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Priboj, október 26.

„Jelenthetem, hogy egy rettenetes incidens
révén abba a helyzetbe kerültem, hogy nem
mint egyszerű szemlélő, hanem mint egy
nyolc és fé l órán át tartó bandaharc részt
vevője közöljem tapasztalataimat. Folyó hó
25-én, pénteken délelőtt 11 órától esti fé l
nyolc óráig török fegyveres kísérőimmel
együtt egy
a bosnyák határ felé haladó
szerb banda körülzárt egy útszéli hanban
(6—8 kilométernyire Bisztrica fölött) és hat
óra hosszat golyózáporral árasztotta el a
kunyhót. Este fé l nyolc órakor Szavo Cupara,
Elm assz, Osman, Zahir bég Praso és
kovics Salih aga (priboji és prjepoljei lako
sok) társaságában sikerült megszöknöm és
egy rettenetes éjszakai út után visszajutottunk
Pribojba. A hanban maradiakat, számszerint
tizenöt embert, a
—

(Az „Alkotmány“ szerkesztőségéhez intézett legelső jelentésem.)

—

A Szandzsákba!

Senki se keressen ebben a könyvben mélyebbreható külpoli
tikai fejtegetéseket, történelmi oknyomozást; sőt általános stratégiai
képet sem adok a Balkánon dúló háborúról; nem is adhatok, mert
az eseményeket nem abból a madártávlatból szemléltem, amelyből
a rég elfogadott sablonok szerint dolgozó haditudósítók láthatják;
én egészen közel mentem a részletekhez és így e könyvben sem
adhatok mást, mint annak a lenn folyó nagy tragédiának egy kis
mozaikdarabját.
És én azt hiszem, hogy éppen ez adja meg e könyv kiadásá
nak jogosultságát. A háború történetét ugyanis majd a vezérkarok
irományai és jegyzetei alapján meg fogják írni az arra hivatottak.
Pompásan ki fogják fejteni, meg fogják magyarázni, hogy egyik
vagy másik csapatmozdulatnak, beszüntetett vagy erősített ágyútűz
nek, jól vagy rosszul tempirozott schrappnelnek mi volt az előnye,
mi a hátránya és hogy végeredményében milyen befolyással volt a
háború eldőltére.
Ezt az illető vezérkari urak az ő kiváló katonai szaktudásukkal
gyönyörűen meg fogják magyarázni, de a balkán-harcoknak, nem
csak a most folyónak, hanem az állandóan égő balkán-harcoknak
a lelkét, az igazi karakterét, a lélektanát hiába keressük majd
ezekben a száraz vezérkari jegyzetekben; amiként a haditudósítók
nak a kirkkilissei vagy lüle-burgasi harcokról szóló távirataiban
is hiába keresnénk.
A hadviselő felek reguláris csapatai ugyanis csak végrehajtói
annak az akaratnak és azoknak az erőknek, amelyek a szédítő
hegyszakadékok ösvényein folyó bandaharcok közben fejlődnek ki.
Hiába győz néhány hadtest Csorlunál vagy Üszküb előtt, ha a
Balkán sorsát igazgató bandák mást akarnak. Nem célom azonban,
hogy a balkáni bandamozgalmak és a felfegyverkezett lakosság
akcióinak jelentőségét magyarázzam; én ennek a könyvnek a lapjain
csak egy rettenetes kalandom történetét akarom elmondani, amely
történet hű tükre akar lenni az igazi Balkánnak.
Akaratlanul keveredtem ebbe a kalandba, amely annak a gyú
lékony Balkánnak az igazi lelkét, a hamisítatlan lélektanát tárta
elénk. Az olvasónak se akarok mást nyújtani, csak azt, amit nekem
nyújtott a tizenkét és fél órás kaland, amelyből hat órát a leggyil-
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kosabb poskatűzben kellett eltöltenem. Tartózkódni akarok a fölös
leges sallangoktól és annak a bandaharcnak a történetén kívül,
amelynek — akaratlanul — résztvevője is voltam, csak olyan kívül
álló körülményekről fogok megemlékezni, amelyek hozzátartoznak
az izgalmas bandaharc minden epizódjának megértéséhez.

A határon

Október 23-án indultam el Budapestről. Az előtte való napon
kaptuk ugyanis az értesítést, hogy a szerbek a minket annyira
érdeklő Szandzsáknak a montenegrói haderővel egyesülve már
több mint a felét elfoglalták. Az egész monarchia sajtóját végig
járta a vészhír, hogy most már nekünk is közbe kell lépnünk, mert
a novipazári Szandzsákot nem engedhetjük át a Balkán szláv államocskáinak és nem engedhetjük meg, hogy Szerbia a Szandzsákon
és Montenegrón keresztül a jövőben a mi megkerülésünkkel juthas
son tengerhez.
A külpolitikai helyzetnek így reánk nézve oly veszedelmes
alakulása miatt küldött le engem az „Alkotmány“ a Szandzsákba,
Nézzem meg, hogy mi ott a helyzet és vonuljak előre addig, amíg
szerbek vagy montenegróiak fel nem tartóztatnak. Ez volt a feladat,
amelynek végrehajtása előtt beszéltem a Szandzsák ügyéről egy
vezető-állásban levő politikusunkkal, aki szoros kapcsolatban van az
irányadó katonai körökkel. Az illető államférfit! a következőkét mondotta:
— Amennyire én ismerem a helyzetet, a Balkán békekötésig
a mi monarchiánk nem keveredik fegyveres konfliktusba. A helyzet
ugyanis az, hogy a minket egyedül érdeklő Szandzsák ügyében
diplomáciánk a szerb kormánytól kielégítő választ kapott. Szerbia
és Montenegró kijelentették már a hadüzenetet követő első napok
ban, hogy a Szandzsákba nem foglalási szándékkal lépnek be,
hanem csapatmozdulataik, az egyes megszállások stb. kizárólag
stratégiai lépések és csak arra valók, hogy a megfelelő módon biztosít
sák a keletruméliai és ószerbiai harctéren végzett operációk sikerét.
— Egyszerű sakkhúzás a Szandzsákba való bevonulás, amelynek
ideiglenes katonai megszálásán kívül más cél nem vezeti a Balkán
hadviselő államait. Ez a kijelentés megnyugtatott minket és így a
monarchia nem látta szükségét a további tiltakozásnak, amelynek
csak akkor volna célja és jogosultsága, ha Montenegró és Szerbia
eddigi kijelentéseiket meghazudtolva, foglalási szándékot árulnának
el. Erről azonban egyelőre szó sincs és nékünk a két kis Balkán
állam szándékainak őszinteségéről csak akkor lesz módunk meg
győződni, ha véget ér a háború és már nem lesz szükség a straté
giai lépesekre, illetve amikor már sem Montenegró, sem pedig
Szerbia nem indokolhatják ezzel a Szandzsák további megszállását.
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— A háború végével tehát Szerbiának és Montenegrónak a kér
désünkre adott válasz logikus következményeképen ki kell ürítenie
a Szandzsákot. Ha ezt nem tenné meg és tovább is benn maradna,
amivel foglalási szándékát árulná el, akkor jön a mi szerepünk,
ami nem lehet más, minthogy csapatainak kivonulására szólítjuk
fel a két államot. A felszólítás sikertelensége, párosulva a török
kormány és haderő esetleges gyöngeségével, maga után vonná a
mi fegyveres beavatkozásunkat.
— Nekünk ugyanis, legalább Szandzsákra vonatkozólag, ragasz
kodnunk kell a status quohoz, mert vitális érdekeink követelik azt,
hogy Törökországgal legyen határunk és ott a másik diktáló szem
pont i s ; tudniillik, hogy Montenegro és Szerbia területi összeolva
dását megakadályozzuk.
. — Egy esetben válhat tehát sürgősebbé a monarchia beavat
kozása : ha Szerbia vagy Montenegro a most folyó háború alatt a
Szandzsákban végzett katonai hadműveleteket nem tekintené — Ígé
retéhez híven — egyszerű stratégiai lépéseknek, hanem tovább
menne és amit nem merek feltételezni: a novipazári szandzsák terü
letén közigazgatásilag is berendezkedne, avagy ha a Szandzsák
szerb nemzetiségű, de török állampolgárságú lakosságával kez
dene olyan akciót, amely veszélyeztetné a normális állapotoknak
és a status quonak a háború befezése utáni gyors helyreállítását.
Érthető kíváncsisággal indultam el tehát a Szandzsákba, hogy
meglássam, vájjon bekövetkeztek-e már azok az események, ame
lyek a nyilatkozó államférfiú szerint is elkerülhetetlenné tennék a
monarchia beavatkozását.
Budapesten már csak a török konzulátuson volt dolgom. Lát
tamoztattam az útlevelemet és néhány sornyi ajánlást is kértem,
valamint az igazolásnak a szokásos francia nyelvű bejegyzésén kívül
törökül való beiktatását is, hogy a csak törökül tudó katonák előtt
is gyorsan és könnyen igazolhassam magamat. Ez akis török írás
tette nekem lehetővé a Szandzsákba való bejutást. Fotográfiái
másolatát is mellékelem e sorokhoz.
Huszonhárom órai vasúti utazás után, a Drina mellett fut,
kanyarog a keskenyvágányú, bosnyák vasút, majd Megjegja után
qefordul a Lim völgyébe. A háború kitörése óta sokat szerepel a
tudósításokban a gyönyörű szép, zöldvízű Lim. Ott fakad ez a folyó
Montenegro alatt, átjön Észak-Albánián, elfolyik Berane és Bljepolje
mellett és itt, Boszniában ömlik be a Drinába. A két folyó talál
kozásánál hatalmas négytornyú erődítmény áll. Ablakai vaspáncél
ból készültek és mindegyiken négy lőrést vágtak az építők. A Drina
hídján fut át a vonat és már benn vagyunk a szűk sziklafalak
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között. Egészen fjordszerűek itt a vízbenyúló meredek hegylábak
és a sok meredek szikla még ennek a kis keskenyvágányú vasút
nak sem adott helyet: a mérnöki tudománynak valóságos élethalál
harccal kellett kiverekednie azt a kis, szűk útat, amelyet mellékelt
képem mutat be.
Ez a kép arra is jó, hogy az olvasó elképzelhesse: milyen
terepen kellene itt hadat viselnünk és milyen karakterűek lehetnek
azok a harcok, amelyek valamivel lejebb, szintén a Lim völgyében,
ugyanilyen terepen folynak le. Ez a kép igazolja a legjobban,
hogy ott lenn bizony csak bandaharcokat lehet folytatni és néhány
száz főnyi banda meghiúsíthatja a legjobban szervezett haderő
operációit is.
Délután háromnegyedkét órakor érkezik be a vonat a bosnyák vasút végállomására, Uvacra. Gyanakodva néz meg az állo
máson álló két csendőr minden érkezőt és többeket meg is szólí
tanak. Uvac alig 8— 10 házból áll és fontossá egyedül az teszi,
hogy itt van a vasúti végállomás és a török és szerb határral
szemben itt kell őriznünk a Lim folyó völgyét.
A monarchiát egy század katona képviseli itt; — természete
sen magyar bakák. A szabadkai 86. gyalogezred egy százada állo
másozik Uvacban és a kaszárnyájuk alig 15 méternyire van a török
kordonháztól.
Uvac felé még semmi nyomát sem látjuk a balkán konflagrációnak. A vasúton a IV. osztályban összeverekedtek egy kicsit a
szerbek és mohamedánok. Éktelenül ordítoztak és eldördült néhány
revolverlövés is, de minden veszedelem nélkül. Csak a tenyerét
lőtték át az egyik harcias szerbnek, akit azután a verekedőkkel
együtt Megjegja-nál leszállítottak a vonatról és a boszniai csend
őrök vették oltalmukba az egész társaságot.
A csodaszép zöldvízű Lim partján döcög a kocsim az uvaci
állomásról a kaszárnya felé. Alig két kilométernyi út, de a sok
kátyún és kőrakáson keresztül mégis több, mint fél óráig tart az
utazás. Útközben egy kis őrhely előtt három baka gubbaszt. Rájuk
kiáltok:
— Magyar bakák maguk?
Az egyik felugrik, félrecsapja a sapkáját, nagyot rikkant és
csak azután felel:
— Azok vagyunk h á t! Nyolcvanhatosok ám Szabadkáról! De
az úr honnan szakadt ide?
Megmondom nekik, hogy háborút jöttem látni, de ők csak a
fejüket csóválják és az egyik meg is kockáztatja a választ:
— Nem bántjuk mi a törököt!

