Inkább maguk igyák meg, mint más! Magának meg mi baja van? – mordult Satyára, aki elmélázva forgatta a borospoharat. – Mér nem iszik?
– Agyonlőttek a folyóparton egy embert, Bözsike.
– Hát aztán! Háború van. Lőnek itt még többet is. Igyon! Maga még él.
Ittak. Másnapos gyomruk felüdült a hideg, savanykás vörös bortól. A világ szürkesége egy árnyalattal világosabbra változott.
Talán egy órát töltöttek el azzal, hogy az üres kocsmát barátságosabbá tegyék az egyik pohár borral, a gyomrukat kúrálják a másikkal, a világ szürkeségét vidámítsák a harmadikkal. Éppen itt tartottak, amikor bejött valaki a vészbejáraton. Ismerhette, mert nem zörgött. Csak jött. Otthonosan. Egyenesen a kocsmaszobába nyitott be. Motyka volt, a káromkodós.
Ez a fiatalember több tulajdonságáról volt közismert. Konya bajuszt hordott, ami alatt motyogva beszélt. Nem lakott kollégiumban, hanem valahol máshol, amit nem árult el. Valószintileg csövezett. Csak a szigorú tél kényszerítette valamilyen nagyon olcsó albérletbe. Persze időszakosan. Viszont állandóan káromkodott. Csodálatosan. A nyelvészprofesszor egyszer fél napig látta őt vendégül, hogy hallgathassa. Utána egy évig dolgozta fel a Motykától hallottakat, mint a magyar nyelv kifejező erejének döntő bizonyítékait.
Most sem tagadta meg magát.
– A lila istennyila cifrázzon ki benneteket apróra, hogy ilyenkor is isztok! Tudtam, hogy ebben a rohadt lebujban talállak meg benneteket!
– Ne morogj, Motyka! Gyere, igyál te is! – invitálta Joe. – Talán szerelmes vagy belénk, hogy délelőtt évadján felkajtatod utánunk a várost? Vagy újságolni akarod, hogy itt a dicsőségesen hátráló német hadsereg? Tapasztaltuk már!
– Tartsd be a locsogó pofádat! – mordult meg Joe felé Motyka. Lehajtott egy pohár bort, de nem ült le. Megtörülte az orra alatti konya szőrpamacsot kissé foszlott zakóujjával. Aztán folytatta: – A haragos úristen rogyassza rá azt a cimbalomszöggel kivert eget erre a rohadt világra!
– Ha szépen megkérhetném az istent, tartózkodjék a rogyasztástól addig, míg mi is ebben a szépnek éppen nem mondható világban létezünk. Azután: nosza! Rogyaszthat! Utánunk az özönvíz! – engedélyezte Joe.
Motyka közben leült, de olyat mondott csöndesen, hogy attól a másik három ugrott fel, mintha sosem ültek volna.
– Gázsó meghalt.
– Mi?!
– Ezek a fekete ruhás barmok belelőtték a folyóba vagy két órával ezelőtt.
– Ezért volt messziről ismerős... – lehelte Satya.
– Láttátok?
– Láttuk... – mondta lehangoltan Öcsi.
Joe hangja szokatlanul kongott, amikor megszólalt:
– Nem tudtuk, hogy ő az. Mit tudsz az egészről?
– Gázsónak volt valami nézeteltérése a közelmúltban az egyik zöldinges hülyével a kislány miatt. Lencsy Böri tetszett annak az állatnak. Gázsó persze megmagyarázta neki, hogy merre van a legelő. Talán az irányt is megmutatta. Lábbal. Akkor el is kotródott.
– És most?
– Most fölvette az egyenruhát. Égjen meg benne, mikor legjobban érzi magát!
– Ne átkozódj már, hanem mondd!
– Megismerte Gázsót az utcán. Ebben a vacak porfészekben mindenki ismeri egymást. Megállította. Kötözködött vele. Igazoltatni akarta. Ürügyet keresett, hogy letartóztassa.
– És Gázsó?
– Egy darabig tűrte annak az ökörnek a pimaszkodását, aztán szájon vágta.
– Hát a puska?
– Puskára való tekintet nélkül csapta kofán. A puska különben is még a vállán volt a nyilasnak. Azt meg tudjátok, hogy ha Gázsó szájon vágott valakit, annak egy hétig csáléra állt a feje. Ez a marha is elterült puskástul. Ezt az időt akarta Gázsó lógásra használni. Nem tudom, honnan került elő hirtelen két másik istenverte puskás. Ott lehettek a közelben Talán lesték is az egészet. A többit tudjátok...
– Tudjuk...
Hallgattak egy kicsit. Ült rajtuk a csönd. Aztán Satya mozdult. Körülnézett. A tekintete Bözsikén akadt meg. Ott állt az ajtóban. Hallott mindent. Bükkfaarca mozdulatlan maradt, csak a szeme lett nagyobb. Most megszólalt:
– Szép, göndör haja volt...
Majd ügy tett, mint aki szégyelli, hogy ennyit is mondott, s eltűnt az ajtó mögött. Ezután Satya szólt:
– A holttestet megtalálták?
– Nem. Elvitte a víz.
– Akkor tatán meg sem halt, csak megsebesült – reménykedett Joe.
Satya legyintett.
– Nem úgy festett az egész, mint egy sebesülés amivel úszni lehet.
– Géza már tudja? kérdezte Öcsi. 
– Nem tudom...
Ismét hallgattak egy sort.
– Akár tudja, akár nem, mellette a helyünk! – határozott Satya.
– Képzeljétek magatokat a helyébe... – kezdte Öcsi, de Joe közbevágott, hangja szinte nyers volt:
– Ne képzelj semmit! Fizetek és megyünk! Bözsike! – szólt hátra az ajtó felé. – Csomagaljon be egy üveg pálinkát! Szükségünk lesz rá.
Igaza volt. Géza szobájába csak hárman léptek be. Motyka nem tartott velük. Géza egyedül volt. Az ágy szélén ült. Kinézett az ablakon. Üveges szemén látszott, hogy csak néz, de nem lát. Tehát már tud mindent.
Az ikrek nem is köszöntek. Letelepedtek. Joe kicsomagolta az üveget. Géza markába nyomta.
– Innod kell! – mondta halkan, de határozottan.
Géza gépiesen a szájához emelte a pálinkát. Nagyokat kortyolt belőle. Nem is érezte, hogy mit iszik.
Sokáig ültek csöndben. Mit is lehetett volna mondani, ami értelmes lett volna? Géza időnként meghúzta az üveget. Egyre bizonytalanabbá váll. Hirtelen a fiúkra nézett.
– Kösz, hogy itt vagytok... – Az arcára ijesztő, torz mosoly tolakodott elő. – Nem tudtok egy revolvert szerezni? Kellene egy marék töltény is! Néhány kézigránát se volna rossz...
– Ne légy te is őrült! – csitította Öcsi.
– Ott a fegyver a kezedben – mutatott az üvegre Joe. – Állítólag az is öl.
Géza az üvegre meredt.
– Akkor most öngyilkos leszek – vigyorgott lélektelenül, és ivott egy hosszút.
Letette az üveget az ágy mellé, és végigfeküdt a takarón. Teljesen elbágyadt az italtól. Nyilván azt is akarta. A szeme becsukódott. Amikor a fiúk már azt hitték, alszik, ismét kinyílott a szeme. Révetegen nézett a plafonra, és megszólalt szelíd, könyörgő hangon:
– Csak egy egészen kis pisztolyt szerezzetek! Egészen kicsit. Szerény fiú vagyok én. Nem kell a nagy. Beérem egészen picikével...
– Aludj, pajtás! – szólt rá Öcsi. – Holnap már jobb lesz. Elviselhetőbb.
– Nem sokkal... – gondolkodott el Satya – de mégis.
Lehúzták a cipőjét, és betakarták a békésen hortyogót. A pálinkát otthagyták az ágy mellett. Ihat, ha felébred.
– Amennyit ivott, attól reggelig nincs problémája – állapította meg szakszerűen Joe.
Tévedett.
Másnap reggel a mosdóban prüszköltek mindhárman a zuhany alatt. Emilke állított be törülközővel, szappannal. Ledobta a pizsamáját, és lelkesen csapkodta magára a vizet. Közben pletykált. Csak úgy mellékesen.
– Oltári balhé van a városban. A nyilasok hármasával-négyesével járnak. Nyomozás van meg házkutatások. Az éjjel leütöttek egy nyilast a folyóparton. Valami doronggal csaphatták meg. Alaposan, mert belehalt. Elvitték a fegyverét meg az övéből a kézigránátokat.
– A puskáját? – kérdezett közbe Satya kíváncsian.
– Nem. A pisztolyát. Puska nem volt nála. Csak a derekán tokban egy revolver. Azt vitték el.
Mindezt úgy mondta el, hogy közben időnként prüszkölt egyet a víztől. Így észre sem vette, hogy Joe milyen gyorsan törülközik és oson ki a mosdóból.
Végigcsattogott papucsában a folyosón. Géza szobájába nyitott be.
Géza békésen szunnyadt az ágyban. A takaró rajta. Minden úgy, ahogy előző nap hagyták. 
Minden?!
A pálinkásüveg üres. Joe Felemelte csendesen Géza cipőjét. A talpán még nem egészen száraz folyóparti agyag. Visszatette. Kiment halkan.
Szobájukba érve megállt az ajtóban. Becsukta maga mögött. A másik kettő kérdően nézeti rá. Akkor csöndesen megszólalt:
– Azt hiszem, merőben fölöslegesek lennének pisztolyszerzés iránti erőfeszítéseink. Kézigránátra vonatkozóan ugyanezt tudnám kijelenteni...



IV. FEJEZET
Senki sem csalhatatlan, még tokína a németek
sem. Csak segíteni kell nekik egy kicsit
Megint odébb vánszorgott néhány esős nap. Az ikrek tanulni kezdtek a vizsgákra. Nem mintha lelki kényszerük lett volna, de utáltak a városban mászkálni. Inkább otthon voltak hát. Tanulni meg előbb-utóbb úgyis kellett. Csinálták.
Satya megfogalmazta a magatartás normáit az adott körülmények között.
– Látni, hallani igen, pofázni, beleavatkozni nem!
Joe-nak ugyan voltak némi kételyei a pofázással kapcsolatban, de azért ő is elfogadta.
Este a társalgóban ültek néhányan. Báró is ott volt teljes előkelőségében. Báró ugyan nem volt báró. Az arisztokráciához semmi köze. Vagyona sem indokolta volna a nevét. A kis italmérés, amit az édesanyja kezelt, nem adott sem okot, sem pénzt az előkelősködésre. Báró azonban kopott ruhájában is mindig igen választékosan, finnyásan beszélt. Illetve nem beszélt, hanem társalgott.
Az ikrek újságot olvastak. Nem figyeltek a beszélgetésre. Csak arra pislogtak oda, amikor Báró a vita során felemelte kissé a hangját: 
– Engedd meg, hogy ebben véleményt nyilvánítsak! Nem hinném, hogy a magyarság közvetlen érdekeit képviselnék a nyilasok. A háború sem meg a letartóztatások sem. Bocsáss meg, de kötelességemnek éreztem ezt kifejteni.
Öcsi már emelkedett, hagy szóljon, Joe azonban a karjára tette a kezét. Öcsi visszaereszkedett a székre, és lapozott egyet az újságjában. Lázasan olvastak, mindhármam.
– Nektek mi a véleményetek, ikrek? – fordult feléjük az egyik vitatkozó.
Az ikrek egymásra néztek. Majd Joe emelkedett szólásra.
– Először is igen köszönöm, hogy kíváncsiak vagytok a véleményemre. Gondolom, ezt két haverom nevében is mondhatom. A nagy helyzet azonban sokkal komolyabb elemzést kívánna, semhogy ilyen slendrián módon hozzányúlhassak. Egyébként a tények, események és helyzetek megítélése elsősorban és döntő módon nézőpont kérdése ugyanvalóst és gyanánt meg miegymás.
Ezzel elhallgatott és leült. A másik két iker rábólintott, mint aki egyetért.
A társaságból néhányan nevetni kezdtek.
– Mondd! Meddig tudnál úgy pofázni, hogy nem mondasz semmit? – érdeklődött Olajos.
– Akármeddig! – vágta rá Joe. – Próbáld ki! Ha addig ülsz egy helyben, kiszőrösödsz, mint a penész a pincében.
– Gyerünk tanulni? – mondta hirtelen Satya, hogy elvágja a további vitát.
Fölkerekedtek. Mentek a szobájukba.
– Ügyes voltál, Joe! – ismerte el Öcsi. – De azért vitatkozni nem kell senkivel. A fene tudja...
A fene pedig tudta. Bárót másnap elvitték a nyilasok. Igaz, hogy egy nap múlva elengedték, de sokat vesztett az előkelőségéből. Rongált állapotban leledzett. A feje pont a duplája volt az eredetinek.
– Megvertek? – érdeklődött Emilke részvevően.
– Ááá... dehogy! Csak társalogtunk. Nem az udvariasság keretei között. Ezt meg kell jegyeznem. Kioktattak.
– És a fejed? Mint a cipó. A szád is fölrepedt.
– Elütöttem hazafelé egy fatörzset. Nem volt kivilágítva.
– De nappal jöttél haza!
– Hát azért nem volt kivilágítva!
– Eriggy a fenébe!
– Éppen oda igyekszem...
Megigazította kifoszlott zakóujját, félrecsúszott nyakkendőjét, és elballagott a szobája irányába. Járása kissé bizonytalan volt. De előkelő.
Az ikrek szobájában csöndes találgatás folyt.
– Vegyük sorba, kik voltak ott. Majd kiderül, ki köpte be – javasolta Öcsi, mert ő rendszeres volt.
– Olajos! – mondta Joe.
– Más is volt! – vitázott Satya, és sorolni kezdte: – Apóka, Pityi, Gonda Tibi, Tojás, a pszichológus, Setét Laci és Páncél Sanyi orvostanhallgatók, Bömbi meg mi hárman.
– És Olajos! – erőszakoskodott Joe.
– Ne hülyéskedj már! – szólt rá Satya. – Kizárásos alapon kell dolgoznunk. Mi hárman kiestünk. Maradtak a többiek. Apóka és Pityi kiesnek, mert kurucok, születésük óta utálják a németeket. Olajos egy sportfiú. Jellemtelen, de ilyent talán mégsem csinál. Gonda Tibi mulya, de nem köphet, mert a származásával bajok lennének, ha megpiszkálják. Tojás hülye, és azt sem tudja, miről van szó.
– Igen! – hagyta rá Öcsi. – Tényleg hülye. Még arra sem jó, hogy beköpjön valakit. Csak a tudatalatti érdekli.
– Olajos! – ismételte magát Joe.
– Várj! – fogta vissza Satya. – Van még Setét Laci, aki ugyan csodálja a németeket, de rendes srác, és szereti a Bárót. Jó haverja.
– Páncél Sanyi sem képes ilyen aljasságra. Csöndes, becsületes fickó.
– Olajos! – mondta harmadszor is Joe.
– Miért utálod annyira Olajos?
– Mert kölnizi magát!
– Bolond!
– Nem bolond! Jellemtelen.
– Miből gondolod? A kölniből?
– Szerintem egy férfinak legyen józan dohány- vagy pálinkaszaga.
– Ezért jellemtelen? Mert kölnizi magát?
– Nem! Mert az! És spicli!
– Honnan tudod? Szag után?
– Na, hallgassátok meg a kis mesémet!
– Hallgatunk áhítattal!
– Egyszer volt, hol nem volt, még az óperenciás kollégiumon is túl, volt egyszer egy gyönyörű szőke lány. Úgy hívták, Dusa. Az óperenciás kollégiumon innen volt egy királyfi. Álruhában, úgy hívták, hogy Joe.
Satya beleszólt:
– Ők ketten szerették egymást. Itt a vége, fuss el véle!
– Kuss! – utasította szelíden rendre Öcsi. – Hadd mesél jen! Hátha kivételesen van értelme.
– Joe úgy érezte egyszer, mondjuk tegnapelőtt, mikor a társalgóban befejeződött a vetélkedő, hogy múlhatatlanul látnia kell Dusát. Hét nap, hét éjjel csak egy perc volt, míg átment a kollégium túlsó oldalára. Vágya teljesült. A gyönyörű szőke lány lejött az emeletről. Sőt sétálni is elment Joe-val. A séta hosszú volt. Az idő rövid. Sötétben jöttek visszafelé.
– Joe – szólt Satya –, ha abba nem hagyod ezt a népmesét, és nem térsz rá a lényegre, én leszek a sárkány, és tüzet fújok!
Joe figyelmen kívül hagyta a hozzá méltatlan közbeszólást. Folytatta:
– Mivel az álruhás királyfi közelről akarta látni a hetedszép Dusát, eléggé összebújva jöttek a sötét utcán. Hát ahogy jönnek, jöndögélnek, egyszer csak a királyfi azt mondja: "Embertelen szagot érzek." Igaza lehetett, mert előttük ment a gonosz varázsló, aki nagyon Olajos volt.
– A lényegre! – kiáltatta most már Öcsi is.
– A lényeg most következik. A királyfi azt mondta: "Vegyük föl a láthatatlanná tevő köpenyt. Csináljunk úgy, mintha szerelmespár lennénk és csókolóznánk. Lessük ki a gonosz varázslót!" Úgy is tettek. Sikerült. A csókolózás. A kilesés is. A gonosz varázsló a fekete lovagok házába ment. Fertályóráig maradt ott. Dusa addig leste láthatatlanul, mint a szerelmespár egyik fele, Joe meg mint a másik fele.
– És ezt te csak most mondod?
– Nem akartam Dusáról pletykálni.
– Ütődött.
– Azért, mert velem csókolózott?
– Na! – szólt határozottan Öcsi. – Elég a tanmeséből meg a hülyéskedésből. Nem bizonyíték a spicliség mellett, ha egyszer ott járt.
– Nem egyszer! Gondolhatjátok, hogy ezek után tegnap nagy szükségét éreztem, hagy fölkeressem Töviséket.
– Miért?
– Mert valamikor házitanító voltam náluk. Nagyon hülye gyerekük van. Meg szappangyáruk.
– És?
– És remek konyakjuk.
– Ezért mentél?
– Is. Meg mert majdnem szemben laknak a nyilaslaktanyával. Olajost is ismerik.
– Mit tudtál meg?
– A lányuk férjhez ment.
Satya dühöngeni kezdett.
– Szétverem a fejed!
– Nem én vettem el! – védekezett Joe. Látta, hogy másik kettő már robban a türelmetlenségtől.
– Nem marháskodom tovább. Megtudtam, hogy Olajos esténként rendszeresen bejár a nyilasokhoz. Szállítja a híreket. Másért mi az istenért járna be?
– Ez elég! – állapította meg Satya.
– Ez sok! – vélte Öcsi.
– De mit tehetünk? – tanácstalankodott Joe.
– Semmit – zárta le Satya –, legfeljebb még jobban tartjuk a szánkat. Különösen ha Olajos is a láthatáron létezik.
Ez látszott a leghasznosabbnak. Többet tanultak. Kevesebbet voltak társaságban. Még kevesebbet beszéltek. Csak tömény hülyeségeket. Ez nem volt senkinek szokatlan. Máskor is sokat marháskodtak.
Néhány napot megint elütöttek így, viszonylag eseménytelenül. Míg egy napon délután Öcsi jött valahonnan haza.
– Mennyi mindenféle masinájuk van ezeknek a sváboknak! Az ember azt sem tudja, mi mire való.
– Mit láttál? kérdezte minden különösebb érdeklődés nélkül, csak udvariasságból Joe.
– Jött egy nagy zöld teherautó. Egy láda az egész! A tetején meg karika van és forog. Mikor a kapunkhoz értem, láttam, hogy egy másik ugyanilyen meg az állomás felé van. Időnként egy kicsit másztak. Aztán csak álldogáltak, és forgatták a karikát.
– Az istenít! – ugrott föl Satya. – Mennyire vannak Innen?
– Lehetnek egy kilométerre...
– Merre állnak pofával?
– Felénk.
Satya lerogyott.
– Fél óra alatt ideérnek mászva és tapogatva. Szegény Gonda.
– Mi van Tibivel? Beteg?
– Nem! Halott! Legalábbis halmarosan az lesz... Neki van rádióadója...
Joe hirtelen elkapta Satya karját.
– Azok az autók rádiót keresnek?
– Igen, és meg is találják, ha adásban van.
– Szóljak Gondának? – kérdezte Öcsi.
– Várj! – parancsolt Joe. Majd isméi Satyát faggatta: – Mióta tudsz az adóról?
– Egy hete. Rányitottam Tibire. Az a marha elfelejtette az ajtót bezárni. Figyelmeztessétek!
– Várjatok! Más is tud az adóról?
– Nem, senki. Látjátok, nektek sem szóltam.
Joe döntöd.
– Olajos az előbb ment el. Az ablakbál láttam. Szobatársa nincs. Értitek?
Értették. Már ugrottaik is. Mentek le a földszintre. A sietést visszafogták. Ne legyen feltűnő. Tibi ajtaja zárva volt. Kopogtak, és Satya beszólt:
– Ne pakolj semmit. Én vagyok. Eressz be gyorsan!
Az ajtó kinyílt. Gonda meglepett arccal állt. Azt hitte, Satya egyedül jött. A három egy kicsit sok volt számára. Tiltakozni azonban nem volt ideje. Félretolták az ajtóból. Mentek az íróasztalhoz. Satya kihúzta az alsó fiókot.
– De... – próbált Tibi tiltakozni.
– Nincs de? Csönd van, te marha... – szelídkedett Öcsi. Satya pedig kiemelte a masinát a fiókból. Hozzányalábolta a drótokat is. Majd Joe-t utasította:
– Fogd a szerszámokat, és nyiss ajtót a szomszédban – intett a fejével Olajos szobája felé, amelyik közvetlenül a kapu mellett volt.
Joe kiválasztott egy jól marokba illő, nagy csavarhúzót. A folyosó üres volt. Az ajtót kipattantani pillanatok műve. Majd egy intés az őrt álló öcsi felé, és Satya már át is vitte az árulkodó masinát. Berakta az íróasztal alsó fiókjába. Szerencsére csak néhány fénykép volt benne. Belefért. A drót végét a konnektorba dugta.
– Be tudod úgy állítani ezt a dögöt, hogy automatikusan adjon? – Mordult a betámolygó Tibihez.
– Be...
– Akkor ne bégess, hanem csináld!
Tibi babrált valamit a masinán. Csavargatott gombokat, figyelte a mutatókat, aztán lenyomott egy kapcsológombot.
– Megy...
– Mi is! Gyere velünk!
Joe visszapattintotta az ajtót, és fölballagtak az emeletre.
– Most már mondjatok valamit, hogy én is értsem – könyörgött Tibi.
– Mindjárt megérted, te kisokos! Azt hiszed, elég, hogy betetted a fiókba a rádiódat. Ott úgysem turkál senki?
– Na de...
– Gondácska! – fuvolázott Satya. – Én tudtam a masinádról, más senki. Nem kérdeztem, hogy kinek üzengetsz. Most sem kérdezem. Nem is akarom tudni. Nem a németeknek, mert azok itt varrnak. A többi nem érdekel.
– Most miért?...
– Gyere a mosdóablakhoz, és megérted!
Törülközőt fogtak meg szappant. A mosdóban nem volt senki. Joe rámordult Tibire:
– Állj az ablakhoz, és törülgesd a kezed!
– Nem vizes!
– Nem is azért! Közben nézz kifelé! Mit látsz?
– Az utcát. Emberek mászkálnak.
– Mást nem?
– Nem.
– Akkor még figyelj egy kis ideig!
– Teherautó jön lassan.
– Nézd meg jobban!
– Hiába a nézem... Nemhiába nézem! Úristen, aki az égben lakozol! Bemérőkocsi!
– Látod, te baromfi! Be is mérte a kis pletykás gépedet.
Gonda Tibi lassan olyan színt öltött, mint a mosott len. Megkapaszkodott a kezében tartott törülközőben, hogy fenékre ne üljön.
– Ne sárgítsd el a nadrágodat, fiú – bátorította Öcsi. – Most már más szorul helyetted. Figyeld, hogy mi lesz itt perceken belül! Gyerünk a szobánkba!
Az épületet pillanatok alatt körülvették a németek. Egy tiszt vezetésével a kapu felé tartott egy szakasz. Bedobogtak. A portás ijedten állt fel kis üvegkalitkájában. A rámeredő géppisztolycső nem biztatta semmi jóval. Két őr mellé állt. Vezényszavak pattogtak. A földszinten kezdték a házkutatást. A kapu melletti két szobát vették szemre. Mindkettő zárva. A puskatus kinyitotta. Olajos szobájából hamarosan német kiabálás hallatszott. A tiszt odalépett. Egy perc múlva ki is jött.
– Ez a szoba kié? – kérdezte a portás meglepetésére magyarul és majdnem tökéletes hangsúllyal.
– Olajos István egyetemi hallgatóé.
– Egyedül lakik?
– Igen.
– Most hol van?
– Nem tudom...
– Mikor ment el?
– Percekkel ezelőtt.
– Az épületet senki nem hagyhatja el! Senki nem telefonálhat! Mindenki bejöhet. Maga nem szólhat senkihez. Értve?!
– Igenis!
Ezután parancsokat osztott a körülötte álló katonáknak. Parancsai nyomán ismét működni kezdett a jól olajozott félelmes emberi gépezet.
Az autókat elvezették. Az épületet körülvevők látszólag eltűntek. Behúzódtak a szomszéd házak kapui alá. Kettő betelepedett Olajos szobájába, kettő a kollégium kapuján belül álldogált. Másik kettő a tiszttel együtt a portás fülkéjét foglalta el.
Néhány perc múlva Setét Laci, az orvostanhallgató indult neki a lépcsőnek. Az emeleti folyosó legvégén lakott. A történtekről halvány gőze sem volt. Viszont randevúja igen.
A kapuban előtte termett egy nagydarab géppisztolyos német.
– Darf man nicht hinausgehen!
– Nem értem! – mondta Laci, mert nem is értette. 
A géppisztoly csöve fölemelkedett. 
– Zurrück! – reccsent a nagyméretű sváb hangja, miközben a visszafelé vezető lépcsőre mutatott.
Setét a géppisztolyra nézett, és hirtelen vélemény változtatott.
– Értem... – mondta csöndesen, és visszaballagott az emeletre.
Néhányan hazafelé jöttek kies kollégiumukba. A kapuban meglepetve tapasztalták a számukra kirendelt díszőrséget. De nem szólt hozzájuk senki.
Emilke is hazajött. Az ő szobája volt a földszinten a bejárattal szemben. Az, amelyikben a házkutatást kezdték.
Amikor a szobájába lépett, legyökerezett a lába.
Az ajtó feltörve, a holmija úgy festett, mint szénakazal forgószél után.
Úgy érezte, méltánytalanság érte. Tiltakozni akart. Visszament a kapuhoz.
– Kérem szépen! – kezdte emelt hangon. – Az én szobám... – És a felfordulás felé mutatott.
Tovább nem is jutott.
– Halts maul! – harsant az egyik német. A géppisztoly intett. – Geh' in die Hölle!
Emilke német tudása sem terjedt ilyen magas szintig, de a hangsúly világos volt. Ment. Na, nem a pokolba, ahova küldték, hanem a fölforgatott szobájába. Megpróbált viszonylagos rendet csinálni. Nehéz volt.
Fél óra múlva Olajos is megérkezett. Könnyed járásán a kisportolt test és az anyagi gondtalanság érződött. Fütyürészve jött be a kapun. Mosolyogva vette tudomásul a németeket. Indult a szobája felé.
A portás bólintott a tisztnek. Az kihúzta a revolverét, és Olajos után lépett. Mikor az ajtóhoz értek, és Olajos a kulcsát kereste, a tiszt hátulról megtaszította. Ettől betámolygott a feltört ajtón. Bent két markos német fogadta. Meg két géppisztoly és egy pofon.
A szép fiú arcához kapta a kezét, és magyarázkodni próbált:
– Ne bántsanak. Én nyilas vagyok!
Majd észbe kapott, hogy németekkel áll szemben. Megpróbálkozott németül.
– Ich bin... ich bin... – De más nem jutott az eszébe.
A tiszt szólalt meg:
– Ja! Du bist! Beszélj magyarul, te piszok! Mit akarsz mondani?
– Én nyilas vagyok! Én vagyok az összekötő. Én szállítom a híreket!
– Úgy? Szóval kétfelé dolgozol, te aljas! Régi trükk! Élőszóval a nyilasoknak, rádióval az oroszoknak! Na, majd elmondod a kis mesédet más körülmények között. Gyerünk! – intett a pisztolyával.
Az egyik katona előrelökte Olajost, és mögé állt géppisztolyával. A másik a hátára csúsztatta fegyverét. Felnyalábolta az árulkodó rádiót, és vitte.
A menet megindult. Egy intésre csatlakozott a kapuőrség is. A szomszéd házakból is kiszivárogtak a németek. Eltűntek Olajossal és a rádióval együtt. Ki autón, ki gyalog.
Satyáék az ablakból látták.
– Szegény Olajos... – sóhajtott Gonda.
– Mindig jómódú volt – ellenkezett Joe –, de most én sem cserélnék vele.
– Nem is tudom, hogy köszönjem meg, amit értem tettetek...
– Ha megpróbálod, fenéken rúglak! – figyelmeztette Öcsi.
– Különben sem a te hülye személyedért történt az egész! – világosította föl Joe. – Mi nem kérdeztük, hegy kivel társalogsz az éterben...
– Én... – kezdte Tibi.
– Kuss! – vágta rá Joe. – Ezután sem vagyunk rá kíváncsiak.
Most Satya komolykodott.
– Minket nem érdekel a politikai meggyőződésed, sem a külföldi kapcsolataid. Az ütődött vigyázatlanságod miatt pedig megérdemelted volna, hogy fritzék csináljanak a bőrödön néhány lyukat.
Öcsi kontrázott:
– Ne légy büszke! Ebben az ügyben nem te voltál a főszereplő, hanem Olajos. Miatta történt minden.
– Na de miért?
– Emlékszel Báró esetére?
– Igen.
– Mire, emlékszel?
– Járt a szája. Ezt nem kellett volna. Elvitték, megverték. Ezt sem kellett volna.
– Honnan tudták, hogy járt a szája?
– Valaki besúgta?
– Az elméd egyre élesebb! – dicsérte Joe, eléggé kétértelműen. Aztán folytatta az oktatást: – Ki lehetett?
– Olajos?
– Nyert! Eltalálta!
– Miből jöttetek rá?
– Bejárt a nyilasokhoz.
– Ki látta?
– Én!
– Ez elég...
– Ez sok!
– És nem sajnálod?
– Nem!
– Lehet, hogy agyonlövik...
– Nem valószínű.
– Miért?
– Inkább akasztják!
– Cinikus vagy.
– Nem vagyok. Szilárd véleményem, hogy mindenki megérdemel egy darab kötelet, aki a kenyeres pajtásait besúgja akárkinek! Ha az amerikaiak lennének itt, és azoknak sugdosna a rózsás fülébe, akkor is!
– Nem osztani a véleményedet.
– Nem is kértelek semmiféle számtani műveletre. Jobb, ha eltűnsz valamerre. Ha ezek mégis megneszelnek valamit, te is megkeresed, hova lett Olajos.
– Gondoljátok, hogy lépjek le?
– Erősen gondoljuk! Zavarsz bennünket, mert most már tudod, hogy tudjuk...
– Lelépek.
– Ég beléd! Vigyázz a bőrkédre!
– Igyekszem, srácok. De azért, ha nem akarjátok, akkor is kösz! Egyben közlöm veletek, hogy az a ki masina elmondta nekem, hogy a németek és a nyilasok provokátorokat dobnak be. Jó lesz, ha vigyáztok!
– Tűnj el!
Eltűnt. Hosszú ideig nem tudtak róla.
– Tulajdonképpen ez az egész nagy marhaság volt részünkről! – állapította meg Satya.
– Rá is fázhattunk volna – tódította Öcsi.
– De balhénak isteni! – lelkendezett Joe.
– Isteni, de az első és utolsó! – zárta Satya. – Nem kell a bőrünket a vásárra vinni senkiért és semmiért.
– Helyes! – vágta rá a másik kettő.
Este a társalgóban Emilke méltatlankodott:
– Felforgatták a szobámat!
Joe ugratta:
– Észrevetted?
– Fél napig rakodtam.
– Legalább egyszer rend van nálad.
Tojás, a pszichológus újságolta suttogva Joe-nak:
– Hallottad? Olajost elvitték.
– Beteg? – értetlenkedett Joe.
– A németek vitték el.
– Szótárt vitt magával?
– Te egy szadista vagy! Tudom, hogy nem szeretted soha Alajost. Miért?
– Mert kölnizte magát. Arra allergiás vagyok.
– Szívtelen!
– Az is volt? Nem is sejtetten. Akkor jó is, hogy nem szerettem. Te nem kölnized magad?
– Nem.
– Kár...



V. FEJEZET
Kiderül, hogy a giliszta tényleg hasznos,
de Gézán az sem segíthet, ha ügyesen
harcol. A veremásás pedig fárasztó és
veszélyes mesterség
Az a ritka alkalom volt, amikor nem ebédeltek együtt hárman. Öcsi már otthon heverészett. Joe és Satya ültek az ebédlőasztalnál. Hat hely még üres mellettük. 
– Nem tapasztalom, hogy javulna a koszt – dörmögött Satya, miközben a levesnek nevezett híg löttyöt kanalazta.
Közben az asztal benépesült. Setét, Tojás, Emilke, Apóka, Pityi és Báró telepedtek melléjük. Szedték a löttyöt a tálból.
Ezalatt a felszolgáló lerakta a tálcáról a második fogást. Sok kelkáposzta, kicsi hússzelettel, tányérokra kiadagolva. Satyáék már végeztek a levessel, és a kelkáposztához kezdtek. Joe arca a második falatnál megdermedt. Lassan a szájához nyúlt, és kihúsolt onnan egy tisztességes nagyságú fél gilisztát. A szájában lévő falatot megrágta, lenyelte, majd megszólalt: 
– A másik feledet megettem – mondta szomorúan a gilisztának. – Jó volt.
Satya nézett és hallgatott. Hat koppanás, amint hatan letették az evőeszközt. Tojás a szájához kapott. Halkan, diszkréten böffent egyet, és kirohant az ebédlőből. Öten követték. Nem rohanvást. Lassan.
Joe szó nélkül a tányérjára tett három adag gazdátlan húst. Satya követte a példát.
A fél giliszta a tányér szélére került. Ott pihent az ebéd végéig.
– Tedd el azt a dögöt máskorra is! Nagyon hasznos! – ajánlotta Satya, mikor a fejenként négy adag hústól jóllakva a szobájuk felé indultak.
Délután tanultak. A vizsgák vészesen közeledtek. Muszáj volt.
– Az éjjel zűr volt – újságolta Setét Laci, aki csak ezért ugrott be a szobájukba.
Erre csönd következelt.
– Meg sem kérdezitek, hogy mi?
Öcsi válaszolt, halálos nyugalommal:
– Egy: állandóan zűrök vannak. Nem újság. Kettő: ha nem kérdezzük, akkor is elmondod. Ki vele!
– Éjjel kézigránátot dobtak egy nyilas járőrre. Négyen voltak a járőrben. Egy meghalt, három megsebesült. A merénylőt nem tudták elfogni.
– Mást nem tudsz? – kérdezte unottan Joe.
– Nem... – mondta meglepetten Setét.
– Mi sem – szögezte le Joe. Majd a süket szöveg következett: – Tudod, az emberek manapság minden feleslegeset eldobálnak. Ki egy rossz cipőt, ki egy fölösleges kézigránátot. Nem érdekes! Pont rossz helyre esett! Hát aztán?
– Nem vagy normális!
– Állította valaki az ellenkezőjét? Megverem!
– Na, szervusztok! – búcsúzott az orvosjelölt, mint akinek ebből elege van. Úgy is volt.
Mikor kiment a szobából, Öcsi szólalt meg:
– Kedves barátunk, Géza munkához látott.
– Igen. Valószínű... – hagyta rá Satya. 
Joe szólt bele:
– Még ha ketten lennének! Vagy esetleg hárman! Talán sikerülne.
– Ne hülyéskedj állandóan! – utasította rendre Öcsi. – Szólni Gézának, azt nem lehet, mert akkor rájön, hogy mi tudunk a dolgairól. Meg hát úgyis hiába. Ha tudja, hogy ráfizet, akkor sem hagyja abba.
– Más baj is lehet... – aggályoskodott Satya.
– Mi a fene baj lehet azonkívül, hogy ennek az őrültnek kitekerik egyszer a nyakát? – kíváncsiskodott Joe.
– Az – világosította föl Satya –, hogy végül is fejünkre hozza az áldást. A rádió miatt már úgyis gyanús a kollégium. Még csak ő hiányzik. Aztán mindennaposak lesznek nálunk a nyilasok meg a németek.
Joe igazat adott.
– Ételben is jobban szeretem a franciásat. Pillanatnyilag azonban nem tehetünk semmit. Ez van, ha nem is kell szeretni. Nem válogathatunk. Gézát pedig hagyjuk futni. Sajnálom, mert jó haver, és most a falnak szalad, de nem segíthetünk.
Jósnak is bevált volna.
– Ikrek! Az ördög bújjon szívetek csücskibe! – köszönt rájuk illendően néhány nap múlva egy csöndes délután a Kis Marcsában Motyka. Konya bajuszát kétfelé törölve folytatta: – A legvadabb tanulási időben is a kocsmában talállak meg benneteket?
– Ha már így rájöttél, akkor bevallom: igen! – hajtotta le álszenteskedve a fejét Joe. – Tekintve, hogy ez hely – és körülmutatott nagy mozdulattal – nem más mint kocsma, nem tagadhatok tovább. Hogy találtad ki?
– Fogd már a szádat, hogy az úristen egere rágja meg, és adjatok inni?
– Ülj le és igyál! – invitálta Satya.
Öcsi kíváncsiskodott:
– Milyen hírt hoztál?
– Ocsmányat! – Megitta a bort, aztán mesélt: – Este a szigeten voltam...
– Éjjel is? – célzott az ott lakásra Joe.
– Igen. Éjjel is! Van ott egy nagyon vacak, elhagyott halásztanya. Az esőtől megvéd. Ott ültem ajtajában egy tuskón. Onnan kilátni a bozót közt a vízre. Szép holdfény volt.
– Mit, láttál?
– Ne sürgess! – Felhajtotta a harmadik pohár bort. – Éppen le akartam feküdni, amikor látom, hogy a parton valaki bujkál a bokrok között. A hold jól odasütött. Láttam, amikor lebújt az út mellett. Várt. Én is.
– Sokáig várt? – türelmetlenkedett Joe.
– Csak annyi ideig, míg egy pohárral töltesz ebbe a rossebes pohárba, amelyik mindig üres, mint az énekes koldus zsebe.
Joe töltött. Motyka kihörpentette. Aztán folytatta:
– Három nyilas jött az úton. Puskásan. A bujkáló hagyta őket elmenni a bokor mellett. Aztán eléjük dobott valamit a fejük fölött.
– Aztán mi volt?
– Egy éktelen nagy durranás!
– És?
– Az a két nyilas, amelyik elöl ment, elvágódott, mint a zsák. A harmadik beugrott egy fa mögé. Mivel a robbanás elöl volt, hát úgy állt be, hagy a leskelődőnek az egész hátát mutatta.
– Aztán?
– A leskelődő nagyon nyugodtan fölegyenesedett. Előhúzott egy nagy pisztolyt a zsebéből, és úgy lelőtte, mintha csak a ligeti céllövöldében csinálná. 
– Aztán mi történt?
– Odament a hullákhoz. Valamit elszedett tőlük, és elindult a híd felé. De ez hülyeség volt.
– Hogy elszedte tőlük a lőszert?
– Nem. Hogy a híd felé indult. A dörgésre, lövésre vagy tíz nyilas került elő. A sistergő ménkű tudja, honnan. Kettő a halottakat nézegette, a többi a lövöldöző nyomába indult. Az meg már csak a híd felé mehetett a házak között. Lőttek is utána. A híd elején meg egy német őr. Az csak forgolódott körbe, mint a tojógalamb. Nem tudta, ki lődöz kire. Csak hallotta, hogy feléje is süvítenek a golyók. A menekülő viszont tudta. Mire az őr lőtt volna, már halott volt. De én is, ha nem adtok inni!
Adtak.
– Aztán továbbfutott az az esztelen a hídon. Már félúton volt, mikor rájött, hogy csapdában van. A híd végén már nyüzsögtek a németek; ezen az oldalon meg ott voltak tömegével ezek a fekete ruhás állatok.
– És? Mi történt?
– Lőtték veszettül. Az meg, mikor látta, hogy nincs menekülés, keresztüldobta magát a korláton.
– A híd közepén?
– Ott.
– Beleesett a vízbe?
– Hát hová a francba esett volna? Az édesanyja kötényibe? Nem láttam ugyan, mert felhő jött a hold elé. A németek meg a nyilasok negyedóráig lődöztek valamire a vízbe.
Rövid hallgatás után Öcsi szólalt meg:
– Fölismerted?
– Igen.
– Géza volt? – Az...
– Nem végezhette másképp! Csúzlival nem lehet elefántra vadászni! – állapította meg Joe.
– És te mit csináltál azután? – faggatta Motykát Öcsi.
– Eljöttem, ahogy tudtam. Nem maradhattam ott. Biztos átkutatják a környéket. Elmeillem az állomásra. Ott aludtam a váróteremben. Rohadtul kényelmetlen.
– Szegény Géza! Elment hát a barátja után – mondta Öcsi.
– Bosszú, de ostoba! – dühöngött Satya. – Nem lehet így csinálni! Másképp sem. Nyugton kell maradni! Csak így vészelhetjük át ezt a hülyeséget.
Bözsike, a tank most is végighallgatta az egészet, mert ott állt az ajtóban. Csak most szólalt meg:
– Mondtam én, hogy meghal itt még más is. Háború van. A Géza tanár úr meg úgy szerette a barátját, mint maguk egymást.
– Igaza van, Bözsike! – helyeselt Joe. – Hozzon még egy üveg bort!
Bözsike fordult, és hozta a bort a néptelen "étterem"-be, ahol csak a fiúk ültek. Az üveg mellé egy fehér borítékot is letett.
– Maguknak szól...
Satya fölvette, olvasta a címzést:
– "Az ikreknek."
Semmi más a borítékon. Bélyeg sem.
– Ki hozta ezt, Bözsike?
– Egy lány.
– Milyen?
– Olyan csinos, fiatal, barna.
– Ismerős?
– Nem. Nem láttam se magukkal, se mással. Biztos nem is idevaló.
– Mit mondott?
– Kérdezte, hogy gyakran jönnek-e maguk ide. Mondtam, igen. Akkor adjam át ezt maguknak.
– Név szerint említett bennünket?
– Igen.
– Akkor ismerős küldte. De miért nem postán? – tűnődött Öcsi. – Bontsd már! – siettette Satyát:
Bontotta. Aztán felolvasta:
– "Kedves Ikrek! Közlöm veletek, hagy jól vagyok. A régi helyett új motorkerékpárom van és sok jó barátom. Így rengeteget látok és hallok a nagyvilágból meg a környékről. Ezért tudlak értesíteni benneteket bizonyos ügyekről, amikről már legutóbbi találkozásunk alkalmával is említést tettem. Könyvügynök indult hozzátok. Vigyázzatok, hogy a kollégiumban senki ne kössön vele üzletet. Ne adjatok el neki, és ne vegyetek tőle, mert szélhámos, és az üzletre ráfizettek. Igazolványai pedig szabályosak. Ne dőljetek be neki? Üdvözöl hálás ismerősötök: a Szerelő."
– Ilyen egetverő zagyvaságot még nem hallottam, mióta kétágú vagyok! – nyilatkozott Motyka.
– Utoljára én is csak akkor, amikor tavaly a mitológia vizsgádat hallgattam – válaszolt Joe. – menjünk!
Amíg fizettek, Öcsi még egyszer elolvasta a levelet. Majd darabokra tépve elégette a hamutartóban.
Amikor indulóban voltak, Bözsike megállította Motykát.
– Maga meg ne menjen sehova! A tulaj pár napra elutazott. Van az ivó mögött egy kis szoba. Ott meghúzhatja magát. Mit csámborogna? Még megfázik éjjel valahol.
Motyka maradt, a fiúk indultak. Hazafelé megbeszélték a levelet.
– Ez a zagyvaság nagyon értelmes – jelentette ki Joe.
Majd Satya fejtett rejtvényt.
– Szerelő Gonda Tibi, a motorkerékpár a rádió, amit említett: a provokátor, ő lesz tehát, aki hamarosan érkezik.
– Nem érdekes! Nem pofázunk, nem ugrunk, nem avatkozunk bele – mondta Öcsi, és nagyot szippantott a tavaszesti levegőből.
Befordultak a sarkon a kollégium felé. A sötét házfal mellől fegyveresek léptek eléjük. Négy puskacső meredt rájuk. Megtorpantak. Elemlámpa fénye villant a szemükbe. Egy rekedtes, borízű hang szólalt meg:
– Igazolják magukat!
Szótlanul előszedték a diákigazolványokat. Azok megnézték.
– Persze diákok! – szólt az egyik a fal mellől. Hangsúlyából semmi dicséretet nem lehetett észlelni.
– Azzal, hogy diákok, lógják a katonaságot! Míg a testvéreink kint véreznek a fronton – mondta a másik.
– Mind zsidóbarátok meg kommunisták! – hegyezte ki mondanivalóját a harmadik.
Visszakapták az igazolványukat. Összeszorítod szájjal erőltettek, hogy ne szóljanak a megjegyzésekre.
– Ne csavarogjanak sötétedés után, mert valamelyiket szökött zsidónak nézem, és lelövöm, mint a kutyát! – mondta a rekedt.
Joe mégsem bírta szó nélkül. Nagyon alázatos stílusban beszélt:
– Nem lehetek én, kérem, zsidóbarát, mert a nagyapám hóhér volt. Kommunista sem, mert az apám Ferenc Jóska mellett volt kutyapecér az első háborúban.
– Pofa be! – kiabált rá valamelyik. – Irány haza!
Indultak.
– Mi a ragyának jártatod a szád, ha nem kell? – korholta Satya Joe-t.
– Muszáj volt. Ha nem szólok valamit, hát megfekszi a gyomrom a prédikációjuk. Most legalább törhetik a fejüket, miért nem lehet a hóhér zsidóbarát és a kutyapecér kommunista.
– Tényleg... Miért?
– Akármiért! Azért! Csak! Semmiért! Mit tudom én!
– Joe, te ideges vagy? – érdeklődött barátian Satya.
– Nem! Csak nem szeretem, ha puskát tartanak felém. Különösen akkor, ha a másik végén egy barom álldogál, aki ok nélkül is elsüti. Bár ha én állok előtte, az már elég ok.
– Igazad van, de még a te stílusodban sem érdemes kötözködni!
– Rendben van, Satya! Igazad van – adta meg magát Joe, ami igen ritka alkalom volt.
A ritka alkalom és a csendes tavaszi este kapcsán visszaértek a kollégiumba.
Alig telepedtek le a szobájukban, Emilke kereste meg őket.
– Nagyon fontos és diszkrét dologban szeretnék veletek tárgyalni...
– Nőügyekkel nem foglalkozunk! Lelki szemetesládát nem játszunk! – jelentette ki Öcsi.
– Nem nőügy – tiltakozott Emilke.
– Hát? Zene? – kérdezte Joe. – Nem értünk hozzá!
– Az sem. Csak ti tudtok segíteni. Mert olyan rendesek, talpraesettek vagytok.
– Ne udvarolj, zenész! Mondja meg, mi kell!
– Diszkréció, élelem és papír.
– Mi ez a sületlenség? – kérdezte Satya.
– Elmondom...
– Erre várunk szívrepesve!
– Ma délután bekopogott hozzám egy srác.
– Mást vártál? – ugratta Joe. – A kollégiumba lányok nem jöhetnek.
– Ne bolondozz, Joe! Aki hozzám jött, egy szegény, kiéhezett menekült. Egy szökött zsidó munkaszolgálatos.
A három fiú egyszerre ugrott föl.
– Most hol van?
– A szobámban.
– Mit csinál?
– Eszik.
– Az jó. Addig nincs vele baj! Milyen a külseje?
– Rongyos.
– Miért jöttél hozzánk?
– Segítsetek neki élelmet szeretni! Ha papírokat is tudtok, azt is.
– Papírt is eszik?
– Igazolvány kell, Joe! Amivel továbbmehet.
– Idáig mivel jött?
– Bujkálva.
– Egész jól csinálta!
– Segítetek? – kérdezte könyörögve Emilke.
– Hát persze! Valakin segítünk! – válaszolt Joe, mielőtt a társai megszólalhattak volna. – Gyerünk! Nézzük meg a fiút. Ismerkedjünk meg vele!
A másik kettő kelletlenül indult.
Emilke fontoskodva zárta ki szobája ajtaját, amit házkutatás óta megcsináltak. A fiúk bementek. Bent egy sunyi képű fiatalember ült az íróasztalnál. Haja mélyen a homlokába nőtt. Közben evett. Amikor a fiúk beléptek, felállt.
Bemutatkoztak.
– Ők a barátaim! Rendes srácok! Segítenek.
– Ne haragudj, de azt hiszem, megérted, hogy kérünk tőled valami bizonyítékot, hagy ki vagy.
– Semmi papírom nincs – mondta az csöndesen. – Mindent elszedtek tőlem. Csak ez maradt nálam véletlenül. – Egy nyugtatömböt mutatott. – Valamikor könyvügynök voltam.
– Szinte sejtettem... – mondta Joe – olyan könyvügynök formád van. Milyen könyveket árultál?
– Külföldi irodalmat elsősorban.
– Természetesen Thomas Mannt, Voltaire-t, Zolát, Manét, Van Goghot.
– Igen, mindezeket.
– Derék dolog a kultúrát terjeszteni!
– Tudtok rajtam segíteni?
– Tudunk? Mi mindenkin tudunk segíteni! Mi vagyunk a helyi Vöröskereszt, a Róbert bácsi! – halandzsált Joe. – Mire van leginkább szükséged?
Ahogy nézem, leginkább egy jó fürdőre! Emilke, adj egy pizsamát a vendégnek. Hadd menjen ki a fürdőszobába. Attól fölfrissül. Aztán majd megbeszéljük a többit.
Satya vette a lapot. Segített vetkőzni, pizsamát venni. Emilke elkísérte vendégét a fürdőbe. Meleg vizet eresztett. Szappant adott meg törülközőt.
Joe ezalatt villámgyorsan végigkutatta a vendég rongyait. Sokáig nem talált semmit. A zsebek üresek voltak. A bélés nem. Ötszáz pengőt talált a nadrág farzsebe mögött egy titkos zsebben. Százasokban. Mellette egy igazolványt. Nyilast.
Mire Emilke visszatért, Joe visszarakodott. Hiánytalanul.
– Gyere, Emilke! – fogta karon. – Megyünk és segítünk! Ti addig – fordult a társaihoz – szórakoztassátok szegény menekültet.
Azzal szedték a lábukat, le a lépcsőn, ki a sötét utcára.
– Hova megyünk? – lihegte sietés közben Emilke.
– Megkeressük az elveszett eszedet!
– Az én eszem megvan!
– Ez látszik legkevésbé rajtad!
Közben a sarokra értek. Joe lassított. A négy puskacső fölemelkedett. Joe megelégedéssel vette tudomásul. Mielőtt a puskások rájuk kiáltottak volna, megszólt:
– Hála istennek, hogy megtaláltam magukat! Már aggódtam, hogy elmentek! Egy szökött zsidó jött a kollégiumba. Tőlünk kért segítséget. Jöjjenek, és vigyék a mélységes fenébe!
– Hol van most az illető személy?
– A baráton szobájában – bökött Emilke felé, aki úgy állt olt, mint aki nagyon ijedt. Az is volt.
– Mutassák az utat! – határozott gyorsan a rekedt hangú.
Loholtak visszafelé. A négy nyilas puskástul utánuk.
A szobaajtó előtt megálltak. Joe az ajtóra tapasztotta a fülét. Az egyik nyilas követte a példáját. Éppen jókor.
– Ütöttek-vertek bennünket. Moslékot adtak enni – panaszkodott szívbe markolóan a menekült. – Hárman szöktünk. Én leütöttem az őrt. A társaimmal nem tudom, mi lett. Valószínűleg elkapták őket. Nekem sikerült.
– Eddig igen! – lökte be az ajtót a nyilas. Puskacsövek ijesztgették a bentieket, akik mintegy zsinóron ugrottak föl a látványra.
– Nyilván erre a fiatalemberre van szükségük – mutatott Satya a kölcsönpizsamában pompázó sunyira. – Vigyék! Nekünk elegünk van belőle!
– Na! Indulás! – kiabált rá az egyik nyilas a szelíd menekültre.
Annak az arcát elöntötte a düh.
– A ruhámat... – mutatott a rongyaira.
Puff! Ez volt a válasz. Puskatus adta, A puska gazdája még meg is toldotta.
– Ne kapkodj a rongyaidért! Nem lesz rájuk szükséged. Hallottam az ajtó mögül mindent. Gyilkos csavargó vagy! Megdögölhetsz ebben a pizsamában is!
Kilökték az ajtón, és eldübörögtek vele.
Az egyik még visszaszólt:
– Maguk derék hazafiak. Ha diákok, akkor is!
– Miért tettétek? – roskadt magába Emilke, és eltakarta elborzadt szemét, mint drámai hős a harmadik felvonásban.
– Hazafias kötelességünket teljesítettük! – szavalta Joe, miközben egyik kezét a szívére tette, másikat a levegőbe emelte. – Életünket és vérünket! A csalókat és szélhámosokat! A bőrünkre viszont vigyázunk!
– Mit zagyválsz itt összevissza?! Azt a szerencsétlent talán minden megkérdezés nélkül agyonlövik. Lehet, hogy be sem kísérik a laktanyába. Ki sem hallgatják!
– Remélem! – mondta Öcsi.
– Úgy legyen! – toldatta meg Satya.
– Ámen! – fejezte be Joe.
– Rohadt, álszent, vérengző dögök vagytok! – fakadt ki Emilke.
Amazok összenéztek. Majd Joe szólalt meg:
– Sértegetésünk miatti tettleges dorgálásodat egyelőre elhalasztjuk. Nézd meg jobban szegény mártír rongyait!
Emilke odanézett.
– Rongyok. Mit nézzek rajtuk?
– Tapogasd is meg!
Undorral megfogdosta. Megtalálta a pénzt és az igazolványt. Értetlenül forgatta egy ideig, aztán csendben visszadugta a rongyokba.
– A véleményed? – incselkedett Joe.
– Úristen...
– Nem az! Provokátor... – világosította föl Öcsi.
Majd Joe folytatta:
– A vérengző dögök most elvonulnak emberhústól hemzsegő barlangjukba. Te pedig elmélkedj, hogy mi lett volna belőled, ha beugrasz ennek a csavargónak, aki egyébként sorsüldözött, szegény menekült.
– Ne haragudjatok...
– Rád nem lehet haragudni. Kis ütődött vagy. Így születtél. Csodagyereknek. Már egyéves korodban volt annyi eszed; mint most. Úgy is maradt.
– Honnan tudtátok?... – hagyta figyelmen kívül Joe célzásait Emilke.
– Hogy idióta vagy? Már régen tudjuk! Ismerünk! – adta vissza Öcsi.
– Azt, hogy provokátor!
– Tudod, éjjel álmomban megjelent egy kis törpe. Nem olyan gonosz törpe, hanem egy jóságos. Megszólalt...
– Joe! Hagyd a hülyeségeidet! Mondd, hogy semmi közöm hozzá!
– Most már mondanom sem kell. Na, próbálj meg aludni. Hátha neked is megjelenik a törpe.
– Törpe ide, törpe oda – töprengett Emilke –, sajnálom.
Három csodálkozó szempár meredt rá. Majd Satya szólalt meg:
– Mit sajnálsz, te együgyű?
– Az új pizsamámat. Abban vitték el...
– Ezért a hülyeségért örökre szívembe fogadtalak! – jelentette ki Joe.
– Ezzel mit csináljak? – mutatott a rongyokra tanácstalanul Emilke.
– Tedd el valahova! Ha keresik, oda kell adni így, ahogy van. Ha nem keresik, annál jobb.
Nem keresték. Hiába is tették volna. Másnap mindenkit kirúgtak a kollégiumból – korra, vallásra, politikai meggyőződésre és a szája méretére való tekintet nélkül.


