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ELŐSZÓ.
Jóllehet íróink legjelesbjei a nemzetünk 
felett elzajlott események hullámaiból már 
elég történelmi gyöngyöt halásztak k i; ra- 
gvogó ékszerül fűzvén azokat össze nem
zeti irodalmunknak; maradt még is , főleg 
a társadalom alsóbb rétegein átszövődött 
esemény elég, melyet nem örökített a tör
ténelem vésüje, mely csak hagyomány kint 
él a nép ajkán, vagy egyes családoknak, 
sokszor a legnagyobb elhagyottságban sin
lő levéltáraiban rejlik egy elrongyolt, el- 
mállott okmányon feljegyezve. Ily elfele
dett okmányokból siikeriilt saját kutatások, 
de főleg Ráth Károly jeles és ismert régi- 
ségbuvár barátom szívességéből Győr és



vidékéről oly adatokat gyüjtenem, mik az 
olvasó közönség egy része előtt legalább 
— még ismeretlenek lesznek, s mikből 
egy egészszé alakítottam jelen regényemet. 
Nem hízelkedem ugyan magamnak azzal, 
hogy művem az egyéni ízlések valamennyi 
szétágazásait kielégítse, de azon biztos ön
tudattal nyújtom azt át az olvasó közön
ségnek, hogy iparkodtam szerzésében fel
használni mindazt, mi csekély tehetségem
től kitelt.

Nagy-Dém, Augusztus hó 15-én 1859.

T irág lia lm i Ferenc*.



I.

Izmait aga.
Az 1597. év tavaszán vagyunk. A napsugarak barát
ságos melege lassankint felolvasztá a jég- és hó-kérget, 
mely szenderre kényszerűé a föld termo erejét s a 
délnek fekvő házak aljában , meg a temetők sirdomb- 
jain már mutatkozni kezdett egy-egy zöld fűszál vagy 
sárga virágocska , mig az utezákon a kapukalatti csa
tornákon kifolyó mind megannyi apró patakok játszi 
gyermekek nád- és forgácsból rögtönzött malmait hajták.

Györ-Ujváros akkor — s még mosHs — egyet
len föutczáján, főleg Demeter György uram szatócs 
boltja előtt szinte ily gondtalan gyermekcsoport űzi 
rögtönzött malmaival első tavaszi játékát a szabadban, 
mitsem ügyelve az utcza tengernyi sarában eviczkelö 
spahi csoporttal, mely nagy ügygyei bajjal haladó 
teherszekereket kisért volt a Rábaközből a belvár felé.

A tehervonalot fedező spahik csoportja mögött 
fiatal délezeg aga lovagolt , komolyan ránczolt sze- 
möldei alól koronkint egy-egy lopott pillantást vetve 
Demeter György uram háza ablakára, s véletlenül-e 
vagy szándékosan, lova nehány oldalmozdulatával kö
zelebb nyomult a házhoz, mi felriasztá a gyermek- 
csoportot s szaladásra készté.
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Győrben akkor a gyermek is igen jól tudta, 
hogy nem jó a török urakhoz közeles szomszédság
ba jutni.

Az ott hagyott malmok egyike azonban egy a 
kapu csatornáján kitóduló sebesebb ár következtében 
gyorsan megindulván annyira megijeszté az aga tüzes 
ménét, hogy az előbbinek csak nagy erőfeszítéssel 
sükerült az ágaskodó állatot engedelmességre bírni.

#Az aga arcza sápadttá lön a dühtől s első teendője 
volt megragadni csepkéjél *) s a szaladó gyermekeket 
űzőbe venni Ezek egyike egyenesen a szatócsbolt aj
taja felé menekült, hol rémültében mintegy a földhöz 
szegezve hangos sikoltással raká össze könyörgőleg 
kezeit.

Az aga már megsuhogtatta a levegőben csep- 
kéjét, midőn a bolt ajtaján fiatal leányka rohant ki 
s elébe állt a remegő gyermeknek.

De a török nem volt többé ura mozdulatának , s 
ugyanazon pillanatban a leányka fájdalmas sikolylyal 
rogyott össze az ajtó küszöbén.

A csapás ép halántékon találta , s az elhalványult 
arczon keskeny vérszalag futott alá a fehér nyakkendőre.

Az ájult hölgy mögött ott termelt most egy izmos 
középkorú férfi összeszoritolt öklökkel s villogó szemeit 
a leányról az agára szegezve.

Ez zavartan félig menni, félig maradni akarva

' )  Csepke —  kancsuka.
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nézte hol a leányt, hol apját, mig lova talán a párolgó 
ifjú vér szagára szétmeredt orrlyukakkal nyujtá előre fejét.

— Miért tetted ezt Izmail aga? — szóllalt végre 
meg szemrehányó haraggal Demeter György uram, 
gyengéden emelve fel éledező leányát az aj tóküszöb— 
röl. — Mit vélhetett neked e gyenge, szelíd leányzó ? ! . . .

— Bocsáss meg, giaur, — felele szemeit levenni 
nem tudva a leányról az aga, — a fenyítés nem ötét 
illette, a giaur húrik e legszebbikét, hanem ama vá
sott kölyket, ki boltodba menekült. . . Különben fe
ledd a dolgot s én ez évi adód elengedését kiesz- 
közlöm a basánál. —

— Nincs nekem a te közbenjárásodra szük
ségem , érdemes aga, — viszonzá vegyével a gűny- 
és keserűségnek Demeter uram. mialatt leányát a bolt 
melletti szoba felé vezeté — megfizettem én eddig is 
a reám mért adót és sarczot az utolsó pénzig, mit 
basa ö nagysága igen is jól tud; s ezért remélem is, 
hogy mostani ügyemben tekintettel fog reám lenni, s 
a békés polgáron egy alattvalója által elkövetett mél
tatlanságért elégtételt adand. — Ez utóbbi szavainál már 
betette a szoba ajtaját, faképnél hagyván a zavarából 
kibontakozni nem tudó agát.

Ezalatt a menet már a Rába folyó állal képezett 
kis sziget hídja közelébe érvén, Izmail aga kénytelen 
volt, mint annak parancsnoka, utána indulni, nehogy 
az egymás irányában folytonos féltékeny vetélykedés-
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ben élő agák valamelyike által szolgálati hanyagsággal 
vádoltassék el a basánál.

Ízmail aga egyike vala a győri török várőrség 
legdelibb külsejű tisztjeinek, s e mellett még azon 
elönynyel is b irt , hogy a magyar nyelvet az akkori 
időkhöz mérten a lehető legtisztábban beszélte, ifjú 
gyermek korában mintegy tiz évet töltvén fogolykép 
egy magyar föur udvarában.

A keskeny hosszudad arcz szabályos vonásaival 
s barnult színével, a sugárvékony bajusz a szép met
szetű ajkak felett , melyeknek koronkinti rángása a 
szenvedélyes indulatos lelket áruiá e l , a vad, majd 
ismét nöileg olvadékony szemek, a tiszta, kissé dom
borult merev homlok s a csak szelíden hajlott éles 
orr együttvéve elárulák ugyan a keleti jelleget, de a 
jellemröli egybevetésekben a legjobb arczismerőt is 
zavarba hozhaták.

Volt\ ez arcz kifejezéseiben valami lágy, majd 
ismét vad ; sokszor a hosszú metszetű sötét méla szemek 
merő ellentétben álltak a zárt keskeny ajkak szigorú 
kifejezésével; máskor ismét a szemek borús kifejezése 
hazudtolta meg az ajk üde mosolyát.

Soha tökélyetes öszhangzást, egy érzelem kifeje— 
zésérei egybeolvadását e vonásokban fölfödözni nem 
lehetett, s ha szabad az arcz kül kinyomatáról , jelle
géről a lélek jellemére következtetéseket vonnunk, 
úgy Izmait agával szemben elmondhatnék, hogy ez
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ember önmagával nincs tisztában, hogy lelke folytonos 
ellentéti harczoknak szinhelye.

Ha lélektanilag nyomoznék az alig 22 éves fiatal 
férfi lelki hangulatát, aligha reá nem akadnánk e saját- 
szerű jelenet nyomára, miszerint ez nem eredhetett 
más indokból, mint nevelésiből; hogy t. i. a körülbelül 
8 éves, s atyja háremével gyakran a legvadabb tá
bori jelenetekben már résztvett gyermek lelkében nem 
fészkelhetett meg a szelíd, az örökös háborúk daczára 
is magyar főúri családokban otthonos keresztyéni 
jellem, hogy az eredeti, csupán a harcz mezején dicsö- 
ségi tápot lelő vadság folytonos tusát vitt a később 
leikébe oltatni szándéklott nemesebb elvekkel, s mig 
ez utóbbiak mérséklők ugyan az eredeti jellem kitöré
seit; de határozott fölényre emelkedni soha, vagy csak 
igen is ritkán s akkor is rövid időre tudtak.

Innét magyarázható az ifjú aga arczán vissza
tükröző ellentétes kifejezés, innét később kifejtendő 
eseményeinkben , melyekben agánk nem csekély sze
replőket tünend föl, a bizonytalanság s a lélektani 
egybevetések gyakran igen is kétséges alapokra fek
tetett eredménye.

Szilárd jellemeknek, ha egyszer irányukat* s a 
pályát, melyen haladni kezdettek, megismertük, csak
nem biztonsággal megirhatnók életrajzukat; de a hány- 
kódó kétes jellemek — elég példa van reá — sokszor 
nem csak a sírig, hanem azontúl is talányok maradnak 
számunkra, legyenek azok egy világrész ügyeibe be-
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folyó — mélyebb hatása férfiak — vagy korlátolt ha
táskörű alárendelt szereppel felruházott egyéniségek, 
az eredmény mégis mindig ugyanaz marad, egybe
vetve a szereplőket azon korral és körrel, melyben 
szerepelnek. Ingatag jellemek gyakran ép e tulaj
donuknál fogva a legválságosabb helyzetekbe sodor
tatnak , honnét azonban többnyire a gyengéknek s 
könnyelműeknek rendesen kedvezni szokott szerencse 
által kiragadtatnak. A gondviselés keze e z , mely leg
inkább azokat támogatja, kiket nem ruházott fel annyi 
erővel, hogy önlábaikon is megállhassanak a vészek 
közepette.

Izmai! aga ifjúsága daczára már sokszor a leg- 
bonyolódoüabb helyzetekben látá magát, honnét azon
ban jó csillaga mindannyiszor kiragadta öt.

Láttuk a fennebbi jelenetnél, hova ragadta öt 
indulatos dühe, s meglátjuk, a sors ad-e neki ez 
esetben is alkalmat jóvá lenni a sérelmet, mit a kül
városi szatócs-családon ejtett.

Izmail tudta ugyan, hogy Demeter György uram 
meglehetős kegyében áll a basának, mi teltéért? . . azt 
homály fedi, s hogy a basa az ö kegyeltjein bár ki 
által is ejtett sérelmeket megtorlatlanul nem hagyja; 
de nem az eltöli félelem volt a z , mi e pillanatban 
lelkére nehezült.

Őszinte bánat volt az, s szégyen inkább, hogy 
egy védtelen nőre tudta emelni kezét.

Bármint akarta is , nem birt megválni a leányka
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— halványságában is oly gyönyörű — arczától; az 
esdö pillantás, mit ez fivérét védni akarva reá vetett, 
mint örökös szemrehányás tapadt leikéhez, s a 
vékony vérszalag, mely a halántéksebböl alá perme
tezett, égette szivét, melynek minden csepp vérét oda 
adta volna e perczben , ha általa a szerencsétlen ese
ményt meg nem történtté teendhetné.

Ily gondolatok , belküzdelmek között érkezett az 
aga a menettel a belvárosba, egyenesen a basa lakához, 
a fellegvár felé irányozva lova lépteit.

E fellegvár a jelenlegi úgynevezett püspökvár 
helyén állott , s egyike volt felső Magyarország te
kintélyesebb erődéinek.

Ez erődöt a mohácsi gyászeset után Lamberg 
Kristóf első Ferdinánd kapitánya feldúlta s zsákmányul 
hagyta a töröknek.

Később ugyan első Ferdinánd hadmülani szem
pontból igen alkalmas fekvésűnek találván e helyet, az 
erődöt újra felépíthetni kezdé, mig Miksa császár a mü
vet be is fejezte. Az 1594. évben Hardegg Ferdinánd 
és Berlin János főkapitányok ellentállás nélkül adván 
fel Sinán basának a várat, ez erőd sértetlenül maradt, 
s igy a parancsnokló basának ép és kényelmes lak
helyül szolgált.

Izmail aga a várudvaron ácsorgó őrség egyik 
katonájának adva át lovát a keskeny csavarlépcsön a 
parancsnokhoz sietett.

— Adjon neked üdvöt a nagy próféta, kinek se-
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gélyével alázatos szolgád szerencsésen végzé külde
tését ! . . . monda Izmail a szobába lépve s összefont 
karokkal csaknem a földig hajtva magát.

— Üdv neked is htí szolga, — felelt a basa komoly 
mély hangon, — mennyi az élelem, mit behajtottál?

Izmail elövont övéből egy négyszögü mintegy 
arasz hosszúságú fácskát, s az egyik oldalon végig 
húzván ujját, mondá :

— Búza van 450 kila. Zab 560 kila. Árpa 340 és 
75 kila bab és lencse. . . Nehezen tudtam mindezekhez 
jutni; mert e giaur ebek gabonavermeik száját szépen « 
berakják gyepszinnel, s azután sopánkodnak, hogy 
majd éhen vesznek maguk is, s a jövő aratásig talán 
marháikat is meg kell enniük. De én nem igen hittem 
nekik, hanem kivetettem a falura, mennyit teremtsen 
nekem össze három óra alatt, különben nyakukra 
gyújtom a falut s őket a tüzbe hányatom. . . .

— Jól cselekvői szolga! — monda hideg mél
tánylásai a basa — hát vágó marhát szereztél-e?

— Kifogattam ökreiket az eke elöl; mert tehe
neiket és birkáikat elhajtották az erdőkbe s a náda
sokba ; — felele Izmail nemével az önérzetnek.

— Ezt is okosan cselekvőd szolga! . . .
— Utamban Csécsény és Bezi között mintegy öt- 

száznyi juhnyájra akadtam, ezt is elhajtattam juhászos- 
tól, mert a semmirevaló azzal fenyegetőzött, hogy 
gazdája Sibrik uram felmegyen panaszra a budai basá
hoz, — folytatá jelentését Izmail.
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— A juhász talpára veress száz ütést a csepké- 
vel és vágass el egy hüvelyknyit a nyelve hegyéből, 
hogy máskor kevesebb szóval érje be, ha a nagy űr 
valamely híi szolgájával lesz dolga; a gazdának pedig 
Sibrik uramnak izend meg. hogy ha eszébe találna 
jutni egyetlen lépést tenni Buda felé, faluja közepén 
huzatom karóba és saját háza tüzénél süttetem meg 
pecsenyéül az ördögnek! — parancsolá oly nyugodtan 
a basa. mintha csak az étlapot adná ki szakácsának.

— Meglesz, uram! felele meghajtva ismét 
magát Izmait — parancsolsz-e még valamit? —

— Megállj még kissé, — mond a basa felkelve 
ülhelyéröl s bizalmasan Izmail vállára téve jobb kezét, 
mi hallatlan megtiszteltetés lehetett, mert az aga szinte 
görnyedt alatta — ismered Demeter Györgyöt, az új
városi szatócsot ? . , . E név hallatára Izmail elhalvá
nyult s csaknem észrevehetőig remegni kezdett.

— Ismerem, uram, — feleié némileg öszszeszed- 
ve magát.

— E szatócsnak egy leánya van, — mint mond
ják, szép, miként a hajnal csillaga, — s érintetlen, 
mint a liliom kelyhe kinyilta első reggelén; e virág
nak nem szabad elhervadni valami hitetlen giaur ke
belén; e virágot én a nagy űr háremének szántam!. . .  
Értettél engemet Izmail? . . mond a basa megrázva 
vállán az ifjút, kinek e nyilatkozatra jéggé fagyott erei
ben a vér; de nehogy a basa bensejébe láthasson, 
a lehető legnagyobb nyugalommal sietett válaszolni:
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— Értettelek, uram ! . . .
— Láttad-e már e leányt?
— Nem láttam soha. — Hazudott Izmait.
— Mindegy, nem hibázhatod el. Demeter György

nek csak ez egyetlen leánya van; de ezt ügy őrzi, 
mint szemefényét. A dolog, mit reád bízok, nem lesz 
tehát könnyű; de kivitele, mint ismerlek, annál nagyobb 
ingerrel fog reád nézve bírni s a siker annál fénye
sebb színezetű leend. Két éve ismerem e konokfejü 
szatócsot; akkor láttam először leányát, el is akartam 
rabolni tőle, de meggondoltam magamat, hogy jobb 
lesz még hagyni e gyönyörű virágot, nehogy kifejlő
dése előtt elhervadjon. Azóta mindig kedvezéssel voltam 
az apa iránt, nehogy, mint e hitetlen ebek tenni szok
tak, ö is megszökjék egy éjjelen, a miként tett a város 
vagyonosb lakóinak nagy része. . . . Azt tudom, hogy 
pénzen nem adja az apa leányát, el kell tehát fortély— 
lyal vagy erőszakkal rabolni tőle. S e dolgot reád bí
zom Izmail, azon reményben, hogy benned helyzett 
bizodalmamnak a legjobb sükerrel fogsz megfelelni. 
De ügy intézd a dolgot, hogy a legnagyobb titokban 
történjék az egész; mert ha a városban reánk sülne a 
tény s a budai basa megtudná . . . .  itt megállapodott 
a beszélő, s egy övéről függő vörös zsinórral mutatá 
a fojtás mütételét.

— Meg leszesz velem elégedve, uram, — szólt 
hidegen Izmail, mig szeméből egy villám czikázott,
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melyet ha a basa észrevesz, bizonyosan másra bízza 
a terv kivitelét.

— A határidő — folytatá a basa — három nap, 
s egyelőre háremembe fogod szállitni őt. Siker eseté
ben jutalmad ezer arany s választásod szerint pari
páim bármelyike; de ha árulás jutna eszedbe Izmait, 
akkor nem lesz többé paripára szükséged.

Izmail erőszakolt nehezteléssel válaszolt ez utób
bi fenyegetésre :

— Adott-e okot hü szolgád kételkedésre?
— Nem adtál, Izmail, — mond békitöleg a basa, 

— de lásd, itt e hitetlen giaurok között a legjobb 
míizülman is szószegövé s árulóvá fajul lassankint, igy 
tehát, főleg ily esetben mint a jelenlegi, egy kis elő— 
leges figyelmeztetés nem árt. . . .  A leány szép s te 
még ifjú vagy, ha kísérteibe jönnél, hogy megtartsd 
magadnak s megszökj vele?! . . .

— Nem tudod-e, uram, hogy én gyűlölöm a nő
nemet, hogy nem érintettem e veszélyes virágból 
még egyet sem ? . . .

— Igaz, igaz, tudom. S ez is egy ok volt arra, 
hogy reád bízzam az ügyet. S most mehetsz Allah és 
a nagy próféta nevében.

Izmail meghajtá magát s elsietett a basától, ki 
darab ideig maga elé merengve fogai között mormold: 
Ha mégis megcsalna s elragadná előlem a p rédá t? . . .  
Nem hiszek, nem hihetek e merész és ravasz ember- 

Törökvilág. I. köt. 2
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nek, körülvétetem öt kémeimmel, s ha árulást meré
szelne tervezni, karóba huzatom! . . .

Ezzel a basa, mint ki tisztában van önmagával, 
ismét kerevete szegletébe ült, de csakhamar fölkelvén 
lovát parancsold elő, hogy megtekintse a zsákmányt, 
mit Izmail a Rábaközi falvakban fölhajtott.

ki
vessünk most egy futó pillanatot Demeter György 

uram ama szobájába, hova az nemtelen méltatlanság
gal illetett leányát kisérte.

Jolán — igy hívták a szatócs leányát — halvá
nyan , átkötött halántékkal ült egy kezdetleges készit- 
inényii hársfonadéku karszékben, mig kis öcscse — a 
baj tulajdonképi akaratlan okozója — összehajtogatott 
vászonydarabkákat mártogatott friss vízbe, hogy rövid 
időközökben nénje sértett halántékára rakosgassa.

Demeter György uram pedig óriási mérvű tölgyfa 
szekrényből ünneplő öltönyeit szedegető elé, melyek 
fő alkatrészeit rozsda szinti posztóból készült fakó- 
zsinoros térdig érő ködmöny — nyuszt prémes kucsma 
s ezüst gombu nádbot tevék.

Jolán aggódó pillanatokkal nézte atyja készüle
teit s mennyire rángatózó ajkai s gyakori önkénytelen 
mozdulataiból kitetszett, mondani akart valamit, mit 
azonban mindannyiszor félelemböl-e, vagy más indok
ból leküzdött.

Végre a leány felkelt ülhelyéröl s kipirult arcz- 
czal atyjához közeledett.
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— Hová szándékozói jó atyám? kérdé reszke- 
teg hangon.

— A basához, gyermekem — felelt az apa hasz
talan iparkodván ingerültségét lágy hanglejtésével ál- 
czázni — a basához megyek, bepanaszlom e gaz agát 
s elégtételt kérek gyermekem megsértéséért.

— Ne menj, jó atyám, ne tedd ki magadat éret
tem a törökök boszujának; azután úgy is hasztalan 
járnál; nem magad mondád-e sokszor, hogy: varjú 
varjúnak nem vájja ki szemét. De ha megbüntetné is 
a basa Izmailt — mit nyernénk vele ? . . . a dolog 
megtörtént, megváltoztatnunk már nem lehet. S nem 
kért-e az aga bocsánatot tőled, nem mondá-e, hogy 
nem szándékosan tette? . . . Esdeklék atyjának meleg 
ékesszólással a leány.

— Hm — viszojnza fejét rázva a szatócs s bá
mulva tekintve leányára — miért féltesz te engemet 
a törökök boszújától? . . . nem tudod-e, hogy a basa 
itt korlátlan hatalmú ur s nem néz rósz szemmel 
reám ? . . . Mig a basa kegyeiben állok, addig nem 
rettegem Izmail aga haragját; valamint hogy most kö
telességemnek tartom feljelenteni e dolgot , meglehet, 
hogy ez által magunkat s a vidéket is megmentjük e 
vérszopó hyenától. . . .

