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1. Sétáló bakó

1848. szeptember 29.

Elvesztettem páromat, páromat / Szép, eladó lányomat, lányomat. Gyere haza, 
párom, Mari nevű lányom!

Csak egy buta gyerekdal. Farkas nem is értette, miért jutott eszébe éppen 
most, amikor a feleségével és két gyermekével együtt zötykölődik egy kopott ko-
csin a Szilágysomlyó felé vezető poros úton. A veszteség érzése azonban valami 
miatt teljesen befészkelte magát a lelkébe, az elméjébe és elterpeszkedett leg-
belül. Gyakran gondolt rá, hogy milyen tehetetlen az ember, amikor igazán nagy 
veszélybe kerülnek a hozzá közelállók. A harctéren elesett bajtársai miatt ismerős 
volt számára a veszteség érzése, de most valami mélyebb, sokkal sötétebb sejtés 
uralkodott el rajta.

Elvesztettem páromat, páromat…
Bosszankodni kezdett, amikor észrevette, hogy magában már dúdolja is 

a dalocskát. Azzal próbálta elterelni a gondolatait, hogy csak néhány hónapra 
hagyja a családját a nagyszülőknél, ez még nem a világ vége. Ettől még nem 
kellene ennyire gyászos hangulatba kerülnie. Gyanakodott, hogy talán az újból 
felbukkanó rémálmok miatt került ilyen komor hangulatba. A  felesége meg-
érezte, hogy valami nincs rendjén köztük az utóbbi időben, Farkas azonban 
képtelennek érezte magát arra, hogy meséljen a  múltjáról és a  szellemekről, 
amelyek hosszú idő után visszatértek, hogy kísértsék az álmait. Miután lesze-
relt, jó néhány esztendő múlva tudott csak nyugodtan aludni. Amikor a zsibói 
birtokon megismerte Helkát, és beleszeretett, úgy érezte, talán képes új életet 
kezdeni. Remélte, hogy maga mögött tudja hagyni a  harctéri árnyakat, ame-
lyek lidércként hajoltak az ágya fölé éjjelente. Néhány hónapja azonban megint 
felbukkantak a  múltbeli fantomok, és ezt a  családja is megérezte. A  felesége 
gyakran próbálta szóra bírni, miután éjjelente kibontakoztak egymás karjából, 
de Mikó Farkast nem olyan fából faragták, hogy fecsegni tudna az érzelmeiről. 
Talán emiatt kezdtek elhidegülni egymástól az utóbbi időben. A  mintagazda-
ság mindig rengeteg munkát adott nekik, és már kezdett olybá tűnni a helyzet, 
hogy lassan egy pillanatnyi idejük sem marad egymásra. Farkast ez nem zavarta 
annyira, mint a hitvesét, Helkát. A  kisebbik gyerek, a  kétéves Miklóska annyit 
betegeskedett az utóbbi időben, hogy a  felesége úgy döntött, télvíz idejére 
a szüleihez költözik a kicsikkel.

A zsibói uradalom fejlesztése sok idejét felemésztette a  férfinak, aki a me-
zőgazdasági gépeket tartotta karban a birtokon. Munkáját a gépek természetes 
kopása és rongálódása mellett még két dolog nehezítette. A vendégmarasztaló 
erdélyi sáros talajba gyakran beleragadtak a  gépek, amiket aztán napokon át 
kellett tisztogatni. A parasztok pedig nem látták szívesen az újításokat, mert attól 
tartottak, hogy a fémszörnyek elveszik a kenyerüket, ezért gyakran megrongál-
ták a masinákat. Legutóbb a cséplőgépnek estek neki, amit aztán Farkas több 
mint egy héten keresztül javítgatott. Sokszor fel sem ment a hálószobájába, csak 
a kastély alagsorában berendezett műhelyében heveredett le a vánkosára.
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– Nem bánom, jöjjenek – hagyta jóvá a férje is, de a rövid pengéjű kést, ami-
vel a fákat szokta oltani, észrevétlenül a keze ügyébe helyezte. Egy átlagember 
ugyan nem védhette meg magát ilyesmivel, de egy harcedzett férfi kezében ko-
moly fegyvernek számított.

Amint a  három ember felkapaszkodott a  szekérre, az öreg kocsis hangos 
krákogás és szitkozódás közepette elindította a lovakat. Helka egy szőrpokrócot 
kínált fel az idősebb férfinak, hogy takarja be vele a fájós lábát, a sebhelyes azon-
ban mosolyogva visszautasította. Azzal mentegetőzött, hogy bírja ugyan a hide-
get meg fájdalmat, csak már elrúgta az ötvenet, és nem tud annyira igyekezni, 
mint amennyire a  szükség megkívánná. A  törvényszolgáktól megtudták, hogy 
szinte mindennapossá váltak a  lázongások a  szilágysági falvakban, akárcsak 
egész Erdélyben. Egyre nagyobb az elégedetlenkedő oláhok száma, akik már 
nyíltan bujtogatnak a magyarok ellen, és sokszor a fosztogatástól, sőt a tettleges-
ségtől sem riadnak vissza. A zilahi törvényszék éppen ezért úgy gondolta, hogy 
példát statuál, és elküldi a három férfit, hogy segítsenek a bíróknak az ítéletek 
végrehajtásában. A kis Heléna nem tudta levenni a  szemét a  szakállas férfiról. 
Úgy bámulta a marcona alakot, mintha csak az öreg kocsis rémmeséjének egyik 
főhőse mászott volna elő a sűrű ködből, hogy magával ragadja. A leküzdhetetlen 
gyermeki kíváncsiság és a szülők közelsége azonban kérdezősködésre sarkallta 
a leánykát:

– A bácsi mit csinál?
– Ne kíváncsiskodj, kicsim. Hallottad, hogy a törvényt szolgálják ezek a derék 

emberek – simogatta meg a leányka szalmaszőke haját az édesanyja.
A férfi azonban legyintett, mert már megszokta a kíváncsiskodó tekinteteket, 

és tudta jól, hogy nem csak a gyermekek fürkészik őt bizalmatlanul, hanem a fel-
nőttek is idegenkednek tőle. Végigsimított tar koponyáján, majd az ép szemével 
idétlenül kacsintott egyet, és így szólt:

– Ugyan már, engedje csak, hogy kérdezzen az a gyerek, hiszen úgy tanulja 
meg az élet dolgait! Különben sem szégyellem én a mesterségemet! Tiszta igaz, 
hogy akad ennél kellemesebb munka, de nekem ezt a kockát vetette a sors. Bakó 
volnék, leányom – mondta végre a kopasz, és huncut mosolyra húzta cserepes 
ajkait, ami furcsán festett a sebhely és a fehér hályog társaságában.

