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Előszó

 

 

Nehrer György, a „Hazádnak rendületlenül”  című regény szerzője,  egy bánáti  német-magyar
család sorsán keresztül láttatja velünk a XX. századi magyar történelem eseményeit. Pontosabban
annak első ötven esztendejét, amely a mai napig hatással van életünkre. Kezdve boldog békeidők
keserédes alkonyával, az általunk egyáltalán nem akart Nagy Háborúval, folytatván Trianonnal, a
második világégéssel és végül befejezvén a ránk erőltetett kommunizmus első, igencsak embertelen
évtizedével. A XX. század kegyetlenül elbánt velünk, hiszen a magyarságot kétszer is sírgödörbe
hajították. Mi, akik Szent István óta a Nyugat védőbástyája voltunk – vagyunk és leszünk – két
világháborút  veszítettünk el.  Vélt  és  valós bűneinkért  példátlan kegyetlenséggel  büntettek meg
minket. 1920-ban az ezeréves Magyarország lett falánk szomszédaink prédájává, 1945-ben pedig a
Magyar Királyság intézménye szállott sírba. Ám még ez sem volt elég, így ezután 45 esztendeig egy
tőlünk  teljesen  idegen  ideológia  és  totalitárius  rendszer  uralta  életünket  és  mindennapjainkat.
Miközben ükapáink, dédapáink, nagyapáink, tették a dolgukat, a nagypolitika szabta át az ország
határait,  döntött  sorsukról,  róluk,  nélkülük… Mindezek  következménye,  hogy  a  XX.  században
magyarok milliói keseredtek meg és számtalan honfitársunknak tört derékba élete…          

 

Hányszor kell még újrakezdenem az életemet? – teszi fel a kérdést Péter, a regénybeli apa. Mit
vétettem én tizenöt évesen, hogy erre a sorsra jutottam? – marcangolja önmagát a fia, Matyi, aki
leventeként ette a hadifogság keserű kenyerét.  A regényt elolvasva mi is feltehetjük a magunk
kérdéseit: Miért? Mit vétettünk mi, magyarok, hogy a XX. században sorscsapások sorozatát kellett
elszenvednünk? Miért?És újra: miért?
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1. Fejezet
 

A vásártér mellett ballagott az apjával, aki vasárnap mindig zsinóros sötét felöltőben frissen
vasalt  nadrágban  és  fehér  ingben  járt.  A  fehér  ingéhez  mindig  a  kedvenc  tengerkék  színű
nyakkendőjét kötötte. Az apja egy kicsit hajlott háttal ment, mint a borbélyok általában. A kezét a
gyerek jobb vállán pihentette, így kísérte a fiút az úton, amely a faluban kezdődött, és a patakig ért.
Ahol pipacsot termett az út mellé fodros ingként hajló rét. A patak partján, télen a hótól terhes
szomorúfűzfák vastagabb ágai is a földig hajoltak. Nyáridőben pedig az ürgékre és nyulakra, alkonyt
hozó hatalmas szárnyán, szállt felettük a nagy köröket leíró sas madár. Vonzották a fiút a piacterek
és a tágas vásárok amelyek, idegent és ismerőst idecsaltak közelből és távolból egyaránt. De most
nem volt se piac, se vásár, és ebben az évben már nem is lesz — szomorkodott magában. Szerette a
forgatagot, amikor a piac-tér felett millió illatot hordoz a lágy tavaszi szél, és a környező falvak zaja,
mind itt  van náluk.  Amikor itt  van a verklis,  a  téglára helyezett  filléreket gyűjtő kalapjával.  A
fényképész, aki az állványon lévő fadoboza mögött, fekete lepel alatt görnyedve, irányítja Rózát.

– Kicsit jobbra! – tessék mosolyogni!

Félszeg mosolyából, ilyenkor eltűnt a szemérem, amint a bőre felizzott a tavaszi nap melegében.
De Rózánál csak pár pillanatig tartott… – a már nem is tudom, hol? Aztán, talán a bárányfelhők
mögül, előbújtak a prűd sugarak, és letörölték a pajzán mosolyt az arcáról. Verítékén villanófény
csillant, ami a lány árnyékát maga mögé csapva, ott ragadt a piac porában.

