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Tündér vagy boszorkány?
Hét nap, hét éjjel vonultunk visszafelé, mert az ellenség nagyon szorongatott
bennünket. Három domb emelkedett egymás mögött, a harmadik aljában folyt
a Volga, annak a partján állt Cáricin városa:

Amikor elértünk az első dombhoz, azt mondta a parancsnokunk:
— No, itt megállunk, letáborozunk.
Ügy is történt. Fölvertük a sátrakat, ettünk,, ittunk, daloltunk, a parancs-

nok meg közben elkészítette a haditervet. Este tízig dolgozott vele. Ügy gon-
dolta, hogy majd az első dombnál megállítjuk Kolcsákot.

Ahogy ránk esteledett, mindenki nyugovóra tért, csak az őrök álltak a
vártán. A parancsnok sátra előtt Urbán Jani strázsált éppen, aki jó komám
volt, apáti gyerek, mint jómagam.

Ahogy ott álldogált, meresztgette a szemét a sötétben, meg szívta a ciga-
rettákat, egyszer csak előtte termett egy vénséges vén anyóka. Tiszta feketében
volt, a kendőjét a szemébe húzta, úgy jött egy görbe botra támaszkodva, a de-
reka hétrét görnyedt.

Urbán Jani ráköszönt illendően:
— Aggyisten öreganyám!
Azt gondolta, hogy valami markotányosnő vagy ilyenféle, azért jár-kel

olyan nyugodtan a táborban.
— Aggyisten, fiam! — felelte a vénasszony. — Látom, hogy derék magyar

gyerek vagy, tudod a tisztességet. Hanem kérnék tőled valamit: erissz bé a pa-
rancsnok sátrába!

— Nem lehet, öreganyám! — felelte Urbán Jani. — Szigorúan meghagyták,
hogy oda éjszaka senki emberfia nem teheti be a lábát parancs nélkül.

— Kapsz tőlem egy csókot, ha félreállsz az útból — mondta a vénasszony.
De Urbán Jani csak nevette.
— Nem kell nékem csók magától öreganyám! Van fiatal szeretőm, ád az

csókot számlálatlanul.
— Ha van is, — felelte a vénasszony — nem olyan, mint én.
Azzal ledobta a válláról a fekete berlinerkendőt, a haját kibontotta, a de-

rekát kiegyenesítette, s láss csudát, sudár szép lány állt Urbán Jani előtt.
Arany haja lobogott a szélben, a szeme szikrát hányt, a nevetése meg úgy
csilingelt, mint az apáti kápolna kis harangja.

— No hát akarsz-é csókot? — kérdezte incselkedve.
Urbán Jani világéletében szeretett a fehérnéppel cicázni, most is meg-

pödörintette a bajuszát.
— Akarok bizony!
No, kapott is olyat, hogy a lélegzete elakadt tőle.
— Beengedsz-é már a parancsnok sátrába? — kérdezte a leány mosolyogva.
— Beengedlek — mondta Urbán Jani. — Eredj nyugodtan! De jól vigyázz,

csak egy percig maradhatsz bent.
A lány besurrant a sátorba, Urbán Jani meg a zsebóráján nézte az időt.

Mielőtt a mutató az első perc végére ért volna, meglebbent a sátor függönye, és
kijött a vénséges vén öregasszony. A kendője a szemébe húzva, görbe botra
támaszkodott, a dereka hétrét görnyedt.



Urbán Jani csak eltátotta a száját, de mire észbe kapott, a vénasszony el-
tűnt a sötétben.

Másnap reggel nagy csata kezdődött. De hiába harcoltunk oroszlánmód,
a fehérek kifogtak rajtunk. Ahová a parancsnok ágyúkat meg gépfegyvereket
állított, ott nem támadtak, ellenben ott rohamoztak, ahová nem jutott ágyú
meg géppuska. így aztán napszálltakor vissza kellett vonulnunk a második
dombhoz. Hetven emberünk veszett oda.

Azt mondta a parancsnok nagy mérgesen:
— A beste fehérek kitalálták a haditervemet! No, most olyat csinálok,

hogy ember legyen a talpán, aki kitalálja!
Éjfélig dolgozott rajta, akkor nyugovóra tért. Megint Urbán Jani állt őr-

ségben a sátra előtt. Alighogy kihunyt a gyertyafény a parancsnok sátrában,
ott termett a vénasszony.