— Oh, atyám, lesz helyébe más, tán mégrosz- 
szabb, még kegyetlenebb. S én tudom, hogy fellépé
seddel mit sem nyersz; emlékszel-e mit csinált a múlt 
héten a basa Pató Pál urammal, midőn panaszra ment

2 *
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hozzá, hogy rajta háromszorosan is megvették a sar- 
czot; nemde vason vitette el öt Budára, mint lázan- 
gót, ki a nagy úr hatalmának ellenszegül s elkoboz- 
tatta ingó vagyonát az utolsó szegig s meghagyta fele
sége és gyermekeinek, hogy ha három nap múlva a 
város határában még megtalálják őket, elviteti s el
adatja őket rabokul a bizanczi vásáron.

— Igaz ez mind, leányom, — felelt kissé meg
gondolkodva Demeter György uram — de Pató Pá 
uram hibás volt annyiból, hogy igen is hevesen viselte 
magát a basa irányában. Én különben tudom mit teszek 
s szándékomban nem hagyom eltántorítatni magamat. 
Kiviszem én azt a basánál, hogy Izmailnak el kell 
pusztulni Győrből, vagy én nem vagyok többé Demeter 
György. S most ülj le leányom s ápold sebedet, nehogy 
veszélyessé váljék. Legfeljebb egy óra alatt ismét 
köztetek vagyok. Neked pedig, Iván, addig szemed 
legyen a boltra. — Ezzel távozni készült; de leánya 
zokogva nyakába borult s kérte öt égre földre, állana 
el szándékától, mely mindnyájokra veszélyt hozhatna.

De Demeter György uram nem volt az az ember, 
kit feltett akaratában meglehete ingatni, s a székhez 
vezetve ismét leányát, leülteié némi parancsoló hang- 
vegyülettel mondva :

— Akarom , hogy visszatértemig csendesen vi
seld magadat és sebedet ápold. Isten veletek!

Ezzel a boltba, onnét az utczára távozott a bel
vár felé irányozva lépteit.
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Távozta után Jolán eltakará arczát kezeivel és sirt.
Iván pedig a nyolcz éves fiú letelepült nénje lá

baihoz s térdére nyugasztva fejét, elkezdé vigasztalni ö t :
— Ne sirj Jolán — atyánk, meglátod hogy úgy 

elárulja a basánál azt az otromba törököt, hogy ez 
rögtön lecsapatja fejét s elküldi ide nekünk, hogy lás
suk és ne féljünk többé tőle.

— Mily bohókat beszélsz Iván, — felelt a leány 
feltörölve könyüit — nem* keresztyéni dolog, valakinek 
halálát kívánni azért; mert véletlenül megsértett, de 
azután meg is követett.

— Megkövetett? . . . mond az eszes kis fiú — 
köszönöm én, ha engem valaki megkövet, mikor már 
jól megvert, azt a verést le nem veheti rólam. Hát 
begyógyult-e a te sebed a megkövetés után? . . .

— Begyógyult! . . . viszonza csaknem indulato
san Jolán — de te azt nem érted. Ha a sebhely meg
van még, de fájdalmát nem érzem többé, és nem lá
tom át a szükséget, hogy atyám boszűt kérjen Izmait 
ellen , ki nekünk nem vétett soha , s most is akaratlanul.

— Akaratlanul? . . . mond némi gűnynyal a fiú 
— akaratlanul? . . . hátha te elömbe nem állsz, vájjon 
nem igaz akarattal rakott volna-e meg engem csepké- 
jével csupán azért, mert az ügyetlen az én forgó mal
mom felé vezette lovát s ez megijedt tőle?! . . .

Köszönöm én szépen az ilyen akaratlanságot! . . .
A fiú tán még tovább is folytatta volna: de a



22

boltba vásárlók érkeztek s ö kénytelen vala távozni 
atyja helyét pótolandó.

Jolán magára maradt. Leoldá halántékáról a ken
dőt s megtapintá a sebet.

— Ha tudnád — mormolá magában — hogy ki
nek okoztad ezt? . . .  Oh Istenem, miért kelle ez ifjút 
látnom, miért kelle először ily körülmények között 
véle találkoznom?! . . .  Az, ki irányában szivem elő
ször dobbant meg, e dobbanásért ostorcsapással fize
tett! . . .  De, Istenem, nem te adád-e kezébe e bün
tető eszközt, hogy megfenyítse véle a bűnös keresz
tyén leányt, ki hitetlen pogány ifjú felé engedé ha
jolni szivét? . . . Nem te akarád-e, hogy a mi által 
vétkeztem, ép az által bűnhődjem is?! . . . Adj erőt 
tehát , hogy kitéphessem szivemből e feicsirázó bűnös 
érzelmet, hogy gyűlölni tudjam azt, ki mint ocsmány 
rabszolgára emelte fel reám kezét, ki egy utcza bá- 
mész népe láttára ebkorbácsával csapta halántékon a 
gazdagság gyanúja miatt a nélkül is gyűlölt szatócs 
leányt! i . . De ime egyik hibámból a másikba esem. 
Vádolom öt akaratlan teltéért. S az a pillantás, mely- 
lyel szeme felüdültömkor rajtam nyugodott, nem lát
szott-e forróbb bocsánatot esdekelni, mint a legéke
sebb, legmelegebb szavak?! . . . Oh, e pillantást fe
ledni nem fogom , nem tudom soha. . . .  S ha a basa, 
ki lehet hogy titkon szinte gyűlöli öt, mint atyám, 
felhasználná az alkalmat, hogy most megsemmisítse öt?
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Szent Isten! — folylatá aggódó tűnődéssel a szegény 
szive vesztett leány — ha öcsém szavai beteljesed
nének, ha a basa szépitni akarván magát a város la
kói elölt, mint szigorú igazságot kezelő ember tűnni 
fel, csakugyan kivégeztetné öt! Én miattam, ki éle
temet adnám az övéért, kit, mióta először mcgpillantám, 
nem tudom miféle bübáj által megigézve, szeretek lel
kem egész erejével; s ö ? . .  . De miért lovagolt volna 
erre annyiszor; miért keresett volna ürügyet megállni 
boltunk előtt s mig atyámmal holmi jelentéktelen dol
gokról beszélgetett, miért függtek pillanatai szüntele
nül ablakomon. . . . S én szegény, szerencsétlen leány 
miért voltam e pillanatok varázs erejétől mintegy el
bűvölve, miért veszítém el nyugalmamat; miért nem 
bontakoztam ki a varázs köréből, hogy elfojtsam az 
érzelmet, mely kárhozatos Isten és emberek előtt? 
Hisz hova vezet mind ez? . . . Miként lehelnék én 
egy pogány ifjú nejévé? S ha én lelkem tiltó szózatát 
elnémitva, kész lennék is az övé lenni, akarja-e ö s 
engedné-e atyám? Jolán homlokán e kínzó gondolatok 
közepette hideg verejték cseppek gyöngyöztek s az 
ezek közben elhanyagolt seb elkezde vérzeni újból.

Iván ez alatt bejött ismét a boltból s látván az 
elmerengő leány arczán a lefolyó vért, ijedten csapta 
össze kezét s felkiáltott:

— Mit csinálsz Jolán az Isten szerelméért, sebed 
ismét vérzik? . . .
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— Mit sem tesz az Iván, e seb nem vérzik úgy 
mint szivem!

— Mint szived? . . . mond a fiú nem érive el 
a dolgot. — Szivednek is baja van? . . .

Jolán csak most vette észre, hogy elszólta ma
gát sa  nőknél annyira otthonos találékonyságnál fogva 
ártatlan kis hazugsággal iparkodott helyre ütni a hibát:

— Igen, szivem is fáj és vérzik, mert féltem 
atyánkat, hogy az aga bevádolása által magára hara
gítja a basát.

— Oh ebben nyugodt lehelsz — mond biztatólag 
a fiú — mi alatt újból beköté nénje sebét — a basa 
jobb szereti atyánkat mint az agát. Nem bizla-e meg 
csak a napokban is, hogy ö lássa el konyháját fii- 
szerszámmal s minden egyébbel s e megbízás , mint 
atyám mondá, igen nagy hasznot hajt nekünk, mert a 
basa dúsan és rögtön fizet.

— Adja Isten, — sohajta Jolán — hogy baj 
nélkül keveredjünk ki mindnyájan e kellemetlen do
logból ! . . .

— Csak az aga ne — vágott közbe a fiú, — an
nak csak szeretném, ha leütnék azt a daczos rút fejét, 
vagy legalább is kitolnák azokat a mérges szemeit, 
melyekkel úgy tud nézni, mint a sárkány! . . .

— Nem illik keresztyén fiúhoz, ily kegyetlen 
óhajtásokat táplálni szivében — feddé ismét öccsét Jolán.

— De az sem illik ám, keresztyén fiút, mint az ebet 
megkorbácsolni akarni — kötekedék daczczal a fiú tovább.
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E pillanatban megnyílt az ajtó s Demeter György 
lépett a szobába.

— Hogy vagy gyermekem — kezdé szelíden simo
gatva leánya arczát a különben gyengéd apa.

— Jól, kedves atyám, nem érzek semmi fájdal
mat — felele ez.

— Hát szivedben , vágott közbe a fiú.
— Mit fecsegsz te itt? — fordult Demeter a fiú

hoz, szemeit , mielőtt ennek feleletét bevárta volna, 
ismét leányára szegezve.

Jolán előbb bibor veres azután ismét sáppadt lön.
— Mi ez ? mi történik itt az én hátam megett. 

Miért pirulsz és sáppadsz egyszerre Jolán ? . . . S mit 
is fecsegtél az imént gyermek ? . . .

A fiú megijedt. Mit tudta ö, hogy ártatlan cse
vegését atyja oly komolyan fogja venni; s azért aka
dozva felelt:

— Csak azt mondtam , kedves apám — hogy Jolán 
az imént azt mondta, hogy . . . hogy szive jobban 
vérzik mint a sebe; mert félt téged a basa haragjától.

— Hát ismét vérzett a seb? . . .
— Vérzett ám, — vágott közbe Iván örvendve 

a beszéd más fordulatának; mig én a boltban voltam 
addig Jolán levette a kötést.

A leányka zavara még jobban nőtt; Demeter 
György uram pedig levetkezve ünnepi öltönyeit e köz
ben gyanakodólag rázogatta fejét magában mormolva:

— Itt valami történt e leány körül, mit én még
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nem tudok, de mit okvetlenül megkell hogy tudjak és 
pedig mielőbb.

Jolán nyugtalan zavarral tekintett atyjára, egy 
kérdés lebegett ajkain , mit azonban koczkáztatni nem 
mert; de a csacska és kiváncsi öcs kisegíté öt za
varából.

— Hát, kedves apám , elütteti-e a basa az agá
nak fejét? . . .

n — Elütöm én mindjárt a te kiváncsi orrodat, 
hogy ne iithesd mindig olyasmibe,„mi téged nem illet 
— mond türelmetlenül Demeter a fiúhoz fordulva — 
tanultál-e már ma? . . .

— Még nem — igenis •— de mindjárt — s ezzel 
a fiú rontott könyve után s lekuporodva a kemen- 
cze padkáján elkezde abban betűzni, csak néha pillantva 
fel lopva atyjára , ki leánya előtt rnegállván , szólt:

— A basát már nem találtam honn , kilovagolt, 
délután ismét elmegyek hozzá.

Jolán ajkán titkos sóhaj lebbent el.
Demeter uram még tán többet is vala mondandó, 

ha figyelmét egy sajátszerü jelenet le nem köti.
Megnyílt tudniillik a szoba ajtaja s azon egy bo

zontos szerecseny fö tolta be magát.
— Mit hoztál — jó ember — kérdé öt Demeter.
— Ezt — felele röviden a kérdett s kis sárga 

selyemzsinórral átkötött papír tekercset nyujta át a kér
dezőnek s azzal sebesen ismét visszahuzva magát eltűnt.

Demeter korának ama ritka tulajdonával birt, hogy
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olvasni tudott, felbontó tehát a tekercset, mely a kö
vetkező sorokat tartalmazta , meglehetős szabatosság
gal írva:

D e m e t e r  G y ö r g y n e k  I z m a i 1 aga.  Üdv 
n e k e d  és  h á z a d n a k ,  g i a u r. Ha a m a g a d  és  
h á z a d  n é p é n e k  n y u g a l m a  és  b e c s ü l e t e  
n y o m  v a l a m i t  n á l a d ,  ú g y  e n g e m  mai  e s t i  
t i z ó r a k o r  h á z a d n á l  e l f o g a d s z .  E l l e n 
k e z ő  e s e t  b e n m a g a d r a  v e s s ,  h a s z e r e  n- 
c s é t l e n s é g  é r ;  s j e g y e z d  m e ^  e 1 ő r e i s , 
h o g y n a g y  u r a k  b a r á t s á g a  s o k s z o r v e 
s z  é 1y e s s z e g é n y  e m b e r r e  n é z v e ,  s h o g y  
n e m m i n d i g  az  az i g a z i  e 1 I e n s é g ii n k , 
k i t  a n n a k  h i s z  ü n k.

Demeter György végig simitá a papirt, megtorló 
szemeit s még egyszer elolvasta a sorokat.

— Mit akarhat ez e m b e r? . . .  Miféle baj fenye
gethet engcmet, családomat , mire épen ö figyelmeztet?

Tünödék magában állát tenyerébe nyugasztva.
Talán fél a basától , s e cselfogáshoz folyamo

dott, hogy lebeszéljen szándokomról. Meglátjuk. Min
denesetre el kell öt fogadnom. Ilyen időkben, a minő
ket most élünk, nem szabad semmit is figyelmetlenül 
el bocsátanunk magunk mellett.

— Hallod-e fid — fordult most Ivánhoz — menj 
a boltba^és ügyelj s jelentsd, ha vevő jön.

Iván látszólagos készséggel engedett a parancs
nak, de még is jobb szeretett volna maradni, hogy a
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rejtélyes levél tartalmából valamit elcsenhessen. Ak
kori időben magán családok életében egyegy levél ér
kezése mindig epochát képezett.

A fiú távozta után Demeter leányával szemben 
helyet foglalt s nehány szót bocsájtva előre beveze
tésül , felolvasá előtte az imént kapott iratot.

Jolán arczán mindjárt az első sor hallatánál öröm
sugár villant á t , mely a levél későbbi tartalmánál ag
gódó kifejezésre változott.

— Mit szólsz ehez, leányom. Elfogadjam-e öt, 
vagy sem. Nem forral-e valami ármányt ellenünk? — 
Kérdé az apa.

— Fogadd é lő t ,  atyám. Izmailról sok kegyetlen
séget beszélnek ugyan, főleg a vidékiek; de ö mindig 
nyilt erőszakkal lép fel, és soha sem cselekszik orozva 
mint a tolvaj; ármánytól tehát nem kell tartanunk 
részéről.

— Mily meleg védője vagy te ez embernek — 
szólt erőszakolt nyugalommal az apa, bár leánya sza
vai sajátszerü gyanút keltettek fel lelkében — holott 
részedről ép az ellenkezőre volna okod.

Jolán ismét elpirult és zavartan suté le szemeit, 
halkan rebegve:

— Hisz, atyám, hasonló esetben bárkiről is igy 
kellene nyilatkoznom.

— Igaz, igaz; — de nem vagy-e érdekelve ál
tala? — folytatá Demeter neki ugratva egyenesen a 
dolognak. Most jut eszembe, miként az aga különféle
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semmis ürügyek alatt gyakran megállapodott boltunk 
előtt, te láttad öt ablakodból s én tudom, miként a 
leány szív hamarább megindul, mintsem az észtöl ta
nácsot kérne. Az aga különben legszebb, legdelibb 
embere a győri török hadnak, s mondják rendkívül 
gazdag, sok zsákmányt ejtett valahol s még sem tart 
háremet, mint a többi;, ezek mind oly előnyök a leá
nyok szemében, melyek hamar utat találnak a szívhez, 
a mely nem igen kérdi, választottuk török, tatár-e, 
avagy keresztyén. . . . Szólj, nem úgy van-e nálad 
is Jolán ? . . .

Jolán zavara a tetőpontot érte el. Hazudni atyjá
nak nem akart, nem tudott; a valót pedig rettegett 
megmondani.

De Demeter György uram éles szemű ember volt. 
Belátott egyenesen a dologba s szive e felfedezésre 
csordultig tölt keserűséggel. íme a vész, melyre öt 
Izmail figyelmezteté, már benn volt házában; s e 
vészt maga a figyelmeztető idézte elő.

Demeter lelkében egyik gyanú a másikat szülte, 
melyeknek nem késett leánya irányában is szavakat adni :

— S tudod-e miért kéri ez ember tőlem a ma 
esti találkozást? . . .

— Hogy tudnám én azt — rebegte Jolán könyekre 
fakadva , gondosan rejtegetett édes titkát elárulva lát
ván — s észrevevén azt is atyja dúlt halvány voná
sairól, hogy titka felfedezése ennek mily fájdalmat 
okozott.
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— S nem is gyanítod?. . . kérdé tovább az apa.
— Miből gyaníthatnám én! . . . felelt folyton 

zokogva Jolán.
— No ha nem gyanítod, hát megmondom Ez 

ember, vagy helyesebben mondva, ez ördög, e boldog
ságomba férkőzött kígyó kétféle indokból jöhet. Vagy 
először, hogy felszólítson: bocsájtnám neki árúba leá
nyomat jó summa pénzért; vagy, mi még tán becsüle
tesebb volna, hogy erőszakkal elraboljon tőlem. — 
Mondá fogai között eresztve ki szavait Demeter György.

Jolán közel volt, hogy eszméletét veszítse, s 
mégis vég erejét is összeszedve szilárd hangon szólt:

— Atyám, a levél tartalma nem gyanítat ilyes
mit, ö nem vészt hozni, hanem attól megóvni akarja 
házunkat.

— S hiszesz te e levélnek, boldogtalan te
remtés ? . . .

— Hiszek atyám; mert Izmail mit sem cselek
szik orozva! . . . felelt a kérdett határozottan.

— Leány! — mond félig boszus, félig ijedt han
gon Demeter— rajtad hatalmat vett a gonosz szellem; 
elbűvölte eszedet és szivedet, megvakitotta szemeidet, 
hogy ne láss egyebei, mint a mit Ő fest elbűvölt kép
zeleted elé, hogy ne hallj mást, mint az ö kárhozatra 
vezető csábszavait; te Izmail agának inkább hiszesz, 
mint atyádnak? . . .

— Kedves atyám, — válaszolt könyörgő hangon 
Jolán — te balul fogtál fel engemet. Midőn az aga
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levelének hitelt adok, midőn nem kétkedem, hogy el
fogadása által elhárítod a vészt, ha inkább hiszem és 
remélem a jobbat, minthogy rettegjek a legrosszabb- 
tól, ha lelkem azt sugalja, hogy Izmail nem törekedik 
nekünk még több kellemetlenséget okozni; megtaga- 
dom-e ez által bennedi hitemet? Oh! atyám, ha leá
nyodat valaha szerelted, csak most ne fordítsd el tőle 
szivedet, tégy félre minden előítéletet, s meglásd is
mét jóvá lesz minden s szegény hajlékunkba ismét 
betérend a béke.

— Nem az soha — mondá mély sóhajjal Demeter. 
— Nekem is vannak elöérzeteim, mint neked, s adja 
Isten, hogy az enyéim csaljanak s a tieid menjenek 
teljesülésbe, de félek , hogy óp az ellenkező vár reánk. 
Téged, szerencsétlen gyermek, e szerelmed fog bol
dogtalanná tenni; hasztalan tagadnád előttem, mit Iz
mail irányában érzesz, az én szemem s tapasztalásom 
nem csal , te szereted öt s én nem is tilthatom , nem 
erőszakolhatlak az ellenkezőre, csupán arra akarom 
vinni a dolgot, hogy belásd önmagad, miként ez érze
lem nem neked, nem jövő boldogságodnak való , s 
hogy önkint tépd ki azt szivedből, hova csak átkötés 
kárhozatot hozott.

— Atyám, nem adtam én akarattal tápot ez ér
zelemnek, s nem ismertem annak veszélyes lényegét 
sem, mig te nevet nem adtál neki; de most már tudom 
mi az, érzem a fájdalmakat, melyeket okoz, s kérni 
fogom Istent, hogy adjon erőt kiszakítni azt szivemből! . . .
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— Úgy úgy — kedves gyermekein — hisz te min
dig jó engedelmes leányom voltál — öld meg magad
ban e kígyót, mely belopta magát ártatlan s óvatlan 
szivedbe, hogy veszélyes mérgével megölje ott a nyu
galmat és boldogságot. — Mondá Demeter György 
uram keblére szorítva leányát, ki esdö könyes pillan
tást vetett az ég felé, honnét leghamarább várhata 
segélyt szorult helyzetében.

Figyelműket azonban hangos lódobogás vonta 
most az utcza felé, hol a basa nehány csausz kísére
tében ép a szatócs háza előtt állapodott meg.

— Mit akarhat e z ! . . . mondá Demeter uram s 
elbocsájtva leányát a bolton keresztül ép az utczára 
vala sietendő, midőn az ajtóban már a basával találkozott.

— Üdv hajlékodnak, giaur, — szólt a belépő — 
az utczán csoportúit néptől hallám, hogy leányodat 
embereim egyike sérelemmel illette. — E szavak köz
ben a basa egy égő, megmagyarázhatlan pillantást 
vetett a félholt Jolánra

— Igen , — válaszolt Demeter alig találva szót 
bámultában, hogy a büszke basa szegény keresztyén 
hajlékba alázta meg magát. — Izmail aga, nagyságod 
hűséges szolgája, halántékul ütötte öt csepkéjével.

— Kivánsz-e elégtételt? — fordult most a basa 
Jolánhoz, ki roskadozó léptekkel hátrált a kérdő elöl 
karszéke felé , szemeit a basa égő pillantásai előtt földre
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s z e g e z v e ,  mig arczán a félelem hideg verejték-csepp- 
jei gyöngyöztek.

