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I.
Szép hús vé ti reg gel vir radt ránk 1941-ben, a ma gyar csa pa tok

Szent ta más alá ér kez tek, és ak kor már biz to sak le het tünk ben ne,
hogy a szerb fegy ve res cset ni kek nem mer nek bán ta ni ben nün ket,
bár az is le het, hogy egy ál ta lán nem vol tak cset ni kek a fa lu ban, én
leg alább is nem lát tam egyet sem, de na pok óta az zal ri o gat tak ben- 
nün ket, hogy el bú csú zó vér für dőt ké szül nek ren dez ni a szent ta má si
ma gya rok kö zött, az em be rek be hú zód tak a há zak ba, ag go dal mas- 
kod va össze búj tak, vé de ke zés re is fel ké szül tek, bal tá kat és vas vil lá- 
kat rak tak a be já ra ti aj tók mel lé, a cset ni kek azon ban sze ren csé re
nem jöt tek, a ki halt ut cá kat hu szon négy fegy ve res em ber jár ta, ti zen- 
két szerb és ti zen két ma gyar, a Szer bi á ból be te le pí tett csend őrök
ad dig ra már el pu col tak, a köz sé gi elöl já rók hu szon négy meg bíz ha tó
ci vil nek ad tak pus kát, és fel kér ték őket, hogy vi gyáz za nak a rend re
és nyu ga lom ra, és ők ket te sé vel jár őröz ve tény leg ébe ren vi gyáz tak,
a nép te len ut cá kon rend és nyu ga lom volt, a jár őrök nél kül is nyu ga- 
lom lett vol na, az em be rek nem mer tek ki men ni az ut cá ra, a há zak- 
ban szo rong tak, fél tek és re mény ked tek. A mi házunk ban is so kan
össze gyűl tek nagy szom bat es té jén, mert az 1941-es Fel tá ma dás kor
sen ki sem ment el a temp lom ba és a Kál vá ri á ra, na pok óta azt hal- 
lot tuk, hogy a vissza vo nu ló ju go szláv had se reg ka to nái, a me ne kü lő
csend őrök és a cset ni kek leg ép fegy ve rez nék a hús vét ra imád ko zó
ka to li kus ma gya ro kat, így az tán Be recz plé bá nos üre sen kon gó
temp lom ban ce leb rál ta az ün ne pi mi sét, még mi nist ráns gye re kek
sem se géd kez tek neki, a Meg vál tó ko por só ja azon ban nem ma radt
őri zet le nül, a négy Bics kás, vagy is a Szol no ki-Jász test vé rek a Beg- 
luk ból el men tek a temp lom ba, be öl töz tek a zsi nó ros egyen ru há ba,
fe jük re tet ték az aszt ra hán sap ká kat, ki vont kard dal oda áll tak Krisz- 
tus ko por só ja mel lé, ők nem fél tek a vér für dő től, elég sok szor vil log- 
tat ták bics ká ju kat a beg lu ki, jan kó fal vi és a tuki kocs mák ban, és min- 
dig élve ma rad tak, fegy ve re sen és me rev vi gyázzál lás ban vé gig hall- 
gat ták Be recz plé bá nos pré di ká ci ó ját és Toj zán La jos kán tor or go ná- 
lá sát és éne két, és az ün ne pi mise után is a ko por só mel lett ma rad- 



tak, vi gyáz tak rá egé szen haj na lig, ak kor a Krisz tus ka to ná i nak
egyen ru há já ban, a já cint tal dí szí tett aszt ra hán sap ká ik ban meg a kar- 
dok kal el jöt tek az Új vá ri-bolt elé, hogy üd vö zöl jék a ma gyar csa pa to- 
kat.

