
Q:ktöberi Emlék. 

Osz volt. Az csa e9yhan�G szOekesége egyben � lelk6nk eeményte

lens6gét ú; tOkrazte . Geeinccitluen ütt bú:seegett a harc [ e s zOl tsége. 

Ez az asz 1944 asze volt. A magyar tarténelem legreménytelenebb 

o:.;zea 

Zsornékos n,;,das,;,val elöttem terOlt,el a Tisza Qrtee6lete. Szoro

sabbra 11Gztam sisakoln alladzo szijat. Kezem géppisztolyom markolt�. 

BelefGrtam' magam a szén� kazalba és szemlélödtem. A lathatar szélén 

l;:'gy s"Orke"é9bc uuekoltCln hGzoLltak a LO"esck. M09ött6k tolyt il 

legmagyaeaub folyo, a Tisza. 

fl. 'l'l.!:iZu . . ..  -

döbben6ssel ébredtem 

LlJcL LG1 b,-==löl�1U UZ ul.i� 

a valosagra. Hiszen én itt 

It.Jilhuto sOI1",j. L"uj;:' 

a magyar föld utoiso 

rögén allok! Ami elöttem teeOl el, a nadasok és fOzesek, a fehérh2lZG 

[alu a tavoiban, az mar nem a miénk tabbé. Ott mar az ellenség az 

ur. �élelmetes vad horda dGl most a Tisza part jan és ezzel a mindent 

eltipro aradattai szemben mi vagyunk a gat. 

Mclc� l;Os"kcsé� rutott ;:'t r�jtam. 'l'.:lvcSövcitllflcl végig sllno�dtt<.l/H 

a fiGkat. A kakhi köpenyek sötétlettek a sartol és a viztal. Az acé� 

sisakok fénylett�k a ncdvess6�tal. Embeccim hGs6�escn.egykedvOsé�gel 

lek6sznek öreg karabélyaik tarsasagaban a nyirkos arokban. A 

[asortol a kukoricasig fekszik "'Z elsö raj. jol latom öket. Csege 

Pista most gyGjt ra. Mélyen lehGzodik, hogy elölral ne lassak. A kis 

r6stfelhöket még a szaja szél in tépi foszlannya a szél. 

Szalmdkazalbol tormait 11arcallaspontom a masodik raj ter61etén 

.)11. l tt l'ccinu SZl.lkdS�vczctö o..l caj[)ü'ctlncsnok .. 'l'Zll.J1l ugy tlz méterce 

tekszik talem. Ldpul iIIo.:dulatlanul. Aki nem ismeri, azt hinné 

alszik. De � meg-mcg rezzena szempillaja elarulja, hogy élesen 

tiyyel. Lejj·ebb a Ti S Z <.I leló hGzoLlik � harmadik raj. Bal szarnya rn�r 

a Tiszaca tamaszkodik. 

I::steledik. I::gyres s6�6bb6 lesz a sötétség. Csenes a hat.3r. 1\ 

ni1�y n6masayban élcSL:11 h;:Il.1dtszik a S zolnok alatt hGzo fJ.)ncélo�ok 

ilcrnyoL . .tl p ",in �k nyikocg':'sa. I\z elöttunk fekva kazségböl is ide hal

latszik egy-es y iirtikulatlan kialltas. Ahogy mély61 a sötét ugy 

f szül mey a figyelem. Minden levél zörrenés. nad suhogas. kukorica

szar zöryés gyanus. Az éjszakaban gyakori ct jarör tevékenység. 



Figyelni kell. 

Tavoli dörrené� ... egyre erosödö susog5s ... reccsenós ... akna. 

�legkezdodött a szerenad szol fel hozzam lafojtott hangon 

PeLina . A E iuk mé lye bbeL fészJ<elik be mil guk;:l t ;:l sQrba. C:kkor mQL 

jönnek is az orosz csomagok szép szabalyos idökozokben. Megzizzen 

alattam a sZillm;:lkazal amint atfurjQk az aiacsonyan teritö szilhnkok. 

Hirtelen az orszagut felo is fellobban egy torkolattnz. viszonzasul 

a mi gépagyusaink tnzdelik vógig il falu szélit. De a dorLenése tul 

is tisztan 11illlolll ovatos, léptek kozeledését. Kibiztositom a gép

pisztolyom . 