— Isten tudja tetteink indokait — hatalmas ur 
— vegyen ö elégtételt örök bölcsessége szerint.

— Én nem kívánok semmi elégtételt; — felelt 
keble erőszakos küzdése között Jolán.

— Te igen is kegyes vagy, giaur húrik gyöngye 
te, ki méltó volnál a padischah hárem-hölgyeinek el
seje lenni; de kegyességed most nem mentheti meg a 
büntetéstől azt, ki reád merészelte emelni kezét. S most 
béke hajléktokkal és veletek.

A basa, még egy szenvedélyes pillantást vetett 
Jolánra, azután távozott — menet közben a kísérő 
Demeterhez fordulva:

— Ügyelj giaur — leányodra; — az illatos ró
zsa mézét szeretik felkeresni a lepkék.

Török világ. I. Köt. 3



IL
A vetélj társak.

Ali basa Demeter uram házától egyenesen haza vág
tatott s egyike által a várudvaron ácsorgó csauszoknak 
magához rendelteté Izmail agát.

Ez utóbbi megérkeztéig ismerkedjünk meg köze
lebbről a basával.

Ali negyven s ötven közötti férfiú volt, de alig 
látszott negyvennek. Arcza, inkább déli mint keleti jelle
gű, szép volt és szabályos, ragyogó fekete szemekkel, 
sugár sötét bajuszszal s ritkás szakállal álla körül.

Bár mennyire szenvelegte is a basa a keleties 
nyugalmat és méltóságot minden tettei és mozdulatai
ban, s iparkodott magát, ügy szólván, beleélni a tö- 
rökös modorba: ez mégis csak részben sükerült neki; 
mert voltak pillanatai, midőn a figyelmes szem könnyen 
észrevehetendette, hogy a basa viselete nem egyéb — 
akarva vagy akaratlanul felvett — szerepnél.

Ali születése s nemzetiségére s o r r e n t ó i  o l asz ,  
már kifejlett férfi korában tért át az iz I á mr a ,  mely 
szenvedélyeinek tágasabb tért engedett s vön szolgá
latot a török hadseregben, hol nyugtalan dicsvágyának 
tápot vélt találhatni; s ime a renegát nem csalódott: 
felküzdötte magát alig egy évtized alatt a basaságig s
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szerzett magának háremet, melynek titkos rejtélyeiben 
a négy világtáj legszebb virágai illatoztak számára, s 
hol a szerelem és kéj mámora feledteté vele a csaták 
véres munkáját , s ringatá öt ama varázsszerii felálom
ba, melyben a hivő müzülman a próféta paradicsomá
nak eloörömeit véli átálmodni.

Ali az olasz vér hevességét páritva látta önma
gában a keleti puhalygás ama nemével , mely csak a 
szükség parancsolta tetteknél engedi meg a karjaibóli 
kibontakozást, míg az önkéntes vállalatok eszméjét is 
megfojtja még gyenge csirájában.

A törökké lett olasznál minden tett, vagy felsőbb 
parancs kifolyása, vagy érzéki vágyai kielégitési-sziik- 
ségletének eredménye volt. Itt eszköz volt a lélek, 
parancsoló a tett.

Midőn Ali a seregbe lépett vitéz volt dicsvágy
ból, hiúságból; de midőn ép vitézsége nagyobb oszta
lékot juttatott neki a zsákmányból, félretevő a dicső
séget s harczolt fukarságból, pénz- és kincsvágyból, 
mint közönséges rabló.

A ravasz olasz azonban fényesebb eredményű 
haditettei e szennyes rugóját, a kötelességérzet s harcz- 
szomj köpenyével tudta palástolni s kitörlé a világ sze
meit, mely a vitéz Ali basában nem ismerő fel a saját- 
szerű uzsorást, ki erején, hadi szerencséjén gyűjt 
magának kincseket.

A kincset azonban ö nem úgy szerette, mint 
a fukarok nagy része, fényéért, villogásáért; vagy

3 *



hogy vele szenvedő embertársainál a nyomor terhén 
könnyítsen; hanem merta fényes halom volt az eszköz, 
mely érzéki vágyai betöltésére vezetett*

Ali dűs volt kincsekben s gazdag a szerelem él
veiben. Az elsőt csak egyedül ö maga tudta, a máso
dikat pedig csupán legtitkosabb környezete.

Ali ravasz volt, ismerte a népet, melynek tag
jává lön, féltette kincseit, háremét a hatalmasabb basák 
s beglerbégek, sőt magától a szultántól is.

Tudta ö jól, hogy a gazdagság felingerli a hatal
masabbak féltékenységét s elég ok a rra , hogy egy 
szép reggelen veres selyem zsinórra ébredjen fel.

Pedig Ali basa bár száz alakban látta a halált, 
e nemétől még is ösztönszerüleg irtózott.

A veres zsinór gyakran legédesb álmaiban mint 
véres kígyó tekerőzött nyaka körül s felriasztá öt a 
valóra, melyben a megzsinóroztatás lehetősége fenye
getőzött feléje, ha kincseit felfedezik, ha háreme virá
gainak illata tűláradozna a titkos termek zárain s 
nyomra vezetné a mézrabló lepkéket.

Ilyenkor a basa dühbe jött s megfeledkezve igaz 
müziilman méltóságáról, forró olasz vére háborgásinak 
lön zsákmányává s szenvedélyesen csapva földhöz bog
iáros turbánját a leghevesebb taglejtésekkel tolmácsolta 
belső felindulását.

Jaj volt annak , ki öt ily pillanatokban meglepé. 
Dühe tárgyat talált, melyen kitombolhassa magát.
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De volt még más is, mi a basát fel tudta inge
relni, s önmagáróli megfeledkezésre bírni: a fé l té s .

Bár háreme küszöbét még kiszlár-agájának sem 
volt szabad átlépni — csupán rabnök vivén & belfel- 
ügyelet- és szolgálatot, bár hölgyei soha egyetlen 
férfi arczot az övén kül meg nem pillanthatának, vol
tak mégis időpontjai, melyekben a féltés démona óriási 
dühvei markolt szivébe. Féltette hölgyeit gyermek 
multjok emlékeitől; ha ketteje, mi ugyan ritka eset 
volt, szorosabb barátsággal fűződött egymáshoz, e 
viszonyban hűtlenséget, árulást látott s szétszaggatta 
a lánczot, mi a két szívet szomorú magányában össze
fűző s vérig korbácsolá a felügyelő rabnőket, kiknek 
szemei elölt a viszony fejlődött. Féltékeny volt a csa
logány dalára, mely a ligetből felzengett, ha hölgyei 
valamelyikét e dalon elmerengve lepte meg s széttiprá 
a virágot, melynek illatán gyönyörködve találta a nőt 
s ez nem repült azonnal a belépőnek lábai elé, hogy 
szerelmet esdekeljen tőle.

Csak ha a titkon élvezett bor kábító mámora ült 
agyán, lehetett hölgyeinek hozzá férniök, s holmi cse
kély szabadalmat elhizelegniök fukar, önző szivétől; 
de ha elröpült a mámor, meg kelle hogy lakóijának a 
nyomoru teremtések élveikért. Féltékeny lön ismét, s 
a hölgyet, kit csak imént ölelt keblére, most lábaival 
rugdalá el; mert, úgy mond: mig szivén nyugodott is, 
másra gondolt.

Háreméből kivitte e féltékenységet a nagy világ



38

báni környezetére is. Minden kitünöbb egyéniségben 
vetélytársat látott, s gyanakodott irányában, félt, ret
tegett tőle. Ez utóbbiak közé tartozott Izmail aga is.

Midőn Hardeck September 29-én 1594-ben Győrt 
Szinán nagyvezér kezére játszotta, ez utóbbi Ali basát 
jelölte ki Győr parancsnokául, rendelvén alája vár- 
őrségül kétezer, három évre — naponkinti kilencz 
asper fizetéssel — toborzott várvéd katonát, három
száz ágyút, ezer fegyverkovácsot, s háromezer jan- 
csárt. Ezek parancsnoka volt Izmail aga, ki ifjúsága 
daczára, mint vitéz és fegytartó katona Szinánnak nagy 
kegyeiben állott. De ép e kegy volt a szálka Ali basa 
szemében.

Ö félt e hideg, merev arczu ifjútól, hol kémet, 
hol vetélytársat látott benne. Szerette volna elemész
teni , de rettegett a nagyvezér haragjától.

Azonban a basa gyanúja, ha nem enyészett is el 
végkép, de mégis csillapult, midőn évek folytán sem 
birt felfedezni olyast, mit Izmail ellen fegyverül hasz
nálhatna ; mindazáltal nem szűnt meg öt kémszem
mel kisérni.

Izmail aga — mint öt fennebbi csikkünkben jelle
mezni iparkodtunk — nem tartozott azon egyének közé, 
kik a hivatalbani pontosságot átviszik magán életükre 
is, sőt — mint mondók — könnyelmű s ingatag jelle
ménél fogva gyakran veszélyes bonyolodásokba jutott, 
melyekből csak jó szerencséje ragadta öt ki; mind a 
mellett oly merev szigorral tudta reá bízott kötelessé
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geit végrehajtani, hogy mintegy egyedül ezekre lát- 
szék teremtve lenni, s hogy ez érzéketlen szoborszerü 
alakban senki sem kereste volna a melegebben verő 
szivet vagy az ingatag lelket.

Pedig mindkettő nagy mértékben megvolt Izmaik
ban, mint későbbi eseményeink közepette feltünend.

Ali basa azonban, mit három éven változó foko
zatokban gyanukép táplált magában, azt most egy
szerre, mint bizonyosat vélte felfedezve, t. i. hogy 
Izmail viselete álarcz.

Rajtkapta öt az első hazugságon. Reggel azt 
mondá, hogy nem látta soha a szatócs leányát, pedig 
látta s talán csak egy negyeddel előbb. Méltatlanul 
bánt vele, megvérezte öt csepkéjével, holott tudta a 
világos parancsot, hogy a békés lakosokat semminemű 
méltatlan sérelemmel illetni nem szabad.

Izmail vétett a szultán parancsa ellen; Izmail 
élete kezei közölt van: egy parancsszóval megsemmi
sítheti öt.

S a basa ismét megfeledkezett magáról, s kár- 
örvendő mosoly között hevesen dörzsölgeté kezeit.

Azonban arcza hirtelen elsárgult; . . . hátha — 
gondolá — ez ember szereti a leányt?! . . .  Nem, nem 
lehet, hisz akkor nem bánt volna, mint ebbel! . . . 
Hm! . . . s miért ne! . . . Hát nem csúszik-e Zajda, 
Valida* s a többi mindannyiszor lábaimhoz vissza , vala
hányszor elrúgom őket magamtól, s nem esdeklik-e 
szerelmemet? Maledetto! ♦ . . mormolá fogai között
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összefszoritolt ökleit homlokához nyomva — ha e nő 
háremem falai közül is visszagondolna az ifjú agára, 
ha a sebforradás halántékán naponkint, óránkint öt 
juttatná eszébe?! . . . Hah! nem lehet. 0 gyűlölni fogja 
Izmailt; . . .  de — tévé ismét felbőszülve hozzá — a 
kit gyűlölünk arra gondolunk i s , habár a harag, a 
bosszú gondolatával s én nem akarom, hogy ö rajtam 
kívül másra is gondoljon. — S a basa dühösen top
pantott lábaival, majd ismét mint örült szaladgált fel 
s alá szobájában.

— Már két éve, hogy e gyermekleánynyal vesző
dik képzeletem, láttam sokszor lopva, mint fejlődik a 
játszi ártatlan arcz gondolkodóbbá, mint ül ki reá a 
szűziesség üde zománcza; mint éled fel a szemekben 
a méla , vágyótüz , mely szerelemre hívja fel a szívet, 
mely boldogító sugarával a jövő gyönyöreit arany fény
ben ragyogtatja fel, hogy e fény megvakítsa a lelket 
s bár a kárhozaton keresztül is azok bírására csábítsa. 
S im e gyerköcz megfosztani szándékozik engem gya
lázatos ármányával gyönyöreim reményétől is, engem, 
a hatalmas Ali basát! . . .  S a jó basa mint félörült 
kaczagott, azután ismét homlokára csapva öklével, 
mint gyermek oly könyüden fordult meg sarkán, pör- 
dülete közben kiáltva:

.* — Hah Izmait, meg kell halnod, a halottakat 
hamar feledik! . . .

De ez utolsó szavakat már önkénytelenül ejték 
ajkai; mert ott állott előtte Izmail, keresztbe vetett
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karokkal oly mélyen meggörnyedve, hogy arczából 
csupán homlokát lehete látni, mely fehér volt, mint 
friss töretü karrari márvány.

A basa nehány pillanatig szótlan bámult Izmailra, 
ki alázatos, reszketeg hangon monda:

— Hivattál uram, parancsodat várja hü szolgád.
Ali e pillanatban igen nevetséges alakot szolgál-

tatandott a festőnek.
Tarra nyírt fején a homlok fölé csiiggödt az 

egyetlen konty, mig szemei nyugtalanul keresték a 
turbánt, melyet a kendözettel egyetemben földhöz csa
pott dühében.

De csakhamar összeszedte magát. Belátta, hogy 
török törvény szerint a szolgának görnyedő helyze
tében nem szabad szemeit urára emelnie s igy Izmail 
az ö turbánja hiányát sem fedezheti fel. Azért már 
betanult méltóságos hangján szólt:

— Izmail! . . . A második hazugságot ejtik aj
kaid e napon , midőn hü szolgámnak nevezed magadat.

Izmail titkon ajkaiba harapott, de nem szólt s 
nem is változtatott görnyedő helyzetén.

A basa folytatá:
— Reggel azt állitád, hogy nem láttad soha De

meter György leányát, s ebben hazudtál; a hazug 
szolga pedig nem h ü ! . . .

Izmail hallgatott.
Ali csodálta , hogy e szerinte különben oly ra

vasz ember nem talál szavakat, hogy hazugságát lég-
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alább menthetővé tegye s még nehány pillanatig fele
letre várakozott.

De a várt mentség nem jött, Izmail mozdulatlan 
maradt.

A basa sötét boszusan nézett darabig az ifjúra, 
azután szemei világlani kezdének s arczán felvillant 
valami, mi akkor szokott mutatkozni, ha kényes helyze
tünkben szerencsés gondolatunk támad.

— Fordulj az ajtó felé szolga — mond rövid 
szünet után Ali.

Izmail megfordult a nélkül hogy feltekintene, de 
ajkai körül gúnyos mosoly rángatózott.

Jól tudta a ravasz ifjú, mire czéloz a basa e 
vezény szava.

A turbán csakhamar ismét elfödte a tar főt, s a 
basa méltósága egész tudatával mondá:

— Fordulj ismét vissza szolgám, s nyisd meg 
szavaimnak füleidet.

Izmail megfordult s ügyelt.
— Igaz-e, hogy a dzsinek gyakorta hatalmat 

vesznek a próféta hívein is s hazugságra változtatják 
ajkaikon az igazmondást?

— Hallottam, kegyelmes ur; de magamon nem 
tapasztaltam még. — Felelt alázatosan Izmail.

— Tehát te magad jószántából szoktál hazudni? 
Rivalt fel indulatosan a basa.

— Csak azt szoktam elmondani a mit tudok, lát
tam avagy hallottam.
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— Hát tetteidet be szoktad-e vallani? . . . Kérdé 
gúnyosan vallatva Ali.

— A megtörténteket tudja Allah s a tagadás 
haszontalan volna. — Válaszolt kenettel Izmaik

— Jó, tehát felelj: mit cselekedtél ma Demeter 
György leányával? kérdé ingerülten a basa.

Izmail ajkain titkos sóhaj lebbent e l ; azután el- 
inondá egyszerűen a tényt — szigorúan elkerülve 
mindent, mi szerelmét elárulhatná.

— Féltem haragodtól, uram — végzé alázatosan 
jelentését, — azért mondám, hogy nem ismerem De
meter leányát, nehogy megkérdezd tőlem , miként ju
tottam ismeretségéhez s én kénytelen legyek bevallani 
bűnömet.

A basa letelepedett kerevetére s gondolatokba 
látszott merülni, bár tervével rég készen volt; de 
másrészről tudta már most világosan, kivel van dolga 
s a tromfot tromffal akarta elütni.

Nehány percznyi gondolkozás után ismét felkelt 
s Izmailhoz közeledve ennek vállára tévé ismét kezét, 
ki ez érintésre akaratlanul megborzadott. Tudta, hogy 
élete e kéz egyetlen legyintésétől függ.

— Izmail! . . . — szólt a basa komoly ünnepél
lyel — három éve vagy oldalon» mellett, ismerem hű
ségedet, nem csaltál, nem hazudtál soha a mai napot 
kivéve, melyen, mint bizton tudom a dzsinek vettek 
hatalmat rajtad; de Allah ismét visszaadta ajkaidra
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az igazmondás szavait s én Allah nevében rnegbocsájtok 
neked egy feltétel alatt.

— A feltételt, kegyelmes uram , — monda szin- 
lett örömmel Izmail — s én éltem árán teljesítem azt, 
ha kell.

— Nincs életedre szükség — válaszolt ravasz 
mosolylyal Ali — csupán eszed, bátorságod s enge
delmességedre.

— Annál jobb uram; mert életemet még szeret
ném számodra fentartani.

— Köszönöm Izmail, — mond a basa előbbi 
mosolyával — most halld a feltételt.

— Figyelmes szolgád vagyok uram.
— Demeter Jolánnak még ez éjjel hárememben 

kell lennie; mert az atya öt, hogy hasonló sérelmek
nek kitéve ne legyen, hajnalra eltávolíthatja Győrből. . .  
Holnap pedig már szándékom öt Stambulba küldeni a 
padischah számára. Szerencséd meg van alapítva Izmail, 
ha ügyesen jársz el a dologban; zajt ne üss; mert 
tudod a budai basa parancsát; mielőtt a szultán kegye 
megérkezhetnék, könnyen nyakunkba kerülhetne a 
dolog, ha zaj támadna s a rablás reánk sülne.

— Hát a padischah — ha megtudja a leánytól, 
hogy erőszakkal raboltuk el öt, mit fog mondani? ! 
veté ellen Izmail.

— Azon ne búsulj, aga. Ha meglátja öt a szul
tán , feledni fogja parancsát s nem bánja , ha a húrik
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paradicsomából loptuk i s , csakhogy egyszer az ö 
háremébe került.

Izmail könnyeden biczczente fejével, mintha helye
selné a basa ez utóbbi nyilatkozatát, s mélyebben hajt
va még meg magát kérdé:

— Parancsolsz-e valamit még uram? . . .
— Semmit — Izmail. Eszedre, bátorságod s

ügyességedre bizom még egyszer a dolgot. Végy csu
pán csak két hív jancsárt magadhoz; annál biztosabb 
a titok, minél kevesebben tudják. Ezek száját majd 
betömöm én arannyal. Éjfél tájban mindennek meg
történtnek kell lennie. Értettél ? most távozhatsz. 
Allah veled . . .  — — — — — — — —

— Értettelek — mormolá távoztában Izmail — 
Éjfélig meglesz minden; de nem ügy, miként te ki- 
számitád , ármányos köpenyforgató! . . .

— Egy csapással három legyet — mondogatá 
magában Ali basa fel s alá járva termében.

Izmail elrabolja Jolánt, Demeter ezért leszúrja 
Izmailt; éji őrjáratom gyilkosságon kapja Demetert s 
én ezért még ez éjen fejét vétetem. Jolán a zavarban 
eltűnik s háremembe kerül. — A padischah pedig töltse 
meg háremét a honnét tetszik, elég nagy a birodal
ma. . . . S most a dologra nehogy megkéssünk.

S a renegát olasz ember jót kaczagott finom 
hálózatú tervén s kétszer is elmondá:
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— Lorenzo, vagy akarám mondani Ali, te még 
is okos ember vagy! . . .

*-* #
A fényes tavaszi napra sötét, zivataros éj kö-, 

vetkezett. Az utczákon végig süvöltött az északi szél 
borsó nagyságú darát seperve maga előtt a jégsimává 
fagyott hig utczasáron.

Az utczán, bár még alig járt kilencz felé az idő, 
egyetlen embert, vagy más élő állatot sem lehete lát
n i ; csupán a zivatar volt ott az úr, csupán ez járta 
egyedül rajta végig kísérteties tánczát, maga készít
vén hozzá az alkalmi zenét.

Az ablakok táblái zárvák, nem hatol sehonnan 
egy hang, egy fénysugár kifelé.

Alusznak-e már mind az emberek, hogy kibonta
kozva jelenük siralmas tudatából szebb múltról vagy 
boldogabb jövőről álmadozzanak?!

Úgy van , ők alszanak. Leikök túllebeg a nyo- 
moru való határain; a zivatar kisérteti orgonája mint 
győzelmes övéik diadalzenéje szűrődik át álmaikba , s 
midőn a szél ablaktábláikon kopog, úgy rémlik, mintha 
megfutamlott. száműzve volt övéik kopogása volna.

Örömtelve riadnak fel nyughelyökről; de a csa
lóka álom elröppent s ablakaikon csak a barátság
talan szélvész dörömböl.

Aludjatok el ismét; az álmát, mint legjobb gyógy
szert adta Isten az embereknek.

Holnapi ébredéstekkor tán megmarad még álma
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tokból egy foszlány, melynek bűvös színeiből „ szebb  
j ö v e n d ő t  s v i r á g z ó b b  k o r t “ jósolhattok ma
gatoknak.

Ne búsuljatok, még nem volt éj oly sötét, melyet 
a hajnal tova ne űzött volna; valamint nem volt nap 
oly fényes, melyre — habár holdvilágos — éj nem 
következett.

Úgy van éltünkkel is. Örömeink fényes napsuga
rához az éj sötétén kell áthatolnunk; de bánatunk leg- 
komorabb éje sem zárja ki a vigasz hajnalának re
ményét.

Mi volna e változékonyság nélkül az élet? . . . 
Megunnánk az örömet s leroskadnánk a terhek s fáj
dalmak sulyja alatt.