— Akarsz-é egy csókot? — kérdezte.
— Akarok bizony, de nem egyet, hanem hármat — felelte Urbán Jani, és

megpödörintette a bajuszát.
Megrázkódott a vénasszony, lekapta a kendőjét, kiegyenesítette a derekát,

s mint az elmúlt éjjel, csodaszép aranyhajú leány lett belőle.
— Három csókot is kaphatsz, — mondta incselkedve — de akkor három

percig maradok a parancsnok sátrában.
Ügy is történt.
Másnap reggel egetxföldet rázó nagy ágyúzással kezdődött a csata. Az el-

lenség ismét csak visszanyomott bennünket, hiába harcoltunk, mint az orosz-
lánok. Ahol a lovasságunk állt, ott ágyúkat állítottak föl szemben a fehérek, a
gyalogságunkra lovasok rontottak, vissza kellett vonulnunk a harmadik domb-
hoz, és hétszázán maradtak közülünk holtan a csatatéren.

A parancsnokunk már tajtékzott a méregtől.
— A beste fehérek megint kitalálták a haditervemet, hogy az ördögök

sütögessék őket a pokol fenekén! No, de most olyat csinálok, hogy ember azt
ki nem találhatja!

Hajnali háromig tartott, mire befejezte. Akkor nyugovóra tért, de előtte
kinézett a sátorból. Aznap is Urbán Jani állt őrségben.

— Jól vigyázz, fiam! — mondta neki. — Emberfiát bé ne eressz a sát-
ramba!

ígérte Jani, hogy úgy lesz, pedig már nagyon várta, hogy jöjjön az arany-
hajú lány, mert igencsak szomjazott a csókjára.

No, alighogy elaludt a parancsnok, előbukkant a sötétből az öregasszony.
— Akarsz-é egy csókot?
— Akarok bizony, de nem egyet, nem hármat, hanem hetet — felelte Ur-

bán Jani, és megpödörintette a bajuszát.
Megrázkódott a vénasszony, lekapta a fekete kendőjét, kiegyenesítette a

derekát, és újra csodaszép, aranyhajú lány lett belőle.
— Hét csókot is kaphatsz, — mondta incselkedve — de akkor hét percig

maradok a parancsnok sátrában.
— Mit csinálsz te odabent? — kérdezte Urbán Jani, mert fúrta az oldalát

a kíváncsiság, csakhogy az előző éjjel még nem merte megkérdezni, mert félt,
hogy elriasztja az aranyhajú lányt.

— Titkos üzenetet hozok neki.
— Nem említette, hogy titkos üzenetet vár.
— Nem ám, te szamár, hiszen azért titkos, hogy ne beszéljen róla!



Megcsóválta a fejét Urbán Jani, valahogy nem tetszett neki a dolog, de a
lány hirtelen magára kapta a kendőt.

— Hát Isten megáldjon, ha nem bízol bennem, csak álldogálj itt egyedül.
Igazad volt, amikor azt mondtad, hogy van néked fiatal szeretőd, nem kell
csók éntőlem, ád az neked számlálatlanul.

Megijedt Urbán Jani, hogy csakugyan elmegy a lány, hát kérőre fordította
a szót.

— Bízom én benned, csak hát fúrta az oldalamat a kíváncsiság, hogy mi-
nek kell bemenned a sátorba. Még az is megfordult ebben a bolond fejembe,
hogy tán a parancsnok babája vagy...

Felkacagott erre az aranyhajú lány, de olyan szépen szólt a kacagása, mint
az apáti kápolna kisharangja, Urbán Jani szíve megolvadt tőle egészen.

— Egy levelet teszek a parancsnok asztalára, meg írok neki valamit egy
papírosra. Ezért kell hét percig bent lennem.

Adott aztán Janinak hét csókot, de olyat, hogy a lélegzete is elakadt tőle,
utána meg besurrant a sátorba.

Ahogy eltelt vagy három-négy perc, Urbán Janit csak elfogta a kíváncsi-
ság, hogy vajon mit csinál a lány odabent. Óvatosan széthajtotta a sátor füg-
gönyét, hát látta, hogy ott ül az asztalnál, előtte egy pislákoló mécses, és annak
a fényénél néz valami papírosokat. Ettől aztán megnyugodott.