VI. FEJEZET
Az ikreket kidobják, besorozzák,
vizsgáztatják, letolják és dicsérik.
A halat nem. Azt megeszik
Még aznap este megtudták a szívderítő hírt. A porta melletti hirdetőtáblán a következő papír jelent meg:

PARANCS!
A kollégiumot katonai célokra lefoglaltam. Felszólítom a lakóit, hogy huszonnégy órán belül az épületet minden ingóságukkal együtt hagyják el! Aki a parancsot nem teljesíti, kilakoltatják.
Olvashatatlan aláírás
Városparancsnok
Pecsét (Több)

– Szűkszavúak – mondott véleményt Joe.
– Pont a vizsgák kezdetekor! – méltatlankodott valaki az olvasók tömegéből.
– Én tiltakozni fogok! – izgágáskodott Setét Laci.
– Hol? – kérdezte Joe.
– A parancsnokságon.
– Majd hasba tiltakoznak...
A szobájukban haditanácsot tartottak.
– Mi a szentséget csinálunk? – tette fel a döntő kérdést Öcsi.
– Vizsgázunk! – határozott Satya. – Én nem hagyom az évemet elveszni.
– Helyes! De hogyan? Hol lakunk? Mit eszünk? – aggályoskodott Öcsi.
– Te mindig apró részletkérdésekkel törődsz! – torkolta le Joe. – Érdekli ez a németeket? Ők nagyvonalúbbak! Téged se érdekeljen minden apróság! Lakunk majd akárhol, és eszünk akármit. Csak sót vigyünk magunkkal, mert az ilyent sótlanul nem szeretem.
– Tisztelem a hányavetiséged! Hol alszunk? – kíváncsiskodott tovább Öcsi.
– Ma éjjel még itt. A holnap este pedig olyan messze van, hogy törődni sem érdemes vele. Én mindenesetre a mai éjszakát még kihasználom. Alszom. Szevasztok!
Ledobálta magáról a ruhát. Pizsamába bújt és lefeküdt. A társai is.
Az éjszaka zavartalanul telt el. Reggel Satyáék arra ébredtek, hogy Joe már nincs a szobában. Hamarosan megjelent. Törülközővel a nyakában.
– Hol jártái?
– Hármat találgathatsz! De javaslom, hogy ne csináld! Inkább menjelek ti is fürödni. A nehézség tudja, mikor lesz rá megint alkalmatok. A kapu előtt már kint áll két sváb paszulykarával. Vigyáz ránk.
Kiugrottak az ágyból. Kinéztek az ablakon. Igaz volt. Elmentek ők is fürödni.
Mire visszajöttek, Joe már csomagolt. Nagy bőröndjébe berakta kis holmiját. Kis táskájába sok könyvét és jegyzeteit. Rövid gondolkodás után betette a bőröndbe ágyáról a két takarót is.
– Úgy csomagolsz, mint aki tudja, hova megy – jegyezte meg Öcsi.
– Körülbelül tudom is.
Satya találgatott:
– A halászház?
– Ördögöd van! Az. A Hotel Olympiába nem mehetek. Annak ezer és egy akadálya van. Az első, hogy nincs pénzem.
– Kösz! – vágott közbe lezseren Öcsi. – A többi ezer akadályt ne is mondd!
Joe-nak azonban hirtelen valamilyen világmegváltó ötlete támadt:
– Hacsak...
– Mi az a hacsak?
– Egy egészen furcsa szóösszetétel. Várjatok! – És kirohant a szobából. Rövid idő múlva vissza is tért. Öcsi érdeklődött:
– Mit hoztál?
– Egy rettentően fontos megállapítást. 
– Na?
– Emilke mégis hülye, és mégsem.
– Bizonyíts!
– Elköltözött. Talán még az este.
– Ez nem bizonyíték.
– A pénzt itt hagyta a rongyokban.
– Ütődött?
– Igen, meg gyűrött is, de azért elfogadják mindenhol – mutatta az öt darab százpengőst.
– Emilke ütődött.
– Ő is, de nem annyira.
– Honnan tudod?
– A nyilas igazolványt elvitte.
– Az sem rossz! Még szüksége lehet rá. Jó, ha van! – bölcselkedett Satya. Majd Öcsihez fordult. – Csomagoljunk mi is! – Aztán Joe-hoz. – A két takaró a kollégiumé!
– Volt, Satya! Lefoglaltam a magam nevében. Úgy, mint ők a kollégiumot. Javaslom nektek is, szükségünk lesz rá.
Ők is lefoglalták, és elindultak költözni. Csak Öcsivel volt baj. Sok volt a könyve. Nem tudta elcsomagolni.
– Még ma visszajövök érte... – nézte a rakás tudományt és irodalmat.
Egyenesen a folyópartra indultak. A kapuőrség üres tekintettel engedte őket. Mintha nem is léteznének.
A vízpart bozótjában, az út mellett hamarosan a nádfödeles kis halászkunyhóhoz értek. Ajtó nincs, csak keret. Ablak nincs, csak nyílás. Egy helyiség. Talán háromszor négy méteres. Berendezés: egy hatalmas fekvőhely fából, rajta széna.
– Teljes összkomfort! – játszotta az idegenvezetőt Joe. – Télen hideg, nyáron meleg folyóvíz – mutatott kifelé –, tökéletes szellőzés, kényelmes fekhelyek, senkit nem akadályozó bútorzat.
Ledobták a bőröndöket. Joe elővett egy pokrócot, és széthasította. Felét az ablakra, felét az ajtóra akasztotta az ott meredező, gazdátlan szögekre. Félrehajtotta a két takaródarabot, hogy világos legyen.
– Tökéletes! – szemlélte a nagy művet. – Most elmegyek a berendezés kiegészítése tárgyában. Ti addig rendezkedjetek be lakosztályunkban!
Ezzel elment.
Öcsi kiborította összes holmiját egy újságpapírra a sarokba, és elindult a kollégiumba a könyveiért. Joe-val egyszerre értek vissza a kunyhóhoz. Satya addig kisöpörte a szemét nagyját egy leveles ággal.
– Mit hoztál? – kérdezték Joe-t.
– A legszükségesebbet.
– Látom! – mutatott Satya a Joe állal cipelt ötliteres demizsonra.
– Emberek! – szónokolt Joe. – Fekvőhely, takaró van. Azt nem kell beszerezni. Víz van. Azt sem kell. Tüzelő van – mutatott a környező fákra. – Enni nincs mit, tehát evőeszköz sem kell. Pénzünk van, hála a jótékony körülményeknek! Pohár nem kell, mert minek? Hoztam hát egy petróleumlámpát meg egy nagy üveg bort. A lámpa majd este kell, a bor viszont állandóan.
Bizonyításként meghúzta a demizsont, és továbbadta Satyának.
– Híreket is hoztam – dicsekedett Öcsi, miután lerakta a könyveit, és áldozott fél percet a demizsonnak.
– Ha rosszak, el se mondd! – óvatoskodott Satya.
– Rosszak. Elmondom! – makacskodott Öcsi. El is kezdte: – Setét Laci, ígéretéhez híven, elment tiltakozni a parancsnokságra.
– Kirúgták?
– Igen.
– Udvariasan?
– Igen. Egy lábbal.
– Megértette?
– Meg.
– Okos! – ismerte el Joe. – Mit hallottál még?
– Bementem a suliba. A hirdetőtáblára kiírták a vizsgarendet.
– Na végre! Legalább nem sokáig élünk ebben a kéjlakban! – sírhajtott Satya.
– Holnap vizsgáztok földrajzból, én meg nyelvészetből.
– Ennyire nem lett volna sürgős. Egészen kényelmes ez a ház – változtatott véleményt nagyon gyorsan. – Még szerencse, hagy azt tanultuk leginkább. Talán nem lesz probléma...
– A többi vizsga is esedékes egy héten belül.
– De sietnek! – méltatlankodott Joe. – Majdnem mindennapra jut egy vizsga.
– Előbb szabadulunk – vélte Öcsi. Felakasztotta a petróleumlámpát egy szegre. Előkotort a halomból egy könyvet, és kiült vele a ház elé a napra. Előtte azonban kortyolt még egyet. A másik kettő is olvasni kezdett.
Délfelé Joe elment vásárolni. Hozott egy malomkeréknyi kenyeret; egy üveg mustárt, két szál házikolbászt, egy oldal szalonnát és egy óriási parasztsonkát.
– Hol szerezted? – érdeklődtek a többiek.
– Feketén a parasztoktól. Több hullámban végigpásztáztam érte a piacot.
– Évtizedekig akarsz itt élvezkedni? – nézett a halomnyi élelemre Satya.
– Ahogy én a gyomrotokat ismerem...
Ettek-ittak, aztán tovább nézegették a másnapi vizsga anyagát. Alkonyatkor Joe ábrándozva nézett körül.
– Vajon hova lehettek innen a halászok?
– Elvitték őket katonának – gondolkodott hangosan Öcsi.
– Ott is van víz? Ott mit fognak?
– Lövöldözni fognak, harcolni fognak, meghalni fognak! – dühösködött Satya. – Te meg a szádat fogd be! Most meg mit keresel? Rablót?
A kérdés jogos volt, mert Joe a fekvőhelyek alá leskelődött be hason fekve.
– Nézem, nem maradt-e társbérlő. Titeket valahogy kibírlak, de egérrel, patkánnyal és egyéb háziállattal nem szívesen alszom együtt.
– Van? – kíváncsiskodott Satya.
– Nincs, de van más.
– Mi?
– Két csapda van az ágy alatt.
– Miféle?
– Ilyenféle – húzta elő Joe a két csapóvasat. – A halászok valószínűleg pézsmapockot fogdostak velük. – Nyitogatta a két ravasz szerszámot. – Jók. Csak be kell zsírozni egy kicsit.
– Zsírosan jobb ízű? – hangzott az irodalmi kérdés Öcsi részéről.
– Akkor könnyen jár, és nem nyikorog. Felállítom.
Szalonnabőrkével megdörzsölte és próbálgatta. Satya kíváncsiskodott:
– Pockot akarsz fogni? Éhes vagy?
– Csak gúnyolódj. Jó egy-két ilyen szerszám.
– Mire?
– Akármire, mindenre, csak!
Meggyújtották a lámpát. Még olvastak egy kicsit. Joe az ajtónál piszmogott a csapdákkal.
– Feküdjünk le, srácok! – javasolta Satya. – Holnap pihenten kell vizsgáznunk.
– Helyes! – mondta Öcsi, és nekifogott ágyazni. Két takarót ráfeszített a széles fekvőhely szénájára. Hármat meg csak rádobott.
Szeretnélek figyelmeztetni benneteket, tisztelt barátaira, hogy éjszaka ne csináljatok ingajáratot ki-be, mert biztonsági intézkedéseket foganatosítottam – figyelmeztette társait Joe.
– Mászkál a fene! – egyezett bele Öcsi.
Húztak még egyet a nagy üvegből, és lefeküdtek. Satya elfújta a lámpát.
A leeresztett takarók mellett jóízű esti levegő áramlott befelé. Hamarosan elaludtak. Nem hosszú időre. Tíz óra tájban vadállati ordítás ébresztette őket.
– Áuuu!...
Satya nehezen kotorta elő a fejéhez készített elemlámpát. Az ajtó felé világított. Olt, a félrecsapott pokróc mellett, összegörnyedt alak állt, és valamit a lábánál matatott. Kiléte felöl rövidesen meggyőződtek.
– Az oltáron bicikliző hétszentség szaggassa széjjel azt a marhát, aki ilyen dögséggel szórakozik!
Joe kérdezett. Egészen fölöslegesen:
– Te vagy az, Motyka?
– Én hát! Miért? A dalai lámát vártad? Te raktad ide ezeket a tetves vasakat?
– Én...
– A pofád menjen ki a divatból! Csak jövök nyugodtan...
– Miért jöttél nyugodtan?
– Mert nem vagyok ideges azért, hogy az az ökör kocsmáros váratlanul hazajött. Ott kellett hagynom a kamrát. Jöttem is ide vissza. Az ajtón pokróc. Belépek. Erre valami megharapja a bokámat, mintha satuba kapták volna.
– Gyere, ülj le! – invitálta Öcsi.
– Mennék, de fogja ez a marhaság a bakancsomat!
Satya meggyújtotta a petróleumlámpát. Joe odament Motykához.
– Várj, majd leveszem. Szerencséd, hagy bakancsban sétálsz. Ha szandálban vagy, csúnyán kikészíti a bokádat.
Leszedte óvatosan a csapóvasat. Kifeszítette, és visszarakta a küszöb mellé. Motyka a bokáját masszírozta a fekhelyen ülve.
– A moly essen bele a szerkentyűdbe! Istentelenül beleharapott a bakámba.
– Egy kis fájdalomcsillapító... – nyújtotta. Satya a demizsont. Motyka húzott egyet.
– Most már jobb. Mikor vizsgáztok?
– Holnap kezdjük.
– Én már lenyomtam egyet.
– Mikor?
– Ma délelőtt.
– Mit?
– Azt az átkozott filozófiái. 
– Hogy ment
– Jelesre. A düh majd szétvetett. Az a tátott szájú, békafejű torzszülött...
– A professzort tiszteled így?
– Nem is a nénikédet! Úgy csinált, mintha nem is lenne háború. "Szíveskedjék erről beszélni! Megkérném, Hogy magyarázza el azt! Nem, kedves kolléga úr, ez a válasz még nem kielégítő. Szeretném, ha kiegészítené!" A fejéhez kellett volna vágni az íróasztalt!
– De nem vágtad!
– Nem. Mert nehéz. – Hirtelen Joe-ra nézett. – Ne szólj! Nem a feje! Az íróasztal! Ismerlek! Most már azon gondolkozzatok, hogy az egekbe tudok én is itt aludni. Négynek szűk az a tetűfészek fekvőhely.
– Akkor szűken alszunk... – állapította meg Satya. – Vetkőzz, és bújj be a takaró alá.
Elköpték a lámpát, és aludtak.
Reggel a folyóban rendeztek nagy, frissítő fürdést. Aztán Motyka maradt házőrzőnek, ők meg mentek vizsgázni.
A főiskolán nem volt nyüzsgés. Csak a vizsgázók mászkáltak a csöndes folyosókon.
– Vigyázzatok, srácok! Rossz napja van a Bagolynak – fogadta őket egy negyedéves. – Már öt vizsgázót dobott ki! Nagyon harapós!
– Majd adok neki valami rágnivalót! – ígérte Joe.
Bementek. Köszöntek. A professzor föl sem nézett. Morgott valamit, ami köszönés is lehetelt.
– Húzzanak négy tételt – mutatott a papírcédulákra –, aztán üljenek le! Aki tud kezdeni, szóljon.
Húztak, leültek, nézték. Joe rövidesen jelentkezett.
– Kezdheti – szólt barátságtalanul az öreg Bagoly –, de figyelmeztetem, hogy nem érdekel a nemzetközi és a hazai helyzet. A maguk nyomora sem. Már jó néhányan ezzel akartak meghatni. Itt tudni kell! Nem panaszkodni! Az sem...
– Kezdhetem?! – szólt közbe udvariatlanul Joe.
A prof csodálkozva nézett rá. Szokatlan volt az ilyen hang. Aztán megadta az engedélyt:
– Tessék...
Joe az első két tételt olyan részletesen és alaposan fejtette ki, hogy a másik kettőt el sem kelleti mondania. Szerencsére. Az nem ment volna olyan jól.
Satya is remekelt. Két tétel után őt is leállították.
– Elég. Mindkettő jeles! – Aláírta az indexeket, beírta az osztályzatokat. A fiúk zsebre tették. Satya köszönni akart, de Joe-nak még volt mondanivalója.
– Egyébként – kezdte társalgó könnyedséggel – nekünk nincs panaszra okunk. A kollégiumból ugyan kidobtak, de saját lakosztályunk van. Enni nem kapunk, de szerzünk. A hangulatunk kiváló. Tegnap pedig nagyon megvertünk egy embert, aki sajnálkozni akart rajtunk. Viszontlátásra, professzor úr!
A földrajz tudósa sokáig nézett a fiúk után becsukódó ajtóra. Nem egészen értette, amit Joe mondott. Nem csoda.
Lementek a földszintre.
– Hogy sikerült? – érdeklődött részvéttel az egyik elsőéves lány.
– Pocsékul, te drága! – válaszolt Joe.
– Mit adott az öreg?
– Jelest.
– Az pocsék?!
– Nem. Azt elviselem, de a dumája embertelen.
– Hahaha! – erőltette igen gyatrán a nevetést a kislány, és közben csinos volt. – Fogalmatok sincs, milyen undorító lesz majd Kóródi, ha filozófiából vizsgáztok.
– Akkor csak holnapután lesz alkalma undorítóskodni. Akkor megyünk hozzá. Egyébként lehet ő bármilyen ocsmány, te gyönyörű vagy! Szia, édes!
Joe tévedett. Nem a gyönyörűségben. Az igaz volt. A vizsga időpontjában tévedett. Ez igen rövid időn belül ki is derült.
Kéreghasú, a növénytan professzora jött velük szembe.
– Jó napot kívánok, professzor úr!
– Jó napot, fiúk! – csillant vidáman a szürke szempár a rőt bajusz fölött és az aranykeretes szemüveg alatt. – Vizsgáztak?
– Igen. Földrajzhól.
– Na, jöjjenek be a szobámba?
Leültette őket és érdeklődött:
– Hol laknak?
Elmondták.
– Mit esznek?
Azt is elmondták.
– Van itt egy heverő a laboratóriumban. Azon megalhatnának.
– Nem lehet, professzor úr. Négyen vagyunk. Ha már így összejöttünk, nem Hagyjuk el egymást.
– Rendes fickók maguk!
– Teljes mértékben! – hagyta helyben Joe.
Most a professzor nevetett, mint előbb a kislány. De az ő nevetése nem volt erőltetett.
– Adják ide az indexeket!
Odaadták.
– Felkészültek a vizsgára?
– Fel.
– Fiúk! Maguk eddig mindig jelesre vizsgáztak nálam. Most is megfeleltek minden kérdésemre, és jól. A növénytanvizsgájukra ne legyen gondjuk!
Beírt két jelest. Aláírta, majd megszólalt:
– Meghívhatom magukat ma este vacsorára?
Satya válaszolt:
– Köszönjük szépen, de csak úgy fogadjuk el, ha mi is meghívhatjuk a professzor urat holnap ebédre a partra.
Ismét harsogó nevetés Kéreghasú részéről.
– Maguk szívem szerinti vagányok. Isten bizony elmennék, ha nem kéne egész nap vizsgáztatnom!
– Fölöttébb sajnáljuk! – udvariaskodott Joe.
– Viszontlátásra, kollégáim! Barátian mondom maguknak, hogy igyekezzenek nem belekeveredni semmi életveszélyes marhaságba. Maguknak hajlamuk van az ilyesmire. Pedig az ilyenekre; mint maguk, a háború után is mérhetetlenül nagy szükség lesz.
– Köszönjük, professzor úr! A vizsgát is.
A prof csak intett mosolyogva, és kitessékelte őket az ajtón.
– Ezt sokszorosítani kellene! – nyilatkozott lelkesen Satya.
– A Kéreghasút?
– Őt is meg a vizsgáztató módszerét is.
– Srácok! – harsant mögöttük Pityi hangja. – Nézzétek meg a hirdetőtáblát, ha röhögni akartok!
– Vicclap lett belőle?
– Majdnem.
Pityi egyébként arról volt nevezetes, hogy parasztfiú volt. Ezért járt mindig nyakkendőben. Jó eszű volt, ezért tette magát butának. Jobb, ha nem követelnek tőle sokat. Balfülű volt. Ezért szeretett énekelni.
Mentek a hirdetőtáblához. Olvasták. Okosak lettek tőle, mert megtudták, hogy még aznap sorozásra kell menniük.
– De én voltam sorozáson, és alkalmas vagyok! – méltatlankodott mellettük valaki.
– Ez most is kiderül majd. Nyakam rá! – mondta Satya.
Joe indítványozott:
– Még tíz óra sincs. Menjünk, essünk túl rajta!
Negyedóra alatt a laktanyához értek. Elég hosszú sor várakozott, de gyorsan fogyott.
– Megy ez! – állapította meg Satya.
– Kell a katona! – indokolta Joe a gyorsaságot.
Előttük a sorban Tojás, a pszichológus álldogált.
– Én már voltam sorozáson – újságolta, miközben ferde vállát vonogatta.
– Beváltál?
– Nem! – villantotta oda szentüvegét, melyben olyan vastag üveg pompázott, mint egy jó minőségű köszörűkerék.
– Látod, ezt akarják most orvosolni! – biztatta Satya.
– A szememet?
– Dehogy! Az agyadat!
Tojásnak már nem volt ideje válaszolni. Csak kopaszodó, csúcsos fején futottak össze a ráncok. Azokkal együtt masírozott be a szobába, ahol vetkőzni kellett.
Felírták a nevüket.
A sorozási jelmezt már ismerték. Tökéletes volt. Elöl semmi. Hátul annak a másik fele. Ebben az öltözékben léptek a bizottság elé.
A bizottság négy tagból állt. Illetve ült egy asztalnál. Három tiszti ruhában. Egy fehér köpenyt is húzott a századosi egyenruha fölé, jelezvén, hogy ő orvos. Köpeny nélkül inkább mészárosnak gondolta volna bárki.
Most azonban senkinek sem volt ideje semmit gondolni, mert a fehér köpenyes hadart. Minden eléje lépő pucér alaknak ugyanazt.
– A szemed jó, füled jó, panaszod nincs!
Mindezt nem kérdezte. Megállapította. Azután lélegzetvétel nélkül folytatta a monoton hadarást, csak a fejét fordította kissé az asztalnál ülők felé.
– Alkalmas! Mehet! Jöjjön a következő!
Így ment ez sorozatosan. Egy ember, öt másodperc; másik, öt másodperc, és így tovább. Fogyott a sor. Csak akkor akadt meg, amikor Joe előtt Tojás lépett az orvos elé. Az elmorogta a litániát.
– Szemed jó, füled jó, panaszod nincs! Alkalmas! Mehet...
Itt történt a megakadás. Tojás ugyanis közbeszólt:
– Kérem szépen, nekem...
Mielőtt kinyöghette volna kis mondanivalóját, rábömbölt az egyik az asztaltól, akinek szögletes feje és velős mondanivalója volt:
– Talán nem akarsz katona lenni?! Nem akarod védeni a szent hazát?! Aljas söpredék vagy!
– Nem erről van itt szó, kérem – szelídkedett Tojás. – A szemem...
Most az orvos szólt:
– Vedd le a szemüvegedet!
Tojás gyámoltalanul engedelmeskedett. Szemüveg nélkül még meztelenebb lett.
A doktor a sarokban levő táblához ment.
– Milyen hetű ez a táblán? – bökött egy ökölnyi B-re.
Az erősen rövidlátók üres tekintetével nézett Tojás a hang irányába. Majd megkérdezte:
– Hol a tábla?
Az orvos végleg dühbe gurult.
– Tedd föl a szemüveged, te ökör!
Tojás föltette.
– Milyen betű ez?
– B!
– Alkalmas! – jelentette ki határozattan.
A vaksi még megpróbálkozott:
– Ha leejtem a szervüvegem, majdnem vak vagyok.
– Ne ejtsd le! Drótozd a kajla füledre! Mehetsz! Kérem a következőt!
Miután Tojás még mindig ott toporgott a meztelen lúdtalpain, mint aki mondani akar valamit, az orvos a Tojás mögött álló Joe-ra kiabált:
– Taszítsd már odább ezt az értetlen állatot!
Joe szelíden oldalba lökte Tojást. Az szomorúan elindult kifelé. A doktor egy pillanatig még utána nézett, és megcsóválta a fejét.
– Ismered? – fordult Joe-hoz.
– Igen.
– Mi a szakja ennek a kis rakás szerencsétlenségnek?
– Pszichológus.
– Az meg is látszik rajta! Tetőtől talpig kripli!
A "kripli" kifejezés nem volt egészen világos Joe előtt, de ha Tojás az, akkor nem jelenthetett valami daliásat! Mielőtt az orvos elkezdte volna a sorozási szertartást, Joe elkezdett hadarni:
– Szemem jó, fülem jó, panaszom nincs. Alkalmas vagyok. A barátom is! – mutatott a mögötte álló Satyára.
– Menjetek a fenébe! – mordult rájuk a köpenyes.
Mentek. Nem a fenébe. Öltözni.
Tizenegy óra lehetett, amikor visszafelé indultak. A nagy örömre, hogy ismét beváltak katonának, betértek a Kis Marcsába. Kértek Bözsikétől két féldecit. Adott nekik. Aztán még kétszer. Akkor is adott.
Vidám hangulatban indultak hazafelé a folyóhoz. A főiskola előtt mentek el. Kóródi, a filozófia professzora ütközött beléjük a kapu előtt.
– Vizsgáztak már filozófiából? – kérdezte köszönés helyett.
– Nem.
– Mikorra vannak beosztva?
– Holnaputánra.
– Remélem, nem két nap alatt akarják megtanulni?
– Nem.
– Akkor jöjjenek be!
Kelletlenül követték. A szobájában villámgyorsan térfeleket adott.
– Maga – bökőt Joe felé – beszéljen Pauler filozófiájáról. Maga meg az emberfajok közti különbségről!
Ismerték a szája ízét. Joe feleletében röpködtek az istenek, a jóság, szépség, igazság. Satyáéban az alsóbbrendű, felsőbbrendű, elhivatottság, élettér meg más ilyen marhaságok.
A prof rájuk sem nézett. Valamit jegyezgetett. Amikor befejezték, megszólalt:
– Az indexüket!
Odaadták.
– Nem voltak elég lelkesek és meggyőzőek. Elégséges. Különbed is ismerem magukat!
– Köszönjük! – szűkszavúskodott Satya. Amiből nem lehetett tudni, hogy az elégségesre vonatkozik-e vagy az ismerésre.
– Hol laknak?
– Kertes ház, folyóvíz, összkomfort – dicsekedett Joe.
– Bérlik?
– Saját.
– Hol étkeznek?
– A vendéglőnkben.
– Az is a maguké?
– Az utolsó szögig!
– Na! És még sokan azt állítják, hogy a diákok nyomorognak!
– Mi a kevesek közé tartozunk. Viszontlátásra!
A folyosón Satya javasolt:
– Joe, gyerünk gyorsan a fenébe! Nekem három vizsga meg egy sorozás elég egy napra!
– Igazad van. Lépjünk le, mert még elkap valamelyik lesben álló vizsgáztató.
Igyekeztek a kunyhóhoz, ahol Motyka maradt reggel őrségben. Ezt nagyon lelkesen csinálta. Hanyatt feküdt a ház előtt, és fültépő hortyogással tartott távol minden idegent.
Satya befogta a recsegtető orrát.
– Mi az?! – riadt föl. – Mi a rossebnek ébresztettél? Zabálni kell vagy piálni?
– Mind a kettőt, Motyka.
Öcsi is megérkezett.
– Gyerekek! A profokon valamilyen vizsgáztatási ragály tört ki. Négy tárgyból vizsgáztam ma délelőtt. Kézről kézre adlak.
– Minket is! – dicsekedett Joe.
Satya következtetett:
– Úgy látszik, mielőbb le akarják rázni a tanévet. Miért?
Hallgattak. Nem tudták, hogy a főiskola is megkapta már a kitelepítési parancsot. Mivel nem tudták, hát nyugodtan megebédeltek a falusi szerzeményből köröm közül.
A délután nyugalomban telt el. Könyvet vettek a kezükbe, olvastak. Csak Joe matatott valamit.
– Mit bütykölsz? – érdeklődött Öcsi.
– Felszerelést. Találtan néhány horgot. Este nyárson sült halat vacsorázunk.
– Úgy élj te!
Úgy élt. Azt vacsoráztak. Jó volt.



VII. FEJEZET
A sárba mindenki beleragad, de nem
egyformán. A rum jó fájdalomcsillapító,
különösen ha az embernek nem fáj semmi,
csak egy újságíró
A folyóparti kéjlak bevált. Jól érezték magukat. Négy nap alatt levizsgáztak mindenből, és mind a négyen beváltak ismét katonának.
– Nagy emberek vagyunk! – dicsekedett Joe. 
– Én százhatvanöt centi – mondta Satya.
– Tudom, hogy most nagyok vagyunk, de éppen miért? – érdeklődött Öcsi.
– Kétszeresen vagyunk alkalmasak katonának.
– Nekem egyszer is sok! – nyilatkozott. Motyka. – Egyébként a kénköves ménkű vágjon bele minden hadseregbe, a penész rohasszon szét minded háborút! Én békepárti vagyok. Utálok mindent, ami dörög, robban, csattog. A csöndes dolgokat szeretem.
Joe tett javaslatot:
– Szólj nekik, hogy hagyják abba, mert zavar. Megmondhatod, hogy engem is. Ez nyomós érv.
– Hülyéskedsz, de mi lenne, ha minden katona egyszerre letenné a fegyvert?
– Egy csattanás, aztán csend.
– Veled nem lehet normálisan beszélni!
– De! Ha valaminek értelme is van.
– Minek van értelme?
– Annak, ami előrevisz, hogy ebből a nyomorult helyzetből kijussunk.
– Ez a helyzet neked nyomorult? – csodálkozott
Öcsi. – Van lakásunk, enni-innivalónk, egy kis pénzünk, néhány jó könyvünk, és a kutya sem ugat utánunk. Mit akarsz még többet?
– Nyugalmat! Ne pofázzanak bele lépten-nyomon az életembe! Különben is úgy gondolom, hogy vége a gyöngyéletnek. A folyóparti idill befejeződött. Levizsgáztunk! Itt már semmi dolgunk. Ha sokáig itt lebzselünk, föltűnik valakinek, és ránk uszítják a fekete ruhás majmokat. Ezek nem tűrik el, hogy valaki békében élvezze az életet.
– Javaslat?
– Rendezzük el a dolgainkat, és menjünk haza Pestre! Nagy város. Könnyebb kicsinek lenni. Ott alig vesznek észre.
– Helyeslem! – nyilatkozott Satya.
– Csatlakozom... – csatlakozott Motyka.
– Igazad van, menni kell! – nézett körül Öcsi sajnálkozva a napsütéses folyóparton.
Ez után az elhatározás után megindult a cselekvések sorozata. Joe rendezte a piszkos kis adósságokat, amik még akadtak. Kiváltotta a zálogból az ott levő ruhaneműket. Télikabát stb. Összecsomagoltak, és postára adták a holmikat. Megváltották a vonatjegyet.
– Mennyi pénzünk maradt?
– Százhúsz pengő.
– Rettenetesen sok.
– Az. Mit csináljunk?
– Elmegyünk vacsorázni! – döntött Joe. – Búcsúzzatok el kies hajlékunktól! Nem jövünk már vissza. A Kis Marcsában vacsorázunk. A többi időt eltöltjük a restiben, a pályaudvaron. Hajnalban utazunk.
Így is volt. A Kis Marcsában zárórakor búcsúztak Bözsikétől. Kint közben eleredt az eső.
– Minden jót, virágszál! – találta meg Joe a legodanemillőbb jelzőt.
– Szeptemberben találkozunk! – jósolt minden meggyőződés nélkül Öcsi.
– Addig ne legyen hűtlen hozzánk! – incselkedett Satya.
– Várjanak egy pillanatig! – mordult rájuk a tank.
Került-fordult, és egy gondosan elkészített csomaggal jött vissza. Kenyér, sült kolbász és hurka volt benne.
– Soká érnek még Pestre... – mondta szégyenlősen – és az úristen tudja, mikor érnek vissza. Viszontlátásra, tanár urak!
Az arca rezdületlen, de a szeme párás.
A fiúk megcsókolták jobbról-balról, mint a jó testvért szokás. Aztán indultak. Még hallották, amint a többi vendégre szól udvariasan, de erélyesen:
– Záróra!
Kiballagtak az ömlő, nyárias esőben az állomásra. A restiben álmos villanykörték és egy álmos pincér találtatott. A körték égtek, a pincér nem, az szundikált, Más nem is volt.
A fiúk leültek. Éjfél elmúlt. Volt még három órájuk indulásig. Rendeltek egy kör pálinkát. Aztán Joe körülnézett az ázó állomáson. Német őrség, magyar őrség, csendőrőrség, nyilasőrség. Joe viszont embert keresett. Végül talált. Két kajla bajszú, öreg hordár bóbiskolt egy tolókocsin az eresz alatt. Joe felébresztette őket.
– Mit parancsol az úr? – kérdezték, mert semmi szállítani való csomagot nem láttak nála.
– Inni kell!
– Azt lehet! Csak ne vizet! – vélekedett a hosszabb bajuszú.
– Hol kell inni? – tért a tárgyra a másik.
– Jöjjenek
Ezután már heten voltak. Négy pesti, kettő helybeli, egy pedig kecskeméti. A pálinka.
Néhány töltés után a nagy bajszú hordár halkan dúdolni kezdett:
– "Bérös vagyok, bérös. Bérösnek szegődtem..."
– Ezt még egyszer! Megtanulunk valami okosat – indítványozta Joe.
Megtanulták. Meg másik ötöt is.
Hamar három óra lett. A két hordár visszaballagott a tolókocsihoz. Bizonytalanul. Lefeküdtek. Maguk közé tették a maradék pálinkát, és elszunnyadtak békésen. Aznap délelőtt azon az állomáson mindenki maga cipelte a csomagját.
Világos volt már, amikor a vonat döccenve megállt a nyílt pályán. Az elbóbiskoló társaság felébredt.
– Miért állunk? – kérdezte Satya az arra vonuló kalauztól.
– Légiriadó van.
– Attól görcsöt kap a kerék? – adta a tudatlant Joe.
– Szabály! – okosította ki a kalauz. – Légiriadókor a vonatnak állni köll!
– Ha szabály, akkor szabály... – egyezett bele Öcsi.
– Oda nézetek! – bökött ki Motyka az ablakon.
Ott kint volt is látnivaló. Az eső elállt, de egy éjszaka sártengerré változtatta a környéket. Abban mászott előre a vasút mellett egy páncélos egység. A zöld járműveken fekete kereszt. Németek.
A sor egyszer hirtelen megállt, megtorlódott. Egy páncélautó megrekedt a vendégmarasztaló sárban. Kereke köszörülte maga alatt a híg latyakot. Be is ásta magát rövid idő alatt. A hasa leért a sárig.
A németek kibújtak belőle. Pattogott a vezényszó. Gázolták a fél lábszárig érő sarat. Néha becsapott a csizmaszárba is. Drótkötelet húzgáltak. Egy tankhoz kötötték. Az kirántotta a páncélautót a maga vájta gödörből. A svábok visszamásztak páncélos bogaraikba, és mentek tovább.
A vonat szorgalmasan állt.
Megint páncélosok jöttek. A tankokból kifelé lesőkön más egyenruha.
– Olaszok! – tanította társait Öcsi.
Hamarosan az ő páncélautójuk is beleragadt a sárba. A doboz tetején kikukucskáló körülnézett a latyakáradatban, és undorral behúzta a fejét. Ezután egy másik ábrázat jelent meg, kis fekete bajusszal. Az is utálkozva bújt vissza. A harmadik szintén. A negyedik határozottabb egyéniség lehetett. Kimászott a lyukon. Leült a vasláda peremére. Meggyőződött róla, hogy az ő csizmája is fölöttébb sáros lenne, ha lelépne az autóról. Gyorsan eldöntötte hát, mit kell cselekednie az adott körülmények között. Beszólt a többieknek. Az egyik kiadott egy mandolint. A kint ülő pengetni kezdte. Aztán énekeli. A többiek sorra bújtak elő a konzervesdobozból. Leültek ők is, és énekeltek. Szépen.
Közben német páncélosok értek melléjük. Valamit kiabáltak az olaszoknak. Nem szépen.
– Sajnálom, hogy nem láttam az egész históriát végig – mondta Öcsi, mert a vonat közben elindult. Úgy látszik, vége lett a légiriadónak.
– Szabály, az szabály – mondta nagyon komolyan Satya.
A vonat bedöcögött velük Budapestre.
Az állomás más volt, mint máskor. A különbséget Joe fejezte ki:
– Laknak még Pesten civilek is?
Katonavonat jött, de inkább ment. Meg állt is. Német is, magyar is. Civil utas csak kevés volt a pályaudvaron. Az sietett. A katonák nem. Azok ráértek.
A nap akkor sütött ki, mikor kiléptek az állomásépületből.
– Szép fogadtatás – állapította meg Öcsi.
A pályaudvar előtt még megbeszélték, hogy három nap múlva találkoznak. Aztán elindultak négyfelé.
Joe otthon gyors tempóban köszöntötte az édesanyját. Beszámolt neki a történtekről távirati stílusban.
– Mind élünk. Mind vizsgáztunk. Befejeztük az évet. Adósságom nincs. A holmim postán jön. Nagyon éhes vagyok!
Miután megevett egy halom eléje tett ételt, ismét megszólalt:
– Nagyon szomjas vagyok!
Fél liter bor eltüntetése után ismét nyilatkozott:
– Rettenetesen álmos vagyok!
Lefeküdt aludni. Hamarosan azt álmodta, hogy légiriadó van. Az is volt. A szokásos délelőtti amerikai bombázás. Joe átaludta. Hiába keltegették, nem volt hajlandó felébredni és az óvóhelyre költözni.
Később azt álmodta, hogy zivatar van. Dusa jön feléje, miközben a szél illetlenül cibálja a lány ruháját. Időnként villámlik és dörög. Dörgött is. A bombák a környéken potyogtak.
Nemsokára lefújták a riadót. Joe nyugodtan aludt délutánig. Akkor az angol légierő közeledett tisztelgő látogatásra a város fölé.
Az óvóhely egy iskola pincéje volt. A környék oda zsúfolódott össze. A vasajtóban vaskalappal és szigorú arccal állt az óvóhely parancsnoka.
Húszperces csöndes várakozás után odatipegett hozzá egy nyanya. Vékony kis öregasszonyhangján megkérdezte:
– Még sehol semmi?
– Semmi.
– Nem jöttek még az angolok?
– Nem.
A néni visszatipegett a helyére. Leült a padra. Tíz perc múlva ismét érdeklődött:
– Kicsit nagyot hallok. Még nem jöttek?
– Nem. Még nem jöttek – türelmeskedett vele a parancsnok.
A néni megint leült. Összetette bogos ujjait, mintha imádkoznék. Újabb negyedóra elteltével elvesztette a türelmét.
– Kedveském! – szólította meg a zordon vaskalapost –, még mindig nem értek ide?
– Nem.
– Istenkém... csak nem történt valami bajuk szegényeknek! – sóhajtott a néni. De nem tudta, hogy közben destruktív. Pedig az volt az adott körülmények között.
Ezt a riadót megúszták minden különösebb zűrzavar nélkül. Nem volt bombázás. Lefújáskor kifelé tódult a tömeg az óvóhely ajtaján.
– Maga jöjjön velem! – parancsolt a vaskalapos Joe-ra.
Bementek egy kis raktárba. Csákányok, lapátok, vizesvödrök megejtő rendetlenségben.
– Fogja! – nyomott Joe kezébe egy vaskalapot a parancsnok. Majd egy kis vállra akasztható ládát meg egy karszalagot is adott. Vöröskeresztest. – Ért az elsősegélyhöz? Vagy nem?
– Értek! – vágta rá Joe rövid gondolkodás után. Először ugyan nemet akart mondani. Aztán egy pillanat alatt rájött, hogy ez a csinosnak nem mondható szerelés szabad mozgást biztosít a várasban a riadók alatt is. Elvitte.
Éjszaka megint mesterséges égiháború volt. Az égi látogatók bőven szórták a hangos szeretetcsomagokat. Néhány ház a környéken is összeomlott.
Reggel Satya jött látogatóba.
– Csak azért jöttem, hogy közöljem, megváltozott a címem. Az a ház, ahol albérletben laktam, nincs. Kiradírozták.
– A holmid?
– Volt. Az maradt, ami velem volt a kollégiumban.
– A szüleid?
– Vidéken.
– Hol laksz?
– A bátyáméknál. Ideiglenesen.
– Minden ideiglenes. Menjünk, nézzünk körül a városban!
– Nem sok örömed lesz benne, de menjünk!
Joe vette a karszalagot. Nyakába akasztotta a mentődobozt, hóna alá a sisakot.
– Álarcosbál lesz? – kérdezte Satya.
– Igen. Ha az amerikai repülők is úgy akarják.
Elindultak.
Verőfényes, langyos nyár eleji nap volt. Az utca mégis komor. Néhol ledőlt házak. Füstölgő romhalmazok. Halottakat, sebesülteket szállító, romok közöli kutató emberek. Mindenütt sok egyenruha.
Az Üllői út egyik ötemeletes sarokházának fele leomlott. A romot vagy ötven ember hordta. Köztük nők és gyerekek is.
– Betemette az óvóhely kijáratát – mondta valaki. – Sokan benn szorultak. Ki kell öltet szabadítani! Segítsenek maguk is.
Beálltak. Téglát, gerendát, bútorroncsokat cipeltek vagy másfél órán át.
Amikor az óvóhely egyik vészkijáratát szabaddá tették, felvijjogott a sziréna, újabb baráti látogatás kezdetét jelezve.
A vészkijárat ablaknyi résén át ijedt emberek bújtak kifelé, és menekültek a szomszéd házakba, mert már kezdett a levegő sűrűsödni a repülőmasináktól.
– Sebesült van? – kérdezte valaki egy kifelé bújó nőtől.
– Igen. A pince vége beomlott. Egy fiatalember a lábát törte. Ott fekszik az asztalon – mutatott befelé a sötétbe. 
– Maguk mentőszolgálatosok – mondta egy férfi hozzák ki!
Satya előbb szabadkozni akart. Aztán ránézett Joe jelmezére és az égen közeledő viharra. Megadóan bólintott.
– Van valakinél elemlámpa?
Egy öregember, aki apró volt, szakállas és friss, éppen kifelé virgonckodott a lyukon.
– Itt a lámpám! – nyújtotta Satyának. – Más már nincs lent, csak a sérült. Van lent mentőláda is.
Satya átvette az elemlámpát, és mászott lefelé. Joe utána.
Az óvóhely cementpadlója csak másfél méterrel volt az utca szintje alatt. A vészkijáratnál egy asztal. Arra léptek. Aztán leugrottak. Satya világított.
Földet érésük pillanatában odakint olyan fütyülés kezdődött, mintha száz futballbíró bolondult volna meg egyszerre. Aztán pokoli dörgés közben enyhén rugdalózott alattuk a beton.
– A közelben potyog! – kiabálta Satya Joe fülébe.
– Miből gondolod? – üvöltött vissza Joe, miközben egy robbanás légnyomásától enyhén megtántorodott.
– Bolond! – harsogta Satya, és rátámaszkodott Joe-ra.
– Tudom, de nem lelkesít, ha mondod.
Az elemlámpa fénye közben rátalált a sebesültre. Békésen hevert egy asztal tetején. A bal lába két léc közé rögzítve. Mellette nyitott mentőláda. Joe-ék hozzáléptek.
– Fáj? – kérdezte Satya feleslegesen a dörgések pillanatnyi szünetében.
– Most nem vihetünk ki, mert odakint rondán esik – magyarázta Joe. – Megvárjuk, míg eláll. Szerencse, hogy nem nyílt a törésed. Ki rakta sínbe?
A sérült fiatalember pislogott a lámpa világosságától, aztán felelt:
– Egy öreg, szakállas, fürge ürge. Ügyes volt. Nem is fájt, ahogy csinálta.
– Nyugodj meg! Majd fog! A törés általában csak később kezd igazán fájni – vigasztalta Satya.
Még akart valamit mondani, de ezt egy időre elhalasztotta egy igen közeli dörgés miatt, amit néhány másodpercnyi lavinaomlás követett.
A vészkijáraton por és törmelék tódult be. Eltorlaszolva a kijáratot.
– Benne vagyunk! – állapította meg Joe, mikor az omlás véget ért.
– Teljesen – hagyta helyben Satya.
– Most miattam ti is itt szorultatok – sajnálkozott a sebesült.
– A fejedre nem szakadt semmi? – érdeklődött Joe. – Igaz hogy miattad jöttünk ide, de az az érzésem, hogy a legbiztosabb helyen voltunk.
– Más vészkijárat nincs? – keresett kiutat Satya.
– Van, de mindet betemette a rom.
– Akkor mit tehetünk? Várunk! – felelt Joe a saját kérdésére.
– Hát igen. Alulról nem bontogathatjuk, mert a nyakunk közé szakad az egész romhegy. Nekem pedig az ilyesmi árt – finnyáskodott Joe. – Lássuk el addig a beteget!
– Mit akarsz rajta ellátni? Kitűnően rögzítették a törött lábát.
– Ilyenkor fájdalomcsillapítóra van szükség! – mondta, és lázasan keresett az asztalon levő nyitott mentőládában. Hamarosan meg is találta a minden tisztességes mentőláda fölszereléséhez tartozó rumosüveget. 
Kivette. Húzott egyet belőle.
– Nem látom, hogy te lennél a sérült – figyelmeztette Satya.
– Fájdalmaim vannak! – torkolta le Joe.
– Hol?
– Itt a pincében.
– Mid fáj?
– A lelkem. Mert veletek vagyok összeromolva, nem pedig egy csinos lánnyal.
– Ez nekem ugyanúgy fájhat – vette el az üveget Satya, és ivott.
– Hozzátok vágom a léceket a lábamról, ha nekem nem hagytak egy kicsit! – fenyegetőzött a sebesült.
Hagytak neki. Ő is ivott.
– További teendő? – érdeklődött Satya.
– Elemlámpát eloltani! Takarékoskodni az elemmel? Lefeküdni és aludni. Takarékoskodni az oxigénnel és a saját energiánkkal. Ne oda feküdj, az tölgyfa. Ez a pad jobb, ez puhafa.
Most Satya adta vissza a labdát.
– Marháskodást felfüggeszteni! Takarékoskodni a saját hülyeségeddel.
Elhelyezkedett egy padon. Joe is. Hamarosan aludtak a sérülttel együtt, teljes egyetértésben.
Arra ébredtek, hogy kapirgálják fölöttük az omladékot.
– Aha! Csinálják már. Előbb-utóbb kijutunk ebből a patkánylyukból – dörgölte a szemét Satya.
– Mennyi ideig lenne elég a levegő? – tűnődött a sérült.
Joe körbejáratta az elemlámpát. Aztán felelt:
– Talán két napig is. Tágas a hely, és csak hármam vagyunk. Nem fogyasztunk sokat.
– Mennyit aludtunk?
A sebesült a karóráját nézte a lámpafényben. 
– Öt órát.
– Fáj a lábad? – kérdezte Satya.
– Fölösleges kérdés! Mondd, hogy inni akarsz! Van még fájdalomcsillapító? – tért a lényegre Joe.
– Megfeledkeztél róla, hogy nálad is van egy mentőláda?
– Igaz is! Hova is tettem? Világíts ide! Ja? Itt van a bilikalappal együtt a had alatt. – Föltette az asztalra. – Rendesek! – állapította meg, mert abban is volt rum.
– Ne piszmogj már annyit! – sürgette Satya. – A zaj erősödik. Képesek lesznek kimenteni innen, mielőtt meginnánk a rumot.
– Azt nem tehetik velünk! – riadt meg a sebesült. – Adjátok ide gyorsan az üveget!
– Ez egy teljesen rendes sérült! – könyvelte el Joe, és odaadta az üveget.
A kinti zaj valóban erősödött. Belülről is lazult a torlasz. Egy-egy fél tégla, malterdarab gurult be az óvóhelyre a rakás aljáról. Kint nagy erővel dolgoztak.
– Nem tart már soká – jósolta Satya.
– Semeddig sem. Üres! – mutatta Joe az üveget.
– Dobd el! Nincs kiábrándítóbb egy üres üvegnél.
Joe elegáns mozdulattal hajította a sarokba az üveget. A csörömpöléssel együtt kisebb lavina indult meg a vészkijárat felől. Nagy porfelhőt kavart. Mikor az eloszlott, láthatóvá lett egy jókora lyuk az utca felé. Kintről kíváncsi arcok meredtek befelé, de nem láthattak semmit, mert kint sütött a nap, bent pedig sötét volt.
– Hahóóó! – ordított egy förtelmeset az egyik romeltakarító, és várta a választ valahonnan messziről.
– Hahóóó! – ordított még rémesebbet Joe a közvetlen közelből.
Ettől ijedten hátraugrottak.
Satyáék már vitték is kifelé a sebesültet. Satya bújt előre. A sérültet a hóna alatt fogta; és húzta maga után. Joe a lábánál segített.
Kint hordágyra rakták. Elvitte egy katonai mentőautó. Mosolyogva intett búcsút a fiúknak.
– Köszönjük a bányászatot! – fordult Joe a romeltakarítókhoz. – Kincset találtatok! – mutatott magukra.
Egy szemüveges kis ember furakodott elé a körülállók közül. Kezében blokkfüzet, nyakában fényképezőgép.
– Pillanat! – tolta félre a többieket. Kattant a fotómasina. – A Futártól vagyok. Az a feladatom, hogy a hátország hőseiről készítsek riportot. A hős romeltakarítókról, tűzoltókról, mentőkről. Hajlandók nekem nyilatkozni? – És már tartotta is a blokkfüzetet meg a ceruzát.
– Várjon! – szólt rá Joe. Visszabújt a lyukon. Kihozta a mentőládát a vállán, a vaskalapot a fején. Megállt napóleoni pózban. – Most már kérdezhet!
– Honnan merítették a bátorságot, hogy bemerészkedjenek egy sebesültért a romok alá?
– A saját kútfejünkből – büszkélkedett Satya.
– Szóval a lángoló hazaszeretetük diktálta! – állapította meg a szemüveges. És írta.
– Igen, az lángolt, lángolgatott... – hagyta rá Satya.
– Mit tapasztaltak, mikor magukra omlott a romtenger?
– Büdös porszagot – emlékezett vissza az egyik hős.
– Szóval fojtogató porfelhőben nyomultak előre a sebesült felé, rettenthetetlen bátorsággal.
– Igen. Az is volt nálunk.
– Mit éreztek, amikor betemetve voltak?
– Hogy vizezik a rumot! – méltatlankodott Joe.
Az újságíró ijedten nézett.
– Nem kaptak maguk légnyomást?
– Mást se! Csak azt! – dühöngött Joe. – Hát azt hiszi, van odalenn rendes kiszolgálás?
A riporter ijedten kotródott.
Másnap az újság címlapján ökölnyi betűk:
Helytálltak a vészben! Hős mentők a romok alatt!
Alatta Joe és Satya vigyorgott koszosan.



VIII. FEJEZET
Kirándulás államköltségen az ismeretlenbe.
A lopott krumpli jobb, mint a szűrt tej,
de a pálinka se kutya
– Olyan sötét van, hogy ha kapnék egy pofont, nem tudnám, kinek köszönjem meg – rögzítette a helyzetet Joe, miközben hasaltak a vonat tetején. Joe cigarettázott. Mert az is tilos volt. Meg a vagontelő is.
Satya vigasztalta:
– Éjfél után feljön a hold. Akkor majd bámészkodhatunk.
Ezalatt a vonat szédítő, tizenöt kilométeres óránkénti sebességgel mászott velük a pillanatnyilag egyáltalán nem látható hegyek között. Egyébként gyönyörűek voltak. A hegyek.
Valamilyen magyarázat mégis szükséges annak megértéséhez, hogyan kerültek Öcsiék a hegyek közötti vaksötétben egy csoszogó vonat marhavagonjának tetejére.
íme!
A harmadik napon, megbeszélés szerint, Öcsinél találkoztak Budán.
– Egy rohadt lepratelep ez az egész város! – érkezett utolsónak Motyka. Kicsapott az asztalra egy cédulát. – Ezt nézzétek meg! A görcs álljon bele a szíve csücskibe annak is, aki megcímezte!
Joe figyelmesen elolvasta. Továbbadta a többieknek. Azok is. Behívó volt, munkatáborba.
– Nahát! Hogy ez a Motyka mindig tud valami újságot! – álmélkodott Joe. Azzal kihúzott a belső zsebéből egy ugyanolyan cédulát. – Ez nem ugyanaz! Ez az én nevemre szól.
A másik kettő szátlanul mellérakta a maga céduláját.
– Ti is megkaptátok?
– Nem! Én külön bementem, és kértem egyet.
Figyelmen kívül hagyta Joe-t.
– Elmegyünk?
Joe azonban nem hagyta.
– Én javasoltam, hogy menjünk inkább valahova a tengerpartra. Ilyenkor isteni lehet! De ezek lebeszéltek róla. Gondolom, a határon is erősen kéne magyarázkodni.
– Csukd be a szövegládát! – morgott Satya, majd Motykához fordult. – Nem tudom, hogy ez a munkatábor mennyire ramaty, de sejtem, hogy a frontnál valamivel jobb. Inkább ide, mint oda.
– Tény! – szögezte le Öcsi. – Ezzel is eltelik valamennyi idő.
– Mi a hír a frontról?
Joe most felcsapott rádióriporternek. Lelkes hangsúllyal közvetített:
– Dicsőségesen harcoló német bajtársainkkal együtt kiegyenesítettük arcvonalainkat, tervszerűen kiürítettünk néhány hadászatilag jelentéktelen országrészt, kedvezőbb állásokba vonultunk, és rugalmasan elszakadtunk a gyáván előrenyomuló ellenségtől. Közben előkészületeket tettünk, hogy másodszor is elfoglaljuk a Kárpátok hegykoszorúját. Csak most hátrafelé.
– Mi a fene?! – lepődött meg Motyka. – Már a Kárpátoknál vannak az oroszok?
– Még nem, de már nem messze.
– Akkor azt a kis időt tényleg kibírjuk egy munka táborban. Akkor is, ha egy sereg istenverte marha táncol a hátunkon! – vélekedett Motyka.
Most Satya avatkozott a vitába:
– Terméketlen duma! Motyka! Olvasni tudsz?
– Egy kicsit! – vágta rá Joe. – A nagybetűket még nehezen ismeri fel.
– A behívójegynek záradéka is van. "Az önkéntes egyetemi munkaszolgálat kötelező. A parancs késedelmes teljesítése vagy megtagadása internálást von maga után."
– Nem szeretném, ha vonna! Hallottam az internálásról egy-két pletykát. Nem kávéház! Az ellátás nem kielégítő, és a személyzetnek nincs sem modora, sem lelkivilága.
Satya döntött.
– Marháskodást súlyba! Holnap, a parancs szerint kétnapi élelemmel, pokróccal, munkaruhában, két váltás fehérneművel...
Joe fejezte be:
– ... és egymással találkozunk az állomáson.
Így is lett.
A pályaudvaron már ott lézengett a langyos reggelben vagy száz egyetemista és főiskolás. Egy százados álldogált ott magasan, bajuszosan és elegánsan, mellette egy hadnagy alacsonyan, borotváltan és tábori egyenruhában. Volt ott még egy tizedes is. Asztalnál ült és írt. Kipipálta a névsorból az érkezőket. Az érkezés sorrendjében rajokba és szakaszokba osztotta a fiúkat. A százados és a hadnagy időnként elmentek a restibe. A tizedes nem.
Mivel Joe-ék együtt érkeztek, egy rajba kerültek. Mint kiderült, csupa ismerős közé.
Összejöttek vagy kétszázan, és közben dél lett. Akkor odagyűjtötték őket egy vonat mellé, amelyik csupa kis méretű marhavagonhól állt.
A százados szónokolt. Gyatrán. Közben csuklott.
Kifejtette, hogy a fiúknak örülniük kell, mert kincstári üdülésben lesz részük. Köszönettel tartoznak érte az államnak. Köszönet közben mellékesen némi aprómunkákat is el kell végezniük.
Régi ismerősük, Tojás ott állt teljes ványadtságával és teljes szemüvegével az első sorban. Kedvesed és udvariasan közbekérdezett:
– Tessék mondani, hova megyünk?
A hadnagy hangja csattant fel a kérdésre:
– Mellőzzük a kérdéseket! Aki kíváncsi, egyáltalán nem öregszik meg. Meghal!
Ez világos felelet. Tojásnak nem volt több kérdése. Mellette viszont egy másik ismerős állt. Emilke, a matematikus. Neki volt. Előbb számolt magában. Embert és vagont. Osztott, szorzott, aztán nyilatkozott:
– Tíz kocsi van és kétszáz ember. Nem kevés a kocsi, vagy nem sok az ember?
A hadnagy válaszra sem méltatta, csak undorral végignézte az aggályoskodót. A tizedeshez fordult.
– Ossza be az embereket a vagonokba! Minden kocsiba huszonhatot. Az utolsó kocsi a parancsnoki. Az enyém és a helyettesé!
Ebből kiderült, hogy ő lesz a táborparancsnak, hogy van már helyettese, meg az is, hogy a matematikát nem tartja használható tudománynak.
– Előgyakorlatok a heringpréseléshez! – kommentálta a helyzetet Joe, amikor fölszálltak a vagonba huszonhatan.
– Állva elférünk. Ülve is. Szűken! Na de fekve?! – méltatlankodott valaki, – Hogy fogunk mi itt aludni?
– Vigyázzban – világosította föl Joe. – Nekem nagyon tetszik ez a boci-expressz!
– Ocsmány ízlésed lehet! – vélte az előbb szóló valamelyik sarokból.
– Ez van. Ezt tudják nyújtani – bölcselkedett Tojás.
– Az nem is ártana!
– Mi?
– Nyújtani. Egyébként a szádban lesz a lábam, és panaszkodsz majd!
– Én már nem kérdezek, és nem panaszkodom – nyugodott meg a körülményekben Tojás az előző tapasztalatok alapján.
– Szokatlan éleselméjűségről teszel tanúbizonyságot! – dicsérte meg Joe.
Satya letette az ajtó mellé a hátizsákját. A többiek is odarámolták a magukét.
– Ez a hely a miénk! – határozott. Körülnézett, hogy van-e valaki más véleményen. Nem volt. Ez elsősorban Satya széles vállának köszönhető. Másodsorban az ikrek tekintélyének.
A csomagok lerakása után leszálltak.
– Az állomás területét senki nem hagyhatja el! – harsogott egy ismerős hang. A főiskola növénytani tanszékének tanársegédje volt a tulajdonos. Mivel az utolsó kocsiból harsánykodott, mindjárt kiderült, hogy ő lett a helyettes parancsnok. Folytatta is: – Bármelyik percben indulhatunk. Ne kelljen senkit keresni! Létszám-ellenőrzés lesz.
Joe és társai visszaszálltak a vagonba. Ettek valamit a hátizsákból.
– Akárhonnan is nézem, én szomjas vagyok – jelentette ki Joe.
Elindultak a vasúti vendéglő felé. A vonat végénél megállította őket egy ismeretlen egyetemista.
– Hova mentek?
– Inni.
– Nem leltet!
– Miért? Nincs szánk?
– Mert parancs!
– A parancs úgy szólt, hogy az állomást nem lehet elhagyni. A resti pedig az állomáson van. Ha nem hiszed, gyere velünk!
– Nem lehet, én vagyok az őr.
– Ez nem is látszik rajtad! Mire vigyázol?
– Mindenre!
– Akkor vigyázz jól! Ha a vonat indulni akarna, kiabálj be értünk az étterembe, és fogd a vonat végét, míg ideérünk!
Alkonyatig el is töltötték az időt csendes beszélgetéssel. Ők ültek a restiben, a vonat állt a síneken.
Visszajöttek. Felszálltak a kocsiba, és megpróbáltak elhelyezkedni éjszakára. Nehezen ment. Huszonhatan készültek éjszakai pihenőre. Fejtől-lábtól fészkelődtek. Mégis úgy adódott, hogy néhánynak csak ülőhely jutott a fal mellett.
Így is elszunnyadóban voltak már, amikor fölébresztette őket a létszám-ellenőrzés.
Megvoltak mind. Álmosan és morogva másztak vissza a marhák számára készített összkomfortba.
Nemsokára döccent a vonat. Álmos vasutasok tisztelegtek, miközben kimászott az állomásról, és himbálózott a váltókon. Aztán makacsul kocogott az éjszaka egy pontja felé.
– Kelet felé megyünk – állapította meg a csillagok állásából Motyka, míg kibámult a boci-expressz nyitott ajtaján.
– Miért csodálkozol? – kérdezte Joe. – Azt hitted, Londonba indulunk?
– Ez még álmában is hülyéskedik – szögezte le Motyka. Aztán nekitámasztatta hátát a vagon falának, és aludni próbált.
Rövidebb-hosszabb megállásokkal egész éjszaka ballagott velük a vonat. Amikor kivilágosodott, megállt egy névtelen bakterháznál. Síkság mindenfelé, a távolban tanyák.
– Mint a gyúródeszka – nézett körül nagyot nyújtózkodva Öcsi.
– Nem sokat aludtam az éjjel, mert a körülmények nem voltak éppen a legkényelmesebbek, de csak azt tudom megállapítani, hogy az Alföld valamelyik sarkában vagyunk – vélte Satya.
– Éles elmétek az egeket veri! – dicsérte őket Joe. – Nem lenne jobb a baktert megkérdezni? Ő biztosan tudja, hol van már harminc éve.
Tudta. Tényleg az Alföldön voltak. A keleti felén. Ott is maradtak. Estig. Nappal nem ment a vonat. Félt a repülőktől.
– A szerelvény környékét elhagyni tilos! Bármikor indulhatunk! – hangzott a parancs.
– Ezt már ismerjük! – morgott Motyka. – Itt áll egész nap ez a mozgó vécé ezzel az istenverte társasággal együtt, amíg a nap szét nem rohasztja.
Ennivalójuk volt. Víz volt a bakterháznál. A nap eltelt. Ültek a vonat mellett. Este indultak tovább.
Amint besötétedett, Joe összecsavarta a pokrócát.
– Hova készülsz? – érdeklődött Öcsi.
– Unom ezt a konzervesdobozt. Nem tudok rendesen aludni.
– Leszállsz? Menet közben tilos! – okosította ki Tojás. – Más, rendes kocsikra ki is írják.
– Merülj a tudatalattidba, és aludj! Akkor nem mondasz semmi hülyeséget! – Társaihoz fordult. – Gyertek!
Felmászott a kocsi tetejére. A társai utána. Fönt kényelmesen elhevertek, elnyújtózkodtak. Kellemes, langyos légáramlat cibálta a hajukat. Néha a vonat füstje is odacsapódott. Nem volt kellemetlen. Becsavarodtak a pokrócba, és nézték a szikrázó eget.
Aztán aludtak reggelig. Jóízűen. Akkor megint állt a vonat.
– Az állomás területét elhagyni tilos! – hirdette ki a helyettes.
– ...mert bármelyik percben indulhatunk! – fejezte be a jól ismert mondatot Motyka. A helyettes zavartalanul folytatta:
– Tudomásunkra jutott, hogy egyesek a vonat tetején tartózkodnak. Tilos! Egyesek éjszaka cigarettáznak. Légiveszély van! Tilos!
– Enni is tilos? – érdeklődött Tojás.
– Miért lenne? – lepődött meg a parancsnok helyettese.
– Mert kétnapi élelmet írt elő a parancs. A harmadik nap kezdődik most. Az élelem elfogyott. Az állomáson semmit nem lehet venni. Ha el nem hagyjuk, nincs mit enni.
A helyettes gondolkodott egy rövid ideig, aztán válaszolt. Nagyon logikusan. Így:
– Kuss!
Ezt Tojás is megértette. Különösen azért, mert kiegészítés és magyarázat is következett:
– Ha nincs, nincs. Nem kisasszonykodunk!
– Nem is! – lelkesedett Joe. Bevonult a vagonba, és előszedte a maradék kacsasültet, amit még az édesanyja csomagolt az útra. Száraz kenyér is akadt hozzá. Négyfelé osztotta. Megették. Ittak rá a kútnál.
Az aprócska állomás völgyben volt. Nem messze tőle falu. A közelben szelíd, távol vadabb hegyek látszottak. A völgyfenék szántóföld.
– Ürítsd ki a hátizsákodat, és gyere velem! – adott utasítást Joe Motykának, mikor egy rövid; magányos sétáról visszatért. Közben a saját hátizsákjából is kiborította a holmiját egy pokrócra.
Motyka értelmes volt. Nem kérdezett. Csinálta ő is.
– Gyere! – indult neki a völgynek Joe. Motyka utána ballagott a lötyögő hátizsákkal. Növendék kukoricaföldek mellett mentek el.
– Mit csinálunk, ha elindul mégis az a dög vonat? – aggályoskodott Motyka.
Joe viszont készen volt a felelettel:
– Integetünk? Ne töprengj! Mindjárt ott vagyunk.
– Hol?
– Itt! – mutatott Joe a kukoricás végében kezdődő krumplitáblára. – Az újkrumpli már majdnem ökölnyi.
Motyka mindent értett, és gyorsan vágott két ágat az útszéli akácról. Ki is hegyezte menet közben.
A krumpliföld gazos. Körülnéztek. Sehol senki. Gyorsan széttúrtak néhány tövet. Bőven gurultak a szép rózsaszín gumók. Pár métert végigkotorlak. Aztán szedték a zsákba. Fél óra alatt készen is voltak. A két zsák dagadt a krumplitól. Nyögtek, mikor a hátukra vették és visszaindullak.
Jókor érkeztek az állomásra. Még láthatták a vonat végét, amint elkanyarodott a völgyhajlatban. A fiúk egymásra bámulták.
– Integess, Joe!
Joe integetett. Közben törte a fejét. Egészen addig, míg egy zörgő szekér nem jött. Egy ló. A bakon kancsal, nagy bajszú öreg.
– Merre, öregapám?
A bajusztulajdonos az út felé bökött az ostorral, amelyik a vasút mellett a szökött vonat után látszott igyekezni.
– Elvinne bennünket?
– Üljenek föl!
Földobták a zsákokat. Fölültek a szekérderékba.
– Na! – parancsolt indulást lovának a szekeres.
– Mennyire van ide a következő állomás? – kérdezte Joe.
– Talán hat kilométer.
– Akkor fél óra alatt ott vagyunk. 
– Nem.
– Miért?
– Mert én nem megyek odáig. Kétszáz méterrel az állomás előtt elkanyarodok egy másik útra.
– Nem vinne be minket az állomásra?
– Be én, ha megfizetik.
– Megfizetjük.
– Mivel? Mert pénzt nem fogadok el. Romlik. Nem köll.
– Biztosan sok van belőle.
– Akad! – büszkélkedett az öreg. – Mivel fizetnének?
– Krumplival. Azt viszünk. Most vettük.
– Kitől?
– Nem ismerjük.
– Melyik háznál?
– A falu főutcáján. Mindjárt az elején. Fehér ház. Az alja színesre van festve. A kapuja cifra – ködösített Joe. Emlékezett rá, hogy a faluban jóformán minden ház ilyen.
– A Kakukk Ádám lehel. Az szedi föl ilyen korán a krumplit, hogy eladja. Ott lakik az utca elejin. Apró, szőke felesége van.
– Az! – erősítette Joe. – Ha jól láttam, kék szemű.
– Ühüm! – rögzítette a helyes találatot a hümmögés. – Nekem is van egy jó darab krumplifődem. Mindjárt itt, a kukoricáson túl. De én nem szedem föl ilyenkor, hogy elpocsékoljam. Majd ha megszaporodott, megérett. Ára lesz annak. A városban mindent megadnak érte.
Motyka ijedten nézett. Az a föld lehet. Mindjárt a kukoricás mellett. Onnan való a zsákmány.
Joe-nak a szeme sem rebbent.
– No, öreg! Csapjon közé az egy lónak, és igyekezzünk! Ha elérjük a vonatot az állomáson, az egyik zsák krumpli a magáé. Ha nem, akkor fél zsákért vitt bennünket odáig.
A szekeres nem szólt, csak beleegyezésként csapott egy nagyot a ló farára. Az fölugrott egy kicsit, aztán gyorsabb lépésre váltott. 
A vonatot elérték. Vizet vett fel békésen szuszogva. Az állomás előtt a szekér megállt. Motyka megemelte a két hátizsákot. A magáét érezte könnyebbnek. Kibontotta a zsák madzagját, és a krumplit kirázta a szekér aljába.
– Itt a fizetség – mondta.
Leléptek a szekérről a teli és az üres zsákkal.
– Van-e otthon vasvillája? – kérdezte Joe az öreget.
– Van.
– Akkor ne felejtse el a pénzét forgatni, mert megpenészedik.
Megharagudhatott az öreg, mert köszönés nélkül fordította a lovat visszafelé, és elindult.
Motyka a röhögés miatt nem bírta fölvinni a krumplit a vagonba. A földre ült. Rázta a nevetés.
– Hol voltatok? – érdeklődött Satya.
– Kirándulni – ütötte el Joe a feleletet.
– Melyik kocsiban jöttelek?
– Lovas kocsiban.
– Ne marháskodj!
– Nem teszem. Észre sem vettétek, hogy nem létezünk?
– Nem. Az előző állomáson egyszer csak ráordítottak a társaságra, hogy indulás! Mindenki fölugrott a legközelebbi kocsiba. Eldöcögtünk idáig. Azóta itt állunk. Csak most kezdtünk keresni benneteket. Motyka! Mitől csinálsz úgy, mintha csiklandoznának?
– A vén zsugorin röhögök... A lapos guta fogja megütni, ha rájön, hogy a saját krumpliját sétáltatta fuvardíjban.
Satyáék nem értették. Joe elmesélte. Tetszett nekik. A krumpli is, ami megmaradt.
A vonat megint továbbment egy állomásnyit. A következő megállónál aztán el is volt jó ideig. A mozdony környékén volt némi vita. Német katonák kiabáltak valamit a mellettük álló szerelvényről. A német vagonsor pár perc múlva elment. Ők maradtak.
– Miért állunk? – firtatta Öcsi a vonat mellett álldogáló piros fejű vasutast.
– Annak ezer és egy oka van. A németek elvitték a mozdonyt.
– Köszönöm! – hálálkodott Joe a felvilágosításért. – A többi ezer okot ne is mondja! Mégis, mikorra várható egy másik masina?
– Elindítottak egyet. Két-három óra alaki ideérhet.
– Akkor nézzük, miből élünk! Menjünk be a faluba! Talán szerzünk valami ennivalót. Kulacsot hozzatok.
A falu völgyben volt. Kissé felmászott a domboldalra. Ők is.
Föntről szemügyre vették az udvarokat.
– Ott két tehenet látok. Ahol tehén van, akad tej is. Vegyünk! – adta az ötletet Satya.
Leballagtak. A kapunál Joe megnyugtatta a vicsorgó kutyát.
– Szép vagy és okos! – hízelgett az esztelenül hörgő, koszos szőrpamacsnak. Az meg mintha megértette volna. Elcsöndesedett. Odasompolygott Joe-hoz. Megszagolta a feléje nyújtott kezet. Leült, és csóválta az egyik végén levő szőrloboncot. Ebből látszott, hogy ott a farka. Különben eléggé egyforma volt mindkét befejezése.
– Jó napot, szép menyecske! – köszönt álnokul Satya a konyhából sajtárral a kezében elékerülő ráncos öregasszonynak.
– Mit akarnak? – kérdezte barátságtalanul a nyanya. Ebből látszott, hagy hatástalan volt rá Satya hízelgése.
– A kutyával könnyebb! – morgott a – vigyorgó Joe-ra.
Öcsi nyilatkozott:
– Tejet szeretnénk venni.
– Pénzük van? – nézett bizalmatlanul a társaságra az öregasszony.
– Van – szerénykedett Motyka.
– Akkor jöjjenek! – indult a fészerben álló két tehénhez.
Követték.
Háromlábú széket tett az egyik tehén mellé. Ráült. A sajtárt a térde közé fogta, és fejni kezdett.
– Nem kellett volna előbb a tehén tőgyét megmosni? – kérdezte súgva Öcsi.
– Háklis vagy! – torkolta le Satya.
A tej csöndes hersegéssel fröcskölt a sajtárba, és habosodott gusztusosan. A fiúk néztek, és jóízűeket nyeltek.
A nyanya befejezte a fejést. Fölállt. Hozott három köcsögöt. Lerakta a földre. Majd a fiúkra nézett. Úgy érezte, magyarázattal tartozik.
– El kell szűrni. Szőr kerülhetett bele.
Ráterítette az első köcsögre a szoknyája alját. Keresztülöntette a habos tejet a kétes tisztaságú pendelyen.
A fiúkat csöndes émelygés fogta el.
– Már nem is vagyok sem éhes, sem szomjast – jelentette ki Öcsi. Motykával együtt kifelé somfordált az udvarból.
– Tulajdonképpen nem is szeretem a tejet – morogta Satya.
– Ifjúkori botlás volt idejönni – tartott önvallomást Joe.
– Biztos nincs pénzük... – méltatlankodott az öregasszony, mert mire elkészült a szűréssel, egy lélek sem volt az udvarban a fiúk közül.
Az állomásra ballagtak vissza. Útközben vettek egy üveg pálinkát a kocsmában. Amikor kiléptek, Joe a napfény felé tartotta az üveget.
– Óriási előnye van – mutatta a víztiszta folyadékot. – Nem kell szűrni!
Visszaértek. Mozdony sehol.
Tüzet raktak az állomás mellett. Nagyot. A parazsat telerakták krumplival, betakarták hamuval. Körülhasalták és vártak.
– Tünet rakni tilos! – szólt rájuk a helyettes, amikor fölfedezte őket.
– Nem is rakjuk! – válaszolt Satya. – Azt várjuk, hogy elaludjon.
– Oltsátok el!
– Nincs víz.
– Földdel.
– Az jó! Az van.
Nekifogott betakarni. A helyettes elment.
– Miért oltod el? – méltatlankodott Motyka. – Még nem sült meg.
– Így még jobban sül! – vigasztalta Joe.
Amikor úgy gondolták, kész a krumpli, kibontották a rakást. Kiszedték a hamuból a szépen sült szemeket. Sok volt.
Még ki sem hűlt, mikor a vonat felől ordítást hallottak:
– Beszállás! Indulunk!
Fölmarkolták a krumplit. Nem fért el a tenyerükben. Motyka lekapta az ingét. Beledobálta a maradékot, aztán futott. Még elérte a már vánszorgó szerelvényt.
Alkonyodott. Fölhurcolkodtak a tetőre, ami tilos volt. Ették a langyos krumplit, ami lopott volt, és tiltott tűzön sült. Pálinkát ittak, mert azt már az út elején megtiltotta a parancsnok. Aztán cigarettára gyújtottak, mert azt sem volt szabad.
Egyszóval kitűnően érezték magukat.
Hűvös lett. Amikor a holdnak is méltóztatott fölkelni, Öcsi szólalt meg:
– Hideg van, srácok.
Összehúzta magán a pokrócot.
– Oda néztetek! – mutatott Joe a közeli hegycsúcsok felé.
Az éles holdfényben fehéren rajzolódtak ki a sötét égre a nyáron is havas hegycsúcsok. 
– Aludj, Joe!
– Majd nappal, mikor állunk...