Róza apja gazdag paraszt volt, és nagy bánatára nem született fia. Így a gazda felesége – a kövér
Jolán – kedvére fotografáltatta az egyke lányukat. Valahol a sor végén állhatott szegény, amikor a
Jóisten a szépséget osztogatta. Az öregasszonyok azt mondták a faluban, hogy mindenkinek megvan
a maga bolondja – majd meglesz az övé is – ha másért nem, a hozományért. A hozomány pedig
egyelőre tekintélyesnek számított.

A takaros házuk falai tele voltak már a lányka képeivel. A bekeretezett képek meg légypiszokkal.
Úgy tűnt, hogy a legyeknek tetszett Rózácska. De ki láthat bele a legyek lelkébe?

Fél négy volt, – délután – ezt csak az órák mutatták. Odakint nem lehetett megállapítani, mert
még  ragyogóan  sütött  az  augusztus  végi  nap.  Fellegeket  hajtott  a  szél,  amik  aztán  ritka
bárányfelhővé sorakoztak az égen, mint ahogy a nyáj szokott a zöld réten. Kedvetlenül gyalogolt az
apja mellett.  A barátai már biztosan a nagy nyárfa alatt,  golyóznak vagy snúroznak. Ő meg itt
koptatja a cipőjét ezen a poros úton. A cipő talpával bosszúsan, nagyokat dobbantott az összegyűlt
porkupacok tetején, amik ilyenkor derékig pöffentek. Apja tarkón legyintette tenyérrel –nem nagyon
– csak éppen annyira, hogy abbahagyja a rendetlenkedést.

 

– Hogyan fogunk kinézni, mire odaérünk?

Friedrich Stefán kőművesmesterhez igyekeztek, akinek hosszú, tornácos svábháza volt a Fő utcán
hatalmas kocsiszínnel, három kocsival, az istállóban hat erős fogatos lóval.

Egy bozontos szőrű komondor unottan, és egy loboncos puliforma éles hangon csaholva fogadta
őket.

Talán meg sem kellett volna rázni azt a csengőt, ami egy hosszú drót végén fityegett a tornác



alatt, szemben a konyhaajtóval. A kis keverékkutya, az éles hangjával, már úgyis felverte a fél utcát.
Ha már van csengő, akkor az azért van, hogy csengessünk vele! A Péter gyerek, rángatta is rendesen
a fehér kerámiagombot a drót végén.

 

—Jól van! Hallom! – jött sietve kaput nyitni a mester.

—Guten Tag! — mi járatban?

—Guten Tag! Herr Friedrich, kőműves szakmát szeretne tanulni a gyerek, felvenné tanulónak?

 

Sűrű, szőke haja volt a mesternek, kicsi és hideg kék szeme, s az ökle, akár egy vaskalapács.
Széles arcát már megkarcolták az évek, és a vésőről visszapattant éles kövek. A feledni vágyott
sebekkel,  és  a  fájdalomtól  félbehagyott  mozdulatokkal  együtt,  a  mély  árkok már beleivódtak a
vonásaiba.

—Beszél németül a gyerek? — mert én a magyart, csak törve beszélem.

Mély, és erős hangja volt a mesternek, amitől összerezzent a fiú.

—Nem szeretném, ha értetlenkedne. – mondta Friedrich.

—Beszél! – ugyanúgy, mint a magyart.

—Na, hadd lássam ezt a gyereket! Jó kötésű, kemény legénynek néz ki —tapogatta meg Péter
karjait.

—Aztán az elemi hogyan sikerült?

—Jeles volt végig! – mondta büszkén az apja

– Akkor írni, olvasni, és számolni, tud rendesen?

– Igen! – mindkét nyelven.

– Hétfőtől jöhet a gyerek! – de munkásruhát hozzon magával!