14
Ők ugyanis csak azt a kis török őrcsapatot ismerik, amelyik
velük szemben, a pár lépésnyi távolságban már a Limbe torkolló
Uvac folyócska túlsó partján teljesít szolgálatot. Fogalmuk sincs
arról, hogy mi történik benn a Szandzsákban, tőlük alig 30—40
kilométernyire. De a kocsi már cserepesfedelű (ami itt ritkaság)
házak között jár. Ezek az osztrák-magyar helyőrség uvaci állomá
sának épületei. Az út most egészen az Uvac partján vezet. A kes
keny folyó két párját itt fahíd köti össze. Az innenső oldalon, a
híddal szemben alacsony földszintes épület áll. Keskeny fatornáca
van, melynek közepén ott a hivatalos felírás:

K. u. K. STHTIONSWHCHE.
A híd bejáratánál a csendőrök kis őrbódéja áll, a híd másik
végén, az Uvac túlsó partján pedig egy emeletes, sárgára festett
épület, a homlokzatán az ottomán császárság címere, a lobogókkal
körülvett csillagos félhold.
Az én kocsim természetesen az inenső parton hajt tovább.
A hídtól alig pár méternyire állunk meg egy szépen bekerített
parkszerű terület kapuja előtt. Pavillonszerűen vannak itt elhelyezve a
helyőrség épületei. A kaputól a második a tiszti pavilion. Bekopogtatok
az iroda ajtaján, belépek a szobába és bemutatkozom a kapitánynak.
— Gorch százados vagyok! — feleli. — Mivel szolgálhatok.
Előadom jövetelem célját, bemutatom ajánló-leveleimet és
megkérem, hogy adjon útbaigazítást, hogy miképen juthatok a
szandzsáknak szerb és montenegrói bandáktól veszélyeztetett
helyeire. Közlöm vele, hogy mindenekelőtt természetesen Pribojba
akarok jutni, addig úgy is beesteledik, 'éjjel pedig nem tanácsos
járni ezen a vidéken. Ennyit ugyanis már eddig is tudok az itteni
állapotokról.
— Pribojig minden kellemetlenség nélkül eljuthat — felelte
a kapitány — de hogy aztán Pribojon túl mi lesz, arra vonatko
zólag nem tudok felvilágosítást adni. Mi itt még nyugodtan vagyunk
és a Szandzsák belsejéből nem igen kapunk híreket. A mi határ
vonalunkon még nem szöktek át a török katonák, hogy lejebb,
nyugat felé mi történik, arról nem tudok. Okmányai alapján mi
minden akadály nélkül átbocsájtjuk Törökországba, az ottani határállomáson sem lesz kellemetlensége. Különben mindjárt be is
mutatom a török határőrség parancsnokát, Nadith hadnagyot, aki
majd bővebb felvilágosítással szolgálhat.
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(A budapesti török főkonzulátus láttamozása útlevelemben és a főkonzul
igazoló sorai.)
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Egy bakát küldött a kapitány a tiszti menázsiba a török had
nagyért, aki az innenső parton, osztrák-magyar kollégáival együtt
szórakozott.
A török katonaság zöldesszürke ruháját viseli, fején az aranypántos szőrkucsma, oldalán nincsen kard, különben nagyon kel
lemes megjelenésű fiatalember. Középtermetű, arca sovány, szem
üveget visel és a mozdulatai feltűnően idegesek. A mi kapitányunk
mondotta el a hadnagyról, hogy nagyon intelligens ember, Párisban
nevelkedett, az apja tábornoki rangban valamelyik külföldi követ
ségen van. A hadnagy tud a török anyanyelvén és a szerb nyelven
kívül franciául, németül és angolul. Én németül beszéltem vele és
szégyenkezve vettem észre, hogy jobban bírja ezt a nyelvet, mint
én. Megnézte az útlevelemet, a budapesti főkonzulátus ajánlatát,
azután kérdéseimre ezeket mondotta:
— Ön Pribojon túl is mehet, feltéve, hogy amíg mi itt
beszélünk, odaát meg nem változott a helyzet. A minap még úgy
állt az ügy, hogy a szerbek csak a Lim jobbpartján garázdálkodtak,
a balpart, így tehát Plewje is érintetlen. Valótlan az a hír, mint
hogyha Plewljét felgyújtották volna. Pribojban nyugodtan meg
hálhat, bántani nem fogják, de hogy tovább eresszék, ahhoz a
mudir (a kormány helyi exponense) engedélye szükséges. A táviróösszeköttetés megszakadt Priboj'jál és mi is csak lovas küldöncök
útján érintkezhettünk az ottani hatóságokkal. Ha kér, "kaphat ott
katonai vagy csendőri kíséretet is.
Elbúcsúztunk. A török hadnagy visszament az osztrák-magyar
tiszti étkezőbe, a mi kapitányunk pedig elkísért a hídig. Az őrségen
a schnarrpost hosszan elhúzva kiáltja:
— Ge—e—e—e—e—we—e—e—er he—rau—u—u—s!
Előugrik az őrség, tisztelegnek; a kapitány visszaküldi őket;
a csendőrök megnézik az útlevelemet és már fenn is ülök a
lovon és átkocogok a széles fahídon.
Vámvizsgálat, útlevélláttamozás és azután mehetek tovább.
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Priboj.

