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Hely őr ség a si va tag ban

I.
La ver borg ha nyatt dől ve fe küdt az ágyon. Tik kasz tó dél- 

előtt volt. A nap szín te len iz zá sa át vert a szem hé ján. A
ne he zen be szí vott le ve gőt egy-egy hir te len fú jás sal dob ja
ki a tü dő, hogy az után kí nos, las sú emel ke dés sel új ra be- 
lé le gez ze. Mel let te Kolseff fe küdt mez te le nül az ágyon,
ve rej té kez ve aludt, és vé kony hab fosz lá nyok tán col tak a
szá ja szé lén… Egy pő ré re vet kő zött em ber pok ró cot pró- 
bál te rí te ni az ab lak ra, ame lyen tág ké vék ben özön lik be
a sár ga nap. A szem köz ti me szelt, fe hér fa lon egy polc vo- 
nul vé gig, raj ta sap kák, köny vek, üve gek és ol dal fegy ve- 
rek… Sen ki sem be szél, sen ki sem moz dul. A hő ség, mint
egy sár gá san osz ló, sej tel mes szörny ül a kis fe hér vá- 
lyog ci ta del lán. Két-há rom hé ten be lül meg kez dő dik az
„off en zí va”. Az idei, az ko moly lesz. Ál ta lá ban off en zí vá- 
nak azt a rend sze res fel vo nu lást ne ve zik, amellyel a had- 
se reg elő nyo mul a név leg fran cia, de va ló já ban még meg- 
hó dí tat lan te rü le te ken. Ez min den év ben ősszel kez dő dik
és el tart ta va szig. Ilyen kor új gar ni zo no kat lé te sí te nek,
be ve ze tik a him lő ol tás és az adó kö te le zett ség szent vív- 
má nya it, és a bün te tő tá bor név alatt mű kö dő, in gye nes
utász kü lö nít mé nyek tö me ges mun ka erők kel sza po rod- 
nak, a meg rend sza bá lyo zott tör zsek cso port ja i val, akik
min den fé le vét sé ge ket kö vet nek el, mi vel nem tud ják he- 
tek alatt meg ta nul ni azt, ami vel a hó dí tó is csak év ez re- 
dek alatt jött tisz tá ba. Vi szont utak kel le nek, és ide a po- 
kol ba iga zán nem jön nek nap szá mo sok, kü lö nö sen in- 
gyen nem, még ak kor sem, ha dur va bá nás mód ban és
rossz koszt ban ré sze sí tik őket.
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A csapatösszevonások még a „szi esz ta” vé gén tör tén nek.
Szép las san, szin te ész re vét le nül. Le vált ják a ré gi hely őr- 
sé ge ket, a stra té gi ai pon to kon el he lye zik az újon cok ból
összeállított pe lot to kat, az után né hány hét csend van, és
vé gül las san meg kez dőd nek a csa pat moz du la tok, mi kor
a leg for róbb nyár már el múlt.
La ver borg szá za da a meg ér ke zés után foly tat ta a szi esz- 

tát. A szi esz ta annyit je lent, hogy a nyár leg me le gebb he- 
te i ben dél előtt tíz től dél után ötig a lé gi o nis ta kö te les az
ágy ban fek ve el töl te ni az ide jét. A me leg ilyen kor a leg- 
edzet tebb eu ró pai szá má ra is el vi sel he tet len. So kat a szi- 
esz ta sem hasz nál. Egész nap jég hi deg zu hany alatt áll va
le het ne csak el vi sel ni ezt. Zu hany? Ezen a vi dé ken drá ga
a víz. A na pi ivó adag gal is ta ka ré kos kod ni kell. Csak a fá- 
rasz tó gya kor la to kat szün te tik be, és a hús ada go kat csök- 
ken tik.
A szi esz ta ja vá ban tart. El bá gyadt, tik kadt, gő zöl gő em- 