IX. FEJEZET
A táborhely gyönyörű, a körülmények nem.
A táborparancsnok és a hal harap
A tábor, ahova megérkeztek, nem létezett. Helye viszont igen. Az pedig gyönyörű volt.
Az odaérkezés némi viszontagságokkal járt. A kétnapi élelemmel öt napig utaztak. Ez nem dobta föl a hangulatot. A vonattető a negyedik éjszakán már igen szellősnek bizonyult. Magasan jártak.
Amikor kiszállást parancsalt a magasságos táborvezetőség, lekászálódtak a vonatról. Körülnéztek.
Magasan fekvő völgyben falu. Az állomásnál a sín befejeződik. Nincs tovább. Tojás meg is állapította:
– Ez itt az utolsó állomás.
– Hát elég utolsó... – nézett végig Joe a nyomorúságos kis állomásépületen.
Sorba verődtek és elindultak egy katona után, aki a sínek mellett várt rájuk.
Szekérút kanyargott föl a hegyoldalon. Ők is. Sokáig. A hegytetőről nagyon barátságos, de mély völgybe láttak. Öcsi leltározott.
– Körül jókora hegyek. Lent patak. Az sem kicsi. A völgy túlsó végén eltűnik egy sziklás szorosban. Néhány ház a patakparton. Az erdő széle és a patak között nagyobb épületek.
Leltározás után továbbmentek. Ereszkedtek a völgy felé. A hegyoldal erdejéből már nem látták a vidéket.
A patakparton bukkantak ki a sűrűből. Megálltak. Bevárták az egész társaságot. Az országúton sorakoztak.
Vezényszóra és ütemre mentek át a házak között. A kis telep annyira nem volt falunak mondható, mint Joe-ék menete katonásnak.
– Vánszorogtok, mint a májbajos tetvek! – kockáztatott meg egy stílusos hasonlatot a parancsnok-helyettes.
– Csípjünk is? – morgott Motyka. – Így is túl korán érünk oda, akármilyen későn lesz is.
Hamar odaértek.
– Század, állj! – hangzott a katonás vezényszó a laktanya kapujában.
A menet harmonikázott egy kicsit, aztán elcsendesedett.
A laktanya kapuján egy főhadnagy lépett ki. Végignézte a deli társaságot és a megállást. Olyan képet vágott, mint aki epébe harapott. Szemére tolta a csákóját, hóna alá kapta a kardját, és elporoszkált undorral a házak felé.
– Az az érzésem, hagy nem nyertük meg a tetszését... – nézett utána Joe. – Ugyan miért? Hiszen gyönyörűek vagyunk. Daliásak és katonásak!
– Igen! – helyeselt Motyka. – Éhes, fáradt, kialvatlan csürhe.
Beömlöttek a laktanyaudvarra. Ott kaptak fejenként egy csajka hideg babgulyást. Megették. Jólesett.
– Föl! Sorakozó! Indulás!
Mentek tovább az országúton a patak mellett.
Kilométernyire a laktanyától letértek az útról.
– Itt a tábor – közölte a kísérő katona.
A rét enyhén emelkedett az erdő széléig. Onnan magasba ugrott a fával benőtt hegyoldal. A füves rész másik oldalát kövek között szökdécselő kisebb patak szegte be, amelyiknek egy kis híd után randevúja volt az országút másik felén zúgó nagyobb patakkal.
– A hely szép, de semmi sem utal arra, hogy itt tábor is lenne – állapította meg Öcsi.
– Majd lesz! – vetette oda a katona.
– Mikorra érkeznek a szekerek barakkokkal? – kérdezte a nem létező tábor valódi parancsnoka.
A katona vigyázzba kapta magát.
– Alázatosan jelentem, már itt kellene hogy legyenek.
– Akkor várunk. – Az álldogáló századhoz fordult. – Lemálházni! A rétet senki nem hagyhatja el!
– Mert bármelyik percben elindulhat... – tette hozzá sunyi képpel Joe.
Lerakták a hátizsákokat, és elterültek a dús fűben. Aludtak egyet.
Amikor fölébredtek, a nap már a hegygerinc felé ereszkedett. Szekerek sehol.
– Fürdünk! – adta az ötletet Satya.
– Időnként zseni vagy! – dicsérte Öcsi.
– Na ugye?
– De ritkán – tette hozzá Joe. – Most azonban nagy ötleted volt. Törülközőt, szappant elő, és gyerünk! Öt napja csak hellyel-közzel mosakodtunk. Én olyan koszos vagyok, mint az egyszeri gyerek búcsú előtt.
– Miért éppen búcsú előtt?
– Az egyszer van egy évben, és akkor megmosdatják.
Tojás csatlakozni akart hozzájuk, de aggodalmai voltak.
– A patak túl van a réten. Engedélyt kéne kérni ezektől a katonásdit játszó ürgemadaraktól.
– Kérj, ha mindenáron akarsz, de csak a saját nevedben!
A pszichológia jövendő nagy tudora odament a parancsnokhoz.
– Kérek engedélyt, hagy eltávozzak a rétről!
– Mi a fenének?
– Fürödni szeretnék. 
A válasz alapos volt.
– Először is: feszes vigyázzba vágod magad, te nyavalyás, ha velem beszélsz! Másodszor is: alázatosan kérsz! Harmadszor is: nem teszed a büdös lábadat le a rétről, mert ez volt a parancs! Értve?! 
– Értve... – ijedezett a szemüveges.
– Nem "értve"! – üvöltött rá a hadnagy.
– Nem értve... – hebegett amaz.
– Nem ez a válasz, te állat! – hörgött a parancsnok vörös fejjel hanem az, hogy "igenis".
– Igenis... – csuklott elhalóan.
– Tanulékony barom vagy – engesztelődött meg a haragos. – Lelépni!
– Honnan? – nézett ijedten a lába köré Tojás.
A hadnagy előbb teleszívta a tüdejét, hogy ordítson. Aztán meggondolta magát. Legyintett. Kifújta a nagy szuszt, és csöndesen, de vészjóslóan szólt:
– Holnap kihallgatásra jelentkezel, hogy megtanuld a tisztességet.
Az ikrek Motykával együtt végighallgatták az épületes beszélgetést. Nem szóltak semmit. Az erdőszélen végigballagtak félkörben. Átmentek az országúton, és leereszkedtek a sziklás patakmederbe. Ott már nem látszottak.
– Ne itt! – szólt rá Joe Öcsire, aki rögtön vetkőzni kezdett.
– Hát? Az úton a porban?
– Nem. Odébb erősen zúg. Ott vízesés lehet. Az az igazi!
Hallgattak rá. Nem bánták meg.
Ötven métert sem botorkáltak lefelé a patakmeder sziklái között, amikor megtalálták a zúgás okát. Három métert zuhant a víz függőlegesen. Alatta kimosott, mély sziklamedence, kavargó vízzel.
– Ez kell nekünk! – lelkesedett Satya. Hajigálta le magáról a ruhát. A többiek is.
Amikor már teljesen pucérak voltak, Öcsi odaállt a zuhatag mellé, és beledugta a lábát. Vissza is kapta azonnal.
– Mi van? – nézett rá Joe tettetett csodálkozással.
– Panaszom van!
– Mi?
– Ott följebb nem melegítik a vizet. Hidegen jön idáig.
– Nem kényeskedünk!
– Nem is! – hagyta helyben Öcsi, és egy villámgyors mozdulattal a zuhatag alá nyomta Joe-t.
Az egy ideig kapálózott, de Öcsi nem engedte ki.
A víz első pillanatokban borotválta a bőrét. Néhány másodperc múlva már nem érezte a hidegét, csak a zuhanó víz jóleső dögönyözését.
Hamarosan mind a négyen ott álltak. Éppen elfértek alatta. Aztán kijöttek, szappanoztak, és megújrázták a zuhanyozást.
– Remek volt! – örvendezett Satya, amikor törülközés és öltözés után visszafelé indultak.
– Hogy remek is maradjon, menjünk kerülő úton a táborhelyre! Nem kell a parancsnokkal már az első napon közeli ismeretségbe kerülni! – javasolta Öcsi.
A kerülőre ezúttal nem volt szükség. Senki sem vette észre érkezésüket. Nagy volt a nyüzsgés.
A tábor mellett három szekér állt. A bakon katonák. Kötegben adták le a csákányt, ásót, lapátot, baltát, fejszét. Mást nem.
– Ebben fogunk lakni? – kérdezte ijedten Joe, egy halom csákányra mutatva.
Nem abban laktak. Este megérkezett egy szekér. Kondérokat hozott. Abban sem laktak ugyan, de sárgaborsó volt az egyikben, a másikban marha-pörkölt.
Vacsoráztak. Nagyot ittak rá a kis patakból.
Amikor már hozzákészültek, hogy a szép csillagos mennybolt alatt éjszakáznak, újabb szekérsor érkezett. Hosszú. Katonák is jöttek. Egy őrmester vezette őket. Jelentkezett a táborparancsnoknál, aztán mozgatni kezdte az embereit.
Azok lerakodtak, cipeltek, kalapáltak, illesztettek, és hamarosan álltak a tizenkét szögletű, majdnem kerek barakkok. Egy oldal a bejárat. Bent középen kis üres tér. Tizenegy kényelmes puhafa fekvőhely a középső tértől a falig szélesedett legyező alakban.
– Valami puha kell rá, és nagyon kényelmes lesz – elégedett meg a körülményekkel Emilke.
Öcsi rámordult:
– Hólyag!
– Igen, az nagyon jó ruganyos lenne rá, de nincs. Szalma is jó lesz. Azt hoztak.
– Te vagy a hólyag! Matematikusnak készülsz?
– Igen.
– Hány raj van?
– Tizennégy, ha jól tudom...
– Hány barakkot állítottak föl?
– Tizenötöt – számolta meg Emilke a kis szögeket.
– Jó! – dicsérte Joe. – Egy a parancsnoké, tehát minden rajnak jut egy barakk. Hányan vagyunk a rajban?
– Tizenöten...
– Hány embernek nem jut fekvőhely?
– Négynek...
– Jelesre felelt! Kérem az indexét! – játszotta Joe a professzort.
– De hát akkor hogyan alszunk?
– Élivel.
– Az mi?
– Oldalt fekve. Úgy elférünk.
Úgy is lett. Szalmát hordtak be a számukra kijelölt építménybe. Elterítették. Pokrócot tettek rá.
Ragyogóan aludtak, mert a fáradtság álomba döntötte őket. Az éjszaka igen hűvös volt. Nem is esett rosszul, hogy szorosan voltak.
Úgy érezték, hogy még semmit sem aludtak, amikor recsegő vezényszó rontotta el a napsütéses reggelt.
– Ébresztő! Föl! – hangzott a barakk előtt. – Reggeli tornához sorakozó!
Joe fölült, és dörgölte a szemét. Vele szemben Pityi is fölült. Megállapította, hagy az egész társaság vándorolt az éjjel. Csúsztak a lejtős fekhelyen a közép felé. Ott a következők voltak találhatók: egy halom szalma, néhány csajka és evőeszköz, két hátizsák, egy-két pokróc és sok láb.
Pityi a lábakat nézte. Aztán találomra belecsípett a legközelebbibe. Alaposad. Erre Báró felordított.
– Ez a láb nem az enyém – könyvelte el álombután Pityi. Belecsípett egy másikba. Akkor Tojás üvöltött.
– Ez sem...
A harmadikat vette kezelésbe. Ettől ő maga ordított.
– Ez saját! – állapítatta meg csalhatatlanul, és önfeledten vakarni kezdte a talpát.
– Mi van a tizennégyes rajjal? – lökte be durván az ajtót egy ismeretien egyetemista. – Már régen kint kellene lenni!
Báró felállt csíkos pizsamájában. Udvariasan meghajtotta a fejét.
– Lovassy Ákos vagyok – mutatkozott be finom modorban az ismeretlennek.
– Hülye!
– El tudom képzelni, hogy valakit így hívnak, de nem egy szimpatikus név...
– Én a napos vagyok.
– Ez nem zárja ki az előzőt.
– Az egész tábor kint van már reggeli tornán! – ordított a társaságra a napos.
– Kizárt dolog! – vitázott Joe. – Mi sem vagyunk kint. Te egy roppant szimpatikus napos leszel, ha most elmégy csendben, és visszajössz zajosan, amikor reggelizni kell. – Ezzel visszafeküdt a szalmára.
– És ha nem megyek?
– Akkor kikapsz!
– Azt szeretném látni!
– Ha nagyon szeretnéd... – szólalt meg szelíden Pityi.
A nagydarab fickó ránézett. Ezt nem kellett volna. A következő pillanatban Satya két lábbal kirúgta alóla a talajt. A bokájánál rúgta ki. A napos eldőlt. Öcsi rádobott egy pokrócot. Négyen lefogták a pokróc szélét. Többen felmarkoltak bakancsot, kulacsot, sárkefét és egyéb ütőszerszámot. Másodpercek alatt búbosra verték.
Mire kikecmergett a pokróc alól, mindenki feküdt ártatlanul.
– Jegyezd meg, és közöld a mindenkari napossal, hogy a tizennégyes raj csak reggeliosztáskor ébreszthető! – okítatta Báró. – Ez tradíció!
– Mikor alakult ki? – tapogatta a fejét a napos.
– Ebben a három percben – világosította fel Joe, és fülig húzta a takarót. A napos kisomfordált.
Alig szundítottak egy kicsit, Pityi ébresztette őket:
– Ébredjetek! Reggeli! Ez a rohadt napos direkt halkan sorakoztat reggelihez. Arra számít, elalusszuk.
– Rosszul számít... – kapkodta magára a nadrágot Satya, és már a csajkáját is előhalászta.
Hiánytalanul ott voltak a bőséges reggelinél. Feketekávé, kenyér. A kenyéradagot egész napra megkapták.
– Egy komiszkenyér a napi adag! – harsánykodott a táborparancsnok. – Aki reggel megzabálja, annak egész, nap nem lesz.
– Ez a világos beszéd – könyvelte el Emilke.
– És sötét kenyér és még sötétebb jövő – toldotta meg Öcsi, aki mérhetetlen mennyiséget tudott megenni. Satya és Joe sem voltak éppen étvágytalanok.
A parancs szerint aznap még nem kaptak más munkát, mint ami a tábor körül akadt. Az sem volt kevés. A barakkok körülárkolása, konyhaépítés, kerítés és kapu készítése.
Az egyes rajból három szenvedélyes horgász meglógott pisztrángozni. Egész délelőtt áztatták a madzagot. Aztán szomorúan hazakullogtak. Az egyik fogott egy hatalmas, tizenkét centis példányt. Vissza is dobta. A másik kettő nem dobta vissza. Nem volt mit.
– Mit fogtatok? – fogadta őket Joe a táborban.
– Ekkora halakat – mutatott métereset az egyik dühös horgász –, de visszadobáltuk, mert csak kicsi csajkánk van. Nem fértek volna bele.
– Szóval semmit?
– Semmit...
– Hol horgásztatok?
– A vízesésnél.
– Van hal?
– Van. Láttuk. Az istennek se haraptak. Ahogy megálltunk valahol, már tűntek is el.
– Mi volt a csali?
– Mindent megpróbáltunk. Gilisztát, sáskát, kenyeret. Egyik sem kellett nekik.
– Melyik parton voltatok?
– Az innensőn.
– Aha!
– Mi az az aha? Talán a túlsón kellett volna?
– Igen.
– Majd délután megpróbáljuk.
– Nem lesz jó.
– Most mondtad, hogy ott kellett volna!
– Igen, mondtam.
– Akkor eriggy a fenébe, és ne ugrass! Értesz egyáltalán valamit a horoghoz?
– Nem sokat. Milyen horgaid vannak?
– Ilyenek... – vett elő egy cipőkrémes dobozt, és mutatta.
Joe kiválasztott három kisebb horgot.
– Add ezt nekem! – kérte.
– Vidd! Úgysem fogsz boton kívül semmit.
Megebédeltek. Lencsét és marhahúst. Hozták a laktanyából.
– Bab, borsó, lencse! – morgott Motyka. – A jégen kopogó úristen tömje bele a szakácsba ezt a moslékot. Mást nem tud főzni?
– Biztosan csinálna neked kaviáros palacsintát is – magyarázta Joe jóindulattal –, de kaviár éppen nincs raktáron. Nincs véletlenül pár méter katonacérnád?
– De van. Minek?
– Javítatni akarom a kosztot.
– Cérnát akarsz enni?
– Ne is törődj vele. Majd meglátod.
– Itt van! – turkálta elő hátizsákja zsebéből a zöldes színű, elszakíthatatlan cérnát Motyka.
Joe zsebre vágta. Aztán a saját hátizsákjában matatott. Hosszas keresés után kis csomag cigarettapapír került a farzsebébe egy kisolló társaságában. 
– Öcsi! Üres a hátizsákod?
– Üres. Kimostam, mert valami zsíros összekente.
– Akkor hozd!
– Minek?
– Kiöblítjük.
Öcsi szó nélkül fölmarkolta a fűre kiterített zsákot. Tudta, hogy Joe valamiben töri a fejét, és abból általában jó szokott kisülni.
– Egy darabig ne keressetek bennünket! – szólt a többieknek, akik a barakkot próbálták lakályossá tenni. Kevés sikerrel.
Elindultak az erdőszélen. Joe vágott két hosszú, hajlós mogyoróvesszőt. Útközben megtisztította a levelektől.
A patakhoz értek.
– Oda menjünk a vízeséshez!
A parton leültek egy szikfára. Joe titokzatos működésbe kezdett. Cérnát kötözött horogra és botra. Előszedte a cigarettapapírt. Kettőbe hajtotta a csomagot, és az ollóval egy vágással vagy harminc apró lepkealakot vágott ki. Egyet föltűzött belőle a horogra.
– Figyeld, hogy csinálom! – utasította Öcsit.
Az figyelte erősen.
Joe gondosan kiválasztotta a helyet a vízesés alatti forgónál. Aztán a napra nézett, majd Öcsit oktatta:
– Azért nem fogtak semmit, mert a napot hátulról kapták.
– És az rossz hatással volt a reflexeikre?
– Ne bomolj, Öcsi! Az árnyékuk rávetődött a vízre. Az elég. A pisztráng nagyon óvatos hal. Meglóg.
– Azért mentek most a másik partra? – mutatta a távolabb horgászni készülő három fiút.
Joe csöndesen kuncogott.
– Megint háttal állnak! Öcsi, figyelj!
Benyújtotta a botot a vízre. A kis lepkét tíz centire a víz fölé engedte, és táncoltatni kezdte óvatosan körbe a vízesés alatti forgó fölött.
Egy kör... két kör... Aztán egy ezüstös villanás, és már hajlik is a könnyű mogyoróvessző. Joe nem engedte a halat a vízbe csobbanni. Az ugrás pillanatában fölfelé rántotta a botot. Ezzel a mozdulattal ki is csapta a harminccentis pisztrángot a parti sziklák közé.
– Apád-anyád idejöjjön! – babonáskodott Öcsi.
– A nagybácsi és nagynéni is jöhet! – vágta rá Joe. – Nyisd ki a hátizsákot!
Levette a halat a horogról. Nézegette.
– Meríts vizet a zsákba!
Öcsi merített. A halat óvatosan beleeresztette. Bekötötte a zsákot, és két kő között a part menti, csöndesebb vízbe lökte. A madzagjára követ kötött. Lebiztosította a parton. Új lepkét tett a horogra.
– Kezdd el te is, Öcsi! Menj egy kicsit odébb! Oda, ahol forog a víz az alacsonyabb gödörben.
Öcsi csöndesen dörmögött.
– Ha öt-hat ilyen cápát fogunk, elég lesz.
Nem fogtak ötöt. Kilencet foglak. Öcsi ugyan elszalasztotta az első két rávágást, de hamar belejött. Lepketáncoltatás, kapás, bevágás, kicsapás a partra, leszedés, bele a hátizsákba! A kilenc hal megjött két óra hossza alatt. Nyomott a zsákmány vagy három kilót.
A kapások megritkultak.
– Fejezzük be, Öcsi! Ne legyünk telhetetlenek. Máskor is kell hal. Ne zavarjuk túlságosan őket.
– Rendben! Pucoljuk meg a halacskákat? Vagy akváriumba rakod őket?
– Bicskát elő! Itt a víz melletti kövön letisztítjuk, kibelezzük.
Javában dolgoztak a halakkal, mikor a másik három horgász bosszús képpel jött visszafelé. Csöndes szájtátással nézték Joe-ék gazdag zsákmányát. Az egyik megszólalt:
– Megfogtam már vagy két mázsa pontyot. Miért nem tudok pisztrángot fogni?
– Mert a pisztráng nem ponty, hanem pisztráng! – világosította fel Joe.
– Azt mondtad; ez a part nem jó! – mondta szemrehányóan a sikertelen horgászok egyike.
– Miért? Fogtál itt délelőtt valamit? – vágott vissza Öcsi, mint szakember. Elvégre, már két órája tudott horgászni.
– Nem. De most a másik part nem volt jó. 
– Mert délután van.
– Csak nem akarod azt mondani, hogy délelőtt az egyik partot, délután a másikat részesítik előnyben a pisztrángok?
– De! Azt akarom mondani! – erősítette Joe, miközben szorgalmasan vakargatta a fejbe csapott halat. Valami felderengett a bosszús horgászban.
– A naptól függ meg az árnyéktól?
– Zseni vagy! Attól.
– Mivel fogtátok?
– Mivel halat akarunk enni.
A horgász nem veszítette el a türelmét. Tovább kérdezett:
– Mi volt a csali?
– Cigarettapapír.
– Hülyének nézel?
– Igen. De ez a kettő nem függ össze. Tényleg cigarettapapír volt! – mutatta a maradék kis lepkéket.
– De ez elázik, ha vízbe teszem.
– Ne tedd vízbe!
– A hal jön ki érte a partra?
– Majdnem. Ide figyelj, fiú! Nem tartok horgásziskolát. Legközelebb gyere velem, és tíz perc alatt megtanulod.
– Jó – egyezett bele amaz.
Közben Öcsiék készen lettek a halakkal. Visszarakták a zsákba. Felosontak a táborba. Útközben nyársakat vágtak.
– Mit hoztak vacsorát? – kérdezték Satyát.
– Babfőzelék, marhapörkölt! – szólt közbe Motyka. – A konyhánk különben kész. Holnaptól itt lesz a főzés. Satya lesz a szakács.
– Jaj nekem! – rémüldözött Öcsi. – Te rajtunk tanulsz meg főzni?
– Nyugodj meg! Amit itt főzni lehet, azt tudom. Hoztak három zsák babot, két zsák sárgaborsót, négy zsák lencsét, két láda kávékonzervet. A húst megígérték. Naponta frisset. Hoztak még zsírt, lisztet, fűszereket.
– Hol tartják?
– Építettek egy raktárbarakkot. Ott a parancsnoki mellett. Hoztak még három akkora ládát, hogy lakni lehetne benne.
– Tartalma?
– A fene tudja. Leszögelték. Ráírták, hagy csak végső szükség esetén bontható fel. Ti mit fogtatok? 
– Halat.
– Mennyit?
– Eleget. Vacsora után megesszük. Gyűjtsetek rőzsét, és rakjatok tüzet. Nagyot. Te, főszakács, hozz egy kis sót, borsot. Más nem kell.
A tábor melletti kisebb pataknál hamarosan égett a tűz. Joe a hátizsákra rakta a megtisztított, kibelezett, sűrűn megirdalt halakat. Majd a szájukon keresztül befűzte a nyársakat.
Satya hozta a sót és borsot papírban. Az alkalmi halász bőven szórt belőle a halakra. Aztán elterítette a parazsat, és a nyársakat leszúrta a földbe ferdén. A parázs melege lassan kinyitotta a halak oldalán a bevágásokat.
– Vacsorához gyülekező! – hangzott a tábor közepéről.
– Menjetek! – mondta Joe. – Hozzátok el az én adagomat is. Én addig ügyelek a cápákra.
Elmentek, hozták. Aztán ültek a tűz körül, és kanalazták a babot.
– Ez a hús büdös! – jelentette ki Motyka.
– Nem büdös. Pikáns szaga van – helyesbített Satya.
– Vigasztalódj! – mondta Joe. – A hal majd friss tesz.
– Büdös! – erősítette meg még egyszer, és lelkesen kikanalazta az utolsó falatig.
Joe közben megforgatta a nyársakat. Miközben ő is megette a babot az enyhén illatozó marhával, a halak megsültek. A bevágások kinyíltak, fehéren meghártyásodtak. A bőrük piros lett.
– Kész! – közölte Joe. – Ilyen finomat még nem ettetek.
Igaza lett. Mindenki kihúzott egy nyársat a földből. Megfújkálták egy kicsit a halat. Figyelték Joe-t. Az pedig letépett egy darabot a pisztráng feje mögötti részből. Amint óvatosan húzta, szép csíkban lejött a csontról. Utánozták.
– Isteni! – dicsérte Satya.
Elfogyott. Dagadtra ették magukat. A halgerincet a patakba dobták. Ittak a patakból.
– Ez a hal azt hiszi – mutatott a gyomrára Motyka –, hogy a kutya ette meg.
– Miért?
– Mert csak az iszik halra vizet. 
– Elégedetlenkedsz?
– A nyavalya. Jól érzem magam.
Feküdtek a kihunyt parázs körül, míg besötétedett.
– Szolgálatosok, Őrségbe! Takarodó! – harsant a parancs.
Ők nem voltak szolgálatosok. Tehát takarodtak.



X. FEJEZET
A marhahús meg a munka megy.
A munka megy lassabban. A gomba
úgy jó, ha sok, és úgy rossz, ha több
a soknál. Még annál is rosszabb, ha
kondért kell súrolni
– Nem akarlak megbántani, kedves Satya – mondta finomkodva Báró –, de ez a hús mozog.
Közben az asztalon levő nagy darab marhahúsokra mutatott.
Satya odajött a kondér mellől. Szemügyre vette a gyanúsított húst. Kissé elgondolkozott.
– Az lenne furcsa, ha nem mozogna.
– Ugyan miért?
– Számolj! Kedden levágják a szerencsétlent a faluban. Szerdán átviszik szekérrel a laktanyába. Csütörtökön elhozzák hozzánk. Ma péntek van. Jégszekrény pedig még ünnepnapon sincs. Kicsit büdös, kicsit kukacos.
– Mit csinálunk vele? Megfőzzük?
– Hát mi az úristent főznénk, ha csak ez van? Üres lencsét? Vagy sárgaborsót?
– Na de...
– Nincs na de! Ha elvállaltad a kuktaságot mellettem, akkor nincs finnyáskodás. Vágd össze a húst!
Báró fintorogva vágta. Aztán átgyúrták háromszor friss patakvízben. Hagyták állni is benne egy órát. Megfőzték pörkeltnek.
– Jobb, mint mikor a laktanyából hozták – állapította meg Dúcse, aki Joe-ék rajparancsnoka lett. Közülük való volt. Fizikus. Nagydarab legény volt, és rendelkezett egy kimustrált vasutasköpennyel. Ha fölvette, Mussolinire hasonlított. Ezért lett Dúcse. Hogy miért lett rajparancsnok? Mert ő lépett ki először a barakkból, mikor erre a magas tisztségre embereket kerestek!
– Igen – helyeselt Pityi –, most nem büdös a hús.
– A zsírt sem lopják el belőle – dicsérte Emilke. – Meg ízletesebb is. A lencsét is megfőzi Satya rendesen. Puha.
– Satya puha? – kottyant bele Joe.
– Nem. A lencse.
– Mindvárt gondoltam...
Ettek, és közben szakállasak voltak. Nem véletlenül.
Három napig minden reggel megborotválkoztak rendesen. A negyedik napon parancsba kapták, hogy mindenki köteles mindennap borotválkozni. Rövid tanácskozás után döntöttek.
Borotválkoznak ezután is mindennap. Mindegyikük hagy azonban valahol az arcán egy kis szakállt. Azt nem tiltja a parancs.
Báró kis legyet hagyott az állán, Joe két pamacsot a füle mellett, Öcsinek kétágú kecskeszakálla hegyesedett, Satyáé nyírott, kerek volt.
Öt nap múlva senki sem tudott röhögés nélkül végignézni rajtuk, akinek egy csöpp humorérzéke volt.
Már vége felé jártak az ebédnek, amikor megjelent Tojás. Gyönyörködni nem lehetett benne. Cipelte az egyik nagy kondért, és kormos volt. A kondér is. Kívülről.
Odavitte a konyhához. Megmutatta a parancsnoknak. Az belenézett. Aztán kiabált:
– Ez tiszta? 
– Igen...
– Ez ragyog?! Megmondtam, hogy addig sikálod, míg meg nem látod benne az ocsmány pofádat! Vissza! Tovább sikálni!
Tojás megadóan cipelte vissza a kondért a patakhoz.
A fiúk csöndeseti vigyorogtak. Nem Tojáson. Az előzményeken. Előzmények viszont számosan voltak.
A második reggel természetesen megint nem tornáztak. Csak a reggelihez bújtak ki. Látták, hogy egy kisebb csapat katona is ott van. Puskájukkal a térdükön, üldögélnek a fűben.
– Rajparancsnokok! Vételezzenek szerszámot az embereikkel!
Mindenki kapott a raktárból csákányt, ásót, lapátot, fejszét. És minden raj egy katonát is.
– Emberek! – szónokolt a parancsnokhelyettes, amikor két-három szerszámmal súlyosbítva sorakoztak. – A hozzátok beosztott katonai keret irányítja a munkát. Igaz, hogy ti, mint érettségizettek, a katonaságnál karpaszományosnak számítotok, így rangban fölöttük álltok. A munkát mégis ők vezetik, mert ők értenek hozzá. Kötelesek vagytok az utasításokat betartani. Indulás rajonkéni?
Joe-ékhoz alacsony, nyúlszájú kis katona osztódott be. Ő ment elöl, Dúcse utána. A fiúk vállán szerszámok. Ballagtak föl az erdei ösvényen a meredek oldalban a tábor mögött. Egy réten is átmentek. Be a fölötte levő erdőbe.
A katona megállt egy kis tisztáson. Ott karók álldogáltak földbe szúrva valamilyen rejtélyes rendszer szerint.
A katona két csoportra osztotta a fiúkat.
– Maguk – mutatott az egyik társaságra – fogjanak csákányt! Maguk meg lapátot! Itt a karók között kell árkot ásni. Méter széles, méter húsz mély. Fogjanak hozzá!
Avarral takart, ronda, köves, agyagos talaj volt. Nagyon lassan haladtak. A katona ült, cigarettázott és nézett. Fél óra múlva dirigálni kezdett:
– Nem jó így! Maguk ketten jöjjenek ide a csákánnyal! Maguk hárman ne itt lapátoljanak, hanem ott. Azt a nagy követ meg körül kell ásni, és úgy kifordítani a helyéről.
A fiúk szó nélkül engedelmeskedtek. Amikor kiderült, hogy most sem megy jobban a munka, a kis nyúlszájú újból átszervezte őket. Megcsinálták, amit mondott, de már csúnyán néztek. A harmadik átszervezésre való utasítást nem hajtották végre. Mindenki letette a szerszám végét, és rátámaszkodott.
A katona csodálkozva nézett. Aztán kiáltott egyet:
– Mi lesz?!
Apró termetéhez képest hatalmas hangja volt, de erre is csak Dúcse mozdult meg. Letette a lapátját, odalépkedett a katonához, és nagyon csöndesen beszélni kezdett.
– Ide figyeljen... – hangja fuvolázott. – Maga közlepény: Ezek a fiúk karpaszományosok, és én vagyok a rajparancsnok. Nekem tizedesi rangom van. Érti?
– Értem én, de...
Dúcse hirtelen nagyot ordított:
– Álljon vigyázzba!
A kis katona ijedten összekapta magát. Dúcse folytatta emelt hangon:
– Ezek a fiúk dolgoznak! Maga csak akkor pofázhat bele, ha valami nem jó. Akkor is csak nekem jelenti. Őket nem piszkálja! Ha még egyszer ugráltatni akar bennünket, megrágom magot és kiköpöm, hogy olyan lesz, mint a tavalyi befőttön a penész. Érti?!
– Igenis! – feszeskedett a vágott szájú. 
Most pedig lepihen oda a bokrok tövébe, és alszik!
– Igenis!
Lepihent. Több baj nem volt vele. Később össze is barátkoztak.
– Nem rossz, gyerek ez! Csak az a baja, hogy sokáig volt ebben a hülye maskarában. Lassan az agyára megy a katonaság! – állapította meg napok múlva Motyka.
Akkor azonban még nem állapított meg semmit. Káromkodva csákányozta az agyagot.
– Ne dühöngj, Motyka! – csitította. Öcsi. – Vigasztaljon, hogy éjszaka nem is alhatsz rendesen, mert mi leszünk a szolgálatos őrség.
– Csodállatias! Mi a francnak ide őrség? Ki az a marha, aki tőlünk lopni akar?
– Olyan elvetemült állat nincs! – hagyta helyben Pityi. – Csak a kaja lenne egy kicsit változatosabb!
– Várj egy keveset, Pityi! – biztatta Joe. – Délután körülnézek. Talán tudok valamit segíteni.
– Csináld! Csak vigyázz, nehogy elkapjanak!
– Igyekszem...
Ebéd után ismét a hegyet túrták. Amikor fölfelé mentek, megáztatta őket egy rövid zápor. A nedves agyag rondán ragadt, amikor munkához fogtak.
Joe hátizsákot is hozott. Üreset.
– Az minek? – érdeklődött Tojás.
Estére olyan fáradt leszel, hagy ebben hozlak le.
Tojás lemondóan legyintett, mint aki tudomásul veszi, hogy Joe-val nem lehet egy komoly szót sem váltani. Különben tényleg rettenetesen fáradtnak érezte magát.
Alig fogtak a munkához, Joe intett Motykának. Letették a szerszámot, fölvették a hátizsákot, és eltűntek.
Találtak egy ösvényt a fák között. Azon mentek. Lassan egy keresztvölgybe ereszkedtek le. Az oldalban gyönyörű kis tisztás, margarétával benőve. Hófehér az egész.
Szemközti szélénél apró emberke mozgott. Tízéves kis legény lehetett. A szélső fák alatt keresgélt. Időnként rakott valamit a karján tartott kosárba.
– Szevasz, öcsém! – ijesztette hirtelen Motyka a legénykét. Nem ijedt meg.
– Adjon isten! – köszönt vissza nyugodt hangon.
– Gombát szedsz?
– Azt én.
– Szedjünk együtt!
– Jó. Van elég. Maguknak is jut.
– Rendes gyerek vagy. Hogy hívnak?
– Engem, Áronnak. Hát magát?
– Engem Joe-nak, őt meg Motykának.
– Ne bolondozzon! Olyan név nincs.
– Kell hogy legyen, mert az én nevem meg az övé.
– Pedig különben maguk is olyanformát mutatnak, mint a többi ember.
– Milyen gombát szedsz?
– Én azt, amit meg lehet enni – mutatott egy szépen fejlett vargányát.
– Azt hogy hívják nálatok?
– Medvegomba.
– Ezt nem szeditek? – tette próbára a fiút Joe, egy kívánatos, piros színű, fehér pettyes gombára mutatva.
– De igen! Ha sok a légy. Mézet teszünk a levibe. Még a legyek is megdöglenek tőle.
– Akkor lássunk munkához!
Szedték a gombát. Volt sok. Joe gondosan ügyelt, hogy csak olyant szedjenek, amit ő is ismert, és a gyerek is rámondta, hogy szokták szedni. Így kettős biztosíték volt a mérgesek kizárására.
Egy óra alatt dagadtra tömték a hátizsákot.
– Mivel háláljuk meg, hogy segítettél? – fordult a búcsúzó gyerekhez Joe.
– Barátságból tettem – utasította el a hálát.
– Hát azért valami emléket szeretnénk neked adni.
– Akkor adjanak egy bicskát.
Mindketten elővették a zsebkésüket. Motykáé apró, kétkéses, Joe-é tiszteletet parancsoló méretű, szarvasnyelű.
– Válassz! – kínálták oda.
– Azt! – bökött az agancsnyelű felé a fiú.
– Ha megmondod, miért választottad a nagyobbat, mind a kettőt megkapod.
– Mert a kis embertől csak akkor félnek, ha nagy bicska van nála! A nagy ember kis bicskával is tud ijeszteni.
– Ragyogó! Tied mind a kettő. De kit akarsz ijesztgetni?
– Édesapám a harctéren van... – mondta magyarázatképpen.
– Hány gyerek van otthon?
– Egy. A másik három lány. Én vagyok a házban az ember. Jó, ha tudják, hogy nagy bicskám van.
Megkapta mindkettőt. Örömmel csúsztatta foszlott nadrágja zsebébe. Aztán elbúcsúztak nagy kézfogásokkal.
A fiúk visszaindultak a munkahelyre.
– Abban mi van? – érdeklődött a hátizsákra matatva Pityi.
– Gomba – válaszolta Joe.
– Minek?
– Először gondoltam, hogy repülőgépet csinálok belőle vagy gőzekét, de azután láttam, milyen gusztusos. Úgy határoztam, inkább megfőzöm.
– Meg is eszed?
– Meg én!
– Én nem bánom!
– Ne is bánd!
Amikor lementek a táborba, Joe gyors szervezésbe kezdett.
– Motyka! Szerezz zsírt, hagymát, sót, paprikát!
– Más nem kell?
– De. Egy bográcsot is hozzál! Kicsit. Én addig megmosom a gombát.
Hamarosan égett a tűz, sistergett a hagyma. Aztán paprika került bele, majd a vékonyra szelt, kívánatos szagú gomba. Főtt.
Vagy tízen körülállták.
– Isteni illata van! – közölte a tényt Tojás. – De én akkor sem eszem belőle.
– Nem is kínáltalak. Senkit sem kínálok. Aki akar, eszik.
Amikor elkészült, Joe hosszú szeletet vágott a komiszkenyérből. Vastagon megrakta a szaftos gombával. Odaadta Motykának. Magának is készített egy adagot. Enni kezdtek. Nem. Falni.
A többiek nézték, és nyelték a nyálukat. Emilke nem bírta tovább.
– Ha belepusztulok is, eszem belőle! –, szánta el magát. Evett. Rengeteget.
Vacsora után elterültek a füvön. Nem bírták a felét sem megenni a rengeteg gombapörköltnek. Más nem evett, csak ők hárman. A többi ette a sárgaborsót.
– Ti miért nem vacsoráztok? – kérdezte a parancsnokhelyettes.
– Már ettünk.
– Mit?
– Gombát.
– Ki szedte?
– Én. Miért? Tilos?
– Értesz hozzá?
– Állítólag biológusnak készülök.
– Van sok?
– Rengeteg.
– Hol nap én is szedek.
– Értesz hozzá?
– Állítólag a növénytani tanszéken vagyok tanársegéd!
– Ez csak múló hiba lesz. Ha gombát szedsz, megszünteted vele.
– Annyit én is értek hozzá, mint más.
– Az a baj, hogy csak annyit!
A helyettes sértődötten elvonult.
– Mondd, Joe! – kezdte bizonytalanul Emilke, akiben a jóllakottság érzésével együtt megnőtt a félelem. – Mik a tünetei a gombamérgezésnek?
– Fejfájás, szédülés, gyomorgörcs, hányinger, hasmenés, nyálzás, őrjöngés, eszméletvesztés, izzadás stb. stb...
– Ne kecsegtess... – sóhajtott Emilke.
– Miért? Érzel valamit?
– Igen, émelyeg a gyomrom. 
– Neked, Motyka?
– Ebben a rohadt életben ilyen fölségesen nem érezte magát a belem.
– Én is jól vagyok.
Emilke viszont nyögött.
– Lehet, hogy csak rám hat a gombamérgezés? – siránkozott.
– De jól teszi! – simogatta a hasát Motyka.
– Mi a teendő gombamérgezés esetén? – kérdezte rémülten Emilke.
– Hányni kell!
– Hogyan?
– A szádon. Orvos itt húsz kilométeres körzetben nincs.
– A laktanyában sincs?
– Pillanatnyilag ott sincs. Kórházra vitték tegnapelőtt.
– Mivel?
– Autóval.
– De mi baja volt?
– Mérges gombát evett.
– Joe! Te egy kegyetlen állat vagy! Én tényleg nagyon rosszul vagyok...
– Úgy kell neked! Nem kényszerített senki, hogy egy kiló pörköltet megegyél. A fele is elég lett volna.
– Mit csináljak?
– Ne siránkozz, hanem menj a patakhoz, dugd az ujjad a torkodra, és etesd meg a halakat.
Emilke eltámolygott. Tíz perc múlva ismét megjelent. Délcegen járt, mosolygott. Semmi haja sem volt.
– Jól vagy? – érdeklődött Motyka.
– Ennék egy kis gombát! – fejezte ki hogylétét Emilke.
– Frászt eszel! – szigorúskodott Joe. Kiöntötte a maradékot a patakba. – Úgysem lehet eltenni holnapra – világosította föl a társaságot.
Másnap reggel Dúcse érdeklődött 
– Jól érzitek magatokat? 
– Kitűnően!
– Akkor mint rajparancsnok elrendelem, minden délutáni műszakban szedsz gombát, és elkészíted a rajnak vacsorára!
– Meglesz, Dúcse!
Meg is lett. Fölvitték a bográcsot a munkahelyükre. Ritka nap volt, amikor Joe nem tudott annyi gombát összeszedni, hogy uzsonna ne lett volna belőle tizennégy embernek. A kis katona is velük evett. Joe viszont mentesült a délutáni munkától.
A parancsnok dicső helyettese is nagy rakás gombával jött le a hegyről. Batyuba fogott viharkabátjában cipelte. Kiterítette a fűre.
– Hát nem szép? – gyönyörködött zsákmányában. 
– Szépnek szép... – nyújtotta a szót Joe.
– Van valami kifogásod ellene?
– Nekem nincs... Megfőzöd?
– Majd a szakács.
– Ki eszik belőle?
– A parancsnok meg én.
– Van egy szolgálati jegyed?
– Van. Minek?
– Írjunk előbb a központba, hogy küldjenek megfelelő embereket, nehogy hirtelen kifogyjunk a parancsnokságból. Meg a szüleidnek sem kéne ekkora bánatot okozni!
– Mit dumálsz itt nekem? – förmedt Joe-ra.
– Száz képről is ismerem. Ez mind vargánya!
– Majdnem mind! – helyesbített Joe. Kivett a terítékből három szép gombát. – A százegyedik képet is meg kellett volna nézned! Nem tűnt fel neked, hogy ezeknek a tönkje pirosabb a többinél?
– Úristen! – sápadt el a fickó. – Sátángomba...
– Sátánod van? Azazhogy ördögöd. Meg egy kis angyalod. Én.
A helyettes lázasan nézegette a többi gombát. Majd lemondóan legyintett.
– Nem... Most már nem merem a többit sem megenni...
– Az a jó! – lelkesedett Joe. Hátizsákjába szedte a nagy halom gombát. – Ma nem kell szednem. Majd megesszük. Kösz!
Elvitte. Megették. Jó volt.
– Joe! Ezt nem kellett volna csinálnod! – tett szemrehányást Pityi.
– Mit?
– Miért mondtad meg, hagy bolondgomba is van közte?
– Hagynom kellett volna?
– Persze.
– Nem tehettem.
– Annyira szereted a parancsnokságot?
– Nem.
– Hát?
– Utálok valakit nézni, amikor dobálja magát, és fetreng a görcstől. Azért!
– Értem...
Az első őrségük sem múlt el minden zökkenő nélkül.
Embertelen dolog volt a napi tíz óra munka után, amikor valakit fölráztak előkelő szalmájáról, és kizavarták a hűvös éjszakába. Ott álldogálhatott a táborkapunál, vagy sétálhatott körbe a tábor körül.
– Puska van? – érdeklődött Tojás, mikor megtudta, hogy ő is őr lesz éjszaka.
– Miért? El mernéd sütni?
– Nem arról van itt szó! – tiltakozott Tojás. – De kint állok a sötétben, és valaki megtámad, mit csináljak?
– Két eset lehetséges – oktatta Joe. – Vagy elszaladsz, vagy fejbe vágod az ásóval. De ahogy téged nézlek, jobb, ha elszaladsz.
Az este elérkezett. Szokás szerint sötét volt. Öcsi, Joe, Pityi és Dúcse voltak az első őrségben. Takarodó után elfoglalták a helyüket. Dúcse és Pityi a kapunál álltak. Öcsiék a tábort kerülgették.
– Hozzátok a csajkát! – bukkant elő Joe a sötétből Dúcse mellett.
Azok nem sokat érdeklődtek. Hozták.
Joe a konyhánál merített valamit az egyik kondérból. Itták.
– Ez jó! – ismerte el Pityi. – Ilyen feketekávét itt még nem ittam.
– Nem is fogsz – világosította föl Öcsi. – A szakácsok este kevés forró vízben föloldják az egész másnapi konzervkávéadagot. Reggel csak hígítják meleg vízzel. Te most a töményt iszod.
– Nem kell más rajnak is tudni róla!
– Nem is! Hallgatunk...
– És iszunk.
A baj nem is a kávéból származott. Hanem Tojásból. Éjfél után került rá a sor. Fölébresztették. Kitámolygott ásóval a kezében, félálomban a kapuhoz. Báró állt mellette. Egy kicsit ő is aludt.
Hosszú időn át nem volt más, csak süket csönd és sötét. Aztán fölkelt a hold. A fák alatti sötétet még feketébbé tette.
Egyszer csak arra figyelt föl, hogy a fák alól a mélységes sötétségből halk lépések nesze hallatszik. Rémült borzongással figyelte a közeledőt. Látni nem lehetett, csak hallani.
Amikor már úgy gondolta, hogy az ismeretlen közeledő nincs messze, és az ő idegei sem bírják tovább, támadó állásba helyezkedett. Fölemelte az ásóját a feje fölé, és nagyot kiállott:
– Állj, vagy eláslak!
A közeledő akkor lépett a fák alóli feketeségből a holdfénybe.
A táborparancsnak volt. A kocsmából jött.
– Holnap kihallgatásra! – kiabált Tojásra. Aztán eltámolygott a barakkjába.
A másnapi kihallgatáson közölték Tojással, hogy egy hétig ő köteles elmosni a konyha összes kondérját szabad időben. Fényesre.
Tojás egy hétig zsíros volt és kormos. Szabad idő semmi, mert mikor igazán fényes egy kondér?
Soha.