 

Művelt, olvasott ember volt a Friedrich, és Péter szívesen járt vele dolgozni, mert nemcsak a
munka volt a fontos, hanem a tanítás is. A tudás átadása, és az alkotás, amivel létrehoznak valami új
dolgot, a rideg téglából, a homokból és a mészből.

Egy  új  házat,  amelyben  emberek  laknak,  és  amelyben  emberi  sorsok  alakulnak,  hosszú
évtizedeken át, bútorok és szőnyegek között. Ahol a kályha melege, és az ablakokon betűző nap
fénye beleégeti a falakba a sorsokat, miközben a szalmazsák és a dunyha illatának keveréke járja át
a levegőt.

 

Nemcsak a szakma fortélyaira, a tervrajzok ismeretére nevelte a tanulókat, hanem valami olyan



megfoghatatlan, és leírhatatlan tudást és emberi tartást adott át, amit tankönyvekből nem lehet
megtanulni: Fagyos télen hinni a nyárban. Szakadó esőben, a szivárványban. Bőrig ázva, és vizes
ruhában fázva, a holnapi újrakezdésben. Hinni, amiben már senki nem hisz, és tudni azt, hogy az
akarat legyőz minden akadályt.

Előbb inas lett, a fiú, majd két év után, a segédvizsga letételével már kőművesként dolgozhatott.
A tenyere kérges lett. A lelke pedig keményebb, és simább, mint a lapát nyele.

Meg volt elégedve vele a Friedrich mester. Sokszor mondta: „a pénzért kell dolgoznunk, de amit
megépítünk, az legalább kétszáz évig, vagy még annál is tovább kell, hogy álljon! De, ahhoz pedig

lélek is kell ám, fiam!”

A Friedrich Stefán megölelgette, pedig ő aztán nem volt egy olyan ölelgetős fajta.

– Maradj itt nálam. — jó sorod lesz! Télen fát vágunk és fuvarozunk. Hóban, fagyban úgysem
lehet kőműves munkát végezni. Viszont élni, akkor is muszáj! Ha szerencsénk van, rövid a tél, és
akkor előbb kezdhetünk tavasszal.

– Tudom mester, hogy jó sorom lenne magánál, de meg ne haragudjon rám, a magam lábán
szeretnék én állni!

Toporgott egy darabig az öreg mester, de megértette a gyereket. Ő is így kezdte valamikor.
Megadta az ajánlást, és Pétert hamarosan felvették az ipartársulat soraiba.

Az utolsó nap a mester udvarán még körbeugrálta a kis puliforma kutya, mintha érezné, hogy
nem jön többet a fiú reggelenként a mész illatú ruhájában. Elbúcsúzott tőle a mester is, néhány jó
tanáccsal.

 

–Ha sikeres akarsz lenni a szakmádban, akkor érts ahhoz, amit csinálsz! Ezt tanúsíthatom, mert
jól megtanultál mindent.

—Higgy abban, amit csinálsz! Ez csak rajtad múlik.

—Szeresd, amit csinálsz! Ez is rajtad múlik fiam. Több útravalót nem adott neki, csak egy kemény
kézfogást, amiben megropogtatták egymás ujjait, olyan kőműves módon.

Péter  még  tanonc  volt,  amikor  meghalt  az  anyja.  Sosem  panaszkodott  fáradtságra,  vagy
betegségre. Egy napon nem kelt fel az ágyból, csak feküdt szó nélkül, és homlokán cseppekben állt a
verejték. Árnyéka nyújtózott a falon, és fázósan várta, hogy átkarolja Jézus, vagy legalább melegítse.
Hónapok  óta  érezte  már,  hogy  elhagyja  ezt  a  fénytelenné  váló  világot.  Imádkozott  csendben,
fájdalmát legyűrve.

— Örök nyugalmat hozó álmok - gyertek!

Péter nagyapja borbélyként, sok emberen segített már. Mestersége a családban apáról fiúra
szállt. Fogat húzott, köpölyözött, és eret is vágott, ha kellett. Bár azt már jó pár éve tiltották, csak
orvos végezhette volna. De orvos, az nem volt minden faluban. Ezért az öreg gyógyította az emberek
ilyen-olyan nyavalyáit. Taníttatta a fiát, aki szintén borbély és fodrász lett. Ha a faluban esküvő volt,
szép pénzt hozott a konyhára. De sok esküvő nem nagyon volt arrafelé, így a pénzt be kellett osztani.