A Lim jobb partján vezet az utam. Folyton megbotlik a ló,
annyi a kátyú és sziklás göröngy. Az út mellett fut el a táviróvezeték is. Talán másfélkilóméternyire Uvac-tól, ki vannak döntve
a póznák.
Néhány állig fegyverkezett pásztorfiú jön velem szembe. Alig
serked még a bajuszuk, de így is mégis félelmetesek. Megborzongok.
Kiveszem hátsó zsebemből a Browning-ot, megtöltöm és felhúzom.
Hat löveg van benne, de a zsebemben még egy tucat csörög.
Ezek az egyedüli védőim. Érzem, hogy ez egy kicsit komolyabb
dolog lehet, mint valamelyik hadviselő fél főhadiszállásán lenni és hűen
továbbítani a kegyesen kiadott, tendenciózus hivatalos híradá
sokat.
Két török lovasőrjárattal találkozom. Nem köszönnek. Moz
dulat és szó nélkül mennek tovább. Végre két nem katonát érek
utói. Ezek már barátságosabbak. Cigarettával kínálnak meg és
újságot kérnek tőlem. Kihúzom a zsebemből az „Alkotmány“
szerdai számát. Csodálkozva forgatják a fejüket a törökök és inte
getnek, hogy ők bizony mit sem értenek a mi hieroglifáinkból.
Azt azonban felfedezik, hogy magyar lap van a kezükben.
— Madjar! madjar! — ismétlik többször is és mikor meg
erősítem, hogy úgy van, látható örömmel szorítják meg a kezemet.
Elbúcsúzom tőlük, mert most már völgynek értem és a lovam
vígabban szedegeti a lábait. Ott van már előttem Priboj. Bizony ez
csak falu. Innen a hegyoldalról nem is látszik belőle ötven háznál több.
A helység északi szélén van a tábor. Ezt még mi építettük
és az annexió alkalmával, amikor a szandzsákot kiürítettük, ezeket az
épületeket is átadtuk a törököknek. A fekete-sárga kerítést piros
fehérre festették át és a „k. u. k.“ helyére valami cifra török írás
került. Ebben a táborban most harminc török katona van.
Egy fővárosi napilap alig néhány nappal ezelőtt azt írta (állí
tólag itt járt tudósítójának jelentése alapján), hogy Priboj-ban két
százötven török katona van. Azt mondják nekem itt a helybeliek,
hogy ennyi katona sohasem volt Pribojban. A helyőrség létszá
mának maximuma száz volt. Pedig nagyon közel van ide a szerb
határ is és a bandák gyorsan mozognak. A török kormánynak azonban
most más gondja van, mint a szandzsák megvédése.
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Lassan, egykedvűen sétál a léckerítésen belül a „poszt.“
A török katonák mindnyájan szabályszerűen fel vannak szerelve.
A mi felszerelésünktől leginkább patrontáskáik különbőznek. Elől
két olyan patrontáskát viselnek, mint amilyen nálunk a lovasságnál
van bevezetve, hátul pedig hosszú keskeny (szintén a derékszíjra
erősített) olyan patrontáskájuk van, amely négy háromszoros
részre van osztva, tehat 12 tölténymagazin, azaz összesen 60 töltény
helyezhető el benne.
Úgylátszik, hogy a Balkán-félszigeten szabály, hogy minden
helységben „Hotel Balkan“-nak nevezzék el az egyik vendégfogadót.
Pribojba érkezve is először a „Hotel Balkanba“ ütközöm, de a
Montenegróban szerzett kellemetlen tapasztalataim tovább ösztökél
nek. Nekem nagyon ominózus cím a „Hotel Balkán.“ Találok egy
másik jobbképű hotelt, a „Hotel Priboj“-t. Itt szálok meg. Kedves
fiatalember a hotelier. Németül is tud és az nekem nagy előny.
Most már ő igazít engem útba. Mindenekelőtt kellemetlen hírrel fogad:
— Egy még megerősítetlen hírt közlök önnel — mondja a
hotelier — tudomásunk szerint ugyanis már tölünk 8— 10 kilométer
nyire is volt csatározás. Szerbek és muhagjirok (Boszniából a
Szandzsákba vándorolt és itt letelepedett mohamedánok) között
voltak összeütközések A harcnak állítólag több halottja is van. Meg
bízható helyről azonban még nem erősítették meg ezt a szomorú hírt.
Feltűnően inteligens fiú ez a priboji hotelier. Mindenről referál.
Cáfolja a szerb győzelmi híreket és elmondja, hogy tegnap — szer
dán, — még táviratilag érintkeztek a nova-varosi török hatósággal,
tehát becsapták a szerbek az egész világot, amikor már öt nappal
ezelőtt hivatalosan jelentették, hogy Nova-Varos szerb kézre került.
Azt mondja az én hotelier-ém, hogy a többi győzelmi hirek is ilye
nek. A felét is csak a legnagyobb jóakarattal lehet elhinni.
Olyan csöndes ez a Priboj, mint hogyha semmi életkedv sem
lenne benne; mintha temetésre készülne a szandzsákbeli helység.
Aggodalmasan járnak az utcán az emberek. Majdnem mindegyiknek
a vállán fegyver függ, de csak a mohamedánoknak szabad fegyvert
viselniük. Lőszert egyáltalában nem árusítanak: a katonai parancs
nok megtiltotta.
Magánembernek nincsen lova. A katonaság besorozta az összes
lovakat. Énnekem a mudirhoz, Juszuf béghez kell fordulnom, hogy
holnap reggelre hátaslovat kaphassak. Tovább indulok ugyanis
Prijepolje és esetleg — ha lehet — Nova-Varos felé.
Itt ülök most csütörtökön este a vendégfogadó söntésében.
Három-négy helybeli kereskedő van még itt rajtam kívül. Csönde
sen, szótlanul ülnek. Egy szó sem hallatszik. Az egyik a mohámé-
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dánok imádkozó-zsinórján pergeti a szemeket. Egy hang, egy szó sem
hallik. Künn a fogadó előtt katona sétál feltűzött szuronnyal. A mudir
rendelte ide az én védelmemre, de most már komolyan aggódom,
hátha csak árt a katonai poszt. Egy éjszakai szerb vagy montenegrói
támadás esetén még vesztemet okozhatja, hogy török katona
vigyáz reám.
Minden sípszóra, kiáltásra vagy kutyaugatásra összerezzenek
a bennlevők. Künn pedig a hold világít és a mennybolt csillagos
hátteréből élesen válnak ki a hegyek gerincei és a közeli emelke
dések fenyőfáinak koronái.
Most kapom éppen az üzenetet a mudirtól, hogy reggel indul
hatok. Csendőrök és felfegyverzett népfelkelők fognak kísérni az uta
mon, de én mégis azon gondolkozom, hogy honnan szerezhetnék
a Browningom részére még vagy két tucat töltényt.
Már éppen lefeküdni készülök, amikor bezörgetnek a hotelbe,
Három tagból álló őrjárat jön és figyelmeztetett minket, hogy
minden világosságot oltsunk ki. Egy kicsit megborzongat ez a figyel
meztetés. Tehát komolyan veszélyeztetett területen vagyok. A hotelier
meg is magyarázta az ügyet:
— Nagyon közel vagyunk a szerb határhoz. Két-három óra
alatt ideérhetnek a bandák és akkor végünk van. Kioltunk hát
minden világosságot, hogy az esetleges támadók ne tájékozód
hassanak.
Önkéntelenül is a zsebemben levő fegyveremet tapogatom
meg, azután felmegyek a szobámba, mert mindenki visszavonul.
Becsukjuk az ablaktáblákat és a hotelier mélyen meghajolva kimegy
a szobámból.
Pár perc múlva kimegyek a folyosóra és.ekkor látom, hogy
senki sem feküdt le. Az emeleti tornáczon gubbasztanak az embe
rek. Mindegyiknek fegyver van a kezében. Vége volt az én pihené
semnek is. Nem jött álom a szememre. Felkeltem és odaültem a
virrasztók közé,
Senki sem beszélt. Lelket szorongató, a torkot fojtogató néma
csönd. Én se szólok. A tornácon függ egy fölösleges fegyvert
leakasztom és megnézem : Werndl-karabély. Ismerem a szerkezetét:
tudok vele bánni, hát a térdeim közé támasztom és én is bele
meresztem a szememet a sűrű, fekete éjszakába.
Künn pedig megered az eső. Veri, csapkodja a sziklás partot
és lenn a völgy mélyén a szép zöldvizű Lim zúg. Ez a cuppogózúgó hangzavar még idegesebbé tesz mindnyájunkat. Hol egyikünk
hol másikunk neszei f e l: mintha lépteket hallanánk. Tátott szájjal
megfeszített idegekkel lesünk néhány percig; — de semmi.
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— Hajnal felé nyugodtan lefekhetünk — súgja nekem a hotelier,
de én már alig bírom tartani a fejemet. A Lim zúgása, a sok kopogó
esőcsepp zaja altató muzsikává folyik össze. Elmúlik az a szorongás
is, amely eddig a lelkemre feküdt; elfeledkezem a szerbekről, veszély
ről, bandákról, mindenről, csak azt érzem, hogy álmos vagyok.
Rátámaszkodom a fegyverre, olyan jó, mint hogyha gyerekkori,
zsinórral körülhálózott ágyamban feküdnék; — néhányszor le is
csuklik a fejem, besurranok a szobámba és ruhástul dőltem az ágyra.

Útban Prjepolje felé.

Lapomtól azt az utasítást kaptam, hogy annyira haladjak előre
a Szandzsákban a szerb és montenegrói hadállások felé, ameddig
csak lehet és ha nem ütközik leküzdhetetlen akadályokba, az elő
őrsök vonalán is keljek át. Ezt az utamat kezdettem meg október 25-én.
Még 24-én este megbeszéltem a priboji török vezető-emberek
kel, hogy melyik útirányban haladjak. Azt tanácsolták, hogy Banje
falucskaoldalthagyásával, Bisztricát érintve mindenekelőttPrjepolje-ba
menjek. Ez hét-nyolc órai gyalogút Pribojtól. Prjepoljéban azután
meglátom majd, hogy milyen a helyzet és eszerint indulok, vagy
a szerb határhoz közelebb lévő Nova-Varos, vagy pedig be a
Szandzsák közepe, Plewlje felé, ahol Ali Mumtaszőrnagy várja a montenegróiakat három zászlóalj gyalogossal, néhány szakasz lovassal és egy
üteg tüzérséggel. A Szandzsákban ugyanis még ez a legerősebb helyőrség.
Kábultan ébredtem fel reggel a „Hotel Priboj“ kis szobács
kájábán. Valaki zörög az ajtón. Hallom a hotelier hangját:
— Tessék felkelni! Itt vannak már a katonák! Indulhat már
uraságod Prjepolje felé.
Felöltözöm, lesietek a földszinti nagy szobába, ahol egy török
csendőr vár reám. Kék posztóegyenruha, a fején fekete szőrkucsma,
melynek a teteje azonban piros posztóból van. A hátán turista zsák,
oldalán nincsen kard, hanem a töltény övébe dugta a szuronyt. Martinypuskafügga vállán. Marcona képű, nagybajuszos ember, aki feszesen
tiszteleg előttem. Török szolgálatban levő szerb ember, a neve Szavo
Cupara.
Pálinkával kínálom meg. Nem fogadja el, azt mondja, hogy
majd útközben. Én megreggelizem és azután megyek át a csendőrrel
a szemben lévő táborba. A kapuőr egészen a mi szokásaink szerint
tiszteleg, ugyancsak a szembe jövő tartalékosok is. Az udvaron
már nagyobb fegyveres csapat áll útrakészen. Négyen vagyunk csak
„civilek.“ Hasszán és Hadzsia most bevonuló tartalékosok, egy
prjepoljei kereskedő és én. Juszuf bég, a mudir is ott van az udvaron.
Barátságosan kezet fog és tolmács útján közli velem, hogy meg
engedi a tovább haladást és Prjepoljeig gondoskodik a védelemről.
— A bég azt mondja — közli velem a tolmácsoló hotelier — hogy
semmi baj sem lesz az úton. A budapesti főkonzul ajánlása és a bég itteni
bejegyzése teljes biztonságot nyújt önnek minden törökkel szemben.
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Lovat nem kaptam és a mudir nagy bocsánatkérések közt
közli velem, hogy bizony nekem is gyalog kell megtennem az utat,
mely nagyon nehéz lesz, mert az éjjeli nagy zápor sárten
gerré változtatta a vidéket. Podgyászomat tehát kénytelen voltam
Pribojban hagyni. Csak a legszükségesebb tárgyakat veszem
magamhoz. A felöltőm zsebeibe gyűrök egy törülközőt, szappant és
fésűt; két zsebkendőt, gyufát, szublimátpasztillát, lysoformot,
kötszereket, kéziratpapirost és három ceruzát, no meg a legszük
ségesebb kísérőt: a térképet.
Megtapogatom a zsebeimet, hogy nálam van-e a Browningom?
Meg van. Mellette csörög még egy tucat töltény. Szeretnék még
vásárolni, de nem lehet. Pribojban nem árusítanak lőszert. Két év
óta tilos már ez. Ju s z u f bég el is panaszolja, hogy mennyire egy
oldalú és rövidlátó volt ez a kormányrendelet.
— Ki kell pusztulnunk a Szandzsákból — mondotta a priboji
mudir — mert a kormány egy pillanatig sem gondolt komolyan a
szandzsák megvédésére. Nem vigyáztak a határrá és a főbb útvona
laknál megakadályozták ugyan a fegyverek behozatalát, de azon
túl nem volt ellenőrzés. Tízezerszámra hordották be a fegyvert és
már régen tudtuk, hogy a falvakban rengeteg muníció van felhalmozva.
Mindezt jelentettük Konstantinápolyba, de még csak választ sem
kaptunk.
Mások elbeszéléséből is meggyőződtem arról, hogy az állig
felfegyverezett szerb lakosággal szemben a török lakósságnak alig
van fegyvere, mert két évvel ezelőtt a török kormány eltiltotta a
lakosságnak a fegyertartást és mindenkit a fegyverek beszolgálta
tására köteleztek. A szerb lakosság azonban új és jobb fegyvereket
csempészett át a határon minden akadály nélkül. A szerbek így
kellőleg felfegyverkeztek, a törökök pedig a tilalomhoz híven fegy
vertelenek maradtak.
így történhetett meg, hogy a szerb kormány első felhívására
olyan rettenetes vérfürdőt rendezhettek a szandzsákbeli szerbek a
török lakosság között. Most utólag, a háború kitörése után pótolni
igyekeztek ezt a hiányt és osztogattak is a törökök között fegyve
reket, de bizony a legtöbbnek csak régi egylövetű jutott: Werndl
vagy M artiny; míg a szerbek ismétlőfegyverekkel, leginkább
Mauser-rel garázdálkodnak.
így tehát nem láthattam valami rózsás színben a helyzetet,
de hű akartam maradni elhatározásomhoz, hogy rémhírek nem,
hanem csak puskalövés állíthat meg utamon.
A hotelier biztat, hogy vigyek magammal élelmet is. De ami
kor hallom, hogy útközben vagy hat kis han (amolyan török útszéli
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(Az uvaci török határőrség és a priboji mudir bejegyzése az útlevelemben.).
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csárda) is van, nem akarok még ételt is cipelni. Végül a hotelier
nagy biztatására mégis elfogadok egy fél sült csirkét és egy nagyobb
darab kenyeret. Tehát készen vagyok már az útra.
— Hány kilométer ide Prjepolje? — kérdem a hoteliert.
— Kilométerekben nem ismerem a távolságot — feleli — de
én is megtettem már az utat: erős menetelésnél hét—hét és félórai út.
Összeáll a kis csapat. Elbúcsúzunk a mudirtól és a juszbasat ó l; nagy hajlongás, a törökök a homlokukhoz, szájukhoz és mellük
höz érintik a kezüket, velem kezet fognak és megyünk előre a Lim
mellett húzódó országúira.
Egy csendőrtiszt kikísér a város határáig és útközben majd
nem minden házba beszól, hogy ha van idejök, fogjanak fegyvert
és jöjjenek velem. Így csatlakozott még hozzánk négy-öt fegyveres
török. A város szélén lévő hannál még egyszer búcsúzunk és pár
perc múlva már túl is vagyunk Priboj határán.
Nagyon elkeseredetten tapostam a sarat. A felöltőmet és
gummiköpenyegemet a prjepoljei kereskedő a nyergéhez csatolta
és előre lovagolt. Én meg azzal a keserű tudattal másztam előre
a kő és sártengerben, hogy most nyolc óra hosszat teljes hallgatásra
vagyok kárhoztatva.
Hegynek megyünk. A sár csúszik, néhányszor majdnem elvágó
dom az úton, nagy pocsolyákat keH átugranom; megizzaszt a gya
loglás. Leveszem a sapkámat, törlöm a verejtéket és természetesen
nagyokat fújok. A török csendőr mellém lép és cigarettával kínál
meg. Intek neki és mutatom, hogy nem dohányzók. Tréfából magya
rul felelek neki:
— Nem füstölök!
Erre a két szóra a mellettem álló Hadzsia, a bevonuló tarta
lékos nagyot néz és most már az én legnagyobb csodálkozásomra
magyarul szólal meg. Egy kicsit nehezen tördelve ejti k i :
— Te tudsz magyarul?
— Én tudok — felelem — mert magyar vagyok, de te hogyan
tudsz magyarul ?
— Voltam sokszor lovat venni Szegeden és laktam BosznaBrodban, onnan tudom magyarul.
Elképzelheti az olvasó, hogy mekkora öröm magyarul tudó
törökkel találkozni benn a Szandzsák belsejében. Most már vígabban ment a gyaloglás is és én Hadzsia révén többi kísérőmmel is
társaloghattam.
Csodaszép vidéken visz az utunk. Jobbról és balról hatalmas
hegyek, rettenetes szakadékok és középen a gyönyörű zöldvizű Lim.
Néhol hatalmas sziklatömbök törik meg a vizet, amely mellett
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kanyarog az országút is. Majd kiszélesedik a völgy és a part és
út közé szántóföld és legelő torkollik be. Talán egy félórai gyalog
lás után fegyveres csapattal találkozunk. Fegyveres török népfölkelők
néhány szerb asszonyt kisérnek. Hadzsia magyarázza nekem :
— Látod mi nem bántjuk a szerbeket. Ezek az asszonyok
nem akartak maradni falujukban, mert a férfiak csatázni akarnak.
Törökök most elkísérik asszonyokat oda, ahol nincs háború. Látod
nem bántják szerbeket, vigyázunk rájuk.
Tényleg nevetgélve, énekelve közeledik a kis csapat. Az én
kísérőim is barátságosan üdvözlik a menekülőket és folyton fel
hangzik a török „jó napot“ a:
— Mer habar!
Hadzsia utján megkérdezem az asszonyokat, honnan jönnek.
— Banjeból. Ott már nagyon nagy baj van.
Megtudom tőlük a következőket:
Az innen alig 8— 10 kilométernyire lévő szerb határ mentén
lévő szandzsákbeli községek szerb lakóit fellázította a szerb kormány.
Minden férfi kapott jó ismétlő fegyvert és kellő mennyiségű muní
ciót, azzal az utasítással, hogy pusztítsák ki a szandzsákban lakó
törököket. így most már hetek óta egymást öldöklik a határmenti
községek szerb és mohamedán lakói. A szandzsák szerb lakói
élelmiszert és ruhát is kaptak a szerb kormánytól és mindezt a
török hatóságok a legteljesebb nemtörődömséggel tűrték el. Szerbia
felé egészen nyitva hagyták a határt és semmit sem tettek a fegyverszállítások megakadályozására. így nyugodtan alakulhattak a Szand
zsákban szerb bandák, amelyek most, mint a Kumanovo és Novibazár között összpontosított szerb csapatok előfutárjai, gyújtogatva
és öldökölve jönnek fölfelé, a bosnyák határig.
Tovább megyünk. Elérjük a Banje község felől lefutó kis
Banje patakot. Meleg vize van : hatalmas párák terjengenek fölötte.
Onnan jön a hegyek közül, ahol a legsűrűbben sorakoznak egymás
mellé a szerb községek.
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Három halott.