– Mi az a bakó? – kérdezte értetlenül a kislány.
Az édesanya arca enyhén megmerevedett, amikor meghallotta, mivel foglal-

kozik az utastársuk. A felebaráti szeretet fölött most az anyai ösztönök kereked-
tek felül, és igyekezett másra terelni a szót, nehogy a hóhér előálljon valami véres 
történettel. Éppen eleget rémisztgette mára a gyerekeket az öreg kocsis. Farkas 
nem vette észre felesége érzelmi változásait, ezért ő vette át a szót.

– A bakó mestersége az, hogy végezzen a gonosz emberekkel – magyarázta 
a lányának.

– És ki számít rossz embernek? – kérdezte félénken Heléna, mert számára 
úgy tűnt, hogy mégiscsak egy mesebeli alak jött el érte, ahogy a rémtörténetben 
hallotta.

– Elég legyen, hiszen még gyermek, az ég szerelmére! Ráér még ilyen véres 
dolgokról diskurálni vele! – csattant fel az édesanya.

Néhány percnyi néma csend után Farkas végül az ország ügyeire terelte 
a szót, nehogy magára vonja hitvese haragját. A környéket feldúló lázadókról már 
mindenki hallott. Farkast elszomorította, hogy a  felszabadított jobbágyok nem 

Télen is akadt bőven munka egy ekkora gazdaságban, mint a Wesselényi bá-
róé, de a korai sötétedés miatt sokkal rövidebbek a nappalok, és így hosszabbra 
nyúlnak az egyedüllét órái. Talán emiatt érezte szomorúnak magát. Próbált azzal 
vigasztalódni, hogy így majd bővebben jut idő a gőzgépekre, és többet dolgozhat 
a fegyvereken, hogy mire eljön a vadászidény, eldicsekedhessen az uraságoknak 
a tökéletesített puskákkal. Helka ábrázata szintén elkomorodott, ahogy a poros 
utat bámulta, amiből nem sokat láthatott a sűrű őszi pára miatt. Csak a gyerekek 
csivitelése törte meg néha a csöndet, akik a kocsis mellett ültek a bakon, és hall-
gatták az öreg János bácsi meséit boszorkányokról és lidércekről, akik eljönnek 
a rosszcsont gyerekekért, hogy magukkal rántsák őket a sűrű ködbe. Miklóska és 
Heléna tátott szájjal hallgatta a rémmeséket, és teljesen összehúzták magukon 
a szőrpokrócot, amibe édesanyjuk csavarta bele a lurkókat. Helka elmosolyodott, 
amikor a kocsis tréfásan zárta le az egyik mese végét, hogy azért nagyon meg 
ne rémissze őket.

Elvesztettem páromat, páromat… – csendült fel konokul a bugyuta kis gyer-
mekdal ismét, és szinte visszhangot vert a koponyája falai között.

Ahogy a szekér haladt a kanyargós úton, Farkas tekintete a kis Helénára té-
vedt. Mennyi ideje már, hogy első gyermekük megszületett? Úgy vélte, legalább 
nyolc aratás eltelt már azóta. A férfi kicsit elmosolyodott, amikor ez eszébe jutott. 
Régebben, amikor a  székely határőrezrednél szolgált a  könnyűgyalogságnál, 
mindig a teleket számolta. Csak amióta letelepedett a Wesselényi-birtokon, azóta 
méri az idő múlását az aratások számával. Felemelte a kezét, és enyhén megsi-
mogatta a leányka arcát, aki ettől kissé zavarba jött. Farkas szeme bepárásodott, 
amit a  csípős hidegnek tulajdonított, de a  felesége csodálkozva emelte meg 
a szemöldökét, hiszen ritkán látta elérzékenyülni a férjét.

A kocsis rekedtes, mély hangján felhördült, majd visszafogta a lovakat. Far-
kas előre pillantott, hogy lássa, miért kellett megállniuk. A szemét hunyorgatta, 
miközben figyelte a ködből kibontakozó három férfialakot. Az út szélén baktattak, 
és fel akartak jutni a szekérre, hogy elkerüljék a fáradtságos gyaloglást.

– Kissé szűkösen vagyunk, atyámfiai! A  családommal is nehezen férünk el 
ezen a rozoga kocsin – mondta Farkas, miközben végigmérte a gyaloglókat. Tud-
ta, hogy ha összehúzzák magukat, szűkösen ugyan, de elférnének a konflishoz 
hasonló kis kétlovas szekéren, komor hangulata miatt azonban rossz ötletnek 
tartotta ezt a megoldást. Az idősebb, tagbaszakadt, szakállas férfinak félarasznyi 
heg húzódott végig kopasz fején, jobb szemén pedig fehér hályog ült. Az őt kí-
sérő két fiatal legény azonban átlagos külsejűnek mutatkozott, és Farkas nem is 
értette, mi dolguk lehet egy ilyen vén madárijesztővel.

– Somlyóra igyekszünk, jó uram! Ezek a suhancok bírják a kutyagolást, de az 
én lábaim már nehezebben engedelmeskednek. Régi sérülés, szóra sem érde-
mes – csapkodta meg jobb combját, a szóba kerülő seb helyét. Sürgősen oda kell 
érnünk, ezért kérnénk a segítségüket – magyarázta a kopasz.

– A kocsink kerekét széttörték valami haramiák ma hajnalban, ezért kellett 
gyalog elindulnunk. Ne féljenek, a törvény szolgái vagyunk, nem holmi útonállók 
– vette át a szót az egyik legény, és hetykén kihúzta magát, sőt még a bajuszát is 
megpödörte kissé a törvény büszke szolgája.

