
RÓZSAMÉZ



ELSŐ RÉSZ

I.
1920 ta va szán egy nap sü té ses szom bat dél után a ver bá szi vas út- 

ál lo má son össze ta lál ko zott két top ron gyos szent ta má si em ber, Cso- 
szo gó Tö rök Ádám és Gion An tal. Bol do gan össze ölel kez tek, rá zo- 
gat ták egy más ke zét, a nagy da rab Tö rök Ádám még a ma gas ba is
emel te a kis, zö mök Gion An talt, és meg for gat ta a le ve gő ben.

Évek óta nem ta lál koz tak. Tö rök Ádám most ér ke zett Sza bad ká ról,
a bör tön ből, ar cát tüs kés, fe ke te sza káll bo rí tot ta, haja a fü lé re ló- 
gott, lyu kas, moly rág ta gyap júsz vet ter és el nyűtt posz tó nad rág volt
raj ta, mez te len lá bán ha tal mas ka to na ba kancs. A gyap júsz vet ter
alatt, az övé be dug va, va do na túj, fé nyes csend őr pisz tolyt rej te ge tett.

Gion An tal Nyizs nyij Nov go rod ból jött, fo goly tá bor ból, orosz pu faj- 
ká ba és ki fa kult, ron gyos hu szár nad rág ba volt öl töz ve, a pu faj ka ki- 
ha sadt a há tán, vas tag vat ta cso mók lóg tak be lő le. Egy ta risz nya is
volt nála, a ta risz nyá ban egy bo rot va, egy haj nyí ró gép, kis da rab
szap pan és fél ki ló nyi kő ke mény ku ko ri ca ke nyér volt.

Ne vet ve né ze get ték egy mást, iz zad tak a nap sü tés ben, Tö rök
Ádám több ször kö rül jár ta Gion An talt, és fej csó vál va meg je gyez te:

– Ron gyo sak és pisz ko sak va gyunk, mint va la mi rossz csa var gók.
– Há rom hó nap ja uta zom – mond ta Gion An tal. – Örü lök, hogy

ron gyo san is el ju tot tam idá ig.
Ver bász ról az nap már nem in dult vo nat Szent ta más ra, így hát gya- 

log men tek to vább. Vé gig si et tek a ver bá szi ut cá kon, és ami kor ki ér- 
tek a szent ta má si or szág ú i ra, Tö rök Ádám jobb ra for dult, a csa tor na
felé.

– Jobb, ha nem ma ra dunk az úton – mond ta. – Jobb, ha nem ta lál- 
kozunk is me rő sök kel. Olyan ron gyo sak va gyunk, mint va la mi csa var- 
gók.

Hosszú lép tek kel ne ki vá gott a puha szán tó föl dek nek. Gion An tal
nem bán ta vol na, ha ta lál koz nak is me rő sök kel így ron gyo san is, alig



vár ta, hagy mi nél több is me rős sel ta lál koz zon, de szó nél kül le tért az
út ról, le sze gett fej jel ko co gott Tö rök Ádám után.

A csa tor ná nál meg állt Tö rök Ádám, a víz mel lett kö vér, zöld fű
nőtt, fű cso mó kat té pett, és le tisz to gat ta a ba kan csá ra ta padt puha
föl det. Gion An tal szu szog va állt mel let te, és azt mond ta:

– Há rom évig erre vágy tam... Hogy me le gem le gyen. Hogy is ten- 
iga zá ból meg iz zad jak. Orosz or szág ban még nyá ron is fáz tam. A te- 
lek meg ször nyű sé ge sek. Aki nem járt ott, el nem tud ja kép zel ni...

– Most már nem kell si et nünk – mond ta Tö rök Ádám. – Jobb lesz,
ha csak sö té te dés után érünk Szent ta más ra. Jobb, ha nem lát nak
így ben nün ket.

Gion An tal si e tett vol na haza, de azért be le egye ző en azt mond ta:
– Há rom évig vol tam ha di fo goly, és már há rom hó nap ja uta zom.

Fél na pot még vár ha tok.
– Hol nap fe hér in get hú zok, és sö tét kék ru há ba öl tö zöm – mond ta

Tö rök Ádám. – Sán dor ék hoz tak ne kem egy sö tét kék ru hát Bra zí li á- 
ból. És egy csont fe jű, fe hér sé ta pál cát is hoz tak. Az anyám mond ta,
ami kor meg lá to ga tott a bör tön ben.