be ri tes tek szin te élet te le nül he ver nek az ágya kon a do- 
hos, mos lé kos le ve gő ben. És egy szer re fel har san a ri a dó.
Mi az, ta lán az ara bok? Szé de leg ve és fél ájul tan öl töz köd- 
nek… A pus ka sú lya el bír ha tat lan. Még a lép cső höz sem
ér nek, és a ru há juk már csu rom vi ze sen ta pad a tes tük- 
höz. Kép te len ség az ud va ron áll ni a na pon! De azért ott
áll nak. A mell vé den az őr nem hagy ja ab ba az alar mot. El- 
vi sel he tet len ez a re cse gés! Nem az ara bok, ha nem va la- 
mi ma gas ran gú fel jebb va ló. Meg őrült hogy ilyen kor jön?
Pon ti őr mes ter a zub bo nyát gom bol va szá guld és bo zon- 
tos szem öl dö kei rán ga tóz nak. A káp lár vé gig ro han a sor
előtt és ki nyúj tott kar ral vizs gál ja fölül a zsi nór mér té ket.
Min den ki ájul do zik, az után ki nyí lik a ka pu, és há rom ka- 
to na tiszt gu rul be egy au tón, pu há ra fő ve. A trom bi ta el- 
hall gat. A tisz tek ki száll nak, ar cuk ról pa tak zik a víz, a so- 
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főr li heg ve le ve gő ért kap kod, és a ka pi tány, aki a fél holt
bi zott sá got ve ze ti, re ked ten ki a bál a káp lár nak:
–  Ad ja nak vi zet a so főr nek gyor san, és mos sák le va la- 

hol. – a so főrt ki húz zák az ülés mö gül, a gép még jár, az
egyik tiszt le ál lít ja. Ben zin bűz re meg a le ve gő ben és az
őr mes ter je lent. A szá za dos elő vesz egy ívet a bel ső zse- 
bé ből. Az ív ről csö pög a víz. Ol vas ha tat lan. El dob ja az
egé szet. Az őr mes ter hez for dul:
– Hu fe i sen köz le gényt meg va sal va, erős fe de zet tel Oran- 

ba kell kül de ni.
Nagy csend. A hang új ra re cseg:
– Hu fe i sen, lép jen ki a sor ból!
Az őr mes ter vég re ma gá hoz tér.
– Hu fe i sen meg halt, mon com men dant.
– Mi kor?
– Me ne te lés köz ben hő gu tát ka pott.
– Mer de!… Ki lát ta?
Az őr mes ter har so gá sá ra La ver borg és Da vid ki lép nek. A

nap ép pen me rő le ge sen áll a göm bö lyű erő dud var fö lött.
Az au tó alatt sö tét kis olaj tó csa kép ző dik. Az egyik le gény
ki zu han a sor ból. El vi szik.
– Ti lát tá tok Hu fe i sent meg hal ni?
Da vid fe lelt az ő sa ját sá gos ka to nai stí lu sá ban:
– Mi az, hogy lát tuk, mon com men dant? Még el is te met- 

tük.
– El hoz tá tok az írá sa it, az azo nos sá gi lap ját és a fel sze re- 

lé sét?
– Nem hoz tuk el, mon com men dant.
–  És mi ért nem hoz tá tok el? Most ma ga fe lel jen, ma ga

má sik.
–  Mosch ko witz köz le gény ájul tan fe küdt, és ne kem őt

kel lett a csa pat tes tig tá mo gat nom. Tel jes fel sze re lés sel.
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Kép te len let tem vol na még bár mit is hoz ni.
– Nem szö kött meg ez az em ber? Vi gyáz za tok! A nya ka- 

tok ba ke rül het, ha el hall gat tok va la mit. Hogy halt meg az
a Hu fe i sen?
–  Csú nyán mon com men dant – ad ta át ma gát Da vid a

kel le mes visszaemlékezésnek. – Hir te len vö rös lett, az- 
után zöld, majd sár ga, ké sőbb egé szen li la színt ka pott az
ar ca, és vé gül meg fe ke te dett. Ak kor La ver borg el te met te.
– Van er ről va la mi jegy ző könyv?
– Igen is – fe lel te az őr mes ter.
– Rom pez!
Az erőd ka pi tá nya ed dig csend ben ci ga ret tá zott. Mind ez

az őr mes ter re tar to zott. Mi u tán a ka to nák el szé de leg tek,
oda lé pett a bi zott ság hoz.
– Mit csi nált ez a Hu fe i sen?
–  Kém volt. Ta lál tak ná la egy vö rös fol tos, szür ke map- 

pát. Ezt a map pát most egész Af ri ká ban haj szol ják. Ha a
fic kó sze ren csé jé re nem hal meg, ak kor Oran ban sok
min dent el be szélt vol na. Oran ban na gyon könnyen be- 
széd re bír ják őket. Mond ja, nincs itt va la hol hi deg fe ke te- 
ká vé ja vagy te á ja, a min de nit ne ki!
…Min den ki le vet kő zött új ra, és nyög ve hul lot tak az

ágyak ra. La ver borg elő vett a fe je alól egy szür ke map pát
és buz gón ta nul má nyoz ta. A map pa fe de lén vö rös folt
volt, va ló szí nű leg vö rös bor tól.