Oh! az emberi szivet csodás bölcsen alkotta a 
teremtő; a fájdalom szomszédosává tévé abban az örö
met; a csiiggetegségnek lakótársaid adta a reményt 
s a hitet, — s a keserű gyűlölet sárga arcza szüntelen 
a szeretet biztó pillantásival találkozik.

Csak a hitét vesztett szív csüggedhet; csupán az 
ocsmány érzékiség sarában fetrengö lélek eshetik két
ségbe végképpen. — — — — — — — —

Jolán a végzetes nap estéjén atyjától udvar felöli 
kis szobácskájába rendeltetve, helyet foglalt az ablaka 
melletti kis széken, s még most is sajgó homlokát te
nyereibe nyugasztva hallgatta a vihar fütyölését.

Demeter uram a szó legteljesebb értelmében
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alkonyatkor szobájába zárta leányát, hogy miért? . . . 
megtudjuk mindjárt.

Demeter uram még mindig Izmail levelét forgatta 
a basa látogatása után, midőn hirtelen feltárult az 
ajtó s azon bozontos fejti czigány asszony lépett be s 
látva, hogy Demeter uram nincs egyedül, kihivá öt 
a boltba.

— Mi jó hirt hoztál, Sára? . . . kérdé redős 
homlokkal a gazda.

— Biz a semmi jó sem Demeter uram, mert a 
minthogy az éjjel a jövendőbe pillantottam, ott azt 
láttam, hogy a kegyelmed leányát, azt a szép liliom
szálat ezek a török urak elrabolták és pedig ma. — 
Mondá fájdalmas vigyorgással a vén asszony.

— Már hogy rabolták volna, hisz itthon van , a 
mint látta kend ! . . .

— No hisz eddig még nem tették, de megteszik 
még ez éjjel — vigyorgá a vén kuruzsló.

— Majd meglátjuk. Hisz résen leszünk mi Innét 
ugyan élve ki nem viszik, ha a házat fejünkre gyújt
ják is. — Ezzel egy ezüst pénzdarabot nyomott a ku
ruzsló markába s kitolá az ajtón.

Demeter uram Győr várának húsz napi ostroma 
alatt részt vön annak védelmében s az apróbb kirontá
soknál , bár családos ember volt, megmutatta, hogy 
nem ijed meg a maga árnyékától.

Alkonyatkor tehát elreteszelé háza minden kijá
rását s leányát is udvar felöli szobácskájába zárta a
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kis Ivánnal egyetemben, meghagyva nekik, hogy ha 
zaj támadna is a házban , csendesen viseljék magukat 
s világot ne gyújtsanak.

A két ifjú lény remegve ült egy darabig a kis 
szoba ablakánál, mig végre Iván nénje ölébe hajtva 
fejét, elaludt.

A szatócs pedig visszatért utczafelöli szobájába, 
melynek ablakain szorosan be voltak téve a vastáblák, 
s a nagy, menyezetes tölgyfaágy fenekéről elővett egy 
fényesre köszörült görbe kardot s két óriás nagyságú 
pisztolyt.

E fegyvereket az asztalra helyzé s elkezdé a 
pisztolyokat nagy müértéssel tölteni.

— így ni — mond a pisztolyokat, miután meg- 
valának töltve, gondosan felporozva — ez két ember 
élet, s e kard is megmutatta már, miként kell egyegy 
tar főt leszelni a váll közül s most menjünk egy kis 
kémszemlét tartani.

Egyik pisztolyával s a karddal felfegyverkezve 
Demeter a konyhán keresztül kilépett háza meglehe
tősen szűk udvarára, melynek egy keskeny sikátorra 
támaszkodó, mintegy két öl magas fala volt azon 
egyedüli rész, melyen keresztül némi ügyességgel az 
udvarra lehete jutni.

De erről is gondoskodva volt. A fal tövében rop
pant nagyságú szelindek volt házához lánczolva, e 
szelindeket a szatócs elszabaditá lánczáról.

Az eb örömnyihogva szökött fel urára, azután 
Törökvilág. I. köt. 4
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egyet nyújtózva szétfeszité körmeit s feltátotta száját, 
mintegy megpróbálandó, ha harczeszközei kellő rend
ben vannak-e? Fehér fogai a homály daczára is fény
lettek a setét száj-üregben.

Jaj annak, ki e dühös eb fogai közé kerül.
— így ni Dandó — mormolá a szatócs meg

simogatva ebét, mely ismét nyihogott örömében nehány 
elfojtott ugatást hallatva — jól vigyázz a házra s hol
nap reggel nem marad el a jó fölöstököm.

Azután leánya ablakához közeledett a szatócs és 
miután annak halovány arczát az üvegen keresztül 
világítni látta szelíd hangon szólott:

— Feküdjél le kedves leányom. Ez izgalomteljes 
nap után nyugalomra van szükséged. Különben most 
már, mint angyalok karjai között, oly nyugodtan ál
hatói , hisz Isten és atyád virrasztanak feletted. Ha e 
végzetes éj elmúlt azonnal viszlek Pozsonyba nagy- 
nénédhez , bár fáj szivemnek a töledi elszakadás; de 
megnyugszom a végzetben; mert ott legalább e gaz 
törökök incselkedéseitöl mentnek tudlak.

Alig ejté ki e szavakat Demeter, ime Dandó rövid 
csahintás után mérgesen kezde a fal felé morogni.

Demeter hirtelen végig jártatá pillanatit a fal 
párkányzatán, hol egy emberi főnek sötét körrajzát 
vélte láthatni.

Oda irányzá pisztolyát, de a sárkány második 
kettyenésére a fő eltűnt onnét.

A szél fütyölése semmi neszt sem engede kive
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hetni, s Demeter a nélkül, hogy Jolánnak, ne
hogy nyugtalanítsa öt, egy szót is említene e jelenet
ről, elhatárzá ébren tölteni az egész éjt s minden 
negyedórában kémjáratot tenni a fal körül.

—• Tehát — még egyszer jó éjt kedves gyerme
keim, nyugodjatok békével — mondá s ismét a szobába 
lépett, nyitva hagyván a konyha ajtaját, hogy minden 
neszt annál könnyebben meghallhasson.

Ez alatt az idő kilencz felé haladott, a vihar mind 
erősebben kezde tombolni — Demeter uram az őrjára
tai közti negyed órát azzal töltötte e l , hogy egy po
ros bibliából olvasgatott.

Jolán pedig — folyton ott ült az ablaknál fejét 
annak keresztfájára nyugosztva s kimerengve a korom
sötét udvarra, mely mind inkább fehéredni kezdett a 
lehullott dara és hótól.

Dandó e zivatar daczára is fel s alá járkált a fal 
tövében, midőn hirtelen valami tárgyat ragadott meg 
fogaival, mely a falról hullott alá.

Az eb mérgesen kezdé fejét rázni s iparkodott 
a fogai közé ragadt szurkos cseppüt onnét megszaba- 
dítni, de nem sükerült.

Egy perez múlva sötét alak ereszkedett le a 
falon, a másikban már Izmail állott a halálra ijedt 
szatócs előtt.

Izmail anélkül, hogy egyetlen szót ejtene, hatal
mába kerité az asztalra helyzett fegyvereket, mielőtt

4 *



a bámulatából felocsúdni nem tudó Demeter azt gátol
hatta volna.

— így ni, most nyugodtan beszélhetünk egy
mással Demeter György uram, — mond hideg, de 
nem minden tiszteletnélküli hangon az aga — e fegy
verek, melyekre legalább e pillanatban szükséged nincs, 
csak zavart idézhettek volna elő közöttünk. Most csak 
arra kérlek, hogy a magad és leányod érdekében ne 
szakítsd félbe beszédemet.

— Izmail!. . . kiáltott most Demeter, erőszakosan 
rázva fel magát tétlen ámulatából . . . Izmail! Atyáid, 
szüleid emlékére, a hitre, melyet vallasz s a boldog
ságra, mit a túlvilágon remélsz, kérlek, ne végy hazug, 
ámító szavakat nyelvedre egy gyermekiért remegő apa 
irányában, ki megáld utolsó lehelletében is, ha csa
ládja boldogságát csorbitlanul hagyod; de megátkoz vég 
ivadékaidban is, ha egyedüli kincsét orv kezekkel fel
dúlod. Szólj, igaz-e, hogy elakarod rabolni leányomat?!

S a szegény apa halavány ajkai csaknem siróan 
vonaglottak ez utolsó szavaknál, mig Izmail arczán 
hasonlag mutatkoztak a megindulás jelei.

Ez utóbbi egy lépést közeledett a nagy támszékbe 
fogódzott Demeterhez s annak vállára nyugasztva ke
zét, reszketeg ünnepélylyel szólt:

— Esküszöm a nagy próféta sírjára, hogy leányo
dat nem elrabolni, hanem csak a bizonyos vésztől 
megóvni akarom.

Az aga ez ünnepélyes esküje mintegy visszaadni

-  52 —
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látszott az apát önmagának s azért kevésbé elfogul
tan kérdé:

— Szólj tehát Izmail, honnét fenyeget a vész?
— A basa részéröl — felelt a kérdett halkan s 

füléhez hajolva a szatócsnak.
— Akkor nincs menekvés, Izmail, más mint a 

halál kapuján, én ismerem a basát. — Mond ismét 
kétségbeesve Demeter.

— De nem ismersz engem. — Vágott önérzettel 
közbe az aga. — A basa hatalmát és cselszövényeit 
csak egy ember van ki ellensúlyozni tudja s az én 
vagyok. Egy szavamba kerül s nehány nap múlva Ali, 
mint megfojtott eb fog heverni szőnyegén , mig a ha
talom, mit ö bitorlott eddig, Izmail kezébe fog adatni.

E merész beszéd a helyett, hogy bátorította vol
na, még jobban megrettenté Demetert.

— Lásd — folytatá az aga — e bizalom, mely- 
lyel irányodban nyilatkozom a legjobb bizonyíték, hogy 
megcsalni nem akarlak; mert ime kezedbe adtam a 
fegyvert, melylyel megsemmisíthetsz. Ha e szavaim a 
basa füléhez jutnak, még azon órában karóba huzat, 
mielőtt fenyegetésemet teljesíthetném.

Demeter gondolatokba merült, de csak nehány 
pillanatra, mert Izmail folytatá:

— S most, mert az idő sürget, elmondom rövi
den, mit okvetlenül tudnod kell; de add szavadat De
meter, hogy félben nem szakasztod beszédem.
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— Szavamat adom. — Felelt ez, izgatottan 
bocsájtkozva székére.

— A mai nap eseményei sokkal élénkebben van
nak emlékedbe vésve, semhogy azokat ismételnem 
kellene. A szerencsétlen véletlen után a basához me- 
nék, körjáratomról jelentést teendő. — Ekkor kapám 
tőle az ajánlatot, hogy leányodat, kit ö már két éve, 
hogy szemmel tart, a szultán háreme számára raboljam 
el; de ügy, hogy zajt ne üssön a dolog; mert fél a 
budai basa haragjától, vagy helyesebben magyarázva 
a dolgot, irigységétől. — Meg kelle Ígérnem , hogy 
három nap alatt leányod Ali háremében lesz, honnét 
ez Istambulba fogja szállitni. Jutalmam, siker esetében, 
ezer arany s választva bármelyik a basa paripái kö
zül leendett. . . . Őszinte akarok hozzád lenni, De
meter. Ha e ma reggeli esemény nem adja elő magát, 
ha leányod angyalszelíd arcza s bűvös szemeinek lát
tára eredeti vadságom meg nem törik s hatalmat nem 
vesz rajtam a még soha nem ismert szerelem igézete; 
okvetlen végrehajtom a basa parancsát; mert én sze
rettem a pénzt és szép lovat. De leányod ma reggeli 
látása pillanatától nem szeretek kivüle senkit és sem
mit többé. - A basa parancsa halálos döfés leendett 
szivemnek, ha eszembe nem jut, mily szerencse, hogy 
ép reám bízta a rablást, ki megmenthetem öt. Haza 
menve a basától Írtam a levelet, melyet vettél; de ak
kor még nem tudtam, mik leendnek bekövetkezendők 
s im azért jelentem meg oly váratlanul most előtted,
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hogy a dolgok fordulatának gyászos következményeit 
elhárítsam.

S most röviden elmondá Izmail mi közte s Ali 
basa között utóbb történt, s folytatva hozzá tévé:

— Átláttam a ravasz olasz lelkén. Tudtam, hogy 
kémkedik utánnam ö; kémkedtem én is. A kuruzsló 
czigány asszony Ali küldötte volt. Figyelmeztetni akart 
téged, Demeter, hogy résen légy; mindenesetre szá
mított arra, hogy fegyverrel fogod leányodat védeni s 
a küzdelemben vagy az apa vagy a rabló esik áldo
zatul. Ha én esem el, megszabadult tőlem, tette tanú
jától s gyanított vetélytársától; téged pedig karóba 
huzat, Demeter, mert egy igaz hivő müzülmant me
részeltél megölni, s megszabadul az apától is, ki leánya 
elrablását bepanaszolhatná. A zűrzavarban a védtelen 
leány eltűnik s még tetteink meg sem hültek talán, már 
az üde virág a fajtalan renegát tisztátlan csókjai alatt 
hervadoz . . .

De . . .  — folytatá dühössen szorítva össze ök
leit Izmail . . . esküszöm Allahra , esküszöm a te Is
tenedre, Demeter, ennek nem szabad megtörténni soha ! . .

— S ha még is meg fog történni?! dörgé egy 
mély hang az ajtó küszöbről.

Mindketten az ajtóra meredtek, melynek keretében 
ott állott Ali basa egyszerű jancsár-öltönyben , jobb 
kezében, mint a boszu démona kétélű pallost villog
tatva, mig balkeze görcsösen szoritá az övébe szűrt 
tör markolatát.
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E csaknem csodaszerii meglepetés s a gondolat, 
hogy most veszve lehet minden, pillanatra még a ke
mény Izmail bátorságát is megingaták, de csak pilla
natra , mert a másikban Demeter egyik pisztolyával 
baljában s a görbe aczéllal jobbjában fegyverkezve a 
végsöre is készen szembe szállt a basával.

Ez egy leirhatlan villámát a boszűnak sujtá sze
meiből az aga arczára, de ez hideg maradt mint már
vány, melyről visszapattognak az ég menykövei.

Izmail soha sem volt erősebb , mint a vész leg
nagyobb pillanataiban, akkor, midőn mindene koczkára 
vala téve.

E néma játék, melylyel e nehány perczben nyílt 
halálos ellenné vált két egyén egymást méregető, a 
basa csakhamar tűlbuzduló véralkatánál fogva nem 
tarthata sokáig, a viharnak ki kelle törni.

— Gyalázatos áruló! . , . orditá a dühtől rekedt 
hangon Ali * . . felfedeztem nemde a sötétben kúszó 
kígyó nyomait s reá akadtam a fészekre, hol ez gaz 
ármányait szövi. Hallottam szavaid elejétől végig, kí
sérőd voltam a vár kapujától, hova időnek előtte ren
delted két jancsárodat, e z e k  e g y i k e  é n  v a l é k ,  
s a híres Izmail, k i e g y e d ü l  k é p e s . a  b a s a  
h a t a l m á t  é s  c s e 1 s z ö v é n y e i t e l l e n s ú 
l y o z n i ,  nem ismert reám, mert szemeit megvakitá 
az árulás szivében . . . Midőn a falon át az udvarba 
ereszkedél, megismertetém magamat hiv szolgáddal s 
rnegparancsolám siessen a várba, hívjon segítséget s
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vetesse körül a házat mindkét oldalán; mert itt a vitéz 
Izmail agát, a hitetlen giaurok kelepczébe csalták, s 
életét vész fenyegeti. E pillanatban a ház már meg van 
szállva kívülről. . . . S most Izmail választást adok, 
vagy azon pisztolylyal, mely kezedben van, szétzúzod 
agyadat, melyben az árulás terveit főzted; vagy hogy 
napköltekor a várudvaron az egész várörség szeme 
láttára megnyuzatlak elevenen s bőrödet kifordítva 
huzatom ismét testedre!

A basa, feleletre várva, szünetet tartott. Demeter 
e kegyetlen fenyegetésre csaknem elájult, s ha gyű
lölte eddig Izmailt, most remegni kezde életéért, mig 
ez hidegen válaszolt a basának:

— Sem egyik sem a másikat nem választom; 
hanem egyszerűen azt mondom, hogy ha testednek 
csak egyetlen izmát mered is a helyről, melyen állasz, 
mozdítni: e pisztolylyal szétzűzatom agyadat, mert 
hatalmamban áll igy cselekedni engedetlen jancsárim- 
mal, ez öltönyben pedig nem vagyok köteles felismerni 
a basát! . . .

Ali elképedt, látta, hogy kelepczébe került, mely
ből nehezebb a szabadulás, mint abból, melyet Izmail- 
nak vetett.

A basa meglepetésének első pillanatait felhasz
nálta Izmail s valamit súgott hirtelen Demeter fülébe, 
mire ez reménysugárzó arczczal a boltfelöli ajtón 
távozott.
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Most halálos csend következett, melyet csak a 
basa küzdelmes lélegzetvétele háborgatott koronkint.

A jelenet sajátszerüleg borzasztó volt.
Az asztalon álló lámpa teljes világát ömleszté a 

basa belső dühtől vonagló alakjára, mig a szemközt 
álló Izmail csak a fal viszfényétöl világítva annál ki- 
sértetiebb alakban tűnt fel. Halavány arczának nem 
mozdult egyetlen izma is, szeme hidegen meredt a 
basára, mig aczéi balkarja könnyű tolikínt tartá a ne
hézkes lőfegyvert a basa agyának szegezve, ki nem 
tudá pillanatait levenni a ravasz billentyűjén mozdu
latlanul nyugvó mutató ujjáról Izmailnak.

A tervek, a gondolatok egymást űző tömege a 
bizonyos halálai fenyegetett agyban, egyetlen gondo
lattá szűrődött: hogy mozdulnia nem szabad, hogy 
meg kell adnia magát borzasztó helyzetének.

Az idő ezalatt múlt. Feje zúgni, kábulni kez
dett. Úgy tetszett, mintha vizzuhatag alatt állana, mely 
mindig kissebb és kissebb ivekben ömlik feje fölött, s 
a víz zuhogása mindig erössebben közeledik füleihez. 
Pedig nem volt az egyébb mint a feszült megfélemlett 
vér rohama a szívből az agyvelöre.

Most úgy tetszett ismét neki, mintha mögötte 
ajtó csukódnék s a zúgáson keresztül is hallaná a 
kulcs nyikorgását. Ez újra eszméletre hozá ö t , végig 
pillantott a szobán hirtelen, mint villám a puszták ma
gányán , s nem látta Demetert. Összefüggésbe akará 
hozni a szatócs eltűnését a háta mögötti ajtócsukással,
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de a mint szeme a pisztolycsö sötét űréről a billen
tyűn nyugvó djjra siklott, ismét megszűnt agya mű
ködni s nem tudott mást, mint hogy meg kell halnia, 
ha mozdul.

így telt el ismét erős fél óra. Izmail vas kara, 
mint öntött bronzszoboré mozdulatlanul állott a jelenet 
elején felvett helyzetében, mig Ali basa jobb keze, 
melyben a két élre köszörült pallost tartá , önkényte
lenül hanyatlani kezde, úgy hogy a pallos hegye nem 
sokára a szoba földén nyugodott.

A mécs most perczegni kezde, fogytán lévén ben
ne az olaj. Az öröklétnek tetsző kínos csendbe e gyen
ge zörej is némi változatosságot hozott s felébreszté 
pillanatra legalább Ali eltompult érzékeit . . . ügy 
tetszett neki, mintha a pisztoly ürege kissebbült s az 
ö és Izmail közötti távolság nagyobbult volna; de a 
végzetes ujjat még most is ott látá a billentyűn.

Nem bírta tovább szeme a feszült meredést, és 
szemhéjai önként lecsukódtak...............

Midőn nehány pbrcz múlva ismét feltekintett, va
lami ajtócsukásszerü zörejre, egyedül látta magát 
a szobában.

A fenyegető rém eltűnt nyom nélkül, a mécs 
minden pillanatban kialudni készült.

Ali, mintha megakarna győződni, ha ébren van-e, 
ha a nehéz borzasztó álom véget ért-e már, homlo
kához kapott baltenyerével s egy lépést tántorgott előre.

Eszmélete lassankinl visszatért, az ijedelemmel
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vegyes düh szülte agytompulás osztani kezde s osz
lásával felszínre vergődött az emlékező tehetség.

Az egész nap eseményei, mint egyetlen keretbe 
foglalt kép élénken, egyszerre állottak lelki szemei előtt.

Megkapta öt ismét a cselekvés a bosszú dühe.
Felragadva a lámpát rohant a boltajtó felé maga 

elé szegzett pallossal. De a heves mozdulat eloltá a 
lámpa világát, melynek bele perczegve fűlt a vízzel 
vegyes olajba.

Koromsötétség vette öt körül.
Megállt s hallgatózott. Semmi emberi nesz.
Csak a vihar zúgott künn s recsegtető az ablak 

vas tábláit.
Ali basát babonás borzalom fogta körül.- Darabig 

mozdulatlanul maradt még , nem merte kinyújtani ke
zeit, hogy tapogatózzon s nem merte a sötétben kö
rülhordozni szemeit, hogy valami világosabb pontot 
leljen, mely után tájékozhassa magát.

Végre úgy rémlett előtte, mintha hideg léghuzam 
csapódott volna arczára. Arra forditá fejét s valami 
ajtószerü nyílást látott derengeni e táj felé.

Óvatosan közeledett, s mindinkább meggyőződök 
arról, hogy ott ajtó van, mely a szabadba vezet. S nem 
is csalódott A bolt kis keskeny ajtaja volt ez, mely a 
ház nyílt udvarfelöli folyosójára vezetett.

Ali tapogatózva e folyosóra ért s kémleni kezde 
az udvar felé. Az udvart már csaknem arasznyi magas 
hó boritá, s a kémlö az udvar sarkában álló kutyaól
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mellett valami sötétebb tárgyat láta guggolni, mely 
nyugtalanul hányta vetette magát ide s tova.

Azt vélte, hogy a házi eb, mely még most is az 
Izmait által dobott szurkos cseppüvel vesződik; de va
lami emberi szerű nyöszörgés, mely mintha az orron 
által bocsájtatnék, más gondolatra vivék ö t , az ól 
felé közeledett.