– Sán dor ék ha za jöt tek Bra zí li á ból?
– Ha za jöt tek – mond ta Tö rök Ádám. – Nem tud tak ott bol do gul ni.

Ki vár ták, hogy vé get ér jen a há bo rú, nagy ne he zen össze ka par ták a
pénzt a ha jó ra és ha za jöt tek. Öt sö tét kék ru hát hoz tak és öt sé ta pál- 
cát, sem mi mást. De így is jó, az a fon tos, hogy itt hon van nak, és
most a csa lá dunk ban min den fér fi nak van sö tét kék ru há ja és sé ta- 
pál cá ja.

Rá érő sen bal lag tak a csa tor na mel lett. Jobb ra tő lük a víz szé li ná- 
das ban lát ha tat lan ví zi ma da rak ki ál toz tak, bal ra, a szán tó föl de ken
szé les sá vok ban zöl dellt a búza, és egé szen messze, az or szág út
kö ze lé ben ka pás asszo nyok haj long tak a ré pa föl de ken. Az asszo- 
nyo kat mind ket ten hossza san meg bá mul ták, be le hu nyo rog tak a nap- 
ba, és meg dör zsöl ték könnye ző sze mü ket.

– Hi szel Is ten ben? – kér dez te ké sőbb Gion An tal.
– Hi szek – mond ta ün ne pé lye sen Tö rök Ádám. – És hi szem, hogy

Is ten min den kit egy for mán sze ret.
– Egy orosz gróf egy szer térd re bo rult előt tem, és is ten ként imá- 

dott en gem – mond ta Gion An tal. – Olyan alá zat tal imád ko zott hoz- 



zám, hogy én ak kor tény leg is ten nek érez tem ma gam. Na gyon jó ér- 
zés volt. Éle tem ben ta lán ak kor vol tam a leg bol do gabb.

– En gem ha lál ra ítél tek, mert ka to na szö ke vény vol tam – mond ta
Tö rök Ádám. – Az új vi dé ki bör tön ben vár tam, hogy ki vé gez ze nek.
Egy szom ba tis ta lel késszel zár tak össze, őt is ha lál ra ítél ték, mert ő
sem akart há bo rú ba men ni. Ez a szom ba tis ta lel kész foly ton imád ko- 
zott, és pró bált rá be szél ni en gem is, hogy imád koz zak Is ten hez.
Tud tam, hogy meg ha lok, dü hí tett ez a jám bor mar ha, egy szer meg is
ver tem. Nem vé de ke zett, meg az tán hi á ba is vé de ke zett vol na,
gyön ge kis em ber ke volt, ver het tem, amed dig akar tam, ő meg foly- 
ton azt mon do gat ta: „Imád kozz Is ten hez. Is ten mind annyi un kat egy- 
for mán sze ret.” Leg szí ve seb ben agyon ver tem vol na, de egy ál ta lán
nem vé de ke zett, így hát bé ké ben hagy tam. És en nek a vá nyadt lel- 
kész nek lett iga za. A szer bek fel jöt tek Új vi dék alá, a né me tek és a
ma gya rok vissza vo nul tak, és min ket el fe lej tet tek ki vé gez ni. Az óta hi- 
szek Is ten ben.

– Szent ta má son ho gyan vi sel ked nek a szer bek?
– Nem tu dom – mond ta Tö rök Ádám. – Nem tu dom, ho gyan vi sel- 

ked nek. Én min den eset re há lás va gyok ne kik, mert meg men tet ték
az éle te met. Igaz, öt nap múl va megint le csuk tak, de ők leg alább
nem ítél tek ha lál ra.

– Bi zo nyá ra ve re ked tél – mond ta Gion An tal.
– Fe nét – mond ta Tö rök Ádám. – Na gyon sze líd vol tam. Va la- 

mennyi re rend be szed tem ma gam, kö rül jár tam az is me rő sö ket, és
örül tem, hogy nincs a fa lu ban sem csend őr, sem ka to na. Amo lyan
sen ki föld jén vol tunk, a szerb ka to na ság még nem ért ide Új vi dék fe- 
lől, a ma gya rok meg ál lí tó lag Fe ke ti csig hú zód tak vissza. Nyu god tan
jár kál hat tam a fa lu ban, el men tem Kreb sék hez is, a ví zi ma lom ba. A
Roj tos Gal la it ke res tem...