Én ci te rán ját szot tam azon az éj sza kán, a szom szé dok ná lunk jöt- 
tek össze, csön de sen be szél get tek a ci te ra szó mel lett, haj nal ban
szét szé led tek, ha za men tek, az Új vá ri-bolt elé csak Tö rök Ádám jött
el ve lem, lát szott raj ta, hogy ké szü lő dik va la mi re, időn ként ke dé lye- 
sen el vi gyo ro dott, egy ku tya fe jű sé ta pál cá val ütö get te a csiz má ját,
nyá ja san bó lo ga tott az em be rek felé, min den ki nek kö szönt, hi szen
rég óta nem lát ta is me rő se it, nagy szom bat es té jén jött haza a bör tön- 
ből, örült a sza bad élet nek, is me rő sei kö zül azon ban nem örült min- 
den ki Tö rök Ádám nak, tud ták, hogy vele min dig baj jár együtt, és azt
is tud ták, hogy el szá mol ni va ló ja van né hány em ber rel, és ezt biz to- 
san go rom bán fog ja el in téz ni, ezt pe dig sen ki sem kí ván ta ezen a
szép ün ne pen. Fő leg sze gény Zöld ut cai ma gya rok gyűl tek össze ott
az Új vá ri-féle bolt kör nyé kén, a fő ut cánk ele jén, és per sze ott vol tak
a Bics ká sok, Krisz tus négy ka to ná ja, ők vol tak a leg mu ta tó sab bak a
szép egyen ru hák ban és a fé nyes kar dok ban, de va ló já ban min den ki
szép volt, a ko pott ru há jú Zöld ut ca i ak is, mert min den ki örült a ma- 
gyar csa pa tok be vo nu lá sá nak, már mint azok, akik ki jöt tek oda a fő- 
ut cá ra, a szer bek ter mé sze te sen nem jöt tek ki, ők nem örül tek a for- 
du lat nak, a há za ik ban ma rad tak, és vár ták, hogy mi kö vet ke zik. Tü- 
rel met le nül to po rog tunk a ta va szi hi deg ben, most mu tat ko zott meg
iga zán, hogy mi lyen sok re mény ke dő sze gény em ber van a fa lunk- 
ban, va la mennyi en egy jobb vi lág ban re mény ked tek, és ez egé szen
kö zel volt, de így is ne he zen le he tett ki vár ni, ide ges ked tünk mind- 
annyi an, ta lán csak Tö rök Ádám nem ide ges ke dett. És Ara di Jó zsef.
Ők mind ket ten tud ták, hogy mit fog nak csi nál ni a csa pa tok be vo nu lá- 
sa után.

Ab ban a tö meg ben Ara di Jó zsef volt az egyet len mó do sabb gaz- 
da, biz tos volt ben ne, hogy ha ma ro san még gaz da gabb lesz, úgy is
vi sel ke dett, zseb re du gott kéz zel jár kált kö zöt tünk, nem igen szólt
sen ki hez, csu pán Mar gith Gá bor ral vál tott né hány szót, őt tisz tel te,
mert Mar gith Gá bor va la mi kor egy év vel ko ráb ban na gyon meg ver te.
Ara di Jó zsef ugyan is túl gyor san gaz da go dott meg, emi att túl han- 



gos sá vált, gyak ran di cse ke dett, hogy vele még Váry Já nos is ba rát- 
ko zik, rend sze re sen be tért az Új vá ri-kocs má ba, Új vá ri Gé zá val ke zet
fo gott, ér dek lő dött a kocs ma és a bolt for gal ma fe lől, az u tán pá lin kát
vagy bort fi ze tett az ott ül dö gé lő Zöld ut cai ha lá szok nak és nap szá- 
mo sok nak, azok öröm mel el fo gad ták az in gyen italt, az vi szont már
nem tet szett ne kik, hogy Ara di Jó zsef ita lo zás köz ben igen gyak ran
han goz tat ta, hogy utál ja a sze gény ség bű zét. Egy este Mar gith Gá- 
bor vég képp meg elé gel te az ef fé le be szé det, és ak kor na gyon meg- 
po foz ta Ara di Jó zse fet, aki ez u tán le csön de se dett va la mennyi re,
Mar gith Gá bort tisz tel ni kezd te, bár a Mar git hok is bűz löt tek a sze- 
gény ség től, vi szont hír hedt ve re ke dők vol tak, és per sze hogy hús vét
reg ge lén ők is va la mennyi en ott ácso rog tak a fő ut ca észa ki vé gé- 
ben, az Új vá ri-bolt és a szerb te me tő mel lett.