XI. FEJEZET
Emilke hegedül, de ez sem változtat
a medvén, amelyik valódi. A rém viszont
nem. Tojásnak azonban ez teljesere mindegy
– Sorakozó! Rajparancsnokok jelentkezzenek fegyverosztáshoz! – hangzott a parancs.
Vastagon bezsírozott puskákat emeltek le a szekérről, és nyomták markába a felsorakozott fiúknak.
– Most már van fegyverem! – örvendezett Tojás.
– Inkább bakancsot adtak volna! – nézett erősen megviselt lábbelijére Pityi.
– Nadrág sem ártana... – takargatta foszlott fenekét Báró. Tépett nadrágjából csodálatos színorgiával lila fürdőnadrág villogott elő minden lépésnél, mikor a szakadás libbent egyet.
– Örülsz neki, Tojás? – kérdezte Motyka.
– Persze! – nézegette az vigyorogva a koszos puskát.
– Pusztulj bele az örömbe! – átkozódott a másik. – Lesz rá lehetőséged.
Bevált volna jóslatnak.
– Rajparancsnokok hozzám! – kiabált a parancsnok. Amikor felsorakoztak előtte, utasított: – A fegyvereket a mai napon szabad időben mindenki megtisztítja! Ragyogjon, mert fegyvervizit lesz! Ezentúl naponta egy óra fegyvergyakorlat szabad időben. Vasárnap lövészet. Az őrség fegyverrel teljesít szolgálatot!
A lelkesedés nem csapott az égig. Eddig volt napi tíz óra munka, egy óra rendgyakorlat. Most jött még hozzá puskatisztogatás, fegyvergyakorlat. Lassan egy perc szabad idő sincs!
A munka meg egyre rondább lett. A délutánonként menetrendszerűen megérkező kis zápor gondoskodott az agyag állandó nedvességéről. A vizes agyag pedig mállasztotta a bakancsokat, a munka és a bozót pedig a ruhát. A társaság napról napra jobban hasonlított a mozgósított madárijesztők századához.
Ez azonban nem zavarta őket.
Bevitték a puskákat a barakkba. Rongyokat, madzagot szereztek. Megtisztították a zsíros mordályokat. Áthúzták a csövet. Aztán sorba a falhoz támasztották a fegyvereket.
Motyka volt a kivétel. Undorral, magától messze tartva vitte puskáját a fekvőhelyéhez. Ott beledobta a szalmába.
– Itt rohadj meg! – kívánta őszintén. – Én már egyszer megmondtam, hogy utálok mindent, ami zajos. Ezt is. Hagyjanak nekem békét az ilyen hülyeségekkel!
Alig rámolták el a harcias szerszámokat, autó állt meg a táborkapunál. Nagyon jól fésült és jól szabott százados lépett ki belőle. Váltott néhány szót a parancsnokkal.
– Díszoszlopvonalban sorakozó! – hangzott fel hamarosan.
– Mindig ugráltatják az embert – morgott Emilke. – Egy perc nyugtom sincs. Mióta itt vagyok, a hegedűn sem gyakoroltam.
– Ez talán az egyetlen, amiért hálás vagyok a parancsnokságnak – kötekedett Joe.
– Pedig te szereted a zenét – értetlenkedett Emilke, miközben a sorakozóhoz igyekeztek.
– Éppen ezért! Hát zene az, amikor te umtattázol és fűrészelsz?
A további vitát a sorakozó vágta el, amelyik oszlop és vonal volt ugyan, de dísznek nem nagyon vált be.
A százados felállt előttük a kis halmocskára, és beszélni kezdett:
– Disznók! – kezdte lelkesen és katonásan. Elmondta, hogy nem megy a munka, nem tudnak sorakozni, nincs fegyelem, koszosak a fegyverek. Említést tett bujkáló pacifista, kommunista, lázító hazaárulókról. Kedvesen szólt a büntetőtáborról, ahova hamarosan az egész tetves banda kerül. Elrendelte a munkaidő egy órával való meghosszabbítását, a fegyvertisztítás és fegyvergyakorlatok rendszeressé tételét.
Más jót nem is mondott. Elvonult az arcvonal előtt. Bevágta maga után az autó ajtaját, és undorral elrobogott.
– Jó ember! – dicsérte meg őt Öcsi az "oszolj" után. – Csak azt nem tudom, hogy most korábban kelünk-e majd, vagy később fekszünk.
– Ne töprengj, Öcsi! – bátorította Joe. – Még néhány ilyen szemléző honvédségi divatlap idejön, és már egyáltalán le sem fekszünk.
Emilke szomorúan ballagott el mellettük. Öcsi megszólította:
– Mit szomorkodsz?
Joe válaszolt Emilke helyett:
– Nem hegedülhet. Nincs ideje. Hála istennek!
– Miért nem hozod fel a hegyre a fűrészedet? – adta az ötletei Öcsi. – Ott elvonulhatsz, és hegedülhetsz egy-egy órát.
– Igaz... – lelkesült Emilke.
– De csak hallótávolon kívül – szögezte le Joe.
Délután Emilke valóban hegedűtokkal ballagott föl a munkahelyre. Amikor a társaság rövid pihenőt tarttat, elosont a hegedűvel. Kiterítette a kottát egy mohos sziklára, és játszani kezdett. Nem játszott rosszul.
A fiúk nem lepődtek meg a hegedűszón, de a kis katona igen.
– Ki muzsikál?
– Emilke.
– Tud?
– Most próbálja.
A vágott szájú belehallgatott tátott szájjal a hegedűszóba.
– Kottát is tud?
– Azt nagyon!
A katona elindult csöndesen a hegedűszó irányába. Vigyázott, hogy ne üssön zajt menet közben. A fiúk maradtak és figyeltek.
Rövid idő múlva a hegedű elhallgatott. Majd ismét megszólalt rajta egy sírós népdal. Érezni lehetett, hogy nem Emilke játszik. Joe szólalt meg:
– A haditöpörtyű hegedül. – Majd kis idő múlva hozzátette. – Szépen.
Közben a két zenész teljes egyetértésben egyezkedett.
– Éntőlem hegedülhet egy órát délelőtt, egyet délután. Nem veszem észre, ha közben engem megtanít kottát olvasni!
– Áll az alku! – repesett Emilke az örömtől.
A megegyezésnek az lett az eredménye, hogy Emilke jóval kevesebbet dolgozott. Hegedült és tanított.
A kis nyúlszájúval sem volt már semmi baj. Egy kicsit sem törődött azzal az átkozott árokkal, amelyiknek csak a hosszabbodása volt lassúbb a mélyülésénél.
A fiúk meg vállalták Emilke helyett, amit eddig végzett. Hiszen ők alapjában véve jók voltak. Emilkének pedig gyönge volt a csuklója, és eddig sem csinált semmit. Könnyű volt helyettesíteni.
Ezzel rendben is voltak. Aznap este azonban még puskavizit is volt.
– Puskát vizsgára! – hangzott a vezényszó.
A társaság a barakkok elé állt. A zárdugattyút hátrataszították csattanva, és várták a bírálatot.
A parancsnok és helyettese furcsa műveletbe kezdtek. Tűvel szurkáltak a csavarokba, ujjukkal csiszolták a fémfelületeket. Elég világos volt hozzá, hogy a csöveken is átnézhessenek.
Minden puskán találtak hibát. Egyik sem volt elég tiszta, míg Motykához nem értek.
Káromkodós barátunk a sorakozó előtt kihalászta zsíros és utált mordályát a szalmából. Kiment vele a barakk elé. Beállt a sorba. Vezényszóra ő is kezében tartotta a kinyitott puskát, amelyik a felismerhetetlenségig tele volt kosszal, és a csövéből szomorúan kókadozott egy törött szalmaszál.
– Koszos! – intézték el Tojás kisuvikszolt fegyverét.
– Piszkos! – véleményezték Joe-ét, Satyáét, Öcsiét, Pityiét.
Motykánál dermedten megálltak. Nézték. Aztán egymást, majd megint a puskát. Hozzányúlni nem mertek. Motyka feszesen állt. Valahova a távoli hegyekre meredt.
A parancsnok megkerülte Motykát. A helyettes is. Ijedten néztek vissza rá és a kezében tartott kosztömegre. Magukban nyilván eldöntötték, hogy őrülttel nem érdemes kikezdeni. Máris a mellette álló Báróhoz léptek, és véleményt mondtak az egész szabad idő alatt simogatott fegyverről.
– Trágyadomb!
Hát így folyt le az első fegyvervizit. A végén kiosztottak mindenkinek tíz töltényt.
– Aki egyet is elveszít belőle, hadbíróság elé kerül. Vasárnap éleslövészet lesz. Akkor kaptok másik tizet.
– Ezek mindig fenyegetőznek... – méltatlankodott Tojás. – Büntetőtábor, hadbíróság, kosztelvonás! Teljesen helytelen. Pszichológiailag ferde. Inkább biztatni kellene bennünket, hogy sikerélményünk legyen.
– Te így is teljesen siker vagy, pedig nem ittál semmit. Sajnos én sem... – bánkódott Joe. Aztán odafigyelt, mert további kinyilatkoztatás is következett a parancsnok részéről.
– Ezentúl a fegyvert és lőszert a munkahelyre is fel kell vinni. Váratlan támadás esetén használható. Partizánveszélytől kell tartanunk. Hősiesen harcoló csapataink ötven kilométerre vannak tőlünk keletre.
Motyka csöndesen morgott.
– Ez a baj! Lehetnének már tőlünk nyugatra! Akkor mehetnénk haza, és vége lenne ennek az egész állatságnak. Most cipelhetem a szerszámok mellett még ezt a rohadt paszulykarót is föl a hegyre, le a hegyről.
Cipelték.
Délután Joe a munkahelyről készült a szokásos gombázó útra. Letette a szerszámok mellé a puskáját.
– Vigyázzatok rá, nehogy eltűnjön, mert hadbíróság elé kerülök!
– Ki az isten marhája lopna ilyesmit? – tűnődött Motyka.
– Hátha Tojásnak nem elég egy! Az összes puskát neki kellene adni. Képes lesz még lopni is.
– Nekem egy puska teljesen elég! – szabadkozott Tojás.
– Nekem sok – mondta Motyka mély meggyőződéssel. Aztán Joe-hoz fordult. – Menj már gombázni, mert nem lesz uzsonnánk!
Joe vette a hátizsákját, és indult. Ezen a napon távolabbra igyekezett, mert előző nap learatta a közeli gombás helyeket.
Átballagott a keresztvölgyön, fölkapaszkodott egy dombra, aztán ereszkedett le a másik oldalon. Az oldalban talált tisztást. Az erdőszélen pedig gombát.
Szedés közben leért a völgy aljába. Ott az erdő véget ért. Sűrű málnabozót váltotta föl.
A hátizsák már megtelt. Bekötötte; és a hátára vette. Indult volna visszafelé, mikor észrevette a bozóton a rengeteg érett málnát.
"Ebből nem tudok vinni a fiúknak – gondolkodott el –, mert reggel lenne, mire annyit összeszednék. Nem baj! Majd megmondom nekik. Ellóghatnak kettesével, és jóllakhatnak. Rengeteg van. Én viszont most teleeszem magam..."
Ezzel nekifogott csemegézni. Egy-egy bokorról a legérettebb szemeket szedegette le. Sokat. Egyre beljebb ment a sűrűbe. Két kézzel szedte a málnát. Tíz perc alatt jól is lakott.
Már éppen azon töprengett, hogy abbahagyja, és indul vissza a többiekhez, amikor mocorgást hallott az előtte levő bokor túlsó oldaláról.
Óvatosan széthajtotta a tüskés bozótot, és átlesett a túloldalra. Először nem látott semmit. Aztán hirtelen felbukkant a zaj gazdája. Barna volt, szőrös, és akkora fejet viselt, mint egy kis bordó. Szembenézett Joe-val vagy öt méterről, a bokor túlsó oldaláról.
– Medve! – hőkölt meg Joe, és másodpercekig moccanás nélküli dermedtséggel nézte a hatalmas állatot.
Az körülbelül ugyanannyira lehetett meglepődve, mint Joe, mert ugyanolyan mozdulatlanul bámult. Aztán fenyegetően mordult egyet, majd megperdült a tengelye körül, óriási testéhez mérten váratlan fürgeséggel.
A rémítő morgás feloldotta Joe dermedtségét is. Ő is megpördült. Aztán rekordot futott, hátizsákkal és gombával a hátán, igen nehéz terepen. Ki a málnásból. Az inge egy része ott maradt a ragaszkodó bokrokon. Beváltott az emelkedő tisztáson át az erdőbe. Csak akkor mert hátranézni futás közben.
Látta, hogy a medve szalad. A völgy túlsó oldalán. Ellenkező irányba.
Megnyugodva futott tovább. Föl a dombra, le a dombról, föl a munkahelyre.
A társaság letette a szerszámot, mikor a rohanó Joe-t észrevették.
Az pedig odaért. Ledobta a hátizsákot. Lihegés közt kiáltotta oda a többieknek a futás magyarázatát:
– Medvével találkoztam!
– Mást nem álmodtál? – hitetlenkedett Pityi.
– Ne légy a szokottnál hülyébb, Pityi! A medvét nem tévesztem össze mással.
– Milyen messziről láttad?
– Öt méterről.
– Más bajod nincs is! Bemutatkozott?
– Be.
– Hogy hívják?
– Nem tudom. Nem értek medvéül. Csak morgott valamit.
– Hiszi a fene!
– Akkor fogd a puskád, és gyere velem.
Öcsi, Pityi és Joe fölvették a puskákat. Belenyomtak egy tár töltényt. Csőre töltöttek. Biztosítottak. Csöndes ügetéssel elindultak. Joe futott elöl. Mutatta az utat.
– Úgysem hiszem el! – lihegte futás közben Pityi.
– Én se nagyon... – csatlakozott hozzá Öcsi.
Fölértek a dombtetőre. Megálltak. Körülnéztek. Némi nézelődés után Joe kinyújtott karral mulatott a szemben levő hegyoldal egyik tisztására. Hatalmas barna állat cammogott keresztül rajta. Rézsút a hegytető felé igyekezett. Időnként magállt. Idegesen beleszaglászott a levegőbe. Közben fölfelé tartotta az orrát. Aztán továbbindult.
Joe kötekedett.
– Az ott talán erdei egér?
Pityi fölemelte a puskát, és célzott. Joe rátette a kezét a flintára.
– Hagyd, Pityi! Messze van. Nagyon valószínűtlen, hogy eltalálod. Meg különben is minek?
– Igazad van – eresztette le Pityi a puskát –, de azt hallottam, hogy a sonkája jó.
– Jó. De a lövésre idecsábul az egész laktanya, a fél tábor és a parancsnok.
– Hát az kell a nyavalyának! Lecsuknának.
Nem őt csukták le, hanem Öcsit. Másnap. Addig azonban történtek még apróságok.
Visszamentek a munkahelyre.
– Tényleg medve volt – ismerte el Pityi a többieknek.
– Szóval nem vagyok hülye? – igazolta magát Joe. 
– A kettő nem függ össze – hárította el a kérdést Pityi.
– Holnap neked külön szedek gombát! – hangzott a fenyegetés.
Nem szedett. Amikor vége volt a munkaidőnek, lementek a hegyről. Az egyik egyetemista ott ült a parancsnok barakkja mellett az asztalnál, és lázasan olvasott.
– Művelődsz? – érdeklődött Öcsi. 
– Igen.
– Mit olvasol?
– Éppen a te leveledet.
– Nem neked írtam.
– Tudom. Etelkának.
– Hogy mered a levelemet elolvasni?
– Parancsra.
– Ki parancsolta?
– A helyettes. Cenzúrázni kell a leveleket.
– A parancsnok nem ér rá?
– Nem. Az alszik. Azért csinálom én.
– Nem haragszol, ha felszólítalak, hogy hagyd abba?
– Miért?
– Mert akkora pofont kapsz, hogy egy hétig két sapkát hordasz.
A fiú ijedten leragasztotta Öcsi levelét. Aztán sorban a többit is. Olvasás nélkül.
Este Öcsi kihallgatásra jelentkezett panaszt tenni.
Kihallgatáson az egész tábor előtt elmondta, hogy ő lelkes híve ugyan a levelek cenzúrázásának, de szerinte csak a parancsnok ért hozzá igazán. Helyteleníti tehát, ha kiadják albérletbe.
Várta a választ. A parancsnok szótlanul továbblépett. A választ csak másnap kapta meg. Parancskihirdetéskor. A helyettes olvasta fel:
"... jogtalan panasztétel miatt hatnapi fogda."
– Hat napig legalább pihenek – örvendezett Öcsi.
Tévedett. A fogda itt nem azt jelentette, hogy egész nap heverészhet. Ezt is hamarosan megtudták. A fogdára ítéltet este két fegyveres őr bekísérte a laktanyába. Ott aludt az üres fapadon. Reggel visszament a táborba, és dolgozott egész nap. Este kezdődött az egész elölről.
Az öregek raja összebeszélt. Amikor este jött a két fegyveres szolgálatos, hogy Öcsit bekísérjék, Báró szólt hozzájuk a tőle megszokott udvariassággal:
– Nagyon megkérnélek benneteket, hogy tekintsetek el ez esetben kedves barátunk kísérésétől.
– És ha nem?
– Úgy kénytelenek lennénk egyes ruhadarabokat cafatokra rugdalni rajtatok!
Ez hatott. Az egyik puskás még bizonytalankodott. 
– Ki kíséri akkor a foglyot?
– Mi! – És már vette is a puskáját. A többiek is.
Tizenketten álltak föl Öcsi mögött fegyverrel, mint a sündisznók.
– Bilincs nem kell? – nyújtatta előre Öcsi a csuklóját.
– Érdekes lenne! – mondta Joe. – Gyerünk. Aki fogoly, az hallgasson.
Pityi észrevette, hogy a helyettes közeledik. Zord hangon kiabált Öcsire:
– Ha szökni próbálsz, véged! Indulás!
A parancsnokhelyettes tátott szájjal nézte a díszes menetet. Öcsit közrefogva kemény léptekkel vonultak el a laktanya felé az országúton.
A laktanya kapujában fiatal hadnagy állt. Megakasztotta a menetet. Először csodálkozott. Aztán, mint aki ért valamit, elmosolyodott.
– Embert ölt? – bökött Öcsi felé. – Veszélyes?
– Súlyosabb – mondta komoran Joe. – Panaszt tett!
– Hány nap?
– Hat.
– Vigyétek!
Öcsit odakísérték a fogdába. Amikor visszafelé jöttek, a fiatal, szimpatikus tiszt ismét megállította őket.
– Haverotok? 
– Igen.
– Bolondok vagytok.
– Azért, mert a haverunk?
– Nem! Azért, mert tüntettek. Ismerem a parancsnokot. Ha megtudja, nem hagyja bosszú nélkül.
– Velünk nehéz kitolni! Sokan vagyunk és nagyon együtt.
– Na, csak ne legénykedjetek! Nem lesz jó.
– Köszönjük a figyelmeztetést.
– Szívesen, fiúk. Én egyébként Kovács hadnagy vagyok. Ha tudok valamiben segíteni, szívesen megteszem, csak szóljatok.
– Ezt is köszönjük.
Visszamentek a táborba. A helyettes már várta őket.
– Miért mentetek ennyien?
– Nehogy megszökjön.
Még este parancsba kapták, hogy munkaidejüket napi egy órával meghosszabbítják. Tudomásul vették moccanás nélkül.
Másnap aztán sok mindent megtudtak Öcsitől, aki tíz óra felé sétált föl a munkahelyre.
– Milyen a börtön, Öcsi?
– A világ legremekebb helye. Saját, külön priccsem van. Nem zavar senki. Nincs ötkor ébresztő. Odahozzák a reggelit. Most jöhettem csak el. És a társaság... – lelkendezett Öcsi.
– Kikkel vagy együtt?
– Vadászokkal.
– Hogyhogy?
– Hat baka van bent. Őzet lőttek. Megették. Az ellenőrzésnél hiányzott két töltény. Rájöttek. Lecsukták őket. De ők nappal is bent vannak. Csak én jöttem ki.
Joe elgondolkodott.
– Hm... Őz... vagy szarvas... kitűnő hús! Sok sétál mostanában környéken. Úgy látszik, menekülnek a front elől...
– Látom az eltöprengő képeden – mondta Motyka Joe-nak –, már szádban érzed az őzhúst.
– Nincs fölösleges töltényem.
– Ahogy én ismerem azt a tekervényes kocsonyát, ami a fejedben van, hamarosan lesz fölösleges töltényed.
– A próféta szóljon a bajuszod alól!
Az szólt. De erre még várni kellett két napot. Viszont az aznapi éjszaka mozgalmas volt.
Ők voltak őrségben. Vacsora után azonban a tábor okos parancsnoka még kitalálta, hogy Joe-ék vigyék át a laktanyába a raktárból a kiürült ládákat és zsákokat.
Nem csodálkoztak. Amióta Öcsinek díszkíséretet adtak, gyakran talált a számukra valami bosszantó különmunkát. Zokszó nélkül csinálták. Csak Motyka küldött egy-egy rövid jókívánságot a parancsnok felé. Természetesen mikor nem hallotta.
– Járj úgy, mint a teknőnk! – mozogta most is.
– Az hogy járt? – vágyott tanulni Tojás.
– Kitették a napra.
– És?
– Meghasadt a feneke?
Tojás ezt tudomásul vette. Fölemelt egy ládát, és indultak nyögve a laktanya raktárához. Átadták.
Visszafelé Joe és Motyka letértek az útról.
– Menjünk az ösvényen – javasolta Joe. – Valamit szeretnék megnézni.
– Sötétben?
– Igen. Van nálam elemlámpa. De látunk anélkül is; mert holdfény van.
Félúton lehettek, mikorra teljesen besötétedett. Joe hamarosan az ösvényről is letért. Kicsit fölfelé kapaszkodott. Egyszer hirtelen felvillantotta az elemlámpát. Gyönyörű őzsuta ugrott el a fák közölt.
Joe még továbbment. Majd megállt. Ismét villant a lámpa. A fénykéve kis forrásra világított. Körülötte a nedves agyag tele patanyomokkal.
– Látod? – súgta Joe. – Finnyásak. A patakvíz nem is jó nekik. Ide járnak inni. Már kilestem. Most meggyőződtem. Mehetünk.
Eloltotta a lámpát. Mentek haza a táborba. Toronyiránt. Már a kapuhoz közel voltak, amikor Motyka állította meg Joe-t.
– Nézz oda! Te ezt érted?
– Mit? – nézett körül Joe.
– Azt a kis foltot! – mutatott Motyka maga elé egy fatörzsre.
Most már Joe is látta. Fejmagasságban kis kerek húszfilléres nagyságú folt világított zöldes fénnyel a fatörzsön.
Joe közelebb lépett. Alaposan megnézte.
– Azt hiszem, értem. Tartsd ide az elemlámpát!
Világosban csak annyi látszott, hogy a fa halott. A világító folt helyén pedig lemállott a kéreg.
– Add ide a töröd! – szólt Motykának. Az tőrrel járt, mióta a bicskáját elajándékozta.
Odaadta, és tovább világított. Joe vágott egy másik kerek nyílást a fakérgen, az előzővel egy magasságban, aztán egy nagyobbat a kettő alatt, majd az egész körül egy árkot vájt, ami lefelé elkeskenyedett.
– Kész! jelentette ki, és visszaadta a tőrt. Kivette az elemlámpát Motyka kezéből, és eloltotta.
Mi a kénköves istennyila!... – ámuldozott Motyka, mert a sötétben zölden bámult rá a korhadó törzsről egy világító koponya tátott szájjal.
– Nem istennyila! Baktérium. Korhadó fában él és világít. Közben hideg. Tapogasd meg!
Motyka úgy nyúlt hozzá, mint aki minden pillanatban kész a keze visszakapására.
– Tényleg hideg és nyirkos. Ha valaki erre jön éjjel, a háromnapos nyavalyatörés jön rá ettől.
Ezek után mentek aludni, mert csak a második őrségben került rájuk sor.
Hamar került. Az árokásás, fegyvergyakorlat és különmunka után pillanatok alatt elaludtak a szűk fekvőhelyen.
– Őrségbe! Egy óra van! – rázta őket Dúcse.
– Lehetetlen! – pislogott az órája világító számlapjára Joe.
– Fele lányomat és egész királyságomat egy kis alvásért!
– Fordítva! – javította ki Dúcse.
– Úgy is tudnék. Fejjel arrafelé...
– Ez félálomban is egészen hülye – súgta Dúcse. – Mars kifelé! Vegyetek fel valamit, mert hűvös van.
Kikászálódtak, puskával a vállukon. Az éjszaka tényleg friss volt. Ők nem.
– Mi maradunk bent Pityivel – mondta Báró ásítva. – Ti Motykával kerüljétek meg a tábort. Aztán váltunk.
– Jobb is – nyilatkozott Joe –, mert ha állok, rögtön elalszom.
A kaputól indultak, és megkerülték a barakkokat. Amikor visszaérkeztek, Motyka szólalt meg csendesen
– Elmegyek a konyhához. Földeríteni a kávét. Maradj addig.
– Jó.
Motyka eltámolygott. Joe a kapu mellett nekitámaszkodott egy fának. Érezte, hogy szúr a szeme, és pillanatokon belül elalszik állva, ha nem történik semmi.
Történt. Árnyék mozdult csendesen a táboron kívül, a fák között. Joe-nak lecsúszott a puska a válláról. Felébredt és utána kapott.
Ebben a pillanatban villant egy gonosz kis láng az árnyék felől. Halk pattanás hallatszott, mint mikor a gyerekek patront sütnek el. A másik pattanás a fatörzsön volt. Pontosan ott, ahol Joe feje még egy fél másodperccel előbb támaszkodott. Ezután már nem hallatszott más, csak távolodó csörtetés, futó léptek zaja.
Még néhány pillanatnak el kellett telnie, míg Joe rájött, hogy mi történt.
– Marha! – becézte magát a fa mögött, ahova beugrott. – Hiszen rám lőttek, hangfogós pukkantyúval.
Már cselekedett is. Csőre lökte a töltényt puskájában, és beledurrantott a sötétbe, amerre a távolodó futást hallotta. A szentközti hegyek ide-oda lökdösték a dörrenést.
A tábor megelevenedett. Öltözetlen alakok rohantak erő a barakkokból. A parancsnok is előkerült, hosszú fehér textíliában.
– Ki lőtt?
– Én.
– Miért?
– Mert rám lőttek.
– Álmodtál, te piszok! Biztosan aludtál az őrségben.
– Hangfogóssal lőttek.
– Nem igaz!
– De! Itt álltam – mutatta, és rávilágított a fára. – Itt a lövedék a fában.
Most már hitt neki a gatyás. Parancsolt a többieknek:
– Csőre tölts! Átfésülni a környéket! Bizonytalanul indultak. Csattogott a puskák závárzata. Csak Tojás volt hős. Büszke volt, hogy végre okkal tölthette meg szeretett fegyverét. Előreszegezte, és eltűnt a fák között.
A táborparancsnok a kapunál maradt. A fiúk lassan visszafelé szállingóztak.
– Sehol senki – jelentették sorba.
Rövidesen befutott egy szakasz katona. Az ősmester – aki vezette őket – jelentett a parancsnoknak, és megkérdezte a lövés okát. Elmondták.
– Hadnagy úr! Kérem, parancsolja vissza az embereit! Gyakorlatlanok. Majd mi folytatjuk.
A helyettes harsárny hangon hívta vissza a fiúkat. Jöttek is. Köztük Tojás. De vele valami baj lehetett.
Rohanva jött. A puskája sehol. A szeme kidülledt és forgott. Tátogott, de hangot nem adott, csak hadonászott, mint a szélmalom.
– Hol a puskád, te rühes?! – kiabált rá utálattal a parancsnok.
Tojás csak kapkodott és nyögött.
– Ott... ott... – suttogta elhalóan, és a fák közé mutogatott.
– Gyerünk! – lódított rajta egyet a helyettes. – Mutasd meg!
Tojás tántorgó léptekkel ment. A katonák utána. Egy helyen megállt, és a holdfényben előremutatott.
A katonák is megdermedtek. Rettenetes zöld halálfej vicsorgott a szemük közé. Tojás már éppen másodszor készült rohanni, de az egyik baka elnevette magát. Előrement. Megfordította a puskáját. A tusával nagyot ütött a rémre. Az összetöredezett, és nagy világító folt lett belőle.
A katona fölszedte Tojás eldobott kedves fegyverét. Visszaadta. Megsimogatta a csücskös fejét, mint hülye gyereknek szokás.
– Menj haza anyádhoz! – javasolta neki.
Tojás szomorúan kullogott vissza a helyettessel együtt.
A parancsnok – mikor megtudta, mi történt – csöndes undorral nézett rá, majd sziszegni kezdett.
– Két hét kondérmosás, te barom!
Tojás eltakarodott.
Motyka szólalt meg, mikor egyedül maradtak ismét:
– A görcs állt volna az ujjadba, mielőtt azt a rohadt puskát elsütötted!
– Miért?
– Mert a durranástól a torkomon akadt a kávé.
– Akkor most pótoljuk.
Mentek kávézni.


XII. FEJEZET
Az éjszaka ismét nem zavartalan, viszont
a nappal annál zavarosabb. Ígéretet kapnak
Anglia eltörlésére, de az nincs, csak rum,
és őz. Az is jó
A zavaros éjszaka után reggel álmosan lődörgött a tábor az éles napsütésben. A merénylőt a katonák sem találták meg.
– A marha! – motyogta Motyka. – Pont ránk lövöldöz? Mintha mi akartunk volna idejönni.
Tovább nem moroghatott.
– Sorakozó! – hangzott fel hirtelen.
A sorba lődörgött társaság előtt a parancsnok álldogált papírral a kezében. Olvasta:
– Tájékoztatom a tábor munkaszolgálatosait, hogy a dicsőséges és hatalmas német hadsereg, a mi fegyverbarátunk, bevetette az új fegyvert...
– Miért? A régi már rozsdás volt?... – suttogta Joe.
– ... Amivel elsöpri Angliát a föld színéről, és összes ellenségünket megsemmisíti. Kitartás a végső győzelemig!
– Hát arra szükség is lesz! – súgta Joe ismét Pityi fülébe. – Figyelj csak!
Belehallgatóztak a reggeli csendbe. Távolról halk moraj szűrődött át a hegyeken.
– Már idehallatszik... – susogta vissza Pityi. – Nem lehet harminc-negyven kilométernél messzebb. Alaposan dörögnek. Nem új fegyver. Régi.
További hirdetés is következett.
– Holnap vasárnap. Munkaszünet. Délelőtt szabad foglalkozás, mosás, tisztálkodás. Délután éleslövészet a lőtéren.
Addig azonban még volt közben egy éjszaka. Az sem telt el esemény nélkül. Ennek már kora este jelei mutatkoztak.
Négy patikusnak készülő egyetemista összedugta a fejét a barakkjuk mögött.
Joe figyelt fel a titkos tanácskozásra. Ismerte őket. Jó haverok négyen együtt, és jópofák. Most meg titokzatosak. Valamit terveznek.
Végre is hajtották. Vacsora után megléptek a táborból. Senki sem vette észre. Csak a második őrség figyelt fel valami közeledő, förtelmes gajdolásra.
– Nagyon részegek lehetnek – mondta a kapuőr a társának.
– Nagyon. Az országúton jönnek errefelé. Ugyan kik?
A választ hamar megkapták. Négy legény jött egyenesen a kapu felé.
– Állj! Ki vagy? – rivallt rá az egyik őr, puskáját a közeledőkre tartva.
– Tedd le, pajtikám, azt a pukkantyúdat, mert ha elsül, nagyon megijedek! – kiabált vissza egy borízű, illetve rumízű hang.
– A te drága barátaid vagyunk! – kiabálta a másik.
– Keblemre, egykomám! – csuklott a harmadik.
Az őr már látta, kik közelednek. Figyelmeztette őket:
– Csöndesen, ti részeg hülyék! Felébred a parancsnok!
A figyelmeztetést harsány hahota nyugtázta.
– Hol az a parancsnok?! – támolygott az egyik érkező. – Puszit adok a nózijára!
– Hallgassatok, szerencsétlenek, és osonjatok lefeküdni!
– Olyan nincs! Mulatni akarunk.
Odatámolyogtak a parancsnoki barakk elé. Hanyatt feküdtek mind a négyen szép sorban. Aztán torkukszakadtából rákezdték:
– "Ha meghaltál, ne szólj hozzám..."
Nem tudták befejezni a szívhez szóló üdvözlést. Elépattant a parancsnok.
– Részeg disznók! Engedély nélküli kimaradásért hat napon keresztül mind a négyen a második őrséget erősítitek!
Visszarobogott a barakkjába.
A fiúk felálltak. Teljesen józan hangon beszéltek.
– Nem erről volt szó.
– Csináljunk valami disznóságot. Akkor hátha mégis lecsukat...
– Ne marháskodjunk tovább! Nagy balhé lesz.
– Hát ezt elintéztük...
Elmentek aludni.
Másnap panaszkodtak Joe-nak.
– Hallottuk Öcsitől, hogy milyen kényelmes a fogda.
– Le akartuk csukatni magunkat.
– A barakkunk nagyon kényelmetlen.
– Nem sikerült...
Joe vigasztalta őket:
– Most hat napig csak fél éjszakát kényelmetlenkedtek. A másik felét kényelmesen, állva alhatjátok végig.
Aznap délelőtt kimosták a szennyesüket. Ráfért. Fürödtek egy jót a vizelésnél. Az is ráfért. Joe meg Öcsi fogtak néhány pisztrángot. Megették tízóraira.
A konyha mellett mentek el éppen Öcsivel, amikor Joe panaszkodott:
– Valamitől megfájdult a gyomrom.
– Ugyan mitől?
– Lehet, hogy nagyon forrón ettem a halat.
Satya a konyhai szorgoskodás közben szólt oda: 
– A gyomrod fáj?
– Igen.
– Gyere ide!
Az asztal alatti ládából üveget vett elő.
– Húzd meg! Gyomorfájás elleni gyógyszer.
Öcsi is ott állt. Megérezte a rumszagot. Két kezét a gyomrára tapasztva, összegörnyedve jajgatott:
– A gyomrom! Jaj de fáj! Talán meg is halok... Satya vette a lapot.
– Ne félj! Jut neked is.
Öcsi is ivott. Satya visszarejtette az üveget.
– Jöhettek máskor is gyógykezelésre, ha fáj. Szokott lenni gyógyszerem.
– Annyi nem lehet, amennyiszer én beteg leszek ezután – ígérte Joe. – Honnan szerezted?
– Gyakran be kell menni a telepre. Sóért, fűszerért meg miegymásért.
– A boltból hozod?
– Nem. A kocsmából.
– Meglátogatjuk egyszer.
– Ne tedd! Ha kilógsz, elkapnak. Minden este ott eszi a fene az egész tisztikart.
– Engem várnak! – hülyéskedett Joe.
– Nem kapsz több rumot! Félrebeszélsz.
– Igen. Félrebeszélek. De te már edzett vagy. Hozzászoktál.
Ebéd után sorakozott a tábor. Kivonultak a kapun. Vállukon a puskák. Tizenhárom töltény mindenkinél. Csak az őrség maradt a táborban.
Az országút égett a napfényben. Szúrta a szemet. Elvonultak a laktanya előtt. A fiatal hadnagy ott unatkozott. Csatlakozott hozzájuk.
– Megnézem, mit tudtok a puskával.
Joe-ék mellett ment az úton. Öcsi rámutatott Motyka fegyverére, amelyikből büszkén fityegett akkor is egy szalmaszál.
– Mernél vele lőni? – kérdezte a hadnagyot, akivel fogdája alkalmából összebarátkozott.
Az tisztelettel nézegette a Motyka vállán lődörgő koszos, zsíros lőszerszámot.
– A raktári zsír is benne van?
Motyka visszamorgott:
– Talán menjek bele, és adogassam ki?
A hadnagy mosolygott.
– Én nem mernék vele lőni, de ő megpróbálhatja. Az is előfordulhat, hogy nem robban széjjel.
Nem robbant.
Megérkeztek a lőtérre. Széles, lapos talajú völgy volt, meredek oldalakkal.
Kiállították az őröket, nehogy valaki keresztülsétáljon a lőtéren.
Megkezdődött a lövészet tíz állásban. Illetve fekvésben. Mert úgy lőttek.
Joe-ék üldögéltek az árnyékban, mert soká került rájuk a sor. Figyelték a társaság lövésztudományát. Nem volt nagy. Kovács hadnagy is ott ült köztük.
– Mi lett az, eredménye a fogdai díszkíséretnek?
– Egy órával hosszabb munkaidő.
– Mondtam?
– Kibírjuk.
Tojás érdeklődött, akinek most is zsíros kondérszaga volt.
– Tessék mondani! Meg van még Anglia?
– Miért ne lenne? – kérdezte meglepetten a hadnagy.
– Mert tegnap a parancsnok úr fölolvasta az új fegyvert. Meg azt, hogy Hitler megígérte az elsöprést. Mármint az Angliáét. Azért kérdeztem, hogy megvan-e még.
Kovács hadnagy egy ideig bámult Tojásra, aztán hirtelen a többiekhez fordult.
– Ez tetteti magát?
– Nem – felelt Satya –, tényleg ütődött, és pszichológus.
– Akkor jó. Készüljetek. Ti következtek lövésre.
Szedelődzködtek. Lefeküdtek ötven méterre a tábláktól.
– Tölts! – hangzott a vezényszó. – Három próbalövés. Tűz!
Először mindenki Motykát figyelte. Feküdt, töltött. Aztán messze előrenyújtóztatta a puskát. Félrefordította a fejét, behunyta a szeméi, és elhúzta a ravaszt. Nagy pukkanás. Épségben maradt minden. A puska csak ugrott egyet. A lövés elfüstölt valahova a hegyoldalba. Motyka vigyorgott.
– Kivitte a koszt – mondta elégedetten. Lelkesen pufogtatott a levegőbe tovább.
Most már a többiek is csattogtatták a flintájukat. Joe gondosan célzott. A három próbalövés után kimentek megnézni az eredményt.
– Jól csinálod, fiú! – nyugtázta a hadnagy Joe eredményét, aki nagy szakértelemmel nézegette a lyukas lőlapot.
– Kicsit balra, lefelé hord – mondta, és igazított az irányzékon.
Visszafeküdtek.
– Tölts! – hallatszott ismét. – Tíz értékelt lövés folyamatosan. Tűz!
Joe az első tár öt töltényét kilőtte lassan, kényelmesen. Amikor a második tárat kézbe vette, körülsandított. Nem figyelt rá senki. Két töltényt kiugratott a tárból. Zsebre csúsztatta. Csak hármat nyomott a puskába. Ki is pufogtatta. Ügyelt rá: hogy a többiekkel együtt végezzen. Hosszabban célzott.
Behozták a lőlapokat. A parancsnok helyettes értékelt.
– Nyolc értékelhető lövés – mondta gépiesen. – Pontszám hetvenöt. Három tízes és öt kilences. Két lövés mellé. A negyedik legjobb eredmény.
A hadnagy gyanakodva vizsgálta a lőlapot. Aztán elmosolyodott. Nem szólt semmit, csak megnézte magának Joe-t. Gondosan úgy tett, mint aki nem vett észre semmit, nem sejt semmit, nem tud semmiről.
Pedig ha nem is tudott – sejtett.
Mire a lőtérről hazaértek, késő délután volt. Vacsorát nem főztek. Szalonnát kaptak. Joe-ék megsütötték. Komiszkenyérrel, hagymával jó volt.
Már lefekvéshez készülődtek, amikor autó állt meg a kapu előtt. Elegáns százados lépett ki belőle. Ezt a jelenetet már ismerték. Mintha az első szemle ismétlődött volna.
A parancsnok jelentett neki. Aztán felhangzott a vezényszó:
– Díszoszlopvonalba sorakozó!
A tiszt felállt a kis dombra. Ugyanoda, ahova az előző szemlélő tiszt. Elmondta a szöveget. Ugyanazt.
– A munka nem megy rendesen... Lázító hangok... Hazaárulás, kommunista propaganda... Szent hazánk... Vörös rém... Büntetőtábor... stb.
– Lassan már kívülről tudom... – súgta Öcsi. – Hányszor mondják még el?
– A munkánkat meg sem nézte. Honnan tudja, hogy mit dolgozunk, mit nem? – súgta vissza Pityi.
– Újabb szövege ennek az isten barmának nincs? – morogta Motyka.
A tiszt visszaszállt az autóba. Elvégezte a dolgát. Elment.
Motyka hosszan nézett utána. Elgondolkozott. Aztán megszólalt. Először csendesen, dörmögve, majd egyre hangosabban.
– Persze! Ő telezabálta a belét minden jóval. Úgy mellékesen beletette a ványadt farát az autóba, és kihozatta magát ide. Elmondta a dumát, amit valahol belevertek abba a csökkent agyába. Több nem is telik tőle. Minket nem néz embernek. A munkahelyre nem megy föl. Az megerőltető lenne a csámpás lábának. Nem bírnák az öröklött lúdtalpai. Bekoszolódna a tükrös csizmája. Dögöljön meg állva a születésnapján az ilyen állat!
– Ámen! – fejezte be a dörgedelmet Öcsi. – Remélem, nyáron született... Te meg csukd be a szövegládádat!
Azért is igyekezett elvágni a szózuhatagot, mert látta, hogy a helyettes a közelben van és fülel. Oda is jött.
– Valami nem tetszik? – érdeklődött sunyin Motykától.
– Nem bizony! – vágta rá Joe, mielőtt Motyka megszólalhatott volna.
– Ugyan mi?
– Motyka kényes, úri ízlése tiltakozik az öltözködésed ellen.
– Hogyan? – nézett végig a toprongyos társaságon a viszonylag ép ruhában pompázó helyettes. – Mi a kifogása?
– Kék nadrághoz rendes ember nem vesz zöldes árnyalatú inget.
Motyka észbe kapott. Lenyelte a mondanivalóját. A helyettes továbbment. Tudta, hogy miatta hallgattak el, és terelték hülyeségre a szót.
Alig ért hallótávolságon kívül, Joe folytatta:
– Én marha! Nem hagytam, hogy megegye a gombát. Nem jönne ide spicliskedni, Nem hallgatózna, nem árulkodna. És hogy örülnének neki a kukacok!
– Motyka! Ha Tojást internálnák a hülyeségei miatt, őt is sajnálnám. Legalább te tartsd a pofád. Rád szükség lesz a háború után is.
– Minek? – vágott vissza elkeseredetten.
– Divatlapban fogják közölni az ocsmány képedet, hogy mintát vehessenek a konya bajuszodról... Hülye! Most pedig gyere velem!
Bementek a barakkba. Még világos volt.
– Fend meg a tőrödet.
– Ölni akarsz?
– Igen.
– Kit?
– Ne kérdezz! Csináld!
Motyka előszedett egy másik kést, és gondosan, hosszan fente, élesítette a tőrét. Közben figyelte, hogy Joe mit működik.
Az egy darab krétát fagott.
– Tanító bácsit akarsz játszani?
– Igen.
– Hol a tábla?
– Itt! – És elővette a puskáját. Bekente valami ragadóssal a nézőkét és a célgömböt. Krétaport szórt a ragasztóra, és hosszan fújkálta, míg meg nem száradt. Aztán elégedetten nézegette. Fehér volt. Szép. Nem Joe. Az irányzék.
Motyka töprengett egy kicsit, majd nyilatkozott:
– Őzet eszünk. Vagy szarvast.
– Inkább őzet. Azt jobban szeretem.
– Még válogatsz is?
– Tehetem. Majd meglátod.
Igaza volt. De míg az igaza kiderült, más is történt.
A többiek a szalonnasütés után a tűz körül hevertek. Nézték a parazsat. Emilke elosont, és a hegedűjével jött vissza. Hangolt, gyantázott, és csöndesen játszani kezdett.
A szerenád hangja elterült a völgyben. A tábor elnémult. Egyre többen gyülekeztek Joe-ék tüze köré. Végül mindenki ott volt. Még a parancsnok is.
A szerenád véget ért. A hang még rezgett egy kicsit a levegőben. Senki sem tapsolt. A némaság volt a legteljesebb tetszés kifejezése.
– Szépen hegedülsz – ismerte el a parancsnok. – A jövő vasárnap átjönnek a laktanyából a tisztek látogatóba, Majd bemutathatod nekik is a tudományod!
Emilke jól látta a kihasználható pillanatot.
– Sajnos nem megy jól. Most is többször melléfogtam. Nincs időm gyakorolni. A kezem meg elnehezedik a munkától.
– Hat napra fölmentelek a munka alól. Gyakorolj!
Ezzel elment. Emilke csöndes mosollyal nézett utána. Ezt akarta. Hat napon át csak a hegedűt vitte a hegyre. Lelkesen húzta a vonót. Közben tanította a kis vágott szájú keretlegényt.
Most azonban még nem csinálta, hanem elrakta a hegedűt, és indult a barakkba, mert takarodó volt.
Lefekvés után fél órával Joe csöndben készülődni kezdett. A hátizsákjába csomagolópapírt tett. A puskájába belenyomott két töltényt. Csőre töltötte és biztosította. Aztán szólt halkan Motykának:
– Elemlámpát és tőrt! Gyerünk!
Kiléptek a barakkból. Koromsötét volt. Elosontak a sokszögletű építmények háta mögött. Megkerülték az őrséget, és belevesztek a feketekávé-színű erdőbe.
Az ösvényt ismerték. Lassan, zajtalanul mentek rajta, elemlámpa nélkül.
– Fél óra múlva kel a hold – mondta Motyka.
– Addigra elhelyezkedünk és várunk.
Úgy is lett. Megtalálták a forrást. Megálltak. Joe a szájába vette bal mutatóujját. Megnyálazta, és az égre mutatott vele.
– Keleti szellő van. Gyere! – És elindult a víztől nyugatra, helyet keresni. 
Hamarosan talált is egy fát húszméternyire, amelyik alkalmasnak látszott. Vastag ág állt ki alacsonyan és majdnem vízszintesen. A kelő hold fényében jó kilátás volt a forrásra.
Fölhúzták magukat az ágra. Joe egészen a törzshöz ült. Motyka egy kissé távolabb. Vártak. A front morgása időnként felerősödött, aztán elhalkult. Néha nem is hallatszott. Joe puskájának irányzéka szinte világított a krétaportól. Az ölében tartotta. Csendesen elnyomta a biztosítékot.
Félórás várakozás után szép agancsú őzbak lépett a fák sötétjéből a holdsütött kis tisztásra. Joe csendesen felemelte a puskát. Megtámasztotta a fatörzsnél, és várt.
Idegtépő másodpercek. A baknak valami gyanús lehetett, mert nem ment azonnal a vízhez. Fölemelt fejel, idegesen szimatolt bele a levegőbe. A keleti szél mégis megnyugtathatta, mert lassan a forráshoz lépkedett. Ott már nem volt takarásban.
Joe célzott. Az őz lehajolt inni. Joe nem sietett. Biztosra ment. Amikor úgy érezte; hagy az ezüstös holdfényben egy láthatatlan vonal köti össze az irányzékot, a célgömböt és az ivó állat lapockáját, nyugodt mozdulattal elhúzta a ravaszt.
Éles dörrenés. Egy pillanatra megsüketültek. Látták, amint az őzbak feldobja magát a levegőbe; mintha egy sereg rugó szabadult volna el benne, majd levágódik a földre. A hátsó lábaival még kapált kettőt, aztán remegés futott végig a testén. Vége.
Ekkor már ott álltak mellette. Motyka világított, és nyújtotta a borotvaélesre fent tőrt.
Joe átfordította az őzet a másik oldalára. Megfogta a hátsó lábát. Belekanyarított erős mozdulattal a comb körüli bőrbe, majd a húsba. Másodpercek alatt kivágta és ledobta róla a lábszárat. Majd az első comb következett. Fordítás után a másik két comb is lekerült. Motyka ezalatt kibontotta a hátizsákot, kiterítette a papírt. Sorba rakta bele a combokat. Joe egy hosszú hasítékot csinált az őz gerincénél. Kibontotta a gerinc két oldalán levő húscsíkot, és azt is kifejtette.
– Kész! – mondta. – Öt perc sem telt el a lövés óta.
Motyka a hátára kapta a zsákot.
– Most már lépegessünk! Odalenn már nagy méh kas lehet!
Csöndes ügetésbe kezdtek. Lekerültek az országút felé. A saját barakkjuk mögött léptek a táborba, ahol már nyüzsgött a parancsnok, a helyettes, a kettőzött őrség. Egyelőre tanácstalanul mászkáltak.
Joe-ék beosontak a barakkba.
– Satya! Vidd ezt a konyhára. Rejtsd a marhahús alá! – nyomták kezébe a hátizsákot.
– És mit mondjak, ha megkérdezik, mi van benne?
– Hogy te vagy a mikulás, és a jó gyerekeknek viszel ajándékot.
– Nyáron?
– Nyári mikulás is van. Siess már!
Satya elvitte. Nem kérdezett tőle senki semmit.
Ezalatt Joe kidobta puskájából a második töltényt. Fogta az előkészített drótot és kócmadzagot. Áthúzta a csövön. Belevilágított az elemlámpával. Keresztülnézett rajta.
– Ragyog... – állapította meg elégedetten.
Alig készült el vele, máris hangzott kintről az ordítás:
– Riadó! Puskával és lőszerrel sorakozó a barakkok előtt!
Felsorakoztak. Ott volt már néhány katona is.
Kovács hadnaggyal együtt. A hadnagy nyakában hevederen géppisztoly. A parancsnok valamit magyarázott neki. Később a helyettesének.
– Létszámellenőrzés! 
A rajparancsnokok jelentettek:
– A létszám teljes.
– Fegyvert vizsgára!
Végignéztek minden puskát. Belevilágítottak minden csőbe.
– Lőszerellenőrzés!
Mindenki előszedte a két tárat, amit számára kiadtak. Tíz töltény.
– Hiánytalan! – jelentette a helyettes az ellenőrzés végén.
– Akkor nem a mieink voltak – szögezte is a parancsnok. – A lőszerből nem hiányzik. A puskákat a lövészet után megtisztították. Azóta használatlanok. Valaki más lőhetett.
A hadnagy a fejét csóválta.
– Akkor csak a partizánok lehettek, mert a laktanyában ugyanez a helyzet. Mindenki bent van, a puskák használatlanok, lőszer nem hiányzik.
– Csak a partizánok... – nézte bizalmatlanul a fák alatti sötétséget a parancsnok. – Oltsd el az elemlámpát, és ne világíts rám, te mintabarom! – ordított hirtelen a helyettesére. Félt, hogy jó célpontot mutat.
A hadnagy parancsot adott katonáinak az indulásra. Amikor elindultak, hátramaradt, és magához intette az "egészen véletlenül" ott őgyelgő Joe-t. Csöndesen beszélt. Más nem hallotta.
– Ha holnap nem adtok egy kis őzhúst, megöllek! Miattad kellett riadózni és éjszakai kirándulást csinálni.
– Lesz őzhús – ígérte Joe.
Másnap Satya elkészítette. Megtűzdelte szalonnával. A raj megette.
Három szép szelet sült gerincet átvittek Satyáék a laktanyába, amikor nyersanyagot mentek vételezni. Átadták a kis hadnagynak.
– Na, azért! – könyvelte el megelégedéssel. – Az a pofaszakállas egy oltári csirkefogó. De rendes csirkefogó... Mondjátok meg neki, hogy az irányzékról is le kellett volna törölnie a fehér festéket.



XIII. FEJEZET
Nem is történik semmi, de az majdnem
mind kellemetlen. Hihetetlen, de még
a tisztnek is lehet esze
– Van egy cigarettád? – kérdezte Báró Pityitől reggel.
– Miért kérded?
– Jó kérdés! Gondolod, hogy villanymozdonyt akarok belőle csinálni? Szeretnék rágyújtani, és az enyém elfogyott!
– Na, akkor szerezzél nekem is. Az enyém is elfogyott.
– Állj! – vezényelt Dúcse. – Kinek van még cigarettája vagy dohánya?
– Nekem – jelentkezett Joe.
– Nekem is – mondta Satya.
Még vagy öten jelezték, hogy dohánytulajdonosok.
– Ne legyen az, hogy egyik szív, a másik nézi.
Osszuk el egyenlően. Ha elfogy, elfogy. Nincs senkinek, és kész.
Elosztották igazságosan. Délutánra elfogyott. A telepen sem lehetett a boltban kapni. A kocsmában sem. Trafik nem volt. Nem szívtak. Kicsit idegesek lettek. Ennyi az egész.
A továbbiak sem voltak megnyugtatóak.
– Tea van reggelire – közölte Satya.
– Miért?
– Elfogyott a konzervkávé. A laktanya raktáraiban sincs. Egy darabig nem is lesz. Plantatea a reggeli.
– Kenyér? – kérdezte Tojás.
– Elakadt valahol a szállítás. Nincs. Majd ha megérkezik, kiosztjuk.
Aznap nem érkezett meg. Üres teát reggeliztek. Egyetlen jó oldala a hőmérséklete volt, mert kihűlt, mire megkapták. A melegben nem lett volna jó, ha forró.
– Zsoldosztáshoz sorakozó! – hallatszott reggeli után.
– Mihöz? – értetlenkedett Tojás.
– Zsoldot kapunk – világosítatta fel türelmesen Pityi. – Nekünk, mint egyetemi munkaszolgálatosoknak, felemelt zsold jár. Kapsz egy lavór pénzt.
– Mit csináljak vele?
– Tapétázd ki a barakkot. Elkölteni itt úgysem lehet.
Közben sorakoztak. Kaptak száz pengőt fejenként.
– Száz pengő... – nézte Mátyás király arcképét a pénzen Báró. – Négy öltöny ruha.
– Normális körülmények között – tette hozzá Dúcse.
– Itt viszont nem ér semmit, mert nem tudsz vásárolni.
– Wécépapír! – gyűrte zsebre Öcsi.
– Mit mondtál?! – csapait rá a parancsnok. Hallotta Öcsi mondását, és örült, hogy végre elkaphatja egy lázító mondaton. – Ti is hallottátok! – bökött a mögötte állókra. – Mit mondott? Ismételd el! – kiabált az ott zsoldra váró Joe-ra.
Az két másodpercig gondolkozott. Aztán az ordítozó szeme közé nézve, teljesen nyugodt hangon válaszolt
– Kérek radírt.
– Micsoda?!
– Igen. Azt mondta: "Kérek radírt!" Nem tudom ugyan, hogy ennek az ütődöttnek mi szüksége lehel pillanatnyilag pont radírra. Talán azért, mert kiterjedt levelezést folytat. Vagy egyéb irodalmi alkotásaihoz. Mert könyvet is szándékozik írni meg cikket. Újságba. Kérik tőle állandóan. A szerkesztők folyton zaklatják, hogy adjon nekik cikket. Biztosan azért kell neki. Azért mondta, hogy "kérek radírt".
– Kuss! – szakította félbe a parancsnok a szózuhatagot.
Csönd. Vigyorgó arcok körös-körül. A tajtékzó tiszt Öcsire bökött.
– Mit mondtál?! – ordított a képébe.
– Kérek radírt... – mondta Öcsi szelíd mosollyal.
– Dögöljetek meg! – hangzott a jókívánság. A parancsnok elszáguldott a barakkja felé.
A zsoldosztás folyt tovább.
Délelőtt gyomrok korgásától volt hangos a munkahely. Hiányzott a kenyér.
Az árok egy része készen lett. A további árkot szép cikcakkban kitűzte a katona. Az elkészült résszel csak egy hiba volt. Az egyik részen olyan sziklába ütköztek csákányozás közben, amivel nem boldogultak. Nagy volt. Alá nem tudtak ásni. Szétverni nem tudták. Ott meredt az árokban mozdíthatatlanul. Eltorlaszolta az utat.
– Szóltam már az utászoknak – nyugtatta meg őket a nyúlszájú. – Valaki majd feljön robbantani.
Fel is jött. Fiatal őrvezető volt. A sapkája hetykén félrecsapva. Kis bőrtáska lógott a vállán.
– Na, hol az a kavics? – érdeklődött a fiúktól.
– Itt – mutatták meg az engedetlen követ.
– Szép! – dicsérte. – Ezt tényleg nem lehet kiadogatni.
Hozzákészült a robbantáshoz. Rést keresett a kövön. Megtisztította az agyagtól. Beletett egy zsírpapírba csomagolt kis sárga téglát. Előszedett egy tekercs gyújtózsinórt. Levágott belőle tíz centit. Aztán fadobozból alumínium hüvelyű gyutacsot szedett elő. A levágott gyújtózsinórt beledugta a hüvely végébe. Bevette a szájába, és erős, fehér fogaival erősen ráharapott. Beszorította a zsinórt a lágy alumíniumba.
– Ezt így kell? – kérdezte ijedten Motyka.
– Nem. Van hozzá fogó. Úgy szabályos. Így gyorsabb.
Bedugta a gyutacsot a sárga téglához. A zsinór kilógott a sziklából.
– Fedezékbe! – kiabálta a társaság felé.
Várt addig, míg a fiúk elbújtak a fák mögé. Ismét kiabált:
– Gyúújtva! – És hozzányomta a füstölgő csikket a madzag végéhez. Az sziszegve füstölögni kezdett. Akkor ellépkedett az árokban az első kanyar utánig. Ott leguggolt.
Tompa dörej, füst. A fiúk már indulni akartak.
– Vissza a fedezékbe! – kiabált rájuk az őrvezető.
Visszaléptek. Ekkor érkezett le az első ködarab a magasból. Recsegve törte a lombot, és ledobbant valahova. A fiúk a fákhoz ragadtak. Jött a többi kő is. Kicsik és nagyok vegyesen potyogtak.
Amikor minden elcsöndesedett, megnézték az árkot. Szép volt. Szikla sehol. Néhány kisebb, könnyen kidobható kődarab volt a helyén. A többi eltűnt.
– Tiszta munka. – nyugtázta az őrvezető. – Üzenjetek, ha megint szükség lesz rám.
– Nem lenne jobb mégis fogóval harapni azt a patront? – óvatoskodott Motyka.
– Nem kell a nadrágot elsárgítani, fiú! Nekem azt jósolták, hogy hosszú életű leszek.
Így is volt. Még két hét is eltelt, amikor hallották, hogy az utász őrvezetőnek egy robbantás előkészítésénél szétment a feje.
Amikor kidobálták a követ az árokból, Tojás jelentkezett, hóna alatt egy köteg rőzsével. Ő nem volt jelen a robbantásnál. A közelben volt. Ez ki is derült.
– Igazán ne tréfáljatok, gyerekek! – mondta szemrehányó hangon.
– Tréfál veled a nyavalya! Miből gondolod?
– Én nyugodtan jövök erre az erdőben. Ti meg durrantottatok egy nagyot. Valaki meg nagy köveket dobált a közelemben. Egy majdnem rám esett. Ez veszélyes tréfa!
– Jól van, többé nem tréfálunk veled! – nyugtatta meg Öcsi. – Hogy ez milyen ütődött! – morogta magában. – Tedd le a rőzsét! Ne tartogasd fölöslegesen.
A kis keretlegény megnézte az árkot.
– Dongázni kéne... – javasolta óvatosan. Már régen leszokott a parancsolgatásról a fiúk között.
– Nem hordó ez – tamáskodott Dúcse.
– Akkor is. Fiatal fákat kellene kivágni itt az árok előtt. Az úgyis zavarja a kilövést. El kell hasítani, és kibélelni vele az árok oldalát, így írja a szabályzat.
– Ha a szabályzat írja, akkor jó. Csináljuk! – mondta Dúcse. Közben örült, hogy a csákányozás, lapátolás helyett valami más munka lesz. Egy kis változatosság.
– Fejszéket elő, gyerekek! Vágjunk fákat?
Vágtak. Hamarosan szép, fiatal gyertyántörzsek feküdtek az árok előtti földön. Legallyazták. Aztán töprengtek, hogyan hasítsák el.
Megbeszélték. Ékeket csináltak. Belevágtak egy törzsbe fejszével. Éket vertek a résbe. Amikor továbbrepedt, újabb éket ütöttek és továbbrepesztették. Félórai fáradsággal sikerült szétrepeszteni.
A kis katona nézte őket szótlanul. Mikor befejezték, szólt:
– Inkább így...
Odaállt az egyik fekvő fatörzshöz. Rátette a jobb lábát. Megcsavarta a fejszét a feje fölött, és lecsapott a törzs végébe. Pontosan a közepébe. A fejsze mély hasítékot csinált. Kimozgatta a hasítékból. Megcsóválta ismét. A csapás az előzőről öt centiméterre, pontosan a hasadásba talált. Kimozgatta, és újhól sújtott. Milliméterre a hasítékba. Most már ritmusosan csinálta. Minden csapás után hátrább húzódott lábával a törzsön. Csóvált, lecsapott, csóvált, lecsapott, míg végig nem ért. Az utolsónál összeszedte minden erejét, és óriásit ütött.
A fatörzs kettéesett, megmutatva fehér belsejét.
– Inkább így... – mondta újból szerényen. A fejszét visszaadta Motykának, aki rögtön morgásba kezdett:
– A nagynéném, aki gyufát árul Sanghajban. Az csinálja ezt. Én nem.
– Mi sem – hagyta helyben Dúcse. – Ezt mi nem tudjuk.
– Nálunk minden ember így csinálja a faluban – szerénykedett tovább a katona.
– Mivel foglalkoznak?
– Favágók.
– Na tátja! Mi is tudnánk. Csak az első húsz évben nehéz. Aztán megtanulja az ember. Ha bele nem hal.
Csinálták tovább ékkel és lassan.
Amikor ebédelni mentek, magas, jóképű főhadnagyot találtak a táborban. Senki sem vezényelt semmit, tehát nem lehetett szemlélő, ellenőrző tiszt. A parancsnokkal beszélgetett. Később a fiúkkal is szóba állt.
Kiderült, hogy az országúton és a patakon túl van egy másik munkatábor. Cigányok lakják. Annak a parancsnoka a főhadnagy.
– Nem tudok velük mit kezdeni – panaszkodott Öcsiéknek.
– Miért?
– Nem dolgoznak! Akármit csinálok, akkor sem. Volt egy elődöm. Pofozta őket. Kiköttette. A keretlegények karóval verték őket. Csak akkor csináltak valamit, ha a nyakukon ültek.
– És most?
– Ugyanúgy. Nézzetek ide! – A belső zsebéből fényképcsomagot húzott elő. Szétterítette a füvön. Csupa heverésző, cigarettázó, alvó ember volt rajta.
– Mi ez?
– Titokban osontam oda. Csináltam egy sor felvételt. Ezt csinálják. Ez a munka. Elküldtem a másolatot a parancsnokságnak. Megkérdeztem, mit csináljak ezekkel.
– Válaszoltak?
– Még nem.
– Gondolom, nem is fognak.
– Lehet. Tegnap majdnem gutaütést kaptam. Reggeli után dolgozni küldtem őket. A keretlegényekkel elindultak. Én a barakkomba mentem. Átnéztem az elszámolásokat. Amikor kiléptem, látom, hogy az én barakkom oldalánál; az árnyékban horkol az egyik legény.
– Na és? – érdeklődött Pityi.
– Nagyod dühös lettem. A fene egye meg a pofáját! Még el sem bújik. Oldalba rúgtam. Ijedten fölugrott. Ráordítottam: "itt döglesz, amikor dolgozni kéne?! Hol a szerszámod?"
– És mi történt?
– Berohant a barakkjába, és egy pikulával szaladt vissza. "Könyörgöm alázattal, ez az én szerszámom" – mondta. Nem volt szívem megütni.
– Ezek szerint a "cigánybáróság" sem fenékig tejföl – mosolygott Joe.
A főhadnagy legyintett.
– A hegytetőn zsidó munkaszázad dolgozik. Arra, a sziklás szorosban meg románok. Az sem kimondott élvezet egyik sem.
– Nekünk kincstári üdülést ígértek induláskor. Igazuk volt. Most már tudjuk, hogy a ragyogó ellátás és összkomfort mellett a nemzetközi társaságot is biztosították.
A "cigánybáró" elment. Megígérte, hogy máskor is eljön beszélgetni. A parancsnoknak nem nagyon tetszett. A beszélgetés.
Ebédnél újabb meglepetés.
– A bika eltévedt? – kérdezte Joe Bárótól, aki mint kukta, az ebédnek nem nagyon nevezhető lencsét osztotta.
– Milyen bika?
– Hát amelyik a lencsében szokott lenni.
– Nincs! Nem kaptunk húst. Nem érkezett meg a szállítmány.
– Kávé nincs, hús nincs. Akkor a kenyér is teljesen felesleges, mert mihöz egye az ember?
Lencsét ebédeltek. Üreset.
Ebéd után a helyettes szónokolt.
– Munka előtt átvonulunk a laktanyába. Oltást kapunk.
Sorakozó, vonulás, bemenet a laktanyaudvarra. Libasor az orvosi szoba előtt. Ledobták az inget.
Az orvos fölszívott a tűjébe tíz köbcentit. Annyi fért bele. Egy pillanatra a spirituszégő lángjába tartotta a tű hegyét, aztán energikus mozdulattal döfte Pityi mellébe. Belepréselt fél köbcentit. Kihúzta a tűt. Megint lángba tartotta egy pillanatra, és már nyomta is Öcsibe.
Tojásnál volt az első probléma. Kimeredt szemüveggel nézte a táncoló tűt. Amikor a mellébe döfték, megmerevedett. Nem a tű. Tojás. A kirántás után Tojás nem mozdult. Fehéren állt, mint aki nincs magánál. Nem is volt.
A doktor már unta, hogy ott álldogál, és gyengéden megtaszította. Erre eldőlt, mint az üres zsák.
– Tegyétek ki a fűre ezt a rongyot – szólt utálattal az orvos.
A második probléma Joe-nál volt, aki bátran a szurkáló elé feszítette négerbarnára sült mellkasát. A doktor döfött. Vagy az irány volt rossz; vagy a szúrás gyönge, vagy mindkettő. Tény, hagy a tű elcsúszott Joe barna bőrén. Nyomán csak szürke karcolt vonal látszott.
– Vízilóbőr! – kiáltott a doktor, és újból szúrt. Csak úgy recsegett tű, izom, bőr.
A doktor visszarántotta a szurkáló szerszámot. Meg akarta melegíteni a tű hegyét, de az nem volt. Tű sem. Csak a kis pumpa maradt a kezében.
Nagyot rivallt Joe után, aki már továbblépett.
– Állj! Víziló! Vissza! Hova viszed a tűt?
Joe félig visszafordult. Lenézett a mellére. Látta a kiálló tűvéget. Megfogta hüvelyk- és mutatóujjával. Erélyes mozdulattal kirántotta, és udvarias meghajlással nyújtotta a doktornak.
– Tessék parancsolni! Véletlen volt. A tű azok közé a ritka dolgok közé tartozik, amit nem lopok.
– Pofa be! – mondta röviden az orvos. Átvette a tűt. Visszanyomta a pumpára. Lángba dugta, és már nyomta is Emilke mellébe.
Az oltás hatásos volt. Délután már kezdtek lázasak lenni. Mikor lejöttek a hegyről, csak lézengtek ide-oda. A gombát kenyér nélkül ették meg, mert az nem volt. Szerencse, hogy Joe-nak újabb ötlete támadt. Az aznap szedett gombát parázson sütötte meg. Rátett egy-egy apró szalonnaszeletet. Így kenyér nélkül is ehető lett.
A tábor melletti országúton lovas tiszt poroszkált a késői napsütésben a sziklaszoros felé. Öcsi figyelmesen nézegette.
– Az ott Dömötör – jelentette ki alapos szemlélődés utált.
– Ápolóra szorulsz, Öcsi! Hogy a ménkűbe kerülne ide Dömötör főhadnagyi egyenruhában, amikor legutoljára az érettségin találkoztam vele. Ott teljes erőbedobással próbált nekem valami normális jegyet szerezni történelemből.
– Az nem lettet.
– Miért ne lehetne?
– Mert a Dömötör magyart tanított.
– Éppen azért. Nála jó voltam. Mester akart mindenáron megvágni töriből. Még azt is megkérdezte, hány alsószoknyája volt Mária Antoinette-nek.
– Tudtad?
– Honnan tudtam volna? Hát megszámoltam én? Dömötör megsúgta. Ötszázhuszonhat. Hogy ő honnan tudta? Nem érdekel. Az adat jó volt! Átmentem.
– Szóval most határozottan azt mondod, hagy az a lóval megmagasított főhadnagy nem Dömötör? – mutatott a lassan már távolodó tiszt felé.
– Azt.
– Akkor teszek egy próbát – mondta Öcsi. Kezéből tölcsért tartott a szája elé, aztán teli torokból kiabált egyet: – Tanár úúr!
A tiszt hátrakapta a fejét, majd a jobb szárat meghúzva, megfordítatta a lovat. Visszaléptetett a táborhoz.
Addigra már ott állt Satya, Motyka, Pityi és Báró is. Ők is tanítványai voltak valaha.
Dömötör megállította a lovat. Szótlanul bámulta a szakállas arcokat, amelyek vigyorogva néztek vissza rá. Majd hosszabban elidőzött Motyka képénél.
Hirtelen felkiáltott:
– Úristen! Motyka! Maga az? – Majd lassan a többieket is megismerte. – Satya! Joe! Öcsi! Pityire és Báróra az édes mamája sem ismerne rá. A többiek sincsenek operabálhoz öltözve.
– Nem is megyünk mostanában – nyugtatta meg Satya.
– Fiúk! Most ki kell mennem a határállomásra. Ha legközelebb erre jövök, meglátogatom magukat. Viszontlátásra!
Megfordította a lovat, és elkocogott. Időnként visszanézett, és a fejét csóválta.
– Nem lehetünk valami ragyogóak... – állapította meg Báró. Közben megigazította fenekén a leffegő nadrágot.
Éjszaka már olyan láza volt némelyiknek az oltástól, hogy dobálta volna magát, ha lett volna hozzá hely. Nem volt. Reggel hidegrázás következett. Didergett az egész tábor.
Enyhített valamit a helyzeten, hogy reggel már volt kávé és kenyér. Csakhogy a tábor fele nem tudott enni. De az is jó volt, hogy tudtak a kenyér létezéséről. Abban is reménykedtek, hogy munkaszünetet kapnak az oltás miatt.
– Nem betegség! – jelentette ki a parancsnok. – Az oltás utóhatása munka közben is elmúlik. Indulás a hegyre!
Mentek. Illetve vánszorogtak. Aznap nem volt hegedülés Emilke részéről, nem szedett gombát Joe, nem dolgozott senki. A kis katona megértő volt. Ő is kapott már oltást. Hevertek az avaron. Nyögtek, dideregtek, káromkodtak. Ezzel telt el a munkaidő.
Ocsmány hangulatban jöttek le vacsorázni. Vacsora után egy óra fegyvergyakorlat, a jobb mellükben és karjukban izomlázszerű, húzó fájdalom. Tojás megint összeesett.
– A táborban tilos minden szerencsejáték! – olvasta fel parancshirdetéskor a helyettes.
– Eddig nem volt – súgta Pityi. Ez ígéretnek hangzott, hogy ezután lesz. Lett is.
Takarodó után elemlámpát gyújtottak. Kártyát vettek elő, és huszonegyezni kendtek. Bármilyen nyavalyásan érezték is magukat, ha tilos, akkor csinálni kell. Lelkesen játszottak vagy tízen. Pénzük volt bőven.
Joe nyert, pedig nem akart. Minek is akarta volna elnyerni a haverok pénzét? Meg ugyan mire költötte volna? A szerencse üldözte. Akármit csinált, gyűlt nála a pénz.
– Átveszem a bankot! – mondta. Arra gondolt, úgy könnyebben visszanyeretheti a halom pénzt a többiekkel. Nem nyerette.
Már akarattal csinált hülyeségeket. Megállt tizenötnél. A többiek sorra sokat húztak. Húzott tizenkilencre. Alsót húzott. Huszonegy!
Nyert a végtelenségig. Illetve fél tizenegyig.
– Srácok! Hagyjuk abba! – szólalt meg végül. – Nagyon rondák lennétek, ha holnap pucéran sétálnátok a táborban.
– Miért sétálnánk pucéran?
– Ahogy nekem most a lap jár, arra a gatyátok is rámegy.
– Igaz – ismerte el Pityi. – Elég is volt.
– Mindenki adja ide a kulacsát! – rendelkezett Joe.
– Nem mosakodtál este?
– Ne hülyéskedj, Motyka! Hozok valami innivalót a társaságnak.
– Nem szabad szeszes italt inni! – figyelmeztette őket Tojás. – Az orvos mondta, hogy aki az oltás után iszik, rosszul lesz.
– Nyugi, Tojás! Az orvos azt is mondta, hogy egy hét múlva megismétli az oltást.
– Igen, de ez a kettő hogy függ össze?
– Úgy, hogy mi most nem az első oltás után iszunk, hanem a második oltás elölt. Mondott a doktor olyant, hogy az oltás előtt nem szabad inni?
– Nem mondott...
– Na látod!
Közben elkészült az öltözéssel. A kulacsokat összekötözte, hogy ne csörömpöljenek. Zsebre gyűrte számolatlanul a nyert pénzt, és elindult.
– Vigyázz, Joe! – óvta Satya. – A kocsma veszélyes hely ilyenkor.
– Igyekszem, Satya.
– Ne menjek veled?
– Egyedül kevésbé feltűnő. Kösz!
Kiballagott a sötétbe. Egyenesen a kapuőrükhöz ment.
– Kimegyek egy kicsit, srácok. Hozok piát.
– Nehogy elkapjanak! Mi nem láttunk. Nem itt mentél ki. Nem is ismerünk. De visszafelé is erre gyere. Sziszegj, ha jössz. Nehogy rád üvöltsünk. 
– Jó.
Joe rátért az országútra. A laktanyánál kis kerülőt csinált. Nem ment közel a kapuhoz.
A telepen teljes sötétség fogadta. A kocsmát könnyű volt megtalálni. Ott szivárgott ki némi világosság. Joe célba vette az ajtót. Mielőtt benyitott volna, állt egy kicsit. Hallgatózott.
Az ivó csöndes volt. Valahonnan oldalról hallatszott hangos beszéd, nevetés.
Benyitott. Rosszul világított ivó. A sarokban két öregember ült a pálinkáspohár mellett. Nem beszéltek. A pultnál fekete szemű csinos lány állt, piros fejkendőben.
– Jó estét! – köszönt Joe.
Az öregek bólintottak. A lány nem szólt, csak nézte Joe-t, aki odalépett a söntéspulthoz.
– Figyeljen rám, világ legszebb lánya! Ezt a rengeteg kulacsot töltse meg rummal, mert szomjasak a barátaim. Utána megmondja, hogy mivel tartozom, mert ki szeretném fizetni. Aztán már csak az van hátra, hogy mélyen és hosszan a szemembe nézzen, mert szépet akarok álmodni.
A lány szemében csillant egy csöpp fény. Olyan volt, mint a szén, mikor rásüt a nap. Megszólalt kedves, meleg alt hangon:
– Maga a Satya barátja?
– Követ el az ember hibákat...
– Most már nem vitás, hogy maga az – nevetett.
– Honnan tudja?
– Satya mesélt neccem magukról. Maga Joe, aki mindig hülyéskedik, és a pofaszakálla... Nahát, ne menjen vele szépségversenyre!
– Kérek azonnal egy pohár vizet!
– Minek?
– Megiszom. Meg akarok halni. Öngyilkos akarok lenni, mert a pamacsaim nem tetszenek magának!
– Csöndesebben! Maga szökött most a táborból...
– Szöktem. De ha tudtam volna, hogy itt tündér van, előbb szöktem volna.
– Satya nem beszélt rólam?
– Nem. A gazember! Féltékeny. Egy szól sem szólt. Most is fölajánlotta, hogy elkísér. Na, megállj! De az én nevemet kitalálta, csak én nem tudom a magáét.
– Tercsinek hívnak – mondta, és közben ügyesen töltötte a kulacsokba a jó szagú rumot.
– A világ legszebb neve!
– Csak semmi lelkesedés! A különszoba tele van tisztekkel. Mulatnak. Ha magát elkapják, nem kell vizet innia. Elég baja lesz úgy is. Sietek megtölteni a kulacsokat.
– Ne siessen! Nem sürgős!
– Fölösleges hősködés.
Ebben a pillanatban nyílt a különszoba ajtaja, és Kovács hadnagy lépett ki.
– Mondtam, ugye? – suttogta rémülten Tercsi. – Most elkapták...
– Még nem – mosolygott Joe, és a hadnagy elé lépett.
– Hadnagy úr! Alázatosan jelentkezem! 
– Őrült vagy!
– Attól még jelentkezhetek... 
A hadnagy elnevette magát. 
– Szöktél?
– Igen. Szomjas a társaság. Viszek nekik. 
– És mellékesen udvarolgatsz is egy kicsit. 
– Nem.
– Nem udvarolsz?!
– Nem mellékesen, és nem egy kicsit. 
– Csavaros eszed van.
– Éppen olajozni akartam a csavarokat.
Az egyik kulacs száját kitekerte, és nyújtotta az innivalót.
– Tarts velem, hadnagy úr!
Ittak egy kortyot. Ekkor lépett a különszobából az ivóba Joe táborparancsnoka. A feje vörösödni kezdett a dühtől, amikor a fiút meglátta. Vészjósló halk hangon szólap meg:
– Szökünk, szökdösünk, szökdösgetünk?
Joe már valami teljesen hülye szövegre készült. Olyasmit készült mondani, hogy ő nincs is itt. Tulajdonképpen a nagynénje pincsikutyáját fürdette eddig. A bundáját most akarja kicsavarni. Kovács hadnagy megelőzte:
– A lövészetkor megígértem, hogy rumot kapnak a legjobb lövészek. Én hívattam ide, hogy elküldjem, amit ígértem.
A parancsnok lenyelte a dühét. Nem volt könnyű. A nyelés. Megfordult, és visszament a különszobába.
– Kösz... – kezdte Joe.
– Hallgass, fiú! Ne köszöngess! Utálom ezt a nagyképű frátert – mutatott az eltávozott parancsnok felé.
– Fizetek, Tercsike! – szólt Joe. Kimarkolt egy nyaláb pénzt a zsebéből. Kifizette a rumot. – Legmélyebb imádatom kifejezése mellett búcsúzom magától. Ígérem, hamarosan megszerzem magának azt az örömet, hogy viszontlásson. – A hadnagyhoz fordult, búcsúzni akart.
– Tőlem ne búcsúzz! Elkísérlek. Nem szeretném, ha valami kellemetlenség érne. Hiszen én hívtalak. Nem? Várj!
Visszament a különszobába. Nyakában géppisztollyal jött ki. Búcsúf intett Tercsinek, és elindultak.
Ragyogó holdfény ült a vállukra, fejükre. Megezüstözte a ruhájukat. Joe-ra különösen ráfért.
– Untam már ezt a társaságot – intett az elmaradó kocsma felé a hadnagy. – Minden este nagy ivás, nagy duma! Nálatok milyen a helyzet?
– Ne mondass velem disznóságokat!
– Szóval ramaty!
– Mi még bírjuk. Vagánysággal és humorral.
– Meg őzhússal.
– Azzal is meg mással is. A kaja egyre rosszabb.
Pedig kezdetben sem a Gundel konyhájáról hozták.
– Lop a szakács?
– Lopna az szegény, de nincs miből. A ruha lassan lerohad rólunk. Egyenruhát ígértek. Meg is tartották. Maguknak. A bakancsunk is tátogat a nedves agyagtól. Cigarettánk nincs. Időnként a kávé, kenyér, hús is elakad valahol. Szóval jól vagyunk, köszönöm.
– Marhaság volt titeket idehozni.
– Megtennél nekem egy szívességet?
– Parancsolj!
– Közöld az előbbit a hadügyminiszterrel!
– Bolond!
– Tudom, de azért megmondhatod neki...
– Ezen a héten nem hiszem, hogy találkozom vele. De te miért sántítasz? Nehéz a kulacstömeg?
– A fenét? Az oltás hatása. A fél oldalamat mintha megtörték volna mozsárban.
– Nem sajnállak, mert azt mi is kapunk.
– Egészségedre!
Körben, lassan a táborhoz közeledtek. A hadnagy megkérdezte:
– Hogy mégy be?
– Gyalog. Miért? Hoztál valami járművet?
– Az őrség beenged?
– Ilyen belépővel? – vert a kulacsokra Joe.
– A kapu előtt majd lemaradok. Megnézem a bemeneteledel, Szevasz!
– Szia, de meg kell hogy mondjam, megingattad eddigi szilárd hitemet. 
– Mit?
– Hogy minden katonatiszt ütődött. 
– Menj a fenébe!
– Igenis! – mondta Joe katonásan, és kemény léptekkel elindult a táborkapu felé. A hadnagy lemaradt.
Joe a táborkaputól tisztes távolban sziszegett egyet. A kapu felől visszasziszegtek. Ment nyugodtan tovább.
– Hoztál innivalót? – érdeklődött az őr.
– Azért mentem! Nesze!
Leakasztotta az egyik kulacsot, és az őr markába nyomta. Az nekiállt és kortyolgatott. Aztán átadta a másik őrnek. Mikor az is a csillagos égnek fordította a kulacs fenekét, kibújt mellettük a sötétből a géppisztollyal súlyosbított hadnagy.
Az őr rémülten lekapta szájáról az innivalót. A rum torkán akadt, és rettenetes köhögési rohamot kapott. Vigyázzba köhögte magát, és jelenteni akart, de nem bírt a köhögéstől.
A hadnagy szólalt meg:
– Fenéken rúglak, ha ezek után még jelenteni akarsz!
Nem akart. Állt, és néha csuklott a rumtól.
A hadnagy felemelt kézzel intett búcsút, és beleveszett az éjszakába, Joe pedig a barakkba ment.
A fiúk már aludtak.
– Ébresztő! Rumhoz sorakozó! – fuvolázta Joe. 
Csodálatosképpen senki nem morgott, nem akart tovább aludni. Felkeltek, ittak, elrakták a maradék rumot. Ezután a fekvőhely sem volt annyira kényelmetlen.