– Jöjjenek csak, jóemberek, majd ölbe vesszük a csemetéket. Nem jó ilyen 
csípős őszi időben kutyagolni – szólt Helka, akinek a szívében mindig legyőzte 
a bizalmatlanságot a felebaráti szeretet hangja.
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gukat, mint a csónakban hányódott hajótörött, aki végre szilárd talajon vetheti 
meg a lábát. A megüresedett, keskeny utcákon már könnyen haladhattak az úti 
cél felé, de Farkas még mindig nem eresztette el a kantárt, mert rájött, hogy el-
tévedt. A férfi alig ismerte a városkát, felesége pedig kislányként ritkán csatangolt 
el a szülői ház udvaráról, ezért csak nehezen bírt visszaemlékezni, merre járnak. 
Ahogy elkanyarodott az út, a feldühödött csőcselék zaja szinte teljesen elnémult, 
ám ez egyáltalán nem nyugtatta meg őket. A házak legnagyobb része üresnek 
tűnt, mivel az emberek többsége a főtérre csődült. Azok, akik otthon maradtak, 
valószínűleg reszketve lapulnak a zárt ajtók mögött. Kis idő múlva csörömpölés, 
csapkodás hangja ütötte meg a fülüket. Egy takarosabb ház elé érve Farkas ész-
revette, hogy a kapu tárva-nyitva áll, az udvaron pedig három toprongyos férfi 
igyekszik megrakni egy szekeret. Ketten közülük testvéreknek tűntek, mivel az 
ábrázatuk és az alkatuk is nagyon hasonlított. A viseletük szintén egyezett, mivel 
mindketten széles bőrövet és kerek kalapot viseltek. Farkas tekintete találkozott 
a harmadikéval, akinek hatalmas szakáll fedte az arcát, akárcsak a  román pó-
páknak. A haját két oldalt varkocsba fonta, fél szemét pedig kendővel takarta el. 
Farkas megszorította a kantár szárát, hogy tovább vezesse a lovat, de akkor ész-
revette, hogy a félszemű gyorsan odaszólt a társainak, majd elindul a kapu felé. 
Nem hallotta a beszédüket, de amúgy sem érdekelte a mondandójuk. A szekér 
másik oldalán, szinte a semmiből bukkant elő a negyedik haramia, aki gyorsan 
elvágta a kötőféket. Valószínűleg a közelben őrködött, hogy a társait riaszthassa, 
amennyiben nem kívánt látogatók érkeznek. Az őrszem először azt hitte, hogy 
a váratlan vendégek szépen tovább állnak, de amikor a társai közeledtek a konf-
lis felé, leszállt a rejtekhelyéről, egy odvas diófáról, és a szekér mellett termett. 
Farkas megszokott mozdulatokkal emelte magasba a kezét, ezzel jelezve, hogy 
nincs nála fegyver, majd így szólt:

– Kérlek, ne bántsátok a családomat, csak hagyjatok tovább menni. Senkinek 
nem beszélünk rólatok.

A félszemű odaszólt valamit a testvéreknek, akik vasvillát, kaszát szorongat-
tak a kezükben. Farkas azt hitte, hogy egyikőjük sem tud magyarul, ezért kissé 
hangosabban és jól kihangsúlyozva a  szavakat, megismételte, amit az előbb 
mondott. Nem akarta, hogy a  haramiák rájöjjenek arra, hogy érti a  nyelvüket, 
ezért tett úgy, mintha egy szót sem értene abból, amit mondanak. A  félszemű 
elvigyorodott.

– Bárcsak hihetnék neked, de sajnos nem bízom a fajtádban – mondta szinte 
kifogástalan magyarsággal a szakállas férfi.

– Ide figyelj! Nem ismerlek titeket, és a családom miatt eszem ágában sincs 
bajba keveredni. Ahogy tovább állunk, már el is felejtem a fizimiskátokat – mond-
ta Farkas higgadtan. Nem bujkált félelem a  hangjában, de Helka érezte, hogy 
a férjének korántsem sikerült megőriznie a hidegvérét.

– Azért egy olyan ábrázatot, mint az enyém, nem könnyű ám elfelejteni, frá-
tyé*. Főleg, ha némi hiányosság is mutatkozik rajtam, nem igaz? – mondta kaján 
vigyorral a félszemű, és Farkas gerincén végigfutott a hideg, amikor észrevette, 
hogy a  férfi végigméri a  feleségét. A  haramia közelebb lépett hozzá, levette 
a kendőjét, majd farkasszemet nézett vele. A  sérült oldalon a  szakállas ember 
szemhéja szinte teljesen behorpadt. Aszott feje és a  kiálló szemöldökcsontja 

* testvér

örültek a magyar szabadságnak, és úgy érezték, hogy az uraságok kizsákmányol-
ták őket az elmúlt évszázadok során. Bár ő maga is egy nemesi uradalmon dol-
gozott, soha nem érezte, hogy kihasználnák, és ezért igazságtalannak tartotta, 
hogy ezek a haramiák úgy fosztják ki a nemesi birtokokat, mintha csak a jogos 
jussukat vennék vissza. Amikor Helka előre ült a gyerekek mellé, hogy néhány 
pirosan mosolygó almával meguzsonnáztassa őket, Farkas megkérdezte a hó-
hért, hogy történt-e már kivégzés. A bakó csak legyintett, majd elmondta, hogy 
igazából a megfélemlítés az oka annak, hogy egyik faluból a másikba küldözge-
tik őket. A kormány nem akar vérengzést, csupán nem tudja, miként fékezhetné 
meg a  lázongásokat, hiszen a  románok már többen vannak Erdélyben, mint 
a szászok és magyarok együttvéve. Ráadásul a szászoknak eszük ágában sincs 
kivonni magukat a  Habsburg uralom alól, ezért ők is támogatják a  felkelőket. 
Farkas eltöprengett az utóbbi hónapok eseményein. Gyakran elkísérte Wesselé-
nyi bárót Kolozsvárra, hogy alkatrészeket szerezzen a mezőgazdasági gépekhez, 
és ilyenkor mindig értesült a  friss hírekről. Az utolsó erdélyi országgyűlés óta 
azonban nem járt a nagyvárosban, így nem tudta, mi zajlik az országban. Ahogy 
közeledtek Somlyó felé, az utasok némán zötykölődtek a kocsin, és Farkas ismét 
azon kaptak magát, hogy a gyereknótát dúdolgatja magában. A dallam teljesen 
hozzátapadt az agyához, és sehogyan sem tudott megszabadulni tőle.

Elvesztettem páromat, páromat / Szép, eladó lányomat, lányomat…
A lassan szertefoszló ködben már látni vélték a hepehupás vidék településé-