– A ci te rást?
– Azt. Be nő sült Kreb sék hez, fel ha gyott a ci te rá zás sal, mert a há- 

bo rú ban szét lőt ték a jobb kö nyö két. Em lék szem, me sél te, hogy a há- 
bo rú ban ő is foly ton fe hér ing re és sö tét kék ru há ra vá gyott, mint én a
bör tön ben. De ne kem lesz is sö tét ru hám. Neki még nem volt, ami- 
kor a ví zi ma lom ban jár tam, de már nem is vá gyott rá. Dol go zott a
ma lom ban, az öreg Ste fan Krebs nek se géd ke zett. Ste fan Krebs nek



sok ro ko na van Fe ke ti csen, tőle hal lot tam, hogy a ma gya rok odá ig
hú zód tak vissza, és azt is mond ta, hogy egy hosszú né met ka to nai
sze rel vény áll a sí ne ken Fe ke tics és Ver bász kö zött, a sen ki föld jén,
meg pa kol va min den fé le hol mi val. Még ak kor este el in dul tam gya log
a vas út felé, haj nal ban rá ta lál tam a vo nat ra, tény leg ret te ne te sen
hosszú sze rel vény volt, meg pa kol va ka to na ru há val, ba kanccsal, éle- 
lem mel, sőt még pa pír spár ga kö te gek kel is. A fe ke ti csi ek nagy ban
fosz to gat ták, ci pel tek haza min dent, ami a ke zük ügyé be ke rült, még
a pa pír spár ga kö te ge ket is. Én ala po san kö rül akar tam néz ni, vé gig- 
jár tam a hosszú sze rel vényt, iga zán ér té kes dol gok után ku tat tam.
Biz to san ta lál tam is vol na, de egy szer csak meg je len tek a szerb ka- 
to nák. Az em be rek szét fu tot tak, én is el fut hat tam vol na, de gon dol- 
tam, a szer bek től nincs mit tar ta nom, a vo nat nem az övék, így hát
nyu god tan be vár tam őket. Ma sem ér tem, hogy le het tem ak ko ra
mar ha. Kö rül fog tak, és el kezd tek or dí toz ni ve lem, hogy mocs kos tol- 
vaj va gyok, meg hogy a sok hol mi igen is az övék. Még min dig el ol- 
da log hat tam vol na, ha be fo gom a szá mat, de én nem tű röm, ha or dí- 
toz nak ve lem, és én is vissza or dí toz tam. A vége az lett, hogy le tar- 
tóz tat tak, az u tán le is csuk tak.

– Én csak Ma gyar or szá gon tud tam meg, hogy mi a hely zet, Nov- 
go rod ban nem hal lot tam az új ha tá rok ról. Ami kor Ma gyar or szá gon
egy szem üve ges tiszt meg mond ta, hogy új ha tá rok van nak, csak hü- 
le dez tem. „Hogy hogy?”, mon do gat tam, és olyan bam bán vi sel ked- 
tem, hogy a tiszt ki do bott az iro dá já ból.

– Ül jünk le egy ki csit – in dít vá nyoz ta Tö rök Ádám – Nem aka rok
vi lá go son ha za ér ni. Jobb, ha nem lát nak ilyen ron gyo san és pisz ko- 
san. Meg sző rös is va gyok, mint a disz nó.

Le ül tek a föld re, Tö rök Ádám le húz ta a ha tal mas ka to na ba kan- 
csot, hogy pi hen tes se a lá bát.

– Ennyi hasz nom ma radt a ka to na vo nat ból – mu ta tott szo mo rú an
a ba kancs ra. – Ezt nem vet ték el tő lem.

Gion An tal maga elé tet te a ta risz nyá ját, és egyen ként ki szed te
be lő le a bo rot vát, a nyí ró gé pet és a kis szap pan da ra bot.

– Meg nyír lak és meg bo rot vál lak, ha aka rod – mond ta.
Tö rök Ádám hi tet len ked ve me resz tet te a sze mét. Óva to san ke zé- 

be vet te a bo rot vát, szét nyi tot ta, hü velyk uj já val vi gyáz va meg érin tet- 



te az élét. Az tán meg ra gad ta a nyí ró gé pet, és mo so lyog va kat tin tott
vele né há nyat a le ve gő be.