XIV. FEJEZET
Ami történik, abban van jó, van rossz,
és van majdnem végzetes
– Mi a véleményed az angol hadvezetésről? – kérdezte Tojás Joe-tól.
Pont a legjobbkor. A táborparancsnok két lépésre állt tőlük, és úgy nyúlt a füle, mint a jó rétestészta.
– Nem normálisak! – szögezte le Joe, miután felmérte a parancsnok füleinek méretét.
– Miért ne lennének normálisak?
– Mert úgy írnak le egy nevet, hogy Sha-kes-pe-a-re, és úgy mondják, hogy sopenhauer.
– Dilis!
– Ugye? Mind dilis. Éppen ezt mondtam. Egyébként jobb lenne, ha a tudatalattiddal foglalkoznál az angol hadvezetés helyett.
– Na de...
– Elegem van belőled! – vágta el Joe a meddő vitát.
Otthagyta Tojást. Erre több oka is volt. A parancsnok az egyik. A másik, hagy az ebédidőből még fél óra volt hátra, és pihenni szándékozott. A harmadik, hogy az ebédből megint kilőtték az aprított marhahúst. Üres sárgaborsó lődörgött a csajkában. Megették. A negyedik, hogy a figyelmét már régóta lekötötte két lovas, aki a táborkapu felé közeledett.
Oda is értek.
A kapun belül állt meg a két ló. Az egyiken Dömötör, teljes főhadnagyi pompában. A másikon egy szőke tünemény, tökéletesen szabott lovaglónadrágban és még tökéletesebbem simuló selyem ingben.
Lepattantak a lóról. Öcsiék már ott álltak körül. A táborparancsnok is odavágódott. Jelenteni akart a főhadnagynak, de az lazán tisztelgett, és elhárította a jelentést.
– Köszönöm, hadnagy úr! Csak néhány régi barátomat jöttünk meglátogatni.
– Kik azok? Iderendelem őket! – pattogott a parancsnok.
– Fölösleges rendelni. Már itt vannak – mutatott körül a társaságon.
A parancsnak elódalgott.
– Fiúk! – kezdte szónoki hangsúllyal Dömötör. – Bemutatom maguknak Gulyás Rózsi kisasszonyt, minden idők legnagyobb színésznőjét.
Minden idők legnagyobb színésznője ez esetben nem alakított semmit, hanem szép vonalú, rúzsos száját elnyitva bámulta a szakállas és meglehetősen rongyos társaságot. Báró szüntette meg a bámuldozást.
Előrelépett. Bemutatkozott enyhe, elegáns meghajlással. Amikor a színésznő kezet nyújtott, Báró finoman csókot lehelt az illatos kacsóra. Közben bal kézzel fogfa a fenekén leffegő; rongyos nadrágot, hogy az alatta virító lila fürdőnadrág ne nagyon mutogassa magát.
Báró után a többiek is bemutatkoztak. Dömötör mosolygott.
Pityi és Tojás beugrottak a barakkba. Pillanatok alatt viszonylagos rendet csináltak. Cukrosládát tettek középre. Letakarták pokróccal. Rátettek néhány kulacsot, amelyikben még volt innivaló. Elrugdosták a közelből a szalmát. Arra is pokróc került.
– Parancsoljanak! – invitálta Pityi a társaságot a barakk felé.
– Ha előre tudok erről a kedves látogatásról, nyakkendőt kötök – mentegetőzött Dúcse. Fölöslegesen. Ing sem volt rajta.
– Foglaljanak helyet! – udvariaskodott Öcsi, a pokróccal letakart szalmára mutatva.
Dömötör leült. A lány körülnézett a rettenetes rendetlenségben. Takarók, hátizsákok, puskák, csajkák, ruhadarabok költői összevisszaságban. A falakon hatalmas szögekkel feltűzött képeslapok, női fényképek. Először csodálkozott, aztán csilingelve nevetni kezdeti.
Báró szólalt meg:
– Nagyon örülünk, hogy ez a szerény lakhely így megnyerte tetszését! Tessék! – kínálta fel ő is az ülőhelyet.
A lány leült. Satya töltött. Kulacsból bádogbögrékbe. Mikor mindenki kezébe vett egy rumos bögrét, Joe emelkedett szólásra:
– Tudom, hogy sem a körülmények, sem az ital nem méltó a nagy művésznőhöz és kedvenc volt tanárunkhoz, de ez van. A körülmények viszont egészen lényegtelenek, mikor a Tudomány látogatott el hozzánk a Szépség és Művészet társaságában. Igyunk rájuk, igyunk az ifjúságra és a fene eheti a körülményeket meg az okozóit!
Kortyoltak egyet a pohárköszöntőre. A művésznő elfintorította piszéjét a rumtól.
– Nem ízlik? – kérdezte részvéttel Satya.
– A likőrt jobban szeretem – vallotta be a lány, s közben a torkát köszörülte.
– Ejnye, Satya, miért nem likőrt töltöttél a művésznőnek?
– Mert nincs!
– Látja, gyönyörű istennő? Nálunk van választék. Itt mindenki azt iszik, amit akar. Ha rumot akar...
A szőke istennő értelmetlenül bámult. Dömötör viszont ismerte Joe sanda humorát. Halkan elnevette magát, majd a lányhoz fordult.
– Egy pillanatig se vegye őket komolyan. Olyan átkozott társaság, hogy a mondat elején sohasem lehet tudni, mi lesz a vége.
– Az a fontos, hogy mi tudjuk.
– Milyen az életük itt?
– Ne tessék bennünket arra kényszeríteni, hogy egy ragyogó hölgy előtt csúnyákat mondjunk.
– Mi a panaszuk?
– Kevés a rum.
– Szóval nem panaszkodnak?
– Szóval sem panaszkodunk. Írva vagyon a Szentírásban. "A panaszaidat tartsd meg magadnak, mert máskor is szükséged lehet rájuk, és hosszú életű lész a Földön."
– Kitől tanulta a Bibliát?
– Először papok oktatták. Most katonatisztek.
– Ne személyeskedjünk! – mutatott Dömötör az egyenruhájára.
– Nem is!
– Ezek szerint ne járjak közbe a maguk érdekében? Ne szóljak, hogy valamit javítsanak a helyzetükön?
– Ha egy mód van rá, ne! Így is túlságosan törődnek velünk. Ha ezt alaposabban csinálják, abba bele is pusztulhatunk.
– Értem... Mi hiányzik a legjobban? 
– A cigaretta.
– Nem kapnak? 
– Nem.
– Pedig jár!
– Másfelé járkálhat. Eltévedt.
Dömötör és Joe párbeszéde alatt a többiek mást sem csináltak, csak dicsértek. Leltárba vették a művésznőt az illendőség szabályain belül. Megdicsérték a haját, istenítették a szemét, száját, fülét, orrát, gyönyörűnek találták kezét, lábát, ingét, nadrágját, csizmáját. Felváltva csinálták, az imádat hangján. Láthatóan tetszett neki. Nem is szerénykedett. Báró végül csodálatos tehetségéről, alakításairól áradozott.
Ezen meglepődtek volna, ha marad rá idejük. Nem maradt.
A helyettes csapta ki az ajtót. Ő nem látta a vendégek érkezését. Azért csapkodott, hogy a fiúkat a délutáni munkára zavarja. Ordítani akart, de meglátta a vendégeket.
– Nyitva van a szád – figyelmeztette Öcsi.
– Tudja. Ő hagyta nyitva! – tanította Öcsit Joe. Rózsika édesen felkacagott. Dömötör viszont induláshoz készülődött. A helyettes szó nélkül kifordult az ajtón.
– Maguknak kezdődik a délutáni munkaidejük. Nem zavarunk tovább – indult kifelé Dömötör. A művésznő is.
– Zavarjanak máskor is! – udvariaskodott Pityi a lányra sandítva.
Joe búcsúzott Dömötörtől.
– A művésznő látogatása egyenlő volt a gyönyörrel, a tanári látogatás nagyon jólesett, a főhadnagyi pedig az égig emeli eddig sem elhanyagolható tekintélyünket a táborban. Mindhármat köszönjük.
A kapunál Dömötör földobta magát a lóra. Ruganyosan. Báró a tenyerét tartotta a művésznő csizmája alá. Úgy segítette nyeregbe.
– Maguk cuki fiúk! – fejezte ki elégedettségét Rózsika.
Joe ott állt Dömötör lova mellett. Simogatta az állat fényes nyakát. Közben a lányt nézve kérdezte halkan Dömötört:
– A határig megy ismét, tanár úr? Vagy a haláron túl?
A főhadnagy tanár követte Joe tekintetének irányát.
– Írva vagyon a Szentírásban: "Ne légy kíváncsi, és hosszú életű lész a Földön."
Ellovagoltak. A fiúk még látták, amint a délutáni napsütésben elcsattognak az útkanyarban a laktanya felé.
– Szép... – sóhajtotta Tojás.
– Dömötör? Nekem sohasem tetszett.
Ritka alkalom volt. Tojás nem ugrott. Báróhoz fordult.
– Hol láttad színpadon?
– Sehol.
– Azt mondtad...
– Nem mondtam. Én a tehetségét magasztaltam.
– Akkor miért?...
– Azért, mert mindent eldicsértetek előlem. Én udvariasan a végére maradtam. Más nem jutott. Különben is tehetséges.
– Honnan tudod?
– Rád nézett, és mégis mosolygott. Ennél nagyobb alakítást még életemben nem láttam.
Felmentek a hegyoldalba. Dolgoztak. Az oltás hatása már elmúlt. Joe szedett gombát, és megsütötte, mert kenyér megint nem volt.
Amikor a munkaidő lejárt, pihenni akartak vacsoráig. Csak akartak.
– Cigarettaosztáshoz sorakozó!
– Dömötör már ügyködött – vélte Pityi.
Kaptak fejenként egy százas doboz Honvédet. Félelmes cigaretta volt. Vékony, kerek. A dohánya sötét. Háromnapi nemdohányzás után összefutott a nyáluk, mikor a dobozra néztek. Aki megkapta föltépte és rágyújtott.
Dúcse úgy érezte az első szívásnál, mintha egy nehézsúlyú bokszoló verte volna mellbe. Satya köhögött, Báró kancsalított, Joe-val megfordult a hegy-völgy.
De azért szívták. Mégiscsak cigaretta volt. Ismét pihentek volna.
– Kenyérosztáshoz sorakozó!
Megjött a kenyér. Kiosztották. Egyesek azonnal enni kezdték a soknapos, száraz, barna komiszt. Az öreg raj nem. Ők ettek már gombát. Tartalékolták a kenyeret. Csak a pokol tudja, mikor kapnak ismét.
– Te! – bökött Joe felé a parancsnok. – Vidd ezt a levelet a kaszárnyába! Add le a kapunál az ügyeletesnek! Mozogj!
Joe átvette a levelet. Látta, hogy vacsoráig van még háromnegyed óra. Addig kényelmesen megjárhatja az utat.
Elindult sietve. A levelet átadta, aztán sietés a kocsmába. A pultnál azonban Tercsi helyett a nővére állt. Nagydarab, lomha lány, kelttészta-képpel, seszínű hajjal.
A csalódott fiatalember fél deci rumba fojtotta meglepetését. Fizetett, és indult tovább.
Megállt a telep kis boltja előtt. Nézegette a poros kirakatot, amiben nem volt semmi, csak néhány légy. Benyitott.
A falusi vegyeskereskedések hűvöse, érdekes szaga fogadta. Meg egy pamacsfejű, hosszú ember a pult mögött.
– Jó napot kívánok! – fogadta a vevőt unott hangon.
– Jó napot kívánok! Legyet árul?
– Miért árulnék?
– Az van a kirakatban.
– Fölösleges kirakni akármit. Amit venni akarnak, úgysincs.
– Maga kereskedő?
– Nem. A kereskedőt elvitték. Zsidó.
– Maga vállalta helyette az üzletet?
– Vállalta a nyavalya. Én a fatelepen dolgoztam. Ideraktak, hogy valaki áruljon. Maga munkaszolgálatos?
– Igen.
– Szökött?
– Kivételesen nem. Küldtek.
– Zsidó?
– Nem.
– Cigány?
– Nem.
– Oláh?
– Az sem. Főiskolás vagyok.
– A fene ismeri ki magát ebben a világban. Diákok is munkaszolgálatosok?
– Na látja! Jó bolt lehetett ez valaha... – nézett körül az üzletben Joe.
– Jó! – bólintott rá a meszelő. – Volt itt minden.
– Ismerem a falusi boltokat. Lehetett bennük mindent kapni, traktorszegtől, sastollon át malomporig.
– Az itt nincs. Nem is volt – adta tanújelét a humortalanságnak a pamacsfejű. – Mit akar vásárolni?
– Nem tudom... – bizonytalankodott Joe. – Mi ez a fehér itt? Túró?
– Nem. Orda.
– Azt is eszik?
– Kóstolja meg!
Joe fogta az orda mellett levő nagy kést. Levágott vele egy falatnyit. Eszegetni kezdte. Soha nem érlett, de nagyon kellemes íz jelentkezett a könnyen szétmálló orda nyomán a nyelvén. Túró, sajt, vaj, tejföl egyszerre.
– Ezt kérem. 
– Mennyit?
– Az egészet.
– De az van vagy három kiló!
– Az a jó! Csomagolja be és mérje le!
Lemérte.
Mielőtt becsomagolta volna, Joe levágott belőle egy tisztességes nagy szeletet, és enni kezdte. 
– Kenyér nélkül? – kérdezte ijedten a boltos.
– Miért? Van?
– Nincs.
– Na látja! – nyugtatta meg Joe teli szájjal. Majd ismét körülnézett. – Az mi? – érdeklődött a sarokban álló kosárra mutatva, amiből valami zöld kandikált ki.
– Zöldhagyma.
Joe szeme felcsillant, mint borosüveg a napban. Régen evett valami zöldet.
– Mennyiért adja?
– Tíz fillér.
– Az egész, kosárral együtt?
– Nem. Csomója.
– Akkor számolja meg, hány csomó, és adja hozzá a kosár árát is!
Könnyű volt megegyezniük, mert Joe nem alkudott. A botcsinálta kereskedő megszámolta a hagymacsomókat. Visszarakta a kosárba. Tetejére tette a becsomagolt ordát. Fogta a kosár egyik fülét, mert Joe toprongya láttán nem bízott a fizetésben.
– Tizenkét pengő ötven fillér – mondta, és még jobban szorítatta a kosarat.
Joe-nál még mindig sok kártyán nyert pénz volt. Kimarkolta a rongyos nadrág zsebéből. Letett a pultra egy papírtízest meg egy ezüstötöst.
A pénz láttán a meszelő elengedte a kosár fülét. Kinyitott egy fiókot. Besöpörte, és turkált az aprópénz között.
A vevő nem várfa meg. Széles mozdulattal vállára kanyarította a kosarat a pultról, és indult. Az ajtó csengettyűszava közben visszaszólt a kosár mellől.
– A többiből igyék egyet az egészségünkre! Viszlát!
Nem törődve az elképedt hosszúkással, gyors léptekkel indult a tábor felé. Vacsoraosztás előtt beért.
A kosarat ledobta a barakk közepére. A többiek nézték kimeredt szemmel. Mind ott voltak, csak Satya és Báró a konyhán.
Pillanatok alatt került bicska, kenyér, orda és hagyma minden kézbe. Csak az első falatnál döbbentek rá, milyen régen ettek utoljára valami frisset, zöldet. Hersegve falták az össze nem illő ízeket.
– Motyka! – szólt Joe. – Menj ki, és szólj Satyáéknak, hogy a vacsoránkat adja ki másnak, és ők se egyenek.
Így hamarosan azok ketten is megérkeztek.
– Mit eszünk? – érdeklődött Báró.
– Ordát.
– Ismerem. Palacsintába szokták rakni.
– Most nem szokják. Rakd a szádba!
Rakta. Satya is. Minden elfagyott. A gyomruk kellemesen érezte magát.
– Parancshirdetéshez sorakozó!
– Nem is tudom, mi lesz velem otthon, ha majd nem kell tízpercenként valami marhaságért sorakozni – ábrándozott Pityi.
A parancsnok megint szónokalt. Motykának nem tetszett.
– Minden isten barma azt csinálja, amihöz nem ért. Ez mindig dumál – morgott Motyka. – Két valamirevaló mondatot nem tud, de locsog, mint a kacsa alváza.
– Ki pofázik ott a sorban?! – ordított hirtelen a főnök. Úgy látszik, Motyka kissé hangosan morgott.
– Ha olyan állat lennék, mint te, jelentkeznék is! – suttogta most már sokkal halkabban Motyka.
A társaságban a beszéd alatt megszűnt még a vacsorájuk jó íze is. Válogatott letolásban volt részük. Szidta őket a parancsnok mindennek. A napi munka és zaklatás egyre jobban nehezedett rájuk.
– ...pedig a kincstár még a cigarettátokról is gondoskodik... – utalt a parancsnok a délutáni osztásra – hálátlan kutyák vagytok!
A rossz szájíz fokozódott. A fiúk dühösen harapták össze a fogukat. Joe szólalt meg csöndesen:
– Könnyű egy keveset visszaadni a sokból, amit elloptak tőlünk.
Nem mondta hangosan, de a parancsnak észrevette. Nem hallotta, mit mondott, csak azt vette észre, hogy beszél. Odarohant a sor elé. Egyenesen Joe-nak kiabált:
– Te jártatod sorban a tetves szád?! Neked van pofáznivalód?
Joe feszesen állt. Néma volt. Az üvöltő folytatta:
– Az előbb is biztosan te ugattál? Vagy más?!
Joe-nak a pofaszakálla sem rezdült.
– Ugye, most kussolsz?! Csak csöndben lázítasz?! Csak a hátam mögött jár a pofád! Akkor is jár majd, ha kiköttetlek, hogy belefeketedsz? Akkor mi lesz?!
A fiúk elölt felrémlett a kiköttetés középkorból itt maradt kedves szokása. Ez a dorgálás azt jelentette, hogy a rendetlenkedőnek hátracsavarták a kezét, összekötötték a csuklóját. Aztán a kötélnél fogva felhúzták valami alkalmas faágra, hogy a bakancsa hegye sem érte a földet, és egész testsúlyával a kifordult vállára nehezedett. Egyesek öt percig is bírták ájulás nélkül. Akkor leengedték, végigöntötték vízzel, és újból fölhúzták. Ezt játszották fél órán keresztül. Hadiövezetben minden parancsnoknak joga volt a fegyelmezés eme lágyszívű módjához. Az övékének is. A szent humanitás jegyében csak orvos jelenlétében lehetett végrehajtani. Ha a rosszalkodó mégis belehalt, nem tehetett róla senki.
A fenyegetés tehát életveszélyes volt.
– Ha kiköttetlek! Akkor mi lesz?! – ordította újbál.
Váratlanul Öcsi szólalt meg halkan, nyugodtan:
– A puskák nálunk vannak...
Ez is életveszélyes volt. Mindkét részről. A parancsnok – bármilyen híg velő lötyögött a sapkáján belül – tudta, hogy most nem feszítheti tovább a húrt. Egy elhamarkodott szóra, büntetésre képes lesz valamelyik elkeseredett rongyos csőre nyomni egy töltényt, és ha már töltött, lő is, hogy ne töltsön hiába. Ráadásul nem is céloznak rosszul.
Megfordult, és pipacsszínű fejjel a barakkjába vonult. A helyettes vezényelt oszoljt.
– Kösz, Öcsi! De ezt nem kellett volna – mondta Joe a barakkban.
– Hagyd a fenébe! Te talán nem lőnéd keresztül ezt a hóhért, ha engem akarna kiköttetni?
– Anélkül is! Csak egy szavadba kerül! Mikor parancsolod?
– Ne süketkedj, Joe! Feküdjünk le aludni...
Lefeküdtek. Sokáig nem aludtak el. Az ablakon beáradt az erdő és a havasi rétek friss illata. Meg a front erősödő dörgése.
– Közelednek... – suttogott Pityi. – Valamit mozdítani kéne.
– Akkor mozdítsd a lábadat, mert rajtam van! – rekesztette be a tervezést Satya.
Másnaptól két géppisztolyos tábori csendőr őrizte a parancsnokot. Felváltva.


XV. FEJEZET
A farkas szereti a szarvast, Öcsiéket nem.
Öcsiék ugyanígy vannak a farkassal
és a tábori csendőrrel. Nem is eszik meg
Szekerek érkeztek. A szakács árut vett át.
– Kávé nincs, hús nincs – mondta utána szomorúan. 
– Kenyér van? – kérdezte Pityi. 
– Hoztak.
– A hordókban mi van? – érdeklődött Öcsi, mert látta, amikor három nagy hordót raktak le nyögve a szekérről.
– Káposzta.
Öcsi nagyot nyelt. A savanyított káposzta jó íze jutott eszébe.
– Adjál!
– Gyere a csajkáddal a konyhához.
Öcsi ment. Satya kinyitotta a hordó tetejét záró kerek deszkát. Gyanúsan könnyen nyílott. Belenézett. Aztán bele is túrt egy fakanállal.
– Hogy az a...
– Mi van? Miért káromkodsz? – állt Öcsi a csajkáját szorongatva.
– Kilopták? – mondta Satya kétségbeesetten. 
– Kik? Mit?
– Hogy kik, azt nem tudom. De hogy a káposztát, az biztos. Itt csak a lé van. Az is büdös!
– Más is büdös itt – szaglálódott Öcsi a konyha melletti zsákok felé, – Abban mi van? 
– Krumplit hoztak.
– Na végre! Egy kis változatosság. Csak nehogy az is olyan legyen, mint a káposzta!
Nem olyan volt. Rohadt. Kiöntöttek egy zsákkal a földre. Folyott. A szaga pedig tönkretette a környék varázsát.
– Most mit csinálsz?
– Jelentem a parancsnoknak.
– És ő mit csinál?
– Semmit. Fél, hogy magasabb rangú lopta el, és akkor neki lesz baja.
– És mi?
– Koplalunk.
– Jobb programot is tudnék.
– Csináld azt!
– Sajnos a körülmények...
Öcsi szomorúan elkullogott a csajkájával a barakk felé. Satya a parancsnokhoz igyekezett.
A parancsnok barakkja előtt katonaruhás fickó állt a falnak támaszkodva. Fűszálat rágcsált, és látszólag nem figyelt semmire. Sapkája mellett fis kakastoll, a nyakában géppisztoly. Hogy nem figyelése látszólagos volt, az akkor derült ki, mikor Satya be akart kopogni a parancsnokhoz.
Az ajtó helyett a tábori csendőr tornyosult eléje.
– Ki vagy? – szegeződött neki a kérdés és a géppisztoly.
– A szakács.
– Mit akarsz?
– Jelenteni.
– Gyere! – intett a géppisztoly csövével, és belépett mögötte. Amíg bent volt, nem mozdult mögüle.
Satya jelentett. A parancsnok bólintott. Satya várt.
– Mit akarsz még?
– Mit főzzek?
– Amit eddig. Ezeknek a disznóknak a moslék is túl jó!
A csendőr is szólt:
– Takarodj!
Satya visszament a konyhára. A kakastollas visszaállt az ajtó mellé, és tovább rágcsált.
Tojás meglátta a csendőrt. Érdeklődve közelebb jött. Különösen a géppisztolyt figyelte. A csendőrrámordult:
– Mit akarsz?!
Úgy látszik, nem volt nagy szókincse. 
– Ez géppisztoly?
– Érdeklődj öreganyádnál!
– Meghalt szegény. Influenzában. Tavaly. Tessék mondani! Ezzel sokat lehet lőni gyorsan, egymás után?
– Eriggy a francba! – rivallt rá a géppisztolyos.
– Igenis – mondta Tojás meglepetten a barátságtalan hang miatt. Megfordult és indult. A csendőr utána rúgott és eltalálta. Hátul. Alul.
Tojás enyhén felemelkedett a rúgástól. Kezét széttárva röpült egy métert. Aztán leérkezett a földre. Hassal.
Négykézláb tapogatva kereste meg a szemüvegét. Feltette. Elindult a többiekkel a hegyre dolgozni. Sántított a rúgástól.
A hegyen a nyúlszájú katona fogadta őket.
– Maguknál tábori csendőr van?
– Igen.
– Akkor nem hegedülünk! – nézett Emilkére.
– Miatta?
– Maga nem ismeri a tábori csendőröket, ha még kérdezi!
– Olyan veszélyes?
– Előbb üt, rúg vagy lő. Aztán kérdez.
– Én már találkoztam vele... – tapogatta Tojás a rongyos nadrágját.
– Fogjanak munkához! Nehogy valakit lazsáláson érjenek!
– Nem jönnek ide. A parancsnokot őrzik.
– Addig jó...
A munka lassan, tempósan ment.
– Szedsz délután gombát? – kérdezte Pityi Joe-t.
– Nem.
– Félsz a csendőrtől?
– Nem azért. Nincs. Napok óta nem esett. Nem nő a gomba.
– Mi az istent eszünk?
– Majd lesz valami...
Egyelőre nem lett.
Hús napok óta nem volt. Kávé sem. A bab elfogyott. Satya a sárgaborsót váltogatta a lencsével. Reggel tea. Unták, de éhesek voltak, hát megettek mindent. Az adagok is megfogyatkoztak. Takarékoskodni kellett, mert nem tudták, mikor jön utánpótlás.
– Lőni kéne valami húst. Így nem bírjuk sokáig az iramot. Lassan elgyengülünk – mondta Joe este, lefekvés után.
– Az agyad máris mutatja a gyengülés jeleit – vélte Öcsi. – A tábori csendőrök éjjel is itt lebzselnek. Egy pukkanás a közelben, és máris razzia van. Nem tudsz ötöt sem lépni, már megállapították, hogy hiányzol.
– Nekem viszont ők nem! Azért is eszünk húst! – erősködött Joe, és fejére húzta a pokrócot.
Másnap aztán titokzatoskodott. Korán kelt. Sündörgött erre-arra. Holmikat dugdosott. Kérte a többieket, vigyenek hátizsákokat a hegyre.
Amikor fölmentek dolgozni, eltűnt. Rövid idő múlva vissza is jött. Intett Öcsinek. Az vele ment. Közben elkérte Motyka tőrét is. Ketten mentek el a munkahelyről csöndesen.
Lefértek az útról, amelyiken a táborba jártak.
Ösvényen haladtak egy ideig. Kis tisztásra értek. Joe a tisztás másik oldalára mutatott.
– Ott váltanak be az őzek, szarvasok a forráshoz. Ott, a másik ösvényen raktam fel a hurkot. Menj el balra. Én jobbra megyek. Ott dekkolj. Ha állatok mennek az ösvényen, tapsolj. Én is azt csinálom. Az hatásos.
Elbújtak, vártak. Jó óra múlva szarvascsapat váltott ki a tisztásra. Öt szép állat. Elöl egy szépen fejlett tehén. A tisztáson csipegettek a fűből.
Joe erőteljesen tapsolt. Öcsi is. Az állatok megriadtak. Elvágtattak az ösvényen a hurok felé. Elöl a tehén.
A két fiú felugrott, és futott a szarvasok urán. Az ösvényen csak néhány lépést haladtak. Nagy test zárta el elvittük az utat. Tört nyakcsigolyával feküdt az ösvényen a szarvastehén. A kifeszített drót, amelyiken a hurok lógott, leszakadt. Előbb azonban elvégezte a dolgát. A tehén élettelen volt.
– Sajnálom szegényt – nézte Öcsi a holtában is szép állatot.
– Én is – mondta Joe –, de éhesek vagyunk. Enni kell! Tartalmasat. Akárhogyan. Így is.
Nekifogott a húsosabb részek kivágásának. Nehezen ment. Erős volt a bőr. Öcsi segített.
Amikor befejezték, Joe a dróthurkot szedte szét. Kötéseket csinált belőle a, húsdarabokra, és behordta a sűrűbe, ahol már az ösvényről nem látszott. Ott felakasztotta sorban egy faágra. Öcsi addig a tehén törzsét vonszolta be a bozótba, jó messzire az ösvénytől.
Mielőtt visszaindultak vonta a munkahelyre, Joe letört néhány gallyat az ösvény szélénél. Ott, ahol a húst behordta.
– Így nem tévesztjük el...
A forrásnál kezet mostak. A tört is lesikálták.
A munkahelyen kérdő arcok fogadták őket. Öcsi bólintott. Ebből tudhatták, hogy lesz uzsonna vagy vacsora.
Ebédnél Joe valamit tanácskozott Satyával. Láthatóan meg is egyeztek.
– Hát ezek kik? – bámult az országút felé Pityi.
– Egyben biztos vagyok – nézett oda Joe is –, nem a herceg Esterházyak!
Az országúton a határ felől a nyomor vánszorgott feléjük. Rongyos öregek, gyerekek, asszonyok. Sátras és sátor nélküli szekerek. Néhány csontig soványodott gebe vagy tehén a szekérbe fogva.
A menet jött lassan, és nem akart vége lenni. A határ felöli sziklaszoros egyre ontotta őket.
– Maguk honnan jönnek?! – kiabált oda Öcsi a tábor széléről az épp ott vonszolódókra.
– A határon túlról. Megyünk a front elől.
– Honnan tudnak magyarul, ha a határon túlról jöttnek?
– Ott is élnek magyarok... – válaszolt egy hollószárnybajuszú öreg, akinek rongyba tekert lábai nehezen bírták már a járást.
– Hova mennek?
– Oda, ahova nem ér el a front.
– Az hol van?
Az öreg legyintett, és fölfelé bökött a hüvelykujjával. A másvilágot mutatta.
A fiúk felmentek a hegyre délutáni munkára. Nem látták, hogy a menet egész délután vonult a táboruk mellett. Mentek nyugat felé. Lassan, rongyosan, éltesen, reménytelenül.
Amikor a munkát befejezték; ballagtak le a hegyről. Öcsi, Motyka és Joe hátizsákot vettek a hátukra a csákány és puska mellé. Letértek a táborhoz vezető útról Beváltottak az ösvényre. Megtalálták a vérnyomokat és a letört gallyakat. Öcsi volt elöl. Széthajtotta a bozótot, és indult volna befelé.
De nem indult. Állt, és lassú mozdulattal levette válláról a puskát. Egy lépést tett előre. Most már Joe is látta Öcsi háta mögül, hogy mitől lett barátja ilyen vérszomjas.
Két jókora, szürke kutyaforma állat nézett velük farkasszemet. De valódi farkasszemet. Mert azok voltak. Tíz lépésről. A fölakasztott húsok alatt.
– Ne lőj – súgta Joe –, mert idecsődül az egész környék!
A suttogásra fölborzolták a szőrüket. Nem mozdultak. Most már Motyka is a fiúk mellett tanácstalankodott.
– Csákányt! – mondta Joe hangosan.
Öcsi és Joe lecsúsztatták a puskát az avarra. Motyka is követni akarta őket, de Joe megállította.
– Te ne! Fedezz bennünket flintával. Csak akkor puffants, ha muszáj!
Öcsi és Joe a csákányokkal előreléptek. Az egyik állat még erre is mozdulatlan maradt. A másik lekushadt a földre, mintha támadni akarna. Szeme zöldesen villogott az erdő szűrt félhomályában. Nem volt éppen barátságos jelenség.
Öcsi hírtelen még előbbre lépett, és felemelte a csákányt. Joe utána mozdult.
A támadásra készülő farkas, úgy látszik, meggondolta magát. Felugorva megpördült, és menekülésbe kezdett. A párja követte.
Egy ideig zörgött utánuk az avar. Aztán csend lett. 
– Meleg van... – törölte le Öcsi a verítéket homlokáról.
– Meleg volt! – igazította ki Motyka, miközben kiürítette a csőből a töltényt.
– Szerencse, hogy ilyen magasra akasztottam – vizsgálta a hibátlan húsokat Joe. – A szag idecsalta őket, de a vacsoránkat el nem érték.
– A dög érje el őket! – átkozódott Motyka. – Milyen nehezen tágultak innen!
– Mozogjunk! Ne legyen feltűnő a távollétünk – mondta Öcsi, miközben két jókora combot süllyesztett a hátizsákjába.
Összepakoltak. Fölszedték a puskákat és csákányokat.
Úgy intézték, hogy a konyhánál bukkanjanak ki az erdőből. A hátizsákokat csöndesen letették Satya mellé. Az megemelte.
– Rengeteg. Csak az a baj, hogy a főzésnél szaga van. Idejön rá minden éhes. Meg a parancsnok.
Joe elgondolkodott. Aztán odalépett Motykához, és hirtelen kitépte néhány hajszálát. Az ijedten ugrott hátra. Azt hitte, Joe-nak hirtelen elment az esze. Pedig nem is.
Fogta Motyka hajszálait, és feldobta a levegőbe. Vigyorogva nézte, hogy szállingóznak a kései napfényben.
– Meghibbantál? – kérdezte Motyka ijedten, miközben még mindig a tépés helyét fogta a feje búbján.
– Teszek róla! – szólt még mindig mosolyogva.
– A hibbanásról?
– Nem! A szagról! – Öcsihez fordult. – Mikor főzöd?
– Most rögtön. A lencsével együtt. Úgy nem veszik észre.
– Jó! – hagyta helyben, és elment a barakkhoz. Berakta a puskát, ledobta a csákányt. Cigarettát kotort elő. Szájába lógatva a karcsú koporsószeget, mintha elfelejtette volna meggyújtani, körülőgyelgett a táborban. Amikor visszaért a barakk elé, már égett a cigarettája.
Leült pihenni.
Tíz perc sem telt el, a parancsnok dühöngve rohant ki a barakkjából. A helyettest találta legközelebb. Annak rontott.
– Azonnal derítsd föl, mi az úristen ilyen éktelenül büdös!
– Igenis! – ugrott készségesen.
Hamarosan jelentett is:
– A szemét ég a gödörben.
– Oltsák el! – parancsolt elhamarkodottan, de hirtelen meggondolta. – Nem. Jobb, ha elég. Nem fertőz. Inkább gyújtsátok meg több helyen. Dobjatok közé szalmát is, hogy gyorsabban elégjen.
A bűz rövidesen óriási lett. Lepraszagú, fojtogató füst lepte el a tábort.
Motyka állt meg a barakk előtt üldögélő Joe-nál.
– Megrohad a tüdőm ebben a dögszagban.
– A szarvashús szagát nem érzed?
– Hát lehet érezni, mikor olyan büdös van, hogy rá lehet könyökölni?
– Na látod
Motyka ekkor fogta föl, hogy hova akar kilyukadni a barátja.
– Te gyújtottad meg?
– Hármat találhatsz!
– Azért?
– Azért.
– Hogyan?
– Véletlenül arra jártam. Véletlenül pont ott gyújtottam rá. Három szál gyufát fogtani össze, nehogy a szél elfújja.
– Nincs is szél!
– De még lehet! Véletlenül sem dobtam a gyufát a gödör mellé, mert én nem vagyok egy szemetelős. Világos?
– Hát nem francia kölni – fintorgott Motyka –, de a célnak tökéletesen megfelel. Zseni van a fejedben!
Vacsoraosztáskor utolsónak maradtak. Öcsi osztott. Amikor sorra kerültek, a csajkájukba belecsapott először egy adag szarvaspörköltet, rája a lencsét. Így a hús láthatatlanná lett. A többiek hagymás zsírt kaptak a lencséhez. Ez okozta, hogy a pörkölt nem volt feltűnő.
Rengeteget ettek. Még maradt is.
– Nem baj – vélte Emilke. – Éjszaka mi leszünk őrségben. Megesszük.
Úgy is lett. Másodszor is jóllaktak szarvashússal.
A teli gyomor kellemes közérzetet és oldottabb hangulatot eredményezett. Másnap reggel megbocsátó szándékkal ébredtek. Elmondták a többieknek, hogy ne mászkáljanak puska nélkül, mert farkasok is vannak a környéken.
Ennek bizonyítékaként a munka előtti sorakozó alatt, éppen mikor a parancsnok végezte rendszeres reggeli ordítását, halk farkasvonítás hallatszott. Nem is nagyon messziről. A front mormogása mellett is észrevehető volt.
Tojás is hallott a farkasokról. Elálló füleit az égnek szegezve fülelt.
– Vonyít a farkas... – jegyezte meg a sorban álmatagon.
– Mit ugatsz, te koszos?! – ugrott a sor elé a parancsnok.
– Hogy vonyít a farkas...
– Úgy?! Szóval én neked farkas vagyok?! És vonyítok?!
– Kérem szépen... én nem úgy értettem...
– Kuss!!! – vonyított egyet éhes farkasnál is erősebben a hadnagy. Maga mögött érezte a csendőrt. Ott is volt. – Egy hét kondérmosás, egynapi kosztelvonás! Meg ne lássalak holnap ételosztásnál, mert kitaposom a beled!
– Igenis... – egyezett bele Tojás a béltiprásba.
Lassan rájött a magyarázkodás teljes hiábavalóságára.
A munkahely felé ballagva, csendesen beszélgettek. 
– Húzzátok meg a nadrágszíjat! Ma híg lesz a kaja.
Se gomba, se más – jósolta Joe,
Nem lett igaza. Más az volt.
Először is az ebéd volt az eddigiektől eltérő. Satya lelkendezve mondta délben az újságot: 
– Kaptunk krumplit és száraztésztát! 
– Mi az ebéd? – szimatalt Joe. 
– Lebbencs.
– Nem lebbentek!
– Öt percre lennél egyszer normális!
– Nem tehetem. Idegennek néznétek. Különben sem szeretem a lebbencset.
– De most megeszed?
– Mit meg nem eszik az ember, ha éhes?! 
Tényleg. Ezt azonban majdnem otthagyták. A krumpli enyhén büdös volt. A tészta nem. Az dohos.
– Borzalmas! – mondott kritikát az első kanál után Pityi.
– Szörnyű – nyilatkozott Emilke.
– Ehetetlen – tette le a kanalat Dúcse.
Csak Öcsi nem szólt egy ideig. Kanalazta. Mikor látta, hogy a többiek nem esznek, tanácsot adott.
– Eget verő moslék, de enni kell! Tápértéke van. Ha nem esztek, legyöngültök, és az első betegségnél elvisz az ördög.
– Öcsinek igaza van – ismerte el Dúcse, és erőltetve kanalazta magába a tömény ehetetlenséget.
– Ez az ebéd arra volt jó, hogy a munka iránti undoromnál nagyobb legyen az étel iránti undorom – jegyezte meg Pityi.
– Gondolni sem tudok ételre egy ideig! – sóhajtott Dúcse.
– Jobb is, ha nem gondolsz – mondta Joe –, mert úgysem lesz. Itt csak moslék van divatban.
Emilke a konyha felé nézett.
– Szegény Satya! Szakad bele az igyekezetbe, hogy valami normálisat adjon, de sóhajjal nem lehet tojást festi ni.
– Miért kéne engem festeni? – kérdezte az éppen odaérkező Tojás ijedten, letéve a kondért, amit a patakról hozott vissza sikálás után. Enyhe korom- és mosogatólészagot árasztott. Nem a kondér, Tojás.
– Azért – adott magyarázatot Joe –, mert szagod már van, de színed még nincs. Na – állt föl nyújtózkodva –, induljunk dolgozni, mert a helyettes úr már elindult felénk ordítozni. Ne adjuk meg neki ezt az örömet.
Nem adták.
A vacsorát kihagyták. Éhesek voltak, de nem tudtak enni. Amilyen gyorsan le tudlak lépni, lefeküdtek. Még világos volt, már aludtak.
Így nem látták az autót, amelyik két német tisztet hozott. A géppisztolyos sofőr az autóban maradt. A tisztek kiszálltak. Beszéltek a parancsnokkal. Fölmentek vele a hegyre. Visszajöttek. Valamit rajtoltak egy papirosra. Átadták. Néhány rövid parancsot is adtak, majd beültek az autóba, és elfényszórózták magukat a sűrűsödő alkonyatban.
Bármennyire is nem látták Öcsiék a látogatást, a hatását érezték. Már reggel.
– Tegnap német fegyverbarátaink ellenőrizték a munkát – jelenttette be a reggeli sorakozónál a parancsnok. – Nincsenek megelégedve a munkával.
– Csalódtam volna bennük –, súgta Pityi.
– Utasítást adtak az árkok irányának bizonyos változtatására, a munka fokozására, a munkaidő meghosszabbítására.
– Az ellátás fokozására nem? – kérdezte suttogva Emilke.
Reggelire ugyanis tea volt. A napi kenyéradagot pedig csajkába kapták. Több hetes törmeléket szállítottak nekik. Szétmállott. Enyhén savanyú szaga volt.
– A munkaidőt egy órával meghosszabbítjuk. Reggel négykor lesz ébresztő. Így kívánja ezeréves határunk védelme!
– Meg a svábok érdeke – lehelte Joe. – Unom a szöveget!
– Ne jártasd... – figyelmeztette Motyka. – Megint kiszúrnak.
Nem szúrták ki. A hangulat azonban kiszúrás nélkül is hasonlított már az idegenlégióbeli ostromlott helyőrséghez, ahol a sivatagi elmebaj, a vérszomjas arabok és a még vérszomjasabb őrmesterek tizedelik a legénységet.
– Egyébként jól vagyunk... – összegezte Joe.


XVI. FEJEZET
Köpni és lopni sem szégyen, ha más
megoldás nincs. A kapadohányt nem minden
nemzet bírja. A lövöldözés viszont
nemzetközi
A fiúk szótlanná merevedtek ijedtükben. Messziről is jól látszott, amint a hosszú nyelű, nehéz fejsze feje megcsillan a napban, mielőtt lecsapna a tuskóra. Látszott a térdelő alak is, ahogy fejét a tuskón nyugtatja. A fejsze lecsapott.
A térdelő alak nem dőlt el. Sőt. Fölállt, és átvette a fejszét. A másik térdelt le, de előbb összefogta hátul vállig érő haját. Fejét a tőkére tette. Most a másik csapott hozzá. Kétszer. Az első nem sikerült jól.
Öcsi, Joe, Satya ekkorra futásban érkeztek a helyszínre.
– Hajvágás! – nevetett Satya a tuskón heverő hajtincsekre mutatva.
– Kicsit ijesztőnek látszott. Különösen messziről – mondta Öcsi.
– Jó napot kívánok! – üdvözölte Joe a kölcsönös alkalmi fodrászokat a hatalmas karámmal körülvett, magas tetejű kis faház előtt. Puskáját hanyagul lóbálta közben. Nem kellett volna.
A két férfi egy ideig semmit sem szólt. Az egyik a fejszét szorongatta. Mindkettő a puskákat nézte.
Joe megértette. Letette a puskát a fűbe. A másik kettő is. Satya a kezét nyújtotta. Elfogadták. Végig kezeltek. A vasárnap délután békéje szállt közéjük.
A havasi emberek hibásan, idegen kiejtéssel beszéltek magyarul. Megértették egymást a fiúkkal, Különösen mikor az egyik nagy darab hideg sült birkahúst hozott ki a házból, és megkínálta őket.
Leültek a tuskó köré a fűbe. Nagy szeleteket vágtak a jóízű húsból. Tördeltek hozzá a kukoricalisztből főzött száraz valamiből. Kenyér nem volt. A két fejszés is evett,
– Szeretnénk valami ennivalót vinni a társainknak – mondta Satya, és célzásképpen pénzt húzott elő a zsebéből.
Az alacsonyabb hegyi lakó legyintett a pénzre. Bement a házba. Hasított lécekből összerótt ügyes kis hordát hozott ki a hóna alatt meg egy cipónyi száraz puliszkát. Satya kezébe nyomta. Szöveget is adott hozzá:
– Pénz nem jó, háború nem jó, tiszt nem jó. Szegény ember jó. Magyar is, más is.
A hordóhól juhtúró étvágygerjesztő szaga áradt.
– Vinni többieknek! – mondta a hosszabbik hegyi ember. – Átadni jókívánság. Ember embernek.
Búcsúztak. A rövid vasárnapi szabad idő lejárt. Indulni kellett vissza a táborba.
– Ez ösvény jó! – mutatott búcsúzóul arra az útra, amelyiken feljöttek az ikrek. – A másik rossz. Van akna.
– Jó, hogy tudjuk. Nem mászkálunk másfelé. Kézfogás, köszönet, indulás. Az út szelíden ereszkedett a távoli tábor felé.
– Ha sötét lenne, sem téveszteném el, merre vagy. Szag után is megtalálnálak – jelentette ki Joe, miközben vállán lődörgő puskával a Satya által cipelt juhtúrós hordó mögött ballagott.
A túrónak és puliszkának nagy sikere volt a táborban. Pillanatok alatt elfogyott. Más is elfogyott volna. Az éhség napról napra nőtt.
– Előételnek tökéletest – áradozott Báró. – Az a baj, hogy utóétel nincs.
A hideg vacsora egy szelet lekvár volt. Azt már emlékké fogyasztották ebéd után.
– Baj van, srácok! – lépett a barakkba Emilke.
– Állandóan... – hagyta helyben a közlést Joe. – Most éppen mi?
– A kettes barakkban betegek vannak.
– Ez is újság? Mutass nekem ezen a környéken egyetlen épelméjűt, rajtam kívül!
– Joe! Hagyd abba! Ez úgy fest, hogy vérhas...
– Tudtam, hogy valami jó még hiányzik, csak azt nem gondoltam, hogy ez.
Üresen kongott a mondat. Visszhangja nem volt. Tudták, hogy egy járvány mit jelenthet kétszáz hiányosan táplált ember között.
– Orvos volt? – érdeklődött Pityi.
– Volt.
– Mit csinált?
– Adott valami gyógyszert. Meg szenet.
– Kőrösi szenteltvíz – becsülte le Joe az orvosságot.
– Miért éppen körösi?
– Az tiszta református hely. Nem használnak szenteltvizet.
– A parancsnok mit mond?
– Azt, hogy nem lehet ragály, mert oltási kaptunk.
– Haljunk meg néhányan, hogy hihető legyen? Ökör!
A járvány tudata nem emelte hangulatukat. Pedig ráfért volna egy kis emelés.
A raj tovább tanácskozott. Előbb azonban Tojást az ajtóba ültették őrnek. Ennek kettős haszna is volt. Az egyik, hogy őket nem hallgathatta ki senki. A másik, hogy Tojás sem hallotta a beszélgetést, és így nem pöntyöghetett el semmit.
– Arról kaptam fülest, hogy napokon belül hazaküldenek bennünket – mondta csendesen Satya. – A parancsnok csevegte egy tiszttel a konyha mögött.
– Hála istennek! – sóhajtott Emilke.
– Nem tudom, hogy hála istennek, vagy nem... – gondolkodott hangosan Öcsi. – Nem lenne jobb gyorsabban túllenni mindenen?
– A fronton is? – kérdezte Pityi.
– Azon is – mondta Satya határozottan. – Csak a teljesen ortopédagyú hiszi most már, hogy az oroszokat éppen az az árok állítja majd meg, amit velünk túratnak itt a hegyoldalban.
– Mi a véleményetek? – sürgette az ötleteket Báró. – Lehet itt valami okosat csinálni?
– Talán lehet... – gondolkodott Dúcse. – Holnap jelentkezem kihallgatásra. Megbíztok, hogy a nevetekben is beszéljek?
– Ha valami értelmeset mondasz...
– Kérem, hogy hagyjanak itt minket. Adjanak lőszert, és mi majd megvédjük az árkokat, az "átkos" ellenségtől.
– Meg lehet próbálni – javasolta Satya.
– Ne fűzz hozzá vérmes reményeket. Annyira mégsem hülyék, hogy ezt bevegyék.
– Csináld, Dúcse! Baj nem lehet belőle. Legfeljebb nem sikerül.
– Tojás! Bejöhetsz! – szólt az ajtó felé Öcsi.
Nem jött.
– Elcsavargott valamerre ez a süket? – morgott Motyka, és fölrántatta az ajtót.
Tojás szép csendesen bedűlt ültében a küszöbön át, és tovább aludt.
– Ez nála az őrködés! – dühöngött Báró.
Satya fölnyalábolta, és a helyére dobta. Ekkor ébredt fel. Riadtan körülnézett.
– Hol az ajtó, amit őrzök? – érdeklődött félig nyitott szemmel.
– Aludj, te vízeszű – becézte Motyka.
Engedelmeskedett.
Öcsi körülnézett kicsit. Nem járt arra senki.
Másnap Joe-nak lett igaza. Választ kaptak a kérésükre. Elutasították. Indok nélkül.
– Hát ezen túlvagyunk, mint dorozsmai ember a talicskán – példálózott Motyka.
– Az hogyan lett túl? – értetlenkedett Pityi.
– Átesett.
Az ügyet ezzel lezárták. Igyekeztek nem bosszankodni. Kevéssé sikerült.
Másnap újabb öt beteget jelentett a napos az egyes és a hármas barakkból. Hús megint nem érkezett. Az árkok helyét kijelölték. Négykor volt ébresztő. Hosszabb volt a munkaidő. A konyhán már csak tea és lencse volt. A parancsnok zsákmányolt orosz halkonzervet evett a tábori csendőrrel együtt a barakk előtt.
Egyszóval minden összejött. Más már nem is kellett hozzá, csak az a szemlélő százados, aki monoklisan, tükrös csizmásan, kölnitől bűzölögve szállt ki az autóból délután.
Megittak a parancsnokkal egy üveg szilvapálinkát. Megvárták, míg mindenki lejön a hegyről, és elkezdődött a szokásos cirkusz a felsorakozott fink előtt, akik rongyokba öltözve, éhségtől szikrázó szemmel, dögfáradtan álltak a barakkok elölti téren.
Ez a tiszt se mondott újat. Szidott, fenyegetőzött. Aztán szemlét tartott. Elvonult a sor előtt.
Joe a második sorban állt. Amikor a tiszt ellépett előttük, csöndes, de biztosan irányított köpéssel célozta meg a hivalkodó csizmát. Talált. Ezt azonban a százados csak akkor vette észre; mikor már a következő raj előtt lépkedett.
Megáld, és nézte a megbecstelenített csizmát. Úgy érezhette, hogy az egész magyar tisztikart súlyos sérelem érte. Sápadt arca először rózsaszínű lett. Majd ez a gusztusos szín átment téglavörösbe, ami rövid időn belül a közeli gutaütést jelző püspöklilába váltott át. Ordított. Közben leesett a monoklija, és kis fekete madzagján himbálózott a mellén. Először nem lehetett érteni, mit ordít. Az viszont látszott, hogy a parancsnokkal ordít, mert a képébe nézett. Tíz centiről.
Az ordítástömkelegből végül is érthető lett egy kérdés:
– Ki volt az?!
A parancsnok először rémülten azt hitte, őt gyanúsítják. Aztán kapcsolt. Lángeszével következtetett. Csak az előző egységből lehetett valaki, amelyik előtt éppen eljöttek.
Visszalépett Satyáék raja elé, és elbődült: 
– Ki volt az?!
Joe már mozdult volna, hogy kilép és jelentkezik. Nem tudott. Moccanni sem. Öcsi és Motyka fogták kétoldalt a karját, Satya pedig hátul a nadrágját. Mozgásképtelen lett. A raj szótlanul állt.
– Most persze nem – jelentkezik! Nem meri vállalni a következményeket?! Ki tudja? Jelentse!
Mozdulatlan faarcok válaszoltak. Itt-ott talán egy sanda mosoly is. A parancsnok tajtékzott.
– Az egész raj visszavonásig második őrségben minden éjjel! Egy hét vacsoramegvonás. Cigaretta és zsold nincs!
A százados lassan visszanyerte a rendes, megszokottan abnormális színét. Látta, hogy itt szigor van minden mennyiségben. Egy fenyegetést azért még megeresztett
– Intézkedem az internálásról!
Befejezte a szemlét, és elment. A parancsnokkal sem fogott kezet. A fiúkkal sem. Viszont ők nem is igényelték.
Oszolj után Joe bánatosan ült a barakk előtt.
– Miért nem hagytátok, hogy kilépjek? Talán csak nem lőttek volna fejbe?
– Vagy igen! Ezektől minden kitelik. Egy kiköttetés biztosan kijárt volna érte.
– Nem bírtam tovább! Muszáj volt köpnöm.
– Jól tetted! Helyettünk is csináltad.
– De most egy hétig nincs vacsora. A pénz nem érdekes. Cigarettát meg szerzünk. A nemdohányosok is felveszik az adagot, és adnak. Az őrség sem érdekes. Úgysem tudunk rendesen aludni. De a kaja? Így is éktelenül kevés.
Nézték, amint a többiek felsorakoznak a híg lencséért, és nyeltek.
Lefeküdtek éhesen.
Másnap munka után már szédelegtek az éhségtől, pedig reggel megkapták a kenyéradagot. Tartalékoltak belőle vacsorára.
Bementek a barakkba, hogy ne is lássák a vacsoraosztást. Satya és Báró száműzve lettek a konyháról, nehogy főzés közben megszeghessék a vacsoratilalmat.
Előszedték a száraz komiszkenyér-maradékot. Éppen enni kezdtek, amikor Joe felugrott.
– Motyka! Add ide a gyíklesődet!
– Mit akarsz vele? – kérdezte ijedten, mert semmi vágnivalót nem látott a közelben.
– Végszükség van vagy nincs? – válaszolt Joe kérdéssel.
– Van... van... csak nyugodj meg!
– Majd később!
Kiment a barakkajtón. Végigsétált a táboron. Mindenki a vacsoraosztásnál volt. Bement a parancsnoki barakk melletti raktárba. Szemügyre vette a hatalmas ládák egyikét, amelyiken "Végszükségben bontható fel" felirat díszelgett. A ládatető alá feszítette a tőrt. A deszka meg se moccant. Alaposan leszögezték.
Körülnézett. A sarokban tartalék csákányok. Azok közül markolt fel egyet. Aláütötte hegyét a ládatetőnek. Feszített a nyelén. Két hatalmas szeg csikorogva jött kifelé, miközben a tető egy deszkája megemelkedett. Joe kézzel feszítette tovább. Belenézett a ládába.
Felül zsírpapír. Föltépte. Alatta fehér, gusztusos, jó szagú sózott szalonna.
Nagyot nyelt. Tíz körömmel belekapaszkodva kihúzott egy hatalmas táblát a szorosan összepréselt többi közül. Legalább ötkilós volt.
Tépett egy csíkot a papírból. Nagyjából beletekerte. Visszanyomta a ládatetőt. A szalonnát a hóna alá csapta. Végigsétált a táboron.
Senkinek sem jutott eszébe, hogy megkérdezze, mit visz.
– Úristen! Kit öltél meg? – rémüldözött Emilke, amikor Joe a kirakott kenyérdarabok közé hajította a zsákmányt, és tőrrel a kezében mosolyogva állt.
– Az emberi hülyeséget, egy ládát és a végszükséget. Tömeggyilkosság... Egyetek! Ha kell, naponta hozok!
Hozott. Ettől kezdve, míg a táborban voltak, Joe szorgalmasan lopta a végszükséges szalonnát. Okosan tette. Csak később tudták meg, hogy amit el nem lopott, és meg nem ettek, azt az oroszok közeledtével a katonák lelocsolták petróleummal, és meggyújtották.
A szorgos szalonnalopás egy hétig tartott. Soha senki nem kérdezett semmit. A fiúk a hegyre is vittek fel a csemegéből. Sokat pótolt. Volt mit. Közülük nem is betegedett meg senki.
– A három idősebb korosztály hazamegy holnap. A legfiatalabbak, tehát az egyes, kettes és hármas raj itt marad. Befejezik a munkát, és felszámolják a tábort – mondta egy hét múlva, esti parancshirdetésnél a helyettes. – Vasúti jegyet kap mindenki. Hazautazás egyénenként. Még ma csomagoljatok össze! Otthon mindenki megkapja majd a katonai behívóját.
– Nem sokat érnek az itt maradókkal – fejtette ki Emilke. – A fele beteg. A másik fele előtte vagy utána van a betegségnek. Alig lézengenek.
Összecsomagoltak. Nem volt nehéz. Előkészítették a viszonylag ép ruhadarabjaikat az utazáshoz. A rongyokat beledobálták a gödörbe, és jóformán készen is voltak. A puskákat leadták a raktárba.
Takarodó után Satya szólt Joe-nak
– Foglald le valamivel az őröket!
– Elmégy búcsúzni?
– Igen.
– Mehetsz nyugodtan. Nem zajonganak. Nem törődik itt már senki veled. A hölgynek jelentsd változatlan hódolatomat, és hozz egy kis innivalót.
Satya éjfél után jött vissza. Hozott két kulacs rumot. A társaság még ébren volt. Tervezték a hazamenetelt.
A rumot szétosztották. Csak Tojás nem ivott. Elvből. A többiek mind. Bögréből.
Hamar reggel lett.
Összetekerték a pokrócaikat, belenyomták a hátizsákba. Megitták a reggeli teát. Fölvették a zsákokat.
– A szerszánokat mindenki vigye a raktárba! – kiabált a helyettes.
A parancsnok nem mutatkozott sehol. Jobb is.
A helyettes már hiába kiabált. A társaság nagy része elbocsátottnak érezte magát, és szivárgott ki az országútra. Öcsiék raja kivétel volt. Gyanús engedelmességgel szedték föl a barakk melletti szerszámokat, és vitték a raktár felé. Mindegyik fiún hátizsák. Joe ment elöl.
A raktárból kifelé jövet mindnek dagadtabb volt a zsákja, mint bemenet. A láda pedig könnyebb lett tizenöt tábla szalonnával.
Indultak ki a táborkapun, le az országútra. Majd az vitte őket át a telepen az erdős hegyoldal felé. Tudták, hogy azon túl valahol ott a vasút végállomása.
Ekkor csodálatos dolog történt. Motyka körülnézett a hegyeken, erdőkön, és megszólalt:
– Hát nem hülye állat az ember?
– Beszélj csak a magad nevében? – utasította vissza Joe az általánosítást.
– A fene egyen meg engem apróra, ha nem úgy érzem, hogy sokszor volt már rossz dolgom, de ilyen ramaty még soha. Most mégis sajnálom itt hagyni ezt az istenverte völgyet!
Mind így voltak... Ez volt a csoda.
Még a vagon peronján is ezen töprengtek. A vonatra fél napig vártak. Senki sem tudta az állomáson, hogy mikor indul. Kora délután döcögni kezdett minden előzetes figyelmeztetés nélkül. Azután sietett.
– Nézzétek, megtáltosodott a kislábos, amit ez elé a nyekergő konzervdoboz elé fogtak! – kiáltotta vidáman Pityi.
– Pokolian sürgős lehet neki... – mondta Emilke.
Az is volt. A fiúk nem tudhatták. A szovjet hadsereg délről áttörést hajtott végre, és a legjobb úton volt, hogy elvágja a vasútvonalat. A vasutasok tudták. Meg az a néhány német katona is, aki velük utazott.
A nagyon igyekvő kis vonaton béke és nyugalom uralkodott. Sokáig! A fiúk szalonnát ettek. Sok szalonnát, kevés kenyérrel. A legközelebbi állomáson leugrottak vizet inni. Majdnem lemaradtak, úgy ugráltak vissza. A vonat már ment.
A magas hegyek közül egyik-másik fehér sapkát viselt. A völgyek mélyek, árnyékosak, erdősek.
A tágas, nyitott peronon és a lépcsőn ülve, heverve gyönyörködtek. Most lehetett, mert nappal volt. Aztán este lett, majd éjszaka. 
Előszedték a pokrócaikat. Belecsavarodtak és szundikáltak. Föl-fölriadtak a megállásra és indulásra, aztán aludtak tovább.
Reggel az egyik megállóban két német katona szállt fel. Szerényen álldogáltak. Egyáltalán nem látszottak világverő hódítóknak. Undorral nézték, hogy eszik a fiúk a szalonnát.
– Nem az ő gyomruknak való étel – intézte el Dúcse.
Evés után rágyújtottak. Báró vett elő egy százas doboz Honvédot. Végigkínálta. Megelégedetten fújták a kerítésszaggató füstöt. A németek sóvárogva figyelték a dohányzás élvezetét.
Báró határozott.
– Nem tudom nézni, hogy más kívánja, ha én szívom. – Elővette a dobozt, és odakínálta a németeknek.
Régen nem lehetett cigarettájuk, mert köszönve elfogadták. Kivettek fejenként egyet a dobozból. Meggyújtották.
Az első szívás után az egyik ijedten nézett, a másik fuldoklási rohamba kezdett. Később perceken át csodálattal bámulták a vidáman pöfékelő, vastüdejű társaságot.
Ámulatuk nem tartott sokáig.
A fürgén menetelő vonat peronjának korlátján fémes pendülés hallatszott, majd rögtön olyan hang, mint mikor valaki azt mondja: "fiúúú".
A két német abban a pillanatban lekapta a puskáját, és leguggolva olyan kicsire húzta össze magát, hogy egy húszfilléres mögül sem látszottak volna ki.
A fiúk csodálkozva néztek rájuk. Nem értették. Ez a hülyeségük azonban csak rövid ideig tartott.
Pillanatokon belül hol itt, hol ott pattant a vonat oldala. Majd egész sorozat recsegtette végig.
– Lövik a vonatot! – kiáltott Emilke feleslegesen. Közben féltően ölelte magához hegedűjét.
Kiderült, hogy miközben a vonat a völgyben nyugat felé szorgoskodott, a tőle délre levő hegygerincen már orosz katonák pattogtattak. Az északin viszont németek. A vonatot mindkét oldalról lövögették, mert mit lehet tudni, kihez tartozik?
Kellemes helyzet volt. Szerencsére nem tartott sokáig. Kanyar következett. Attól kezdve fedve voltak. A kis pöfögő kihúzta őket a bajból. Nemsokára kiderült, hogy a vonaton egy ember meghalt, kettő megsebesült.
Senki sem tudta, melyik oldalról jött a lövés. A következő állomáson lerakták őket.
Satyáék elszótlanodtak. Ez tartott is az út végéig. Két nap múlva értek haza.