II.
Kolseff a kö vér orosz, Lu cas és Jott mint bí rák ül tek egy- 

más mel lett, Ringe le in, Je ro me és a két Bur ger fi vér a be- 
já rók kö rül he lyez ked tek el, hogy sen ki se hall ga tóz has- 
son. A disz nó ól sze rű csap szék két he lyi ség ből állt. Vá- 
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lyog fa lak, ame lyek ből szal ma da ra bok áll tak ki, a pad lón
gyé kény. Asz tal vagy szék se hol, a göm bö lyű te tő ről egy
fi á ker lám pa ló gott le, is ten tud ja, hol sze rez ték, és egy
nyol cas szám nak a kacs ka rin gó ja még most is lát szott,
mint a lám pa szol gá la ti ide jé nek em lé ke. A ki seb bik he lyi- 
ség ben egy sön tés asz tal volt, ame lyen hi deg bir ka hús da- 
ra bok, kusz kusz, és né hány üveg állt. A hús és sü te mény
or gan tin nal volt le ta kar va. Az or gan ti non fá radt, nagy le- 
gyek pi hen tek. A le ve gő zsong a le gyek től, és at tól a tom- 
pa zú gás nak ha tó ér zés től, amit a fe hér fa lak ról
visszaverődő, bán tó fény okoz. Va la hol egy re kedt fo no- 
gráf zör gött. A vén tu laj do nos ho má lyos po ha rak ban
hoz za a ru mot. Gu rul a koc ka, csö rög a pénz, az ar co kon
egész ség te len, nyir kos fény fol tok ül nek, pi páz nak, re ked- 
ten or dí toz nak, töl tik az időt, mint szá raz, ap ró ra őrölt
húst egy lát ha tat lan hur ka bél ben.
A szom szé dos he lyi ség ben csend van. Itt ül együtt a

vész tör vény szék. Ha va la ki be kuk kant, rög tön koc káz nak
és or dí toz nak. Az után megint ko mo lyan, hi de gen néz nek
az előt tük gug go ló Da vid ra, aki mö gött, mint őr, eset leg
mint hó hér, Ah med moz du lat lan alak ja ma ga so dik fel.
– Te tud tad, hogy Hu fe i sen nél van nak az ok má nyok?
– No és ha tud tam? – fe lel te ő dal la mos, ősi, kér dő for- 

má já ban, amellyel fel há bo ro dást, hi deg vért, meg ve tést
vagy szo mo rú sá got tu dott ki fe jez ni egyet len egy ár nya lat
mo du lá lá sá val. – Te gyük fel, hogy tud tam – mond ta je len- 
leg a meg vet ve kér dő for má ban –, ak kor is mit csi nál hat- 
tam vol na? Vagy szól tam vol na a tü dőm nek, hogy le gyen
szí ves lé leg ze tet ven ni? Fe küd tem ott, ki tud ja, med dig, és
mi kor csil la gok vol tak, ma gam hoz tér tem. Ak kor ez a La- 
ver borg azt mond ta, hogy a má sik nak fuccs. Mon dom ne- 
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ki: hol az a sze gény disz nó? Azt mond ja: li la lett, az után
sár ga lett, az után zöld…
– Vé gül fe ke te. Ezt már mond tad. Ha La ver borg el te met- 

te, ak kor ki kel lett vol na új ra ás nod.
–  Jó vicc. Úgy él jek. Én alig tud tam jár ni, és ak kor majd