A folyó túlsó oldaláról, a Lim balpartjáról valaki kiabál.
Hosszan, elnyújtva ér ide a hangja. Lemegyek a Banje-patak mellett
a folyóig, hogy lássuk a kiáltozót. Hadzsia azt mondja, hogy a túlsó
parton lévő őrházból egy török katona kiáltozik.
— Mit kiabál? — kérdem Hadzsiától.
— Hogy küldjenek neki segítséget, mert tegnap itt lövöldöztek.
A melegvizű patak partján baktatunk le a folyóig, hogy kike
rüljünk a sűrű bozótból. Én éppen egy bokor lehajtó ága alatt
akarok átbújni, amikor az előttem menő egyik fegyveres kísérőnk
hátrahököl, de úgy, hogy a derekába ütöm a fejemet. Rekedten
kiált valamit és remegő kézzel mutat a patak mellett lévő kövekre.
A két kő között valami sárga és fekete foltokkal borított
gömbölyű tárgy van. Csak pillanatok múlva veszem észre, hogy
lejebb emberi karban folytatódik ez a furcsa tárgy, mely nem más,
mint egy szörnyen megcsonkított emberfej.
Nagyon sok hullát, széttépett, összeszurkált embert láttam már,
de egy sem rendített meg annyira, mint ennek az erőszakosan,
vadul megcsonkított hullának a látása. Elfojtom magamban az
undort és közelebb hajolok a már rettenetesen bűzös hullához.
Alig látszik valami az arcból; az összeszáradt, fekete vércsomók
majdnem egészen elborítják a zöldes-sárga arcot. Borzongva veszem
észre, hogy hiányzik a fejről az orr és a két fül. Helyükön össze
száradt vércsomó és az orrtól a szájon keresztül egészen az állig
széles késvágás.
Tizennyolc-huszonöt év közötti férfi hullája lehet. Feje a két
kő között hátrahanyatlik, karjait szétterjeszti; az egyik görcsösen
kapaszkodik még mindig a bokrok tövébe, a másik kar egészen a
Banje-patak meleg vizéig nyúlik. Megkerülöm a holttestet, melynek
többi részeit eddig az előtte lévő bokor takarta el. Most még
iszonyúbb látványban van részem. A hulla mezítelen, csak erősen
meghasogatott nadrágja van rajta
Lágyékát azonban valami kékes-szürke tömeg borítja. Ez a
bűzös massza szétfolyik a lábak mellett és a hulla dereka alatt
vértócsában végződik. A szerencsétlen ember belei fordultak ki és
a már poshadó belsőrészek öntötték el testét. A gyilkosok felvágták
a hulla hasát is.
3*
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Ott állunk már mindnyájan a hulla mellett és Szavo, a csendőr
visszakiált a folyó túlsó oldaláról lármázó katonának, hogy várjon
egy kicsit. Szavo körüljárja a holttestet, keres valam it: végre meg
találja : egy piros fez. Ott van ni egészen a hulla dereka m ellett:
a gyilkosok beletaposták a megölt ember kifordult belső részeibe.
— Török, — magyarázza nekem Hadzsia, — szerbek ölték meg.
Szavo azonban tovább kutat és pár percnyi keresgélés után
feltűzi fegyverére a szuronyt és azzal tolja félre a mögöttünk lévő
bokrok néhány ágát. Két mezítelen láb mered elő. Ott is egy
hulla és ezen keresztbe fektetve egy harmadik. Ezek is ugyanolyan
állapotban, mint az első : fülek és orr nélkül, felhasított hassal.
Az alatta fekvőnek csak a kabátja és bocskora hiányzik, a rajta
keresztbe fektetett azonban egészen mezítelen.
Hátrább húzódom és kísérőim arcát lesem. Mit csinálnak most
majd ezek a törökök. Azt hittem, hogy fél fognak hördülni a dühtől
és bosszúvágytól. Nem. Nagyon sápadt volt mindegyik és csak a
kisázsiai sötétképű Hasszán volt közömbös. Már tovább is ment
és a patak mellé guggolva próbálgatja, hogy milyen meleg annak
vize. Azután a többiek is eltávoznak a hullák m ellől; csöndesek
mindnyájan; Osman int nekem, hogy mehetünk. Nem szólunk egy
máshoz, én is elsietek innen, nem is megyek le a kis pallóig, hanem
egyik kőről a másikra ugorva kelek át a patakon és a túloldalon
lévő bokrok töveibe kapaszkodva jutok fel az útra. Visszanézek.
Még idelátszik az a kimeredő két sárga láb és én megborzongva
mondom:
— Requiem aeternam dona eis Domine . . . Leemelem a sap
kámat és sietek a többiek közé. Szavo már éktelenül ordítozva
társalog a Lim túlsó partján álló török katonával. Végre meg
egyeznek valamiben és mi megyünk tovább Prjepolje felé.