– És te csak most szólsz – só haj tot ta. – Azon nal fogj hoz zá.
– Vesd le a szvet te re det – mond ta Gion An tal. – Elő ször meg nyír- 

lak.
Tö rök Ádám a fe jén ke resz tül le rán tot ta ma gá ról a vas tag gyap- 

júsz vet tert, és ak kor Gion An tal meg lát ta az övé be du gott csend őr- 
pisz tolyt. Nem szólt sem mit, nyír ni kezd te Tö rök Ádá mot; fe hér csí- 
kot hú zott a tar kó já ra és a két füle mögé. Tö rök Ádám en ge del me- 
sen elő re haj tot ta a fe jét, ki vet te az övé ből a pisz tolyt, és azt mond ta:

– Egy ci gány ló ku pec től kap tam. Együtt ül tünk a bör tön ben. Ő
előbb sza ba dult, és mire én ki jöt tem, szer zett ne kem egy pisz tolyt.

Gion An tal erre sem szólt sem mit. Csat to gott a nyí ró gép pel, né- 
hány szor hát ra lé pett, hogy messzebb ről is szem ügy re ve gye Tö rök
Ádám fe jét, és ilyen kor ki fúj ta a nyí ró gép ből az apró haj szá la kat.

– Na gyon össze ba rát koz tam az zal a ci gány ló ku pec cel a bör tön- 
ben – mond ta Tö rök Ádám. – Pe dig az első na pon meg ver tem. Ő
már vagy két hó nap ja ült, ami kor en gem be vit tek, és mind járt pisz- 
kos kod ni kez dett ve lem. Ki je len tet te, hogy a küb lit ezen túl min den- 
nap én fo gom ki hor da ni. Ezért még nem bán tot tam vol na, de hogy
meg ijesszen, egy bics kát is elő vett. Nem tu dom, ho gyan sze rez he- 
tett bics kát a bör tön ben, ta lán be csem pész te hoz zá va la ki. Ha do ná- 
szott az or rom előtt a bics ká já val, fe nye ge tő zött, én meg el kap tam a
kar ját, hát ra csa var tam, az tán a fal ba ver tem a fe jét. At tól kezd ve na- 
gyon sze líd volt, és ő hord ta ki a küb lit.

– A fo goly tá bor ban egy hosszú, mély árok volt a lat ri na – mond ta
Gion An tal. – Ge ren dá kat rak tak az árok fölé, és ezek re a ge ren dák- 
ra kel lett gug gol ni. Ha meg csú szott va la ki a ge ren dán, be le esett a
lat ri ná ba, és ott ful ladt meg a mo csok ban. Té len, ami kor je ge sek vol- 
tak a ge ren dák, sok em ber be le hul lott az árok ba. En nél ron dább ha- 
lált el sem le het kép zel ni.

Is mét hát ra lé pett, hossza san szem lél te Tö rök Ádám kö rül nyírt fe- 
jét, az tán elé ge det ten vissza ült ő is a fűre.

– A fo goly tá bor ban ta nul tál meg nyír ni és bo rot vál ni? – kér dez te
Tö rök Ádám.



– Ott. Bor bélyt ke res tek, és én mind járt je lent kez tem, bár soha éle- 
tem ben nem vol tam bor bély. De hát a fog lyo kat fő leg ko pasz ra kel- 
lett nyír ni, gyor san be le ta nul tam, bo rot vál ni meg már az előtt is tud- 
tam va la mennyi re. Jó dol gom lett, ahogy bor bély kod ni kezd tem, több
en ni va lót kap tam, fő leg az u tán, hogy ma gas ran gú orosz tisz te ket
meg gró fo kat, meg her ce ge ket is nyír tam. – Tö rök Ádám ke zé be
nyom ta a kis szap pan da ra bot, és azt mond ta neki: – Vi zezd be, és
szap pa nozd be kéz zel az ar cod. Bo rot va ecse tem nincs.