A sza.zados ur hivat ja a fOhadnag y urat. hallom Kötési 
.. -"\ . .. toczsormcsteL hilngJat. 

M€:yyek. - és m.Jc CSUSZOIIi i!:i 

- Perina sZilkilszvezeto vegye 

Igenis fohadnagy ur. 

le e sZillmakazdl oldalan. 

öt a parancsnoksagot. -

hangzik a valasz. Megindulok a 

törzsörmesteL utan a .mostmar töksötét éjszakaban. Könnyen tajékozo

d o fil , hiszen több mint tiz nilpjd vagy u nk mar itt védoilllasbdn. 

Szazadparancsnokom haccallaspontja az ocszagut mellette fekvo 

tanyaban Viln. A tanya udvaran aknarobbanas tanyérfoltja·i.Az épnlet. 

egyik szarnya rom de a félniéter vastak vert fal igy is jo védelmet 

nyujt. Az egyetlen fedól a la tt alla helységben ég a mécses. 

Szazadparancsnokomat a téckép folé hajolva talalom. Néman kezet 

razunk. JOilrcu szöke fé r f i a s zazadpa rancsnokom, ugy a harmincils 
, 

évei deLekan. t:rett férEi mellettein, a huszonharom éves tacsko mel
lett. 

- 're I 

hogy a 

bajtaLsunk 

az il hic éLkezett - szelal meg most kissé rekedtes hangon 

község elötti kukoricaszar kupok valamelyikében egy 

Eekszik. Lehet ho':!y sebesnlt,. lehet, hogy halott. El 

kell menni érte. -

Elhilllgatott. t:rtettcm. Ki kell menni a kót vonal közé. Tudtam, 

a feladat ream VaL. Nem volt kicsi a kockazat. Az oroszok hang szoro

ja nap nap utan bömbolte "Nem ejtnnk foglyot magyar csendörok" • De 

ekkor mar ismertem a haboru kegyetlen törvényeit. 

- Ki hozta a hirt? - kérdeztem. 

- MenyhQrt ormesteL. -

Ismectem a kis kopcös, jovialis arcu embert. Elsö latasra senki 
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sem hitte errol a csupa -kedé ly emberrol, 

eltizánt, Kem8ny Katon". 

- Hivassd ide Menyhár�ot. -

hogy valoban milyen 

Pir perciy kell�tt <:�ilK várnunk. Menyhárt feszesen tisztelyett, 

mikor belépet t. 

- Menyhárt, mondja el il E ohadnagy �rnaK i�,-

Hat a mult éjjel benn jirtam a ko zségben. Persze civilben . 

Ott,mesélték, ho'ly ilmikor az oroszok ra j t a 6totte k il kozsé g e n a csen

dorors a kertek alatt rnen ek6lt. Nagy volt a par tizáno k t6 1ereje. El 

is Eoytak volna oket hú c'ly or�t",'l be nel\l ves:d may at ilZ egyik 

szárkupba. Onnan aztán olyan pokoli t6zet zudito'tt a falu szélire, 

hogy az oroszok nem tudtak kijon ni a házak koz61. Az ors elmenck6lt 

de nem tudjuk hol vannak. Azt mey senki se tudja, hogy mi lett annak 

az cyynek � 50r�d. Lehet, tlOyy cSdk sebesGIt ... -

- Ertem. Me'lbizhat6 eyyéntol hallotta? -

- Tobben lS l\IoncJtdk. Osztdn mind IlIiJyyCJrok. - tette hozza Kissé 

rosszal16 hilny on , hogy kételkedn i  merek egy magyar ember szavdba. 

- llbny n apja en nek'! -

Vagy tiz . . .  - mondotta �leny hárt mar sokkal halkabban mert 

érezte, hogy az ido nilgyban é c telme tle n n é teszi a vállalkozast. 

Dellnelll lti ott il k.LnJi-si "Viln értellllC: Ko<:kázti.1tni K6t 

hd t'Ck.6�l.!::' kt.! tOlltl 

kavCJr'lott 

6JetL't f..lZL'CL m.indcn s:l;crint 

l 
. il hil ott embe rert? De a 

Hit az a bajtars 

szégyen megtiltotta, 

akkor 
, . 

kerdezte-e, 

hoyy hangosan kimondjam. 

hogy van- e értelme az 

onfelalldozisának? Lelkemre vehete m- e , hogy ha még ott fekszik 

sebesulten, hogy meg n e  kisérelj ünk sey lten i n eki? Mir nem volt 

s emmi kétséyem t6bbé. 