Lehajolt s a fetrengöben a vele jött jancsárt is
merte fel.

— Hogy került e ficzkó ide? ! . ,  dörmögé fogai 
között — minden összeeskíidött-e ellenem ma?!

A jancsár keze s lába összekötözve, szája ugyan 
azon szurkos cseppüvel, melylyel oly soká vesződött 
a szegény Dandó, bedugva; azon felül derekánál fogva 
a kutyaólhoz vala lánczolva.

Ali megoldá kötelékeit s megszabaditá öt a hall
gatórendszer akkori eszközétől; azután mellének sze
gezve pallosát, dühösen kérdé:

— Szólj, engedetlen eb, miként jutottál e hoz
zád méltó helyzetbe?! . .

— Bocsánat, kegyelmes úr, én nem vagyok oka 
semminek. Midőn parancsoddal a várkapuhoz érkeztem, 
már zárva leltem azt. Dörömböltem a kapun; mert a 
hid nem vala még felhúzva, akkor készülődtek hozzá. 
Elmondám parancsodat. Kinevettek. Azt mondák, tán 
valami giaur lakomáról jövök, s részegségemben be
szélek. A basa itthon van, mert ellenkező esetben 
tudná azt a kapu őrizet. . . . Kértem őket, hogy hát
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csak eresszenek be, hogy a legközelebbi agával beszél
hessek; mire azt felelték; jobb lesz neked ott künn a 
zivataron, legalább a hideg kiszívja fejedből a mámort 
s holnap nem ébredsz főfájással. Nem használt semmi 
kérés , fenyegetés, nem is feleltek többé reá. . . . 
Visszatértem tehát ide, hogy legalább magam lehessek 
segélyül, ha veszély fenyeget. Felmásztam a künn 
csüngő kötélhágcsón a fal párkányára s leereszkedém 
az udvarra. De alig érte lábam a földet, midőn vala
mely fenevad torkon ragadott s mielőtt védhettem 
volna magamat földre tepert.. . . Nehány pillanat múlva 
ismét férfikarok ragadtak meg, melyek betörnék szá
jamat s megkötözének ügy, a mint találtál kegyelmes 
úr. Arczommal a falfelé lévén fordítva, nem is lát
hattam semmit, mi az udvaron történik, csupán mint
egy negyedóráig tartó léptek döbörgését haliám, az
után csendes lön minden, mig te nem jövel, kegyelmes 
uram, megszabadításomra.

— Van-e fegyvered ? kérdé a basa.
— Nincs, kegyelmes uram, tőrömet s handzsá- 

romat is elvevék tőlem.
— Fogd e tört — mond a basa — és kövess!. . .
A jancsár engedelmeskedék s követte a basát a

folyosóra nyíló ajtó felé.
— Van-e tüzszered?! kérdé a basa az ajtó előtt.
— Ha azt is el nem rabolták tőlem, úgy övöm

ben kell lennie. — Felelt a jancsár s kutatni kezdé 
övét, melyből nemsokára aczélt, kohát, taplót, kén
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gyertyát s arasznyi hosszúságii vékony szurok szövet
nek darabot vön elő.

Nem sok veszödségökbe került tüzet éleszteni s 
meggyujtani a szövétneket.

A basa balkezébe vévé azt, s a jancsárral egye
temben kezdé kutatni a házát. Minden ajtó zárva volt, 
kettőt kivéve: egyik mely a boltból az utczára vitt s 
a másik, mely Jolán szobájába a konyhából nyílt.

Az utcza felöli bolt- s kapuajtó kívülről valának 
bezárva.

A házból minden élő lény, még Dandó is, eltűnt; 
kivéve nehány sertést és baromfit.

Ali minélinkább bizonyodott be, hogy ö esett ke- 
lepczébe, annál dühösebb lön; de dühe legnagyobb 
fokát érte el akkor, midőn Jolán üres szobájába lépve, 
tüzes szenvedélye minden csalatási kínaival erőt vön 
rajta. Az utánna belépni akaró jancsárt hevesen löké 
vissza, tajtékzó ajakkal kiáltván:

— Ne merészeld gyalázatos, gyáva eb a kiröpült 
galamb e megszentelt szűzi fészkének küszöbére tenni 
tisztátlan saruidat! . . .

S a szerencsétlen jancsár tátott szájjal tántorodott 
vissza a konyha középéig, nem bírva felfogni, mi 
kényszeríthette a basát ez ujabbi kitörésre. Azonban 
ez talány maradt a szegény ember előtt az Ítélet nap
jáig, mert ö tulajdonképen azt sem tudta, miről volt 
szó , vagy mi volt czélja az egész bonyodalmas ese
ménynek.
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A sükertelen kutatás eredménye az volt, hogy 
Ali basa meggyőződött, miként kivüle s jancsárján 
kívül egyetlen ember sincs többé a háznál s högy ha 
az ajtók erőszakos feltörése által zajt ütni s ez által 
magát elárulni nem akarja, a falon, melyen jött, kell 
ismét kimásznia.

De miként jusson be a várba ismeretlenül? . . .
Ez volt a megoldandó kérdés. Rövid idei tűnődés 

után, mint ki boszonkodik , hogy ez eszme hamarabb 
meg nem villant agyában, homlokára csapott tenyerével, 
s csak önmagának érthetőleg felkiálta: meg van! . . .

— Hogy hívnak em ber?.. .  kérdé a hideg, ije
delem s álomtalanságtól remegő jancsárt.

— Ibrahim . . . kegyelmes úr! . . . volt a válasz.
— Jó . . . folytatá szelidebb hangon, melynek 

ördögiségét csak a bárgyú jancsár nem volt képes fel
ismerni — tehát Ibrahim, menj előre e hágcsón, mely 
a padlásra vezet, én a szövétnekkel követni foglak.

— Ibrahim szolgálatkészen macska ügyességgel 
kúszott fel a meredek hágcsón, Ali, szava szerint, 
követte öt.

A hágcsó egy kocsiszin-féle tornáczból vezetett 
a padlásra, melyen nehéz tölgyfából készült s meg
vasalt csapó ajtón keresztül lehete jutni.

Közvetlen a csapó ajtó mellett nehány szekérnyi 
széna vala felhalmozva téli takarmányul Demeter uram 
egyetlen tehénkéje számára.
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Ali az utcza felöli házhomlokzat kéményéig ve
zette Ibrahimot s itt megállitá öt.

— Itt fogsz reám várni Ibrahim, mig visszatérek 
— monda s megfordulva sebes léptekkel távozott, evet 
ügyességgel ugrálva át a gerendázatot. Midőn a csap
ajtóhoz érkezett a már csaknem körméig égett szövét- 
neket a széna közé dobá és sebesen lekűszott a hág
csón maga után rántva a csapajtót s reá vetve a zár
ban függő lakatot.

— így ni . . . mondá a földre érve — e kelle
metlen tanútól is' megszabadultam. A tűzre ki fog jönni 
a várörség egy része s én a nyitott kapun bezuhan
hatok a nélkül, hogy valaki távollétemet gyanitotta 
volna. . . .

Most a falhoz közeledett, s megtalálta rövid idei 
tapogatózás után a befelé függő kötelet; ezt meg
ragadva, fellóditá magát a fal párkányára s néhány 
perczig időzött ott ülő helyzetben.

Ez alatt a széna a belé hajított szövétnektől 
lángot fogott, mely recsegve harapózott a belül száraz 
zsindelyzetbe.

Midőn a legelső lángnyelv a havas háztetőn ser- 
czegve kicsapott, kétségbeesett bödiilet rázkodtatá meg 
a léget.

A nyomoru Ibrahim halálkiáltása volt ez.
Ekkor Ali a falról leszökött s a sikátor sötété

ben eltűnt.
A vihar a kiégett tetönyiláson rézst kapva bor- 

Törökvilág. I. köt. 5
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zasztó mohósággal éleszté a lángokat s magasra fel— 
kanyarogtatta a tüzfoszlányokat.

A föutcza felöli padlás ablakán, ép azon pillanat
ban midőn a várfokról megdördült a vész-ágyú, egy 
kétségbeesett alak tolta magát kifelé. Iszonyú eröködés 
után síikerült a szűk nyíláson kihatolnia.

Most ott függött a szerencsétlen jancsár a meredek 
tetőn, mint vonagló kígyó, megvilágítva a felé nyal
dosó elemtől, borzasztó átkokat szórva ajkain. Kezei 
a padlás ablak párkányába kapaszkodtak , mig szemei 
ökölnyire dagadtak k i , vissza fordított fejéből mérve 
a távolt, mely közte s a föld között létezett.

Egy gondolat villant meg agyában.
Hirtelen elbocsájtva jobb kezével a párkányt le- 

csavará derekáról a szőrövet s megerösité egyik végét 
az ablakkeretbe vert vasajtó kapocsba; azután mind
két kézzel megragadva a mintegy öt hat singnyi hosz- 
szuságu övét elkezde lebocsájtkozni rajt. Az öv csak 
valamivel ért leebb a háztető szegélyzeténél, de innét, 
hozzá véve a jancsár csaknem egy ölnyi hosszát, nem 
nagy távol volt már a földig.

Ibrahim elbocsájtá az övét s csekély zúzással 
térdein a fagyott földön találta magát.

Csak egy perczig pihent s vön lélegzetet, azután 
ökleivel a vár felé fenyegetve az átelleni a Rábczára 
vezető sikátor felé iramodott.

-ír

Félnegyedóra múlva az újváros egy része lángban
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állott, s a tűz messze elvilágitott a vihar söpörte 
havas rónára.

A Rábcza melletti füzesekben három alak tűnt el, 
könvüs pillantásokat vetve a vész színhelye felé.

E három alak Demeter György, Jolán s a kis 
Iván valának.

Ugyanazon perczben csörögve ereszkedett le a 
fehérvári kapu hídja s azon egy lovas vágtatott ki, 
utánna ismét felvonult a hid.

E lovas Izmail volt. Az örök megszokták bármi 
éji órában is kibocsájtani, sokszor lévén titkos külde
tésekkel megbízva a basától.

Ali basa pedig ablakából nézte a mindinkább 
elharapózó tűzvészt, miután egy egész jancsár osztályt 
rendelt szét száguldni a vidéken ezer aranyat tűzve 
jutalmul annak, ki a szökevény Demeter Györgyöt 
családostul együtt elfogja.

Szivében csak egyetlen hang nem ébredt, mely 
vádként hangzott volna az okozott szerencsétlenségért; 
csupán a düh dúlt abban, mint künn a szerencsétlen 
városrészben az emésztő tűz , hogy nemtelen vágyai 
czéljától elüttetett.

Másnap alkonyatkor a nyomozó csapatok ered
mény nélkül tértek vissza. Demeter és családjának még 
hírét sem hallak. Izmailról sem tudta senki, hova tűnt.

' W 'J i n j ’j y i A / w
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Tavaszi napsugár.
A leirt szomorú események óta egy év folyt le. Győr 
és vidéke még mindig az ozmán iga alatt nyögött s a 
kipusztult, leégetett falvak már nem voltak képesek a 
várörséget élelemmel ellátni; innét az erőszakoskodás 
és rablás nagy mérvben folyt újból.

Az élelem, melyet két háromszáz ökörszekéren 
szoktak volt évenkint Pécsről a győri várörség szá
mára szállítani, a portyázó magyar és császári seregek 
által gyakran elfogatott, igy történt ez idén is. Gyak
ran öt-hat ezer ökör eltűnt Pécs vidékéről s ilyenkor 
a felbőszült s p á h i á k * )  a magyar r á j á k  f e l e s é 
ge i t ,  g y e r m e k e i t  f o g a t t á k  az  e k e  e l é b e .  
De ez nem csak Pécs, hanem Győr vidékén is meg
történt; az emberek szántani, vetni nem akartak tudva, 
hogy vagy még éretlenül tapossák s etetik le lovaik
kal főleg a zsrddnélküli kósza tatár csapatok a ga
bonát; vagy a már érettet s betakaritottat viszik el 
erőszakkal.

Ilyenkor azután a török földesúr segítséget kért

*) Spahia — a nép ajkán =  Ispája. így neveztettek a megliódolt 
helységek török földesurai.
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a várból, s a nyakaskodó földmivest családostul eke 
elé fogta s megmíveltette véle a falu határát.

Ha ki megsokalva a tömérdek sarczot s kegyet
len bánásmódot a még hódolatlan vidékre akart mene
külni s elfogatott, első esetben száz korbácsütés árán 
mentette meg életét; de ha ismételve a szökést elég 
szerencsétlen volt kézre kerülni, az menthetlenül ka
róba huzatot!.

Ha a tehetösbek valamelyike az elkövetett kegyet
lenségeket felpanaszlandó Budára indult, ez utjából 
soha, vagy igen is ritka esetben, akkor is végzetlen 
dologgal tért meg. Eltudták azt csinálni a török urak, 
hogy útközben valami haramia csapat kezei között 
elpusztuljon.

Annyival inkább szenvedett pedig Győr és vidéke, 
mivel a töröknek végvára volt a császár ellenében; 
kinek gyakran zsoldtalanul barangolván katonái még 
nagyobb zsarolásokat követtek el a föld népén, mint 
a török; sokszor azzal indokolván tetteiket; h o g y h a  
ők n e m,  há t  ma j d  e l v i s z i  az e l l e n s é g .

Nem vo l t  t e h á t  c s o d a ,  ha az e l s a n y a r t  
m e g y e  l a k ó i  f e l m e n t e k  v o l t  R u d o l f  c s á 
s z á r h o z ,  h o g y  k ö n y ö r ö g j e n e k ,  m i k é n t  
G y ő r  v á r á n a k  a t ö r ö k  i g a  a l ó l i  f e l 
s z a b a d í t á s á r a  t e g y e n  v a l a m i t ,  é l ő t ö k  
és  v a g y o n u k k a l  Í g é r v é n  h o z z á j á r u l n i  
a v á l l a l a t h o z .
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A több izbeni keserves panaszt; de meg a maga 
érdekét is tekintetbe vevén Rudolf császár, P á l f f y  
Mi k l ó s t ,  ki még a múlt őszön egyesítvén magyar 
hadait Mi k s a  f ő h e r c z e g  olasz és német sere
geivel mint fötényezö működött Pá pa  ostroma s meg
vételénél , — és S c h w a r z e n b e r g  A d o l f o t  az 
akkori császári hadfőnökök legjelesbjei egyikét fel
szólította az iránt: h o g y  s z e r e t n é  m é g  ez é v 
b e n  G y ő r  v á r á t  b e v é v e  l á t n i ;  mi annál 
nagyobb feladatnak tetszett, mert Pápa megvétele után 
a győzelmes egyesült sereg t ö b b s z ö r i  t e r v v á l 
t o z t a t á s  és  c z é l t a l a n  k ó b o r l á s ’ u t á n ,  
m e l y  a l a t t  a k ü l ö n f é l e  n e m z e t b e l i  
z s o l d o s o k  e l l e n s é g  g y a n á n t  p u s z t í t o t 
t a k ,  Győrt is megszállotta. „De ez (mint Illésházy 
mondja) m i n d  f e k v é s e ,  mi n d  m e s t e r s é g  
á l t a l  a n n y i r a  m e g v o l t  e r ő s í t v e ,  h o g y  
r ö v i d  i d ő n  e g é s z  N é in e t o r s z á g s e m ve 
h e t t e  v o l n a  b e.“ — M i d ö n t e h á t  a n é m e t  
és  o l a s z  z s o l d o s o k  k ö z ü l  r a g á l y o s  
n y a v a l y á b a n  t ö b b  e z e r e n  e l h u l l o t t a k ,  
G y ő r  o s t r o m á v a l  f e l h a g y t a k  s á t h i d a l 
v á n  a D u n á t ,  h ú s z  na p  m ú l v a  V e r ö c z e  
m e l l e t t  m e g e r ő s í t e t t  t á b o r b a  s z á l l á -  
n a k  s m i u t á n  a b u d a i  b a s á n a k  t ö b b s z ö r i  
m e g t á m a d á s á t  v i s s z a v e r t é k ,  a h i d e g  
b e á l l t  á v a l s z é t o s z l á n a k .

így az ellenségnek a minden védelmi erőtől
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megfosztott részekben szabad tér nyilt a legrakon- 
czátlanabb rablások éjs kegyetlenkedésekre.

Ha egyetértés, összetartás leendett a hazában, 
ha a föurak nagyrésze saját érdek és birtokviszonyaik
ért nem játszák vala a hódolók szerepét a török kény
uralom irányában s ingatag fellépéseikkel nem viszik 
oda a dolgot, hogy (Illésházyként) a császári udvar
nál P á l f f y  é s N á d a s d y n  k i v ü l  a l i g  h i s z 
n e k  v a l a  e g y e t l e n  m a g y a r e m b e r n e k ;  ha 
mondom összetartás leendett, a török ügy akkori 
bomlottságánál fogva legalább az ország felsőbb me
gyéit meglehetett volna szabadítni a szégyenitö iga 
alól. Fel lehet vala ügyes kézzel használni a porig 
alázott köznemesi osztály s a vérig sanyart pórnép 
véghetlen elkeseredését, hogy megragadja a kétségbe
esés ellenállhatlan fegyverét e hon nemzetiségét s val
lását gűnynyal taposó bitor hatalom ellenében.

De mindez nem történt; a zsoldos tömegekben 
nem vala lelkesedés s ha elmaradt a zsold , apróbb 
csapatokra oszoltak, s mert nem élhetének a légből, 
a nyomorűan sanyart nép utolsó vércseppjeiböl élődtek.

P á l f f y  Mi k l ó s  és S c h w a r z e n b  e r g  
A d o l f  barátok voltak a szó teljes értelmében. Hős 
és vitéz, nemes és emberbarát mindkettő. A rokon 
beltulajdonok csatolák egygyé a két szivet.

Rudolf császár fennérintett nyilatkozata nem any- 
nyira feltüzelő biztatás, mint inkább óhajtott szente
sítése volt egy idő óta szőtt tervüknek , hogy Győrt,
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mint felső Magyarhon akkori kulcsát a porta hatalmá
ból kicsikarják.

A veröczei tábor szétosztása óta folyton tervez
tek; sőt Pálííy magyar seregeinek egy részét Pozsony
ban egyesítve, egész télen át folyton zsoldban tartotta; 
hogy a kedvező pillanat beálltával rögtön a tett terére 
szóllitsa.

Schwarzenberg is szakadatlanul toborzott űj csa
patokat.

Az 1598-ki év Márcziusa közepén már 5200 de 
válogatott, harczedzett vitéz állott a két parancsnok 
zászlai alatt.

A várat csak csel által lehete megvenni, mert 
rendes ostromára legalább 30,000 ember kivántatott 
volna, s még akkor is kétséges leendett annak bevétele.

A sereg nehány nap múlva indulandó volt s a két 
parancsnok a főhadiszálláson még a terv némely rész
letein dolgozott, midőn a szolgálattevő tiszt egy is
meretlen önkénytes magyar vitézt jelentett be, kinek 
fontos közlendői lennének.

A megkezdendő hadjárat czélja még a tábor főbb 
tisztjei előtt is titok volt, nehogy idő előtt elárultassék, 
ismert dolog lévén , hogy az akkori időben mindkét 
tábor szinte hemzsegett a kémektől. A két vezér tehát 
szinte elcsodálkozott, midőn a belépő daliás termetű 
huszár szabatos, értelmes magyarsággal adá elő, mi
ként a megkezdendő hadjáratra nézve neki sajátszerü
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terve volna , melyet ha a két vezér követne, Győrt 
nehány nap alatt okvetlenül kézre keríthetné.

PálfFy mielőtt tovább hallgatná az idegent, komoly 
de nem fenyegető hangon e szavakat intézé hozzá:

— Mielőtt nevedet, kilétedet tudni akarnám, fiain, 
kérdezlek, ha ismered-e a hadi törvényt? . . .

— Ismerem. — Felelt elfogulatlanul ez — nem 
vagyok ujoncz a haditéren.

— S hol szerezted ez ismeretet? . . . kérdé fe
szültebben PálfFy.

— Szinán a nagyvezér s Ali győri basa zászlai 
alatt — volt a rövid válasz.

— Tehát még is kém, — két erszényre dolgozó 
kém vagy? . . . förmedt reá az egyenes szivü PálfFy.

— Sem egyik, sem másik erszényére nem szá
mítottam én, midőn előtted megjelenék, csupán en lel
kem sugallatát követtem. . . .

PálfFy e szavak hallattára Schwarzenbergre te
kintett s vállat vonítva mondá:

Kezdem nem érteni e fiút.
— Meg fogsz érteni, tábornok azonnal, ha egy 

negyed órai türelmet szánsz meghallgatásomra
PálfFy ismét Schwarzenbergre tekintett, mintha 

ennek beleegyezéséről akarna meggyőződni, s miután 
az igenlő föbiczczentéssel találkozott, ismét az idegen
hez fordult, kimért parancsnoki hangon mondá, meg
nyomva minden egyes szót:

— Jó , kész vagyok r e á , hogy meghallgassalak.



De úgy vigyázz, hogy egyetlen igaztalan szóért, fejed
del lakolhatsz.

— Zálogul kezedben életem, tábornok ur, nyel
vem csak az igazságnak leend tolmácsa. — Válaszolt 
szilárd hangon az idegen.

— Beszélj tehát s légy a lehetőségig rövid, mint 
időnk, melyet kihallgatásodra szántunk. — Monda Pálffy 
s helyet vön karos tábori székén éles, beható pillan
tásait a szóllóra szegezve.

Schwarzenberg hasonlóan figyelt bárcsak törede
zetten érté s beszélte a magyar nyelvet.

— Nevem — kezdé az idegen — I z ma i ! ;  ez
előtt egy évvel még a jancsárok agája valék Győrben.

— Hah! ugrott fel Pálffy ulhelyéröl — te vagy 
az, te vagy Izmail a vérszopó hyéna, a rábaközi nyo
moré nép rablója s pusztítója !! . . .

— Csak voltam — válaszolt hidegen s jobb kezét, 
mintegy a tábornok haragját csillapítandó, előre nyújt
va Izmail — csak voltam — s ezt nem tagadom — de 
most ép oly hü vitézed akarok lenni, mint katonáid 
bármelyike.