nek körvonalait. Mire a nap merőlegesen sütött le rájuk, már teljesen szertefosz-
lott a ködfátyol, és az idő is engedni kezdett a csípősségéből. Hamarosan elérték 
Somlyó határát. A piac felé mentek, mivel a törvényszolgák oda tartottak, és ne-
kik is arra kellett elhaladniuk, hogy elérjenek Helka szülőházához. A város főteré-
hez közeledve azonban egyre nehezebben tudtak előre haladni, mert egy folyton 
növekvő tömegen kellett átfurakodniuk a kis hintóval. Egy idő után meg is álltak, 
mert a tömegtől már se előre, se hátra nem tudtak mozdulni. A bakó a két tör-
vényszolgával együtt leszállt, hogy megnézze, mi okozza a nagy csődületet, ám 
ekkor az emberek morgolódni kezdtek. Magyar szót nem lehetett hallani, ezért 
Farkas rájött, hogy a környékbeli oláhok készülnek valamilyen tiltakozó megmoz-
dulásra. A mokány tekintetektől kísérve a bakó megpróbált utat törni magának, 
de minden erőfeszítése hiábavalónak bizonyult. Tehetetlenségében felkiáltott, és 
a törvény nevében utat kért, hogy a városházához juthasson a kísérőivel, a tömeg 
azonban erre még jobban felbőszült. Szempillantás alatt elterjedt a csődületben, 
hogy hóhért küldtek a  városba, így a  feldühödött tömeg nekiugrott a  három 
kétségbeesett férfinak. Farkas megparancsolta a  kocsisnak, hogy ne engedje 
a családját leszállni, amíg nem talál egy egérutat. A sokaságban Helka csakhamar 
elvesztette őt szeme elől, és kétségbeesve fürkészte a dulakodó emberek között 
férje szikár alakját. Miklóska sírni kezdett, és Heléna is egyre kétségbeesettebben 
szólongatta az édesanyját. Fertály óra múlva azonban Farkas végre felbukkant 
a konflis hátuljánál, és a kocsis mellé ülve mutatta az irányt, amerre megkerülhe-
tik a tömeget. Nagy kitérőt kellett tenniük Helka szülői házához, de nem maradt 
más választásuk, ha ki akarták kerülni az egyre hangosabban üvöltöző lázadókat. 
Eleinte csak lépésben tudtak haladni, Farkas le is szállt a bakról, hogy a  lovak 
kantárát megragadva, gyalogszerrel törjön utat a tömegben.

Lassan ritkulni kezdett a sokadalom, majd végre kijutottak az emberáradat-
ból, és a biztonságérzetük is kezdett valamennyire visszatérni. Úgy érezték ma-
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ezúttal nem szándékosan tette. Amikor a haramiák ráeszméltek, hogy a  társuk 
kimúlt, vérfagyasztó ordítások közepette támadtak a védtelen kocsi utasaira, de 
Farkas az útjukat állta. Ekkor már szándékosan kereste a halálos pontokat a tá-
madók testén, hogy a társuk után küldje őket a másvilágra. Bármennyire is meg-
feszítette minden erejét, a  katonai kiképzés nem bizonyult elegendőnek, hogy 
három feldühödött haramiát legyűrjön. Vakmerőségét a családjának a közelsége 
is megfékezte némiképp, ezért csupán kisebb sérüléseket okozott a késével az 
ellenfelek testén.

Helka közben leugrott a kocsiról, aztán gyorsan lerángatta a gyerekeket is, de 
hiába próbált elmenekülni. Farkas feléjük fordult, és a segítségükre akart sietni, 
de hirtelen éles fájdalmat érzett a hátában. Egy vasvilla fúródott a bal vállába, 
amitől azon nyomban összerogyott. A dühös martalócok a családja után szalad-
tak, Toader pedig mellé lépett, és a  koponyájára nyomta a  kezét. Farkas fejét 
a családja felé fordította, mintha azt akarná, hogy egy mozzanatot se mulasszon 
el szerettei haláltusájából, ami nem tartott túl sokáig. A feldühödött férfiak vad-
állatként rontottak az ártatlan gyermekekre és a törékeny nőre. Az idő lelassult 
Farkas számára, és úgy érezte magát, mint amikor megrészegedik az ember, 
és már nem tudja, mióta fetreng az árok partján, magába roskadva. A sikolyok 
hangja eltompult a  fülében, mintha megsüketülne, vagy egyszerűen csak az 
elméje akarná részben megkímélni a szörnyűségtől, amit át kell élnie. Egy hatal-
mas koppanást érzett a fején, és miközben hallotta a koponyacsont reccsenését, 
mielőtt még elsötétült előtte a  világ, az ismerős gyerekdal csendült fel sípoló 
fülében, amit elborult elméje egy kicsit átköltött: Elvesztettem páromat, páromat 
/ Szép, eladó lányomat, lányomat, s egyetlenegy fiamat!

1848. május. 13-15.

A szakállas férfi barátságtalan tekintetektől kísérve vonult az ivó egyik sarkába, 
a poharát szorongatva. Nem tudta, hogy a kendő miatt néznek-e rá bizalmatlanul, 
vagy inkább azért, mert a kocsmában rajta kívül mindenki más magyarul beszélt. 
Nem sokat törődött velük, hiszen amióta a  családját elvesztette, és hontalanul 
bolyongott a vidéken, mindenhol hasonló barátságtalan fogadtatásban részesült. 
A szülőhazájában sem volt könnyű az élet, de ott legalább otthon érezhette ma-
gát. A családjával a jobb megélhetés reményében indultak útnak Erdély felé, már 
vagy tíz éve, de sajnos csak egyedül jutott túl a hegyeken. Hirtelen elkomorodott, 
amikor a régi seb felszakadt a szívében, de kortyolt egy jó nagyot a borából, és 
igyekezett másra gondolni. A tavaszi események az ő népe életében is kedvező 
változással kecsegtettek. Ő maga is részese akart lenni ennek az átalakulásnak, 
ezért vágott neki a nagy útnak, hogy jelen legyen a nemzetgyűlésen, amit a pát-
riárkák hirdettek meg a román nép számára. Útközben rengeteg embert látott, 
akik mind a  nagy találkozóra igyekeztek gyalogosan vagy szekérrel. A  maga 
részéről jobban szerette a gyaloglást, ezért hiába ajánlották fel többen is, hogy 
kapaszkodjon fel a kocsijuk oldalára, és úgy utazzon tovább, inkább elhárította 
a  szívességet. Nem akart túl hamar odaérni, mert nem szeretett tétlenül vára-
kozni. Ilyenkor mindig megrohanták az emlékek, amelyek elől folyton menekült. 
A töprengéséből új vendégek érkezésének a zaja rázta fel. Mindketten kerek ka-
rimájú kalapot viseltek, széles bőröv övezte körül a derekukat, lábukra bocskort 
húztak. A pulthoz lépve románul kértek italt a kocsmárostól. Szemlátomást közeli 

miatt úgy festett, mint egy beszélő koponya. Farkas számára kicsit ismerősnek 
tűnt ez az ábrázat, de túl izgatottnak érezte magát ahhoz, hogy az emlékeiben 
kutakodjon.

– Kérlek, engedj el minket, nem akarok bajt – mondta Farkas, szinte már 
könyörögve.

– Bárcsak megtehetném, testvér! De az a szomorú helyzet, hogy a baj keres 
meg minket, nem pedig fordítva. A végzetünk bizony mindig utolér minket! Hiába 
hisszük, hogy elkerülhetjük, mert amikor a  legnagyobb biztonságban érezzük 
magunkat, egyszer csak puff – csapta össze a  tenyerét – már ott is van a nyo-
munkban, és lecsap ránk.