Sortűz

Kísérőim nótázni kezdettek. A Boszna-Brodból jövő Hadzsia
egy ismert szerb dalra gyújtott. Tele tüdővel fújta:
„Zsena moja tri forintu daj m i. . . “
Kérdezem, hogy miért énekel szerbül. Vállat von, de azután
megint szerbül kiált:
— Zsivio szultán Resid Mehemed!
Majd nevetve mondja nekem Hadzsia:
— Tudom magyarul énekelni is. Tudom énekelni: „részeg
vagyok rózsám mint a csap“ ; azt is tudom, hogy „nem aludtam
három é jje l. . . “
Tovább már nem tudta, de nagyon örült, amikor én felfrissí
tettem emlékezetét és folytattam a nóta szövegét, hogy . . . „há
rom nap.“
Szétszóródva jöttünk az úton. Legelői ment Elmasz, a priboji
suszter, most fegyverben álló népfelkelő, utána jöttem én és mel
lettem Hadzsia. Az örökké víg Hadzsia, akinek az egész« podgyásza
egy kis vászon-zsák, de ezt is sokallja és nevetve mondja nekem:
— Aki megy háborúba meghalni, minek annak zsák. Annak
kell puska és gödör, ahová temetik.
— Nem fogsz meghalni Hadzsia; — biztatom a bevonuló
tartalékost, — csak bátor légy; ne félj a golyótól, mert aki bátor,
azt kikerüli még a golyó is.
Hadzsia a fejét rázza.
— Nem golyó, — mondja, — nem félek golyótól, hanem
szerb kés; jaj a szerb kés.
Másra akarom terelni a beszélgetést és megkérdem a magyarul
tudó törököt:
— Hadzsia! — kiáltom, — mondd, micsoda hegy az ott előttünk?
— Az ott messze a K u cin !
— Hát az ott balról?
— A Bajusko Brdo!
Hadzsia most újból valami szerb nótára kezd. Nekem gyanús
volt, hogy szerbül énekel.
— Hadzsia — kérdem — nem attól félsz te, hogy itt valahol
szerbek bujkálnak?
Hadzsia nem felel, hanem tovább énekel. Az út most eltávo
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lodik a Limtől, majd újból visszakanyarodik és egy sziklás hegy
láb alatt nagy fordulatot tesz. Együtt megyek Hadzsiával és az
egyik népfelkelő törökkel: Elmaszszal, a jámbor suszterrel, aki most
a vállán Martiny fegyverrel őrzi az ottomán császárság novipazari
szandzsákját. A többiek hátrább maradtak és eltakarta őket előlem
az útforduló. Előttem a folyó felőli oldalon egy kis fehérre meszelt
ház tűnik fel, kis útszéli csárdaféle, török han. Balról az út mellett
a sziklafalból forrás vize csörgedezik. Éppen oda akarok lépni,
hogy igyák belőle, amikor hirtelen lövés dördül el.
— Puca! — kiáltja Hadzsia.
Azt hittem, hogy a hátrább jövők közül lőtt valamelyik, de a
következő pillanatban egymásután nyolc-tíz lövés hangzik el, de
nem hátulról, hanem valahol előttünk lőnek.
Nem először álltam most reám irányított lőfegyver előtt.
A május 23-iki budapesti események alkalmával többször volt
alkalmam az ember feje mellett elsüvítő golyó hangját megfigyelni,
de ez a váratlan sortűz mégis megrázott.
Nem féltem, mert elvégre magam kerestem az alkalmat, hogy
közvetlen szemlélője lehessek a harcnak, de mégis megfogott
valami fojtó érzés és néhány pillanatig elzsibbasztott az a tudat,
hogy ez a sok ropogó puska az én és társaim életére pályázik.
De ez xsak néhány pillanatig tartott, a következő másodpercben
már eszembe jutott az, amit önkéntes koromban rágtak a fülünkbe:
hasravágódom az út sarába. Éppen jókor. Közvetlenül fölöttem
jobboldalt a fejem mellett golyó röpül el. Sohasem fogom elfelej
teni a hangját.
— D s z i! D szi! jh ű ! — egészen így szólt.
Minden idegszálam megrándult. Kivettem a zsebemből a
Browningot. Most közvetlenül mögöttem hangzó éles csattanás és
dörrenés ráz meg. Kísérőim visszalőnek.
Leírhatatlan és meghatározhatatlan izgalom vesz rajtam erőt.
Felhúzom a pisztolyt, felugróm és előre akarokmenni,valami vad ösztön
kerekedik felül és hajt előre a támadók ellen. Hadzsia ránt vissza.
— Feküdj uram, ne mozdulj!
Visszaesem a sárba és fejem előtt lévő kövek felső peremét
lesem. Mikor csap oda egy löveg? Majd arra gondolok, hogy nem
esett-e el valaki kísérőim közül ? Nem látom őket, csak fegyvereik
hangját hallom. Balra figyelek, ahol az útforduló mellett embereim
rejtőznek. Látom, hogy Szavo, a csendőr előbbre jön és felfelé
kúszik a lejtőn a rejtekben lévő támadók felé. Utána akarok
menni, de Hadzsia vasmarokkal tartja a kabátomat. Szavo most
féltérdre ereszkedik és lő. A támadók egész sortüzzel felelnek.
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Szavo elérte célját. Magára terelte a támadók figyelmét és mi most
már tovább mehetünk. Szavo ránk is kiállt:
— Beszaladni a hanba!
Felkelünk és futunk mélyen a földig hajolva a 30 lépésnyire
levő kunyhóba.
Pár perc múlva a csendőr és vele volt musztafesz (törők
népfelkelő) is beugranak a kunyhóba. Szavo Cupara az ajtó előtt
mégegyszer térdre ereszkedik és három-négy lövést lead azon
irányba, honnan a lövések jöttek.
A lövések dörrenésének hangjából arra következtettem, hogy
a támadók, akik kövek és bokrok közül tüzeltek, nem lehetnek
3—400 lépésnél távolabb a hantól.
Benn a kis kunyhóban a tulajdonost találtuk. Egy egészen
fiatal ember, Duran Vladics, a tulajdonos (ott van mellette öreg
édesapja is.) Sűrű füst terjeng a szűk szobában, amelynek hátra
felé is van kijárata. Egy kis, — cölöpökkel bekerített udvara van
a Lim oldalán.
Ahogy beesünk az ajtón, mindnyájan a padlóra kuporodunk;
de künn tovább ropognak a fegyverek. Duran köveket hoz az
udvarról. Kiemeli a kis négyszegletű ablakok üvegtábláit és az
ablaknyilást telerakjuk kövekkel.,
Az életveszedelemben is legelső dolgom az volt, hogy meg
állapítsam pontosan, hogy hol vagyok. A környezetemhez intézett
kérdések és a kapott válaszok alapján megállapítottam,
hogy a Pribojtól Prjepolje felé vivő úton két és fél kilo
méternyire vagyok délre a Radocin és Lim folyók talál
kozásától. A kunyhó Duran Vladics útszéli han-ja és a
hegyek között keletre fekvő Prasa Glava község ma
gassági vonalában fekszik.
Megnézem az órámat is: délelőtt 11 óra van. Künn még
mindig ropognak a puskák. A velem lévő törökök viszonttámadásra
készülnek, mert a lövések irányából eddig már megállapították,
hogy támadóink észak és dél felé egészen az útig ereszkedtek le
és velünk szemben lévő magasságról pompás kilövésük lehet a
Lim-folyó medre felé is. Tehát erre sem menekülhetünk: körül
vagyunk zárva.
Szólok Hadzsiának:
— Hadzsia! — mondd meg az embereknek, hogy ne lőjjenek
vissza. Meg kell magyarázni a szerbeknek, hogy ti csak egy kül
földi alattvalót kisértek. Legalább engem nincsen joguk bántani.
Elmondom azután az embereknek, hogy fehér zászlóval jelt
fogunk adni a támadóknak. Előkerül egy kis fehér vászon-ablak-
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függöny. Duran hosszú rudat hoz be az udvarról; tűt és cérnát ad
nekem. Ráöltögetem a fehér vászondarabot a rúdra: készen van a
fehér zászló.
Szavo Cupara vállalkozik a parlamentaire szerepére. Az út
felőli oldalon, a ház előtt hatalmas diófa áll. Szavo kiugrik az ajtón
és a fa dereka mögé bújik, onnan lengeti a hegyláb kövei és sűrűje
között rejtőző támadók felé a fehér lobogót. A hatás: még erő
sebb tüzelés.
Keservesen tapasztalom, hogy békés kísérletem csődöt mon
dott. De m égis; talán az izgatja a támadókat, hogy a fehér lobo
gót lengető ember török csendőr. Elhatározom, hogy magam megyek
ki. Szavo már visszajött és dühében a fogait csikorgatja:
— Úgy-e mondtam uram, hogy ezek kutyák 1 Ne menj k i!
Mégis kimentem. Ugyanúgy jártam, mint Szavo. Örültem, hogy
ép bőrrel kerülhettem vissza a han-ba. Tehát nincs békés mene
külés. Egy golyó bevág a kunyhóba és és alig pár centiméter
nyire a prjepoljei kereskedő feje fölött az ajtpba fúródik.
Félreugrik és remegve ül le a széles padkára. Melléje kupo
rodom és beszélgetni kezdek vele. Megint Hadzsia tolmácsol,
— Nem katonák ezek uram, — mondja a kereskedő, hanem
felfegyverzett szerb parasztok. Hiába lengeted nekik a fehér lobo
gót. Nem tudják, hogy mit jelent az. Szerbiából kaptak fegyvert és
lőszert és most itt garázdálkodnak. A hatóságok semmit sem tesz
nek ellenük. Pjepoljeig az egész szandzsákban alig ötvep katona
van. A török kormány valósággal kiürítette ezt a vidéket. Az itt
velünk lévő fegyveres emberek is az egy csendőr kivételével, polgár
emberek, egyszerű népfelkelők (musztafeszek), akiktől nem sokat
várhatunk. Megváltás yolna, ha Ausztria-Magyarország megint be
vonulna. Jaj uram, de most először arról gondolkozzunk, hogy
miként menekülünk meg innen.
Igaz, gondoljunk a menekülésre, mert odakünn szaporábban
durrognak a fegyverek és éppen az előbb csapott egy löveg az
ablakba rakott kövek közé. Visszapattant és rettenetes fütyüléssel
vágódott félre.

Hogyan lettem egy
török csapat parancsnoka?

)