— Orvos kell ide fiam! — mondta az öreg.



Jött is az orvos két nap múlva, nagy porfelhőt csapva, a kis egylovas csézával. A marhabőr ernyőt
hátratolva ugrott le a kocsiról úgy, hogy a sallangót nem használta. Negyvenéves forma lehetett,
kerek  fejű  pirospozsgás  arcú  fiatalember.  Nem  kellett  neki  a  lépcső,  a  ki-és  beszálláshoz.  A
kocsiderékon lévő gyékényfonatú kasból kiemelte az orvosi táskáját. A kis ló rántott még egy rövidet
a kocsin, hogy elérje az árok partján zöldellő füvet.

— Hol a beteg?

— Jöjjön doktor úr, mutatom az utat — intett Péter gyerek a doktornak

A  szoba  csukott  ajtaja  előtt  az  apja  álldogált  egy  idős  asszonnyal.  A  szomszédból  járt  át
néhanapján segíteni  a  háztartási  munkákban.  A doktor  a  nagy bőrtáskájával,  mint  a  titokzatos
létezés ígéretével a kezében, kopogott az ajtón.

— Menjen csak! — fekszik az asszonyom, nem szól egy szót sem. Nem jajgat, de látom rajta, hogy
fájdalmai vannak.

 

Az orvos bement, és majdnem fél óráig volt a szobában. Komor tekintettel lépett ki az ajtón, amit
csendesen becsukott maga után. Akkurátusan kezet mosott a díszes öntöttvas állványon álló fajansz
mosdótálban. Megigazította a bajuszát a tál feletti billenthető tükörben, és megtörölte a kezét a
fiókból tisztán elővett törölközőben. Majd zsebre vágta az asztalra kikészített vizitelés díját.

– Kórházba kellene vinni, de megmondom magának őszintén, hogy már nem lehet rajta segíteni.
Ha rám hallgat, maradjon inkább a családdal. Írtam fel pár gyógyszert, meg fájdalomcsillapítót,
váltsák ki a patikusnál.

Nem kelt fel többet az anyja az ágyból. Lassan eltűnt az utolsó utáni végtelen percekkel együtt a
fájdalom is.  Jézus magához ölelte, és karjában vitte az ajtón át.  A küszöbön átérve, oda jutott,
ahonnan egyszer elindult.

Másnap  jöttek  a  mosdató  asszonyok,  talpig  fekete  ruhában,  akik  szépen  megfésülték  és
felöltöztették.  Arcára  kis  pirosítót  tettek.  Bőre  sima  volt,  mint  a  bársony,  és  mintha  álmában
mosolyogna. Kis fekete hintón elindult utolsó útjára.

Görcsös ágú öreg fűz lombja vigyázza örök álmát, óvja széltől és naptól. Péter apja estig ott állt a
sírnál és csak nézte a fejfát. „Deák Katalin élt 36 évet”

—Miért hagytál itt, a négy gyerekkel? Olyan kevés időt voltunk együtt, és az is csak jobbára a
munkával tellett. Próbálta összeszedni magában, a széttört idő elvesztett darabjait. Aztán lassan
tudatosult benne, hogy késő már keresni a visszafelé vezető irányt, mert a sír elnyelte az életük
rögös útján eddig megtett tétova lépteiket.

– Etel már nagylány, ő akár egyedül is megáll a lábán. Péter szakmát tanul — olyan se nem
gyerek, se nem felnőtt. De a Ferike és Nándika mellé még anya kell.

A hétköznapok konok egymásutánja és a magányosan hánykolódó éjszakák után, színes kavicsot
dobott felé az élet, hogy szebbnek lássa a világot.

A homlokába mélyült fájdalom ráncait kisimította Anna. A gyászév leteltével újból megnősült, és
elvette a Visnyeiék lányát.