Farkas fél lépést hátrált, és miközben beszéltek, háta mögé tette a  kezét. 
Észrevétlenül megmarkolta a derekához rejtett oltókést, és feszülten figyelte, mi 
történik ezután. A fél pár szemgolyó közben rámeredt, a vigyor pedig továbbra 
sem törlődött le az ellenszenves pofáról. A negyedik rabló, aki tőle alig egy kar-
nyújtásnyira állt, kissé megmozdult, és a kezében szorongatott villa ágai köze-
lebb kerültek a kocsiban ülő gyerekekhez. Mielőtt a gonosztevők észbe kaptak, 
Farkas közelebb lépett hozzá, és a háta mögé kerülve torkának szegezte a kés 
élesre fent pengéjét.

– Ha elengedsz minket, én is elengedem a barátodat – kiáltotta dühösen Far-
kas, ám a szakállas rá sem hederített.

A rablók csak pislogtak, azon törve a fejüket, miként került ilyen fürgén a tár-
suk háta mögé ez az ember. A szakállas arcán azonban egy cseppnyi meghökke-
nés sem tükröződött. Higgadtan hátrább lépett, majd így szólt:

– Ami azt illeti, nem a barátom, alig ismerem. Rajta, vágd csak el a torkát – 
intett a kezével, mintha disznóvágáson lennének, és a gazda biztatná a böllért, 
hogy igyekezzen a leszúrással, mert estig még fel is kell dolgozni az állatot. Far-
kas elbizonytalanodott, és kétségbeesetten próbálta kitalálni, miként menekül-
jenek ki a kelepcéből. Elhitte, hogy ezeknek semmit nem jelent a barátság vagy 
betyárbecsület, de tudta, ha megöli a haramiát, csak ront a helyzetén.

– Toader! Lasa sa mearga!* – könyörgött a kétségbeesett fiú a késsel a tor-
kán, de hiába, a  félszemű egykedvűen legyintett, és csak állt várakozón. A ke-
lepcébe szorult fiatalember erre úgy elkezdett visítani, mintha valóban kismalac 
lenne. A gyerekek a kocsiban egyre hangosabban sírtak, és úgy belefúródtak az 
édesanyjuk gúnyájába, mint az eső elől menekülő kiscsirkék a kotló tollaiba. Hel-
ka törékeny asszonyi tenyerével próbálta eltakarni a gyerekek szemét, amennyire 
csak tudta, és összeszorított szemhéjjal várta, hogy végre megszabaduljanak 
ettől a rémálomtól.

A  csapdába esett legény egyre kétségbeesettebben kapálódzott. Addig for-
golódott, míg végül a könyökével gyomorszájon vágta Farkast, aki ettől meggör-
nyedt, és eleresztette. Utána ugrott, de olyan szerencsétlenül esett rá, hogy a bo-
rotvaéles késsel megvágta a kölyök combján az ütőeret. A sebesült a földre esett, 
báránybőr kucsmája messze gurult a porban. Néhány percig még rángatódzott, 
mielőtt végképp kilehelte a lelkét. A véres késsel a kezében Farkas némán nézte 
a haláltusát, mint aki nem először lát ilyet. Amikor csak egy kés vagy bajonett áll 
a katona rendelkezésére, akkor ismernie kell a halálos pontokat, ahol a legköny-
nyebben végezhet az ellenféllel. Ő maga is ölt már embert hasonló módon, de 

* Hadd menjen!
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– A magyar nagyurak miatt vesztetted el a családodat, testvér? – érdeklődött 
Ion.

– Úgy is mondhatjuk – hagyta rá komoran a  szakállas, és az atyafiak nem 
faggatták tovább.

Estére már Balázsfalva határába értek, ahol annál is nagyobb sokaság ve-
rődött össze, mint amire számítottak. A  település határában több ezres tömeg 
ütött tábort, mindenhol szekerek álltak, tábortüzek égtek. A meleg májusi idő-
járás alkalmasnak bizonyult arra, hogy a  szabad ég alatt aludjanak. A  három 
férfi úgy döntött, hogy mielőtt teljesen rájuk sötétedik, még falatoznak valamit, 
majd bevackolják magukat egy fa alá, hogy ott töltsék az éjszakát. Simon és Ion 
elővették a  tarisznyájukat, amiből puliszka, vöröshagyma és finom juhsajt ke-
rült elő, amivel újdonsült barátjukat is megkínálták, aki üres kézzel vágott neki 
a nagy útnak. Csendben megvacsoráztak, majd a csillagos ég alatt csakhamar 
nyugovóra tértek. Toader soha nem aludt valami jól, legtöbbször csak néhány 
órát tudott pihenni. A hajnali nap sugarai szinte még elő sem bukkantak, amikor 
ébresztgetni kezdte az útitársait.

– Ébredjetek! Igyekeznünk kell, ha be akarunk jutni a misére. Elképesztően 
nagy tömeg gyűlt össze a székesegyház előtt.

– Te meg honnan tudod ezt? – törölgette a szemét ásítozva Simon.
– Megjártam a települést! Megtudtam, hogy nemsokára miséznek a templo-

munkban – magyarázta Toader.
Néhány pillanat alatt összeszedték magukat, majd útnak indultak. A Kükül-

lő-menti település felé közeledve egyre nagyobb tömegen kellett keresztülvág-
niuk, hogy bejuthassanak a  görög katolikus székesegyház előtti széles térre. 
Megmagyarázhatatlan izgalom lett úrrá rajtuk, ahogy lassan ráeszméltek, hogy 
egy olyan eseményre készülnek, amire a népük talán több száz év múlva is büsz-
kén emlékszik majd vissza. Tudták, hogy ez a sokat sanyargatott nép csak akkor 
maradhat meg, ha végre a saját kezébe veszi a sorsát. Toader tisztában volt vele, 
hogy Erdélyben egy román számára nincs más kiút a  szegénységből, csak ha 
papnak vagy hivatalnoknak áll. Pénz nélkül azonban hiába dédelgetett hasonló 
terveket az ember, mert mindenhol csak falakba ütközött. Aki mégis ki tudott 
emelkedni a jobbágysorsból, rendkívül könnyen elfelejtette, hogy honnan indult. 
A félszemű ezért haragudott néha az erdélyi románokra is. Rendi képviselet híján 
oda kellett dörgölőzni a magyar nagyurak csizmájához, ha érvényesülni akartak. 
Sokszor találkozott már fajtájabeli hivatalnokkal, aki csak magyarul akart beszél-
ni, és egy szempillantás alatt kipenderítette az utcára azt, aki a  származására 
emlékeztette.

