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NEGYVENKETTEDIK FEJEZET

Kezdett valamennyire tisztába jönni a láger szervezetével és közigaz-
gatásával. Van tehát egy orosz parancsnok, egy közvetlen felebbvaló, 
a Waleczky úr. De ennek is van egy parancsnoka, a muszka ezredes. 
Ezzel az ezredessel különösen lassankint, olyan enyhe barátsági vi-
szonyba lépett. Korán szokott kelni és háromnegyed hat táján már 
öltözködött minden nap. Óvatosan kellett öltözködni, hogy a többi-
eket ne nagyon zavarja. Pont hatkor kinyílt az ajtó, egy orosz katona 
elordította magát:

– Sztáváj! Szmirná! Felkelni! Vigyázz!
Azután utána szalutálva belépett az orosz ezredes. Jobbra, balra 

szalutált, a nyújtózkodó, pislogó hadifoglyoknak. Úgy csinált az 
orosz ezredes, mintha fogadná a köszönéseket.

Úgy intézte a dolgokat, hogy mikorára az ezredes jön, éppen a 
kis lavórja előtt álljon, amit az ágy végére tett. Mindennap, mikor a 
muszka altiszt ordított, lekapta az ingét, mikorára belépett az ezre-
des, már mosdásra készen, meztelen felsőtesttel üdvözölte, az meg, 
barátságosan és elismerően integetett neki. Ez már aztán derék, ezt 
lehetett kivenni az ezredes pillantásából. Mikor az ezredes elvihar-
zott és a másik szobában elhangzott az ordítás, már lehetett a szabá-
lyok értelmében mosdani. De az ezredes ezenfelül nemigen törődött 
velük, a többit rábízta Waleczkyre. Az élelmezést, a lágerrendet, a 
nem előírásos sapkák és blúzok elkobzását, mindent.

Három tábor volt a faluban, de a többiek messze estek tőlük. 
Az egyik például legalább fél kilométernyire volt. Ha hangosan 
játszottak, oda lehetett hallani a kiabálást. Azonban mégis úgy el 
voltak választva egymástól, mintha ellenséges államok határai me-
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rednének közöttük. Mind a háromnak külön, „saját” parancsnoka 
volt. Az övék volt a „Hatos”. Ez meg a „Hetes” plebejus pavilon. 
Egyetlen törzstiszt és ez is parancsnok. De a „Beubezirk”, az elő-
kelő tábor volt. Itt hadnagy volt a legkisebb rang és hadapródnak 
leginkább is tüdőbajosnak kellett lennie, hogy oda bejusson. Persze 
ott a parancsnok is ezredes volt, mindenki külön szobában lakott 
és csendes klastromszerű hangulat volt a „Beubezirk” szobáiban. A 
három tábor lakói alig ismerték egymást. Nem járhattak egymás-
hoz, csak indokolt esetben és csak kérelemre és korlátozott szám-
ban volt szabad, hetenként egyszer, erős katonai fedezet mellett 
meglátogatni a szomszéd táborok lakóit. Olyan körülményes volt 
ez a látogatás, hogy a kényelmesebbek évekig is ellaktak unoka-
bátyjuk, vagy a sógoruk szomszédságában, anélkül, hogy többször 
találkoztak volna.

Most éppen ezt akarták megoldani, a látogatások kérdését. Meg ál-
talában: a fürdőzések, a séták kérdését. Mert fürdő is volt az Usszuri 
partján, meleg vízzel, apró kényelmekkel, de ide is csak szuronyok 
között mehettek.

A tiszti gyűlésen Steiner őrnagy úr előterjesztette a muszkák aján-
latát, hogy fürödni, sétálni, meg a szomszéd pavilonokba kíséret nél-
kül hajlandók engedni a hadifoglyokat…

Viharos éljenzés tört ki belőlük. Pillanatra megfeledkeztek a fe-
gyelemről. Megfeledkeztek arról, hogy ez nem kocsma, ez tiszti gyű-
lés, itt katonásan kell viselkedni. Felolvadt egy pillanatra bennük a 
hosszú és unalmas rabság nyűge, egy viharos éljen szakadt ki a tor-
kukon.