Még mielőtt az óra mutatója a hetedik perc végére ért volna, szétlebbent a
sátor függönye, és megjelent a vénasszony. A kendője a szemébe húzva, a vál-
lán vastag, fekete berlinerkendő, a dereka meggörnyedve, botra támaszkodva
csoszogott elő.

— Jóéjszakát öreganyám! — mondta Urbán Jani nevetve. — Elvárom hol-
nap éjjel is!

— Elvárhatsz életed végéig — felelte a vénasszony. — De hiába vársz, mi
többet nem látjuk egymást.

Összeszorult a Jani szíve, ment volna utána, de az öregasszony úgy eltűnt
a sötétben, hogy nyoma sem maradt.

Másnap reggel, ahogy a csatára készülődtünk, Urbán Jani nagyon lógatta
a fejét. Megkérdeztem, hogy mi baja, de csak legyintett nagy búsan, hogy
semmi. Tudtam, hogy nagyon szereti a fehérnépet, hát megkérdeztem tőle:

— Csak nem valami fehérnép miatt búsulsz?
— Kitaláltad, komám — felelte. — Nem is egyszerű leány volt az, de való-

ságos tündér.
No, ahogy kérdezgettem, hát lassacskán elmondta, hogyan történt a dolog.

Amikor a végére ért, azt mondtam neki:
— Bizony nem tündér volt az az aranyhajú lány, hanem inkább boszor-

kány. Spionkodni jött ide, megnézte a haditervet a parancsnok sátrában, az-
után elmondta Kolcsáknak. Azért vertek meg bennünket kétszer a fehérek,
azért esett el hétszázhetven jó bajtársunk.

Urbán Jani nagyot káromkodott, de olyan cifrát ám, hogy alig győztem
kivárni a végét:

— Azt a krucifix szakramentomát az ilyen-olyan boszorkányának, a fűz-
fánfütyülő rézangyalát, hogy az ördögök szánkázzanak a hátán! No, de kapjam
csak a két kezem közé még egyszer, Isten engem úgy segélljen, nem menekül
élve!

De a fehérek megint csak nagyon nyomultak előre, mert ismerték a hadi-
tervünket. Ügy harcoltunk, mint az oroszlánok, de hiába, mert nagy volt a



túlerő, és ők mindig ott támadtak, ahol mi a leggyengébbek voltunk, ahol meg
mi támadtunk volna, ott ők megrakták az arcvonalat ágyúkkal meg géppus-
kákkal.

Amikor már nagyon veszélyesre fordult a dolgunk, megjelent a szemközti
dombon maga Kolcsák, hét kozák atamán lovagolt mögötte, mind patyolatfehér
ruhában, a mentéjük kivarrva aranysújtással, csak úgy csillogott-villogott a
napfényben.

— Adjátok meg magatokat, vörösök! — kiáltotta Kolcsák. — Mert jaj lesz
nektek, ha folytatjátok a harcot, a kozákjaim egy szálig lekaszabolnak benne-
teket!

Nézegettünk egymásra, hogy hát mi legyen most, amikor hirtelen észrevet-
tük, hogy nagy porfelhő kél a hátunk mögött.

— Ne adjuk meg magunkat! — mondtam. — Inkább haljunk hősi halált
itt Cáricin alatt, ahogy a magyar vöröskatonáknak illik, semhogy az ellenség
kezére jussunk, és úgy csigázzon bennünket, ahogy akar.

De sokan már hajlottak volna rá, hogy eldobálják a fegyvereiket.
— Várjatok még! — mondtam. — Előbb tudjuk meg, mi az a nagy porfelhő

a hátunk megett. Hátha segítség érkezett.
Vártunk hát egy kicsit, de ahogy a lovasok közelebb értek, láttuk, hogy

összesen négyen vannak.
— No, ezzel a segítséggel nem sokra megyünk! — mondogatták a többiek.

— Itt az ideje, hogy letegyük a fegyvert, ha meg akarjuk menteni az életünket.
— Ne siessetek vele! — mondtam újra. — Az a négy ember nem véletlenül

jön olyan lóhalálában. Tudjuk meg, hogy mit akarnak!
A fehérek ugyan szorítottak bennünket, meg kiabáltak, hogy mi lesz a

fegyverletétellel, de hiába, mert mindenki úgy határozott, hogy most már ki-
tartunk, amíg a négy lovas odaér.