ások ne ked. Kü lön ben is, mi nek kel le nek azok a dol gok?
Én kí vül ről tu dok min dent.
– Nem ar ról van szó – mond ta Jott. – Ar ról van szó, hogy

te eset leg el lop tad az írá so kat, a fény ké pe ket, és most le- 
ta ga dod.
– Én kö pök rá tok. Én utál tam azo kat a va ca ko kat, mert

csak bajt csi nál nak. Ha ná lam len ne, sür gő sen oda ad nám
va la me lyik tek nek.
–  És hon nan tu dod, hogy La ver borg nem vet te ma gá- 

hoz?
– Mi ért vet te vol na ma gá hoz? Nem úgy néz ki, mint egy

ha lott rab ló. Egyik tek re sem ha son lít. És azt hi szem, sok- 
kal job ban el volt fog lal va az éle té vel. Kü lön ben is, egy
szót sem ér tett vol na be lő le. És egy ál ta lán, mi kö zöm ne- 
kem ah hoz, amit ez a La ver borg csi nál?
…Va kí tó for ró ság ter pesz ke dett a me szelt fa la kon, és

egy ócs ka in ga óra, mint va la mi ki vé nült éne kes, min den
fer tály kor ar ti ku lát lan kí sér le te ket tett ar ra, hogy el üs se a
ne gye det. A szom széd ivó ból át hal lat szott a koc ka zör gé- 
se. Vég re is Da vid meg un ta a dol got és fel állt.
– Elég volt eb ből a cir kusz ból ne kem. Ha va la me lyik tek- 

nek nem tet szik, amit mond tam, az pró bál jon meg le szá- 
mol ni ve lem. – Ah med ki nyúj tot ta fe lé je té to ván a ke zét,
de a vád lott ro ham ké se egy pil la nat alatt a ha sá nak sze- 
ge ző dött: – El in nen!
Csak egy pil la nat ra le pő dött meg az óri ás, és ez alatt Da- 

vid már el tűnt a szom széd he lyi ség ben. A töb bi ek
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összenéztek. Vég re is sem mi biz to sat nem tud tak. In kább
La ver borg volt gya nús, mint a zsi dó.
Ké sőbb a lé gi o nis ták meg ütöt ték az egyik fa lu be lit. Hár- 

man is ér kez tek se gít sé gé re, mi re a lé gi o nis ták eze ket is
meg ver ték. Fu tó lé pés ben ér ke zett az őr já rat, nyolc em- 
ber ből állt, és ők is be le avat koz tak a ve re ke dés be. A had- 
nagy ta ka ro dót fú va tott, és a ré szeg ka to nák a há rom si- 
ká tor ból ál ló köz sé gen ke resz tül visszamentek az erőd be.
Ál ta lá ban ez volt a na pi prog ram. Ezen az es tén sze ren- 
csét len ség tör tént. Lu cas át akart men ni a kan tin ba, és a
bás tya ma gas sá gá ból egy szik la da rab zu hant a fe jé re.
Nyom ban ször nyet halt.
– Nyolc – mond ta sá pad tan Ringe le in Kolseff nek, mi u tán

Lu cast el te met ték a domb ol dal kis te me tő jé be, és el dör- 
dült fe let te az utol só sor tűz.
– Nyolc – mond ta a hosszú Kurt a kis Jo han nak.
– Nyolc – mond ta el gon dol koz va Da vid La ver borg nak. –

Ta lán ez vé let len volt?
La ver borg hall ga tott.
–  Vagy ta lán még sem Hu fe i sen volt?… De hát ak kor ki?

Mi kor a sze ren csét len ség tör tént, Je ro me és a két Bur ger
az ud va ron áll tak. A fél ke gyel mű Cit rom be teg. Ah med?
Nem lát szik vé reng ző nek. Ma rad te hát Ringe le in, Kolseff,
Jott és én. Én, azt hi szem, nem vol tam, Ringe le in vagy
Kolseff? Vagy vé let len?…
– Vé let len volt – ál la pí tot ták meg a nyol cak, mi u tán há zi

vizs gá la tot tar tot tak az ügy ben. Azért ez után sem mer tek
há tat for dí ta ni egy más nak. Éj jel a pus ka szí jat a csuk ló juk- 
ra csa var ták, és úgy alud tak el, fegy ver rel a ke zük ügyé- 
ben. De le het, hogy va ló ban csak vé let len volt.
A szi esz ta utol só nap ja i ban már egy re nyil ván va lóbb volt