XVII. FEJEZET
A zűrzavarban hasznos lehet egy dadogós 
ember, egy irodás hadnagy, egy öreg tanár,
talán még egy őrült gróf is
Budapesten a helyzet ragyogó volt. A ragyogást a sztálingyertyák okozták. Ezek repülőgépről éjszaka ledobált ejtőernyős, magnéziumos világító szerkentyűk voltak. Három-négy darab az egész elsötétített várost megvilágította. Újságot lehetett volna olvasni a fényénél. De senki sem tette. Mindenki az óvóhelyen kuksolt. Pedig a tűzijáték fényét még emelték a fényszórók csóvái és a légvédelmi ágyúk színpompás narancsszínű lövedékei.
Mindehhez még nagyszerű hangverseny is járult.
Nappal is volt műsor. Akkor is jöttek repülők. Nem unatkoztak a fiúk. Mindezek mellett segítettek a családnak. Sorbaálltak lisztért, zsírért, cukorért. Mikor mit lehetett kapni. Nem sokat lehetett.
Már szeptember levelei hullottak a naptárról és a fákról, amikor Satya lihegett be Joe-ékhez.
– Találkoztam Pepivel!
– Nem lehetett nagy élmény. Még mindig dadog?
Pepi valamikor osztálytársuk volt, de annyira dadogott, hogy kimaradt az iskolából, és magánúton végzett el valamit.
– Dadog, de hadiüzemben dolgozik.
– Képzelem! Ha megszólal, rázkódik az egész gyár.
– Irodán van, és tud hadiüzemi igazolványt szerezni.
Joe föllelkesült.
– Jelenleg a világ legjobb papírja! A hadigyáriak fölmentést kapnak a katonaságtól. Minden igazoltatásnál elfogadják a puskagyári papírt. Ezennel ünnepélyesen kijelentem, hogy Pepi nem dadog. Nem is tette soha. Mikor hozza az igazolványt?
– Holnap. Idejön Öcsi és Motyka is. Pepi hoz lepecsételt papírokat, csak ki kell tölteni.
– Kitöltjük.
Másnap Joe szerzett egy üveg bort.
A társaság valóban megérkezett. Pepi hozta a papírokat. A bort megitták, az igazolványokat kitöltötték.
– Aztán bárhol i-i-igazoltatnak, hiv-hiv-hivatkozzatok rám! – indítványozta.
– Hülye vagy? Lebuksz.
– Ne-ne-nem baj! Én már a fronton le-le-leszek. Behí-hí-hívtak.
– A hadiüzemből?
– Né-né-néha onnan is vi-vi-visznek.
– Bevonulsz?
– Mu-mu-muszáj. Engem fi-fi-figyelnek. Az apám ko-ko-ko-szocdem. Ül.
– Akkor hivatkozzon rád a nehézség! A papír viszont így is jó.
– Tö-tö-tökéletes!
Az is volt. Sokszor használták. Mindig sikerrel.
Szeptember végén kapták meg a katonai behívót mind a négyen. Az állt benne, hogy vonuljanak be a soproni laktanyába, kétnapi hideg élelemmel, huszonnégy órán belül.
– Kis naivak! – nyilatkozott Joe. – Egyszer már beugrottunk ilyen papirosnak.
– Ráadásul ez sokkal veszélyesebbnek látszik! – vélte Öcsi.
– Szóval nem megyünk! – határozott Satya.
– Tettel mégúgy sem! – duplázott rá Joe.
– Tökéletes papírunk van – nyugtatta őket Motyka.
Nem volt tökéletes, mert akkor már elég sok forgott közkézen. Ezt Joe néhány nap múlva tapasztalhatta.
Október végén a romos Üllői úton igyekezett a még romosabb Kálvin tér felé. Találkozója volt Öcsivel. Éppen a mozi előtt sétált el, amikor észrevette, hogy igazoltatás van. A férfiak sorban állnak. Két tizenhat év körüli ifjú tartja rájuk a puskát. Minden járókelőt odaállít a sor végére. A sor elején egy alig idősebb karszalagos nézi a papírokat, és dönt élet-halál fölött. Szó szerint.
A puskacső Joe-t is a sor végére irányította. Várt. Lassan lépkedett előre, ahogy a sor haladt. Bízott a papírjában. Csak mikor már egészen közel volt az igazoltató karszalagoshoz, látta meg, hagy a fal mellett hulla fekszik. A hasán cédula.
"Hamis igazolványt mutatott. Agyonlőttem."
Dátum, aláírás.
"Precíz munka!" – futott végig a hideg a hátán. Aztán arra gondolt, hogy öt lépésre van a telefonfülke. Mást sem kell ezeknek a drága gyerekeknek csinálniuk, csak feltárcsázni az üzem számát, és megkérdezni, hogy az ilyen számú igazolvány kinek a nevén van. A válasz egyértelmű lesz. Ilyen számú igazolvány nincs is! Akkor kész! Vége! Ő is kap egy cédulát a hasára.
Kiverte a verejték. Letörölte. Már az előtte levő fiatalember volt soron. Belső zsebéből hosszúkás papírt húzott elő. Behívócédula.
– Tegnap kaptam – mondta. – Most vonulok be.
– Mehet! – engedte el a karszalagos.
Joe igyekezett a lehető legnyugodtabban előszedni igazolványát. A mozdulatai azért lettek egyre határozottabbak, hogy ne lehessen látni a keze táncolását.
– Név? – csattant rá a karszalagos, kezében tartva az igazolványt.
Joe-ban ebben a pillanatban oldódott a feszültség. Ha ez az alak az adatokat ellenőrzi, és nem az igazolványt, akkor nincs baj! Az adatok valódiak, csak az igazolvány nem.
Mondta a kérdezett adatokat egyre magabiztosabban.
– Mehet! – intett a nyilas.
Továbbindult a Kálvin tér felé. Legszívesebben futott volna, de nem tette. Parancsolt a lábainak. Sétált.
Öcsi már ott ült a vendéglőben. Az üdvözlés után érdeklődött:
– Mi van veled? Kissé nyugtalannak látszol.
– Nem szeretem, ha olyan marhaságokat döfködnek a hasamhoz, ami akármikor elsülhet. 
– Azt tették veled?
– Azt. Igazoltattak. Rázós dolog!
– Nekem kedvesebb találkozásom volt.
– Kivel?
– Kovács hadnaggyal. 
– Itt van Pesten?
– Igen. Nem nagyon bíztak benne. Irodistát csináltak belőle. Itt van az Üllői úti laktanyában a bevonulási központban.
Joe fejében hirtelen villant valami. Fölugrott.
– Hol?
– Itt a közelben. Az irodán.
– Várj meg! Visszajövök!
Elrohant. Egyenesen a kaszárnyába ment. Az őrségnek megmondta, kit keres. Beengedték. Bolyongott egy kicsit a sivár folyosókon. Kérdezgetett is. Végre megtalálta. Kopogott.
– Szabad! – hangzott belülről az ismerős hang.
– Szervusz, hadnagy úr! – nyitotta be Joe a ronda, barnai ajtót.
– Szervusz, öreg széltoló! Hogy vagy? 
– Remekül.
– Öcsitől tudod, hogy ide kerültem? 
– Igen.
– Gyorsan megtaláltál.
– Nagy szükségen van rád.
– Ugyan minek?
– Ti külditek szét a behívókat?
– Igen.
– Gondolom, van belőle itt az irodában sok.
– Van. Két mázsa.
– Tudsz nekem adni?
– Amennyi kell.
– Adj!
– Minek? Magánhadsereget szervezel?
– Kell a kutyának a hadsereg.
– Hát akkor?
– Adj egyet!
Adott.
– Pecsételd is le!
Lepecsételte.
Joe tollat halászott elő a belső zsebéből. Ráhajolt az asztalra, és kitöltötte a behívócédulát. Saját nevére. Másnapra. Alákanyarított egy olvashatatlan aláírást.
– Mit szólsz hozzá? – nyújtotta a remekművet a hadnagynak.
– Hova akarsz bevonulni?
– Akar a fene! De ha igazoltatnak? Most kaptam. Holnap kell bevonulnom.
Kovács hadnagy egy kis ideig töprengett, majd a homlokára csapott és felkiáltott:
– Hogy a legegyszerűbb dolgok nem jutnak az emberek eszébe! Mindennap kitöltesz egyet, és a világ végéig igazolod vele magad. Joe, csodálatos vagy! Mennyi kell a papírból?
– Fél kilót kérek! Pecsételd végig!
Megkapta. Segített pecsételni. Összes zsebét telerakta.
– Hadnagy! Hálám a tiéd! Sokra mégy vele...
– Még mehetek. Hol talállak meg, ha a frontra vezényelnek?
Joe megadta a címét.
– Ha nem találsz otthon, hagyj üzenetet, és megkereslek. Kívánom, hogy írj papírokat a világ végezetéig, teljes nyugalomban?
– Úgy legyen! – nyújtott kezet Kovács hadnagy. A panírokat meg használjátok egészséggel!
– Kösz. Szervusz.
– Szervusz.
Vidáman ballagott vissza a csárdára.
– Öcsike! Megfogtuk az isten lábát... – mutatta a behívót, és magyarázott.
– Remek – nyugtázta Öcsi –, ez hosszú ideig ápol és eltakar. Értesíteni kell Satyát és Motykát is.
Még aznap összehozták a társaságot. Ellátták őket papírokkal, amelyek minden próbát kiálltak, míg a történelem tovább nem őrölt. Azt tette. Ami pedig a kövei közül hullott, nem volt szimpatikus. Bombázások a legváltozatosabb időben. Kis értesítések a frontról: megsebesült, eltűnt, hősi halált halt. Egyre kevesebb ennivaló és egyre több értelmetlen szónoklat. Emberek tömegeinek elhurcolása. Razzia a honvédség, a tábori csendőrség, a nyilasok részéről. A front pedig lassan ölelte körül Budapestet.
Egy novemberi napon minden előzetes értesítés és megbeszélés nélkül sorban érkeztek meg a fiúk Joe-hoz. Az oka egy plakát volt. Arról szólt, hogy minden férfi, tizenöt és hatvan év között, köteles ásóval, kapával bevonulni a kijelölt laktanyába, a főváros erődítésének védelmére.
– Tudjátok, mi történt azokkal, akik tegnap bevonultak a plakát miatt? – tudósított Satya.
– Nem tudjuk.
– Kiválogatták közülük a fegyverbíró fiatalokat, és bevágták őket vagonokba, valamerre nyugat felé. Az öregeket kivitték Kispestre árkot ásni.
– Egyiket sem óhajtom...
Öcsi szólalt meg:
– Beszéltem Kovács hadnaggyal. A bevonulási központot két napon belül felszámolják. Nem lesz behívóparancs. Nem lesz igazolványunk. Még két napig jó. Mi lesz aztán?
Ekkor érkezeti Motyka.
– Találkoztam Kálmán bácsival – újságolta.
– Nagyon kedves! – állapította meg Joe. – Öreg tanárunkra mindig szívesen emlékezem. A plakátokat láttad?
– Láttam. Mondom, találkoztam Kálmán bácsival.
– Meghibbantál. Két nap múlva a papírunk vécére sem jó, mert ott is lehet razzia. Te meg állandóan a kedves Kálmán bácsit emlegeted.
– Hagyod, hogy elmondjam?
– Hagyom.
– Elmeséltem neki, hogy mi van velünk. Azt mondta, talán tud valami okosat. Vár bennünket ma délután a lakásán. Csak azt kéri, ne menjünk egyszerre, hanem tízpercenként. A bejárati ajtón a csipkefüggöny félre lesz húzva. Ha nincs, ne menjünk, mert az a jel. Lehet, hogy figyelik a lakását.
– A földrajzot ragyogóan tanítottra annak idején. Miért kell most titokzatoskodnia? Az talán csak nem bűn?
– Ne hirtelenkedj, Joe! – intett türelemre Satya. – Lehet, hogy tényleg kisül valami okos az egészből.
Egyrészt: Kálmán bácsinak mindig voltak homályos ügyei. Nem is lett igazgató soha. Másrészt: én sem tudok jobbat, te sem. Meg kell próbálni.
– Jó! Próbáljunk! Induljon Motyka elsőnek, és ügyeljen a függönyre!
Kálmán bácsinál sokszor jártak még kisdiák korukban. Szerette a fiatalságot, és sokszor elbeszélgetett velük a lakásán is.
A Práter utcában lakott, egy több emeletes ház első emeletén, teljesen egyedül. A tömbi lakóval nem barátkozott. Békében hagyták, mint bogasas, öreg tanárt.
A függöny rendben volt. Motyka kopogott az ajtón. Régi tapasztalata volt, hogy a csengő úgysem szól.
Kálmán bácsi kikukucskálj az ajtón, és beengedte Motykát. A többiek is érkeztek időzítés szerint.
Port sóhajtva csikorgott az öreg dívány meg a karosszékek, mikor a fiúk leültek.
Az öreg addigra teát főzött. Az ördög tudja, miből. Egérszaga volt, itták tiszteletből.
– Hogy vagy, Kálmán bátyám? – kezdte a társalgást Öcsi, miután legyűrte a teát.
– Teljesen mellékes a hogylétem! – torkolta le az öreg. Végigsimította ritkuló ősz haját, és morogva folytatta: – Nem azért jöttetek ide, hogy bájtársalogjunk. Idő sincs sok. Nem lehet tudni, mikor jut eszükbe ezeknek az őrülteknek, hogy baráti látogatást tegyenek nálam. Régen szálka vagyok a szemükben. Mind katonaszökevények vagytok?
Satya válaszolt:
– Behívót kaptunk. Nem mentünk be. 
– Szóval igen!
– Igen.
– Na, figyeljetek rám! Motyka, te is, mert te nem szoktál!
– Figyelek!
– Körülbelül százezer katonaszökevény bujkál Pesten és környékén. Vadásznak rájuk.
– Vettük észre!
– Satya! Ne szólj bele a magyarázatba!
Satya összehúzta magát. Kálmán bácsi folytatta:
– Jobb, ha nem kérdeztek semmit, mert úgysem felelek. Gondolom, hogy célotok biztonságos igazolás és minél előbb átjutni a fronton. Tudok rá módot. Figyelmeztetlek benneteket, hogy nem veszélytelen.
– Papír nélkül bujkálni veszélytelenebb? – kottyant közbe Joe.
– Igazad van. Itt azonban lehet, hogy tennie is kell valamit. Ügyes dolog megvárni, hogy a front átvonul a fejetek fölött, de lehet azt siettetni is. Ha hamar megy át a harctér nyugatra, itt kevesebb a rombolás, és több bujkáló marad életben. Ezt kellene segíteni!
– Értelmes dolog... – gondolkodott el Öcsi. – Mit tehetünk?
– Tudjátok, hogy nyilas szabadcsapatokat szerveznek?
– Tudjuk.
– Az egyik legnagyobb közöttük, amit Kókay gróf szervez. Jelentkezzetek oda...
– Azt nem! – fortyant fel Joe. – Őrültek közé nem megyek! Inkább beásom magam a szén köze a pincébe, és ott reszketem végig a hátralevő egy-két hónapot.
– Világéletedben hebrencs voltál! Vannak dolgok, amiket nem tudsz, és nem is tudhatsz. Ha tudod, akkor sem. Miután én elmondtam, kötelezően elfelejted!
Az öreg szokatlanul erélyes volt. Ezután halkra fogta a hangját, és elmondott néhány dolgot, amitől tényleg okosabbak lettek. Fel is használták.
Elbúcsúztak Kálmán bácsitól, és egyenként elhagyták a lakást.
Joe egyenesen a Belváros felé ment. Mászkált egy ideig, míg az egyik kis utcában megtalálta a hosszú, sárga házat, kapujában géppisztolyos, bekecses őrrel.
– Kókay gróf különítményébe szeretnék jelentkezni – mondta a bekecsesnek.
– Arra, testvér! – intett a géppisztolyos. – Az emeleten a parancsnoki iroda.
Az ajtó előtt két újabb fegyveres.
– Jelentkezni jöttél? – kérdezte az egyik.
– Igen.
Erre bekopogott a nagy, kétszárnyú ajtón. Belülről valami morgás hallatszott. Belépett. Joe várt. Kihallatszott a párbeszéd.
– Parancsnok úr! Jelentem, új jelentkező.
– Jöhet!
A fegyveres kijött, Joe be.
Fényűzőn berendezett hatalmas szoba. A bútorai nem összeillők. Látszik, hogy úgy hordták össze. Óriási barokk íróasztalnál középtermetű, szikár, ősz hajú, veres képű férfi ült. Játszadozott egy automata pisztollyal. Világoskék szemében a csöndes őrület tüze szikrázott hidegen.
Joe összeszedte minden katonásságát, és szabályszerűen jelentkezett.
A hideg kék szemek áthatóan vizsgálták. 
– Mit akarsz?
– Jelentkezni a különítménybe. 
– Minek?
– Harcolni.
– Miért?
– A hazáért.
– Meddig?
– Mindhalálig!
A válaszok, úgy látszik, kielégítőek voltak. Az ősz hajú fölemelte pisztolyát, és hosszasan célzott vele, valamerre a nagy szoba másik vége felé. Dörrenés. A vörös arcon elégedetlen rángás. Második dörrenés. Ez a golyó is a falba fúródott. A harmadik lövésre csörömpölve zuhant földre a zongoráról egy selyemernyős porcelán állólámpa. A kék szemben öröm és megelégedettség. Ismét Joe-hoz fordult.
– Ha parancsot kapsz, hogy valakit lepuffants?
– Lelövöm!
– És ha a saját testvéred?
– Akkor is lelövöm! – vérengzett Joe, abban a biztos tudatban, hogy egyedüli gyerek a családban.
– Fegyvered van?
– Nincs, de majd szerzek?
– Honnan?
– Ha kell, az ellenségtől.
– Rendes kölyöknek látszol. Szeretem az elszánt fickókat!! Mi a foglalkozásod?
– Diák vagyok.
– A fegyverhez értesz?
– Igenis!
– Próbáljuk ki! – nyújtotta oda a kezében tartott pisztolyt. – Ott van a talon az a kis kerek kép. A pisztolyban van még négy lövés. Szedd le!
Jog átvette a revolvert. Felemelte. Nyugodtan célzott. Nem akarta elsőre szétlőni a képet, gondolta, ezzel sértené az őrült gróf önérzetét. Fölé vette, egy kicsit jobbra.
A fal a képtől fél méterre porzott. A pisztoly nem ereszkedett le. A második lövés húsz centire volt a képtől, a harmadik közvetlenül mellette. Negyedikre a kép közepén reccsent szét az üveg.
– Kicsit jobbra föl hord – adta vissza a fegyvert –, egyébként remek!
– Ugye? – örvendezett a fehér hajú, és szeretettel töltötte újra a játékát. Majd ismét Joe-hoz fordult. – Három zászlóaljat szervezek. Melyikbe akarsz menni? Az egyik a katonaszökevényeket üldözi, a másik zsidókra vadászik. A harmadik rohamzászlóalj lesz a fronton. Főleg egyetemistákból áll.
– Oda kérem magam. A harmadikba. Én eddig felmentett voltam. A frontra akarok menni.
– Helyes! Jól bánsz a fegyverrel. Ott van rád szükség. Menj le a földszinti irodába. Jelentkezz! Mondd meg, hogy a Vécsey-zászlóaljba osztottalak be. Végeztem!
Katonás bokacsattogással vonult le Joe a földszintre. Ott kapott egy zöld színű igazolványt. Egyetlen lapból állt. Rajta nagy nyilaskeresztes bélyegző és a gróf aláírása.
– Holnap reggel vonulj be a Király utca százhuszonnégybe. Az egy iskolaépület. Ott jelentkezz a zászlóaljparancsnoknál! – mondta búcsúzóul az, egyik fegyveres.
A fiúk a Múzeumban várták Joe-t. Vigyorogva lépett közéjük.
– Sikerült?
– Igen.
– Mit kell csinálni?
– Hülyén kell felelni a kérdésekre.
– Az nem leheteti nehéz. Igazolványt nem kérnek?
– Nem kértek. De holnap még jó a behívópapírotok. Azt kell mondani, hogy nem a katonasághoz akartok bevonulni, hanem a grófhoz. Ti valóban harcolni akartak.
– Elhiszi?
– Amilyen örült!
– Rendben van, de mit vigyorogsz ilyen törvénytelenül?
– Nem láttatok valahol egy láda kézigránátot vagy egy gazdátlan ágyút a közelben? 
– Mi a ménkűnek?
– Hazahúznám.
– Miii?
– Nézzétek meg! – mutatta újdonsült igazolványát. – Az áll benne, hogy "mindennemű fegyver viselésére jogosult". Ha egy ágyút vonszolnék a körúton, abba sem szólhat bele senki!


XVIII. FEJEZET
Kiderül, hogy egy halott is adhat
felvilágosítást és kézigránátot, de a röplap
még annál is veszélyesebb
A halott a Király utcai iskola egyik tantermének bejáratánál állt. Olyan hivatalos pofája volt, mint egy hullához illik, mikor Joe az igazolványát elővéve hozzálépett. A halott megnézte az igazolványt. Bólintott. Egyébként már több mint fél éve költözött el az élők világából, és Gézának hívták. Ez azonban nem zavarta a bemutatkozásnál.
– Kovács Sándor vagyok – mondta egy hullától szokatlan szívélyességgel. – Fáradj beljebb! Az írnok majd beírja az adataidat. Amit bemondasz.
Joe elnémult, és beljebb lépett. Az iskolai tanári asztalnál ismerős fejformájú alak ült háttal. Amikor fölállt és szembefordult, Joe idegesen rándult egyet, és zavarában így mutatkozott be:
– Kovács Sándor vagyok...
– Én is! – nyújtotta nevetve kezét az írnok. Gonda Tibi volt, a rádiós vegyész. Aztán leült az íróasztalhoz, és beírta az adatokat egy naplóba. Minden különleges kérdezősködés nélkül.
– Menj be oda a szomszéd szobába – mondta aztán –, ott a parancsnok. Neki úgy mutatkozol be, ahogy akarsz. Majd később beszélgetünk.
A zászlóalj vezére csontos arcú, barna hadnagy volt. Vékony alakján jól feszült a tábori egyenruha.
– Ki küldött ide? – volt az első kérdése.
– Kézdy Kálmán bácsi.
– Tanítványa voltál?
– Igen.
Szermélyesen nem ismerem őt, de csupa megbízható embert küld. Próbálj fegyvert szerezni. Légy kíváncsi, de ne tudj semmiről. Főleg a szád ne járjon, és ne csodálkozz semmin! A beosztásodat majd megkapod. Most menj, és ismerkedj a társaiddal.
Kemény kézfogás után Joe, kiment. Az irodában éppen Satya és Öcsi bizonygatták, hogy ők is Kovács Sándorok. Motyka rendhagyó lett, mert ő Kovács Bélát mondott. Talán véletlenül, vagy mert makacs volt világéletében.
Több osztályteremben lézengtek már Kovács Sándorok. Sokan. Töltötték az időt. Legtöbben meséltek. Még többen hallgatták. Az időtöltő mesék általában így kezdődtek:
– Mikor az egyik haverom bevonult Nyíregyházára...
Vagy:
– Mikor az unokabátyám kint volt a fronton...
Így is:
– Mesélte egy tag, hogy annyi volt ott a tábori csendőr, hogy a szuronyuk egymásba ért...
Saját élménye senkinek nem volt. Érdekes!
Használható neve is lett azért hamarosan mindenkinek. Satyáékat elfogadták minden további nélkül. A többieké pedig mesterség szerint alakult ki. Szobrász Sándor, Dalos Sándor, Doktor Sándor stb. Aszerint, ki mit tanult. Két feltűnően fiatal ember, akik még nem lehettek a főiskolák és az egyetemek rendbontói, viszont a húsos szakma jövendőbeli szakembereinek ígérkeztek, a Hentes Sándor és Mészáros Sándor becses nevet kapták.
Az egyik úriember a Lord Sándor nevet érdemelte ki. Joe lett a keresztapja. Az eset így történt.
Valaki éppen egy közeli ismerősének internáló táborbeli élményeit mesélte, amikor az úriembert félrelökték az iskolapadon, hogy helyet adjon egy másiknak.
– Nagyon megkérlek, hogy ne lökdösődj – szólt az úriember –, és kérj az előbbiért bocsánatot.
– Hű, de előkelő vagy!
– Igen. Én nemesi csatádból származom. Ch-val írom a kovácsot, és őseimet a mohácsi csatáig vezetem vissza.
Joe nem tagadhatta meg magát. Beleszólt.
– Valóban. A mohácsi csatában az ősapádat Tomori fővezér alól lőtték ki. A nyereg meg is van a családi múzeumban.
Harsány nevetés nyugtázta Joe közbeszólását. Valaki felkiáltott:
– Legyen Lord Sándor a neve!
Az lett, és Joe utálta. Az ebédet nem. Bablevest kaptak és túros tésztát.
Ebéd alatt tudtak Gézával társalogni.
– Utoljára akkor láttalak, mikor meghaltál – mondta Joe, miközben a levest kanalazta. – Szép halálod volt.
– Ne nagyon terjesszük. A lényeg az, hogy azt hitték, végem. Pedig még csak meg sem karcoltak.
– Vérnyomok maradtak a hídon utánad!
– Hála istennek! Az a rohadt automata pisztoly legyalulta a kezemfejét egy lövésnél. Rosszul fogtam. Csak úgy csöpögött a vérem. Azt találták meg.
– Láttuk, hogy leestél a hídról a vízbe...
– Ugrottam, komám. Nem estem. Az ugrás után szembefordultam a vízzel, és néhány tempóval elértem a hídláb felső oldalát. A víz kicsi volt. Sodrás alig. Mindenhol kerestek lefelé. Fölfelé senki.
– Hogyan lógtál tovább?
– Kuksoltam több mint egy órát. Kezdtem nagyon vacogni. Szerencsémre arra mászott egy vontató. Fölfelé ment. Egy uszályt vitt. Az uszály mögött ladik. Azt elkaptam és belemásztam. Vitt reggelig. Mikor világosodni kezdett, kiválasztottam egy néptelen partrészt, és kiúsztam. Fél napig szárítkoztam. Igyekeztem madárijesztő külsőmet viszonylag elfogadhatóvá tenni.
– Ez azóta sem sikerült! – kottyant bele Joe.
Géza figyelmen kívül hagyta az ugratást.
– Van egy erdész unokabátyám. Egyedül él. Nála lapítottam idáig. Tovább nem lehetett, mert már kétszer is betoppantak hozzá váratlanul a tábori csendőrök. Sikerült előlük ellépnem az erdőbe. Nem láttak meg, de el kellett jönnöm. Az öreget sem akartam bajba keverni.
– Hogy találtál ide? Ki ajánlott?
– Írva vagyon a Szentírásban, hogy ne mondj neveket, mert lészen sírás és fogak csikorgatása.
– És Gonda Tibi? Pardon! A Vegyész Sándor?
– Ő már itt volt, amikor én jöttem. Írnok. Egész nap el sem mozdul az íróasztalától.
– Kikutassam azt az íróasztalt?
– Ne veresd be a fejed általa! Nagyon háklis az íróasztalára.
– Milyen ember a főnök?
– Csöndes, határozott, rendes fickó. Együtt tartja a bandát minden hangoskodás nélkül. Megszerez mindent, amire szükség van. A fene tudja, honnan!
Tibi lépett hozzájuk.
– Hargitai őrnagy küld egy szállítmány katonaruhát, bakancsot meg néhány láda kézigránátot.
– Honnan tudod? – incselkedett Joe.
– Mesélte a süket nagynéném tegnap este, altatás közben!
– Mást nem mesélt?
– De! Azt is, hogy kíváncsi emberekkel van tele a temető!
– Jól van – csitította Joe. – Nem kell azért mindjárt a lelkivilágomba gázolni. Egyébként kösz az értesítéseidet, amit a könyvügynökről küldtél. Jó hasznát vettük.
– Ne köszönj semmit! Nem küldtem semmiféle értesítést. Nem tudok semmilyen könyvügynökről.
– Értem... Nem jártál soha egyetemre, nem laktál kollégiumban. Ha alaposabban megnézlek, talán nem is létezel.
– Így helyes!
– Jól van, öreg drótostót! – célzott a rádióra Joe. 
– Kuss! – finomkodott Tibi, jelezvén, hogy értette a célzást.
Motyka szólt közbe:
– Megettem az ebédet. Megyek. 
– Hova?
– Mit tudom én! De innen el. 
– Miért?
– Nem azért kockáztattam a bőrömet hónapokon keresztül, hogy most önként vegyem föl a katonaruhát.
– Abroncsoltasd meg a fejedet! – ajánlotta Géza.
– Minek? – lepődött meg Motyka.
– Hogy az a tengernyi ész szét ne vesse! A főnök napok óta mászkált, hogy bakaruhát szerezzen nekünk. Ez a legjobb rejtőszín, te ütődött. Katonaruhában leszel, fegyvered lesz, szabadcsapatos igazolványod. A nehézség sem ugat utánad.
– Utálom az egyenruhát... – morgott Motyka.
– Akkor ne menj sem postásnak, sem vasutasnak, de ezt vedd föl, mert hasznos!
Motyka még morgott, de már beleegyezett a bakaruhába.
Délután megérkezett a szállítmány. Katonák hozták, teherautóval. A fiuk behordták. Ki is osztották a ruhát, bakancsot. Átöltöztek.
– Gyönyörű vagyok! – állapította meg Joe, amint végignézett harcias öltözékén. – Mint egy mókus, amikor oroszlánt akar játszani.
A ládákat is kibontották.
– Parancsolsz egy kézigránátot? – kérdezte udvariasan Géza.
– Kettőt, ha lehet, kérnem... – udvariaskodott Joe.
A két nyeles gránátot a derékszíjába tűzte.
– Elég harcias a külsőm? – állt Öcsi elé.
– Mint öreganyám egy álarcosbálon – szólta le az. – Gyere, válassz!
Táskájából az iskolapadra tett három jókora revolvert.
– Ezeket a mordályokat hol szedted?
– Családi ereklyék. Még apám dugta el évekkel ezelőtt. Jól bezsírozta. Nem is rozsdásak.
Satya is ott volt az osztozásnál. A három pisztoly közül kettő automata, német Walter, egy pedig nyolclövetű, hosszú csövű forgópisztoly. Joe azt választotta.
– Ez illik vadnyugati nevemhez! Töltény van hozzá?
– Tessék! – bontott ki egy vastag, zsíros papírt Öcsi. A kis csomagból sárga rézhüvelyek és ezüstös acélmagjuk csillogott kifele.
– Próbáljuk ki! – lelkesedett Satya.
– Hol?
– Menjetek le a pincébe – ajánlotta Géza –, ott szoktunk lövöldözni. Mély odú, nem hallatszik ki a pufogás. Ott az ajtó – mutatott az ablakon át az udvar sarkába.
Zsebre ömlesztették a töltényt, és indultak a pincébe. A vasajtó nyikorgott, a csupasz villanykörte poros, szűk bejáratot világított meg. Gyatrán.
Kétszer fordultak, míg leértek. Hosszú folyosó, oldalt kamrák, padok, asztalok.
– Bombabiztos óvóhely – állapította meg Öcsi.
– Tudod, melyik pince bombabiztos? – kérdezte Joe. – Az, amelyikre biztos, hogy nem esik bomba. 
Satya bekiabált a porfészekbe: 
– Van itt valaki?
Joe felett vissza:
– Ötven pók, négy egér és egy tucat patkány A folyosó végén a falon van egy sötétebb folt. Vegyük célba.
Töltöttek. Satya lőtt elsőnek. Félméteres körben körüllőtte a célpontot. Öcsi sem járt nagyobb sikerrel. Csak Joe szórta a magokat egy tizenöt centis körön belül. Utána megsimogatta a pisztolyt, csókot lehelt a csövére. Kiürítette, újratöltötte. Csak azután szólalt meg. A revolverhez beszélt:
– Jól dolgozol, öreg viharágyú. Sose legyen rád szükségem!
Ez a kívánsága nem teljesült. Szüksége lett rá.
Amikor a pincéből előbukkantak, figyelmüket egy furcsa figura kötötte le. A kapu alatt dübörögtek kifelé jókora csizmái. Nyilas egyenruhában dübörgött. A fején félrecsapott, hetyke kucsma. A hátán géppisztoly, az oldalán irattáska szíjon.
Géza éppen befelé jött. A nagydarab nyilas óriási karlendítéssel és harsány "kitartás!"-sal üdvözölte. Beszélgetni kezdtek. Amikor az ikrek odaértek, Géza bemutatta őket:
– A barátaim...
Mély, zengő hangon kondította a nevét. A kapualj visszhangzott.
– Sági Kovács Sándor vagyok!
A fiúk elmosolyodtak.
– Mi is, Kovács Sándorok vagyunk. Egyébként Joe...
– Satya...
– Öcsi...
Kézfogások után már indult is. Sürgős lehetett az útja.
– Rendes srác – nézett utána Géza –, civilben színiakadémista. Ő az összekötőnk.
Joe epéskedett.
– Juszt se kérdezem meg, kivel köt össze. Tudom, valami hülyeséget felelnél rá.
– Igaz! De hagyott egy kis munkát. Gyertek!
Bementek az irodának kinevezett tanterembe. Tibi és a főnök is ott voltak.
– Olvassátok! – rakott eléjük a parancsnok néhány sokszorosított papírlapot.
Olvasták. Felhívás volt Budapest népéhez. Arra buzdított, hogy ne hagyják magukat kitelepíteni, hogy maradjanak lakóhelyükön, védjék meg a gyárak, üzemek felszerelését, akadályozzák meg a németeket a nemzeti vagyon elhurcolásában. Mindezt pedig a kommunisták kérik.
– Egyezik a véleményetekkel? – érdeklődött a főnök, mikor az olvasást befejezték.
– Épeszűeknek érezzük magunkat – felelt Satya.
– Nem feleltél a kérdésre.
– De Igen!
– Akkor jó. Van belőle vagy száz darab. Vállaljátok a szétszórását?
– Rázós dolog... – bizonytalankodott Öcsi – akit elkapnak, azt fölfüggesztik kötélre.
– De előbb porhanyósra verik... – toldotta meg Géza. – Az is együtt jár a lebukással, hogy nekünk is azonnal el kell tűnnünk innen. Kezdhetjük a szervezést máshol, más alapon.
– Szóval nem vállaljátok? – tette fel a kérdést a parancsnok.
– Vagyunk mi olyan vagányok, hogy igen! – vágta rá Satya.
– Csak a magad nevében beszélj!
– Megszoktuk, hogy egy véleményen vagyunk...
– Az jó. Hol akarjátok szétszórni?
– Az Üllői úton. Azt a környéket jól ismerjük.
– Helyes! Indulás öt órakor. Akkor már megfelelően sötét van. Ha valaki lebukik, a másik nem mehet segítségére! Hétkor kötelesek vagytok itt jelentkezni. Ha bármelyiktek nincs itt, fél nyolcra kiürítjük az épületet, és eltűnünk. Ötig még van egy órátok. Beszéljétek meg magatok között a munkát!
Magukra maradtak.
– Két hónappal ezelőtt inkább elhittem volna magamról, hogy anyacsászárnő leszek Kínában, mint a kommunista röplap terjesztését... – bámult társaira Öcsi.
– Látod – fogott ugratásba Joe –, én már akkor is mondtam, hogy nem vagy te reménytelen eset. Lám, fejlődtél.
– Marháskodást súlyba! – vezényelt Satya. – Beszéljük meg a haditervet.
Csinálták. Ötkor indultak. Mindegyiknek az övében kézigránát és pisztoly, a zsebében igazolvány, a zubbonya alatt harminc röplap.
Öcsi a Múzeum-kertnél elvált tőlük.
– Hatkor itt – intett búcsút.
Satyáék felszálltak az Üllői út felé kanyarodó villamos hátsó kocsijára. Satya az első peronra, Joe a hátsóra, A kocsi első része német tisztekkel tele. Joe az ajtóhoz állt, és bámult kifelé az elsötétített utcára. Közben – megbeszélés szerint – elkezdte eregetni egyenként zubbonya alól a papirosokat. Potyogtak egymás után az úttestre. Látta, amint egyiket-másikat felveszik az emberek.
A körúti megállónál fogyott el az adagja. Terv szerint a továbbiakban Satya következett volna.
Nem következett.
Puffanva farolt a villamos mellé két oldalkocsis motorkerékpár. Nyilasok ugráltak le róla. Kettő a villamos úttest felőli oldalához állt, a többiek az ajtóhoz. Körülfogták a járgányt.
– Állj! – kiáltott az egyik a vezetőre. Majd az utasoknak parancsolt: – Mindenki szálljon le! Egyenként jöjjenek. Igazoltatás! Motozás!
Joe úgy érezte magát, mintha egy nehézsúlyú bokszbajnok vágta volna gyomorszájon.
"Az isten rogyassza rájuk ezt a fekete eget – káromkodott magában. – Ezek kiszúrták a röplapszórást. Nálam ugyan nincs már egy darab sem. A papírom rendben. Tehetnek egy szívességet. De mi lesz Satyával? Még egyetlen röpcsit sem szórt el. Nála mind a harminc. A kocsi eleje tele németekkel. El sem dobhatja."
Az ajtóhoz lépett. Előtte egy asszonyt állítottak félre. Nem volt igazolványa.
Még a lépcsőn állt, amikor az egyik nyilas rámordult:
– Papírt!
Az igazolvány tekintélyt parancsolt. Már tovább akarták engedne, de a nyilasok parancsnoka odakiabált:
– Akkor is megmotozni!
A gyerekképű kis nyilas hátralökte a géppisztolyát és odalépett Joe-hoz.
– Elnézést, testvér! Nem tehetünk kivételt! – És szakértő mozdulatokkal motozta végig. – Röplapokat keresünk... – világosította föl tapogatás közben.
– Semmi! – jelentette a főnöke felé.
– Akkor mehet!
Joe vetett még egy pillantást Satya felé. A németeknek persze nem kellett leszállni. Joe barátja éppen akkor furakodott köztük az ajtó felé. Az utasítás értelmében nem várhatta meg a fejleményeket. Érthető is, mert ha Satya lebukik, az egyforma igazolvány alapján Joe-t is elkapják.
Megfordult hát, és határozott léptekkel elindult a Körúton. Az első sarkon befordult, és máris igyekezett a Múzeum-kert felé. Tíz perc múlva ott volt Öcsi már várta.
– Sikerült.
– Hova raktad?
– A Kecskeméti utcán végig a kapualjakba. Veletek mi van?
– Öcsi! Satyával, azt hiszem, balhé van. – Gyorsan elmondta, hogy mi történt.
– Átkozott ügy... – állapította meg Öcsi. – Szegény Satya!
– Szegény az ördög, mert lelke sincs! – mondta egy csúfondáros hang mellettük. – Engem sirattok?
– Satya – lelkendezett. Joe –, hogy a fenébe tudtál kibújni?
– Mi az, hogy kibújni? Én jöttem! Emelt fővel. Kicsit meg is sértődtem a motozás miatt.
– És a lapok? Hiszen mind nálad volt még.
– Egy darabig.
– Hova lett? Németekkel volt tele az az átkozott járgány!
– Megkértem az egyiket, hogy vigye el.
– Ne marháskodj!
– Nem teszem. Az egyik tisztnek nyitott irattáska lógott a hátán, és pálinkaszag jött a száján. Beletettem az egész csomagot. Nem a szájába. A táskába. Aztán igyekeztem túlesni a motozáson, mielőtt a pálinkás tökfej észreveszi az ajándékot. Sikerült.
– Bravó, fiú! – veregették hátba. Ettől kicsit köhögött.
– Induljunk vissza, nehogy azt higgyék, elvesztünk – indítványozta Öcsi.
Már közel jártak az iskolához; amikor Satya harsányan felnevetett.
– Min mosolyogsz ilyen eget verően?
– Az jutott eszembe, milyen pofát vág majd a fritz, ha megtalálja a küldeményt, és lefordítják neki!


XIX. FEJEZET
Kevés ember is sok, ha ügyes. Aki
parancsoláshoz szokott, azt az engedelmesek
nyakon csapják. Ennélfogva a fegyverek
jó kézbe kerülnek
Joe csöndesen tekergett a röhögéstől.
– Hát neked mi bajod? – kérdezte Öcsi.
– Figyeljétek az ugrást! Kovács hadnagy az előbb jött a kapun befelé. Ment jelentkezni a főnökhöz. Mindjárt itt lesz.
– Na és – avatkozott bele Satya –, rendes srác. Jó, hogy idetalált. Itt a helye köztünk.
– Nem is az a probléma – zötyögtette tovább a nevetés Joe testét-lelkét –, hanem a bemutatkozás!
Satya és Öcsi megütődve néztek rá. Mire kapcsoltak volna, a hadnagy rangjelzés nélküli egyenruhában megjelent az ajtóban. Odabent voltak vagy tízen. Mind az új fiú felé fordultak.
Az pedig megbiccentette szelíd, szőke fejét, és bemutatkozott:
– Kovács Sándor vagyok...
– Az ember nem is hinné – rikkantott Doktor Sánctor –, én is!
– Szintén! – bizonygatta Mészáros.
– Én is Kovács Sándor vagyok – mutatkozott be Dalos.
Joe lépett eléje.
– Mi hárman is Kovács Sándorok vagyunk! – A füléhez hajolt. – Az úristen sem hiszi el neked, hogy tényleg az vagy. Amióta a kapun beléptél, ezen röhögök.
Ezzel megölelte a hadnagyot.
– Jó helyre jöttél – magyarázta Satya. – Mi történt, hogy leraktad a csillagot, ami magas rangodat villogtatná?
– Megszűnt az iroda, ahol voltam. Frontra vezényeltek.
– Ez sem ideggyenge úrikislányok szanatóriuma!
– Nem vagyok gyáva, de utálom az értelmetlenségeket!
– Csupa egyforma dolog! Mi is – lelkesedett Joe –, csak a nevedet ne sokat hangoztasd, mert kiröhögnek! Itt mindenki Kovács Sándor. A pokol sem tehet róla, hogy téged tényleg úgy hívnak.
A társaság felé fordult.
– Népség! – Amikor mindenki feléje fordult, folytatta: – Legyen az új fiú neve Hadnagy Sándor!
– Legyen... – hagyták jóvá.
A főnök lépett a szobába. Felálltak.
– Holnap gyakorlatra megyünk a Hűvösvölgybe. Úgy készüljetek, hogy egy kicsit zajos gyakorlat lesz. Mindenki vételezzen három nyelest és három tojást. Hajnalban indulunk. Mire kivilágosodik, kint leszünk.
Kint voltak. Az erdőben egy romos épület melletti tisztáson vagy százötven Kovács Sándor állt a verőfényes reggelben harcra készen. Tág kört alkottak.
– Ma a kézigránátot és az erdei harcot tanuljuk – világosította fel őket a parancsnok. – Hadnagy Sándor a szakember. Rá figyeljetek!
Az a középre állt. Szelíden lóbált egy nyeles gránátot.
– Ocsmány jószágok ezek. Lélektani hatásuk nagy, egyéb jóformán semmi, hacsak nem az öledben robban. Kihúzom a biztosítószeget. – Kihúzta, és ettől kezdve mindent csinált is, amit mondott. – Ilyenkor még nem robban. Ha suhintok egyet vele, begyullad. Sziszeg. El kell dobni, mert négy és fél másodpercre időzítették.
A gonosz kis sziszegőt fejük fölött nagy ívben az erdőbe dobta. Onnan hangzott a tompa dörrenés. A fiúk idegesen kapták feléje a fejüket.
– Ne nyugtalankodjatok! Egy ügyetlen borbély veszélyesebb, amikor a nyakatokat borotválja. Joe! Gyújts el egy nyelest, és ha sziszegni kezd, azonnal dobd nekem kézre, hogy elkaphassam.
– Ha te elkapod... – morgott Joe. Kibúzott egyet az övéből. Elgyújtotta, és rövid ívben dobta feléje.
Hadnagy Sándor halálos nyugalommal kapta el. A gránát feje esett a tenyerébe. Kényelmes mozdulattal megfordította, és nagy lendülettel dobta az erdőbe.
A földet érés pillanatában robbant. A hadnagy azonnal másik gránátot húzott elő. Kibiztosította, suhintott vele. A mozdulattal együtt mondta:
– Most te! – És a szerkentyűt Joe-nak dobta.
Joe ösztönös mozdulattal kapta el, és még ösztönösebben hajította olyan távolra, amilyenre bírta. Messzire bírta.
A gránát a leesés után még gondolkodott. Azután pukkant.
– Vissza is dobhatták volna... – állapította meg szelíden a kiképző. – Nem kell vele sietni!
Közben észrevette, hagy sokan idegesen rándulnak össze minden robbanásnál.
– Látom, sokan még nem szoktak hozzá a zajhoz meg a nyomáshoz. Akkor most mást játszunk.
A közeli, méteres árokhoz vezette a társaságot. Végigfektette őket az árok mellett. Azután parancsolt:
– Mindenki elgyújt egy nyelest, és bedobja fejével egyvonalban az árokba. Aztán lapít!
A gránátok méternyire robbantak a fiúktól. Szilánkjaiktól védte őket a föld. Tátogva, félig süketen támolyogtak föl. A hadnagy nem hagyta őket pihenni. Megtanulták a tojásgránát szakszerű eldobását is.
Mikor már szakembernek érezték magukat a gránátok terén, tízóraiztak egyet, és pihentek.
Amíg heverésztek a napsütésben, Kovács hadnagy félrevonult néhány taggal, akiknél géppisztoly is volt. Valamit duruzsoltak.
– Vége a pihenőnek! – vezényelt a parancsnok. – Az erdei harc egyik fogásának bemutatása következik. Feküdj és figyelj!
Lehasaltak, és a bozótos erdő felé lestek.
A látszólag néptelen erdőben gránát robbant. Egy alak valahol fölpattant, előreugrott, és a földre csapta magát. Ugrása körben géppisztolyok kelepeltek. Lehuppanása pillanatában másik gránát robbant, másik alak ugrott. A kereplők megint rövid sorozatokat ugattak. Így ment ez fél percen keresztül. Pukkanás, ugrás, kereplés. Még a levegő is vibrált. Mindig máshol.
Azután süket csönd. Hadnagy jött ki az erdőből.
– Mit gondoltok, hányan voltak a támadók?
– Tizenöten – vágta rá valaki.
– Nem lehet, mert annyi géppisztolyunk nincs – következtetett Szobrász Sándor –, talán nyolcan.
– A ricsaj erőssége után – mélázott Öcsi – Ötvenet is hihettem volna.
– Ne találgassatok tovább! – nevetett a hadnagy. Majd az erdő felé fordult. – Gyertek elő!
Két fiú bújt ki vigyorgó képpel.
– Hárman voltunk összesen. Ha jól vigyáztok a zűrözés folyamatosságára, az ellenfél azt hiszi, hogy egy hadsereg esett a nyaka közé, pedig csak néhány csóró tag balhézik.
Szélesen mosolygott, mint akinek igaza van. Volt is.
Másnap már decembert mutatott a naptár. Az idő, nem, mert változatlanul enyhe volt. Ebben az enyheségben Motyka hozta a hírt:
– Kálmán bácsi eltűnt...
– Honnan tudod?
– Ott voltam. Tegnapelőtt délben mentem. Fölnéztem a kapu alól. Függöny takarta az egész üveget az előszoba ajtaján. Nem mentem föl. Ő mondta, hogy csak a félig eresztett függöny jelent szabad utat.
– Talán lecsúszott a firhang – találgatta Öcsi –, te pedig rémeket látsz.
– Igen. Téged! – vágott vissza Motyka. – Tegnap megint elmentem. A függöny ugyanúgy. A szemközti ház kapualja alól figyeltem egy darabig. Kijött a házmester Kálmán bácsi házából. Ment valahova. Utána léptem. Régen ismerem. Két sarokkal odébb megszólítottam.
– Miért csak két sarokkal odébb? 
– Addig figyeltem, követi-e valaki.
– Nem követte?
– Nem.
– Akkor megszólítottad, és azt mondtad neki: "Hova-hova, szépkislány?"
– Pofát súlyba! Megkérdeztem tőle, hol van Kálmán bácsi.
– Mire ő?
– Meghívott egy fröccsre.
– Holnap én is megkérdezem tőle. Hátha engem is meghív!
– Ha hülye vagy, nem mesélek!
– Miattad nem fogok megváltozni. Mesélj!
– A kocsmában elmondta, hogy négy nappal ezelőtt Kálmán bácsi bekopogott hozzá, és bejelentette neki elutazását. Azt mondta, néhány napra vidékre megy, mert levegőváltozásra van szüksége. Csak egy aktatáskát vitt magával.
– Nem mondta, mikor jön vissza?
– Nem. Másnap viszont jött négy civil pacák. Csöngettek meg dörömböltek Kálmán bácsi ajtaján. Aztán álkulccsal felnyitották a lakást. Kikutatták. Azóta kettesével felváltva ott vannak. Várják a látogatókat, de nem ment senki.
– És Kálmán bácsi? – kérdezte Satya. – Mi lenne, ha visszajönne? A látogatói visszafordulnak, mert látják a kapu alól a függönyt. Ő viszont nem tudja, mi történt.
– Rögtön tudná, ha visszajönne.
– Akkor már késő...
– Nem. A házmester lakása a kapu alól nyílik. Azon is van függöny. Az is le van eresztve.
– Azt a házmestert szaporítani kéne!
– Kálmán bácsi mindig kellő időben és nyugodtan csinált mindent. Most is tudta, mikor kell levegőváltozásra utaznia – állapította meg Satya.
– Jó fej az öregúr. Képzelem, hogy eszi a penész a fogdmegeket. Kuksolhatnak hiába.
Joe óvatoskodott.
– Elkerülni a lakása környékét is!
Ebben maradtak.
Délután újabb szállítmány bakaruha és kézigránát érkezett.
– Sapkát megint nem küldtek! Ebből még baj lehet! – elégedetlenkedett Szobrász Sándor.
– Fürdősót és pásztorsípot sem – toldotta meg Joe. Többen értelmetlenül néztek rá. Nem szokták meg még a hülyeségét.
Este a parancsnok behívott néhány embert az irodájába. Az ikrek is köztük voltak. Röviden szónokolt, mint a határozott emberek szoktak.
– Fiúk! Ne hiába együk a kenyeret! Csináljunk valamit! Egyetértünk?
– Igen, de mit?
– A Margit-híd már odavan. Felrobbantották. A többit mind megpakolták robbanóanyaggal. Elhatározott dolog a visszavonuláskor való szétaprításuk. Mi lenne, ha megpróbálnánk egyet megmenteni?
– Szép lenne... – ábrándozott Dalos.
– Figyeljetek ide! – A parancsnok papírt terített az asztalra. Odarakta az asztali lámpát. Fényében látható lett a Duna. Partjaival, parti épületeivel, a rakpart raktáraival és a Ferenc József-híddal együtt.
A megbeszélés egy órán át tartott. A terv elkészült. Akkor még senki sem tudta közülük, hogy ebbe mások is beleszólnak. Méghozzá elég keményen.
– Kevés a fegyverünk – mondta Szobrász Sándor.
– Holnap szerzünk!
– Hol?
– Akárhol! Ahol van.
– És hol van?
– A fronton pufogtatnak vele.
– Úgy gondolod, hogy odamégy, és elkéred szépen?
A parancsnok szólt közbe:
– Ne bolondozzatok! Drótot kaptam, hogy Gödöllőn, közvetlenül a front nyögött, az erdőszéli iskolaépületben fegyverraktár működik. A főnöke egy zászlós. Elfogadja majd a papírt, amit visztek. Holnap reggel öt egység, huszonöt ember megy, és elhoz annyi fegyvert, amennyit bír. Lőszert is. Kézigránát nem kell, az van elég.
– Mit parancsolsz még, főnök – udvariaskodott Joe –; aknavető, ágyú, nehézgéppuska? Csak szólj! Hozzuk!
– Javíthatatlan vagy, Joe. Őrizd meg végig a humorodat! Felér egy aknavetővel!
Másnap reggel a HÉV-en ültek. Hátizsákkal.
– Ragyogó program – lelkesedett Joe –, HÉV-vel a frontra! Olcsó, szórakoztató, kényelmes!
– Jótékony köd van – nézett ki az ablakon Öcsi biztonságos utunk ígérkezik.
Tévedett. Antikor leszálltak, oszlott a köd. Színész Sándor vezetett. Ismerte az utal. Erdőn át mentek, Egyik-másik fa szilánktépett. Néhol még rajta az elszíneződött, őszi lomb.
Kialakult a libasor.
– Óvatosan mozogjatok! – szólt hátra Színész. – A front itt húzódik, az erdő túlsó szélén. Ha a túloldalról észrevesznek, csomagolnak nekünk! Nem tudhatják, kik mászkálnak ideát.
Hirtelen belehallgatott a levegőbe, és elkiáltotta magát:
– Feküdj!
Elnyújtott huhogás hallatszott. Zizegett a levegő, majd reccsent valami, mintha hatalmas üvegtáblát kalapáccsal csaptak volna meg a közepén.
– Akna... – ismerte fel valaki a fekvők közül. – Észrevették a nyüzsgésünket.
Joe nem feküdt el. Öreg fatörzs bal oldalára állt. A reccsentés jobbról jött. A következő huhogásnál a fa jobb oldalára lépett át. A bal oldalon csattant. Már nem is várt újabb hangot. Ment át a másik oldalra.
– Csárdás! – mondta, miközben lépett. – Kettőt jobbra, kettőt balra. Csak a legények odaát el ne tévesszék a zenét vagy az ütemet! A fatörzsbe már koppant néhány szilánk... Ha véletlenül többször lőnek balra vagy jobbra, még kilyukasztják rajtam ezt a szép új bakaruhát.
Az ismeretlen aknázók felé fordult.
– Iván! Hagyd abba! Idegesítesz!
Nem hagyták abba. Háromnegyed órán keresztül jöttek a csomagok. Szerencsére nem egészen oda.
Joe egyszer csak úgy érezte, mintha megrántották volna. Nem tudta, mi az. Csak később vette észre hátizsákján a jókora lyukat. A zsák lógott ki a fa mögül. Azt érte a szilánk.
Amikor csönd lett, továbbmentek. Kissé távolodtak a fronttól. Az erdő szélén jókora épület bontakozott ki az ismét sűrűsödő ködből.
– Ezt kerestük! – állapította meg Színész Sándor.
– Akkor irány a kapu!
Fiatal zászlós került elő. A papír bemutatása után vigyorgott.
– Gyertek és válogassatok! Az alagsor tele van.
Úgy volt.
Húsz géppisztoly, tárak, lőszerek. Rohamkések kötegekben, madzaggal összefogva. Rövid karabélyok. Rakaszolt töltény ládaszámra. Rámolták kifelé.
– Csak annyit, fiúk, amennyit elbírunk! – vezényelt Színész.
– Sokat bírunk! – dicsekedett Szobrász. – Körüljártam az épületet. Zászlós! Kié az az ágakkal álcázott teherautó a hátsó bejárainál?
– Magyar katonák hagyták itt. Odaállították a kocsit, és azt mondták, öt perc múlva érte jönnek.
– Ez mikor volt?
– Egy hete...
– Ragyogó! Valószínűleg leléptek. Van benne benzin?
– Nem néztem, de biztos van.
– Pakoljatok, srácok! Ideállok a talicskával.
Szobrász Sándor beült a kocsiba. Kiszedett két csavart a műszerfalon. Valamit kiemelt. Összeérintett két drótot, és már duruzsolt is a motor. Elegáns kunkorral kanyaradott a főbejárat elé. Útközben lerázta magáról az ágakat.
Fölraktak rá vagy száz puskát és néhány láda töltényt. Hentes és Mészáros nyögve cipeltek egy terjedelmes faládát.
– Ebben mi van?
– Páncélököl. Nagyon hasznos dolog!
– Tegyétek föl! Elfér...
A géppisztolyokat a nyakukba akasztották.
– Oda nézz! – kiáltott fel az útra mutatva Festő Sándor. – Ezek hiányoztak meg a gutaülés!
Kis, terepszínű német autó kanyarodott az erdei úton. Egyenesen az: épület felé tartott. Három fritz ült benne. Gallérjukon dupla villám hirdette az SS-hez való tartozásukat. Amikor odaértek, az egyik kiugrott, és a teherautó elé állt, kezét géppisztolyán tartva.
– Halt! – mondta a főhadnagyi rangjelzésű a kocsiból. – Wer kann deutsch sprechen?
– Ich! – jelentkezett Joe tolmácsnak, mivel elég tűrhetően dadogott német nyelven.
– Übersetzen! – parancsolta rá Joe-ra a fordítást a főhadnagy. Aztán elmondta, hagy nem vihetnek el semmit, mert a raktár mostantól fogva a német utánpótlást szolgálja. Kezdjenek el azonnal visszarámolni a pincébe.
Joe szolgálatkészen fordított. Még szolgálatkészebben bólogatott. Látszott, hogy ezek a németek hozzászoktak az egyéb népek részéről megnyilvánuló szolgai engedelmességhez, mert nem vették észre a túlságos alázatot.
Osztogatta a parancsokat. Az elsőnek kiszálló németnek, hogy maradjon a teherautónál; a fiúknak, hogy kezdjenek lepakolni; a másik németnek és a zászlósnak, hogy menjenek vele megnézni a raktárt.
Amint a kapun beléptek. Szobrász és Festő szolgálatkészen felkaptak egy ládát, és vitték a tiszt után.
Joe merőn nézett Satyára, aki egy másik ládát kezdett vonszolni. Lehetőleg úgy, hogy az őrt álló német háta mögé kerüljön. Joe cigarettát halászott elő a zsebéből. Mikor Satya már a német hátában volt, kínálta a cigarettát. Nem kellet neki.
Az sem, ami ebben a pillanatban történt. Satya fölegyenesedett a ládától. Az őr lenézett a kínált cigarettára, és úgy érezte, kioltották a napot.
Pedig nem is. Csak Satya vágta tenyéréllel nyakszirten. Pont a sisak alatt.
A német eldőlt. Géppisztolyát leakasztani pillanat műve volt. Ketten elkapták, és behúzták a kapun.
Amikor beérlek vele, az alagsorból éktelen üvöltés, majd lövéssorozat hallatszott.
– Szobrászék is dolgoznak – mondta Öcsi, és indulni akart az alagsor lejárata felé.
Fölösleges volt. Kél társuk, a zászlóssal együtt, már futott kifelé.
– Mi van? – érdeklődött Öcsi.
– Rájuk csuktuk a két vasajtót. Mindegyiken van két retesz. Beletelik egy kis idő, míg szétlövöldözik.
Hát ez? – mutatott Szobrász a fekvő németre.
Joe válaszolt:
– Beletelik egy kis idő, míg magához tér. Satya-féle altatás. Tanítani kéne az egyetemen.
– Biztos, hogy nem ébred föl túl korán?
– Akit Satya nyakon csap? Kizárt dolog. Még vekkerre sem. Ez mestermunka!
Ezalatt hatan tolták félre az útból a kis német kocsit. Hentes felnyitotta a motorházat. Puskatusának egyetlen csapására letört a porlasztó.
– Ez is rendben! – nyugtázta saját munkáját.
– Kocsira, gyerekek! – vezényelte Színész Sándor. – Satya és Joe előre, mellém a vezetőülésbe. A többiek föl hátul! Akárhogy. Kapaszkodjatok, mert lépegetünk!
Villámgyors fölszállás volt. Feküdtek, ültek, guggoltak, ládán, puskákon, egymáson.
A nagy dög teherautó, mint egy megvadult elefánt, indult.
– Jogosítványod van? – érdeklődött Satya Színésztől.
– Mi fontosabb neked? A papír vagy az, hogy a kocsi megy?
– Menjen! Nem kell papír!
Már vagy három kilométert elzötykölődlek, amikor Színész megkérdezte:
– A zászlóssal mi van?
– Láttam fölugrani a kocsira. Nem olyan marha, hogy ezek után maradjon. Legfeljebb ettől kezdve ő is Kovács Sándor lesz.
Az lett. Zászlós Sándor.
Kora délután már otthon voltak.
– Elfáradtam... – nyújtózkodott jólesően Öcsi, – Remélem, ma már nem történik semmi.
Tévedett.