Péter mire szakmát szerzett; az apja a fiatalabb testvéreivel, Ferivel és Nándikával Csernyéről
Freidorfba, a Temesvártól délnyugatra fekvő kisközségbe költözött. Ez a kis falu egyike volt a legelső
német telepeknek, és szinte már összeépült a várossal. Talán százötven ház lehetett, és néhány
széles utca, úgy ezerkétszáz emberrel. Volt itt a Hofgärtner cégnek téglagyára, a Kiss és társainak
fatelepe, vasútállomás, hitelszövetkezet, és népbank is. Szóval minden, ami egy városban is van. A
Tirol utcában egy módos földművelő gazdától, a Johann Zimmermanntól vették a házat. Az épület
egész új volt: Nagy boltíves kapubejáróval, az utcai részén három szobával. Az udvari épületrészbe
még két szoba, nagy konyha, mosókonyha, éléskamra, takarmánykamra és kemence épült. Az udvar
felé nyitott veranda; piros, élére rakott téglával burkolva. A verandáról nyílott a pincelejáró és a
padlásfeljáró, a gazdasági épületek pedig a lakóépület meghosszabbításaként kaptak helyet. Tetszett
az épület az apjának, a gazdának pedig sürgős volt az eladás, mert Amerikába készült családostól.
Így aztán jó árat sikerült kialkudni a házért, és ráadásként szinte az összes bútor is ott maradt.
Páréves,  német  bútorok  voltak,  amik  akár  több  generációt  is  kiszolgálhatnak.  A  testvérei  is
kényelmesen elfértek a tágas szobákban. Az apja olyan helyet szeretett volna, ami falu, de azért a
város is közel van. A nagy telken, aprójószágoknak is jutott hely. Itt minden adott volt, és ráadásul ez
egy  színtiszta  német  anyanyelvű  település  volt.  Bár  ez  nem  volt  lényeges,  mert  szerbekkel,
magyarokkal és még a románokkal sem volt semmi gondja a családnak.

Amikor Etel bemutatta az udvarlóját a román nemzetiségű Buluca Janit, azért az apjának nem
nagyon tetszett. —Választhattál volna magadnak egy tisztességes magyar, vagy német fiút. – mondta
a lányának. Egy idő után, végül megbékélt az öreg, és elfogadta a lánya döntését, mert rendes és
dolgos ember volt „a Román.”

Apja  bérelt  egy  szép  üzlethelyiséget  a  belvárosban  és  megnyitotta  a  fodrászszalont.  A
berendezésre elment a megtakarított összes pénz, de még az új asszony hozománya is. Anna dolgos
parasztlány volt, üzlethez nem nagyon értett, viszont a háztartást kiválóan vezette. A két zsivány
fiúval is boldogult, pedig már várandós volt, és nehezére esett a hajolgatás. Már a cipő bekötése is
egyre nagyobb kínlódás volt számára. Anna dolgozott becsülettel az új családjáért. Egy szép napon,
megszületett a kislányuk Katika – öregedő apjának kései boldogságot hozva. A gyerekek, eleinte
kicsit furcsán tekingettek az új családtagra, aki egész nap csak bőgött és evett. Lassan megszokták
az új kis jövevényt, akit Torontáltordán az öreg Bezdán, a helyi plébános, annak rendje–módja szerint
meg is keresztelt.