Meggyőződtem arról, hogy az én sorsom most már össze
van kötve ezeknek a csöndesen gubbasztó törököknek sorsával.
Azt is beláttam, hogy hiába való itt minden békés kísérlet: akár tet
szik, akár nem: ellent kell állni, fel kell venni a harcot a támadókkal.
Ezeknek az öreg népfelkelőknek a katonai ügyességében azon
ban nem bízhattam, Gyakorlatlanságukat már azzal is bebizonyí
tották, hogy vaktában durrogtattak. Egyik-másik egyszerűen a leve
gőbe sütötte fegyverét. A csendőr még a legmegbízhatbób, de neki
nem engedelmeskednek a priboji musztafeszek, akik mindnyájan
jobbmóduak, (amennyiben itt egyáltalában jómódról beszélni lehet)
és magasabb ranguak is a civiléletben, mint az egyszerű kőzcsendőr
A katonai fegyelemnek pedig a hírét sem hallották ezek a jó öreg
törökök.
Visszaidézem tehát emlékezetembe mindazt, amit önkéntes
koromban tanultam. Az első gondolatom az, hogy állapítsuk meg:
mennyi lőszerünk van?
Az eredmény a következő: öt Martiny-fegyverhez 680 töltény,
ebből 360 ólomgolyós, a többi (320) acélburku. A három Mauser
ismétlőfegyverhez 800 töltény, természetesen mind acélburkolatú.
Tehát összesen 1480 löveg, ehhez számítva az én Browningom
18 tölténye, a végeredmény: 1498, tehát majdnem ezerötszáz löveg.
Az emberek újból felcsatolják a töltényővüket és készülnek a
harcra, én pedig odakúszom az ablakhoz, rákönyökölök a párkányra
és lesem, hogy mikor ereszkednek le az ellenfeleink, mert úgy
érzem, hogy a törökök ellenfelei most már az én ellenfeleim is.
Duran szorgalmasan hordja nekem a feketekávét és én mint valami
automata öntöm magamba.
Csak a kezem mozog, amint a kis kávéscsészét emelem, a
szemem ott künn csüng; a tekintetem rátapad a hegyoldalra. Vá
rom a támadást.
Nem jönnek. Valaki a vállamra teszi a kezét. Elmasz, a pri
boji suszter. Int, hogy üljek le. Helyet ad nekem maga mellett a
padkán és én is törökösen, keresztbetett lábakkal odakuporodom
melléje, — a priboji szurtos török suszter m ellé; — és olyan jó,
hogy érzem testének melegét, hogy összebújhatok egy emberrel aki
nem az életemre tör, akit így a veszélyben annyira a testvéremnek érzek.
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Déli Vs 12 óra volt. Künn megeredt az eső, de ez sem zavarta
támadóinkat. Gyérebben ugyan, de szakadatlanul ropogtak a pus
kák. Most csapott be a házba a harmadik lövés, újból az ajtóba
fúródott. Mindnyájan a fal mellett kuporgunk; majd pedig oda
kúszom az ajtóhoz és megnézem a löveget; meg akarom állapítani
az irányt, hogy honnan jött. Egészen ferdén áll, tehát a támadók
nak a dombtetőn, egészen jobboldalt, Bisztrica irányában kell len
niük. A kísérőim a zsebeikből előszedik az ismert török pogácsát,
az ő csúnya, szürke, nem is sütött, mint inkább szárított lepényü
ket és esznek.
Én néhány darab csirkesültet hoztam magammal. Előszedem
és mohón falatozom. Soha sem fogom elfelejteni: az ablak alá
kuporodtam, a Browningomat magam elé tettem az ablakpárkányra,
az egyik térdemen a hús, a másikon a kenyér fekszik és én mohón
eszem, künn pedig vakon lövöldöznek támadóink.
Rengeteg lőszerük lehet, mert szinte cél nélkül durrogtatják
fegyvereiket. Látszik, hogy csak most kapták a fegyvert, mert nem
igen tudják használni. Alig lehetnek tőlünk 2—300 tépésnyire és.
még az elég nagy célpontul szolgáló han-t sem igen találják el.
Most már nyugodtabban figyelem meg a támadók tüzelését. Elő
veszem az órámat és megállapítom, hogy egy negyed óra alatt
száztíz lövést adtak le. Harmincan-negyvenen lehetnek a támadók
és ezekkel fel is mernénk venni a harcot, de attól tartunk, hogy
észak és dél felé is, az útfordulók mögött még többen rejtőznek.
Duran, a hantulajdonos is figyelmezteti:
— Több mint százan vannak ezek, mert mindnyájan PrasaGlava-ból valók. Ezek pedig mindig együtt maradnak.
Nagy a veszély tehát, hogy megfogják rohani menedékhelyün
ket. A védekezésre és ellentállásra kell gondolnunk. Szólok
Hadzsiának:
— Hadzsia! Mondd meg az embereknek, hogy majd én fogok
kommandirozni. Elkergetjük a szerbeket, csak megtegyék a musztafeszek azt, amit én parancsolok.
Hadzsia közli ezt az emberekkel, ezek beleegyeznek. így lettem
én néhány órára egy kis török csapat parancsnoka.
Összeszámlálom az embereimet. A csapat a kővetkezőkből áll:
A csendőr és a négy népfelkelő; Hadzsia és Hasszán tarta
lékosok ; Duran és öreg édesapja; végül a közeli hegyen lévő
karaulából idemenekült fegyveres ember, a prjepoljei kereskedő
meg jó magam, tehát összesen tizenketten vagyunk.
Hadzsiának és Hasszánnak nincs fegyvere, nekem csak piszto
lyom van, de én segítek magamon, átveszem Duran öreg édesap-
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jának Mauser-jét. Az öreg készségesen engedi át és meg is mon
datja nekem Hadzsiával:
— Puska öreg szemnek fél puska, fiatalnak két puska.
Hosszú, kissé görbülő, beretvaéles handzsárját azonban gon
dosan előkészíti és leül a tűzhely mellé, amelyből folyton árad a
fojtó füst. Duran ugyanis állandóan kávét főz. Úgylátszik, mint
hogyha ezt tartaná a lelket a törökökben, de nekem már nagyon
kellemetlen ez a kávéfőzés. A nyirkos fa füstje vörösre csipi a
szememet, amely folyton könnyezik. A törökök nevetnek rajtam,
nekik a pillájuk sem rándul meg ebben a fojtó füstfellegben.
Most már én vezénylek. Odakúszunk a kövekkel telerakott
ablakokhoz, mindenki helyet keres magának a rések között, én leg
szélére állok és mutatom az embereknek:
— Látjátok azt az egészen vöröslevelü bokrot, ott ni, a nagy
fa mellett ? . . . Onnan kezdve a harmadik, negyedik és ötödik fa
mögött lehet a legtöbb szerb . . . Oda fogunk lőni. Szavó és
három ember a harmadik fa töve mögé, Elmasz és ti ketten a
negyedik és mi az ötödik felé célzunk . . . Inkább magasabban
célozni, hogy átmenjen a golyó a domb fölött, hadd hallják a
a fütyülését . . . Vigyázni! . . . Nem alacsonyan lőni, mert akkor
mind az innenső oldalán vágódik le j» .;
Mindezt lassan, szakadozottan mondom el, hogy Hadzsia lefor
díthassa a törököknek. Bizony sokszor Hadzsia sem ért meg
engem azonnal és a mondókámat kétszer is el kel ismételnem.
Most a csendőr szólal meg és Hadzsia útján megkérdeztet
engem, hogy milyen tempóban lőjjenek. Éppen válaszolni akarok,
amikor a csendőr megelőz és németül mondja:
— Lebhaftes Feuer!
Kiderül, hogy még a szandzsákban állomásozott csapatainktól
tanulta el a német vezényszavakat. Helyeslőleg bólintok:
— Igen! Lebhaftes Feuer! — és rögtön folytatom is a
kommandót:
— Schiessen!
A csendőr elsüti fegyverét és rögtön utána eldörren a többi
puska is. Nyolc lövés rázza meg a kis viskót és a rettenetes zaj
majd beszakasztja a dobhártyámat. Én még nem sütöttem el a
fegyveremet. Néhány pillanatig .gondolkozom: rálőjjek-e azokra,
akikhez különben semmi közöm sincs, de nem sokáig tart a této
vázás. Itt hiábavaló minden okoskodás; nem hadsereggel, nem
katonákkal állok szemben, azok ott mészárolni akarnak és ha ide
jöhetnek a közelünkbe, ha bejuthatnak a hanba, engem éppen
úgy meg fognak ölni, mint Elmasz-t vagy Duran-t.
4*
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Mellettem ropognak a fegyverek és most már én is lassan az
arcomhoz emelem a fegyvert és célba veszek egy követ, amely
mögött ellenséget sejtek, lassan kimérten célozok . . .
. . . ötszáz lépésre van beigazítva a fegyver . . . mennyi
a távolság? . . . talán kétszázötven lépés . . . tehát egy
kicsit lejebb a fegyvert . . . így ni . . . most jó le s z . . .
jól beleszorítani a vállgödörbe . . . egyenesen tartani. . .
helyes . . . no most . . . balszemet behunyni . . . cé
lozni . . . úgy, ahogy tanultuk . . . mit gestrichenen Korn
. . . Anlehnung . . . nyugodtan lenyomni . . .
Dörrenés, egy kicsit rúgott a fegyver. Leeresztem a puskát,
megtörtöm a szememet, mert nagyon csípi a füst. A többi azután
már gyorsabban ment. Vagy öt percig folytattuk a heves tüzelést.
Azután a tüzelés beszüntetését vezényeltem. Elég volt egyelőre és
takarékoskodni is kell a munícióval. Hátha leereszkednek a táma
dók és nekünk közvetlen közelről kell küzdenünk. Magyarázom a
törököknek, hogy úgy kell lőni, hogy minden lövésre egy ellen
ség essen.
Mi visszakuporodunk a padkákra, Hadzsia pedig a Bisztrica
felé néző ablaknál marad. Lesi, hogy nem jön-e arról segítség.
Erről eszembe jut, hogy nekem is kellene őrszemet állítanom a
ház köré. Meg is teszem. Az egyik musztafeszt az udvarra küldöm,
hogy a folyó felőli oldalra vigyázon, a másik az istállóból figyeli
a Priboj felé néző oldalt, a harmadik pedig az útfelőli oldalon
az ajtó előtt egy fa mögé húzódik.
Amint kilép az ajtón, lövéseket zúdít feléje az ellenség, de ő
szerencsésen meghúzódik a fa dereka mögött és a golyók különben
is messze járnak tőle : az egyik a háztetőbe csap, a másik pedig
az úton túl levő dohányültetvénybe vágódik.
Délután 1 óra. Az ablaknál álló Hadzsia szerbül és törökül
kiáltozik és a hegyoldal lankás része felé mutogat. Először semmit
sem veszek észre, de azután látom, hogy a bokrok között jön
valaki. A han előtt, a fa mögött éppen a prjepoljei kereskedő áll,
most már ő is kiáltozik. Fönn pedig bukdácsolva jön előre az
idegen. Azt hiszem, hogy a szerb támadóink közül való és már a
fegyver után nyúlok, de Szavo rám sz ó l:
— Soldat!
— Igen, igen, de milyen katona?
A hegyoldalon jövő ember felel a kiáltozásra és Hadzsia
megnyugodva közli velem, hogy a dombtetőn túl levő török őrház
ból jön ez az ember, aki szintén török népfelkelő.
Egyik fától a másikig ugrik, lebukik a kövek közé, újra fel-
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1 == török őrház, 2 = Radocin hídja. 3 = Kis lakóház. 4 = Duran Vladics hanja.
* = a prjepoljei posta felkoncolásának helye, a = támadók pozíciói.
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kel, négykézláb m ászik; minden lövés után nagyot ugrik előre,
majd lekuporodva jön. Rettenetes így, fedett helyről nézni azt a
haláltáncot, de végre leér a domb aljába. Még csak a dohány
ültetvényen és az úton kell átjutni és itt lesz. Egészen előrehajtott
felső testtel, fegyverét jobb kezébe fogva, nekiiramodik az ember
és a következő percben a támadók sűrű lövöldözése közt beugrik
közénk a han-ba.
Sötétkék darócruha van rajta (a török katonaság régi egyen
ruhája) a lábán bocskor. Hadarva beszél, azután kávét kér és
leül a padkára.
Ezekben az izgalmas órákban sem feledkezhettem meg arról,
hogy én így fegyverrel is, — csak riportot csinálok. Nem szabad
volt megfeledkeznem, hogy a veszedelem, a künn ropogó puskák,
ami ellenállásunk és ennek a rettenetes helyzetnek minden moz
zanata az én részemre nem lehet más, mint riportrészlet.
Nem kellett sokat jegyeznem, hiszen ezek az események úgy
belévésődtek az emlékezetembe, hogy egy egész élet sem lesz elég
azok elhomályosítására. Megelégedtem tehát azzal, hogy csak a
fontosabb időpontokat jegyezzem fel. Ezeknek a puskatűzben készí
tett apró feljegyzéseknek egyik lapját fotográfiái másolatban
mellékelem.
Délután y 22 óra. A Lim felőli oldalon hét ember kapaszkodik
fel hozzánk. Most már 21-en vagyunk és én komolyan foglalkozom
azzal a gondolattal, hogy kitörjünk a hanból. Magyarázom az
embereknek, hogy egy hosszú rajvonalban át kellene menni a
hegyen és elcsíphetnők a támadókat.
Nem helyeslik a tervet és az egyik öreg muhadjir meg is
okolja ellenkezését:
— Azoknak mind Mauser-puskájuk van, nekünk pedig csak
a fele az.
Igaza van, ezekkel a Martiny-fegyverekkel nehéz lenne ellen
súlyozni az ismétlőfegyverek tüzét. Gondolkozom, hogy mit tehet
nénk és végre arra a meggyőződésre jutok, hogy vissza kell mene
külni Pribojba. El is mondom ezt a csendőrnek, de ez még mindig
bízik abban, hogy tovább haladhatunk Prjepolje felé. Előveszi az
óráját és mutatja nekem, hogy fél három, legkésőbb 3—
felé
erre jön a prjepoljei pósta, amelyet mindig erős katonai csapat kísér.
— Azok majd kiszabadítanak. Azoknak van sok Mauser-puská
juk. Majd elkergetjük a szerbeket.
3lt2 óra. Az embereim még néhány lövést tesznek, azután
lekuporodnak és mindegyik a fegyverét tisztogatja. Az arcukról
szeretném leolvasni, hogy mit gondolnak, mit éreznek ezek az
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emberek? Mit jelent ez a fegyvertisztogatás? Azt hiszik, hogy
be van fejezve a harc, vagy pedig újabb küzdelemre való készülődés ?
Rettenetes a bizonytalanságnak ez a fojtó érzése. Idegen országban,
idegen emberek között, ellenséggel szemben találgatni, hogy mi
lesz a sorsom. Nem akarom kérdésekkel ostromolni őket, hanem
leülök, kezeimbe temetem az arcomat és várok.