A tömeg egyszerű parasztemberekből állt, mivel Şaguna és Lemeni püspök 
az értelmiségiek gyűrűjében már bevonult a  katedrálisba, hogy a  vasárnapi 
mise után megszervezzék a hétfői nagy nemzetgyűlés előkészületeit. A császári 
katonaság szintén bevonult, amelyet a nép nagy éljenzése fogadott, azok pedig 
lelkesen integettek a főtéri tömegnek. Amikor feltűnt a székely század, az ováció 
hirtelen abbamaradt, és a katonák néma csendben foglalták el helyüket.

A liturgia végeztével a vezetők kijöttek a katedrális elé, és látva az időközben 
még nagyobbra dagadt tömeget, felléptek az előkészített pódiumra, és lelkesítő 
beszédekbe kezdtek. Mindenekelőtt baráti gesztusként összeölelkezett a görög 
katolikus és az ortodox püspök, kifejezve ezzel, hogy bár más vallást gyakorol-
nak, egy vérből valók. A köszöntőbeszédek után előállt egy magas, szikár férfi, 

rokonok lehettek, akár testvérek is, annyira hasonlítottak egymásra. A fiatal pul-
tos, egy rövid bajszos legény, köpött egyet a padlóra, és csak annyit mondott:

– Csak magyarokat szolgálunk ki.
A  vendégek nem értették a  beszédét, ezért a  pultra tettek némi pénzt, és 

a boroskancsóra mutattak.
– Mondd szépen magyarul, ha valamit akarsz, vagy menj a pokolba – legyin-

tett a fiú. A vendégek kezdték elveszteni a türelmüket, és a széles bőrövük felé 
nyúltak, amire a három magyar vendég rögtön talpra szökött, és odalépett a há-
tuk mögé. Azt hitték, hogy valami fegyver után kotorásznak a kerekkalaposok.

Ezt már nem nézhette tétlenül a szakállas, ezért felhörpintve az utolsó kortyot 
a poharából, közelebb lépett az atyjafiaihoz, és így szólt a magyarokhoz:

– Nem akarnak ezek semmi rosszat, csak az út porát szeretnék lemosni egy 
kis borral.

– Te csak törődj szépen a magad dolgával, különben könnyen elvesztheted 
a másik szemed világát is – szólt oda az egyik helybéli férfi a válla fölött, és köz-
ben megragadta a közelebb álló kalapos férfi grabancát.

A félszemű közéjük lépett, és megpróbálta jobb belátásra bírni a tagbasza-
kadt férfit, akinek véreres szemgolyói arról árulkodtak, hogy már kora reggel 
elfogyasztott jó néhány pohár szeszes italt. A vendégek dulakodni kezdtek, majd 
elcsattant néhány pofon. A  félszeműt meglehetősen alábecsülték a  helybéliek, 
mert néhány gyakorlott mozdulattal könnyedén harcképtelenné tette őket. Az 
egyik támadót ágyékon rúgta, amitől az kétrét görnyedt a földön. Megfogta a tag-
baszakadt férfi karját, és akkorát rántott rajta, hogy a válla kiugrott a helyéből. 
A sebesült ember ordítva hátrált az ajtó felé, tántorogva belebotlott a küszöbbe, 
majd a  nyitott ajtón keresztül kibukott az udvarra. A  többieknek erre rögtön 
elment a  kedvük a  verekedéstől, és a  sérült vállú emberen keresztülgázolva, 
elhagyták a  kocsmát. A  kerek kalaposok tátott szájjal álltak, míg pártfogójuk 
a bajszos kocsmároshoz lépett, megragadta a grabancát, és mintha csak egy italt 
szeretne kérni, higgadt hangon megkérdezte:

– Merre van Balázsfalva?
A rémült kocsmáros az út irányába mutatott, amely a szóban forgó település 

felé vezetett.
– Milyen messze? – faggatta tovább a félszemű.
– Félnapi gyaloglásnyira – mondta a  legény, majd megkönnyebbült sóhaj 

szakad fel a mellkasából, amikor elengedték.
– Ha nem akartok nagyobb bajt, jobb lesz, ha indulunk – intett az újdonsült 

barátainak, mert biztosra vette, hogy azok is a nagygyűlésre igyekeznek.
A három férfi egy darabig szótlanul iparkodott elhagyni a települést. Csak ak-

kor szólaltak meg, amikor már jó messze jártak, és nyilvánvalóvá vált, hogy senki 
sem követi őket. Kiderült, hogy Kraszna vármegye székhelyéről, Szilágysomlyó-
ról jöttek, és valóban Balázsfalvára igyekeznek. Egy idő után kicsit lelassították 
a  lépteiket, hogy valamennyire kifújják magukat, majd végre bemutatkoztak 
egymásnak:

– Az én nevem Toader – mondta a félszemű.
– Az enyém Simon, ez a nyeszlett alak mellettem pedig az öcsém, Ion. Te 

honnan jöttél?
– Amióta a családomat elvesztettem, sehol sem maradtam túl sokáig, de nem 

itt születtem, hanem a hegyeken túl – mondta Toader.
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– Ahol az oláhság van többségben, azt hívják oláhföldnek, ahol a magyarság, 
azt magyar földnek.

– Úgy van!
– Ilyen lehetne Hunyad megye, Alsó-Fehér, Fogarasvidék és a Mezőség.
– Igen! Éljen az oláh nemzet! – üvöltötték lelkesen.
– Egy somlyai lelkész dicsőítve emlegeti a magyarhoni új alkotmány szabad-

elvűségét.
– Hallgass!
– Az adminisztráció és tanácskozás nyelve oláhföldön kizárólag az oláh, 

ugye? – mivel a tömeg nem válaszolt, folytatta. – Rólunk nélkülünk nem rendel-
kezhetnek, ugye?