a ké szü lő dés. A kö ze le dő off en zí va csal ha tat lan je lei mu- 
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tat koz tak. A kör nye ző hely őr sé ge ket le vál tó szá za dok na- 
pon ta vo nul tak át az erő dön. Por lep te sze kér ra jok, meg- 
ra kott ösz vé rek, gép fegy ve rek, fény szó rók, he gyi üte gek
von szol ták ma gu kat a Tad la-vi dé ket kör nye ző dom bok
irá nyá ba. Bu Ma lem egy te vés osz tag ból és gya lo go sok ból
ál ló meg erő sí tést ka pott. Az ud va ron gú lá ba ra kott fegy- 
ve rek kö rül a La Car magn o la kó ru sa hal lat szott. Pi he nő
ba kák éne kel tek va cso ra után. Né ha el bő dül tek a te vék,
ilyen kor tom pa puff a ná sok és ká rom ko dá sok ve gyül tek a
dal ba. Az után élel mi szer- és mu ní ció után pót lás ér ke zett.
Je ro me el tűnt. A káp lár je len tet te a szö kést. A rá dió le- 

ad ta a kö rö zést. Har minc ki lo mé te res kör zet ben jár őrök
men tek szét fel ku tat ni. A ka to nák ká rom kod tak. A szö ke- 
vényt nem ta lál ták. Hogy ju tott eszé be in nen meg szök ni?
Az At la szon vagy a Sza ha rán át akar me ne kül ni?
Ah med és a két Bur ger őr kö dött. A nyol cak meg tár gyal- 

ták Je ro me ügyét… Mit akart a nyol ca dik? Ta lán meg kí sér- 
li éj sza ka fel rob ban ta ni az Ued med ré ben lé vő óri ás szik- 
lát? Örült ség! És ha si ke rül ne ki?…
Nem ju tott sem mi okos az eszük be.
–  Még eset leg elő ke rül het – mond ta Da vid. – Ki tud ja

mer re van?
Az ivó meg telt lé gi o nis ták kal. Skar lát vö rös kö pe nyük ben,

hó fe hér ru há ik ban sza ha ri á nok ér kez tek. A sza ha ri á nok
ki vált sá gos hely zet ben van nak. Ál lan dó an a Bled ben tel- 
je sí te nek szol gá la tot, vá lo ga tott vas em be rek, akik nél az
öt ven-hat van fo kos me leg, az örö kös si va tag meg szo kott
élet kö rül mény. A fel sze re lé sük még a lé gi o nis tá ké nál is
fi no mabb. Pus ká juk nincs, csak egy kis ka ra bé lyuk és au- 
to ma ta re vol ve rük, ami lyen csak tisz tek nek jár. Tur bánt
vi sel nek, hosszú, fe hér sa l a va ri bu gyo gót, ol dal fegy ve rük
nincs, ahe lyett hosszú tőr van az övük ben, ami lyet a tu a- 
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re gek hor da nak. Ez a fegy ver a hír hedt po nyár. Csak a sa- 
ját al tiszt je ik től fél nek. A lé gi ós őr mes te re ket, káp lá ro kat
ku tyá ba sem ve szik. Va la mer re át vo nu ló ban el özön löt ték
a vá rost. Csu pa szé les vál lú, sö tét bar ná ra égett, hall ga tag
em ber. Csuk ló ju kon egy göm bö lyű, ki nyit ha tó tük röt vi- 
sel nek. Ap ró refl ek tor, ami vel éj sza ka a mor ze rend szer
alap ján ki lo mé te res tá vol sá gok ra ad nak le fény je le ket. A
sön tés asz tal előt ti to lon gás ban egy lé gi ós őr mes ter fél re- 
lö ki va la me lyi ket. Ha tal mas po font kap. Ál ta lá nos ve re ke- 
dés.
– Ide, sza ha ri á nok! Le szúr tak egy lé gi o nis tát!
Min den ki a tár sa it hív ja. Pár perc alatt üve gek, polc da ra- 

bok ra tör ve. Hör gés, csat to gás, lö vés, a si ká to rok har ci
zaj jal tel nek meg.
Vág tat va ér kez nek a szpá hik. Sor tűz a le ve gő be! Be le- 

vág tat nak a go mo lyag ba. Egy órá ig tart, amíg meg tisz tít- 
ják a köz sé get. Köz ben min den fe lől alar mot fúj nak. A
domb ol dal haj la tán szép sor rend ben vo nul nak el a sza- 
ha ri á nok Ig li fe lé. Har minc hat se be sült, nyolc ha lott, köz- 
tük öt sze ne gá li, két lé gi o nis ta és egy sza ha ri án. A sza ha- 
ri ánt há tul ról fej be lőt ték. A ha lot tak közt van az őr mes- 
ter is, gör csö sen szo ron gat ja a re vol ve rét, és ki lenc szú- 
rás sal öl ték meg a vizs gá lat sze rint va la mi hosszú, vé kony
pen gé vel. A ha lot ta kat el ta ka rít ják, a se be sül te ket ápol- 
ják, és va cso ra után a gú lá ba ra kott fegy ve rek mö gül új ra
vi dá man zeng a car magn o la.
Más nap dél előtt egy arab je lent ke zik az őr sé gen. A káp- 