Véres összeütközés.

Hadzsia és Hasszán a sarokba húzódtak. Alusznak. Mielőtt a
széles padkára másznának, leteszik a bocskorukat. Engem is biz
tatnak, hogy feküdjek le. Duran újból feketét fő z ; az apró csészé
ket egy nagy érctálcára rakja és körülhordozza közöttünk.
Künn újból hevesebben indul meg a tüzelés. Mint hogyha
most jobban céloznának. Egy löveg a ház falába vágódik, egy
pedig az ablak mellett sivítva repül el.
2
óra.Szavo biztat, hogy nem sokáig tart már ez az á
Jönni fog Bisztrica felől a prjepoljei pósta sok katonával, majd
kimentenek minket. Jól v a n ; várjunk !
Nagyon megszomjaztam. Vizet kérek Durantól. Egyetlen egy
ivóedény van a házban; egy mocskos, szurtos üvegkancsó, amely
ből már a jelenlevők mindnyájan ittak. Kimosni nem lehet, mert
kevés a vizünk. Ez is csak folyóvíz, de a pohármosás kedvéért
senki sem fog fütyülő golyók között lemenni a Limhez.
Iszom hát úgy, ahogyan kapom az ita lt: a ragadó korsóból
a zavaros folyóvizet, le kell küzdeni az undort, mert nagyobb hata
lom diktál: a szomjúság. A kezemmel megtörlöm a korsó szélét
és iszom.
V 2 3 óra. A künn álló prjepoljei kereskedő nagyot kiált, azután
beugrik az ajtón. Ebben a pillanatban vágódik egy golyó az ajtó
félfába. Mi az ablakhoz rohanunk és megdöbbenve vesszük észre,
hogy az eddig láthatatlan támadók előretörtek.
Hat-nyolc szőrmekucsmás fej emelkedik ki a kövek közül,
majd három ember egész testtel jön előre. Az egyik kis kerek
sapkát visel, olyat amilyent a partvidéki dalmátok is hordanak.
A prejepoljei kereskedő lőni akar, de Szavo megfogja a karját;
várjunk, hadd jöjjenek lejebb. Tényleg előre sietnek egészen a
közvetlenül előttünk levő sziklagerinchez közelednek. Itt egy kis
vízmosásba kell leereszkedniök, hogy aztán az innenső emelkedésen
át egészen az útig jöhessenek.
A három előljövő embert követik a többiek is, vagy tíz-tizenketten. Kettőnek fez van a fején. Azt mondja Szavo, hogy azelőtt
a többiek is fezt viseltek, csak a háború kitörése után tették le.
A ruhájuk nagyon zagyva: a nadrágjuk a bő, bosnyák-nadrág
néven ismert ruhadarab, a zubbonyuk azonban sötétszürke katona-
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blous. A kis kerek sapkát viselő ember azonban az eredeti szerb
nemzeti viseletben van. Bő ingujjak arannyal hímzett rikítóan tarka
mellény. Ö jön legelői, úgylátszik, vezére a támadó bandának.
Már jönnek lefelé a vízmosás túlsó oldalán, amikor Szavo, a
csendőr, közelebb csúszik az ablakhoz. Egy kődarab és a vasrács
közé dugja fegyverének csövét, maga mellé int engem és néhány
pillanatnyi célozás útán lő.
A legelői jövő cifraruhás ember előrebukik, valósággal buk
fencet vet a levegőben és azután eltűnik a vízmosás árkában.
Szavo leereszti egy pillanatra a fegyerét és minden izgalom nélkül
egészen közömbösen mutat a fejére; jelzi, hogy fején találta a szép
szál szerb bandavezért.
Az én embereim tétovázva néztek kifelé; a támadók egy
percre lebuknak, de azután újból fölugranak. Az egyiknek a szava
is idehallik, amint kiáltja:
— Hajde 1
Biztatom én is embereimet, hogy jöjjenek. Alig mozdulnak.
Valami bolond félelem üli meg őket. Odabujok az ablak alá és az
egyik török panaszosan hadar valamit, úgy látszik, hogy imádko
zik. Felemeli a puskáját, de nem l ő ; most csak Szavo tüzel. Hihe
tetlenül kritikus percek. Hiába kiabálok, hiába buzdítom őket, csak
integetnek* és magyarázzák, hogy jobb volna elbújni. A támadók
már a vízmosás innenső partján vannak.
Megforgatom a kezemben levő Mausert, megnézem, hogy
töltve van-e. Benn van mind az öt töltény. Az ablakhoz lépek,
két kő közé igazítom a fegyver csövét, azután célozok.
Egy pillanatra mégis leeresztem a fegyvert. Rettenetes az a
gondolat, hogy én most rálőjek valakire, akit nem is ismerek, akinek
az ügyéhez semmi közöm sincs. De amint körülnézek és látom
ezeket a félelemtől dermedt embereket, nem tétovázok tovább.
Arcomhoz emelem a fegyvert, csettenve nyílik ki a „sperklapni“,
nyugodtan szeretnék célozni, de idegesen remeg a kezem. A lövés
pillanatában szememet is lehunyom, azután mint valami gép úgy
adom le a többi lövést. Csak akkor térek magamhoz, amidőn már
nincsen több töltény a fegyverben. Tölteni kell.
Elértem a célomat. Az én fellépésem új erőtt öntött az embe
reimbe. Jobbról is, balról is folyton dörrennek a fegyverek és öt
perc múlva eltakarodnak a támadók.
Csak ezután mondotta el nekem Szavo, hogy első lövésem
talált. Talán a többi is sebesített, de az első rettenetesen talált.
Megtöltöm a fegyvert és leülök a padka szélére. A többiek
zajongva tárgyalják az előbbi véres incidenst. A dél felé néző
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(A puskatüzben készített jegyzeteim egy lapja.)
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ablaknál figyelő Hadzsia azonban csöndre inti a házban levőket.
Erősen fülel és azután pár percnyi figyelés után közli velünk, hogy
Bisztrica felől erős tüzelést hall. Oda megyünk néhányan az ablak
hoz: tényleg, lenn a völgykanyarulatban nagyon ropognak a puskák.
Szavo aggodalmasan nézi az óráját és meg is mondja, hogy
mitől fé l:
— Most kellene jönni a póstának. Megtámadták.
Sokáig semmit sem látunk, pedig erősen figyeljük az utat.
Hiszen a megmentésünket várjuk onnan. Nagyon heves lehet ott
a küzdelem, mert szakadatlanul ropognak a fegyverek. Engem már
fáraszt ez a megfeszített figyelés, eljövök az ablaktól és leülök a padkára.
Érzem, hogy most már nagyon komoly a helyzet. A térdeimre
hajtom a fejemet. Ugylátszik, hogy nagyon komor lehetett az arcom
mert a derék törökök vigasztalni iparkodnak. Az egyik nép
fölkelő — bizony a nevét se tudom — őszülő, meglett ember;
odalép Duranhoz, a hantulajdonoshoz és reám mutatva pénzt ad
neki. Duran pár perc múlva pálinkát tesz elém. Viszonozni akarom
a megható figyelmet és Durannal a török elé is pálinkát adatok,
de az öreg török mosolyogva int, hogy ő nem iszik. Feketekávét?...
azt igen.
Hadzsia hangja zavar meg. Éktelenül ordítozni kezd. Hevesen
gesztikulál és a Bisztrica felé vivő útra mutat. Az ablak
hoz
ugróm és megrettenve látom, hogy az útfordulónal
három török lovaskatona ugrik előre, de a következő pillanatban
kettő élettelenül bukik le a lóról, a harmadikat pedig pár lépéssel
távolabb teríti le a lesből küldött golyó.
— P o szt! P o szt! — magyarázza Szavo. A prjepoljei póstát
támadták meg.
Újabb két lovas tűnik elő az úton. Fegyverropogás: mi elszoruló
szívvel lessük a továbbiakat, de ez a két lovas megmenekült.
Egészen a sziklafal mellett jöttek és így nem vehették célba őket
a támadok. Lessük és reméljük, hogy talán mások is jönnek utánnuk, de nem; — senki. A két lovas is megáll.
Tovább jönni azonban nem mernek; megfordulnak és elvágtatnak vissza Bisztrica felé, mi pedig itt maradunk ismét egyedül,
elvágva a világtól, segítség, oltalom nélkül.
3
óra: Három-négyszáz lépésnyiről ismét erős tüzelés. Emb
reim néhány lövést tesznek. Künn újból megered az eső. A Lim
sárgás és zavaros. Kalandos menekülési tervvel foglalkozom. Jó lenne
csolnakon menekülni vagy elég lenne egy kis tutaj is. Levinne a
víz Pribojig.
4 óra: Erős puskatüzelés Priboj felöl. Pár perc múlva egy
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halálrafáradt ember esik be az ajtón. Fuldokolva mondja el, hogy
Banje alatt erős szerb banda á ll; tehát reggel óta elzárták az útat
Priboj felöl is.
V* 6 óra
:Egészen besötétedett. Mindnyájan a padlón
gunk. Egymásután három-négy dörrenés hallatszik egészen közelről:
belőttek az ablakon. Egy pillanat alatt tnindnyájan a földön fek
szünk. Szavo a fogait csikorgatja és csöndesen szitkozódik. Azután
ő emelkedik fel. Lassan kúszik az ajtóhoz; félretólja a reteszt.
Melléje mászom én is. Szavo int, hogy csöndesen maradjak. Óva
tosan nyitja ki az ajtót, de csak annyira, hogy a puskacső kiférjen
az ajtón. Én melléje fekszem. A fegyverem csövét egészen ráfek
tetem az övére, azután vaktába tüzelünk ki a sötétségbe. Csak két
löveget találunk a falban.
Most már látom, hogy a helyzet tarthatatlan. Itt rövid időn
belül vérfürdőt rendeznek a támadók. Eszembe jut mindaz, amit
a szerb bandaharcokról hallottam. Egészen valószínűnek tartom,
hogy fe l fo g já k gyújtani a házat. Ki fognak füstölni minket, hogy
aztán könnyebben végezhessenek mindnyájunkkal.
Semmi reményem sincs arra, hogy velem kivételt tegyenek
A törökök egykedvűbben veszik az ügyet és úgylátszik, hogy nin
csen bátorságuk a han elhagyására.