Mo rel And rás hoz ta a hírt, hogy a ma gyar hon vé dek már a Kusz li
híd nál van nak, ha ma ro san be ér kez nek Szent ta más ra. Mo rel And rás
re me gő ke ze i ben pus kát tar tott, mert őt is be so rol ták a hu szon négy
meg bíz ha tó em ber közé, akik az éj sza kai nyu gal mat vi gyáz ták. Ezt
so kan fur csál lot ták, mert Mo rel And rás ról az a hír jár ta, hogy hit hű
kom mu nis ta, meg az tán Kis he gyes ről, egy szín ma gyar fa lu ból köl tö- 
zött hoz zánk, nem tud hat ta, hogy ho gyan kell Szent ta má son vi sel- 
ked ni, nem is tud ta, még ezen a szép reg ge len sem, ezért Tö rök
Ádám a mel lé nek sze gez te ku tya fe jű sé ta bot ját, és rá för medt:

– Add ide gyor san azt a pus kát. Ba jod le het be lő le, ha a hon vé dek
meg ta lál ják ná lad. A ka to nák nem sze re tik, ha ci vi lek is fegy ve re ket
hor da nak.

– Nem ad ha tom oda – mond ta ri a doz va Mo rel And rás. – Nyug tát
ír tam alá az át vé te lé ről.

– Ki nek ír tad alá a nyug tát? – kér dez te Tö rök Ádám.
– A ha tó sá gok nak.
– A ha tó sá gok már ré gen a pin cék ben la pul nak. No, ide az zal a

pus ká val.
– Ne ked is ba jod le het be lő le...
– Ne kem nem. Mert én nem fé lek. Te vi szont már is össze szar tad

ma gad. És gyá va em ber ke zé ben min dig bajt hoz a fegy ver.
– Ren de sen vissza kell szol gál tat nom a pus kát – mond ta Mo rel

And rás, és el isz kolt kö zü lük. Sza ladt ha za fe lé, a háza ép pen a szerb



te me tő ka pu já val szem ben állt, oda sza ladt be, és a pus ka csak ha- 
mar tény leg bajt ho zott rá.

A ma gyar csa pa tok las san, szin te ün ne pé lyes me net ben jöt tek Fe- 
ke tics fe lől a Kusz li hí don ke resz tül. Elöl hat lo vas, mö göt tük ta lán a
zász ló alj nyi gya log ság, azok mö gött meg né hány ló val von ta tott
ágyú. A Bics ká sok elő rán tot ták fé nyes kard ju kat, tisz te leg tek a hon- 
vé dek nek, a Zöld ut cai ma gya rok él je nez tek. Ak kor pus ka lö vé sek
hal lat szot tak a pi ac tér vagy a szerb temp lom, szó val a falu köz pont ja
irá nyá ból. A hon vé dek meg áll tak. A lo va sok fél re hú zód tak a há zak
mel lé, a gya log ság az út kö ze pén vá ra ko zott. Egy ala csony ter me tű
köp cös al ez re des jött elő re, a két tor nyú gö rög ke le ti temp lom felé
mu ta tott.

– Az ott mi lyen temp lom?
– Szerb temp lom – mond ta Szol no ki-Jász Fe renc.
– És ez itt mi lyen te me tő?
– Szerb te me tő – mond ta Mar gith Gá bor. – De mö göt te mind járt

ott van a ma gyar te me tő is.
– Át fé sül jük mind a ket tőt – mond ta az al ez re des. – Meg a há zak- 

ba is be né zünk.
A temp lom fe lől is mét né hány pus ka lö vés hal lat szott.
Az al ez re des fel só haj tott, mint aki el un ta már a fe les le ges vesz teg- 

lést.
– Per sze a temp lom mal fo gunk kez de ni.
Vissza ment ka to ná i hoz, pat to gó pa ran cso kat osz to ga tott.
– Olyan, mint Per czel Mór – mond ta el is me rő en Ara di Jó zsef.
– Az meg ki cso da? – kér dez te Tö rök Ádám.
– Ma gyar tá bor nok volt – mond ta Ara di Jó zsef. – Ugyan ilyen eré- 

lyes zö mök em ber. 1849 ta va szán ő ve tett vé get a szer bek ga ráz dál- 
ko dá sá nak itt Szent ta má son. Tel je sen szét ver te őket.

– An nak már majd nem száz éve – mond ta Tö rök Ádám.
– A szer bek még ma is tisz te let tel em le ge tik a ne vét – mond ta Ara- 

di Jó zsef. – Az al ez re des re is so ká ig em lé kez ni fog nak.
A hon véd tü zé rek fel ál lí tot tak négy ágyút, a csö ve ket a gö rög ke le ti

temp lom nak sze gez ték. Az al ez re des ki ad ta a tűz pa ran csot, el dör- 
dül tek az ágyúk.