Az őrnagy úr nem tett megjegyzést az éljenzésre, de látszott, hogy 
kellemetlenül lepi meg ez a viselkedés, amelynek egyébként legfel-
jebb egy majálison lehetne helye…

– Az orosz parancsnokság ezen engedménye csak látszólag ilyen 
humánus. Megszokhattuk, hogy ne várjunk tőlük semmi jót és ter-
mészetes, hogy ennek az ajánlatnak a háta mögött is muszka ravasz-
ság és muszka embertelenség búvik meg. Nemtelen játék az is, a ha-
difoglyok szabadulási törekvéseivel és vágyaival. Ingerlik a ketrecbe 
zárt oroszlánt. Megmutatják az aranyszabadság édes mezejét, hogy 
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annak ingere eltántorítson bennünket az igaz úttól, melyen egyene-
sen és rettenthetetlenül járunk…

– Arról van szó nevezetesen, hogy a muszkák teljesíthetetlen fel-
tételekhez kötik ezt a kis szabadságot. Olyan feltételekhez, melyek-
ről tudják, hogy sem a központi hatalmak, sem a velük szövetséges 
dicső ottomán császári hadseregnek, egyetlen tisztje sem kapható 
erre az árulásra. Azt kívánják ugyanis, hogy a tábor minden tiszt-
je, aki ezt a kedvezményt igénybe akarja venni, adja becsületszavát, 
hogy nem fog megszökni…

Halotti csend követte Steiner őrnagy úr bejelentését. Úgy érez-
ték, hogy egyhangúlag szeretnék ordítani: megadjuk! Mint azon a 
bizonyos országgyűlésen, csak az embernek hirtelen nem jut eszé-
be, hogy melyiken. De feszélyezte őket az őrnagy határozott hangja, 
meg hogy árulás. Várták illedelmesen mi lesz az ajánlat, mi lesz az 
útmutatás, vagy parancs.

Egy hadapród lépett elő, aki érces hangon jelentette ki, hogy azt 
hiszi, hogy az egész hadapródi állomány nevében beszélhet. Azt hi-
szi, helyes, hogy először a legfiatalabbak fejezik ki, megbotránkozá-
sukat a muszkák szennyes ajánlata felett. A hadapródok a maguk 
részéről egyhangúlag elutasítják a muszkák mézes madzagát…

Utána a közös hadapródok nevében hangzott el hasonló nyilat-
kozat, majd nyilatkoztak a honvéd hadnagyok. Az ulánusok, a lovas 
tisztek, a gárdaezred hadnagya a német birodalom nevében, száza-
dosok, rittmeisterek, végül egy bimbasi, a dicső ottomán hadsereg 
nevében. Ilyen áron nem kell a szabadság.

A táborparancsnok meghatottan köszönte meg az egyértelmű 
állásfoglalást. Köszönte a lelkes támogatást. Úgy látszik, senki sem 
felejtette el, mivel tartozik a hazának. Nem is tételezte fel egy pilla-
natra sem. A katona, a fogoly katona: nem adhatja becsületszavát, 
hogy nem fog megszökni. A fogoly katonának minden gondolata a 
szabadulás, s akik itt együtt vagyunk akár ünnepélyesen is, kijelent-
hetik, hogy minden alkalmat és minden lehetőséget megragadnak a 
szökésre. Erről nem szabad lemondani és erélyesen vissza fogja uta-
sítni még csak a gondolatát is annak, hogy erről bárki lemondana…

Az eset egy kicsit megzavarta és lezuhanyozta a kedélyeket.
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Vágyva sóhajtottak a szögesdrótokon túlra, a puskás őrszemeken 
túlra, ahova nem lehet menni. Nem lehet leülni egy kicsit a havas 
erdőben, nem lehet botorkálni az Usszuri ősi partján. Bezárták, ma-
guk zárták be a kapukat. Lehet, hogy a muszkák nem is gondolták 
ilyen sötéten. Egyszerűen egy kis szabadságot akartak nekik adni. 
De hát nem küldhetnek háromezer emberrel, háromezer fegyveres 
katonát. Még szép tőlük, hogy bíznak a becsületszóban. Tovább is 
tömeglakás, tömegséta, tömeglátogatás.