– Úgy van!
– Tehát az erdélyi országgyűlés sem.
– Nem!
– Nélkülünk az unióról* sem lehet szó.
– Nem!
– Rómaiak! Mi nem akarjuk az uniót, és ezért nem lesz.
– Nem!
– Ha lesz, tiltakozunk ellene.
– Igen!
– Követeket küldünk a császárhoz, hogy védjen meg.
– Igen! Éljen a császár!
– Nekünk mindent a császár ad.
– Úgy van, éljen a császár!
– Mikást ki kell szabadítanunk, erőszakkal is, ugye? Zsarnokaink fogták el 

igazságtalanul.
– Le velük.**

A  terjedelmes beszédben Simion a  két hónapja kirobbant magyar forra-
dalom tizenkét pontját vizsgálta és részletesen elemezte a  saját népe szem-
pontjából. Úgy vélte, a  románoknak nem érdekük, hogy Erdély egyesüljön 
Magyarországgal, és nem kér a  jobbágyfelszabadításból, ha azt a  magyarok 
kínálják fel. Hangsúlyozta, hogy Erdélyben minden rossz dolog a magyar betö-
rések miatt következett be, mert meg akarnak semmisíteni minden nemzetet, 
amely nem magyar. Beszéde végén azokat figyelmeztette, akik bíznak bennük, 
és az uniót is hajlandók elfogadni a  szabadságuk érdekében, hogy álljanak 
a  román nemzet mellé. Mivel nagyon sokan bíztak a  magyar állam ígéretei-
ben, óva intette őket attól, hogy a magyar szabadság asztalához üljenek, mert 
szerinte ott minden falat mérgezett. A  hivatalától megfosztott tanár további 
szónoki kérdéseket intézett a néphez, azok pedig buzgón válaszolgattak, bár 
néha elbizonytalanodtak, és nem adtak egyöntetű választ a feltett kérdésekre. 
A  bizonytalanság arra engedett következtetni, hogy az egység meglehetősen 
ingatag lábakon áll.

Amikor a szónok végre befejezte beszédét, egy jól öltözött ifjú lépett a pódi-
umra, aki egy idős embert vezetett a nép elé. A tömeg azonnal felismerte, hisz ő 
volt Mikás apja, akit a magyarok a rend elleni izgatás vádjával tartóztattak le. Az 

* Erdély egyesülése Magyarországgal
** Erdélyi Híradó: 1848. május 23. / 370. szám

akinek őszülő szakáll fedte az arcát. Oldalra fésült haján végigsimított szikár ujja-
ival, majd egy vastag papírt vett elő a zsebéből. A gyakorlott szónok reszketegen 
szorongatta a sárga papírlapot a kezében, mert azelőtt még soha nem állt ki ilyen 
nagy tömeg elé. Simion Bărnuţiu egy hosszú, lelkesítő beszédbe kezdett, amit 
a  nép visszafogottan hallgatott. A  szónoklatot néha helyeslő felkiáltással vagy 
halk morajlással törte meg a hallgatóság. A lelkesítő beszéd közben kérdéseket 
tett fel a szónok, amelyre a hallgatóság lelkesen válaszolt.

– Szabadság, egyenlőség, testvériség! Ezért küzdünk. Testvérek, rómaiak*, 
szabad-e a jobbágy? – kiáltott fel Bărnuţiu, a tömeg pedig lelkesen válaszolt.

– Nem!
– Föl kell hát szabadítani, ugye?
– Fel!
– Egyenlők vagyunk?
– Nem!
– Azzá kell lennünk?
– Igen!
– Egyik nemzetnek olyannak kell lenni, mint a másiknak!
– Úgy!
– Negyedik nemzetnek tehát.
– Igen!
– Ebben minket senki sem gátolhat.
– Senki!
– A törvényhozásban részt kell venni?
– Részt!
– Számarányban, különben nincs igazság!
– Úgy van!
– A törvényhozásban a diplomáciai nyelv lesz…
A  tömeg ezen a ponton egy kicsit elbizonytalanodott, és többféle válasz is 

elhangzott. Egy kisebb részük azt kiáltotta, hogy a  magyar, mások a  latint ja-
vasolták, de a legtöbben azt akarták, hogy a román legyen a diplomáciai nyelv.

– A tanácskozási nyelv? – folytatta a szónok.
– Az oláh, magyar, német! – kiáltották a legtöbben.
– Az úrbéri viszonyok megszűnnek ugye?
– Meg!
– Megváltás és kárpótlás útján.
– Nem, azzal nekünk semmi bajunk! – kiáltotta a tömeg.
– Külön territóriumunknak is kell lenni!
– Igen!

* A szabadságharc idején kezdték el magukat rómaiaknak, majd később románok-
nak nevezni. Ekkor terjedt el a dákó-római elmélet, ami Erdély Romániához való 
tartozásának jogalapját képezte. Az elmélet szerint a románok a dák népet tekin-
tik őseiknek, amelyet Traianus római császár a II. század elején győzött le. A terü-
let (a mai Erdély) Dacia néven a Római Birodalom provinciája lett, és 165 évig az 
is maradt. Az elmélet szerint a legyőzött dákok átvették a rómaiak latin nyelvét, 
és később a két nép keveredéséből alakultak ki a mai románok. A hivatalos román 
álláspont ezt az elméletet támogatja, ugyanakkor számos magyar, nemzetközi és 
román történész, például Lucian Boia és Marius Diaconescu is megkérdőjelezi ezt
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zunk a zsarnokok jóindulatában. Miután elhagytátok ezt a mezőt, menjetek haza, 
fegyverkezzetek fel, és vegyétek el a  jussotokat. A  nagyurak meggazdagodtak 
a mi munkánk verítékéből, míg nekünk csak morzsák jutottak. Én, Avram Iancu 
mondom nektek, hogy vihar közeleg, és ez a fergeteg majd mindent helyreállít. 
Lerombolja az urak palotáját, és kezünkbe adja ősi jussunkat. Menjetek hát vissza 
a  földekre, amelyen egész életetekben dolgoztatok, de mindeddig más aratta 
le a munkátok gyümölcsét! Menjetek vissza a házakba, amelyeket ti építettetek! 
Eredjetek, és amikor majd meghalljátok a hívó szót, gyertek vissza, hogy harcol-
junk, és győzedelmeskedjünk!

Simon elbűvölve hallgatta a mócok vezérét, és érezte, mennyire részese akar 
lenni ennek a harcnak, amely majd visszaadja a románoknak a jussukat, önbe-
csülésüket, Erdély ősi földjét. A másnapi gyűlés már békésebb hangnemben zaj-
lott. Toader és barátai a tömeg kellős közepén álltak, amely addig terjedt, amíg 
a szem ellátott. A nép felesküdött V. Ferdinánd nevére, és valahányszor a császár 
neve elhangzott, az osztrák katonák háromszor sütötték el az ágyúkat. A  sík 
területet, ahol a nemzetgyűlésre kivonultak a románok, elnevezték a szabadság 
mezejének. Mindhárom férfi szívében kitörölhetetlen emlékként maradt meg ez 
a pillanat. Miután a  tömeg eloszlott, még egy darabig ott álltak a rét közepén, 
amíg már csak a püspökök, a tisztek és a nép vezetői maradtak az emelvényen, 
majd lassan azok is Balázsfalva felé indultak a  hintóikon. Néhány pillanatig 
csendben töprengtek magukban, végül Simon odafordult a  félszeműhöz, és 
megkérdezte:

– Mihez kezdesz most, testvér? Merre visz az utad?
– Elmennék én is, hogy visszavegyem a magam jussát, de már rég nincs ott-

honom – mondta Toader halkan.
– Tarts velünk, a  mi földünkre! Segíts nekünk visszavenni a  jussunkat. Jut 

abból bőven neked is, testvér – tette a vállára a kezét az ifjú Ion.
– Csak azt akarom, hogy megfizessenek a  nagyurak – mondta Toader, és 

keserű mosolyra húzta száját, majd megismételte: – Mindenért megfizessenek!