— S mi indított e megtérésre ? . . . kérdé még 
mindig indulatosan a tábornok.

— Sajátszerü események; — felele Izmail — de 
adott szavad szerint s saját és hazád jóvoltáért-kérlek, 
hogy hallgass végig megszakasztás nélkül.

Pálffy leküzdve felindulását , de még mindig rán-

— 74 -
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czolt homlokkal ismét helyet foglalt s inte kezével 
Izrnailnak, hogy beszéljen.

Ez utóbbi röviden és szabatosan elöadá élete 
történetét gyermek korától kezdve azon időpontig, 
midőn a szatócs család megszabadítása után maga is 
eliramlott.

— S mit míveltél ez év alatt — kérdé Pálífy az 
elbeszéltek érdeke annyira lekötvén figyelmét, hogy 
szinte feledni látszék a rábaközi rablásairól elhirhedt 
jancsár aga iránti gyűlöletét — mit míveltél ez egész 
év alatt. . . .

— Harczoltam azok ellen, kik barátaimból elle
neimmé lőnek . . .  ott voltam Pápa ostroma s bevéte
lénél. T ö r ö k  a saját erszényéből katonáskodó köz
huszár nem utolsó szerepet játszott ott. Miksa császári 
föherczeg a vár bevétele után saját kezűleg nyujtá 
vitézségemért ez erszényt e huszonöt aranynyal, is
merni fogod tábornok ur a föherczeg czimerét! . . .

S Izmait Pálífy elébe tartá a finom szatytyánból 
készült erszényt, melyen gyönyörű arany hímzettel 
fénylett a habsburgi föherczegek czimere. . . .

Pálífy az erszényről bámulva emelé tekintetét Iz- 
mail nemes de merev arczára.

Izmail folytatá.
Ott voltam Győr sikeretlen megszállásánál. Ott a 

veröczei táborban s a budai basa nem egy jancsárja 
vérzett el T ö r ö k  közvitéz fegyvere által.

De mindez, bár dicsekvésnek is beillett volna, a
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nyugodt, hideg hangon előadva, nem volt más, mint 
egyszerűen megtörtént tények elösorolása.

— Emlékszem — mond PálfFy, midőn Izmail be
szédét végezé — emlékszem T ö r ö k  közvitézre a 
zsoldnélkíili huszároktól s láttam is ö t , midőn a fö- 
herczeg vitézségéért megajándékozá; de annak arcza 
nem hasonlított a tiédhez.

— Felismersz rögtön — tábornok ur — viszonzá 
Izmail s tarsolyába nyulva elfordult, babrálni kezdve 
kezeivel arcza körül. Midőn ismét PálfFy felé fordult, 
ez két lépést tön feléje fölkelve székéről s azután a 
bámulat hangján kiáltá:

— Ember! . . .  te a mily vitéz, ép oly ravasz 
is vagy. Mire való volt ez alakoskodás? . . .

— E hatalmas bajusz, uram, ismeretlenné tön 
saját feleim előtt, kik, ha bár a csata közben felis
mernek, miután a budai basa fejemre, mint szöke
vényére, tízezer piasztert tön, iparkodni fogtak volna 
elevenen elfogni. így nem ismert senki. Csak most 
tevém le ez álczát, hogy bizalmamat látva irányodban, 
te is hasonlóval viseltessél irányomban.

PálfFy még egy hosszú, átható pillantást vetvén 
a beszélőre, leült ismét karszékébe s gondolatokba 
mélyedt.

Hosszú szünet után ismét felemelé fejét s ünne
pélyes hangon kérdé:

— S miféle biztosítékot adhatsz nekem Izmail, 
vagy ha úgy tetszik Tö r ö k ,  hogy ez egy egész évi
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szereplésed táborunkban nem volt más, minthogy an
nál haszonvehetöbb kémmé képezhesd magadat a nagy
vezér számára? . . .

— Életem kezeid között van, tábornok ur. Az 
adandó terv kivitelénél, hol mindenesetre magamnak is 
tényezökint kell fellépnem, rendeld mellém legbizto
sabb embereidet, felruházva őket a felfedezendő áru
lás esetében , életem feletti hatalommal. Feleié Izmaik

— Jól van T ö r ö k .  Hazámnak s az ügynek, 
melyért küzdeni szándokom, szeretete kényszerít, hogy 
higyek szavaidnak. Árulásod jutalmát önmagad hatá
roztad el. Ha ellenben őszinte lész, számíthatsz e haza 
s a fejedelem hálájára. A hon fiává, a császár kegyelt
jévé fogadand. S most állj elő terveddel. — Mond Pálffy 
s lábával egy karatlan tábori széket tolt Izmail felé, 
intve kezével, hogy foglaljon helyet.

Izmail fesztelenül ereszkedett a székre s minden 
utángondolkozás nélkül kezdé:

— Az őszi sükertelen megszállás óta Ali basa 
azon hitben ringatja magát, hogy Győr bevehetien s 
csak a kéj és mámornak él, nem sokat gondolva, bár 
mit tegyen is a várörség, melynek két ezer d z s e- 
b e d z s i  és ugyan annyi jancsárból kellene állania, ha 
ezek nagy része — a részeges jancsár aga által, hogy 
zsoldjukat ö rakhassa zsebre, — Pécs, Koppány és 
Fehérvárra, hol feleségeik laknak, nem lenne szabad
ságolva; de igy alig van másfélezernyi őrség a várban, 
főleg miután támadásról nem is álmodnak.
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S most elöadá tervét, mely igen látszott tetszeni 
mindkét vezérnek, melyet azonban mi itt felfedezni 
feleslegesnek tartunk, sokkal érdekesebbnek tartván, 
ha annak kivitelénél szemtanuk lehetünk.

Mielőtt azonban a vitéz vállalkozókat Győr falai 
alá kisérnök, miután már Pozsonyban vagyunk, ke
ressük fel ismerőinket, az ide menekült Demeter családot.

* ^
Emlékezni fogunk még, hogy Demeter György 

leányát az eseményes éj utánni reggelen Pozsonyba 
vala szállítandó nagynénjéhez.

Ez meg is történt, csakhogy egészen más mo
dorban, mint miként az apa kitervezte.

Midőn Izmail a basára szegezte pisztolyát, ez 
utóbbinak első meglepetését felhasználva, oda hajolt 
hirtelen Demeterhez s fülébe sugá, hogy — félórai 
szabad ideje van a menekvésre, használja azt fel józan 
esze szerint.

Demeter hinni kezdett Izmailnak s a bolt ajtón 
eltűnt. Első gondja volt leányát s fiát értesítni s el- 
készitni a szökésre. De hogy leánya szobájához jut
hasson a konyhán kelle keresztülmennie, ide nyilt 
azon ajtó is, melynek keretébe bűvölte a basát az íz
mail által homlokára irányzott pisztoly.

Demeter a zivatar üvöltésétől segítve csaknem 
nesztelenül lépdelt leánya ajtajáig s felnyitá azt.

Jolán hallotta a neszt, hallotta, bár a vastag 
tölgyajtón át, homályosan a basa fenyegető szavait,
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felismerte Izmail hangját s szive az apai tilalom és saját 
eltökélése ellenére hangosan kezde hallattára dobogni.

— 0 azért van itt — sugá mintegy önmagának 
— hogy megmentsen. Oh Istenem adj erőt karjainak 
s akaratot szivébe, hogy tehesse is ! — S a remegő 
szende leányka imádkozni kezde. Ez imádság között 
lepte öt meg atyja belépte

— Jolán . . . sugá Demeter — alszol-e gyer
mekem ?

— Ah kedves atyám , te vagy-e az ? . . .  vége-e 
már e kínos helyzetnek? . . . szólt a leányka felkelve 
s talpaira állítva az álmosan tántorgó Ivánt.

— Kapj magadra s Ivánra valami melegebb öl
tönyt s kövess. — Szólt az apa halkan.

Jolán magára ölté az akkor divatozott menteszerü 
kis prémes köntöst s hasonlóba bujtatá a még most is 
félig alvó Ivánt. Ez utóbbit Demeter karjaira ragadta 
s megfogva leánya kezét indult az ajtó felé menet
közben Jolán fülébe súgva:

— Meg ne ijedj attól, mit látni fogsz; ennek 
igy kelle történni, hogy megmenekülhessünk.

Jolán látta a borzasztó néma jelenetet, látta a 
két férfit egymás ellenében s érezte, hogy tán soha 
ellenségesebb két szív nem állott egymással szemközt. 
A jelenet érdeke-e vagy más ok lekötötte volna öt 
csak egy pillanatnyi idözésre, ha atyja ellenállhatlanul 
nem vonja öt kifelé.
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— Ah — sugá lelke — a mentő még is ö; szi
vemnek s nem atyám ellenszenvének volt igaza! . . .

A folyosóra érve bezárta Demeter maga után 
a konyha vaslemezekkel borított ajtaját s zsebébe rejté 
a kulcsot; azután családjával együtt a pincze torkola
tában tűnt el.

A lépcsőn létévé az ismét alvó gyermeket s meg
hagyva Jolánnak , hogy a fiű mellett maradjon a sötét
ben tapogatva tovább ment.

Demeter éjjel is megtalálta azon sarkot, hol ne
hány száz megtakarított aranya volt a kapzsi körmök 
elöl elrejtve s felvéve kincsét ismét gyermekeihez ment.

— Várjatok itt még nehány perczig, kikémlem 
ha tiszta-e a levegő ott künn. — S ismét a nyílt fo
lyosóra lépett. Itt jutott eszébe, hogy Dandó a házieb 
menekvésükben nagy hasznukra lehetne, ép azt vala 
tehát szájtapaszától megszabadítandó, midőn látta, hogy 
az ügy is megtörtént már. Ép ekkor ugrott le Ibrahim 
a falról. A többit, mi ez utóbbival történt, már tudjuk.

Most Demeter felvevé ismét Ivánt s megfogva 
újból a remegő Jolán kezét a szatócsbolt ajtaján az ut- 
czára lépett s a házi tűzhelyétől elűzött család hallgatva 
sietett tova a Rába mentében követve a hű háziebtöl 
Dandótól.

Jolánt nem a hideg viharos éj, nem a veszedelem 
tudata remegteté; a szerencsétlen leány Izmail életéért 
remegett.

Mintegy négynapi bujdosás után sükerült végre
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Pozsonyt elérniök, itt Jolánt a kiállott fáradság és lelki 
szenvedések kórágyra dönték. Az apa és nagynéne a 
leggyengédebb szeretettel ápolák öt, s bár sükerült a 
kór erejét megtörni, bár a bekövetkezett őszön el- 
hagyhatá ágyát a beteg; de az üdülés nem látszott ál
landó egészségre vezetni; mert a megmaradt bűs ko
morság napról napra inkább látszék az enyészet felé 
lankasztani az egykor oly üde szép virágot.

Demetert is, az egykor oly erőteljes Demetert, 
megtörte nem annyira az átélt szenvedés, mint szere
tett leánya feletti aggodalma. Haja szürkülni kezde s 
arczára kiültek a kora vénség redöi.

Csak Iván maradt meg a gondtalan gyermek, s 
bár jó szive gyakran órákig kötve tartá öt nénje kór
ágyánál, saját mulatságáról, játékairól még sem feled
kezett meg.

Nagy előnye s áldása az a gyermek-kornak,[hogy 
a létekről ekkor egyetlen mosolygó napsugár leolvasztja 
a fájdalom kérgét; hogy a szívben több fogékonyság 
van örömre, mint a bánatra, mely azon, csak mint 
nyári felhő a mosolygó táj felett, nyomtalanul vonul át.

A gyermek nem tudta, nem gyanította azt, hogy 
mily közel áll ahhoz, hogy nénjét elveszítse, s midőn 
ez ágyát elhagyni képes volt, azt hitte, hogy ez már 
a tökéletes gyógyulás jele.

Csak egy volt, mi e fiú fejét furta, mi mint el- 
viselhetlen teher nyomta gyakorta tapasztalatlan szivét, 
a tilalom: hogy Jolán előtt nem szabad soha I z ma i l  

Törökvilág. I. Köt. 6
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a ga  nevét kiejteni. Pedig a fiú gyanitotta, a mennyire 
a multbóli egybevetései engedék, hogy Jolánnak igen 
jól esnék Izmailról hallani. De ha a tilalom nem léte— 
zendett is, mit mondhatott volna ö Jolánnak az agáról, 
hisz maga sem tudott róla semmit. Atyjától is csak 
akkor hallá nevét említetni, midőn az oly terhessé 
vált tiltó parancsol kapá.

Jolán maga sem merte soha sem atyját sem a 
fiút kérdezni; oh! pedig mily jól esett volna szivének 
tudni, hogy ö é l , habár reá nézve örökre veszve van is.

Felkutathatlan aknái vannak a női szerető szív
nek; annyi talányt rejt az, mit egy egész emberi 
életkor sem képes megfejteni. A női szív szeret a böl
csőtől a sírig; szeretet első, szeretet utolsó dobbanása. . . .  
Csak a kétség az, mi sajgós be nem hegedhető sebet 
vág a szivén, csak ez az, mi tökéletesen boldog
talanná tudja tenni.. . .  Ha tudja , hogy szerelme tár
gya még e föld lakosa, átöleli az egész földgömböt; 
mert hisz ö is ott létezik annak valamely pontján; ha 
meggyőződött hogy kedvesének szelleme már túl le
beg e földi lét határain, akkor átviszi szerelmét a 
túlvilágra s a szív ismét boldog, beheged a kétség 
marczangoló sebe, meggyógyítva a tudás nyugtató 
balzsamától. . . .

így volt a szegény Jolán is. A bizonytalanság 
lelke eszményképe felett, volt az öldöklő szörny, mely 
ifjú életén rágódott. Oh hányszor keresik a testben a 
kóranyagot; midőn az mélyen fészkel a lélekben. . . .
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Ha Demeter tudja leányának ez állapotát, bizonyosan 
elvével ellenkezőleg cselekszik s a helyett, hogy min
den szót került, minden tárgyat eltávolított, mely Iz- 
mailra emlékeztethetné Jolánt; iparkodott volna annak 
sorsáról biztos tudomást szerezni. De Demeter ezt nem 
tévé. Hitte, hogy Jolán feledni fogja idők jártával szi
vének ez első érzelmét, s e feledést tökéletes hall
gatással akarta elösegítni. S ép az ellenkezőt érte el 
vele. . * Mit tudott ö abból, hogy a titkolózás fe
szültebb kíváncsiságot szül?, vagy ha tudta is, nem 
akarta e tudást a jelen esetben alkalmazottnak látni...

így múlt el az 1598-ki tél is, és Jolán élete a 
bizonytalanság kinai között mindinkább enyészetnek 
indult. A ki látta öt, fájdalmasan gondolt arra, hogy 
a tavasz első virágai e kedves szenvedő sírján fognak 
virulni.. . .  A nagynéne könyüs szemekkel végzé dol
gait, Demeter pedig vesztesége bizonyos érzetében 
közel állott a kétségbeeséshez.

Ivánt nem lehete elinozdítni nénje karszékétől, 
zsámolyra helyezkedve lábainál csevegett a városban 
történtekről: miként ment el a Duna jege, mennyi ka
tona, vasas és czifra magyar huszár van a városban stb. 
Jolánt mulatni látszott az öcs csevegése, de lelke, Isten 
tudja hol s merre szárnyalt.

Márczius közepe itt volt. Tavaszodni kezde. A 
délnek fekvő házak ablakaiban egy-egy szerény p r i 
mu l a  vagy h y a c i n t már virítni kezdett. Jolán abla-

6 *
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kában is. . . . A napsugár a virágok levelei között 
belopta magát a csendes takaros szobába s megvilágitá 
a beteg arczát is , mely átlátszó fényben ragyogott.. .

— Mily jól esik e napsugár arczomnak — mon- 
dogatá maga elé Jolán — oh! bár lelkem sötétébe is 
belopná magát, hogy életet, meleget terjeszszen maga 
körül. . . .  Itt belül oly hideg már minden, mintha a 
halál fagyos keze érintette volna, s e szív még sem 
tud megszűnni dobogni, mintha vernie kellene mind
addig, mig öt még egyszer megláthatom. Az ö arczá- 
nak látása lenne a melengető sugár , mely lelkem éj
szakáját eloszlatná, az ö szemeinek pillantása az üdv 
intése , mely mosolyogva szólitna egy jobb lét felé.. . .  
Oh! ha tudnám, hogy ö él, élnék, bár örökre elsza
kadva tőle, az ö kedvéért; . . .  ha tudnám, hogy 
meghalt, meghalnék utánna én is, hogy az öröklétben 
szerelmemmel vegyem öt körül. . . .  De igy . . . ama 
végzetes éj óta még nevét sem haliám említni senki
től. . . . Meghalt, bizonyosan meghalt, ezért nem 
szólt atyám ró la ! A basa dühének áldozata lett, azért, 
hogy megmentsen minket a végveszély, a gyalázat
tól. . . .  De ha meghalt, miért ne mondhatta volna 
meg atyám nekem, hogy legalább imádkozhattam volna 
mentőnk üdvéért?! — Nem, nem, ö nem halt meg, 
neki élni kell, mert szivem megjelentette volna halála 
óráját; . .  . csak atyám nem akarja, hogy tudjak többé 
róla; . . .  oh pedig ha tudná: mit cselekszik ezzel!. . .

S a szegény Jolán szemeiből nehéz könycseppek
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kezeiének kékes átlátszó parányi kezeire hullani, melyek 
ott ügy csillogtak , mint legtisztább vizű gyémánt a 
szivárvány színeivel. . . .

Merengéséből a már átköltözöttnek látszó leány
kát Iván zavarta fel, ki nagy robajjal rontott be az 
ajtón. Alig tuda lélegzetet venni a nagy sietség s mint 
látszék ijedelemtől.

Jolán felrezzent álmaiból s fivére zilált külsejétől 
megijedve, gyenge erejéhez mérten elég hangosan kérdé:

— Mi lelt Iván, mitől félemlettél meg?! . . .
A fiű zavartan nézett körül a szobában , ha 

nincs-e még valaki jelen, s miután erről meggyőződött, 
a habozás és sietség egy nemével mondá:

— Kedves Jolán; . .  . ha szóllanom szabad volna, 
megmondanám kit láttam, de atyám megtiltotta. Oh! 
pedig de szeretném megmondani — folytatá a fiű szinte 
ugrálva kínos türelmetlenségében.

— Ha atyánk megtiltotta . . . tehát hallgasd el — 
Felele a sejtéstől megkapott leányka. . . .

— Igen ám . . .  de én nem hallgathatom e l , ha 
atyám bőrömet veszi is . . .  mert ha elhallgatom, te nem 
fogod látni öt! . . .

— Kit, kit? szólít izgatva Jolán.
— Hát PálíFyt, azt a híres hadvezért, ki ép most 

fog ellovagolni ablakunk előtt, ezt nem fogod látni, 
mert nem szabad kinézned, miután kíséretében van 
I zm a i 1 is.

Jolán szó nélkül kapaszkodott öccse vállaiba s
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igy eng*edé magát vezettetni az ablak felé... Szive meg
szűnt dobogni, vérkeringése m egállt . . .  ha meglát
hatná öt, ha öccse nem csalódott volna, oh akkor nincs 
a menynek azon boldogsága, melyért e pillanat üdvét 
oda engedné! . . .

Csakugyan lódobogás hallatszott. Pálffy nehány 
huszár kíséretében jött e rre , hogy a város alatt szem
lére összegyűlt seregét megvizsgálja.

Pálffy baloldalán egy lófejjel hátrább fiatal délczeg 
huszár lovagolt. Arcza halványsága ügy illett a ko
moly nemes vonásokhoz, hogy a kettő öszhangzata 
már maga széppé tette ez arczot.

— 0 az nagy Isten!. . .  suttogá Jolán, mig Iván 
kiváncsi hevétől elragadtatva felnyitá az ablak egyik 
szárnyát s nem tudván parancsolni nyelvének, han
gosan kiáltá :

— Nemde mondtam, hogy Izmail ?! . . .
A lovas neve hallattára arra fordítá fejét, s egész 

lényében görcsösen megrándult, midőn Jolánt fel
ismerő.

A görcsös rángás önkénytelenül meghuzatá Iz- 
maillal lova kantárát, s oldalába kényszerité nyomnia 
sarkantyút, mire a tüzes arab mén, ugyan az, melyet 
az annyiokra nézve végzetes napon lovagolt, felágas
kodott s makranczoskodni kezdve nem akara előre 
haladni.

— Nézd, nézd Jolán, megint úgy tesz, mint 
mikor Győrben helyettem téged csapott ostorával
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halántékul, jöjj, jöjj kérlek innét, nehogy ismét sze
rencsétlenség érjen. — Kiáltá Iván elvonni akarva nén- 
jét az ablaktól.

De ez nem annyira ereje, mint testének önkény
telen mozdulatlansága által ellenszegült az erőszaknak 
s megmaradt helyében.

Hogy is birt volna távozni, midőn Izmail bűvös 
szemei reá voltak szegezve.

A lovag lecsendesítvén lovát, közeledett az ablak
hoz, s meghajtván magát némán Jolán előtt, reszketeg 
elfogult hangon mondá:

— Egy éve, hogy szünetlen kereslek Jolán, bár 
szivemben hordoztalak örökké.. . . Ezek első szavaim 
hozzád...  bocsáss meg, hogy nem a megkövetés s a  
bünbánat szavai előzék meg azokat. De szivemben az 
érzelmek oly zavara uralkodik e pillanatban, ftogy nem 
találom fel magamat. Kötelességem is int, követni ve
zéremet. Lehetek-e egy óra múlva a te s atyád tisz
teletére ?! . . .

Jolán nem birt felelni , egy pillanatot, melyért 
Izmail hétszer megtagadta volna Mahomednek mind hét 
menyországát — vetve a kérdőre igenlöleg rázta fejét 
s tenyereibe tartá arczát, nem birva elfojtani a könyö
két * melyeket, mint a tenger rég hánykodó keblébe 
zárt igazgyöngyöket, szenvedő szive sírt fel a kecseg
tetőbb élet felszinére.