És hogy lehet innen szökni? Ki merne innen nekivágni? Mit le-
het tudni, mi van az Usszuri túlsó partján? Vagy át Szibérián, meg 
az Urálon, meg az európai Oroszországon át Mongólia felé? Hogy 
lehet megszökni? És ha lehetne is, ki kockáztatja? Miért ne lehetett 
volna ezt a kis könnyítést elfogadniok, amivel a rongyos kis életüket 
színesíthették volna?

Óvatosan beszélt a dologról Székely hadnagy úrral és megkér-
dezte, vajon tényleg nem lehetett volna-e találni valami megoldást. 
A fiatal, kis hadnagy nagyon fölényesen nézett el felette:

– Csak egy civilnek juthat eszébe ilyenre gondolni. Az aktívok 
között már tegnap megbeszéltük a dolgot és meg akartuk kérni az 
őrnagy urat, hogy ne is kockáztassa meg a tiszti gyűlés előtt, mert az 
ilyesmi csak úgy szép, ha egyhangúlag megy. Hála Istennek, nem 
volt baj, de hallatlan, hogy egyesek még talán most is ingadoznak. 
Becsületszavát adja az ember az ellenségnek… Hallatlan…

– Fürdés, urak…
Persze nem úgy, hogy kitárják a kapukat és szabadon, vidám 

beszélgetésben tódulnak az Usszuri menti fürdő mellé. Puskás és 
szakállas orosz katonák közrefogtak húsz urat, és zárt menetben kí-
sérték őket, a szomorú fegyencmenetet. Hónapok óta most először 
volt kinn és kíváncsian nézett szét. Az Usszurit nézte, amely éppen 
olyan volt, mint a Duna és a Gellérthegy is ott volt a partján, csak 
éppen a citadella hiányzott róla.

Egy helyen zsákból és szalmából tákolt bábuk bújtak ki a hóból, 
mintha kíváncsiak volnának a hadifoglyokra. Élettelen szalmabá-
buk, meggyötört, kilógó belű szalmabábuk, leromlott idomtalan 
alakok.
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Az orosz őr magyarázta, hogy ezen tanulják nyáron az orosz ba-
kák a szuronyvívást…

Voltaképpen hálával tartoznának ezeknek, a szalmabábuknak…
Helyettük döfi az orosz baka szuronyát a szalmabábba, az ellen-

ség helyett áll az irdatlan hidegben az Usszuri menti gyakorlótéren 
a szalmabáb.
Őket jelképezi a szalmabáb és helyettük áll, és helyettük vérzik, és 

helyettük fagyoskodik a derék báb, és helyettük lóg ki belőle a zsák 
hasából…

Nyáron beléje döftek a szalmabábba a szuronyvívásnál, és helyet-
tük van a nyitott seb, és senki nem küldi hozzájuk a lágerorvost, és 
saját patikát kellene küldeni hozzájuk…

A fürdőt úgy körülvették a szuronyos őrök, mintha a fürdő desz-
kapalánkjai mögött már az ugocsai határ kezdődnék.

Az egyik őr lehajolt és egy rothadt krumplit tűzött a szuronyára.
Meglódította szuronyos puskáját az orosz őr és elhajította a rot-

hadt krumplit messze a fürdő deszkapalánkján túlra.
Sikerült neki és kedvesen szélesen mosolygott hozzá.
Vajon otthon milyen játékok vannak, és milyen sikerek vannak és 

együtt éreznek-e az emberek egymással, sajnálják-e egymást annyi-
ra, mint az imént a szalmabábukat, amennyire szánta…

Van-e bennük annyi testvériség, mint a szalmabábban, aki odaál-
lott ismeretlen és soha nem látott ellenség helyett és engedte, hogy 
az ellenség helyett beléje szaladjon az acél…

…Dermesztő hidegben fagyoskodó, kilógó szalma bélű testvé-
rem, szibériai szalmabáb…


