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A CSONTNYELŰ KICSI PISZTOLY 
 
 

Jön a tavasz, jön a fecske, elmegyünk elébe, elébe, 
Szép hazánkba visszamegyünk cserébe, cserébe, de cserébe, 
Szarka csörög a fedélen, várnak minket arra délen, 
Szép magyar, szép magyar, szép magyar vidéken. 
 
    Ezt a víg nótát énekelték 1916 őszén az oroszfogságból 
hazatérő magyar hadifoglyok, amikor az osztrák- magyar és az 
orosz vöröskeresztes egyesület megegyeztek abban, hogy 
kölcsönösen hadifoglyokat cserélnek ki úgy, hogy amennyi 
orosz hadifogoly fog hazamenni Oroszországba 
Magyarországról, ugyanannyi hadifogoly fog hazatérni 
Magyarországra Oroszországból. 
    Hogyne lett volna jókedvük, amikor mindnyájukat várták 
odahaza. Egy részét várta a szerető hitvese a gyermekekkel, a 
mást a szülők a testvérekkel és voltak olyanok is, akikért ifjú 
leányszívek dobogtak, akik hűséget esküdtek, amikor 
könnyhullatás közt búcsúztak el egymástól. 
    Amikor a vonat hozta őket a szülőhazájuk felé az orosz 
síkságon, mintha még a vasúti kocsik kerekei is vígabban 
csattogtak volna, mint máskor, mintha azt a ritmust verték 
volna: hazafelé, hazafelé, hazafelé. 
    Mindnyájuknak jókedvük volt Kovács Sándor kivételével. 
Őt bántotta valami. Ez fel is tűnt azoknak, akik vele egy 
kocsiban utaztak, s többen gúnyosan meg is jegyezték, hogy: 
,,mi van Kovács, tán sajnálod, hogy ott kellett hagyni a 
bárisnyádat”. Hát ezt el is találták, mert valójában ez bántotta. 
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    Amikor Kovács Sándor szakaszvezető 1915 tavaszán orosz 
fogságba került, a többi fogoly társaival együtt elvitték az 
omszki fogolytáborba. Megérkezésük után egy hónap múlva a 
táborparancsnok tudtukra adta, hogy az orosz gazdák foglyokat 
kérnek ki munkára, s akik ki akarnak menni, azok iratkozzanak 
fel. Kovács Sándor is nyomban feliratkozott abban a 
reményben, hogy legalább szabadon járhat, még ha dolgozni 
kell is, nem lesz olyan unalmas, mint a fogolytáborban. 
Összeiratkozás után nem telt el még két hét sem és a 
fogolytáborban megjelentek az orosz gazdák, akiknek 
hadifoglyokra volt szükségük. Természetesen a gazdáknak meg 
volt engedve, hogy a jelentkezők közül tetszésük szerint 
választhassanak. Minden esetre, még ha az orosz gazdák nem 
is voltak fehércselédek, mindenikük az ügyesebb foglyokat 
szemelte ki. Így történt hát, hogy Kovács Sándort az elsők 
között kiválasztották, mert ne feledjük el, hogy Kovács Sándor 
szakaszvezető legényember volt. Úgy testileg, mint fizumra, s 
mint megjelenésében kifogástalan volt. 1914 évben, vagyis 
amikor megkezdődött az első világháború, azon az őszön 
kellett volna leszerelnie a tényleges katonai szolgálatból. Azt 
mondják az ilyen korbéliekre, hogy virágzókorban vannak. 
Voltak is a falujában férjhez adó lányok, akik közül többen is 
számoltak arra, hogy Kovács Sándor el fogja venni feleségül, 
de a számításukat a háború egy időre keresztülhúzta. 
    Amikor a kiválasztás megtörtént elindult a gazdája után, 
azonban nem kellett hosszasan gyalogolnia, mert ott volt egy 
egyes fogat, amelyen mindketten elhelyezkedtek és indultak 
hazafelé. Útközben teljesen idegennek érezte magát, mivel 
egymás beszédét nem értették, mint a némák ültek egymás 
mellett, s ez még jobban elkedvetlenítette. 
    Hazaérkezésük után a gazda mindent megmutogatott neki, ő 
nyomban megállapította, hogy jó gazdaságba került, aminek 
örvendett, hiszen az édesapja is a jobb gazdák közé tartozott. A 
községi vezetőségben is mindig benne volt, s több ízben kérték 