XX. FEJEZET
Nem mind barát, aki ellenség, de bele is hal.
Az utazás kezdetét teszi, mert önkéntes
alapon muszáj
– Mit csinálsz a teherautóval? – érdeklődött Géza a kapuban Szobrásztól.
– Elmondom a varázsigét, ráfújok és eltüntetem. Nem szeretném, ha ennek a nagy dögnek a nyomán valaki kíváncsiskodnék.
– Jó, de ne messzire tüntesd, mert hamarosan szükség lesz rá.
– Nem sokáig. Kevés benne a benzin. 
– Akkor is!
– Átviszem a szomszéd utcába.
– Helyes! Igyekezz vissza! A főnök megbeszélést tart.
A kocsi elberregett.
Amikor Szobrász visszatért, az irodában már vártak rá. Ott voltak az ikrek, Tibor, Géza, Hadnagy, Színész és természetesen a főnök is. Ő beszélt:
– Baj van, gyerekek! Az előbb kaptam telefont. Három beépített Gestapo-ember van köztünk.
– Kik?
– Lord, Sós és Gránátos.
– Hogy olyik ember milyen piszok! – nyilvánított Véleményt Joe.
– El vannak intézve! – rántotta magához Géza a géppisztolyát.
– Ne ugrálj, Géza! – nyomta vissza a parancsnok. – Más baj is van. A telefon szerint holnap két páncélautóval megerősített néhány száz német jön hozzánk látogatóba.
– Csak ebéd után jöjjenek! – kívánta Joe. – Éhesen nem szeretek meghalni.
– Páncélököl, fegyver, lőszer van... – gondolkozott hangosan Tibor.
– Igen! Meg egy rahedli német és nyilas a városban. Tankok, ágyúk, aknavetők meg más ilyesmi... – mérte fel a helyzetet Hadnagy nagyon tárgyilagosan.
A parancsnok Színészhez fordult.
– Te képviseled az irányítónkat. Mi a teendő ilyen esetben?
Színész Sándor csak rövid ideig gondolkodott.
– Mennetek kell! Meg kell lógnotok Pestről!
– Ezt vegyem utasításnak?
– Vedd!
Ekkor tudták csak meg, hogy Színász valahonnan utasításokat hordoz, sőt ad is a főnöknek.
– És a híd?! – vonyított föl kétségbeesetten Tibi. – Azzal mi lesz?!
Színész válaszolt:
– Biztosan fölrobbantják az esztelenek. Nektek azonban már semmi esélyetek a megmentésére. Marhaság lenne oktalanul elpusztulnotok. Hidat lehet építeni a háború után...
– Figyelem! – lett határozott a parancsnak. – Tibi, te megcsinálod a nyílt parancsot. Az isten se vegye észre, hogy hamis! Szobrász! Éjfélkor hozod a teherautót a kapu elé! Ikrek! Fél tizenkettőkor riadót csináltok. Hadnagy! Menetre készíted a társaságot! Géza! Irányítod a rakodást!
A megszólítottak sorban felálltak. Jelezték, hogy tudomásul vették a parancsot.
– A rádió? – érdeklődött Tibi.
– Marad! Csak hálózatról működik. Nem vennénk semmi hasznát.
– Én – szólt halkan Színész – nem mehetek veletek. Más utasításom van. Az indulásig maradok, aztán jelentem, hogy mi történt.
– A három Gestapo-madárral mi legyen? – kérdezte Szobrász.
Ebben a pillanatban üvöltöttek föl a szirénák. Jelezték a szokásos esti tűzijátékot.
– Soha jobbkor! – dicsérte az amerikai repülőket a főnök. – Ki vállalja ezt a piszkos munkát a madarakkal?
Géza és Tibi némán feltartott kézzel jelentkeztek. A parancsnok adott még néhány gyors utasítást, aztán szétugrottak.
– Mindenki az óvóhelyre! – dörgött Színész basszusa.
A társaság tolongott lefelé a poros alvilágba. Csak két őr maradt a kapu alatt.
Lent a főnök Színész Sándorral a legutolsó fülkébe ment. Annak külön vasajtaja volt. Ez nem volt feltűnő. Gyakran mentek oda máskor is. Joe a parancsnokhoz küldte Lordot. Ez sem tűnt fel. Az sem, amikor két perc múlva egy másik fülkéből Satya Sóst, egy harmadikból Öcsi Gránátost menesztette. A főnök máskor is kéretett már magához embereket riadó alatt. Még az sem lehetett feltűnő, hogy Tibi és Géza nagyon gyorsan utánuk léptek, géppisztollyal a kezükben.
Nagyon feltűnő lett viszont a pincében feldörgő két hosszú sorozat.
– Mi ez? – ugrott fel Dalos.
Próbálják az új pukkantyúkat – világosította fel Joe –, biztosan kitűnő céltáblájuk van.
A parancsnoki fülke ajtaja nemsokára kinyílt. Négyen kijöttek. Tibi kissé sápadtnak látszott.
A főnök becsukta az ajtót. A kulcsot ráfordította, és zsebre tette.
Még le sem fújták a légiriadót, az ikrek mozgósították a társaságot. Fél tizenkettő volt.
Negyedóra múlva útra készen sorakoztak. Éjfélkor teherautóra rakták a ládákat. Szobrász a volánhoz ült és indított. Egy tag ült mellette, kettő hátul. Tibi egy papírt nyújtott fel nekik, és már mentek is. A kivilágítatlan kocsi hamar eltűnt a ködös, néptelen, éjszakai utcán.
A gyalogosan indulók három századot alkottak. Meglehetősen furcsán festettek katonaruhában, különböző típusú fegyverekkel, övükbe tűzött, meztelen pisztolyokkal és egyforma, fekete svájcisapkában.
Halk, de kemény vezényszó hallatszott:
– Zászlóalj! Indulj!
Kiléptek.
A szirénák akkor jelentették hosszú, egyenletes búgással a légitámadás végét.
Az utcán megjelent néhány siető ember. Nem sokat törődtek, a katonás rendben menetelő zászlóaljjal. Megszokták már az éjjel-nappal vonuló katonákat. Csak egy ember figyelte őket: Színész, aki az első sarkon lemaradt, és búcsút intett az ismeretlen felé lépkedőknek.
Egyelőre a táj még ismerős volt. A kiesen sötét és barátságosan romos Kiskörúton mentek egy ideig.
Aztán átvágtak a Belvároson, az Erzsébet-hídon Budára. Ott északnak fordultuk a Duna-parton. A nem sietős, de határozott menet végre célhoz ért a Császár fürdőnél.
– Jaj de bánatos vagyok – szomorkodott Joe –, nincs nálam fürdőnadrág!
– Fürdesz így is hamarosan! Verejtékben! – jósolta Doktor Sándor.
Hamarosan igaza lett.
Oszolj után vették észre, hogy négy teherautós társuk már ott van. Ládákkal együtt, autó nélkül. Valamiféle sínek mellett üldögélnek a ládák tetején.
– Hol a kocsi?
– Volt, nincs!
– Helyes!
– A lerakodás?
– Erre járt néhány derék nyilasgyerek. Lerakattam velük a szent cél érdekében.
– Az is helyes!
Most derült ki, hagy mifélék a sínek. Apró mozdony tolt oda néhány ócska személyvagont. Az egyiken tábla hirdette: Budapest-Esztergom. Itt leledzett tehát az Esztergomba induló expressz végállomása.
Szobrász Sándor fehér krétát szedett elő valahonnan, és két szürke kocsira ráírta nagy betűkkel: Katonaszakasz.
Ezután tényleg fürödtek a verejtékben, mert nagy lendülettel rámolták fel a ládákat.
Na meg másért is.
Mielőtt felszálltak volna, három tábori csendőr került elő a Duna-part sötétjéből. Csak azért, hogy semmi ne menjen simán.
Kettő közülük hátrább maradt. Kezük a géppisztolyon. Egyikük közel lépett. Hangja váratlanul bújt ki a sötétből:
– Ki a rangidős parancsnok?
– Én – lépett elő a főnök.
– Milyen alakulat ez? Hova mennek?
A parancsnok nem válaszolt. Csöndesen kigombolta a köpenyét. Belső zsebéből előhúzta a nyílt parancsot. Átadta. Közben körülnézett. Látta, hogy Szobrász, Géza és az ikrek felszállnak a vonatra. Ott pedig elhelyezkednek egy-egy ablaknál.
A kakastollas elemlámpája fényénél olvasta a papírt. Jó volt. Hadügyminisztériumi cégjelzéssel a teteje. Ugyanonnan származó pecsét az alján.
A csendőr hanyag mozdulattal visszaadta. Legyintett egyet, ami kis fantáziával tisztelgés is lehetett. Aztán fordult, és beleveszett a sötétségbe két társával együtt.
– Jól van, Vegyész! – dicsérte a főnök Tibit. – Állja a papírod a próbát.
Ezután a vonat felé fordult. Felnézett az ablakokra, ahol még mindig ott álltak a fiúk, kézben tartott fegyverekkel...
– Ti is tudjátok, mikor mit kell csinálni...
Felszálltak, elhelyezkedtek. Hamarosan el is szunnyadtak. Észre sem vették, mikor a vonat elindult. Pedig hamarosan azt tette, és döcögött a sötétben Esztergom irányába. Ez volt még az egyetlen szabad út kifelé a már majdnem teljesen körülzárt városból.
Borús, enyhe reggelre ébredtek. December nyolcadika volt.
Az esztergomi pályaudvaron olyan sok volt az egyenruha, és olyan kevés az egyéb, mintha a civilek fajtája kihalóban lett volna.
A fiúk álmosan rakták le a ládákat.
– Végre valami barátságosat is látok itt! – mutatott Joe egy korláthoz kötött, vicsorgó vérebre.
A kisebb csomagokat hátizsákjuk fölé vállra dobták, a nagyobb ládákat ketten fogták a fülénél. Így sorakoztak, és indultak a híd felé.
– Nincs hiányérzeted? – kérdezte Satya Joe-t.
– De van. Rettenetesen hiányolom, hogy nem ülhetek a mólón Alexandria kikötőjében, és nem dobálhatom a cápákat naranccsal, miközben két néger lány kenegeti a talpam langyos hájjal. Természetesen a reggelit is hiányolom. Az sem volt.
Satya elsiklott a tömény marhaság felett.
– Motykát nem hiányolod?
– Tényleg! Tegnap este óta nincs...
– Csalódtam benne – szólt bele Öcsi –, úgy látszik, begyulladt.
– Nem hiszem.
– Én sem – mondta Joe –, jól bírta a rázást. Parasztidegei vannak. Ha lemaradt, annak más oka lehet. Soha nem volt valami bőbeszédű. Kivéve természetesen, ha káromkodott. Most azt sem tette. Talán egyszer megtudjuk, miért maradt le kis kirándulásunkról.
Megtudták. De az jóval később volt.
– A fene egye meg! – kiáltott fel Dalos, amikor a szirénák jajgatni kezdtek.
– Csak nem félsz egy kis légitámadástól? Már igazán megszokhattad volna.
– Fél a nénikéd – utasította vissza a gyanúsítást Dalos –, csak a szirénáknak ocsmány rossz az összhangjuk! Bántja a fülemet.
Pedig ez esetben joggal félhetett volna. Pontosan a hídon masíroztak, amikor az angol bombázóknak az a pikáns gondolatuk támadt, hogy éppen azt a hidat keressék. Nem is rossz helyen. Csak a telitalálat nem sikerült, de a legközelebbi becsapódás a Duna vizéből a nyakuk közé vágott vagy három kádra valót. A légnyomás megtaszította őket.
Joe szemrehányóan nézett föl az égre; az alacsonyan lógó felhők között bujkáló repülők felé.
– Igaz, hogy ma reggel nem volt alkalmam mosakodni, de ezt azért mégsem kellett volna csinálni!
A légvédelem még dolgozott egy ideig nagy ricsajjal. Aztán csend lett. Átértek a hídon. Letértek az útról, mert mögöttük német teherautóoszlop dudált, és helyet kért.
– Jobb is, ha toronyiránt megyünk – mutatott előre Szobrász –, ott az állomás, ahonnan tovább kéjvonatozunk.
A hídtól az állomásig az út, hatalmas kunkort írt le.
Ezt igyekeztek átvágni. A teherautók az úton döcögtek egymás nyomában, a fiúk a kukoricaföldön.
Félúton lehettek a híd és az állomás között, amikor a légvédelem ismét ugatásba kezdett. A teherautók megálltak. A németek az árokba ugráltak.
– Olvastam egy álmoskönyvben – közölte Joe –, hogy légitámadáskor vasúti állomáson tartózkodni nem jelent jót. Inkább maradjunk itt, ezen az összkomfortos kukoricaföldön, amíg a madarak röpködnek.
Ott maradtuk. Nem bánták meg. Hanyatt feküdtek a szedett kukoricás szárai között. Fejük alá tették a hátizsákot. Így nagyszerűen láthatták, amikor néhány gép pont a fejük felett oldotta ki a bombákat. Azok gyönyörű ívben fütyültek el az állomás felé. Át is rendezték. Épületrészek, mozdonydarabok, sínek, talpfák és egyebek röpködtek a levegőben.
Valahonnan három vadászgép is előkerült. Észrevehették a teherautókat. Egymás után csaptak le az útra. Géppuskáik okádták a tüzet.
Amikor a harmadik vadász támadott, a fiúk alatt megmozdult a föld. Tűzoszlop vágott az útról a borús ég felé. A kocsisor elejéről öt autó eltűnt. Lőszert vihettek. Kettő fölborulva égett. A támadó gépen is nagyot lökött a légnyomás. Orra a föld felé fordult, és irányt változtatva a kukoricásnak tartott, ahol a legények hevertek. Néhány másodpercig úgy látszott, közéjük eszi a fene. A pilóta mégis úrrá lett a masináján, mert néhány méterre felettük dörgött el fülsértően. Aztán emelkedni kezdett, és hamarosan eltűnt.
A kukoricásban tátogás és fülek piszkálása.
– Ezt utálom leginkább az egész háborúban! – bosszankodott Joe. – Ezt a zajt. Nem lehetne úri módon, halkan, finoman csinálni?
Pillanatnyilag teljesült a kívánsága, mert minden lecsendesedett. A németek – már akik életben maradtak – visszakászálódtak az ép teherautókhoz. Összeszedték sebesültjeiket, és vizsgálgatták, hogyan mehetnének tovább. Az úton akkora gödrök ásítottak, hogy egy mozdony is belefért volna.
– Indulás! Nézzük meg, továbbjutunk-e innen vonaton.
Felszedték a hátizsákokat, ládákat, és laza csoportban az állomásra mentek.
Nem sok örömük telt benne.
Romba dőlt épületek, szerelvényroncsok, égnek ágaskodó, törött sínek. Egyetlen ép mozdony vagy vagon sehol.
– Nem úgy fest, hogy kéjutazunk!
Mégis sikerült. Ez viszont Festő Sándornak volt köszönhető. Egy öreg vasutassal társalgott, míg a többiek bámészkodtak. Az árulta el a továbbjutás lehetőségét.
– Ott a kanyaron túl, a völgyben, áll egy vonat. Az épségben van. Innen talán nyolcszáz méterre lehet. Kihúzott az állomásról a táncadás elől. Egy óra múlva elindul.
– Mi viszont azonnal... – közölte Festő. – Köszönöm a felvilágosítást!
A töltésen gyalogolva megtalálták a vonatot. Beszálltak. A szerelvény néptelen volt. A mozdony békésen pöfögött. Amint letelepedtek, szalonnát és kenyeret kaptak. Hentes osztogatta. Nagyon éhesek voltak. Alaposan nekiláttak.
A vonat elcsoszogott velük. Néhány állomás után a főnök rendelkezett:
– Készüljetek! A következő áltamáson leszállunk!
Ahogy lepakoltak, az eső szemerkélni kezdett.
– Ha köpködsz, visszaköpök! – fenyegette Joe a fejük fölött szétterülő, ronda színű felhőt, de az nem vette komolyan. Permetezett egyre alaposabban.
Nyúlós és nyirkos lett minden. Az út, amin indultak, egyre sárosabb.
Mire a második falut elérték, rájuk sötétedett. Beszállásoltak az iskolába. Előttük már aludtak ott katonák. Három teremben szalma a padlón. Megették a második adag szalonnát. Fogasra akasztották a vizes sapkákat, köpenyeket. Őrséget állítottak és aludtak. Jól.
Az ébredés nem hozott semmi örömöt, csak ólmos szürkeséget és további esőt.
– Szép menetünk lesz ma... – nézte Öcsi undorral a csöpögő ereszt.
– Ha ez így tart egy hétig – tapogatta még mindig nyirkos köpenyét Dalos –, akkor megrohadunk.
– A szagod máris kezd olyan lenni! – fintorgott Joe. 
Az iskola konyháján megfőtt a tea. Jólesett a forró ital a nyálkás reggelben. Kenyeret ettek hozzá, aztán útra készültek. Kedvetlenül szedelőzködtek.
A falun túl letértek az országútról. Szekérnyom vitt a hegyek közé. Azon caplattak hosszan elnyúlt sorban. A ládákat egyre nehezebbnek érezték.
– Ebben nem lőszer van! – nyilatkozott dühösen Satya.
– Hát mi?
– Szivacs! Ahogy esik rá az eső, megszívja magát. Egyre nehezebb.
– Gyöngülsz, Satya! – ugratta Joe. – Öregszel...
– Inkább rajtad látom az erőtlenedés tüneteit.
Joe lerakta a ládát.
– Látod ott a hegyoldalban azt a hatalmas követ? 
– Látom.
– Hát azt én öt évvel ezelőtt nem bírtam volna fölemelni. Most sem bírom. Hát gyöngültem én valamit is azóta?
Körülöttük nevetett a megtorlódott menet. Rövid időre az esőt is elfelejtették. Satya szólalt meg:
– Nyolc éve ismerlek, de még mindig szolgálsz meglepetésekkel. Főleg a száddal. Na, ha nem erőtlenedsz, fogd a ládát, és menjünk tovább!
Az első hegygerincnél pihenőt tartottak. Az eső elállt. Kis, csípős szél szaggatta a felhőket. Itt-ott kivillant az ég. Öreg, mohos, esővájta, szélkoptatta kőkereszt tövében telepedtek le.
Pihenő közben előkerült a parancsnok.
– A terep egyre nehezebb lesz. Nem vihetjük most magunkkal az összes hadianyagot. Lerakjuk itt, az úttól kicsit távolabb. Holnap szerzünk valami szekeret, és elszállítjuk. Ikrek! Maradjatok itt őrségben. Nem kell virrasztani, csak legyetek mellette. Sötétedés után nem tüzelhettek. Ez érthető.
A ládákat kinyitották. Mindenki a hátizsákjába tömködött lőszert, kézigránátot. A visszacsukott ládákat halomra rakták távolabb a kereszttől, a bokrok között.
Egy óra múlva továbbindult a zászlóalj. Satyáék maradtak.
– Rengeteg időnk van estig, – állapította meg Satya.
– Időn kívül egy kilónyi kenyerünk holnap délig – leltározta az élelmet Öcsi.
– Egyik-másikunknak ezenkívül esze is van! – önérzeteskedett Joe. Nekifordult az erősödő szélnek, aztán nyilatkozott: – A szél északkeletire fordult. Ha nem akartok hajnalra fagyasztott kakassá dermedni, csinálnunk kell valamit.
– Például?
– Például fölrakjuk a ládákat szélfogónak. Négyet lent hagyunk fekvőhelynek. A halom tetejét beborítjuk ágakkal, hogy ne lehessen messziről kiszúrni. A rakás mellesti négy ládán fekvőhelyet csinálunk avarból. Az a rész szélvédett.
– Ügyes kis turista vagy! – dicsérte Öcsi.
– Akkor kotord szét az avart itt, a ládáktól két méterre, szedj fát, és rakj tüzet! Most még világos van. Nem látszik. Ügyelj, hogy ne nagyon füstöljön. Igaz, van egy kis köd. A füst sem igen látszik.
Öcsi nekiállt a tüzelésnek. Satya és Joe átrendezték a ládákat. Kerestek viszonylag száraz avart. Odahordták a fekvőhelynek szánt ládákra.
Amikor készen lettek, ettek egy karéj kenyeret. Megsózták és törögették. Öcsi kulacsából megitták rá a vizet. Egy ideig ültek a ládákon, és bámulták a kis tüzet. Joe szólalt meg:
– Szedjetek bőven rőzsét. A magasságos úristen sem tudja, mikor jönnek majd ezért a durrogós holmiért. Kell a fa.
Beszúrt négy ágasfát a tűz köré. Rá keresztbe ágakat rakott. Arra pakolta a rőzsét, amit a másik kettő hozott. Magyarázattal is szolgált hozzá:
– Ha esik, nem éri a tüzet. Az alsó ágak meg állandóan száradnak. Rájuk is fér. – Hirtelen hangot változtatott: – Lapítsatok, fiúkák! Ne nyüzsögjünk, mert a völgyben nagy a forgalom.
Igaza volt. A fiúk takarásba húzódtak. Onnan figyelték a völgy mélyén futó patak mellett vonulókat.
Hosszan elnyúlt sorokban fáradt katonák meneteltek a front felé. Botorkáló lovakon tisztek ültek. Harsánykodásuk néha a hegytetőre is fölhallatszott, de nem volt meggyőző.
A vonulás alkonyatig tartott. A tűzre már nem tehettek. Lassan el is aludt.
– Na, konzerváljuk magunkat! – szólt Öcsi.
Levették köpenyüket. Belevackolták magukat a ládákon levő avarba. Magukra csavarták a köpenyt és a pokrócot. El is aludtak hamar.
Nyugtalan éjszakájuk volt. Nem mintha a hidegen kívül bármi is zavarta volna őket egészen hajnalig.
Akkor azonban igen.
Éppen elindult a világosság, hogy kiszorítsa a feketeséget a deres erdőből, amikor a süket csöndben távoli mocorgásra figyeltek fel. Olyan zaj volt, mintha egy-két ember botorkálna a fák között. Zörgött az avar, pattant egy hullott ág, csapódott egy gally. Rövid időre abbamaradt a zörgés, majd újra kezdődött. Sőt közeledett.
Már álltak mindhárman. A zaj nem az út felöl jött. A ládahalomra könyökölve meresztették szemüket, fülüket és géppisztolyukat a bozótos felé.
Idegtépő egy perc telt el. Joe felfedezett valami mozgolódó tömeget a zaj irányában. Úgy látszik, Satya is meglátta, és nem bírta tovább idegekkel meg cérnával, mert géppisztolya lángcsóvát kezdeti köpködni. A reggel csöndje megtelt dörgéssel.
A tömeg a bozótban ágakat törve ugrott. Majd két-három tántorgó lépés után eldőlt. Recsegett a bozót.
Joe géppisztolyát maga elé tartva, hogy arcát az ágaktól védje, rohant oda. A másik kettő mögötte.
– Borjú... – állapította meg, amikor odaért. – Közönséges, szelíd borjú. Sőt! Így döglötten még szelídebb.
– Biztos elkódorgott valamelyik faluból... – vélte Öcsi.
– Most mi az istent csinálunk? – tolta feje búbjára Satya a sapkát.
– Negyedóráig semmit – javasolta Joe. – Ha addig nem csődít ide senkit a pukkantyúd hangja, akkor már nem is fog.
Nem csődített. Úgy látszik, éppen néptelen volt a környék. Megvárták lelkiismeretesen a tizenöt percet, és működésbe léptek.
Öcsi tüzet rakott a tegnapi parázs helyén. Lehetett, mert az odakészített ágak szárazak voltak, az erdő pedig már szépen világosodott. A tűz fénye nem árulkodott.
Nyársra tűzték a rohamkéssel kibontott borjúmájat. Sütötték, sózták és ették.
Bőséges reggelijük után üldögéltek a ládákon. A nap kibújt, a dér tünedezett.
– Min töprengsz, Satya?
– Ha te felelnél rá, biztosan azt mondanád, hogy ládán. Én viszont azt: mi az isten haragjának vagyok én itt?
– Igaz! Lehetnél rosszabb helyen is.
– Tény. De én nem vagyok sem kommunista; sem kiscserkész, sem az emberiség önzetlen jótevője. Egyszerűen át akarom vészelni ezt a rohadt háborút, és nem akarok segíteni azoknak, akik rombolnak, és kirabolnak minket. Akkor mi a nyavalyának partizánkodom?
– Mert úgysem tudtál volna tovább lapítani. Vagy ezen az oldalon állsz, vagy azon.
Öcsi is beleszólt:
– Kálmán bácsi mondta egyszer: "A háborúban az is hős lesz, aki előrefelé menekül."
– Igaza volt – ismerte el Joe –, csak azon röhögök, ha belőlünk egyszer hőst csinálnak. Egyébként nagyon délceg szobor lennék a Kálvin téren. Azt viszont kikötöm, hogy a szökőkútból ne víz spricceljen, hanem minimum bor, de inkább pálinka. Egy remek emléktáblát is megérdemelnék valamelyik egyetem falán. Illik az egyéniségemhez.
– Megrémülnék – mondta Öcsi –, ha nem hülyéskednél. Azt hinném, beteg vagy. Tulajdonképpen most mégis igazat marháskodsz. Ide kerültünk. Senki nem tehet róla. Mi sem. De ha az ember, miközben az irháját menti, elkövethet valami hasznosat úgy menet közben, akkor fölöttébb ocsmány alak lenne, ha nem csinálná.
– Helyes a bőgés, Öcsi! A "menet közben" pedig azt jelenti, hogy mentjük az irhánkat a boldogabb jövendő számára.
Most Satya szólt bele:
– Magasröptű vitánk teljesen elméleti. Míg dumáltatok, rájöttem, miért vagyunk itt. Mert máshol nem lehetünk. Utáltuk a németeket és nyilasokat a módszereikkel együtt. Értelmetlennek tartottuk a háborút az oroszok ellen. Lógjuk a katonaságot. Ezek után nehezen bérelhettünk volna szobát a Gellért-szállóban a háború végéig.
– Kár... – ábrándozott el Joe, miközben kétes tisztaságú kezével borostás állát simogatta. – Pont most csöngettem volna a szobacicának, hogy hozzon fel egy pohár erős, de rövid kávét, egy erős, de hosszú konyakkal. Azután készítse el a fürdőmet kellemesen langyosra. Ehhez vagyok szokva minden hajnalban, így tíz óra körül...


XXI. FEJEZET
Kiderül, hogy mindig a töltetlen puska sül el,
a kézigránáttal nem lehet cigarettára
gyújtani, a front pedig lyukas. Még az
ember is átfolyik rajta, de ez semmi örömet
nem szerez a németeknek
– Autó, repülőgép, szekér sehol? – kérdezte Joe Hadnagy Sándort, amikor dél körül megérkezett vagy ötven kedvetlen legénnyel.
– Nincs, Joe. Semmi szállítóeszköz.
– Két kis piskótakacsónkban nem messzire visszük ezt a dögnehéz cuccot.
– Nem is visszük, csak egy részét.
– A többi? Hosszú pillanatok becsületes munkájával loptuk, raboltuk össze! Most itt hagynánk?
– Nem hagyjuk. Amit nem tudunk elvinni, elássuk. Hoztunk néhány szerszámot. Majd eljövünk érte, ha szükség lesz rá. – Már rendelkezett is: – Itt, a kereszttől jobbra kezdjetek ásni! A hátizsákokat tömjétek meg lőszerrel! Igyekezzetek, mert elég hosszú utunk lesz még ma!
A fiúk mozdultak és csinálták.
– Hentest és Mészárost magaddal hoztad?
– Itt vannak valahol. Mért kérded?
– Lenne számukra egy kis különmunka.
A két szakember megnyúzta, feldarabolta a borjút. Darabjait elrámolták a hátizsákokba. Gödörbe rakták a ládákat, betemették, és avart terítettek rá.
Aztán elindultak, és belegyalogolták magukat az ismét szemetelő esőbe és a korán sötétedő decemberi délutánba.
– Fűteni is akarsz útközben? – célzott Joe az Öcsi vállán billegő kályhacsőszerű páncélökölre. A cipekedő azonban nem hagyta magát ugratni. Nem válaszolt.
Ösvény fölfelé, ösvény lefelé, szekérút a völgy hosszában, aztán megint elölről.
– Lemegyünk a földgömbről? – érdeklődött az érlelődő sötétségben Satya, amikor megint hegygerincre érkeztek.
– Ne türelmetlenkedj! Most már csak lefelé megyünk.
Úgy is volt. Hosszú ereszkedés után folyópartot értek. A folyó mellett zuhogó esőben gyalogoltak tovább. Még fél óra, és tanyák bukkantak elő a sötétből.
A házak előtti feketeségből két őr bújt elő. Nem szóltak semmit, csak áztak csendesen és kedvetlenül.
Pillanatnyilag kevés látszott a tanya hosszú uradalmi épületeiből. Az ablakok kivilágítatlanok. A menet szótlanul szétoszlott. A fiúk elszéledtek az épületekbe.
Hadnagy és az ikrek arra tartottak, amerre az egyetlen pislákoló fényt látták.
Apró parasztszobába, léptek be. Négy szalmazsák a földön. Majdnem betöltötte az egész helyiséget. A sarokban asztal, pad. Olt ült a parancsnok. Mellette Géza és Tibi. Gondterheltnek látszottak.
– Jelentem, a parancsot végrehajtottuk – közölte Hadnagy.
– Üljetek le! Fáradtak lehettek.
Ledobták a hátizsákokat és a csurgó köpenyeket.
– Minden simán ment?
– Simán. Nem találkoztunk egyenruhásokkal. Hoztunk egy borjút is. Két étkezésre elég lesz. Satya lőtte.
Az erdőben kóborolt. A borjú.
Joe egy ideig az arcokat figyelte, aztán szólt:
– Mi van veletek, főnök? Vadkörtébe haraptatok? Savanyúak vagytok, mint a sörecet.
– Baj van, Joe...
Hiányérzetem volna, ha nem lenne. Most éppen micsoda?
– A fiúkkal... Valami hiba lehet. Ha így folytatódik, szétzüllik a társaság.
– Miből gondolod?
– A mai napból. Egy banda engedély nélkül vadászni ment. Teledurrogtatták a környéket.
– Lőttek valamit?
– Az égvilágon semmit.
– Súlyosbító körülmény. Hát még mi volt?
– Hárman eltűntek. Néhány óra múlva visszajöttek szekérrel. Rajta egy hordó bor. Rabolták a szomszéd faluban.
– Mit csináltál velük?
– Visszazavartam őket borral együtt. Ha így megy tovább, szétesik a zászlóalj.
– Talán nem. Adj nekik munkát!
– Mit?
– Küldd ki az egyharmadát földeríteni. A többieknek rendeld el a lövészetet, fegyverápolást, gránátdobálást. Rájuk fér.
– Igazad lehet, de egy térképünk sincs, aminek alapján a járőröket eligazítsam.
– Egy nincs is, de több van! – vigyorgott Joe, és bontogatni kezdte hátizsákját. – Iskolában voltunk elszállásolva. Megnéztem a szertárt. Három jó turistatérképet magamnál felejtettem. Parancsolj! – rakta az asztalra a kissé nyirkos papírokat.
– Ez a Joe nem kleptomániás! – állapította meg Hadnagy. – Azok összelopnak minden marhaságot. Ő csak használható dolgokat szerez.
– Jó térkép! – fejezte ki elégedettségét a parancsnok. – Részletes. Huszonötezres.
– De milyen jó! – örvendezett Hadnagy Sándor. – Azonnal kiderül belőle, hogy hamarosan hurcolkodhatunk.
– Ez hol van rajta? – hitetlenkedett Öcsi, aki örült, mert ismét tető volt a feje felett, és nem áztatta az égi áldás.
– Itt! – mutatta Hadnagy, és rábökött egy pontra. – A folyó mellett vagyunk. A front északra van tőlünk. Ne kérdezd, hol, mert nem tudom. Az viszont biztos, hogy ez a völgy a használható útjával együtt visszavonulási terep lesz.
– Akkor pedig – folytatta Joe a gondolatot – elárasztanak bennünket a dicsőségesek, mint a tetvek.
A parancsnak szólt közbe:
– Igaz, de ez még nincs a nyakunkon. A holnapi nap éppen alkalmas lesz egy kis tájékozódásra.
Az ikrek ott aludtak három padon a konyhában aznap éjjel, Reggel Joe meg is állapította:
– Tény, hogy ez a konyha hideg; de legalább a pad kemény. Viszont jólesően büdös van... – És kitárta az ajtót.
Odakint apró hópihék táncoltak a szürkeségben. A földön ujjnyi fehér takaró. A sár ropogósra, keményre fagyott.
– Sorakozó! Parancshirdetés! – hangzott kintről Géza hangja.
Elég gyatra sorakozó volt. A létszámból két ember hiányzott. Kiderült, hogy még este eltűntek. Leléptek. Elegük volt a partizánéletből, mielőtt puskaport szagoltak volna.
Csak a háború után tudták meg a többiek, hogy a két lógós nem jutott haza. Esztergomnál tábori csendőrök kapták el őket. További sorsuk ismeretlen, de elképzelhető.
– Az első tíz egység öt-öt fővel felderítésre indul! Útvonalvázlatokat Hadnagy Sándor ad. Feladat: felderíteni a front helyzetét. Ez az első három egység feladata. A többi hét a környéken tartózkodó katonai erők nagyságáról és mozgásáról tájékozódik. Harcba csak önvédelem esetén bocsátkozhatnak. Indulás egy óra múlva. Visszaérkezés lehetőleg sötétedés előtt. – A parancsnok hangja nagyon határozottan csengett. Folytatta is: – A többi húsz egység számára a feladat délelőtt fegyverápolás, délután éleslövészet és a gránátdobás gyakorlása. A lövészetet Zászlós Sándor, a gránátdobást Géza vezeti. Végeztem! Oszolj!
A kemény hang és a feladatok megmozdították a társaságot. Az elcsattanó vezényszóra úgy ugrottak széjjel, mintha régen összeszokott katonák lennének. Az egységparancsnokok átvették az irányítást.
Reggeli után a felderítő egységek elindultak. A többiek fegyvereket tisztogattak, olajozlak, ruhát varrtak, fehérneműt mostak.
Az ikrek otthon maradtak. Két másik Kovács Sándorral együtt a fegyvereiket dédelgették. A géppisztolyok után a revolverek kerültek sorra. Joe még akkor is piszmogott vele, mikor a többiek már abbahagyták. Kiürítette hatalmas forgópisztolyát, törülte, olajozta. Mikor már elég ragyogónak találta, letette az asztalra. Ekkor hívták ki az udvarra:
– Joe!
– Mi van?
– Gyere ki!
Kiballagott.
– Értesz te ehhez a légelhárító puskához? – mutatott neki Dalos egy rettenetesen hosszú csövű jószágot.
– Ért hozzá a nehézség! – vallotta be Joe. – Töltény van hozzá?
– Van.
– Tár van?
– Nincs.
– Akkor töltheted egyenként. Vadászni jó. Másra nem.
Ebben maradtak. Joe visszasétált a konyhába, ahol látszólag minden változatlan volt. 
Látszólag!
Öcsi és Satya az ócska szekrény két ajtajához támaszkodva beszélgetett az időjárásról vagy valami egyéb világmegváltó dologról.
Joe bejött, és felmarkolta az asztalról az általa fényesre és olajtól csöpögősre rendezett hatalmas forgópisztolyt. Bal szemét behunyva emelte fel úgy, hogy Öcsi és Satya közé célzott a szekrény körepére.
– Ha most lenne benne töltény – mondta hunyorítva –, ha nem én szedtem volna ki belőle személyesen, akkor most kilőném közületek a zárat.
Óriási dörrenés. A zár cafatosan szakadt darabokra. Joe sápadtan állt. Keze még meredten tartotta a revolvert. Satya és Öcsi a pukkanás pillanatában egy kicsit oldalra ugrottak. Azután hol a rapityára ment zárra, hol Joe-ra nézték.
– Nem igaz... – bámulta Joe a füstölgő pisztolyt.
– Igaznak látszik... – vélte Satya.
– Én szedtem ki belőle a töltényt az utolsó szemig... – magyarázkodott Joe. – Átolajoztam. Nem lehetett benne egy darab sem. Úgy nem lehet olajozni...
Megvizsgálta a mordályt. Lefelé tartva a csövét, körbeforgatta a dobot. Minden töltény a helyén. Egy kilőtt hüvely, a többi érintetlen.
– Messzi környéken két oltári nagy marha található – tett Joe önvallomást. – Az egyik én vagyok, a másik az a barom, aki minden szó nélkül megtöltötte szívességből ezt a kéziágyút, míg én kint voltam.
– Csak Hentes Sándor lehetett. Ő babrált itt valamit az asztalon, mikor Dalos téged kihívott.
– Majd megdícsérem érte! – ígérte Joe nem valami barátságosan. – A hideg citerázik a csigolyáimon arra a gondolatra, hogy rátok is foghattam volna ezt a precízen dolgozó szerszámot, abban a biztos tudatban, hogy üres.
– Nagyon megpofoztalak volna, ha agyonlősz! – fenyegetőzött Satya.
– Remélem, mára elég a durrogós izgalmakból – nyilatkozott óhajáról Öcsi.
Nem volt elég. Ez azonban csak délután derült ki.
Ebédeltek a borjúból, azután gyakorlatra mentek a folyópartra. Ötfős egységenként csinálták. Gránátot dobáltak célba a vízpart felé. Először nyelest, aztán tojást.
Salyáékkal szemben kis, fából épített ladikkikötő nyúlott be pár méterre a víz fölé. Lehetett tőlük vagy száz méterre. Túl volt a dobás határán.
Eldobtak fejenként két nyelest. Dalos kifogásolta Satya dobásait.
– Túl gyorsan dobod. Valami marha ellenfél visszadobja.
Satya megmérgesedett.
– Ne tedd-vedd magad, Dalos! Három héttel ezelőtt még a tisztelettől csak lábujjhegyen mertél elmenni egy kézigránát előtt. Most meg azzal akarsz cigarettára gyújtani. Ez sem kisebb hülyeség, mint az.
Vita közben eldobták az első sorozat kis piros csíkos tojásokat. Nem is rosszul. A célban és közvetlenül mellette durrogtak.
A második és egyben utolsó sorozat eldobására vártak parancsot, amikor Öcsi szeme kitágultan meredt az előtte áltó Dalos kezére. Joe tekintete követte a meredezés irányát, és az ő fekete sapkája is emelkedni kezdett.
Dalos lefele lógatott jobbjában kibiztosítottan üldögélt a gonosz tojásgránát. A robbanást akadályozó kupak lecsavarodott, és éppen akkor pottyant a hóba.
Dalosnak fogalma sem volt, mit tart a kezében, mert most is Satya dobását akarta kritizálni. Azt figyelte. A kezéről megfeledkezett.
Öcsi és Joe viszont tudták, hogy a Dalos kezében tartott marhaság ettől a pillanattól kezdve a legkisebb ütésre vagy egy komolyabb rázásra fölrabban. Eldobni sem lehet, mert a dobás lendülete is működésbe hozhatja. Nincs benne késleltetés, azonnal szétveti magát, ha ingerlik.
Dalos nem vette észre. Satya dobására várt.
Valamit tenni kellett.
Öcsi előrelépett, és megfogta óvatosan Dalos kezét a gránáttal együtt. Közben nyugodt hangon szövegelni kezdett:
– Ne ugrálj, és ne ijedezz! Főleg a kezed ne rángasd! Nézz le szépen, nyugodtan. Leltározz, hogy mi van a kezedben!
Dalos hetykén, de követte a tanácsot. Ezzel vége is szakadt a hetykeségének, színe pedig a patyolat alsóneműéhez lett hasonlóvá. Keze mereven szorítatta az eleven veszedelmet.
– Mit csináljak? – lehelte halkan, mintha attól félt volna, hogy gránitja a hangos szótól is fölrobban.
– Ha rám hallgatsz – javasolta Joe –, elindulsz nagyon nyugodtan, minden lépést kitapogatva, egyenesen a vízhez. Rámégy a ladikkikötőre. Ott kitartod ezt az átkot a folyó fölé, és elereszted.
Dalos elindult. A lába ólomból volt, a keze merev fa. Eltartatta magától a gránátot, amennyire csuk tudta. A homlokáról patakzó izzadság csípte a szemét. Nem merte letörölni.
A szárméteres út talán öt percig is eltartott. A többiek mozdulatlanul figyelték.
A kikötő deszkáin megállt. A tojást lassan a víz fölé emelte. Az elengedés pillanatában odébb ugrott a kikötődeszkák takarásába.
A gránát a víz színéhez ütődése pillanatában robbant. Csinált egy kisebbfajta zuhatagot. Dalos nem bánta. Leült a kikötő szélére.
– Olyan vagy, mint akit kimostak – kedveskedett neki Satya, amikor odaértek hozzá.
– De ki is csavarták... – toldotta meg Joe.
– Maradjatok! – kérte őket Dalos. – Ilyen hosszú utam még az életben nem volt.
– Ne is legyen! – kívánta Öcsi őszintén.
Visszaballagtak a tanyába. Már érkertek a felderítők. Sorra jelentettek a parancsnoknak. Lassan kialakult belőle egy körülbelüli helyzetkép. Nem volt valami derűs.
A front negyven kilométernyire északra. A hegyeken túl, a keleti részen már visszavonulnak a németek. A magyar egységek a front irányába mozognak. A völgyekben mindenütt szivárognak a németek hátrafelé. Visznek magukkal mindent, ami mozgatható.
Kósza Sándorék egysége különösen érdekeset jelentett.
– Tőlünk északra, tíz kilométerre német nehéztüzérség állt le. Behúzódtak egy völgybe. Nagy lövöldözésre készülnek – következtetett Kósza –, mert óriási rakás lőszert halmoztak föl maguk körül.
– Számoltatok? – kérdezte fojtott izgalommal a főnök.
– Igen. Tíz nagy ágyú, öt kicsi. Néhány aknavető. Harminckét teherautó, és náci, mint a nyű.
– A térképen tudod a pontos helyet?
– Persze. Itt vannak! – bökött biztonsággal egy pontra a fiú.
– Vázlatot is tudnál róla rajzolni?
– Miért ne?! – Ceruzát vett elő, és egy kockás blokklapra firkálni kezdett. Közben magyarázott: – Itt a folyó, itt az út. Ebben a nyitott keresztvölgyben állnak. Jó kilövésük van, és az út felöl jól védhető az állásuk.
Kitűnő, méretarányos kis vázlat sikeredett. Kósza is gyönyörködött benne.
– Remekmű! – dicsérte a saját ügyességét.
– Az lenne – kötött bele a parancsnok –, ha nem itt lenne, hanem ötven kilométerrel északabbra.
– A front másik oldalát gondolod?
– Pontosan.
– Azon nem múlik!
– Vállaljátok?
– Nekünk kell vállalnunk! – mondta határozottan. – Mi régen körözött fickók vagyunk, és évek óta szervezett munkások. Mindhárman internálásból léptünk le.
A két másik Kósza vigyorgott és bólogatott.
– Mikor indulnátok?
– Eszünk egy hosszút, és pihenünk egy rövidet. Két óra múlva mehetünk. Akkor a reggeli világosodásig van tizenkét óránk. Ennyi idő az egész háború megnyeréséhez elég.
– Bízom bennetek...
– Teheted, főnök! Nekünk akad törlesztenivalónk!
– Most lehet!
– Hol menjünk neki a frontnak?
– A hírek szerint itt volt délelőtt a legcsendesebb – mutatta a vezér. – Tartsatok egy kicsit északkeletnek, aztán a fületek után menjetek. Vigyetek három vázlatot. Csavarjátok bele a pisztolyozok csövébe. Nem lehet tudni, mi történik. Így akármikor megsemmisíthetitek.
A három Kósza két óra múlva elindult. Jókedvűek voltak és bizakodók. Vidáman fityegeti hátukon a géppisztoly, amint búcsú után belemasíroztak a bizonytalan alkonyatba.
A szobában csönd maradt utánuk.
– Sikerül-e?... – mondta ki Joe mindannyiuk néma kérdését.
– Ügyes fickók ezek! – bízott bennük Szobrász.
– Jó nyílt parancsot is kaptak. Egy darabig igazolhatják vele magukat! – toldotta meg a bizakodást Vegyész.
– Megtudjuk majd, hogy sikerült-e – jelentette ki a parancsnok –, ha nem is közvetlenül értesülünk róla. Ikrek! Holnap délelőtt elsétáltok végig ezen a hegygerincen – mulatta a térképet. – Megálltok itt, és nem mozdultok. Innen bekötni az egész keresztvölgyet, ahol az ágyúk vannak. Ha sötétedésig nem történik semmi, hazajöttök ugyanazon az úton. Remélem, történik...
Másnap megint szitált a hó. A főnök kihirdette a társaságnak, hogy ez az utolsó napjuk a tanyán. Pihenjenek, készüljenek. Valószínűleg hosszú lesz az útjuk.
– Utálom a gyaloglást! – nyafogta valaki.
– Rendelj hintót! – javasolta Joe. – Lehetőleg négy lóval. Szívesen betársulok. Végszükségben megesszük a pacit.
– Bolond!
– Nem is, mert nagyon értelmes állat!
Satyáék mentek a parancs szerint. Felkapaszkodtak a hegytetőre. A gerincen észak felé tartottak az egyre fehérebb erdőben.
Gyalogoltak két órát. Egy csúcs alatt, ritkás bozótban állapodtak meg. Talán kilométernyi távolságból tisztán látták a német üteget. A hóesés elállt. Berendezkedtek hosszabb tartózkodásra. Száraz ülőhelyet készítettek a fák tövében. Hátukat a törzsnek támasztották. Beszélgettek, nézelődtek.
Sokáig semmi sem történt. Már dél is elmúlt. Kezdtek elgémberedni, amikor egyre erősödő finom berregésre figyeltek fel.
– Varrógép! – mutatott Joe az égen közeledő apró pontra.
Hamarosan kiderült róla, hogy kis kétfedelű repülőgép. A hangja tényleg olyan, mint a varrógépé. Magasan jött, és fönn körözni kezdett.
Három perccel a megérkezése után elnyújtott üvöltés hangzott fel a szemközti hegyek felől. A süvítő tűzcsóva majdnem súrolta a hegytetőt, majd mintha elfáradt volna, füstcsíkot húzva lefelé kanyarodott. Lecsapott és robbant. Dörrenését egy ideig labdázták a hegyoldalak. A robbanás az ágyúktól ötven méterre dobta magasba a földet.
– Valami újfajta rakéta – szögezte le Öcsi.
De nem sokáig szögezhette, mert fél perc múlva újabb csomag süvöltött át a hegygerinc fölött. Az ágyúk között robbant.
Erre a németek rohantak az agyúktól az erdő felé, mint a hangyák, ha megered az eső. De igazuk is volt. A következő pillanatban remegő vonyítással telt meg a környék. Tűz- és füstvonalak cikáztak. A robbanások folyamatos földrengéssé olvadtak össze. Már számolni sem lehetett. Ágyúk dőltek, szakadtak. Lőszerkupacok robbantak, teherautók váltak aprófává.
– Így, távoli tűzijátéknak, tökéletes! – borzongott Joe.
– Ilyen lehet a pokol – mondott véleményt Satya. Tíz percig tarthatott a zajos színjáték. A földet megforgatta a völgyben. Aztán hirtelen abbamaradt. A kis varrógép még kerepelt egy kört a szürke ég alatt, majd ő is átadta helyét a csöndnek.
– Mehetünk! – tápászkodott fel Satya.
A hazavivő út szótlan töprengésében azt hitték, hogy mindent tudnak. Pedig közel sem.
Nem is sejtették, hogy a harcok hullámzása közben egy váratlanul előrenyomuló szovjet ék erősen megközelítette a német tüzérségi állást. Azt sem tudtak; hogy Kószáék így sokkal hamarabb értek át a fronton, mint remélték volna.
Az ék később visszahúzódott taktikai okukból, de akkor már nem volt német tüzérségi állás, mert a térképvázlat jó kezekbe került. A többi a rakétások érdeme.
Az ikrek csak annyit tudtak, amennyit Joe jelentett a parancsnoknak
– Német ütegállás nincs. Kószáék ezek szerint valahol vannak.