A kö ze lünk ből lőt tek, ha tal ma sat szól tak az ágyúk az ün ne pi reg- 
ge len, a lö ve dé kek gyors egy más után ban csa pód tak be a szerb
temp lom tor nya i ba, csú nya lyu ka kat rob ban tot tak a fa lak ban, a két
to rony meg in gott, az Új vá ri-bolt elől is le he tett lát ni, hogy inog nak a
tor nyok, de nem dől tek le.

Az al ez re des úgy ne gyed óra múl va le ál lí tot ta az ágyú tü zet, és ak- 
kor el in dí tot ta a gya log sá got. Egy szá zad nyi hon véd elő re sze ge zett
pus kák kal ment a szerb temp lom irá nyá ba, a töb bi ek szét raj zot tak a
te me tők be és a kör nye ző ut cák ba. Az ün nep lő szent ta má si ma gya- 
rok csönd ben vol tak, nem moz dul tak a he lyük ről, a fő ut cán me ne te lő
ka to ná kat csak Töl gye si Mi hály és a ve jem, a Kis Kő mű ves, Gion
Má tyás kö vet te. Ez a két apró em ber min den ho va oda fu ra ko dott,
ahol vi szályt szi ma tolt.

A hon vé dek si et ve át fé sül ték a te me tő ket és az ut cá kat, a há zak ba
is be men tek, az első gya nús sze mély, akit fog lyul ej tet tek, ter mé sze- 
te sen Mo rel And rás volt. Két ka to na elég go rom bán ta szi gál ta maga
előtt, és han go san je len tet ték az al ez re des nek:

– Ta lál tunk egy bü dös cset ni ket. Le fegy ve rez tük.
– Nem va gyok cset nik – mond ta re me gő száj jal Mo rel And rás. –

Kér dez zék meg eze ket az em be re ket.
– Pus ka volt nála – mond ták a ka to nák.
– Nyug tát ír tam alá, hogy át vet tem – ma gya ráz ko dott va cog va Mo- 

rel And rás. – Nem va gyok cset nik. Ud va ros va gyok Fried rich Schank
tég la gyá rá ban...

– En ged jé tek el azt a sze gény mar hát – szólt köz be Tö rök Ádám.
– Nem tud ez bán ni sem mi lyen fegy ver rel. Még egy bics ká val is

ad dig ügyet len ked ne, hogy a sa ját ke zét vág ná meg ahe lyett, hogy
va la ki nek a ha sá ba szúr ná.

– Mi ért volt nála pus ka? – kér dez te az al ez re des.
– Va la kik meg bíz ták, hogy vi gyáz zon a rend re – mond ta Tö rök

Ádám. – Va la kik min dig azt hi szik, hogy a gyá va em be rek a meg bíz- 
ha tó em be rek. Pe dig nem így van. Za var ják őt haza, a pus ká ját meg
ad ják ne kem, én majd oko san fo gom hasz nál ni.

– Nem adunk fegy vert il le ték te le nek ke zé be – mond ta az al ez re- 
des, az tán rá mor dult Mo rel And rás ra. – Menj in nen a fe né be. Sírd el



a bá na ta i dat a fe le sé ged nek vagy az édes anyád nak. Vagy a tég la- 
gyá ros nak.

Mo rel And rás még min dig ijed ten, de még is bol do gan el ro hant a
háza felé, le het, hogy ott hon el sír ta ma gát a fe le sé ge ölé ben. Sen ki
sem tö rő dött vele, mert fon to sabb ese mé nyek zaj lot tak, fu tá rok jöt tek
je len tés té tel re az al ez re des hez, előt tem pe dig fel buk kant a ve jem,
és gyor san el ha dar ta:

– A pi ac tér kör nyé kén min den rend ben van. A hon vé dek le tar tóz- 
tat tak né hány em bert, a szer bek meg sem mer nek muk kan ni.

– Kik lö völ döz tek a temp lom ból? – kér dez tem.
– Nem tu dom. Az ágyú zás után csak a ha ran go zó fu tott ki a temp- 

lom ból, őt az egyik ka to na pus ka tus sal fej be csap ta, szét re pedt a ko- 
po nyá ja és ki loccsant az agya.

– A ha ran go zó nál volt fegy ver? – kér dez tem.
– Nem volt – mond ta a Kis Kő mű ves. – De a temp lom ból fu tott ki.