1848. október 1-5.

A kastély árkádjain keresztül szépen sütött át az őszi nap, aranysárgára festve 
a szobák falait. A cselédlakások felőli szárnyra azonban még halvány árnyékot 
vetettek a  lombjait vesztett, széles koronájú juharfák. A  zsibói birtokon már 
mindenki tette a dolgát, amikor a sebesült férfi a hideg ágyneműk között vég-
re magához tért. Úgy érezte magát, mintha csak valami ősi kripta falai között 
heverne élettelenül. Nehezére esett összeszedni a gondolatait. Az elmúlt napok 
eseményeinek felidézése olyan lehetetlen vállalkozásnak bizonyult, mintha csak 
egy szilánkosra tört templomablak színes cserepeit próbálná összeilleszteni. Az 
öreg kocsistól annyit megtudott, hogy miután a haramiák megölték a családját, 
gyorsan elkotródtak a helyszínről, mert a főtéren időközben szétoszlott a cső-
cselék, és nagy tömegekben vonultak vissza a  házaikba az emberek. Farkas 
nem tudta eldönteni, hogy szándékosan hagyták életben, hogy még jobban 
szenvedjen, vagy csupán a vak szerencsének köszönheti, hogy nem halt bele 
a sérüléseibe. A száját keserűen húzta el, amikor arra gondolt, hogy egyáltalán 
nem érzi szerencsésnek magát. Bűntudatot érzett, amiért nem halt meg a csa-
ládjával együtt.

ifjú megvárta, amíg a tömeg haragja alábbhagy, és amikor valamennyire elcsen-
desedtek, így kiáltott:

– Rómaiak! Testvérek! Emeljétek fel szemeteket, és vessetek egy pillantást 
erre az agg emberre, akit a zsarnokok megtörtek, és megkeserítették öreg nap-
jait. Tudjátok, ki ő? Fogságban szenvedő testvérünknek, Mikásnak az édesapja. 
Vajon tűrjük tovább, hogy felettünk zsarnokoskodjanak a magyarok, vagy pedig 
kezünkbe vesszük a sorsunkat, és nem tűrjük többé, hogy meghurcolják római 
testvéreinket? Kiszabadítjuk agg testvérünk fiát, vagy hagyjuk, hogy a börtön falai 
között sorvadjon el? – tette fel a drámai kérdést az ifjú.

A tömeg fennhangon követelte Mikás kiszabadítását, és az emberek eltökél-
ték magukat, hogy addig nem hagyják el Balázsfalvát, amíg a magyarok szaba-
don nem bocsátják a foglyot. A soron következő szónokok szinte egymással ver-
sengve ecsetelték a magyarok istentelenségeit, azon igyekezve, hogy mindegyik 
túltegyen az előtte beszélőn. Akadtak olyanok is, akik megpróbálták mérsékelni 
a hangulatot, és arra biztatták a népet, hogy bízzanak a magyarokban, de ezeket 
hamar leszólták. Azt kiabálták, hogy nem kell nekik sem szász, sem magyar, 
senkiben nem lehet bízni, mert mindenki hitszegő. Mások azt kiabálták, hogy az 
ország a románoké volt, de erővel elvették tőlük. A szónoklatok vége szakadtá-
val a nép vezetői visszamentek a katedrálisba, hogy megszervezzék a másnapi 
gyűlést, és összeírják a  főbb napirendi pontokat. Toader és társai a  városban 
maradtak késő estig.

A kivilágított házak ablakain osztrák és román nemzeti színű zászlók lógtak. 
Néhol még feltűnt egy-egy transzparens, ami Traianus császárt ábrázolta. Amikor 
már későre járt, kimentek a település határában fekvő mezőre, ahová a gyűlést 
hívták össze másnapra. Mivel az izgatottságtól nem nagyon jött álom a szemük-
re, letelepedtek egy tábortűz mellé, amit több tucatnyian ültek körül. A  lángok 
egy gyér bajuszú fiatalember ábrázatát világították meg, aki úgy magyarázott az 
egyszerű parasztemberekből álló hallgatóságnak, akár egy nagyapó az unokái-
nak. A hallgatóság nagy része két oldalt varkocsba kötött hajat viselt, ami arról 
árulkodott, hogy a  mócok földjéről érkeztek. A  mesélő a  tábortűz melegénél 
földre dobta a bekecsét, ingét pedig felül kigombolta. Amikor meglátta a három 
férfit, nyájasan megszólította őket:

– Foglaljatok csak helyet bátran, barátaim! Minden testvérre szükségünk lesz, 
ha győzni akarunk a nagyurak ellen, és higgyétek el nekem, hogy fegyverkezés 
nélkül ez nem fog menni. Soha nem leszünk szabadok, ha arra várunk, hogy 
a magyarok vagy a szászok kegyeitől függjön a sorsunk. Ők egymással versen-
genek, és úgy tekintenek miránk, mint valami igavonó baromra. Amíg zokszó 
nélkül végeztük a  robotot, nem bántottak, de tévedtek, ha azt hiszitek, hogy 
megengedik majd, hogy szabadok legyünk. Nem vesznek tudomást arról, hogy 
mi vagyunk többségben. Résen kell lennünk, hogy el ne tiporjanak, rabszolga-
sorba ne hajtsák a népünket. Mikás csak a kezdet. Sokan kerülnek még mellé 
a  tömlöcbe, ha engedjük, hogy tovább zsarnokoskodjanak felettünk a  magyar 
nagyurak. Aki harcolni akar, aki nem elégszik meg az üres szónoklatokkal, 
hanem képes fegyvert markolni az ügyünkért, az engem kövessen! A mai nap 
különleges! A holnapi még inkább az lesz. Még soha nem gyűlt ilyen szép szám-
ban egybe a népünk, mert úgy bolyongtunk Erdély földjén, mint a pásztor nélkül 
való juhok. Most már vannak pásztorok, és lesznek követők. Amint hallottátok, 
némelyek a  megbékélésben reménykednek, de én azt mondom, hogy ne bíz-