11 
 

ki tanácsát, javaslatát, a házánál pedig a rend és a tisztaság 
uralkodott, amihez hozzájárult a háziasszony is, aki szintén 
szerette a rendet és a pontosságot. Nem lehet csodálkozni, 
tehát, hogy Sándor, aki szüleinek egyetlen gyermeke volt, jó 
nevelésben részesült. 
    Miután körülnéztek a gazdaságban, bementek a lakásba, ahol 
őket készétellel fogadták. A háziasszony szintén, mint a gazda 
rendes gazdasszonynak nézett ki, de ezzel is, mint a némák 
csak integettek egymásnak.  
    Hiába hogy ők, sem a gazda, sem a felesége, sem Sándor ez 
idáig egymást nem látták, egymásnak nem vétettek, mégis 
Sándorra nem mint idegenre, hanem mint ellenségre 
tekintettek. Volt még a családban egy harmadik személy is, 
akivel, amikor Sándor kezet fogott ennek már nem volt idegen, 
sem ellenség. Ez a harmadik személy nem volt más, mint a 
háznak egyetlen gyermeke egy 19 éves nagyon szép és ügyes 
leány, akit Lenocskának hívtak. Ő olyan volt, mint a mesebeli 
királyleány, akinek egyik szeme mindig sírt, a másik pedig 
nevetett. Amikor egymás szemébe néztek mind a kettőnek 
megmozdult a szíve, mert a szerelemnél nincs vallási, nemzeti 
vagy rangbeli kérdés, még csak beszéd sem kell, mégis 
megértik egymást. Amikor Lenocska egyedül maradt nem tudta 
visszafojtani a könnyeit, mert egy olyanba lett szerelmes, 
akinek nem lehet soha a felesége, hiszen akit megszeretett, az 
messzi Magyarországról való idegen, s ki tudja tán lehet is neki 
odahaza jövendőbelije, aki hazavárja, s akinek esetleg ígéretet 
is tett a házasságra vonatkozólag. 
    Sándor sem volt jobb állapotban. A szívével ő is megszerette 
Lenocskát, de még csak gondolni sem mert arra, hogy mint egy 
idegen hadifogoly ajánlatot tehetne a szerelemről, hiszen még 
egymás beszédét sem értik. Így teltek egymás után a napok s a 
hónapok. Sándor, aki már odahaza is értett a gazdálkodáshoz 
hamar elsajátította az ottani gazdálkodás módozatait s kezdett 
oroszul tanulni. Úgy a gazdája, mint annak felesége teljes 
bizalmat helyeztek belé, úgy hogy már rendes családtagnak 
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tekintették, és a gazdaság vezetését is teljesen rábízták. 
Mindenben rendes és takarékos volt oly annyira, hogy már a 
katona ruháját is lecserélték civil ruhára, külön hétköznapi és 
külön ünnepnapi ruhát kapott. Mindez rendben lett volna, ha 
Lenocskával nem tartoztak volna egy családba. Sokszor 
megtörtént, hogy amikor Lenocska az udvaron dolgozott 
valamivel, ő az istálló ablakából sokáig nézte, s közbe-közbe 
egy- egy sóhaj szállt fel a melléből. Máskor pedig ennek a 
fordítottja volt. Ha Sándor az udvaron dolgozott, Lenocskának 
mindig a belső szobában akadt tennivalója. Innen nézte sokáig, 
s könnyített a szívén, hogy egy-két csepp könnyet hullatott 
utána. Sokat jártak együtt dolgozni a mezőre is. Munka közben 
mindenről beszéltek, csak arról nem esett szó, ami 
mindkettőnek a szívét olyan erősen nyomta. Így ment ez egy 
darabig. Sándor már jól beszélt oroszul, elmondta az otthoni 
szokásokat. Mindenről beszélt csak éppen szerelemről nem, 
pedig a lányt az érdekelte volna a legjobban. Egyszer a lány 
akaratán kívül kérdezte meg, hogy van e neki odahaza olyan 
lány barátja, akinek ígéretet tett volna a jövendőre 
vonatkozólag. Sándor ekkor már tisztában volt, hogy a lány őt 
szereti és őszintén azt felelte, hogy egyáltalán nincsen a szülein 
kívül senki, akiért vágyódnék haza. Ez a beszéd egy alkonyat 
táján volt, amikor a mezőről hazafelé tartottak. Nem volt senki 
körülöttük, csak a végtelenben elterülő nagy síkság s fejük 
felett az Isten szabad ege. Sándor már nem tudott uralkodni 
magán, megfogta a lány kezét s szembefordult vele. Ekkor 
vette észre, hogy a szeme könnyes és csendesen zokog. Sándor 
átölelte, magához szorította, megcsókolták egymást és örök 
hűséget esküdtek egymásnak. Ettől a perctől kezdve, 
valahányszor egyedül voltak mindig a jövőjük fonalát szőtték. 
Azt tervezték, hogy ha a háborúnak vége lesz, mint férj és 
feleség fognak hazamenni Magyarországra. Azonban 
számításukat keresztül húzta egy napon az az értesítés, mely 
szerint Sándor neve is belekerült azon kimutatásba, amelyen a 
hazamenő foglyok neve volt összeírva. A legnagyobb baj az 
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