lár az őr mes tert ke re si. Az őr mes ter ha la dék ta la nul őr já- 
ra tot ál lít össze. Ben ne van nak: Kolseff, La ver borg, a fi a- 
tal Berg, Da vid és két bre ton pa raszt. A káp lár ve ze ti az
őr já ra tot.
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Köz ben, mint ha nagy da rab víz zu han na alá, sű rű, bot nyi
vas tag su ga rak ban le dob ban egy tró pu si zá por, har sog- 
va, hir te len. A te vé ket iz gat ja a víz sza ga, és va dul rán gat- 
ják a kö tő fé ke i ket. A fel hő cso port el vo nul… A ned ves időt
olyan hő ség vált ja fel, hogy a tó csák va ló szí nűt len gyor sa- 
ság gal, szem mel lát ha tó gő zöl gés sel pá ro log nak, és mint
egy ke men ce bel se je, úgy iz zik a táj.
Az őr já rat a fa lu egyet len fő ut cá ján ha lad vé gig. A káp lár

ve ze ti. Al ko nyo dik. Az egyik sár kuny hó ab la kán egy szo- 
mo rú te ve néz ki az ut cá ra. Bű zös, nagy sze mét te lep re
ve zet az ut ca. Ko ra haj nal ban itt még tö me ge sen lát ha tók
a hi é nák. El ha gyott, vö rös gyár épü let áll a sze mét ha lom
mö gött. A gyár mel let ti süp pe dő, mo csa ras te rü let jel zi,
hogy ezen a he lyen szenny víz tó le he tett egy kor. Az őr já- 
rat egye ne sen be megy a gyár ud var ra. Min de nütt át ha tó
gu mi szag és igen sok nagy, vö rös pat kány. A má so dik ud- 
var ból el vi sel he tet len bűz árad. Egy gép vá zon püff edt
holt test fek szik, Je ro me. Már több nap ja fek het itt hol tan.
A fe je le lóg a gép ol da lán, és el vá gott tor ka szé le seb bel
tá tong az őr já rat fe lé. A ru há ján lát szik, hogy arány lag
messziről, a por ban hur col ták idá ig.
– Mond tam, hogy még eset leg elő ke rül… – sut tog ja Da- 

vid. Ned ves zseb ken dőt köt nek az or ruk, szá juk elé, és
óva to san le eme lik a holt tes tet.
– Az öt ven har ma dik… – sut tog ja Kolseff.
– Már csak hét… – mond ja ugyan úgy Ringe le in, az egy ko- 

ri ál lat sze lí dí tő. La ver borg nem szól sem mit. A he tek iszo- 
nyat tal és gya nak vás sal né ze ge tik egy mást es te. Va jon
me lyi kük a Rém, aki leg alább öt ven em bert kül dött a
más vi lág ra?
A fő ha di szál lás ra je len tés megy.
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Egy hét múl va jön a vá lasz. Il let ve nem is vá lasz. A gyil- 
kos ság ról nincs szó ben ne. A had ve ze tő ség uta sít ja Bu
Ma lem ka pi tá nyát, hogy a co lomb-bé c ha ri bün te tő szá zad
őr ál lo má nyát sür gő sen erő sít se meg a hét em ber rel. A
hét em ber ne ve kü lö nös kép pen: Ringe le in, Kolseff, Ah- 
med, a két Bur ger, a fél ke gyel mű Cit rom és per sze Da vid
Mosch ko witz. Ez nem bün te tés, eb ben nincs sem mi kü lö- 
nös. Sok szor át he lyez nek em be re ket egyik hely ről a má- 
sik ra, és a bün te tő tá bor nak is szük sé ge van hely őr ség re.
Bár oda még őr nek sem kí ván ko zik sen ki.
A ka pi tány még az nap egy át vo nu ló meg ha rist pe lot te

fe de ze té vel út nak in dí tot ta a hét em bert Co lomb-Bé c har
fe lé.
Je ro me-ot el te met ték Lu cas mel lé.
Egy sor tü zet ka pott.
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