A  szalon  forgalma  nőtt,  és  egyre  több  visszajáró  vendég  látogatta.  A  szép  üzletben,  már
alkalmazott fodrászok is dolgoztak, és itt a munkadíjak is magasabbak voltak, mint faluhelyen. Új
volt a berendezés, amire sokat költöttek. Nagy falitükrök, márvány, és műkőlapos tükörasztalkák,
borotvák és fejmosó tál, mind igényes, szép darab. A vendég öltözékét hajnyíró köpennyel óvták,
kényelmét elegáns, rugós-karos amerikai forgószékkel biztosították, amelynek fejrészéhez kis félhold
alakú bársonypárna is tartozott. A tükör alatti keskeny márványpolcon sorakoztak a nélkülözhetetlen
eszközök: olló, kefe, fésű, hajnyíró gép, borotva, elektromos ondoláló, púder, timsó blokk, hajvíz és
bajuszkötő. Itt már volt manikűrasztalka is az illatszeres szekrény mellett. És egy csinos manikűrös
lány, aki az igényes vendégek körmeit rendbe hozta. Nemcsak szalon volt ez, hanem árultak is
nikkelszelencében amerikai borbélyszappant és a közkedvelt piperecikk márkák közé tartozó „fekete
fej”  védjegyű  samponcsaládot  is  (ibolya-,  kamilla-,  tojás-  és  kátránysamponokkal)  és  „Diana”
sósborszeszt.  Utóbbit  a  fodrászok a  fejbőrbe masszírozták,  a  korpaképződés  megszüntetését,  a
hajhullás  mérséklését  remélték  tőle.  A  Dianás  szeszt  borotválás  utáni  arcfecskendezésre  is
használták, mert feltűnő kellemes illata miatt az urak nagyon kedvelték.

Szomorkodott Péter nagyapja, aki ott maradt csernyei borbélynak.

–Gyere velünk Freidorfba Papa!– mondta neki Péter apja. Elég nagy a ház és akár külön szobád is
lehetne. — legalább nem lennél egyedül.



– Öreg fa nem bírja már az átültetést! – engem ideköt minden, én már maradok az utolsó napig.

Derékalja is nyomta már az oldalát, és nyugtalanul forgolódott mély álomban. Majd, ahogy az
álomképek  fogytak,  úgy  valami  tompa  kábultságnak  adták  át  helyüket,  amikor  hajnaltájban
felébredt. Amúgy sem volt kedve a városi élethez… Csernyén ismert mindenkit, és őt is ismerte a
falu apraja-nagyja. Szép időben, délutánonként sétált az utcán, és a felsejlő múlt képeit rajzolta a
gondolataival, a földre, a kövekre, és a fákra. Talán félt, hogy nemsokára magára hagyottan, egyedül
kell továbblépnie. Rég elvesztett feleségére gondolt. Ilyenkor vele bolyongott nyugtalan éjjeleken át,
és már tudta, hogy ez így marad, örökkön örökké.

Ki viszi majd tovább a szakmánkat a családból? – kérdezte a fiától. A ház falának támaszkodva,
ráérősen maga elé bámulva. Kihűlt szíve felett, a szavai már csak tüskék voltak. Talán már maga sem
akarta,  hogy  végighallgassák.  Látszott  rajta,  hogy  az  álmok  messze  elszaladtak  nyitott  szemei
kapuján, és szökik a fény is, a mélykék tekintetből. Szálfa termete már a múlté, és karjai, mint
vihartépett görcsös ágak úgy lógtak mellette. A tűz már elhamvadni látszott, azért még egy–egy láng
fellobbant, és ilyenkor mindig bízott benne, hogy valamelyik unokája majd ágyat vet az ő hamuján.
Aztán megnyugodott, mert rájött, hogy véget ért valami. Vagy csak most kezdődik valahol? – de már
nem benne, hanem talán valamelyik utódjában.

– Mást szeretnének tanulni a gyerekek Papa. – próbálta meggyőzni az apját.

Péter gyerek, a második unoka, ott maradt Csernyén az öregapjával. A kőműves munka, mindig is
keserves kenyérkereset volt, és lesz, amíg világ a világ.

Miért pont ezt a szakmát választotta? Miért nem fehér köpenyes borbély lett belőle? Talán a
szabadságvágy, a derékszög, a körző, és a szögmérő volt az, ami távolra taszította a borbélyolló
csillogásától. A sok kicsi falusi ház mellett lenyűgözte a templom hatalmas mérete. Mikor Rezy
Vilmos esperes-plébánosként az öccsét megkeresztelte, ő már akkor eldöntötte, ott, a templomban,
hogy házakat fog építeni.