Most már sen ki sem lö völ döz.
– A szer bek te hát na gyon meg ijed tek – ál la pí tot ta meg Tö rök

Ádám.
– Na gyon meg ijed tek – mond ta a ve jem. – Min den ki meg ijedt az

ágyú zás után. Én most ro ha nok haza Te rus hoz, ő is biz to san fél.
Meg nyug ta tom, hogy nem kell fél nie, min den rend ben van. Is mét vé- 
gig me he tünk a fa lun, és min den ki vel ma gya rul be szél he tünk. Vi- 
gyáz zon ma gá ra, Nagy apa.

Gion Má tyás ez u tán el fu tott, Tö rök Ádám ámul doz va né zett rám.
– Nagy apa?
– Sok min den tör tént, amíg te bör tön ben vol tál. Ez a kis iz gá ga fiú

el szök tet te a lá nyo mat.
– Ko rán nagy apát csi nált be lő led.
– Alig ti zen hat éves volt a lá nyom, ami kor el szök tet te. Mel les leg

igen bát ran vi sel ke dett. Egy este elé bem állt az ut cán, kö zöl te, hogy
el akar ja szök tet ni a Te rust, mert nincs pén ze ren des es kü vő re. De
min den kép pen a lá nyo mat akar ja el ven ni fe le sé gül, mert neki szép,
ma gas ter me tű fe le ség kell. Azt akar ja, hogy szép ma gas ter me tű
fiai le gye nek.

– Ezek nek a kis Gi o nok nak ez a má ni á juk – mond ta Tö rök Ádám.
– A nagy báty ja, a Gion An tal is foly ton ezt haj to gat ta. Szer zett is ma- 



gá nak egy nagy da rab fe le sé get, aki az tán szült neki egy ra kás nagy- 
da rab dra bá lis lányt.

– En nek fiai fog nak szü let ni – mond tam, és ma gam sem tu dom,
mi ért vol tam eb ben olyan biz tos, de biz tos vol tam ben ne, és iga zam
lett. – A lá nyom már meg szül te neki az első fiút, és to vább ra is fi ú kat
fog szül ni.

– Le het – hagy ta rám Tö rök Ádám. – Le het, hogy lesz nek még
szép ter me tű Gi o nok. De olyan ma gas ra so ha sem fog nak nőni, mint
a Tö rö kök.

– Mint a Cso szo gó Tö rö kök?
– Cso szo gó az édes anyád! – mond ta fé lig tré fá san, fé lig dü hö sen

Tö rök Ádám, mert nem sze ret te, ha a csa lád ja csúf ne vét em le get ték.
Amíg a ve jem ről be szél get tünk, az al ez re des vé gig hall gat ta a fu tá- 

rok je len té sét, az u tán ki ad ta a pa ran csot, hogy vo nul ja nak to vább a
csa pa tok. Két hon véd sza kasz Szent ta má son ma radt, a töb bi ek men- 
tek Sző reg és Új vi dék felé. A lo va sok men tek elöl, mö göt tük a gya- 
log ság, az u tán az ágyúk, vé gül há rom te her au tó. Meg él je nez tük
őket. Ké sőbb tud tuk meg, hogy Sző reg előtt fel rob bant az egyik te- 
her au tó, ta lán a hegy la kó te le pe sek rob ban tot ták fel, ti zen négy hon- 
véd meg halt, őket a szent ta má si ma gyar ka to li kus te me tő ben te met- 
ték el a fő be já rat mel lett. De azon az ün ne pi reg ge len még az élő
ma gyar hon vé dek nek él je nez tünk.

– Pon to san olyan, mint Per czel Mór – mond ta Ara di Jó zsef a pa- 
rancs no ko ló al ez re des re mu tat va. – Ez a nap a mi énk.

– Med dig fog tar ta ni? – kér dez tem.
Ara di Jó zsef még min dig zseb re du gott kéz zel sé tál ga tott előt tünk,

és ma ga biz to san azt mond ta:
– Ezer évig. Ezer éve itt va gyunk, és itt ma ra dunk még ezer évig.
– A hon vé dek is itt ma rad nak? – kér dez tem.
– Itt ma rad nak.
– Ak kor jó – mond tam. – Mert ha előbb el men nek, nagy baj ba ke- 

rül he tünk. A szer bek nem fe lej tik el, hogy meg dön tö get ték temp lom- 
tor nya i kat, és hogy ki loccsan tot ták a ha ran go zó juk agy ve le jét.

Ara di Jó zsef meg állt előt tem.
– Te vagy a Roj tos Gal lai Ist ván?
– Igen.