Izmail a csapat után vágtatott, az utcza kanyaru
latáig folyton vissza tekintgetve; Jolán pedig nem tu-
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dott megválni az ablaktól, ügy szeretett volna most 
már azon a helyen meghalni, hol még is valahára 
látta öt............

— No hisz lesz nekem ezért megint! . . . mor- 
molá félig siróan Iván; — de nem bánom — tévé vi- 
dorabban hozzá — mert láttam , hogy örültél kedves 
Jolánom.

** *
Az előbbi jelenet után mintegy negyed órával 

visszatért Demeter a szentegyházból, hova naponkint 
elment leánya egészsége visszaállításáért imádkozni.

Ma különös áhitat lepte meg az öreget — mert 
külsejére méltán annak nevezhetjük öt — s a szokott
nál tovább maradott az egyházban.

Az ódon föegyház főleg reggeli órákban rejtélyes 
szent homályban borongott, mely a belépőt áhitatszerü 
borzadálylyal ragadja meg. Demeter szerette e szent 
homályt, mely bánatos leikével oly öszhangzatban 
állott. . . .

— Oh! bocsásd, Istenem , vigasztalásod mennyei 
fénysugarát lelkem fájdalmas sötét éjébe , hogy örven
dő szívvel dicsőíthesse szegény szolgád nagy neve
d e t ! . . .  Imádkozott Demeter szemeit az egyház magas 
góth ivei felé emelve s im midőn előtte kitárt ima
könyvére visszatekintene, ott rezgeti a sárgult lapokon 

.az oldalablakok egyikén beömlő első t a v a s z i  n a p 
s u g á r .

Demeter megdöbbent lelkében. Mily összefüggés



89

ben állott e jelenet előbbi fohászával. Nem e sugár 
által beszél-e Isten hozzá, nem ez tolmácsa-e annak, 
hogy az ég meghallgatta könyörgését. A szent könyv 
lapjairól visszasugárzott a fény leikébe, hogy elosz
lassa abban a csüggetegség homályát s feléleszsze a 
remény első szikráját. E szikra űj buzgóságra gyűjtá 
lelkét, mint megújítja a hajótörést szenvedettnek erejét 
a mentő part megpillantása.

— Igen, igen — mond imáját végezve s hóna 
alá véve könyvét — e tavaszi napsugár lesz gyógyí
tód, kedves leányom, hisz Isten jelenté ki azt nekem; 
e napsugár, mely életre költi a szunnyadó roppant ter
mészetet, téged is felébresztend űj életre s a tavasz 
virágait nem sírodra, hanem kebeledre fogja hinteni, 
hogy gyönyörködjél ártatlan testvéreid viruló kely- 
hein. . . .  S az öreg elérzékenyülve hagyta oda a vi
gasztalás szent hajlókát s kettőzött léptekkel sietett 
haza leányához, hogy a saját szivében megfogamzott 
reményt azéba is átültesse.

A szobába lépve Jolánt az ablakmélyedésben ta
lálta karszékén ülve; a beömlő napvilág egész alakját 
elöntötte fényével.

Demeter arczán felsugárzott az öröm s hogy Jo
lánt merengéséből, melybe elmélyedettnek látszott, fel 
ne verje, mennyire tőle telt lábhegyen nesztelenül 
közelített feléje. . . Iván a még mindig fütött kandalló 
mellett ülve betüzgetett könyvében s összerezzent atyja 
láttára; megmozdult lelkiismerete, hogy a tilalmat át-
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hágta. Atyja megfenyegette őt újjával, hogy csendesen 
maradjon, nehogy nénjét háborgassa, mit a szegény 
fiú oda magyarázott, hogy atyja már tud mindent. A 
gyermek nem annyira a büntetéstől félt, mint bánta, 
hogy magára vonta atyja haragját. De hisz ö tulajdon
kép, mint elakarta önmagával is hitetni, nem Izmailt, 
hanem Pálífyt akarta Jolánnak megmutatni, mit tehet 
ö róla, ha a másik épen kíséretében volt. . . .  Ez utóbbi 
álokoskodás kissé megnyugtatta öt.

Ez alatt Demeter észrevétlenül leánya közelébe ért.
Jolán pillanatai az utczára, azon pontra voltak 

szegezve, hol először meglátta ismét Izmailt.... Aj
kai , gondolatainak ez önkénytelen árulói e szavakat 
suttogák:

— Mily halavány s még is mily szép és délczeg 
ő most is. Mint illik karcsú termetére a magyar öl
töny. Hah! . . . folytatá összerezzenve . . . miért is 
lovagolja még most is e szilaj lovat, mint ágaskodott; 
s mégis nem ép ez állatnak köszönhetem, hogy sor
som az övéhez fűződött? Ha ez nincs, ö tán soha észre 
sem vesz engem ; s akkor ? . . .  én már rég a sírban 
lennék, mert nem lett volna, ki védjen bennünket a 
vész pillanatában.

Jolán elhallgatott. Demeter pedig elszomorodva 
gondolái ismét álmot lát, ismét magánkívül beszél.

De még nem akarta felzavarni öt. „Hadd álmodja 
ki magát44 tévé után s csendesen maradt. Jolán ajkai 
ismét suttogni kezdének.
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— S én láttam őt. Most már könnyebben halok 
meg. < . . Meghalni! . . .  én Istenem . . . elköltözni 
e földről, a melyen ö jár, s hasztalan várva öt a túl
világon: mert hisz ö nem juthat oda, hol az angyalok 
vannak . . . ö nem keresztyén. . . . S a leányka keb
léből nehéz sóhaj küzdötte fel magát.

Demeter megrettent, érteni kezdé a szavak ér
telmét. Tehát még most is ö véle foglalkozik, lelke 
még most is össze van forrva régi eszményképével, s 
talán ez betegségének fő oka. Látja öt álmaiban s beteg 
képzereje mint magyart teremti öt elébe. Feltámad em
lékében az ágaskodó ló s úgy rémlik előtte mintha 
most látná maga előtt az egy év előtti jelenetet. Oh 
szegény, szegény beteg leányom! . . .

S Demeter megfeledkezve magáról nagyot sóhaj
tott. A sóhaj felriasztá merengéséből Jolánt s atyja felé 
kényszerité öt tekinteni.

— Atyám — kiáltá gyenge hangján a beteg, 
gyakran ép a betegeknél feltalálható elszántsággal téve 
utánna — Atyám én láttam öt, bocsáss meg leányodnak! . .

— Kedves gyermekem — viszonzá Demeter kar
jaiba ölelve leányát — mi volna , mit neked megbo- 
csátnom kellene. Hisz álmaink önkényt jönnek, azok
ról nem vagyunk felelősek senkinek. S kit láttál? tévé 
utánna leánya beesett hófejér arczáit simogatva.

— Oh atyám, nem álmomban, a valóságban láttam 
öt, megmentönket, I z m a i l t !  . . .

— Igen atyám — vágott közbe az oda sompolyo-



92

dott Iván, — mi láttuk öt, de nem öt akartuk nézni, 
hanem PálíFyt s ö is kíséretében lovagolt . . .

Demeter nagy szemeket csinált s nem állhatta 
meg még egyszer kérdeni a fiüt:

— Kit láttatok ti Pálffy kíséretében?
— Hát íz  ma i l t ,  atyám; de ö nem aga már, 

hanem magyar huszár.
Demeter még mindig bámulva s kétkedőleg ráz

ta fejét.
— Igen, igen atyám — folytatá neki bátorodva 

a csevegő fid — ö volt az s meg is Ígérte Jolánnak, 
hogy egy óra múlva hozzád fog jöni.

— Én hozzám, Izmail aga , a ki most magyar 
huszár. Mindketten álmodtatok gyermekeim, az nem 
lehetséges.

Még be sem végezhető jó formán ez utolsó sza
vait Demeter, midőn belépett a nagynéne, mondva:

— Künn egy fiatal huszár van, ki kegyelmeddel 
akar beszélni György bátyám! . . .

— Szent pátronusomra, sz. György vitézre, mon
dom — kiáltá Demeter — én nem értem ezt a dolgot, 
vezesd be húgom azt az idegent, legalább kitűnik, 
hogy e gyermekek csalódtak. S elbocsátva karjaiból 
leányát az ajtó felé közeledett az idegent fogadandó.

Csakugyan Izmail lépett be.
Demeternek torkán akadt a szó bámultában.
— Üdv neked és házadnak Demeter, megbocsáss, 

hogy ide tolakodtam hozzád. — Monda Izmail.
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Jolán egy pillantást vetett az ifjúra, azután le- 
siité szemeit.

Demeter felocsúdva ámultából, mintegy önkény
telenül nyújtá az ifjúnak kezét s szívélyesen megrázva 
azt, megindulástól remegő hangon szólt:

— Üdv neked is Izmail s köszönet, mint egykori 
megmentünknek. Nem feledtem el a szolgálatot mit 
tevéi: s adja Isten, hogy mint ama végzetes napon 
személyed kíséretében jött házamhoz — bár akaratodon 
kívül — a szerencsétlenség; úgy most te légy egy 
boldogabb jövő hirdetője.

— Oh bár életemen vásárolhatnám meg száma- 
tokra a boldogságot, nem tartanám azt magas árnak. 
— Felelt Izmail viszonszorongatva az öreg odanyúj
tott kezét, mialatt szemeiben egy köny rezgett. — De 
mindenekelőtt — folytatá — engedd meg nekem Demeter, 
hogy e tiszta angyaltól kérjek bocsánatot, a méltat
lanságért, mit rajt bár akaratlanul elkövettem s mely
nek tudatát egy hosszú éven keresztül mint elviselhetlen 
szirtdarabot hordoztam lelkemen. . . . Megbocsáthat-e 
Jolán valaha? . . .

— Én megbocsátottam kegyelmednek Izmail, 
még a tett pillanatában.. . suttogta Jolán könnyek között.

Izmail nem tartóztathatta magát vissza, leomlott 
a halovány gyermek lábaihoz s ihletés áhítattal érinté 
ajkaival öltönye szegélyét.

— Áldja meg kegyedet közös Istenünk e szavai
ért, úgy a mint én megáldám látása első pillanatában.
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Ha beláthatna e szívbe, melyet a kegyedrei örökös 
gondolat megtisztita végkép előbbi szennyétől; ha is
merné a szenvedések szakadatlan lánczolatát, mely 
bilincsre verve tartá azt egy éven át, könyörületet 
fogna érezni irányomban. Mielőtt a végzetes éjen el
váltam volna atyjától, felfedém neki szivem örült vágyát; 
de nem volt időnk végképpen nyilatkozni egymás irá
nyában. Azután a viszonyok, idő s tér egy kéiségbe- 
ejtöleg tátongó mélységet veiének közibénk s én le
mondva bár a viszontláthatás .reményéről, szivemben 
hordám képét a csaták zajában s magányos gyötrelmeim 
között is. Mert tudd meg Jolán, szerettelek ifjú szivem 
első, égető szerelmével, szerettelek jobban mint üd
vömet, mint életemet. E szerelem az egykor kegyetlen, 
rettegett Izmailból bűnbánó vezeklőt alakított, ki hamut 
hinte fejére s a kezeire tapadó ártatlan vért, kesergő 
szive vérével s a jótettek szenytörlő vérével mosta le . .. 
Felélesztém lelkemben a még gyermek-koromban oda 
tévedt keresztyénség csiráit s iparkodtam jó és nemessé 
lenni, hogy szivemben hordott angyali emlékedhez 
méltó lehessek, hogy tiszta szenytélén hajlékban őriz
hessem lelkemben élő képedet. Én nem vagyok többé 
müzülman, elmém kibontakozott a homályos tévtanok 
tömkelegéből s lelkem sajátjává tévé szent hitetek üd
vöt , nyugalmat adó tanait; én keresztyén vagyok lé
lekben, bár a keresztség szent vize még nem mosta le 
lelkemröl az eredeti bűn szennyét, de meg fog tör
ténni ez is. . . . S akkor, ha mint hasonló hozzátok
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vallásban, mint felfogadott fia azon hazának, melynek 
ti is gyermekei vagytok, meg fogod-e tagadni tőlem 
Jolán szerelmedet s t e j ó apa boldogító áldásodat?!..

A körülállók nem szólhattak; de könyiiik tanu- 
siták megindulásukat.

Demeter lön legelőször ura érzelmeinek s meg
fogva remegő jobbjával Izmail kezét, odavezeté öt Jo
lánhoz, mondván:

— Én hiszek szavaidnak Izmail, mert a hazug
ság nem beszél e nyelven, melyen szóllottál. Az én 
áldásomat előre bírod, ha ez angyalt visszavezeted a 
sír széléről az életbe.

Izmailnak e nyilatkozatra arczába szökkent a vér 
s azon mint megdicsőülés hajnalpirja ragyogott az öröm.

— S most Jolánon a sor felelni. — Folytatá De
meter elbocsátva Izmail kezét s a szoba másik abla
kába vonulva, hogy megindulását leküzdje.

Izmail szorult szívvel tekintett Jolánra, ki még 
mindig lesütve tarlá szemeit, inig keble csaknem meg
repedt az erőszakos hullámzástól.

Az ifjú az átlátszó parányi kezecske után nyúlt, 
mit Jolán nem vont vissza, s félsuttogó hangon kérdé:

— Jolán, életem csillaga, fogod-e egykor sze
retni Izmailt ? . . .

Jolán küzdése egy erős határozatban érte végét, 
felemelte szemeit az esdö ifjúra s a szellemek hangján 
suttogta:

— Igen Izmail, én szeretni foglak még az örök
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kévalóságban is, mint szerettelek a mióta ismerlek.. . .  
De lásd, folytatá . . . mialatt forró könyíii peregtek 
alá egymásba fűződött kezeikre . .  ̂ én sírom szélén 
állok, s ép boldogságom hajnalán kell majd annak örök 
éjjelébe lelépnem. . . .  De bár elhamvad a szív, az 
érzelem, mely annak lakója volt, felszáll velünk a 
megdicsőülés honába s ott is bírjuk szeretteinket; — 
ha majd te is követni fogsz oda , kitárt karokkal fog 
ott reád várakozni Jolán. . . .

Izmait csak e szavaknál vizsgálta figyelmesebben 
Jolánt s ím most ö neki is ügy tetszett, hogy csak 
egy gyenge fuvallatára van szüksége a halálnak, hogy 
e gyenge lényt , mint szellő a virág himporát elsodorja 
a föld színéről. . . .

De másrészt Izmail szivében ott fészkelt a hit; 
ő nem csupán ajkain hordozta azt. Szinte lehetlennek 
hitte, hogy a könyörülő Isten az annyira megkísértett 
apára még ez utolsó, gyilkoló csapást is reá mérje___

Jolánom, — mond Izmail —1 elragadtatva a beteg le
ányka nyilatkozatától — Isten nem azért adta ajkaidra 
e szavakat, melyek mint meg annyi tolmácsai boldogító 
szerelmednek, hogy szived üdve korányán hamvadjon 
el. Isten csak akkor ragadja magához angyalait e föld
ről, midőn látja, hogy ez jövőben nem teremne többé 
számukra boldogságot. De te még nem ízlelted azt, s 
az örök igazság meg fog tartani, enmagadért s azért, 
kinek kell, hogy védő angyala légy, nehogy a meg
ismert igazság ösvényéről letántorodjék.. . . B íz z  abban,
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ki felettünk van, kinek hatalma egykor a már sírban 
nyugvókat is életre szólittá. Küzd le beteg képzeted 
szomorú sejtelmeit s alapítsd jövőd reményét Istenbeni 
hited szilárd köszirtjére. Te élni fogsz, élni Istenünk
nek , atyádnak s nekem ! . . .  S Izmail kiterjeszté kar
jait s a beteg Jolán szive vonzalmát nem tagadhatva 
m eg, oda simult az izmos ifjú hö kebelére. . . .

Másnap a szent János egyházban Pálífy Miklós és 
neje a szent keresztvízre vezeték Izmailt; ki is e 
naptól fogva T ö r ö k  M i k l ó s  nak hivatott.

Törökvilág. I. kőt. 7



I V .

Győr Ulárczias 29-én 1598.
Ali basa, a mióta a szatócs házánál oly kudarczot 
vallott, még jobban visszavonult, mint az előtt s egye
dül bor és kéjmámornak élt. Környezetét, sőt hölgyeit 
is, minden kigondolható módon kínozta, főleg ha a 
szép szatócsleány reá nézve örökké elérhetlen bájait 
teremté elébe fölheviilt képzete; ilyenkor a düh leg
főbb fokozatát érte el nála s kereste a tárgyat, melyen 
kitombolhassa magát. — — — — — — —

A várörség egészen a jancsár aga Omár kényé
től függött s fenntebb már említők mint gazdálkodott 
ez emberei létszámával. Két harmada el volt szabad
ságolva s az ezeket illető zsoldot ö kegyelme az aga 
rakta zsebre, ki azonfelül a nép zsarolásában még 
felülmúlta Izmailt is. A minő zabolátlan volt ö maga, 
olyanok voltak jancsárjai is Az éjeket bor és koczka 
között dorbézolták át; a napot pedig végig aludták. A 
fegyvereket rozsda e tte , a vár fokaira és telepjeibe 
kiszegezett ágyukat benőtte a gaz.

De minek is lett volna megtisztogatni őket: hisz 
tudta a török, hogy az országban oly k e v é s  h a d i  
e r e j e  va n  a m a g y a r n a k ,  mi k é n t  l e h e t l e n ,
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h o g y  e s z é b e  j u s s o n  e f o n t o s  v á r a t  o s 
t r o m  a l á  v e n n i .

Ali tehát oly biztosságban ringatta magát, hogy 
egykor nagy kevélyen elmondá miként: h a m a r a b b  
m e g s z ó l a l  a v á r t o r o n y  r é z k a k a s a ,  mi n t  
G y ő r t  a k e r e s z t y é n  b e v e g y e .

Azonban nem sokára önkárán kelle tapasztalnia, 
hogy az  e l b i z o t t s á g  m i n d i g a b u k á s e l ö -  
p o s t á j a .

A török naptár szerint S c h a b a n  h ó n a p  
23-kának (Márczius 28-ik) estéje volt. Az eget nehéz, 
sötét felhők boriták s langy tavaszi eső kezde perme
tezni. E napon hirt vön Ali, hogy a Pécsről megindult 
élelem s borral rakott szekereknek a napokban ok
vetlen meg kell Győrré érkezniük. E hirt közié Ali a 
jancsár agával is, ki e feletti örömében hatalmasan le
itta magát s széles jó kedvében a maradék bort ki- 
osztatá a j a n c s á r o k s  d z s e b e d z s i k  között.. .  
A tivornya folyt szerteszét az őrség tanyáin. . , .

Alinak nem jött álom szemeire, megunta hölgyei 
csókjait . . . s a bor nem ízlett többé; — neki izga- 
tóbb időtöltés kellett. Elhivatá a jancsár agát. Ez má
morosán tántorgott a terembe s három lépésre meg
állva a basa előtt nehéz nyelvvel mondá:

— Hivattál uram, itt vagyok parancsodra.
— Van-e egy pár elveszteni való aranyod aga, 

nagy kedvem van koczkázni ma. — Válaszolt leeresz- 
kedöleg a basa.

7 *
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\ — Rendelkezem nehány százzal, de ez minde
nem uram.

— Eh — az igazi férfi kész mindenha a sors 
koczkájára tenni mindenét! Mond Ali.

— Kész vagyok bebizonyítni uram, hogy én is 
e fajhoz tartozom.

— Tehát koczkát és bort ide! . . . parancsolá a 
basa s a szerecsen szolgák egyike alacsony fehér 
asztalkát tön a basa kerevetének elébe, arra mintegy 
hat kupányi nagy ezüst kannát helyezve színig töltve 
aranyló borral s egy szinte ezüst poharkát, melyben 
az elefántcsont koczkák csörömpöltek.

A szolga a basa intésére távozott; az aga pedig 
urával szembe a padló szőnyegére ereszkedett.

Ali a szolga távozta után kerevete párnái közül 
nehéz zöldselyem zacskót vön elő, mely színig volt 
töltve a csábfényü érczczel, s e zacskót térdei közé 
helyezé.

— A tétel ötven arany — mond Ali leszámlálva 
az összeget — tartod-e Aga? . . .

Az aga arczárói az összeg hallatára eltűnt egy 
perezre a bor pirja s nehéz nyelvvel dadogá Övéből 
előszedve aranyait:

— Az igaz férfi mindenét koczkára tudja tenni.
— Jó tehát dobj! . . .
Az aga dobott, utánna a basa. A nyertes az 

aga lön. . . .
Ali boszusan keltözé meg a tételt s ismét vesztett.
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Újból hasonlóan tön, de ugyanazon eredménynyel.
Végre a basa üres zacskót tarta kezében, az aga 

pedig örömszikrázó szemekkel seperte be nyereségét.
— Ördög és pokol — kiáltott Ali egy másik az 

előbbivel hasonló tartalmú erszényt vonva elő — ma 
szerencsés napod van aga. De megállj — most igyunk 
a fáradságra, tán megfordul a szerencse! . . .  S a basa 
a súlyos kantát nagy gyakorlati ügyességgel kapta fel 
jobb kezével s nagyot könnyitett annak súlyán. Azután 
átnyujtá az agának. Ez sein akart ura mögött maradni 
s midőn létévé a kantát, tartalmának fele már hiány
zott. Most újból folyt a játék késő éjfélutánig, de Ali
hoz nem tért be a szerencse, már a harmadik zacskó 
aranyat is elveszté. . . .

Dühösen csapott az asztalra, úgy, hogy a már 
megürült kanta csörömpölve hullott le onnét, azután a 
bor és dühtől elragadva felugrott s megkapva mellénél 
a megrémült agát, tajtékzó ajakkal orditá:

— Ember, vagy sátán, vagy minek nevezzelek, te 
a gonosz szellemekkel czimborálsz, neked talizmánod 
van, mely nem enged engem nyereséghez jutni. Valid 
meg — s itt mint örült kezdé rázni az agát - valld 
meg, hogy hamisan játszottál s add vissza aranyai
mat! . . .  De a fukar aga inkább élete, mint aranyai
tól vált volna meg, melyeket derekára csavart övébe 
rejtvén el, kezdé magát minden erejével védeni.