Menekülni!

Este fél hét óra. Még mindig a földön kuporgunk. Künn elállt
az eső. Erősen fülelünk. Semmi nesz. Mint hogyha eltávoztak volna
támadóink. Szavo azonban azt állítja, hogy ez csak csel. Várják,
hogy kibújjunk. Én mégis ragaszkodom a meneküléshez. Megmon
dom Szavonak, hogy én feltétlenül megyek.
Ha senki sem vállalkozik a szökésre, egyedül megyek vissza
Pribojba. Én ugyanis a sötötségben bíztam; abban, hogy nem fog
nak észrevenni. Itt benn pedig biztosnak látszik a halál.
Hosszú izgalmas tanácskozás a hanban lévő húsz török kö
zött. Végre előáll Szavo, hogy ő jön. Neki kötelessége velem menni,
mert a védelmemre rendelték. Én biztatom a többieket is, hogy
jöjjenek. Magyarázom nekik, hogy majd kisebb csoportokra ősz
iünk és a Lim partján valahogy visszajutunk Pribojba. Huszonegyen
vagyunk a hanban a később jöttékkel. Lesem, hogy mit szolnak az
emberek a tervemhez. Duran, a hantulajdonos agitál legjobban a
távozás ellen. Kétségbeesetten ismételgeti:
— Ti elmentek, engem megölnek!
Biztatom, hogy jöjjön velünk ő is, de csak a fejét csóválja s
valamit mormogva mutogat a han berendezéséve meg a hátulsó
pitvarban lévő nagymennyiségű beraktározott dohányra. Úgylátszik,
hogy a holmiját félti. Nem akarja itthagyni kis vagyonkáját. Most
Hadzsia is megszólal. Folyton a halántékéra mutat, amikor mondja:
— Erdő tele puska 1 Agyon fognak lőni 1 Maradj itt 1
Mégis akadtak vállalkozók, akik belátták, hogy a hanban
maradás veszélyesebb, mint a szökés. Összeállt hát a kis csapat.
Velem voltak a következők:
Szavo Cupara csendőr, priboji lakos, Elmasz és Osman musztafeszek, priboji lakosok, Zahir bég Praso priboji lakos és Salih
aga Turkovics prjepoljei lakos.
Mindnyájan felkészültünk. Indulás előtt azonban eszünk. Ne
kem már csak kenyerem van, a többinek sincs más élelme. Három
tojás van még a hanban. Duran rántottét csinál egy szurtos érc
tálon és nekem adja. Nagyon éhes vagyok, még ki is kenem a
tálat. Szavo figyelmeztet, hogy ne egyem meg az egész kenyeret;
tegyek egy darabot a zsebembe. Hátha elrekedünk valahol az úton.
Becsomagolom a kis kenyérdarabot, gondosan begyömöszö
5*
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löm a zsebembe. Melléje kerül egy rozsdabarna kődarab is, ame
lyet még a délután folyamán alig három ujjnyira a fejem fölött
pattantott le egy ellenséges löveg. Már indulni szeretnék, de Salih
aga, a kis társaság legöregebb tagja azt mondja, hogy nem lehet.
Erősen világít a Hold a szakadozott felhők közül. Felejthetetlen
percek következtek most. A törökök letérdepelnek a földre, kelet
felé fordulva és Allahhoz fohászkodnak.
Sohasem fogom elfelejteni ezt a jelenetet. A négy térdelő
török, amint hol lehajolnak, hol felemelkednek, a puskájára támasz
kodó török csendőr és a többi remegő, néma ember. Összekulcsolódtak
a kezeim és már attól tartottam, hogy kicsordulnak a könnyeim.
Nehéz percek voltak. Összeszorult szívvel, az emberi tehetetlenség
teljes tudatában kérem az Istent, hogy segítsen. Egyet kérünk
mindnyájan, hogy takarják el a felhők a Holdat, mert holdfényben
nem indulhatunk el.
És az a csöndes, hidegfényű Hold, amelyet olyan sokszor
néztem kényelemben, biztonságban, amely oly sokszor édes álmo
dozásba ringatott, most gúnyosan néz reám. Nem akar elbújni és
én úgy látom, mint hogyha gyilkosán vigyorogna, mintha meg
akarna ölni. Az ablakba rakott kövek nyílásai között nézem nagy
ezüstös tányérját, amely elárasztja fényével a Lim fodros tükrét, a
meredek sziklafalak éleit és azt a göröngyös, sáros utat, amelyen
mi menekülni szeretnénk vissza az életbe — ki innen a halál kuny
hójából.
F él 8 óra. A Hold eltűnt. Sötét van. Salih aga int, hogy in
dulhatunk. Végig néz rajtam és megmagyarázza, hogy világos színű
felöltőm vesztemet okozhatja, nagyon jó célpont. Rá kell öltenem
tehát a sötétebb színű gummiköpenyeget is. Fehér inggalléromat
be kell tűrni és Salih aga is leveszi fejéről fehér turbánját.
A han-ban maradókhoz még egy kérésünk van ; hogy az út
felőli oldalon lőjjenek ki az ablakon. Tereljék oda a támadók
figyelmét, hogy mi észrevétlenül surranhassunk ki a Lim felőli
oldalon.
Négykézláb másztunk le a folyóig. Érzem, hogy forróság önti
el a testemet; a kezemben görcsösen szorongatom a Browningot.
A cipőm sarka egy kicsit megkoppan egy kövön; már ez is nagy
zaj. Az előttem menő Elmasz hátra szó l; pisszent, hogy csönde
sebben járjak. Künn a kerítés mellett egy fehérbe öltözött alak ül.
Lefátyolozott török nő. A hanban lévők valamelyikéhez tartozik.
Érdekes, hogy a künn lévő veszély dacára sem jött a férfiak közé.
Szavo megy legelői, utána köpenyegébe burkolódzva Salih
aga, azután a többiek és a sor végén megyek én. Lenn vagyunk

Szavo Cupara, a csendőr.

Salih aga Turkovics.
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már a Lim vize mellet. Belépünk a vízbe és lassan kúszunk előre
az egyik kőről a másikra.
Rettenetesen izzadok. Sapkám alól csurog az izzadság és a
lábam a folyó hideg vizében fürdik. Nekem hátrafelé is kell figyel
nem. Megfeszítem minden idegszálamat és tátott szájjal, szemeimet
tágra nyitva mászom előre. Szinte elfúlok. Mellem zihál és olyan
jó volna megállni, kifújni magamat, de nem lehet, az is hangos
volna. Nekünk pedig az árnyéknál is csöndesebbeknek kell lennünk.
Minden levélrezgést meghallok. A lejtőn előregurul egy kis
kavics vagy valami madár rázta meg a szárnyait az egyik bokor
ban; mindegy: mi már megállunk, lekuporodunk és az ellenséget
várjuk. Elhatározom, hogy megsebesülés esetén, amíg eszméletem
nél vagyok, elkeseredetten fogom magamat védelmezni a megcson
kítás ellen.
Gondolatban elbúcsúzom azoktól, akik kedvesek nekem ebben
az életben és azután Istenhez fordulok. Nem volna teljes ez a
riportom és nem volna hű ennek a menekülésnek a leírása, ha
elhallgatnám azt, ami a rettenes négy órai kúszás alatt egyedül
adott enyhet és megnyugvást. Riporterek és haditudósítók Írásaiban
talán nem szokott előfordulni ez a beismerés, hogy: imádkoztam.
Olyan forrón, olyan bensőségesen, mint még sohasem— és a halálra
készültem. Szívesen felcseréltem volna a Browningot egy'M áriaéremmel vagy egy rózsafüzérrel.
De még nincsen semmi baj. Felkelünk és megyünk tovább.
Az útra kell felmásznunk, hogy átkelhessünk a Radocin folyócskán.
A távolban tűz fénye villog, Salih aga megáll. Összebújunk és a
törökök tanácskoznak. Erőtlenül gubbasztok a sárban. Szavo meg
súgja nekem, hogy újból le kell mennünk a folyó köveire, mert
Banje alatt az úton a szerbek táboroznak. Valami monoton ének
hangfoszlányai jutnak ide és pár perc múlva már a guzslica hang
ját is kiveszem.
Már régebbről ismerem ezt a rettenetes egyhúrú hangszert,
de most itt az éjszakában valami halálmadár vijjogásának tűnt a
muzsikája.
Kibújt a hold. Meglapulunk egy sziklafal mellett és várunk.
Öt perc múlva újból eltakarja egy jótékony felhő és mi mehetünk
előre. Nem tudom, hogy már mióta jövünk, teljesen elvesztettem
az időmérési képességemet. Talán egy órája jövünk, de lehet egy hét is.
Csak amikor már feltűnnek Priboj legszélső házai, gyújtok
gyufát és megnézem az órámat. Fél tizenkettő v a n ; tehát négy
óra hosszat kúsztunk. Három fegyveres ember jött velünk szembe.
Kísérőim valami egészen különös sípjelet adnak, ezek viszonozzák.
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Pár pillanat múlva már együtt vagyunk és a kimerültségtől félig
aléltan dőlünk be a „Hotel Priboj“ ajtaján.

Másnap reggel a Priboj fölött álló kis erőd őre jelentette,
hogy éjfélután három órakor nagy tüzet láfott Brisztica irányában
az országút mellett. Duran Vladics han-ja égett le.
Másnap estig voltam még Pribojban, de azok közül, akiket
a han-ban hagytunk, senki sem tért vissza. Tizenöten maradtak ott.
Harmadnap Uvac-ban voltam. Ott már minden percben várták
a török blokkház fölött lévő Race karaula (őrház) megtámadását
és november 10-én elesett Priboj is. Ju sz u f bég a legnagyobb
alázattal fogadta a várost okkupáló szerb őrnagyot, akinek csapata
előtt garázdálkodott az a banda, amely október 25-én hat óra
hosszat zúdított reám puskatüzet Duran Vladics hanjában.
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