– Váry Já nos be szélt ne kem ró lad. Azt mond ta, hogy ügyes kár- 
tyás vagy, és szé pen ját szol a ci te rán.

– Mos tan ság már nem kár tyá zom. De a ci te rán még ját szom. Az
éj jel is ját szot tam.

– Má tól kezd ve is mét mi vo nu lunk be a köz ség há zá ra – mond ta
Ara di Jó zsef. – Szük sé gem lesz meg bíz ha tó fegy ve res em be rek re.
Úgy tu dom, hogy te ki tün te tés sel jöt tél haza az első há bo rú ból.

– Ki s ezüst tel. De szét lőt ték a kö nyö kö met. És én sze re tek a sza- 
bad ég alatt jár kál ni. Őse im pász to rok vol tak.

– Ne vez zé tek ki me ző őr nek – vi gyor gott Tö rök Ádám. – Ak kor a
sza bad ég alatt kó szál hat pász tor ősei nyo má ban, he ve rész het ne a
bú za táb lák kö zött, és meg őriz né a ter mést a tol va jok tól.

Rá cso dál koz tam Tö rök Ádám ra, ő ta lán nem gon dol ta ko mo lyan,
amit mon dott, de ne kem egy szer re meg tet szett a gú nyo ló dó ta nács.

– Ilyes mit el vál lal nék.
Mar gith Gá bor is ott állt a kö ze lünk ben, hal lot ta a be szél ge tést,

Ara di Jó zsef hez for dult.
– Ne kem nem lőt ték szét a kö nyö kö met. Ren det tud nék tar ta ni kö- 

rü löt ted.
– Gye re be hol nap a köz ség há zá ra – mond ta Ara di Jó zsef Mar gith

Gá bor nak, az tán rám né zett.
– Te is gye re be a na pok ban. Gyor san kell in téz ked nünk.
Mar gith Gá bor és Ara di Jó zsef el sé tál tak mel lő lünk, és na gyon ko- 

mo lyan be szél get tek va la mi ről. A ma gyar csa pa tok el vo nul tak Új vi- 
dék irá nyá ba, a Bics ká sok vissza tet ték kard ja i kat az ol da luk ra, és
Szol no ki-Jász Fe renc in tett a test vé re i nek.

– Men jünk vissza őriz ni a Meg vál tó ko por só ját. Ha ma ro san a hí- 
vők is meg je len nek a temp lom ban.

Krisz tus ka to nái is el vo nul tak kö te les sé ge i ket tel je sí te ni, az em be- 
rek kezd tek szét szé led ni, min den ki elé ge dett nek és jó ked vű nek lát- 
szott, jó hí rek kel men tek haza.

– Tudsz lo va gol ni? – kér dez te Tö rök Ádám.
– Ül tem már lo von né hány szor – mond tam. – Váry Já nos bir to kán,

meg a Be lič-ta nyán is.
– Pász tor őse id leg fel jebb csak sza ma rak há tá ra ül het tek. Meg tu- 

dod ülni sző rén a lo vat?



– Leg több ször nye reg nél kül lo va gol tam.
– Ak kor gye re ve lem. Ki me gyünk né hány ta nyá ra. Be szé dem van

né hány szerb gaz dá val.
– Hon nan szer zel lo va kat? – kér dez tem óva tos kod va, mert tud- 

tam, hogy Tö rök Ádám is mét bajt fog csi nál ni.
– Ha ra má szék tól.
– Ne kik csak igás lo va ik van nak.
– Ezen a la pos föl dön a meg ré mült em be rek sze mé ben az igás lo- 

vak is har ci pa ri pák nak lát sza nak.
– Én csak né ze lőd ni jöt tem ide, és azért, hogy a ma gyar hon vé de- 

ket kö szönt sem.
– Né ze lőd jél to vább. Is mer kedj a ha tár ral. Le het, hogy egy szer

tény leg me ző őr lesz be lő led. Is mer kedj meg a föl dek kel, ahol majd a
ter més re vi gyá zol.