- Kikke l megy6nk Me nyhZl r t ? kérdeztem. I g ye keztem olyan 

kozombosséyet ,szinlelni , mintha csak egy dunilparti sétar61 lenne 

szo. 

- Barta tizede s és Gulyás orvezeto váll a l kozta k . -

Ejfél utan ketto a legalkalmasabb ido. -sz6lt bele a 

beszélgetésün kbe 

j a
:
rorozés. /\dd ig 

Bizony az a 

a százouparan c��ok. Addigril 

itt pihen hettek. -

két és fél ora varakozas minden 

el csen dese dik a 

vol t, CSd k nem 

pihenés. Dc lc y a l ab b tiz.Jcz h c lyc n voltilm és a n yirkossag kis za cadt a 



kopenyembol. Ez is yalami, gondoltam. Bizony, az oktoberi éjszaka 

hidege hamar bernaszik " borunk ala, ha nedves ruha van rajtunk. 

Lassan telt az ido de végre csak eljott a két ora. Felcihelodzkod

tunk. é:; r.i J é,.,tun k a hold v i l.J�J()S é J cs l 'lluyos k upoEI j u a la. Mos t 

:;okért nelll autam volncl, ha [elhoS lett volna u� éLJ és kodbcburko lt a 

hatar. 

Diakkororn romantikus indan torténetei elevenedtek fol bennem , 

mikor negyed magammal elktzdtem elore kuszni az ut arkaban. Lassan 

elult az izgalorn. Helyét- egy elszant hangulat. vette at. Minden 

ér�ékunk f i.yyelt. J(cv(s kuszc,s, sok megilll':'s, ildllyatod�c,:;. I\z or21111 

vilagito szamlapjan figyeltem az ido mulasat. Ogy haromnegyed ora 

telt el lassu elore lopakod�ssal, Jnikor Menyhart meyfogta a karom. 

Néman mutatott ki a szantasba, jelezve, hogy itt mar ki kell 

kusznunk a letarol t  kukoricasba . A masik két tarsunknak suttogva 

megparancsoltam, hogy mar ad j anak az arokban és ha kell tuzzel 

fedezzenek bennunket. Menyhart meg én befurtuk ma gunkat a barazdaba. 

Csak most lattam ,  hogy ez a kis kopcos �mber milyen zajtalanul és 

Eurgén mozog. 1\ falu szé l e "a,i ú- itt fehérlett elottunk a holdfényben. 

Még a s zuszog asom"t is igyekeztem visszafojtani. Hirtelen fol -

tornyosult elotteJII a szarkup. türe odaé r tem Menyhart mar ott lapult 

az arnyékban. 

Soha el nem feledheto kép tarult elém; a haboru szomoru 

csendélete. Egy kiborlto!:t l.oszeres lada, szétszort huvelyek , két 

elnémult kaca bély kozott egy halott. A bdl arc a  h ianyzott. Célzas 

koben érte a talalat. Nem volt idonk sokat szuszogni . Maris 

indultunk vissza mert vészesen kőzeledett a virradat. Az elesettet 

két kezénél [ 0':l va hu:<tuk magunk utan az arokig. Ott a két pihent 

'bajtars vette at ezt a szomoru tisztet. 

Né':lY ora tajban léptuk at d sajat vonalunkat . Itt egy romépulet 

védelmében tudtam eloszoc a zseblampa fényénél szemugyre venni a 

halottat. A nagy roncsolás 

aec jellegzetes vonasait. 

lát: 

ellenére is telismertem a magyar paraszti 

Elol vastarn a zubbonyaba be varrt névcédu-

- Lov"ss Istvan csendor ormester. Toszeg-i ors. -

A nagy zivatar elmult. A Szo j et katonak s ú"nard hősi emlékmüve-

ket emel tek �lagyarorszason. DSl' érzem itt volna az ideje, hogy a 

Lovas lstvan csendor is meg kapja az ot megilleto meytiszteltetést. 
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