De nem sok munkát kapott akkortájt, mint ahogy a pénztárcák is soványan lapultak az emberek
zsebében, inkább csak emlékként – egy szebb jövőre várva. Új házat falun nemigen építettek, csak
javítgatták a régieket.

—Papa nincs munka itt falun, és a városban sem sok. Nyáron megélek belőle, télen meg felkopik
az álam. Nem szólt az öreg semmit, de sejtette, hogy egyedül marad.

Egy szép napon aztán Péter gondolt egyet, és felszállt a vonatra. Elment Szegedre, ahol a Maros
és a Tisza folyó parolázik egymással.

Szegeden  nagy  építkezés  folyt  akkoriban.  Villamos  síneket  fektették  a  Rókus  és  a
személypályaudvar között.  Földkupacokkal és kőtörmelékkel volt teli  az út,  és hangos kalapálás
hangja hallatszott mindenütt. A Tisza-parti város fel volt bolydulva. Ismerte az utat a laktanyáig,
hiszen gyakran járt erre az apjával, amikor az valamilyen fodrászkellékért a városba jött. A város
legmagasabb épülete az ötvenöt méteres víztorony volt, ami jó tájékozódást tett lehetővé, és szinte
az egész városból lehetett látni a gyönyörű építményt. Már kilencszáznégyben itt feszített a Szent
István téren. Az indóház új épülete, ahol a vonat megállt, már nem is indóház, hanem egy gyönyörű
kéttornyos palota. Hatalmas botíves üvegportálokkal, négyméteres boltíves üvegajtókkal, és kerek
világító ablakokkal.  Péter megállt,  és visszafordult  az épület  felé.  Szakértő szemmel nézegette.
Eszébe jutott a mestere, akivel sokat dolgoztak itt. Ez igen! Fájintos épület lett belőle. A laktanya
gyalog sem volt messze, innen – talán öt percre – a Hattyason. Elindult a laktanya felé, kezében egy
bőrtáskával,  amelyben  az  iratai,  a  táska  egyik  oldalában  voltak,  és  az  ebédje  egy  barna



papírzacskóban, egy másik zsebben, kicsi törölközőbe csavart szappan, és egy üveg víz. A zöld üveg,
parafa dugóval bedugva, jó szorosan, nehogy a táskában az iratait összevizezze.

A laktanya kapujában az őr megállította, majd a lába mellé engedte a puskáját.

– Hová? Hová? Kérdezte.

– Önkéntesnek jelentkeznék.

– Jó kötésű legény azt látom! – de hány esztendős maga?

– Május hatodikán múltam tizennyolc.

–  Nem tudom, hogy felveszik  -  e?  Már elkezdődött  a  „regruták” kiképzése.  –  mondta baka
nyelven. Péter nem értette, hogy mit mondott az őr.

– Nem Rekruten? - kérdezett vissza.

– Mi úgy mondjuk, hogy regruta!

– Mutassa az iratait! – mondta ingerülten az őr.

A katona a zöld fabódé polcán kinyitott egy könyvet, és beírta az adatokat.

– Menjen itt ezen az úton egyenesen, ott az a nagy sárgatéglás épület. – látja? Azon a középső
ajtón menjen be, és keresse a Bánffy százados urat, ő foglalkozik az önkéntesekkel.

Nézte messziről az épület nyers, sárga tégla falazatát, az ablakok feletti boltívek fugázott vörös
tégla  díszítését.  Mintha  nem  is  laktanya  lenne.  Díszítő  téglasorok  az  emeletnél,  a  koszorúk
vonalában. Gyönyörű, de nem hivalkodó épület. Mestermunka. Csikorgott a kavicsos út a bőrcipő
talpa alatt, és Péter az ajtó előtt – még mielőtt a lépcsőre lépett volna – dobbantott a kis beton
pihenőn, kettőt–hármat, hogy a kavics és a por lejöjjön a cipőjéről. A dobbantásokra kilépett egy őr
az ajtón.

– Kit keres?

– Bánffy századoshoz jöttem.

– Talán százados úr! – Nem? Jó lesz, ha megtanulja!