– Is me rem elég gé. És nem aka rok baj ba ke ve red ni.
– Ez a nap a mi énk.
– Re mé lem, hogy tény leg ezer évig fog tar ta ni.
El men tem Tö rök Ádám mal Ha ra má szék hoz a Ki spest ut cá ba,

ame lyet az első há bo rú után a szer bek Belg rá di ut cá ra ke resz tel tek
át, de biz to sak vol tunk ben ne, hogy a mai nap tól kezd ve vissza kap ja
régi ne vét. Ha ra má szék nak szép nagy házuk és nagy ló is tál ló juk volt
a Ki spest ut cá ban, Ha ra mász And rást tar tot ták a leg jobb fu va ros nak
a fa lu ban, kí mé let le nül haj szol ta a lo va it, és te kin té lyes va gyont fu- 
va ro zott össze, az u tán hir te len meg öre ge dett és meg roggyant, ami- 
kor idő seb bik fiát egy ré szeg éj sza kán le szúr ták a ka to li kus temp lom
ke rí té se mel lett, de erős lo va it és va gyo nát meg tar tot ta. Gör nyedt
hát tal, meg ko pa szod va és ősz ba jusszal fo ga dott ben nün ket az öreg
fu va ros, nem örült ne künk, en gem alig is mert, Tö rök Ádá mot vi szont
na gyon jól is mer te, még is ke zet fo gott ve lünk, de csak a kony há ban
ül te tett le ben nün ket, és jó for mán nem is szólt hoz zánk, amíg a fe le- 
sé ge be nem hoz ta a pá lin kás üve get és a po ha ra kat. Az asszony
még csak rá sem né zett Tö rök Ádám ra, le sü tött sze mek kel szol gált
ki ben nün ket, az u tán gyor san ki ment a kony há ból, Ha ra mász And rás
csak ak kor szó lalt meg.

– Hal lot tam, hogy ki jöt tél a bör tön ből.



– Ti zen két évre ítél tek – mond ta Tö rök Ádám. – De csak két évet
ül tem le. A há bo rú ki sza ba dí tott. Ne kem min dig sze ren csét hoz nak a
za va ros idők.

Koc cin tot tunk, Ha ra mász And rás meg kér dez te:
– Is mét ra bol ni és gyil kol ni akarsz?
– Én min dig csak azt ve szem el az em be rek től, ami ne kem jár –

mond ta Tö rök Ádám. – Eh hez néha kést és pisz tolyt is kell hasz nál- 
ni.

– Lo va kat lop tál a ta nyák ról. És a fi a mat is be le rán gat tad a baj ba.
– Na gyon ér tett a lo vak hoz – mond ta Tö rök Ádám. – So ha sem

kap tak el ben nün ket.
– Mi at tad öl ték meg.
– Én ak kor is bör tön ben vol tam.
– Jós ka té ged di csért a kocs má ban, és meg ver te azt az ala mu szi

Bá lizs Mi hályt. Az tán a temp lom ke rí té sé ig ker get te, ahol Bá lizs Mi- 
hály has ba szúr ta egy va dász kés sel. Azért, mert Jós ka té ged akart
meg vé de ni.

– So ha sem kér tem, hogy meg véd je nek.
– Bajt csi nálsz ak kor is, ha sza ba don vagy, meg ak kor is, ha bör- 

tön ben vagy.
Tö rök Ádám el un ta ezt a vén em be res nya fo gást.
– Lo vak kel le né nek. Roj tos Gal la i val ki lo va go lunk a ha tár ba, kö rül- 

né zünk né hány gaz da gabb ta nyán.
– Én tény leg csak né ze lőd ni aka rok – mond tam.
– Tö rök Ádám nem elég szik meg a né ze lő dés sel – mond ta Ha ra- 

mász And rás rossz ked vű en, és meg pró bál ta meg óv ni lo va it. – Kan- 
tár és gyep lő van, de nye reg nincs.

– Nincs szük sé günk nye reg re – mond ta Tö rök Ádám. – Meg üt jük
sző rén a lo va i dat. Igaz, hogy Roj tos Gal lai csak ál má ban lo va golt
ren ge teg szer, de én so kat lo va gol tam az élet ben is.

– Tu dom – só haj tot ta meg adó an az öreg em ber. – A Laci fiam van
a lo vak nál. Őt ne vi gyé tek ma ga tok kal. Buta és lom ha gye rek, nem
olyan, mint ami lyen Jós ka volt, de hát már csak ő ma radt ne kem.
Szép neve van. Ha ra mász Lász ló. Szép név, nem igaz?

– Szép név – mond ta Tö rök Ádám. – Itt hon hagy juk a lom ha fiút.
Egy pus ka vagy egy pisz toly is kel le ne.