Tö rök Ádám le ment a víz szé lé hez, be vi zez te és be szap pa noz ta
az, ar cát. Az tán le tér delt a fűre, és Gion An tal hoz zá fo gott bo rot vál ni.
– Így tér delt előt tem egy orosz gróf is – mond ta Gion An tal. – De ő
imád ko zott is hoz zám. Pe dig va la mi kor ő volt a tá bor pa rancs no kom;
ret te ne te sen fél tünk tőle, és én na gyon gyű löl tem, ő ásat ta azo kat a
mély lat ri ná kat, és lát tam az ar cán, hogy él ve zi, ami kor az em be rek
té len le for dul nak a ge ren dák ról, és be le ful lad nak a mo csok ba. Ké- 
pes volt órák hosszát a hó ban to po rog ni, és a lat ri nát fi gyel ni. Soha
éle tem ben nem gyű löl tem sen kit annyi ra, mint ezt az em bert. Éj sza- 
kán ként el kép zel tem, hogy is mét hu szár ru ha van raj tam, lo von ülök,
és a kar dom mal da ra bok ra sze let elem a tá bor pa rancs no kot, Egy szer
meg azt ál mod tam, hogy a szent ta má si Zöld utca kö ze pén ál lok, a
tá bor pa rancs nok tér del előt tem a dí szes tisz ti egyen ru há já ban,
össze tett kéz zel kö nyö rög, én pe dig bo rot vá val le vá gom mind a két
fü lét és az or rát.

– Hu szár vol tál? – kér dez te Tö rök Ádám.
– Igen.
– Te hát jól tudsz lo va gol ni, és ér tesz a lo vak hoz.
– Ter mé sze te sen – mond ta Gion An tal.
– Nagy sze rű!
– És az tán va ló ban le tér delt előt tem – mond ta Gion An tal. – El ér- 

tek hoz zánk a vö rö sök, le tar tóz tat ták a tá bor pa rancs no kot, és a ba- 
rakk ba zár ták más ma gas ran gú tisz tek kel együtt. A ka to nák, akik
ad dig őriz tek ben nün ket, csat la koz tak a vö rö sök höz, meg a ha di fog- 
lyok kö zül is so kan. En gem is hív tak, de én azt mond tam, hogy se- 
be sü lé sem volt, és nem tu dok már har col ni, sem lóra ülni. In kább
ma rad tam, és a le tar tóz ta tott tisz te ket nyír tam és bo rot vál tam. Pe dig
ku tya ba jom sem volt, so ha sem se be sül tem meg. Ar ról volt szó,



hogy egy ál ta lán nem bíz tam a vö rö sök ben. Na gyon nyo mo rú sá go- 
san néz tek ki, olyan ron gyo sak vol tak, mint mi most, vagy ta lán még
ron gyo sab bak. Azt gon dol tam, hogy gyor san el fog ják őket sö pör ni,
hi szen olyan ron gyo sak vol tak. Ezt hit ték a ba rakk ba zárt tisz tek is,
csu pa gró fok meg her ce gek. Bíz tak ben ne, hogy ha ma ro san ki sza- 
ba dul nak. Mon do gat ták ép pen elég szer, és én még min dig fél tem tő- 
lük, ha bár fog lyok vol tak. A tá bor pa rancs nok előtt min dig vi gyázz ba
vág tam ma gam, mi előtt bo rot vál ni kezd tem vol na. Az tán még sem
sö pör ték el a vö rö sö ket, és én kezd tem nem fél ni a tisz tek től... Úgy
kö rül nyír tam a tá bor pa rancs nok fe jét, hogy csak a feje búb ján ma- 
radt egy kis haj pa macs. Olyan lett, mint egy ved lett, öreg puly ka ka- 
kas. Meg sem mert nyik kan ni, de hogy is fél tem már tőle. A bo rot vát
töb bé nem fen tem meg, mi előtt őt kezd tem vol na bo rot vál ni; sűrű,
erős sza kál la volt, ki pat to gott az arc bő re, ami kor vé gig húz tam raj ta
az élet len bo rot vát. És egy na pon, ami kor be lép tem a ba rakk ba, a
tá bor pa rancs nok le tér delt előt tem, és imád koz ni kez dett hoz zám. Azt
mond ta, hogy én va gyok az ő is te ne, és kért, hogy ke gyel mez zek
neki. Es dek lő han gon imád ko zott, a feje búb ján re me gett a haj pa- 
macs. Ak kor tény leg is ten nek érez tem ma gam. Le nyír tam a haj pa- 
ma csot a feje búb já ról – így mind járt em be ribb for má ja lett –, és ki- 
fent bo rot vá val bo rot vál tam meg az ar cát. Ke gyel mes vol tam hoz zá,
mert Is ten is ke gyel mes. Soha töb bé nem lát tam a tá bor pa rancs no- 
kot, azt hi szem, el vit ték a bo lon dok há zá ba.