Hát ez volt a szerencse, mert ahogy még közelebb értek, észrevettük, hogy
maga Lenin az első lovas, utána meg három vezér, Vorosilov, Csapájev meg
Frunze lovagolt, mind a három csupa vörös ruhában.

Lenin hatalmas ember volt, úgy ülte meg szőrén a lovat, hogy akármelyik
hortobágyi csikós elbújhatott volna mellette. Egyszerű ruhát hordott, mert na-
gyon szerény ember volt. Ételben, italban sem kívánt többet, mint akármelyik
közkatona, mindig csajkából evett, bádogpohárból ivott, pedig aranytányérból
is ehetett, rubinserlegből is ihatott volna, ha éppen úgy akarja.

No, megálltak mögöttünk, leszálltak a lóról, és azt mondta Lenin:
— Már innen tovább hátrálni nem lehet, mert megbukik a szovjethatalom.

Ha pedig az megbukik, akkor a fehérek mind megölnek bennünket, de aki meg-
menekülne, annak még rosszabb lesz a sorsa, mert bizony mondom nektek, ne-
héz bilincsben fogják dolgoztatni élete végéig az ólombányában. Ha ellenben
megverjük itt a fehéreket, megmarad a szovjethatalom, sőt a magyarokat is
fölszabadítjuk, és békés, boldog életetek lesz.

Ettől mindenki úgy föllelkesedett, hogy aki előbb letette volna a fegyvert,
az akart most a legelszántabban rohamozni.

Én meg átkiáltottam a fehéreknek, akik még egyre azt várták, hogy mikor
adjuk meg magunkat:

— Leshetitek már, hogy letegyük a fegyvert! Velünk van Lenin, most biz-
tosan megverünk benneteket!

Ettől a fehérek úgy megijedtek, hogy azonnal futással akarták menteni az
életüket, pedig az atamánok kilencágú kancsukával ütötték őket, hogy vissza-
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forduljanak ellenünk. A végén legázolták az atamánokat meg Kolcsákot is a
nagy futásban, ott maradt mind holtan a lovak patái alatt.

Ahogy nyomultunk előre, egyszer csak Urbán Jani észrevette a vénasszonyt
az egyik felborult szekér mögött. Odamentünk hozzá.

— Aggyisten öreganyám! — mondta neki Urbán Jani. — Hát mégis talál-
koztunk, pedig azt mondtad, életem végéig várhatok az újabb találkozásra.

— Jól mondtam, — felelte a vénasszony — mert most vége az életednek!
Azzal előhúzott egy pisztolyt a fekete berlinerkendő alól, és kétszer ránk-

sütötte. Urbán Janinak a kucsmáját ütötte át a golyó, nekem meg a levéltár-
cámban akadt meg a szívem fölött, a kedves feleségem arcképében. Harmad-
szor már nem lőhetett a boszorkány, mert kiütöttem a pisztolyt a kezéből. Ek-
kor térdre hullott.

— Nem hét, de hetvenhét csókot kaphattok tőlem, ha meghagyjátok az
életemet!

De hiába tolta hátra a kendőt a homlokából, hiába lobogott az aranyhaja
a szélben, nekünk már beszélhetett.

— Nem kell a csókod! —• mondta Urbán Jani. — Becsaptál, sok jó bajtár-
sam halálát okoztad, meg akartál ölni! Kérd az Istenedet, hogy irgalmazzon, én
nem bocsájthatok meg!

Ezzel kihúzta a kardját, és egyetlen csapással levágta a boszorkány fejét.
Még sok csatában harcoltunk azután a fehérek ellen, sok fényes kitüntetést

kaptunk, egyiket-másikat Lenin személyesen tűzte a mellünkre, mert emléke-
zett még ránk a cáricini csatából, mindig kérdezgette tőlünk, hogy mi újság,
merre vertük éppen a fehéreket.

Urbán Jani azután elesett az egyik harcban, engem meg hazahúzott a szí-
vem, amikor levertük a szovjethatalom minden ellenségét, egyre jobban vágy-
tam már a feleségem és a család után.

Mielőtt hazajöttem volna, azt mondták, ne hozzam magammal a tömérdek
kitüntetést. Az itteni urak inkább a fehéreket pártolták, csak bajom lett volna
a sok érdemrend miatt. így aztán otthagytam valamennyit. Most már sajnálom,
mert megmutathatnám nektek is, aligha láttatok még annyi szépet.


