


Ha az ember éjjel lakótelepen jár, s a panelház emeleti ablakából 

egy petróleumlámpa fénye szűrődik ki, akkor az ember két dologra 

gondolhat. Vagy egy illegális retró kocsmában mérik az italt halk 

zene mellett, vagy László Zoltán uram görnyed szabásmintája fölé 

és készíti legújabb egyenruha kollekcióját. A kezdetektől van 

szerencsém ismerni Őkegyelmét, s bátran állíthatom, hogy az 

ezermesterek elszegődhetnek hozzá ipari tanulónak. Makacs 

kitartása legendákat szült az évek folyamán. Rovására csupán annyi 

írható, hogy képes a legcsaládiasabb vasárnapi kirándulást is 

túlélési menetgyakorlattá változtatni, s utána órákig csodálkozni, 

hogy a harcedzett hagyományőrző veteránok miért is szeretnék az 

est fénypontjaként feláldozni a hadistennek. Ezt jelen sorok 

írójának is volt alkalma megtapasztalni. 

 

Vadász alakulata abszolút egyedülálló hagyományőrző körökben.  

 

Igyekszik a különböző korok vadász csapatainak hagyományait 

megjeleníteni, ezért előfordulása nem csupán a szabadságharcot 

megjelenítő rendezvényeken várható. 



 

A következő történet esett meg vele. 

 

Rákos-mentén évente megemlékeznek azokról a II. 

Világháborúban hazánkba menekült lengyel katonákról, kiket ott 

szállásoltak el. Abban az évben Lengyelország akkori budapesti 

nagykövete is megtisztelte jelenlétével a megemlékezést.  

Ami ilyenkor szokásos, beszédek, koszorúzás és hasonlók voltak a 

programban, minek befejezéseként a római katolikus templomban 

gyűltünk össze egy imádságra. 

 

Az egész eseményhez a díszőrséget a Lengyel Légió és a vadászok 

adták korhű ruhában, mely az természetesen a Világháborúhoz 

igazodott. A lengyelek a vadászokkal mindvégig kísérték a 

megemlékezőket, így a templomhoz is velünk jöttek. Mivel katona 

fegyveresen nem léphet templomba az illem szerint, a kapu előtt 

várakoztak, míg a plébános úr az imádság után még bemutatta az 

összegyűlteknek a templomot, mely tényleg lebilincselő szépségű. 

Kicsit előbb kimentem levegőzni, mikor láttam, hogy őreinket két 

rendőr, s egy járőr autó fogja közre. A beszélgetésnek arra a 

részére értem oda amikor Zoltán uram éppen a templom felé 

mutogatva bizonygatja, hogy ők díszőrség, amit a rendőrök eléggé 

bizalmatlanul fogadtak. Századosunk hozzátette, a polgármester és 

a lengyel követ is bent vannak. Ezt sem akarták csak úgy elhinni, s 

tovább folytatták az adatellenőrzést rádiójukon, miközben a 

vadászok nyakában lógó amúgy kellék fegyvereket is bizalmatlanul 

méregették. 



 

A helyzet kezdett kicsit kínossá válni, mikor kinyílt a templom 

ajtaja, s kilépett a polgármester a nagykövet asszonnyal. Több 

kérdés nem volt, a rend őrei tisztelegtek, további jó munkát 

kívánva elhajtottak. 

 

Ahogy mentünk visszafelé kérdeztem: 

- Ezek meg mit akartak? 

- Ne is mondd, valami  ….. lakó bejelentést tett, hogy 

nyilasok menetelnek a főutcán és ránk küldték a rendőröket. 

Széles vigyorom látva még hozzá tette: 

- Meg ne szólalj, mert  …………………. ! 

 

 


