Tö rök Ádám meg ta po gat ta si má ra bo rot vált ar cát, és talp ra ug rott.
Fél mez te len re vet kő zött, fel gyűr te a nad rág ja szá rát, be le gá zolt a
víz be, és de ré kig le mo sa ko dott.

– Mind járt job ban ér zem ma gam, ha nem va gyok sző rös, mint a
disz nó – mond ta, ami kor vissza ment Gion An tal hoz.

– Éle tem ben ak kor vol tam a leg bol do gabb, ami kor térd re bo rul va
imád ko zott előt tem az a gróf. Mert gróf volt a tá bor pa rancs nok. De
az is le het, hogy her ceg volt – mond ta el mé láz va Gion An tal. – Kép- 
zeld el, egy her ceg tér delt előt tem, és hoz zám imád ko zott.

Vissza rak ta ta risz nyá já ba a nyí ró gé pet. Elő vet te a ku ko ri ca ke nye- 
ret, ket té tör te, a fe lét oda nyúj tot ta Tö rök Ádám nak. Esze get ték a ke- 
mény ku ko ri ca ke nye ret, bá mul ták a lá buk nál csil lo gó vi zet, a ta va szi



nap jól esőn me le gí tet te a há tu kat. A csa tor na kö ze pén kis mo to ros
hajó pö fö gött, két üres uszályt von szolt Szent ta más felé.

– Is me red Sti pan Ba si cot, a ha jós ka pi tányt? – kér dez te Tö rök
Ádám. – Dun ders ki ha jó in szol gál, Dun ders ki bú zá ját szok ta szál lí ta- 
ni.

– Nem is me rem.
– A pi a con szo kott néha ré sze gen lő dö rög ni.
– Nem is me rem – mond ta Gion An tal.
– Vele is ta lál koz tam a bör tön ben. Le csuk ták, mert ve re ke dett a

kocs má ban. Jó üz le tet aján lott ne kem. Át ad na va la mennyit Dun ders- 
ki bú zá já ból.

– Lop ja a gaz dá ját?
– Na és ha lop ja? Ma rad még Dun ders ki nek ép pen elég.
– Mit kér cse ré be?
– Lo va kat. Lo va kat kel le ne át haj ta ni Ma gyar or szág ra. Az új ha tárt

még nem őr zik szi go rú an, sok he lyen még nem is tud ják, hogy pon- 
to san hol lesz a ha tár vo nal. Könnyen át le het haj ta ni a lo va kat, ezt
at tól a ci gány ló ku pec től tu dom.

– Lo va kat akarsz lop ni?
– Igen – mond ta Tö rök Ádám. – Jó lo va kat, ame lyek kel egy éj sza- 

ka el le het érni a ha tárt. Te ér tesz a lo vak hoz...
– Nyu god tan aka rok élni – mond ta el uta sí tó an Gion An tal.
– Mi ből akarsz élni?
– Ta vasszal ta lá lok mun kát a föl de ken. Vagy el sze gő döm is tál lós- 

nak va la ho va. De el jár ha tok há zak hoz is nyír ni meg bo rot vál ni. Ha- 
lot tak bo rot vá lá sát is el vál la lom. Bo rot vál tam én már ha lot ta kat.

– Szük sé gem van va la ki re, aki ért a lo vak hoz – mond ta Tö rök
Ádám. – Én még lo va gol ni sem tu dok ren de sen.

– Nyu god tan aka rok élni – is mé tel te Gion An tal. – De meg ta nít hat- 
lak lo va gol ni, ha aka rod.

– Az is va la mi – mond ta kis sé rossz ked vű en Tö rök Ádám.
– Más kép pen kell sző rén meg ül ni a lo vat, és más kép pen nye reg- 

ben – mond ta Gion An tal. – Majd meg ta ní ta lak, ho gyan kell sző rén
meg ül ni a lo vat. Nem hi szem, hogy nyer get is akarsz lop ni.