XXII. FEJEZET
Partizántanya felé közeledni rossz tréfa.
Gépeket eltulajdonítani még rosszabb tréfa.
A legrosszabb tréfa mégis a halál
– Megint halastó van a köldökömben! – közölte Joe, miközben igyekezett lépést tartani a hegyoldal ösvényén az előtte és mögötte lépkedőkkel.
Igaza lehetett, mert bakancsa időnként bokáig merült a lucskos hóban, ami alul olvadt, fentről meg egyre esett. Nagy, laza, vizes pelyhek ereszkedtek állandóan. Olvadt a hó a sapkáján, köpenyén, és könyörtelenül szivárgott befelé. Ideje volt rá, mert egész nap mentek, és egész nap esett.
Még nem kezdett alkonyodni, amikor magasan a hegyek között megtorlódott a menet. Szélvédett kis völgyben remekül épített, nem is apró ház állt előttük. Ajtajában egy időtlen öregasszony.
– Hol a Piroska? – kérdezte Joe váratlanul.
– Miféle Piroska? – értetlenkedett Festő Sándor.
Joe magyarázattal szolgált.
– Erdő van, ház van, nagymama van, én pedig farkasnak érzem magam az éhségtől. Csak Piroska hiányzik a meséből.
– Nekem inkább a kosara a kajával meg a meleg kemence! – óhajtotta Doktor Sándor, miközben gémberedett kezét dörzsölgette.
– Látszik, hogy csak messziről szimatolod az igazi kultúrát! A kemencének semmi köre Piroskához.
Az a Jancsi és Juliska kapcsolt része a boszorkánnyal való kombinációban.
– Nincs mese! – szólt közbe a parancsnok, miután néhány mondatot beszélt az öregasszonnyal. – Ott egy vadászkastély – mutatott a hegyoldalba.
Tényleg ott volt. Eddig észre sem vették a fák közé bújó épületet.
– Százan oda szállásolunk a kastélyba. Az első húsz egység. A többi tíz ide a házba. Itt is van három üres szoba. Bőven elférünk.
Elfértek. Behordtak egy óriási adag szénát, ami a téli vadetetéshez állt boglyákban a ház háta mögött. Begyújtottak a cserépkályhába, és kezdték magukat jól érezni.
Jóérzésüket még fokozta a meleg puliszka, amit a kastély padlásán talált kukoricalisztből főztek az udvaron, egy méreten felüli üstben.
Örség ment ki a tanyához vezető ösvényekre. A többiek lefeküdtek. Ringatásra nem volt szükség.
Reggel teát ittak, és megették a megmerevedett maradék puliszkát.
– Csípnek a téli szúnyogok! – célzott a fagyos időre Joe.
Igaza is volt. A hó ugyan még este elolvadt, de a reggel csípős és deres lett. Kopogósra fagyott minden.
– Pedig ma őrségben leszünk... – vigasztalta őket Satya.
Amikor rájuk került a sor, öten vonultak ki a hegytetőre, az északról vezető ösvény mellé. Keszeg Sándor és Kese Sándor ment velük. Mindkettő olyan volt, mint a neve. Magyarázat nem kell hozná.
A tanyát nem közelítheti meg senki idegen! – adta induláskor az eligazítást Hadnagy. – Ha úgy tátjátok, hogy a közeledők elkerülnek bennünket, tartsátok őket szemmel, de hagyjátok a fenébe!
Viszont ha egyenesen ide tartanak, nem maradhatnak életben.
– Világos beszéd! – könyvelte el Öcsi.
– Joe az őrségparancsnok! Négy óra múlva megy a váltás.
Az őrhely nyolcszáz méterre lehetett a tanyától. Bükkös, tölgyes, bokros hegygerinc. A szomszéd hegy tetejéig belátható az ösvény. Csak a völgy alján futott takarásba.
Joe beosztotta a soros figyelőket. Aki ügyeletes volt, annak a szemközti hegytetőről futó ösvényt kellett figyelnie. Tízpercenként váltották egymást.
Az első óra zavartalanul múlt el. A második nem. Nagyon nem.
Keszeg, aki a soros figyelő volt, megszólalt csöndesen:
– Mozgást látok az ösvényen... 
Fölugrottak.
– Fedezékbe az ösvény két oldalán! – rendelkezett Joe. – Satya átjön velem a túloldalra! Ti maradjatok itt! Moccanás nélkül álljatok a fák mögött!
Végrehajtották az utasítást, és figyeltek. Már látszott, hogy nyolc sötét ruhás, fegyveres alak ereszkedik a szemközti hegytetőről.
– A legrondább fajta... – morgott Satya. – SS-ek.
– Lehet még egy dobásuk. A völgyben az ösvény elágazik. Ha eltérnek balra, jó. Nekik...
Negyedóra telt el pokoli csöndben. A fekete ruhás csapat kibukkant a takarásból. Egyenesen a fiúk felé tartott. Már az is látszott, hogy ötnél géppisztoly van, háromnál puska.
Joe eleresztette az utolsó szónoktatot:
– Srácok! Mi vagyunk előnyben, mert ők nem tudnak a létezésünkről. Nem szabad a dolgot elszúrni! Senki nem mozdulhat és nem lőhet énelőttem. Amikor viszont a kereplőmmel sorozatot kezdek, mindent bele! Ha valamelyiktek elhamarkodja a dolgot, lelövöm, és utána még fenéken is rúgom! Minél közelebb vannak hozzánk, annál jobb nekünk, és annál rosszabb nekik.
Ezzel elhelyezkedett úgy, hogy két faág között fél szemmel látta az utat, és megmerevedett. Géppisztolyát lazán az ösvény felé tartotta. A fiúk utánozták.
Joe becsülgette a távolságot. Ötven méterre vannak, harmincra... még húsz... még tizenöt...
Satya idegesen sandított Joe felé.
– Megörült ez? Vagy rossz a géppisztolya?
Amikor azonban az arcát meglátta, nyugodtabb lett. Már amennyire az adott körülmények közölt valaki nyugodtabb lehet. Joe összeszűkült szemmel nézett a közeledőkre, és géppisztolya lassan emelkedett. Mozgását észre sem lehetett venni.
Ebben a pillanatban Kese fegyvere kerepelni kezdett. Hosszú sorozatot ontott ki a tíz méterre levő németek felé. Az élen bandukoló szétcsapta a karját, és elvágódott.
Fél másodperc múlva már a másik négy kereplő is szólt. A fekete ruhás alakok sorra roskadtak össze, mint a bábuk, amelyiknek elvágják a madzagját.
Csak a két utolsóval akadt probléma, akiket az előttük haladók takartak a testükkel.
Az egyiknél puska volt. Hasra dobta magát az ösvény mellett, és csőre nyomott egy töltényt. Lőni már nem maradt ideje. Öcsi sorozata csapkodta körülötte az avart. Úgy látszik, nem csak azt, mert a fickó hirtelen lecsapta a puskát, és a fejét csendesen melléje hajtotta.
Ebben a pillanatban szemközt gonosz, rövid ugatásukkal megszólalt egy géppisztoly. A nyolcadik németé. Sikerült egy fa mögé fedezékbe ugrania, és már sorozott is. Méghozzá jól.
Keszeg tapasztalhatta. Ő már azt hitte, vége az egésznek. Bújt elő a fa mögül. A német első sorozata után csípőjéhez kapta a kezét, és elvágódott.
A fatörzseken kopogó sorozatok közben Joe egy pillantással fölmérte a helyzetet, és a messze balra álló Satyának intett. Szólt is.
– Keríts! Ti pedig – mondta a többieknek – időnként lőjetek! A pofátokat nem kell kidugni! Kár lenne érte. Csak ez a marha ne mozduljon el onnan, ahol van.
Satya kúszni kezdett balra. Hamarosan tiszta rálövése kínálkozott a fához simuló németre, aki éppen kézigránátot húzott elő a táskájából.
Satya gondosan célzott. A német elgyújtotta a gránátot. Csattant a lövés. A fekete ruhás nekidőlt a fának. Erőtlen kezéből földre csúszott a sziszegő gránát. Csak annak a robbanása döntötte földre.
Joe ismét parancsolni kezdett:
– Öcsi! Figyeld az ösvényt! Satya! Nézd meg, nem mozog-e valamelyik ezek közül a nyomorultak közül! – mutatott a földön szerteszét heverőkre. Ezután egy pillantást vetett Kese felé, aki a fa tövében ült és öklendezett. Aztán gyorsan Keszeghez lépett. – Mi van veled?
– Kilyukasztott az a rohadt krampusz... – nyögte félig keservesen, félig vigyorogva. Közben az avarban feküdt, és tenyerét változatlanul a lyukas köpenyre nyomta a csípőjénél.
– Föl tudsz állni? Támaszkodj a karomra!
Keszeg fölállt. Joe-ra támaszkodott, és lépett egyet-kettőt.
– Súlyos nem lehet... – állapította meg Joe. – Állni, menni tudsz. A vér még alig ütött át a köpenyeden. Azonnal lekísérünk a tanyára Doktor Sándorhoz.
Kese lépett oda, és ajánlkozott: 
– Majd én...
Joe hirtelen az erdőbe mutatott Kese orra előtt. Az a mutatott irány felé fordult. Félig hátat fordított Joe-nak. Ő pedig pont ezt akarta. Nagy lendületet vett, és irtózatosan fenéken rúgta. Kese a rúgástól megtántorodott. Két kezét a rúgás találatának helyére kapva pördült ijedten Joe felé, aki szelíd magyarázatba kezdett:
– Megmondtam, hogy én lövök először! Megérdemelnéd, hogy a fenyegetésem második részét is beváltsam, és szitát csináljak belőled. Köpök a közepedbe!
– Nem bírtam tovább... Rosszul lettem az izgalomtól... Én nem születtem harcosnak.
– Hülye! Azt hiszed, én gépágyút ráztam a bölcsőben csörgő helyett?! Eredj a francba! Menj a tanyába! Ne is lássalak, mert én is hányok! Miattad sebesült meg Keszeg!
Ekkor érkezett a tanya felöl tíz ember futásban. A lövöldözés riasztatta és Szobrász Sándor vezette őket. A vezető körülnézett és megszólalt:
– Látom, ti fölöslegesen nem csináltok ricsajt! – mutatott a fekvő németekre. Majd folytatta: – Bevonulhattok. Hentesék maradnak őrségben. A fegyvert és lőszert szedjétek le ezekről! A hullákat az őrség tüntesse el a bokrok közé!
A tanyán kiderült, hogy Keszeg sérülése nem komoly. A meggymag lefaragott ugyan egy babszemnyit a csípőcsont csücskéből, de Doktor Sándor kezelése után és véleménye szerint a sérültnek öt nap múlva kutya baja.
Úgy is lett.
– Pályát fogok változtatni! – jelentette ki másnap határozottan Joe, miközben az eresz alatt ült, és nem volt szép. A soknapos borotválatlanság nem vált előnyére. Csak az vigasztalta, hogy társai sem indulhattak volna komoly eséllyel valamelyik szépségversenyen.
– És mi leszel, ha megnősz, és pályát változtatsz? – érdeklődött szeretettel Satya, miközben ő is ott ült Öcsivel együtt, és a géppisztolyát tisztogatta.
– Bankrabló, bérgyilkos vagy más ilyen komoly jövedelmű honpolgár.
– Mire alapozod pillanatnyi elmezavarodat?
– Sose gondoltam volna, hogy ilyen könnyű embert ölni...
– Régóta ismerlek, de az évek folyamán semmivel sem lettél okosabb. A tegnapit te gyilkosságnak tartod?
Mielőtt Joe felelhetett volna, Öcsi szólalt meg:
– Nekem is hányingerem volt tegnap. Nem a félelemtől, az emberöléstől. Én sem hittem magamról, hogy képes vagyok rá...
– És mi lenne belőled ma, ha nem lettél volna képes? Ronda, szőrös hulla. Képzeld el, ha azok a derék fekete legények idetalálnak! Kifürkészik a tanyát, és nyakunkra hozzák egész családjukat!
– Tudom, de mégis...
Satya dühös lett.
– Szép, hogy lelketek van, de most hajtogassátok össze, és tegyétek el arra az időre, amikor nem lesz háború! Addig pedig vegyétek tudomásul, vagy ölünk, vagy minket ölnek.
– Lehet választani? – érdeklődött Joe sandán.
– Nem! – csattant rá Satya. – Nem öletheted meg magad, mert nekem is szükségem van pocsék személyedre, meg másnak is!
Joe érezte, hogy Satyának tökéletesen igaza van. Meghátrált hát a maga módján.
– Megöletésem elhalasztva? Inkább én is géppisztolyt olajozok.
Szükség is lett az olajozott szerszámra hamarosan. Még aznap éjjel.
Délután békésen nézegették ablakon át a meleg szobából, amint Kese rakja a tüzel a kondér alatt. Főzi a krumplit. Elvállalta a szakács nélkülözhetetlen teendőit, hogy semmiféle vállalkozásra ne kelljen mennie. Úgy gondolta, a bogrács nem robban, és nem lő vissza. Biztonságban érezte magát. Tévedett. De ez csak később derült ki.
Most éppen az derült ki, hogy a parancsnok üzent az ikrekért. Mentek a kastélyba. Az egyik kis szobában már ott ült Géza, Szobrász és Hentes is.
– Gyerekek! – kezdte a főnök. – Az egyik felderítő egység érdekes, friss hírt hozott.
– Még meleg! – kottyant bele Joe.
– Nem! Ez forró! Tőlünk északkeletre van egy kőbánya. A távolság nyolc kilométer.
– Ismerem – mondta Szobrász –, az egyik portyán jártunk arra. Az északi oldalában barlang van. Előtte pedig egy nagyobbfajta fabódé.
– Jól láttad! Csak azt nem tudod, hogy a barlangban ott van a bánya egész gépi berendezése meg egy törpe vízi erőmű gépei dinamóval együtt. A faházban pedig német őrség. Az egyik falu kocsmájában szereztük a hírt, hogy el akarják szállítani. Azért őrzik.
– Én mindig mondtam, hogy a kocsma hasznos hely! A németek viszont kis mohók. Minden kéne nekik.
– Nem tudják elszállítani – vélte Szobrász. – Nem lehet teherkocsival megközelíteni.
– De tudhatják – vitázott a parancsnok –, mert van kötélpálya. Azon leereszthetik a völgy aljába, az útig.
– Van kötélpálya, nem lesz kötélpálya! – mondta Joe. – Ugye, ez a feladatunk?
– Körülbelül... Csak azt nem tudom, mit szól hozzá az őrség.
– Nem hagyjuk őket minden apróságba belepofázni!
– Csináljátok minél kisebb zajjal! Szobrász lesz a vállalkozás parancsnoka. Hatan elegen vagytok. Géza ért a robbantáshoz. Vigyetek elég gránátot. Mikor indultok?
– Azonnal! – vágta rá Szobrász. – Világosban kell a közelbe érnünk. Látnunk kell előbb a terepet. 
– Menjetek! Vigyázzatok magatokra! 
Mentek.
Géza megrakta hátizsákját nyeles gránáttal. Egy hosszú drótot is szerzett. Összetekerve mellérakta. Néhány gránátot óvatosan szétszerelt, aztán kettesével összecsavargatott.
Megettek néhány szem meleg krumplit az udvaron, és elindultak. Csak Kese bámult utánuk a kondér mellől.
Szobrász jó vezetőnek bizonyult. Gyorsan odaértek. Még szürkülni sem kezdett. A hegytetőről nézték a bányát. Az oldalba vájt sziklafélkör világosan látszott. Az erdőtől élesen különült el a csupasz kő. Jól látszott a fabódé szürke tömege is. Tetején vígan füstöltött a bádogkémény. A német egyenruhás őr a barlang bejárata és a faház között sétált.
– És az mi? – érdeklődött Satya a völgybe mutatva, ahol teherautók álltak.
– Az istenüket! – mordult föl Szobrász. – De sürgős lett nekik! Ezek talán még az éjjel pakolni akarnak.
– Úgy, ahogy mondani méltóztattál – hagyta helyben Joe a föltételezést. – Nézd! Ott vonulnak már a rakodók fölfele az ösvényen.
– Azok meg kik? – erőltette a szentét Hentes. – Ocsmány csíkos pizsamájuk van.
– Munkaszolgálatosok – világosította föl Öcsi. – Velük akarják csillékre rakatni a gépeket.
– Nem fogják! – határozott Szobrász. – Rendezünk egy kis meglepetést. Géza és Öcsi! Készüljetek a robbantáshoz! Már sötétedik. Negyedóra múlva indulhatunk. Jól jegyezzétek meg a második tartóoszlop helyét! Az lesz műsoron. Mi többiek majd fedezünk. Ha bármi baj van, a visszavonulás útja ugyanez. Ha szétszóródunk, itt a hegytetőn várjuk be egymást.
Derült volt az idő. A hold felkelt a lenyugvó nappal egyidőben. Csalóka, kétes fényében hangzott el a parancs:
– Minden kész? Indulás utánam!
Kerültek minden zajt. Csendes szellemalakokként ereszkedtek le a fák között.
Már egészen közel jártak a kötélpályához, amikor az élen haladó Szobrász hangtalanul egy fa mögé lépett. A többiek utánozták, bár nem tudták, miért. Hamarosan rájöttek. A tartóoszlop mellett őr állt. Sisakja tompán verte vissza a holdfényt. Puskája lazást lógott a vállán. Cigarettázott. Arról vette észre Szobrász.
Rövid töprengés. Újabb akadály. Nem is kicsi. Lelőni könnyű lenne, de arra idecsődülnek mind. Akkor nincs elég idő a robbantásra. Úgy látszik, már az egész kötélpályát őrzik.
Hentes Sándor lépett óvatosan Szobrász mellé a vastag fa holdárnyékába. Csak lehelte a szavakat:
– Menjek?
Bólintás volt a válasz.
Hentes csöndesen földre csúsztatta géppisztolyát és hátizsákját. Megtapogatta övébent a rohamkést. Aztán köddé vált.
A fiúk meredt szemmel figyelték az őr holdfényben is szürke, mozdulatlan alakját. Az oszlopnak támaszkodott. Csak a cigarettaparázs jelezte, hogy nem alszik. Most előrelépett. Eldobta a cigarettát. Eltaposta. Valamit keresgélt a zsebében.
Ebben a pillanatban vált láthatóvá mögötte egy nesztelen árnyék. Az őr éppen megfordulni szándékozott, de mozdulata félbemaradt, mert hátulról átkarolták a nyakát. A rohamkést a fiúk nem is látták. Csak azt, hogy az őr teste megfeszül, és csöndesen lecsúszik a földre. A puskája ütött némi zajt. Nem sokat.
Szobrász intett és indult. A többiek a nyomában.
Az oszlopnál Géza kibontotta a hátizsákot. Gránátkoszorút húzott elő. Öcsi segített. A többiek eltávolodtak körben. Hentes visszaindult a géppisztolyáért. A gránátok már az oszlopon lógtak.
– Karácsonyfadísz – mondta Joe, és messzebbre húzódott.
Géza már az egyik dupla gránát fejére erősített drótot tekerte szét, és Öcsivel együtt egyre távolodott a feldíszített oszloptól.
Amikor a drót elfogyott, végét a csuklójára tekerte. Szobrász ott állt mellette. Körülnéztek. Fölöttük a bányából karattyolás, kiabálás hallatszott. A táj egyébként merev volt a holdfényben.
– Futás! – mondta hangosan Géza. Meghúzta erősen a drótot, majd hirtelen eleresztette. A körben elhelyezkedő fiúk szaladtak néhány lépést az oszloptól távolabb. Aztán fa mögé ugrottak.
Fény csapott föl, és a merev táj darabokra törött a rajta végiggördülő dörrenéstől. Az oszlop megingott, majd lassan eldőlt. Recsegtette estében a fákat. A fiúk futottak a hegytető felé.
A völgyben autóreflektorok gyúltak egymás után. Egy géppuska megszólalt, és vaktában pásztázta az erdőt. Német kiabálás. Puskák és géppisztolyok is megszólalnak. Lőnek, de hova? Senki nem tudta. Teljes volt a zűrzavar.
A fiúk közben osonva, csendben érkeztek egymás után a hegytetőre. Onnan figyelték a lenti cirkuszt.
Öten mar együtt voltak. Várták a hatodikat, Hentest. Az viszont nem jött. Nem is jöhetett.
Amikor visszaindult a géppisztolyáért, jó ideig keresgélte a fát, amelyiknél hagyta. A gránátköteg dörgése már régen elhangzott, mire megtalálta.
Hátára kanyarította a zsákot. Indult a hegytető felé, nem sokat törődve a körülötte pattogó lövöldözéssel.
Néhány lépés után fához lapult. Balra tőle recsegett a bozót. Már felrántotta a géppisztolyt, de nem lőtt. Látta, hogy a bokrokat törve csíkos ruhások rohannak. Lehettek vagy tizen. Futás közben északnak kanyarodtak. Hentest észre sem vették.
"Menekülnek a zűrzavarban. Jól teszik!" – vigyorgott Hentes. De nem sokáig.
A közvetlen közelében felcsattanó géppisztolysorozat nyomán felbukott a leghátul futó alak. Hamarosan megjelent a lövöldöző német is. Köpenye csapkodott a csizmája szárán, ahogy futott. Időnként megtorpant, és rövid sorozatokat küldött maga elé.
Hentes megdühödött. Parancs ellenére és gondolkodás nélkül belesorozott a magas németbe. Az a futás lendületével vágódott előre. A sorozat torkolattüzét azonban észrevehették a hátrább futó németek. Pokoli lövöldözésbe kezdtek. Az egyik sorozatból néhány lövés Hentes lábát kaszálta el. Lerogyott. Kihúzott az övéből egy kézigránátot.
– Ha megdöglöm, hát fizessetek érte! – morogta, és eldobta a gránátot.
Robbanás, német káromkodás, géppisztolysorozatok. Második gránát, újabb sorozatok. Aztán csönd.
Hentes halott volt.
A többiek reggelig várták. Közben látták, hogy a teherautók tompított világítással elvonulnak a völgyből.
– Mennek... – mondta Satya.
– De üresen! – tette hozzá Joe.
Az éjszakának nem akart vége lenni. A hold végül is lecsúszott a hegy mögött. Mire kivilágosodott, a völgyben teljes volt a csend. Sehol semmi mozgás.
– Keressük meg! – indult Szobrász lefelé az oldalon. 
Megtalálták. Nem örültek neki. El is temették. Rohamkésekkel ástak gödröt. A közelében fekvő három német hullához nem nyúltak.
Szomorúan értek haza. Még Joe-nak sem volt egész idő alatt egy árva szava.
Szobrász jelentett a parancsnoknak:
– A feladatot végrehajtottuk. Egy fő veszteség. Hentes az első halott.
– Nem az első... – nézett maga elé a parancsnok. 
– Hát?
– A második. Alig mentetek el, egy sérült német bombázó repült el fölöttünk. Jött a front felől. Kidobálta a bombaterhet. Egy ide esett az udvarba. Döglött bomba volt. Nem robbant föl, de telibe találta Kesét kondérostul. Eltemetéshez sem sok maradt belőle.
Mentek pihenni. Amikor már a szénán hevertek, Öcsi szólalt meg:
– Hentes előrefelé menekült, Kese meg hátra...
– Úgy látszik, kétféle irányban is el lehet hagyni ezt a nem túlságosan örömteli árnyékvilágot tette hozzá Joe.
– Nem vagyok patkány! – csattant fel Satya. – Ha választani lehet...
Nem fejezte be a mondatot. Nem is kellett. 
Aludtak.


XXIII. FEJEZET
A szereplők cowboyok, böllérek, rádiósztárok,
sapkatolvajok stb. A néma levente is
megszólal, ha van elég pálinka
– Ha ez így megy tovább, kacsázva járok majd, mint egy valódi cowboy, és beszéd helyett időnként lövök – mondta Joe, miközben taposták a ropogós, fagyott havat.
Három napja csikorgósra váltott az idő. Néha havazott, néha nem, de állandóan fagypont alatt tartózkodott volna a hőmérő higanya, ha lett volna hőmérő. De nem volt.
Joe mondása azonban nem az időjárásra vonatkozott, hanem a közelmúlt eseményeire. Azok pedig elég cifrák voltak.
Egyik délelőtt felderítésre mentek. Megállapították, hogy a környéken szórtan visszavonuló németek távolodnak a fronttól.
Kis falut lestek éppen a házak mögötti dombhajlatból, amikor elindult a csorda. Vagy hatvan szomorúan el-elbődülő tehénke ijedezett a három szürke egyenruhás, szokatlan hajcsártól. Németek hajtották a csordát.
Satya határozott.
– Joe és Öcsi! Induljatok futólépésben jobbra! Az útkanyar után kerüljetek a csorda elé. Mi hárman, Dalossal és Orosz Sándorral mögéjük kerülünk. Ha nincs semmi zavaró körülmény, elintézzük a három nácit. Ti pedig visszafordítjátok a csordát.
Öcsi futás közben érdeklődött:
– Te tudod, hogy kell egy csordát megfordítani? 
– Eléjük állsz, és kéred őket szépen...
– Én félek ilyen nagy marha állatok elé odaállni – lihegte Öcsi.
Elérték a kanyart. Átvágtak a bozótoson. Beálltak az út menti fák közé. Az első tehenek már elő is bukkantak a szűk erdei úton.
Amikor az egész csorda a mélyútba ért, hátul földörögtek a fegyverek. A tehenek ijedten lódultak előre, de az élen levők hamarosan megtorpantak, mert Joe már az úton állt előttük. Kihúzta övéből forgópisztolyát, és lőtt egyet a levegőbe.
A hang gyanúsan hasonlított egy karikás ostor pattanásához. Azt pedig ismerték a tehénkék. Mivel hátul csönd lett, Joe pedig még kettőt pukkantott elöl, megfordult a csorda, és ügetett a falu felé, csak úgy porzott a hó.
– Mi lesz velük? – nézett utánuk Öcsi. – Hazatalálnak?
– Tudod, hogy milyen okos állal az ilyen marha?
A lelőtt hajcsárokat eltüntették az út közeléből.
Másnap más németek szedték össze a falu teheneit. Azok Szobrász Sándor egységébe botlottak. A jelenet megismétlődött elás szereposztásban. Harmadnap is. Csak a tehenek nem változtak.
A falusiak art hitték, megőrültek a németek. Mindennap összeterelik a teheneket, és elhajtják. Aztán valamiért visszaeresztik. Ugyan miért?
Ezekre az eseményekre gondolt Joe, amikor célzást tett előkelő tehénpásztori mivoltára. Célzás közben szaporán ropogtatta bakancsa a havat, amint tizedmagával hazafelé igyekezett. Szobrászék ötfős egységével útközben találkoztak. Így lettek tízen.
Igyekeztek. Az ösvény fogyott előttük. Egészen addig, míg az élen haladó Szobrász meg nem állt, és hangtalanul fel nem tartotta a kezét.
Megálltak némán, és előrehúzták a géppisztolyt. Nem volt rá szükség. Szürke alak ült az úttól kissé távolabb a hóban. Közben borzalmasan rongyos volt és aludt, vagy nem is élt. Lábán cipő helyett körültekert rongy. Hátát egy bokor melletti csenevész fának támasztotta. Fején félrecsúszott a lyukas kalap, ami az arcát is elfödte. Lilára fagyott csupasz keze és csontváz lábszára látszott ki a rongyokból.
– Ez, szegény, vagy hulla, vagy az lesz hamarosan – mondta halkan Joe, mikor körülvették a rongybabát. Gyöngéden megrázták a vállát.
A hullajelölt felemelte lassan a fejét. Könnybe lábadt, fátyolos szemmel körülnézett. Agya lassan fogta fel az egyenruháikat és fegyvereket. Kerek rémület jelent meg a tekintetéhen. Lassan felemelte a kezét. Mozdulata részben védekező, részben megadó volt. Aztán elernyedt, mint akinek már minden mindegy.
– Ki vagy? – kérdezte Szobrász.
Az eredmény csak annyi lett, hogy a reménytelen szemek Szobrászra néztek.
– Wer bist du? – kérdezett most Joe, abban a hiszemben, hogy ha valaki nem ért magyarul, talán németül igen.
A csontváz összerándult, mint akit megütöttek, de nem szólt.
Szerencsére a társaságból telt még néhány más nyelvre is. Mielőtt azonban bárki is megszólalhatott volna, Joe nemzetközi nyelvre tért át. Kicsavarta a kulacsa száját, és az élőhalott orra elé tartotta.
– Igyál, pajtás! Ezt a gyógyszert ma szereztem az egyik parasztházban. Ha ettől meg nem gyógyulsz, akkor írj végrendeletet!
A méregerős szilvapálinkából két nagy korty csúszott le. A hullajelölt köhögött egy hatalmasat, és újból a kulacs után nyúlt. Még egy nagyot húzott.
– Magyarul, németül nem tud, de pálinkául igen! – állapította meg Joe.
Az egyik fiú szlovákul, a másik szerbül, Orosz Sándor oroszul érdeklődött. Ő egyébként arról volt nevezetes, hogy már évekkel előbb elhatározta a szovjet hadsereg győzelmét, és elkezdett oroszul tanulni. Könyvből, szótárból.
Neki sem lett sikere. Csak annyit értek el, hogy kegyetlenül rongyos, újdonsült ismerősük elkönyvelte, nem emberevők közé került. Gyökeresen változott a helyzet, amikor Festő Sándor franciául kérdezte a "ki vagy"-ot.
– André... – felelte az idegen, és magára mutatott.
Jutalmul kapott még egy kortyot. Festő Sándor mondott neki még valamit, amitől megpróbált fölállni. Nehezen sikerült.
Satya és Dalos támogatták. Talán inkább vitték.
A vadásztanya melegében André további pálinkát kért meg ennivalót.
Doktor Sándor azonban megtiltotta a pálinkázást.
– Enni csak keveset adjatok neki és lassan. Nagyon kiéhezett. Ha hirtelen teleeszi magát, meghal.
– Jól adod te is! – méltatlankodott Joe. – Úgy beszélsz, mintha tegnap ástuk volna el a megpenészedett sonkákat és romlott kolbászok halmazát!
Megitatták meleg, nem nagyon cukros teával. Aztán körülülték és kérdezgették. Festő Sándor tolmácsolt. Közben apró darabokra vágott főtt krumplit adogatott Andrénak. Minden falat után kérdezett. Arra kényszerítve a franciát, hagy feleljen, és lassan egyék.
Története így is kikerekedett. A mondatonkénti mozaik összeállt.
– A bátyám partizánnak ment. A besúgóktól a németek megtudták. A húgom elmenekült. Nem tudom, hova. A szüleimet agyonlőtték. Engem internáltak. Sok táborban voltam. Dolgoztattak, éheztettek. Néhány nappal ezelőtt ide hajtottak bennünket. Egy kőbányában kellett volna valamit rakodni. Éjszaka nagy robbanás meg lövöldözés volt.
– Nekem mondod? – mosolygott Joe.
– Sokan megszöktünk. Elszakadtam a többiektől. Három napja nem mertem lakott helyre menni. Tele van minden németekkel. A csíkos ruhát elcseréltem egy madárijesztővel, hogy ne virítson messziről. A földben hagyott fagyos krumplit meg répát ettem. Elgyöngültem. Akkor jöttetek ti.
André további történetéhez tartozik, hogy bár ellátták ruhával és élelemmel, lassan gyógyult. A lábai csúnyán fagyottak voltak. Járni alig tudott. Amint a fronton átjutottak, egy franciául tudó református papra és egy falusi doktor bácsira bízták. Hazajutott.
A történet jelen idejében azonban még nem jutott sehova. Ott üldögélt a vadásztanyán. A fiúk etették-itatták. Megevett-megivott mindent, amit csak kapott. Doktor Sándor kezelgette, kenegette a lábát. Vigyorogva és hálásan tűrte.
A Pestről való távozás óta tíz nap telt már el. Nem eseménytelenül. A következők sem ígérkeztek csendesnek.
– Ikrek! – szólt a főnök reggel, miközben gondterheltnek látszott. – Menjetek el körülnézni! Induljatok észak felé! Lehetőleg ne avatkozzatok semmibe! Megbízható hírekre van szükségem. Menjetek be faluba is. Beszéljetek emberekkel, katonákkal, németekkel. A papírotok jó. Igazolni tudjátok magatokat. Főleg a front helyzetére, a visszavonulás irányára vagyok kíváncsi. Menjetek kocsmába! Ital közben megoldódnak a nyelvek.
– Szimpatikus vállalkozás! – helyeselte Joe a kocsmát.
Nem volt szimpatikus. Később kiderült.
Percek alatt úton voltak. Taposták a kevés, porzó havat. Friss téli reggelben szikrázott a napsütés. Lehetett vagy tíz fok. Persze mínuszban.
Magasan fekvő, északnak futó, rejtett völgyet választottak. Azon indultak el.
– Ezt nemigen használják visszavonulásra – mulatott a taposatlan hóra Öcsi.
– Azért nyitva tarthatod a szemed! – figyelmeztette Satya. – Jobb, ha útközben kerüljük a baráti találkozásokat!
Csak egy kis házzal találkoztak. Szélcsendet jelzett a kéményből fölfelé pipáló füst. A völgy végében pipált, ahol az ősvény ereszkedni kezdett.
Az udvaron borzas, apró termetű kutya, két kukoricaszárkúp és három asszony.
Az asszonyok némán nézték a közeledőket. A kutya nem. Ugatott és hörgött.
– Jó reggelt kívánunk! – köszönt mindhármuk nevében Satya.
– Aggyon isten! – feleltek kórusban a fejkendősök. A kutya is felelt, de azt nem értették.
Joe a kerítéshez lépett. Mélyen a kutya szemébe nézett, és halkan beszélni kezdett:
– Ide figyelj, te elfuserált lábtörlő! Minden rendes kutya messziről megismeri a becsületes embert Olyankor csak kötelességből ugat, és nem vicsorog mint te. Gyere ide azonnal, mert meg akarom vakarni a lógó füledet!
A szőrcsomónak tátva maradt a szája. Több hang nem jött ki rajta. Mintha csak értette volna, mit mondott neki ez a különös idegen, aki a kutyákkal is szóba áll. Odaballagott a kerítéshez, és fülét eleresztve, farkát behúzva engedte, hogy Joe megvakarja a füle tövét.
– A kutya nem téved... – mondta a legöregebb asszony. – Maguk tényleg becsületes emberek lehetnek.
– Mennyire van ide a falu? – kérdezte Satya úgy, mintha pontosan tudná, hova igyekeznek. Pedig fogalma sem volt róla.
– Tíz percre – válaszolt az egyik asszony. – Oda igyekeznek?
– Oda.
– Nem férnek be.
– Olyan kövérek vagyunk? – nézte körül magát Joe.
Az asszonyok elnevették magukat. Joe még köpenyben is olyan vékony volt, hogy kétszer bemehetett valahova, míg egyszer észrevették.
– Nem azért. Tele van németekkel. Jönnek visszafelé. Közel van már a front.
A legfiatalabb asszony eddig nem szólt. Most megtette:
– Tud maguk közül valamelyik disznót vágni?
Joe ránézett a társaira. Mindkettő tősgyökeres pesti srác. Disznót csak képen meg töltött káposztában láttak. Ő viszont gyerekkorában sokat disznótorozott a szülőfalujában. Látta, hogyan csinálja a nagybátyja.
– Miért kérdi? – tapogatózott óvatosan.
– Van egy rossz malacunk. Le kellene szúrni. A németek erre is mennek majd. Elvisznek mindent. Az élő disznót nem lehet eltitkolni. A vágottat el lehet dugni. Az emberek mind katonák. Nincsenek itthon. Senki sem meri levágni. Pedig csak leszúrni kellene, a többit mi megcsináljuk.
A régi disznótorok emlékére Joe gyomra nagyot rándult. Eszébe jutott a hagymával sütött vér íze.
– Levágom! – lépett be óriási elszánással a kiskapun.
A malac tényleg nem volt disznó, csak malac. Olyan hatvankilós. Könnyű volt a földre dönteni. Joe lelke undorodott, szíve félt, tüdeje zihált, keze reszketett, de leszúrta. Jól. A malac egyet visított, és vége volt.
Néhány perc múlva már a meleg konyhában ültek. Köpenyük a fogason, géppisztolyuk a sarokban, ők a bejárattal szemben az asztalnál. Remek illatok terjedtek a tűzhely felől. A halott malac békésen hevert a tűzhely előtt.
Aztán ettek, hosszan, szótlanul. Foszlott a foszlós falusi kenyér. Mártogatták vele a hagymás zsírt, villázták a sült vért.
Befejezték. Egyszer minden véget ér. Ami jó, az különösen.
– Régen ettem ilyen remeket! – lazította a nadrágszíját Öcsi.
– És ilyen sokat... – toldotta meg sandán Joe.
A kutya eddig az udvaron nyalogatta a hóra fröccsent disznóvért. Nagy igyekezete közben elmulasztotta azt a kötelességét, hogy messziről és idejében jelezze az idegent.
Nyikordult a kiskapu. A kutya hörrent, majd vonyítva eliszkolt, mintha megrúgták volna. Meg is rúgták.
Az ikreknek annyi idejük sem volt, hogy az asztaltól fölugorjanak, máris kicsapódott az ajtó. Két német nyomakodott be rajta. Az egyik – hatalmas darab fritz – előretartott puskával, az apróbb mögötte géppisztollyal.
A fiúk olyanná váltak ültükben, mint a deszka. Keményfából.
A németek gyorsan felmérték a terepet. Három asszony, három magyar katona – hála az egyenruhának –, nem látszott veszélyesnek. Megszokták már, hogy a magyar egyenruha szolgaian engedelmeskedik a németnek.
Az első német leeresztette a puskát. Beljebb lépett. A másik bizalmatlanabb volt. Ő is bejött, de géppisztolyát tartva az ajtó mellé állt.
Most vették észre a disznót.
– Ach! Schwein! – kiáltott föl lelkesen a nagyobbik. Szemében mohó örömtüzek gyúltak, és már cselekedett is. Puskaszíját átemelte a feje felett, hogy a flinta keresztben álljon, és ne akadályozza őt. Odalépett a néhai malachoz. Megfogta a két első lábát, és egyetlen mozdulattal a vállára dobta. Aztán röhögve indult kifelé. A fiúkra rá sem nézett többé. A háború alatt sokszor tapasztalhatta, hagy a magyarok úgysem mernek szólni semmit.
A halott disznó azonban tiltakozott. A német vállának nyomására végigpisilte holtában is a szürke köpenyt. A hosszú észre sem vette.
Az ikrek nem így tiltakoztak. Szelíden és látszólag fegyvertelenül ültek a jótékony asztal mögött, amelyik takarta az övükben levő pucér pisztolyokat. Sőt a mozdulatot is fedezte, amellyel Joe előhúzta lassan a viharágyúját.
Vetett egy pillantást a nyitott ajtón át az útra. Látta, hogy néptelen. A kutya sem jelzett kint senkit. A németek tehát csak ketten vannak.
Hüvelykujjával felhúzta a pisztoly kakasát, Kényelmes, feltűnést nem okozó mozdulattal indult el a keze. Aztán a másodperc törtrésze alatt beleduplázott a géppisztolyosba. Mire rákaphatta volna a pisztolyt az ajtón éppen kilépő másikra, már Satya is lőtt. Két másik csattanás.
A disznó puffanva esett vissza a konyhába; a germán óriás pedig kidőlt az udvarra. A géppisztolyos arcra borulva hevert. A konyhában kesernyés lőporfüst szaga nyomta el az előbbi kellemes illatokat.
Joe szótlanul csókot lehelt öreg mordályára, és újratöltötte.
– Mi lesz most? Úristen! – kérdezte rémülten az egyik asszony.
– Villámgyors temetés – közölte Satya. 
– Hogyan?
Joe szólt közbe, akinek már egyáltalán nem okozott lelki megrázkódtatást holmi kis lövöldözés.
– Kemény fagy van. Kihegyezzük, és beverjük a földbe.
– Ne istentelenkedjenek! – figyelmeztette őket az öregasszony.
– Nem is! – fürgéskedett Joe. – Szaladjanak csak ki az udvarra, és bontsák szét az egyik szárkupacot. Vegyenek le az oldalából néhány kévét.
A két németet hamarosan betemették a kukoricaszár közé.
– Őket is várja talán otthon valaki... – nézte a fiatalasszony a visszarakott kévéket.
– Minket is! – vágta rá nyersen Satya. – Maguk meg nem akarnak éhen halni. Látom, hogy már egy szem baromfi sincs az udvarukban. Mit akarnak enni? Gyorsan dobják szét azt a malacot, sózzák be és dugják el.
Öltöztek és indultak.
– Az isten segítse haza magukat! – búcsúzott az öregasszony.
– Egy kis segítség néha ránk fér – hagyta helyben Öcsi –, de azért majd magunk is igyekszünk.
– Minden jót! – búcsúzott Joe is. 
Tíz perc múlva elérték a falut.
– Remélem, mára elég a rémdrámákból – mondta kissé idegesen Satya, aki ezen a napon egy fillért sem keresett volna mint jós.
A behavazott falu nyüzsgött a németektől. A front felöl jöttek, megpihentek, és készültek dicsőségesen továbbhátrálni. Az udvarokban teherautók, szekerek, ágyúk. Az egyik ház mögött, mint leskelődő svábbogár, álldogált egy gumikerekű páncélautó.
– Csak konzervnyitó kell hozzá – intett feléje Joe, miközben a kocsmához értek.
– Otthon felejtettem – vigyorgott Öcsi a páncélökölre gondolva.
A kocsma teljesen olyan volt, mint minden cinkbádog pultos, olajos padlójú, falusi kocsma. Tele németekkel. Lehettek bent vagy tizenöten. Füst, hangos beszéd, büdösség.
A fiúk a bejárat melletti üres asztalt foglalták el. Fekete sapkájukat az asztalra dobták. A géppisztolyt lógni hagyták a mellükön.
Körülöttük három asztalnál németek ültek. Beszédük jól odahallatszott. Joe és Öcsi tudtak annyit németül, hogy megértsék.
– Parancsolnag asz urak? – állt meg előttük a fehér kötényes, zsíros képű, kövér, szőke kocsmáros.
– Ez sváb... – következtetett Satya a kiejtéséből.
Joe rendelt:
– Két liter bort a jobbikból!
– Ikenis! – nyugtázta a zsíros képű.
Ment, kimérte, hozta. Satya töltött a vastag poharakba. Szomjasak voltak a hagymás sült vér után, amiből az asszonyok a borsot sem sajnálták. Lehajtották az első pohár bort, és megrázkódtak.
– Guggolós bor! – ítélkezett Joe.
– Az milyen?
– Ha valahol megkínálnak vele, legközelebb guggolva mégy el az ablak alatt, nehogy behívjanak!
– Kuss! – vágta el a csacsogást Satya. – Inkább a fületek legyen nyitva, mint a szátok! Én keveset értek a nyávogásukból. Figyeljetek, és igyatok hazafiságból!
Ittak még egy pohárral. Aztán csak időnként szóltak egymáshoz a látszat kedvéért. Fülük a hátuk mögött beszélgetők felé nyúlott, mint a tapsié.
Érdemes volt. Sok mindent megtudtak. Azt is, hogy a front már csak tíz kilométerre van a falutól. Meg azt is, hogy a szomszéd falu kocsmárosának csinos lánya van. Arról is értesültek, hogy a fő visszavonulási irány nem ez lesz, hanem a folyóvölgy, meg hogy Hitler nősül, és a német erőket visszavonják ezen a frontszakaszon, csak a magyarokat hagyják ott.
Szóval csupa fontos hírt hallottak. A hallgatózást ugyan erősen zavarta a rádió. Ott állt a fényes kocsmapulton, és játszotta az indulókat megállás nélkül. Azazhogy nem megállás nélkül, mert ebben a pillanatban elhallgatott. Nem volt feltűnő, mert elég gyakran szüntették meg az adást, hagy légiriadót jelentsenek be, vagy valamilyen közleményt mondjanak.
A fiúk várták a folytatást. Meglepő volt számukra. A masina recsegve megszólalt:
"Figyelem! Figyelem! A Könözsi-hegységben és környékén nyolcvan-száz tagú partizáncsoport működik. Öltözékük magyar katonaruha, fekete svájcisapkával. Aki ilyent lát, köteles jelenteni a legközelebbi katonai, csendőri, rendőri alakulatnak. Katonai, csendőri, rendőri alakulatok, figyelem! Az illetők a helyszínen felkoncolandók! Ismétlem! Figyelem! A Könözsi-hegységben..."
– A fene tudja, hogy van ez! – morogta Joe. – Másodszor már nem is vagyok rá annyira kíváncsi. – Közben a géppisztolyát kibiztosította. – Figyeljétek a pofájukat! Ha valamelyik tud magyarul, úgyis elárulja magát.
Öcsit a következő pillanatban csendesen rázni kezdte a hideg. Miközben a rádió az ismétlést recsegte, az jutott eszébe, hogy időnként németül is megismétlik a közleményeket. Elképzelte, mi lenne, ha bemondanák.
Nem tették. A kocsmában tovább folyt a szövegelés. A fiúk átfogták tekintetükkel az egész kétes tisztaságú helyiséget. Közben mozdulatlanul ültek.
A németek arca nem változott. Ezek szerint nem értették. A rádióból folytatódott az induló. Tehát németül nem mondja. Egyelőre.
Az ivóban semmi változás. Csak a kocsmáros arca. Rákvörös lett. A szeme kidülledt, jelezvén a közeli gutaütést. Az üregükből kiugrani készülő szemek a fiúk asztalán békésen nyugvó fekete svájcisapkákra meredtek.
Satya Joe felé bökött.
– Menj, fizess!
Joe felállt. Minden sietség nélkül fejére tette az árulkodó sapkát. Felvette poharát, és kiitta a maradék kerítésszaggató bort. Aztán a pulthoz lépett.
– Fizetek – mondta csendesen.
– Asz urag nem tartosznag semmifel... – nyögte a kocsmáros rémülten.
– Apafej! – oktatta Joe. – Csak semmi feltűnés! Én fizetek, maga elfogadja.
Tízpengőst tett le a pultra. A kocsmáros hatot visszaadott. Joe beseperte.
– Annyit sem ér! – kritizálta a bort. – Maga, ugye, nagyon csöndes ember?
– Iken, én natyon csöntes...
– Maga nem akarja, hogy a háza leégjen, meg más ilyen szörnyűségek történjenek...
– Nem...
A kocsmáros már félig halott volt az ijedségtől. Joe pedig könyörtelen. Folytatta:
– Tudja, ki csöndesebb magánál?
– Nem...
– Egy halott ember. De mi jó kisfiúk vagyunk. Maga most mosolyog, és mint régi jó ismerőseit, kikísér bennünket. Eljön velünk az utca végéig. Addig beszélgetünk. Aztán visszajön, és ricsajt csinál, hogy magának se legyen baja. Mindenképpen jobb lesz, ha zajong. Engedjenek a nadrágjukba egy kicsit ezek a dicsőségesek!
– Kérem, én nem ricsajt... én csöndben... – sápadozott a zsíros képű.
– Jó, jó! Na, mosolyogjon szépen, és jöjjön velünk!
A kocsmáros, mint a borjú, ha vágóhídra viszik, arcára fagyott mosollyal kilépett a pult mögül. Joe belékarolt, és indult az ajtó felé. A másik kettő még mindig a németeket figyelte. Mivel minden simán ment, felmarkolták az asztalról az árulkodó fekete sapkákat, és a kocsmáros után léptek.
Az utcán közrefogták a kövéret, és a falu vége felé indultak. Tíz háznyit kellett menni.
A kocsmáros úgy támolygott köztük, mint aki biztos a saját közeli halálában.
– Hogy van a kedves családja? – kezdett társalgást Satya. A dagadt azonban nem felelt. Talán nem is hallotta a kérdést.
A szélső háznál megálltak. Német katonai kerékpár támaszkodott gazdátlanul a deszkakerítéshez. Barátságosan kezet fogtak az izzadó kocsmárossal.
– Na, menjen, tata! Csak ne szaladjon, mert az feltűnő. Látja, hogy nem bántottuk. Jók vagyunk mi és finomak. Ég áldja, öreg borhígító!
Az italok pancsolója merev léptekkel indult visszafelé. Még mindig nem hitte, hogy ép bőrrel úszta meg ezt a látogatást.
Öcsi viszont egy váratlan és határozott mozdulattal emelte el a kerítéshez támasztott bringát. Fölpattant rá. Csak azután szólt vissza Satyáéknak:
– Igyekezzetek, mert itt csúnya világ lesz hamarosan! – És már taposta is a pedált az enyhén emelkedő úton.
– Megőrült ez? – nézett, utána Satya, miközben erősen szaporázta a lépést.
Letértek az útról, be a fák, közé. Sűrű hóesés kezdődött. Csendes futásban érték el a dombtetőt. Visszanéztek.
Akkor bolydult meg a falu. Futkározó németeket lehetelt látni a sűrűsödő hófüggönyön keresztül.
– Most már tehettek egy szívességet! – javasolta nekik Joe. – Ha így esik, öt perc múlva nyomunk sem marad.
Toronyiránt vágtak át a hegyeken hazafelé. Néha hátranéztek, nem követi-e őket valaki. Nem követte.
– Ugyan mi lehetett Öcsi esztelenségének az oka ezzel a biciklivel? – tűnődött Satya.
– Gondolom... – válaszolt Joe eltöprengve. – Reggel mondta a főnök, hogy délben három egység indul valahova. Nem tudnak a rádióról. Elmennek sapkában.
– Aha! – kapcsolt Satya. – Öcsi jó bringás. Valamikor versenyzett is. Most már értem...
Jól értette. Öcsi ebben az időben, mint az őrült, taposta a pedált egy kerékpározásra egyáltalán nem alkalmas ösvényen. A fagyott talaj segítette, a kevés hó nem nagyon akadályozta.
Egy kilométerre lehetett a tanyájuktól, amikor egy zökkenőnél a járgány elnyúlt alatta, mint a döglött ló. Szép ívű bukfenccel ért földet.
Föltápászkodott. Megnézte a halott biciklit. Szétment a váza.
– A gazdád járt volna így! – küldte feléje a jókívánságot egy köpés kíséretében. Ezzel futva indult tovább.
Ötven méter futás után a fa mögül előbújó őr állította meg.
– Akrobatának készülsz? Azt a bukfencet mutogatni kéne! Öcsi, a levegő királya!
– Kuss! Azt gagyogd el, hogy elindultak-e már az egységek vállalkozásra.
– Most indulnak... – mutatott az őr a völgybe, fanyájuk irányába.
A hóesésen keresztül is jól látszott, amint három ötös egység legyező alakban távolodott a tanyától vezető ösvényen. Fekete sipkájuk messzire virított a környező fehérségben.
– Nem indulnak! – mondta Öcsi határozottan. Előhúzta pisztolyát, és három lyukat lőtt a levegőbe. Aztán futva továbbindult.
Az egységek megálltak. Visszanéztek, és látták a hegynyereg felől hozzájuk igyekvő Öcsit. Megvárták, beszéltek vele, aztán visszaindultak a tanyához. Ott is maradtak.
Öcsi jelentést tett a főnöknek:
– Rádiósztárok lettünk! Külön műsor foglalkozik vetünk.
– Az istenüket... – könyvelte el szelíden a főnök, akit addig még soha nem hallottak káromkodni. Igaz, hogy ilyen komoly oka még nem is volt rá. Satyáék egy óra múlva érkeztek haza. Keszegék egysége még aznap éjjel meglátogatta az egyik falu magtárát. Abban katonai raktár volt. Katonasapkát loptak. Pontosan százötvenet.


XXIV. FEJEZET
A konzervdobozhoz konzervnyitó kelt,
az izgalmakhoz idegek, az idegenekhez meg
nyelvtudás. De ez nem is olyan biztos
– Hát én olyan szomjas vagyok, hogy majd meghalok éhen, mikor azt sem tudom, hol hálok az éjjel! – mondta Joe.
– Tömören fogalmazol! – nyugtázta Satya.
– Ne izegj állandóan, miközben dicsérsz! Nem tudok kényelmesen ülni! – zsörtölődött Joe, miközben egymás hátához támaszkodva ültek a fagyos földre rakott hátizsákjukon. – Ideges vagy?
– Úgy érzem, romlanak az idegeim. Azelőtt csak akkor kezdtem nyugtalankodni, ha egyszerre három éhes tigris ugrott rám, miközben én fegyvertelenül szunyókáltam a fűben.
– És most?
– Zavar, hogy éjjel körös-körül kis tüzek égnek, amikor a német bombázók erre járnak. Előszeretettel dobálnak ide.
– Semmiség! Hát még?
– Zavar, hogy az ittlevő ezer-egynehány foglyot kezdik nyírni, fertőtleníteni. Hamarosan mi is sorra kerülünk.
– Sajnálod a tetűmadarakat? Különben te is régen voltál fodrásznál. Nem árt az a kis hajvágás. Mi van még?
– Utálom, hogy egy hete nem láttam annyi vizet, amennyiben rendesen megmosakodhattam volna.
– Nekem így is tetszel!
– Sose leszel egészen felnőtt...
– Remélem! De legyen meg az elégtételed! Engem is idegesít néhány apróság. Világéletemben álmatlanság fogott el, ha szögesdrótot húztak körém. Pedig most egy egész napja ezzel foglalkoznak az orosz katonák. Rángatózós leszek, ha nem hallgatják meg, mikor valami fontosat akarok mondani. Most is azt szeretnék. Életbevágót. Legalábbis a miénkbe vágót. Az orosz parancsnokság pedig süket hozzánk két napja. Mindezeken túl, elkékülök, dacba esem, és földhöz verem magam, ha nem kapok enni. Most pedig ez történik velem harmadik napja.
– Nekik sincs mit enni. Miből adjanak?
– Na látod! Ha valaki okosan megmagyarázza, az mindjárt más! Attól alig leszek még idegesebb!
Meg kell azonban jegyezni, hagy a sapkalopástól az idegességig történt még egy és más. Eltelt néhány nap is. Be kell róla számolnom.


Hadnagy Sándor vezetésével ötvenen maradtak a tanyán. Száz ember a főnök parancsnoksága alatt a folyóvölgybe költözködött. Oka ennek elsősorban az volt, hogy Kósza Sándoréknak sikerült visszakecmeregniük a front túloldaláról, és utasításokat is hoztak. Azok pedig arról szóltak, hogy a visszavonuló németeket kell csipkedni, bizonytalanságban tartani.
Csipkedték.


A hegyen maradó ötven fiatalember a magasabb részeket tartotta megfigyelés és csipkedés alatt.
Kél nappal azután, hogy a nagyobbik, részleg távozott, az északi őrség egyik tagja rohanva jött be a
tanyára. Egyenesen Hadnagy Sándorhoz lihegett és jelentett:
– Páncélautó északról! Német. Rajta a kereszt.
– Hol van?
– Kilométerre...
– Mit csinál?
– Botorkál a fák között, de az irtás előbb-utóbb idevezeti.
– Gyalogság jön vele?
– Nem. Egyedül van.
Hadnagy rohant Öcsihez.
– Kapd elő a kályhacsöveket!
– Mind az összeset, azt a kettőt, ami van? – kérdezte Joe.
– Igen! – vágta rá Hadnagy, mint akinek nincs ideje tréfálni. Nem is volt. – Satya és Joe! Ti is gyertek! – Ezzel vállára kapta az egyik csövet, és futni kezdett. Az ikrek utána. Öcsi vállán is páncélököl.
– Értesz hozzá? – kérdezte futás közben Hadnagy.
– A láda fedelén utasítás volt. Megtanultam.
– Akkor jó...
A hegy hajlatában csatlakozott hozzájuk a másik két őr. Így lettek heten, nem számítva a két kályhacsövet.
A tetőre óvatosan léptek fel az út két oldalán, a fák takarásában.
– Vigyázzatok! Annak a doboznak ocsmány géppuskája van! – figyelmeztette őket Hadnagy, és egy fa mögött vállára illesztette a csövet. Öcsi fatuskó mögé térdeit. Az ő vállán is ott meredezett a páncélököl. A többiek szétszóródtak az irtás két oldalán.
A páncélautó ötven méterre tőlük kerülgette a tuskókat, és mászott az irtáson felfelé.
– Ha húsz méterre ér, lőjetek rá! – parancsolt Hadnagy. – A kerekére célozzatok! Ott még géppisztollyal is sebezhető.
Huszonöt méterre a doboz megállt. Talán valami nagyobb tuskó került eléje, vagy megérezte a veszélyt.
– Tűz! – kiáltott Hadnagy, és célzott.
Megszólaltak a kereplők. Fülsértő recsegtetés kezdődött a fiúk felől, de a skatulya sem maradt adós. Géppuskája pásztázott erre-arra, és egy oktávval mélyebb hangon válaszolt a fiúk kereplőire. Kopogtak a fák, porzott a hó.
A zajban észre sem vették, mikor a két páncélököl működésbe lépett. Két komolyabb dörrenés vetett véget a lövöldözésnek. Az egyikre a bal első kerék ment szét. A kocsi megbillent. A második dörrenésre kinyílt a szardíniásdoboz jobb oldala, és fekete füst dőlt ki rajta.
A fiúk vártak még egy kicsit lövésre készen. Semmi nem mozdult. A hirtelen csöndben nagyon hallhatóan morgott a front észak felől.
Az egyik őr elindult a füstölgő páncélautó felé. Hadnagy megállította.
– Ne nézd meg!
– Miért?
– Egyrészt mert robbanhat, másrészt mert a belseje nem lehet valami szép látvány.
Öcsi messzire hajította a kilőtt páncélököl csövét.
Nemhiába cipeltelek


– Olyan közel zörög a front, hogy ha jól fölfújom magam, át tudok köpni rajta – becsülte meg a távolságot Joe harmadik nap este, amikor holtfáradtan hazaérkeztek felderítésből.
Mintha a következő robbanás őt akarta volna igazolni. Eltévedt lövedék csapódott be a közelben. A tanya ablakai megcsörrentek. Joe ezt sem hagyta szó nélkül.
– Ne lövöldözz errefelé, te bolond! Itt emberek vannak! – oktatta a távoli tüzéreket, miközben ette a kockacukrot, és itta a langyos teát.
Más nem volt.


Éjfél lehetett, amikor az őr bejött. Hamar beéri, mert ezen a napon vonták vissza az őrséget a ház köré. Húsz méterre álltak a tanyától.
Joe aludt a széna szélén, mellette Öcsi. Az őr – aki éppen Dalos volt – szelíden oldalba rugdalta Joe-t. Az fölkunkorodott. Közben nagyon álmos volt.
– Lónyerítést hallottam a közelből! – újságolta Dalos.
– Nem én horkolok! – védekezett dühösen Joe, és visszafeküdt.
– Joe – piszkálta tovább Dalos –, tényleg hallottam!
– Hozd ide! Holnap megesszük... – És húzta magára a takarót.
– Ne marháskodj! A környéken egyetlen magyar vagy német alakulatnál sincs már ló. Ezt tudjuk a földerítésekből. Ezek csak oroszok lehetnek.
– Ide figyelj, Dalos! – ült föl újból mérgesen Joe. – Álmos vagyok, és nincs szükségem az altató meséidre. Amíg egy eleven oroszt ide be nem hozol, addig hagyj aludni!
Visszafeküdt, és nyakig betakarózott.
Éppen elaludt, amikor Dalos újból oldalba rugdosta.
– Hol az orosz?! – kiabálta mérgesen.
Feleletre nem volt szükség. Dalos mellett csizmás, pufajkás alak állt. Kezében lóbálva a dobtáras géppisztolyt, nevetve kiabált valamit. Valószínűleg ezt:
– Lusták! Ébresztő!
A tiszt hosszasan vizsgálta a kis, piros pecsétes papírt, amit Hadnagy a pisztolytáskájából kotort elő. Orosz Sándor fordította le nyögdécselve. Mikor betejezte, a tiszt mosolyogva bólintott. Mondott valamit az egyik legényének. Az kiment. Mondott valamit Orosz Sándornak. Az fordított.
– Azt mondja, hogy derék fickók vagyunk.
– Újabbat! – szólt közbe Joe.
– Kapunk egy kísérőt, és hátramegyünk a front mögé. Megkeressük a parancsnokságot. Ott majd igazolnak. Papírt adnak, és mehetünk haza.
– Mennyei szózat! – nyugtázta Satya.
Közben a kiküldött legény visszajött. Hozott két üveg vodkát. Megitták közösen. Szótár nem kellett hozzá. Kockacukrot ettek közösen. Az még volt.


Elosztották a maradék kockacukrot. Megtömték a köpenyzsebet.
Két napig kószáltak a front mögött kísérőjükkel együtt. Keresték a parancsnokságot. Nem találták. Gyűjtőtábort igen. Ott adták le fegyvereiket. Igazoló papírjukat is.
Valaki megígérte, hogy hamarosan igazolják őket. Az illetőt másnap máshova vezényelték. Többé nem látták.


Gyűltek a foglyok a front felöl. Németek, magyarok vegyesen. Sokan álltak elő közülük a kis mesével, hogy ők tulajdonképpen ellenállók voltak.
Az oroszok türelmesen meghallgatták őket, és visszaküldték a többi fogoly közé.
Ezek történtek közben.
A jelen pillanatban pedig éppen Satya kezdte el Hadnagyot piszkálni.
– Ha nem jársz utána, nem is lesz semmi. Nyisd ki a szád, verj az asztalra! Ha ilyen kuka maradsz, valamelyik kellemes szibériai fogolytáborban üdülünk az elkövetkezendő néhány év folyamán.
– Nem valami kecsegtető kilátás! – heccelte Joe is.
– Ha parancsnok lettél, mozdíts valamit! – mondta Öcsi.
– Félsz a kapitánykisasszonytól? – célzott ravaszul Joe a gyűjtőtábor szőke doktorkisasszonyára, aki kapitányi rangban pompázott, és közben fölöttébb csinos volt. Hadnagy általában dadogós lett, ha a közelébe került.
– Orosz Sanyi! Gyere! – szánta el magát Hadnagy az ugratás hatására. Na meg abban a reményben, hogy a táborparancsnokságon láthatja a doktorkát.
Mentek a parancsnoki épületbe. Ott veszekedtek egy sort. Kihallatszott. Talán az asztalt is ütötték.
Negyedóra pörlekedés után egy magas őrnaggyal jöttek vissza. Kis, kerek prémsapkája tetején zöld csíkok futottak keresztbe. Kezében hozta a már elveszettnek hitt kis igazoló papírt.
Szólt Orosz Sándornak, hogy hívja össze a bandát. Gyülekeztek. Nem volt valami vidám, farsangi összejövetel. Éhesek voltak, fáztak és dühöngtek. Más bajuk nem is volt.
Minderre még az következett, hagy nagyon türelmesen és körülményesen feltett kérdésekre kellett felelniük. Sokra. Az őrnagy kérdezett. Orosz Sándor fordított. Aki tudott, válaszolt. Orosz Sándor nyögött és fordított. Többször nyögött, mint fordított. Néha úgy adták össze a fiúk a feleletet. Máskor vitatkoztak, hogy ki tudja az igazat, ki nem.
A kérdések néha ismétlődtek.
– Kissé gyenge az emlékezete ennek a zöldkeresztes nővérnek! – türelmetlenkedett Joe. – Erre már feleltünk egyszer.
A feleletek alapján lassan kialakult rövid történetük. Honnan jöttek? Hányan voltak? Ki szervezte a csoportot? Mit csináltak Pesten? Miért jöttek el onnan? Mi történt azután? Hol szerezték a katonaruhát? Hol szereztek fegyvert?
Magyaráztak a hosszúnak, ő pedig rezzenéstelen, mosolytalan arccal könyvelt el minden választ meg a fiúk egyéb megjegyzését, ami nem volt minden esetben hízelgő.
A döntő fordulat az egyik kérdés kapcsán következett be.
– Azt kérdezi, kivel voltunk kapcsolatban a hadügyminisztériumban – fordította Orosz Sándor.
– Hargitay... – kezdte Szobrász.
Joe már türelmét vesztette és körbeszólt:
– Tolmácskám! Nyögdécseld el ennek az emeletes hitetlenkedőnek, hogy az illetőt Hargitay őrnagynak hívták, és hogy ezt közölheti a moszkvai nénikéjével!
Az őrnagy erre elmosolyodott és megszólalt:
– Igaz, hogy ez csak fedőnév, de ha ezt ismeritek, elhiszem az ellenállási mozgalomban való részvételeteket.
Mindezt tökéletes magyarsággal. Majd Joe felé fordulva hozzátette:
– A nénikém egyébként nem Moszkvában, hanem a Baross utcában lakik. Ha minden jól megy, hamarosan közlöm vele, kívánságod szerint.
A fiúk megrökönyödött arcát látva, hatalmasat nevetett.
– Ki vagy? – lehelte a kérdést Hadnagy.
– Pesti srác, mint ti. Ott nőttem föl a Népliget mellett. Némi viszontagságok után ennél a cégnél kerestem állást. Most megyek haza.
Orosz Sándorban felszaladt a pumpa.
– Ha magyar vagy, mi a nyavalyának kellett nekem a majmot játszani és oroszul dadogni másfél órán át?
– Naiv vagy! Ha falaztatok volna, és át akartok engem verni, elköpitek magatokat egymás közt, abban a biztos tudatban, hogy én úgysem értek belőle egy kukkot sem.
Újból harsányan nevetett.
– Gyertek be az irodába! – mondta, és már indult is. 
Megtöltötték a kis szobát. 
– Telepedjetek le és meséljetek! Mi van Pesten? 
– Tolmács kell? – kérdezte Joe. 
– Te állandóan bolondozol?
– Erről még Szibériában is meggyőződhetsz; ha eljössz meglátogatni...
– Ne marháskodj! Holnap papírt kaptok, és mehettek haza.
– Nem lehetne még ma? Hátha téged még az éjjel máshova vezényelnek! Mit tesz egy katona? Vezénylik, és megy!
Még aznap megkapták a papírt.


Délután el is indultak.
Az őr barátságos vállveregetéssel engedte ki őket a táborból.
Ezután az ikrek végiggyalogolták az országot északtól dél felé keresztben. Úgy érezték magukat, mint akik elvégezték az aznapi jó cselekedetet.
Úgy is volt. Más nem is történt.


XXV. FEJEZET
Szabálytalan utószó röviden
Három fiatan tanár, akinek még a tinta sem száradt meg az oklevelén, ül a tanévnyitó értekezleten, amelyet Kézdy Kálmán igazgató tart. Az új, szocialista tanár-diák viszonyról beszél.
– Mi ebben a viszonyban neked az új? – súgja Joe Satyának. – Ha megmondod, kapsz tőlem egy kézigránátot!


Hetivásár egy alföldi városban. Első vásár a háború után.
Hórihorgas fiatalember kopogtatja meg egy tömzsi vállát a tömegben.
– Jó napot, apafej!
– Nem ismerem magát! – riad hátra az alacsony.
– Az nem baj. Elég, ha én ismerem magát!
A következő pillanatban akkora pofon zúgott át a levegőn, hogy a közelben állók azt hitték, égiháború kezdődik.
A tömzsi a frász hatására enyhén megemelkedett, és nagy ívben elterült a porban. A hosszúkás rátérdelt a mellére, és időnként kedélyesen szájon vágta.
Hamarosan nagy volt a csődület, és egy, az akkoriban rendőrséget helyettesítő nemzetőr is előkerült.
– Miért üti? – kérdezte szigorúan.
– Mert parancsnokom volt a munkatáborban!
– Üsse! – határozott a rend őre, és távozott.


– A ménkű cifrázzon mindenkis olyan apróra, mint a fédervejsz, aki nem tudja, hogy ez tudományos intézet! Aki színháznak nézi, és zavarja a munkánkat!
– Motyka! Ne dühöngj! Vezesd végig a tanítványaimat a kutatóintézeten, és magyarázd el nekik, hogy mi a nehézséggel töltitek ti itt a drága időt!
A konya bajszú tudományos kutató engedelmeskedett. Vezetett és magyarázott. Először a gyerekeknek, aztán Joe-nak.
– Két katonaszökevény és egy zsidó család volt a pincénkben. Zabálni kellett nekik. Én hordtam. Nem mehettem veletek. Érthető?
Érthető...


– Amikor elmentetek, loptam egy sofőrsapkát meg egy hozzávaló taxit – mesélte Színész Sándor. – Napokig fuvaroztam illegális találkozókra a tagokat. Aztán megkaptam az utasítást: dekkolni akárhogy!
Dekkoltam. Kimentem Budára. Kerestem egy kis falut a közelben. Mint menekült erdélyi evangélikus pap érkeztem oda prédikáltam igen lelkesen a falunak, míg be nem jöttek az oroszok. Akkor abbahagytam.


Hófehér abrosz feszült a nagyvendéglő asztalán. Az üzletvezető maga jött a rendelést felvenni. Megállt az asztal mellett. Fekete kosztümje elegáns, ránctalan. Rezzenéstelen bükkfaarccal jelentette ki:
– Csak spenót van tükörtojással...
Ezután kacag egy jóízűt, és megöleli, megcsókolja a három vendéget, bár az ölelés és csók nem tartozik az üzletvezető kötelességei közé.
– Fiúk! nem tudnak olyant kérni, amit ne küldessek maguknak! – mondja könnyes szemmel Bözsike, a tank. Azaz bocsánat, a nagyvendéglő üzletvezetője.
– Bözsike! Sok-sok bort kérünk! Nagyon jó vacsorát! No meg Gazsit, minden idők legnagyobb pikulását!
– Csák vácsorá után, tánárkáim! Evés előtt á zene megfekszi á gyomrot! – szólt a sarokból a zenekar kicsit kancsal és nagyon ragyás vezetője.
Aztán megölelgette a fiúkat.