– Nem, nyer get nem aka rok lop ni – mond ta Tö rök Ádám. – Majd
meg ta ní tasz nye reg nél kül lo va gol ni. De még így is szük sé gem lesz



va la ki re, aki ért a lo vak hoz, és aki ve lem jön ne.
– Én nyu god tan aka rok élni – mond ta har mad szor is ha tá ro zot tan

Gion An tal.
– Ha hagy nak nyu god tan élni – mond ta Tö rök Ádám. Fel állt,

vissza dug ta övé be a fé nyes csend őr pisz tolyt. – In dul junk las san, ép- 
pen be sö té te dik, mire ha za érünk.

A kis pö fö gő hajó a két üres uszállyal már messze járt, va la hol
Szent ta más alatt, a hang ját időn ként mint ha még hal lot ták vol na, de
a lát ha tat lan ví zi ma da rak a ná das ban jó val han go sab bak vol tak, és
a csa tor na vize is ré gen ki si mult, mint ha so ha sem járt vol na hajó raj- 
ta. Bal lag tak a kis hajó után a víz par ton, a fé nyes ta va szi nap las- 
san ként el hal vá nyo dott, az tán le bu kott a há tuk mö gött. Az égen na- 
gyon csön de sen elő jöt tek az első csil la gok.

Sö tét este lett, mire a két top ron gyos em ber is mét fel ka pasz ko dott
az or szág út ra. Az or szág ú i ról egye ne sen a vert falú, la pos há zak
közé lép tek. Szent ta má son vol tak, a Zöld ut cá ban.

Tö rök Ádá mot vár ták ott hon. Együtt volt az egész Cso szo gó Tö rök
csa lád, egy hosszú kecs ke lá bú asz tal kö rül ül tek, és ami kor Tö rök
Ádám be lé pett a szo bá ba, va la mennyi en egy szer re ug rot tak fel: az
any ja, ha tal mas ter me tű, vö rös hajú apja, há rom ha tal mas, vö rös
hajú báty ja; Ist ván és Sán dor, akik nem ré gen tér tek haza Bra zí li á ból,
és Pál, aki ak kor ké szü lő dött ki men ni Fran cia or szág ba. A négy fér fin
fe hér ing és sö tét kék ruha volt. Tö rök Ádám is fe hér in get hú zott, és
sö tét kék ru hát öl tött ma gá ra. Az any ja ak kor ra gyo gó arc cal hoz zá lé- 
pett, és meg ölel te.

– Ez az én leg szebb fiam – mond ta a töb bi ek nek. – A bör tön ben is
ő volt a leg szebb. Sen ki nek sem volt ilyen szép, fe ke te haja, mint
neki.

Gion An tal báty já hoz, Már ton hoz ko pog ta tott be. Gion Már ton egy
nád fe de les, szo ba-kony hás ház ban la kott fe le sé gé vel, Thur za Er- 
zsé bet tel és ak kor még csak há rom apró gye re ké vel. Könny be lá- 
badt a sze me, ami kor az öccse meg je lent nála. Gion Már ton jám bor
em ber volt, könnyen elér zé ke nyült. Thur za Er zsé bet, a fe le sé ge – hi- 
deg te kin te tű, ke mény kis asszony – so ha sem ér zé ke nyült el, kur tán
üd vö zöl te Gion An talt, az u tán fel ment a pad lás ra, le hoz ta a tél ről
ma radt, kis da rab sza lon nát, a kony ha asz tal ra tet te, a ke nyér ko sár



és a pis lá ko ló faggyú gyer tya mel lé. A gye re kek, két kis lány és egy
kis fiú, a sa rok ba hú zód va fi gyel tek. Gion An tal jó ízű en fa la to zott, az- 
u tán ma gá hoz in tet te a bo zon tos hajú kis fi út. Tér dé re ül tet te, a ta- 
risz nyá já ból elő vet te a nyí ró gé pet, és kö rül nyír ta a kis fiú fe jét. A
gyer tya fény nél nem lá tott ren de sen, nem volt meg elé ged ve a mun- 
ká já val. Így hát le nyír ta ko pasz ra a kis fi út.

– Nem so ká ra nyár lesz – mond ta neki ked ve sen –, és nyá ron
nincs szük ség erre a nagy haj ra. Meg az tán így em be ribb for mád
van.