A basa most tőrét kapta e lő , de az óriás erejű
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aga kicsavarta azt kezéből s messze elhajitá a terem 
szögletébe.

A küzdés szó nélkül,* de annál elkeseredettebb 
dühvei folyt mindkét részről, csak egy-egy elfojtott 
nyögés volt néha hallható.

A szolgák rémülve figyelék az ajtónál a dübör
gést;— tudták, hogy itt valami rendkivülinek kell tör
ténni; de belépni, mig a basa által nem hivatnak, nem 
mert egy is.

A tusának e g y  i r t ó z a t o s  c s a t t a n á s  ve 
t e t t  v é g e t ,  me l y  a l a p j a i b a n  m e g r á z -  
k ó d t a t á  a v á r a t ,  mi g  a t e r e m n e k  a b l a k a i  
c s ö r ö m p ö l v e  h u l l á n a k  ki  k e r e t e i k b ő l .

A küzdők, mint villámütésre szétváltak s halál— 
sáppadtan tekintének egymásra.

— Hah! mi volt ez? . . . ordítá a basa s mind
ketten hallgatóztak.

A beállott csenden keresztül most hatalmas h á- 
ro m  s z ő r i  k a k a s - s z ó  v o l t  h a l l h a t ó .

Ali még jobban elképedt, s az ablakhoz rohant 
s lázas kíváncsisággal ügyelt.

A fehérvári kapu felől zaj , csörömpölés hallat
szott, mintha fegyveres tömeg nyomulna a várba.

— Omár! . . . kiáltá visszafordulva az ijedelem
től mintegy földhöz gyökeredzett agához — Omár, 
hallottad a kakas-szót, hallod e zajt a fehérvári kapu 
felöl, látod ama füstfelleget, mely a kapu őrtornya 
fölött függ?!! . . .
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De Omár nem látott, nem hallott semmit. Kezei
vel görcsösen szoritá magához az aranytölt övét, melyet 
a bennlevö súly szétrepedéssel fenyegetett.

Ali megragadta öt vállainál s megrázva hatalma
san füleibe orditá :

— Eszmélj ember! . . .  A giaurok belőtték a 
vaskaput s a várba özönlenek. . . . Védelemre a ga ! . . .  
Hadd lakoljon a legrútabb halállal a vakmerő hitetlen 
csoport, mely ily eszeveszetten rohant önmaga a ke- 
lepczébe. Rohanj. ember, iparkodj felvonatni a hidat, 
hogy meg ne szökhessék egy is; . . . Hah! karóba 
huzatom a kutyákat s a vártér közepén süttetem meg 
őket! . . .

Az aga érthetlen szavakat mormogott, de nem 
mozdula helyéből.

A basa dühe tetőpontra hágott s emberfeletti erő
vel lökte ki az óriás termetű agát a terem ajtaján, ki 
ép a veszélyt uroknak hírül hozni akaró csauszok közé 
zuhant, teste nehéz tömegével azok nehányát elütve 
lábairól.

— Veszsz meg hát részeg eb! . . . orditá re
kedten utánna s paripáját parancsolá elő, mialatt maga 
fegyverei után futott.

Az aga agyában az erőszakos esés után némileg 
tisztulni kezde s ott a vész homályos sejtése ébredvén 
fel, mennyire ittas helyzete engedé eltántorgott. — —

Mielőtt azonban az események további fejlődését 
kísérnék, vessünk egy pillanatot azokra, mik a vár
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környékén történtének volt azalatt, mig Ali basa s 
Oma'r aga koczkáztak, s a várörség különböző tanyáin 
erősen folyt a tivornya.

A Fehérvár felöl vezető országúton hoszszű sze
kérsor halad a vár felé csendesen s hallgatagon. A sze
kerek, a tavaszkor minduntalan megeredhetö esőzés 
ellen, mindnyájan gyékényekkel boritvák; mellettök 
lovas spahik és jancsárok haladnak szótlanul.

A szekérsor után keskeny hadoszlopokban gya
logság lépdel, szorgosan rejtve rövid lőfegyvereiket 
könnyű köpenyeik alá. A  menetet nehéz lovas osztály 
zárta be.

Az országuttól jobbra s balra elterülő hullám- 
zatos rónán egyes lovagok száguldanak, mintegy oldal 
őrei a seregnek.

A sereg nehány, mint látszék föbbrangu hadi
egyénnel élén lassan de biztosan haladott előre.

A menet már alig ezer lépésnyire lehetett a vár
tól, midőn a vezérek megálliták azt, sebesen lovagolva 
el vissza felé a sorok mellett s halk biztató szavakkal 
bátoritva a merész kalandor hadat.

Az olvasó, úgy hisszük, rég kitalálta már, hogy 
e hadcsapat nem volt más, mint Pálífy és Schwarzen- 
berg 5200 merész vállalkozói. . . .

Most a parancsnok egy intésére a szekérsor a 
fedező huszárokkal, kik spahik és jancsároknak öl- 
tözvék, sebesen megindul a fehérvári kapu felé.
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Izmail még nehányad magával, mint villám ott 
terem a kapunál s látja, hogy a hid nincs felvonva.

Mit is gondolt a dobzódó kapuörség ma a híddal.. .
A kapu őrtornyában fiatal ujoncz jancsár küzdött 

az álommal, kit, mint egyedül józant és ébert, kész
akarva feledlek volt el felváltani az estve óta.

Az ujoncz a lódobogásra felocsúdott félálmából s 
ijedten tekinte le a várárkon keresztül vetett hidra.

— Holla! . . . kiáltá onnét egy parancsoló hang 
törökül . . . miféle bagoly ül ott a toronyban? . . .

— Én vagyok Ibrahim ben Ali! . . . felelt még 
jobban megijedve az ujoncz, gondolván: ily hangon 
csak nagyúr beszélhet.

— Tehát Ibrahim, fia az érdemes Alinak, ugorj 
le onnét bagoly váradból s szaladj jelenteni tisztednek, 
hogy rögtön nyittassa fel a kaput, mert különben or
rotok elöl fogják el a nyomunkban levő hitetlenek a 
Pécsről szállított élelmet s bort, s akkor mához egy 
esztendeig étien szomjan böjtölhetitek ki a dicsősé
g e t! .. . Ugorj bagoly fiú , hallod a lódobogást?! azok 
a giaurok! — kiáltá ugyanazon hang.

A megijedt ben Ali futott le a toronyból, de a 
kapuörség annyira le volt ázva , hogy egyetlen árva 
szót sem értett abból, mit a fiú összehadart.

Ez alatt a kapu előtt sajátságos jelenet fejlődött. 
A szekerek kezdének megelevenedni, a gyékények alól 
egész sereg gyalog katonaság bújt elő. . . .

Az első szekérről mintegy két négyszöglábnyi
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kemény tölgyfalapot vevének l e , melynek közepére, 
mintegy lábnyi magas s nyolcz hüvelyk átméröü aczél 
kúp vala illesztve. E kúp csupán parányi fúrás volt, 
melybe gyújtó kanócz vala illesztve.

A tölgyfa négyszöglap mindegyik sarkán csa
varok voltak alkalmazva, melyek segélyével gyorskezü 
s a kellő szerszámmal ellátott kovácsok a csaknem fél— 
hüvelyknyi vastag vaslemezekkel borított kapuhoz erő- 
siték a lapot.

Ez volt a p e t á r d a .  A török előtt még isme
retlen löveg.

Mig ezt a kapura illesztők, addig mások a fel
vonó hid lánczáit reszelék ketté. . . .

A p e t á r d a  hegyén fényleni kezde a meggyűj- 
tott kanócz. A munkások, fegyveresek mintegy ötven 
lépésnyire visszaszaladtak. . . .

Nehány percznyi halál csend. — Egyszerre va
kító villámtól kisért irtózatos csattanás rázkódtatja meg 
a léget s a várkapu recsegve zűzik be s vettetik ki 
sarkaiból. . . .

A megnyilt kapun, mint gátot tört folyamár ront 
be a vakmerő sereg.

A kapuörök a tiltott ital mámorával agyukban 
csak Mahommed paradicsomában ébrednek fel.

Most azonban a várban is megriad a harczi dob 
és tárogató. Az őrség rendetlenül bár, de a vészszülte 
kétségbeeséstől megkapatva élethalál tusára kell. . . .
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A t o p i d z s  ik*f) riadva rontanak ágyúikhoz a 
várfalakra, de késön , ott már a magyar gyalogság 
kardéleivel találkoznak.

A rémület, a zavar a magyar haderő szaporo
dásával nöttön nő.

Pálííy, Schwarzenberg a legelső sorokban küz
denek.

A hajnal szürkülni kezd, derengő világba helyez
vén barátot, ellenséget.

Háromszáz török az úgynevezett H e l i n g b e r g -  
féle bástyaboltokba menekül űzetve, ostromoltatva 
ugyan annyi magyar által; de a mily elszánt volt a 
támadás; olyan volt a védelem is. Órákig tartott itt az 
iszonyú véres harcz, végre a törökök kétségbeesése 
tetőpontját éri, s lelkökben borzasztó határozat kél...

E bástyaboltokban volt a löporraktár. . . .
A vasajtó, mely a tulajdonképi raktárba vezet, 

be lön zúzva. Egy sötét, elhatározott arczu jancsár a 
lőporral szinig tölt hordók egyikéhez lépve beletartá 
felvont pisztolyát.

— Allah s nagy prófétája velünk! . . .  kiáltá . . . 
veszszünk inkább dicsőségesen, halálunkban is ártva 
elleneinknek, semhogy e vérebek kezeibe kerüljünk!. . .

A pisztoly villant s egy eget-földet rázkódtató 
dördülettel repült légbe a bástya mintegy háromszáz 
magyart ragadva magával ez irtózatos halálba.

Topidzsi =  tüzér.
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A kétségbeesés drágán árulta el életét!

A törökorség szakgatott harczcsoportjai mind
inkább kevesebbre kezdének olvadni a vitéz támadók 
ellenállhatlan halálcsapásai alatt, s maga Ali, látva el- 
kerülhetlen vesztét hátrálni kezde a fellegvár felé.

A harcz vége felé járt, de annál keseredettebb volt.
A magyarság harczsorain most egy kis gyalog 

huszár csapat tört magának utat előre, vezényeltetve 
a fiatal elszánt arczu T ö r ö k  M i k l ó s  által.

Ali k é t  k a r d d a l  osztá a halált maga körül, s 
szelte ketté a feléje szűrt dzsidák nyeleit.

Most azonban egy ifjű állott eléje s az első csa
pásra ketté tőré Ali balkezében a kardot.

A basa reá pillantott az ifjúra s vágásra emelt 
karja függve maradt a levegőben, mint merev szoboré, 
mig arczán a harcz lobogó pírját halálsáppadtság vál
totta fel.

E pillanatot felhasználhatta volna az ifjú, hogy 
halálos csapást ejtsen a basa fején; de e helyett egy 
lépést hátrált s gúnyosan tekintve a basára, tiszta 
törökséggel kiáltá :

— Remélem, még nem feledted el Ali hü szol
gádat Izrnailt ? . . .

— Hah !. . .  orditá ez . . .  poklok szülötte, áruló 
eb; árulásodnak én akarom ma díját m egadni!... Sa 
basa oly oroszlányi dühvei rontott az ifjúra s oly ir
tózatos vágást mért fejének , hogy ha Izmail karcsú
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ügyes termete hajlékonyságánál fogva, hirtelen egy 
lépést balra nem ugrik , okvetlenül ketté hasítja öt.

— Rosszéi számoltál basa! . . . kiáltott ismét 
Izmail Ali egy űj vágását fogva fel — Demeter Jolán 
jegyesének nincs kedve a menyegző előtt meghalni! . . .

— Ah! én örült, én eszeveszett!... dühöngött 
a basa — tudtam, hogy ez áruló fattyű ki fog engem 
játszani, s még se m voltam elég óvatos irányában . .. 
De ne véld azért, hogy menyegzőt tarts , ha csak a 
pokolban nem! . . . s egyre szórá védő és támadó 
csapásait, de sikertelenül, mert ellenében a vívók leg- 
ügyesebbikére talált.

E közben csapatával egyetemben folytonosan 
kénytelen volt hátrálni, mig palotája kapujához nem ért.

E kapu be volt zárva. A basa hölgyei s cseléd
sége halálos félelmükben eltorlaszolák magukat.

Ali látva, hogy ellenén csak csellel vehet erőt, 
hirtelen kirántá az övébe szúrt s utolsó szükségre szánt 
töltött pisztolyt s Izmail mellének tartá.

De az ügyes ifjú, szemmel tartva az ismert ra
vasz olasz-renegát minden mozdulatát, kardja egy vil
lám mozdulatával félre csapá a pisztolyt, mely a leve
gőbe sült.

Ali a kisült pisztolyt dühösen sújtá Izmail fejé
hez , de az csak a huszár fövegtöl fosztá meg öt.

Ali emberei egyenkint hulltak el mellőle, már 
alig küzdött egy-kettő oldalán.

— Ha lehet élve fogjátok el öt; — kiáltá hu
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szárainak Izmail;— ide ide vitézek! ki kell fárasztani 
őt, fegyverét, ha lehet, kicsapni kezéből! . . . s ügy 
ragadni meg, élve! . . .

De a basa nem azon ember volt, kit élve ellehe
tett volna fogni. Hátát a kapunak vetve; több mint 
negyed óráig védelmezte magát sebet, halált szórva 
maga körül, anélkül, hogy karjai lankadni látszanának.

A basának sikerült a tusa közben Izmail karján 
sebet ejteni, látta hogy vére elöntötte a kardmarokra 
szorított kezet, s diadalmas arczczal kiállta:

— Hah! látom az áruló fekete vért ömleni ereid
ből , most örömest meghalok, de te is velem jössz 
nyomoré kölyök, s visszakézre kapva damaszk aczélát 
még egyszer feléje vágott Izmailnak; de ez karja rend
kívüli erejével felfogva a vágást balkezével oda kapott 
hirtelen Ali nyakához s kaftánja galléránál megra
gadta öt.

— Meg vagy tehát élve! . . . kiálta diadal ra
gyogó arczczal Izmail . . .  de ugyan azon pillanatban 
a fogoly kezei lehanyatlottak s ajkai még e szókat 
rebegék:

— Átok reád Izmail, saját szived legyen boldog
ságod megrontója mindenha! Ne lelj nyugtot szerel
mesed karjai között, ne érezd csókja édességét, ne 
szerelmének melegét. .. . Ömlengő szavai, mint átkok 
hangozzanak füleidbe, s szeme mosolygó pillanataiban 
az ég boszus öldöklő villámait lássad! . . . Átok reád 
áruló! . . . S a basa összerogyott élettenül; mert ép



—  Ili —
azon pillanatban, midőn Izmail öt megragadd egy kósza 
fegyver golyó fúródott szive alá.

Izmail elfordult ellene hullájától, a huszárok pe
dig levágták fejét s hosszú lándzsán a magyar bástya 
fokára kitűzték.

Omár aga élve került a diadalittas hősök kezébe, 
kik Pálffy elé hurczolák öt.

Az aga övében, mint a krónika iró megjegyzi, 
huszonötezer darab aranyat találtak, melyeket meglátva 
Pálffy , mint egykor Byzancz meghódítója N o t a r a s- 
tól — kérdé:

— Miért nem fordítottad e pénzt a vár védel
mére? . . .

Az aga nem felelt, arczán halálsáppadtság ült, 
s még most is mámoros agyában a halál sejtelmének 
szomorú gondolatai kezdének tanyát ütni; de fösvény
sége még sokáig küzdött az életvágygyal, mig végre 
oda ajánlá kincse egy részét Pálffynak , ha életének ke
gyelmez s szabadon bocsátja öt.

— Rablott aranyaidat úgy sem viheted el ma
gaddal a más világra — mond Pálffy — e derék baj
nokok s az általad vérig sanyart nép fog osztozni azo
kon. A nép is fejedet kívánja s én lefogom üttetni az t! . . .

S úgy lön, még azon napon fejét vevék a ke
gyetlen agának.

Az őrségből alig menekült négy-öt, kik meg- 
vivék a gyászhirt a budai beglerbégnek, ki köszönetül 
karóba vonatta őket.
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így szabadult meg Győr az Ozmán iga alól, s 
hatalmas támaszpontul lön átalakítva a török elleni 
hadmüködésekben. De a város szenvedései azért nem 
szűntek meg s a vidék, mely mégis csaknem egészen 
védtelenül állott nyitva az ellenséges portyázóknak, 
súlyos sanyargattatásokon ment keresztül. . . .

Nem volt itt vagyon, nem életbiztosság, még a 
zsitvatoroki béke pontjai sem nyújtottak kellő biztosí
tást az erőszakoskodás ellen. De ne odázzuk regényünk 
eseményeit történelmi adatok elöleges felsorolásával, 
melyek úgyis beleszövék leendnek azokba s vegyük 
fel ismét elbeszélésünk fonalát.



V.
A  hárem-hölgy.

A véres napot tiszta csillagos éj válté fel. A beállott 
metsző északi szél kőkeményre fagyasztá a vérrel ke
vert utczák sarát, honnét már eltakarítottak a hullák, 
külön temettetvén a magyar, külön a török.

A vár fokain a hosszú dzsidákra fűzött török 
főbbek fejei körül a diadalmas nemzeti s császári 
zászlók lobogtak.

A kegyetlen vadság s a diadal dicsőségének e 
jelvényei nem képeztek ugyan valami öszhangzó egé
szet, de mint az akkori küzdelmes kor kifolyásai köny- 
nyen magyarázhatók, sőt ki is menthetők némileg. A 
kegyetlen visszatorlások nem egyezhetök ugyan meg 
a műveltség fogalmaival; de az akkori s tán a mostani 
háborúk természetéből is folynak azok.

Szemet szemért, fogat fogért — a harczok jelszava.
A győzelmes sereg egy része a belvárban, a többi 

az újvárosban lön elszállásolva.
A nap diadalához járult még az is, hogy a Pécs

ről a győri törökőrség számára szállított élelem, vágó 
marha s bor, Örs táján az e végből arra portyázó 
huszárok által csakugyan elfogatott s annak egy ré- 

Törökvilág. I. köt. 8
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sze a vitéz csapatok között alkonyat táján szét is 
osztatott.

Meg van a magyarnak azon ős-keleti természete, 
hogy nyert diadalait lakomával üli meg s jól végzett 
munka után az öröm s vigság karjaiba dől.

Most is széthangzott az egyes tanyákról a kedv 
és vigalom zaja s a huszárok tanyáján a czimpola ri
kító hangjai közé bevegyült az aczél sarkantyúk sza ~ 
batos, éles pengése.

Másutt: Tölt kupák közt zengtek harczi dalt, 
Éltetének hont, királyt, vezért!
S a szabadság szent zászlóira 
Esküvének fűzni új babért!

A német s olasz zsoldosok szállásaira is bebara- 
pózott a jó kedv s ezek is a helyett, hogy a nap fára
dalmait pihennék , a győzelem ittas mámorába merültek.

A főhadiszálláson, Ali basa hajdani palotájában, 
a sereg főbb tisztei számára fényes lakoma lön rög
tönözve.

E lakomára hivatalos volt Izmail is, kit Pálffy 
az egybegyült vendégeknek mint: T ö r ö k  Mi k l ó s  
h a d n a g y o t  m u t a t o t t  be.

A tisztek szivélyes kézszoritásokkal üdvözlék vitéz 
új társukat, mit ez látszólagos örömmel fogadott.

De Izmail lelkére nehéz ború ereszkedett, s a 
vigalom zajában csak ö nem tudott osztozni. Most, 
midőn már boszúja hűtve volt, midőn megsemmisülve, 
a halál révén átüzetve tudta ellenét, neme a bánatnak,



a furdalásnak kapta meg öntudatát s füleiben csengtek 
folyton a haldokló Ali végszavai, s homlokán az árulás 
Kainbélyegét érezte égni.

Nesztelenül surrant el a zajossá vált társaságból, 
mely koczka és bor között mulatván, távoztát észre 
sem vette.

A palotát azon részről, hol az akkori fellegvár 
nyugatészaki sarkánál a Rába egyesülten a Rábczával 
nehány lépéssel alább a Dunába ömlik, kisded kert 
vévé körül, melynek gonddal ápolt üvegházában az 
elesett basa, hajdani hazájának Nápolynak kiválóbb, 
nemesebb növényeit termeié. De e növényház abla
kai, keretei szét valának zúzva; a benn viruló virá
gokat pedig pajkos huszárok tüzdelék süvegeik mellé.

E kertben látjuk Izmailt gondolatokba merülten 
fel s alá járni; — mily ellentétet képezett e magány 
a palota világított ablakain áttört vigalmi zajával ?! Itt a 
még lombtalan bokrok és fák merev ágai között szo
morúan sírt az északi szél; ott benn a fütött meleg 
teremben víg pohárcsengés közé a harsonák és táro
gatók lelkesítő zenéje vegyült. Itt egy önmagával 
meghasonlásba jött lélek küzdött kínzó gondolatai el
len; ott benn a részegítő öröm és dicsőségnek csak 
egy általános s közös érzete uralkodott. De ez ellen
tétre nem gondolt most Izmaik Lelkének vihara felül— *)

*) Miként török krónika-írók feljegyzék, Ali, mielőtt müzül- 
inanná lö n , Nápoly mellett Sorrentóban zöldség és gyü
mölcsárus volt.

8 *
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multa a szél fütyülését s nem engedé hallani a la
koma zaját. #

— Czélt értem tehát — fűzé kínos gondolatait 
— czélt annyiban, hogy ellenem fejét torz, az éj sö
tétén át is fenyegető vonásaival ott látom ama dzsidára 
füzötten meredni reám, ajkain a sötét fenyegető átok
kal, a bélyegző: á r u l ó ,  szóval. . . . Mily komoly 
szomorúan lobognak körűié a diadal jelvényei, mintha 
inkább gyász tiszteletére oda tűzött fekete zászlók 
volnának. . . . Ali, te gondatlanságodért, vétkeidért 
megbünhödél; de a büntetés a becsület és kötelesség 
terén ért utói s nevedet a történetiró egykoron a hö- 
sileg elhullt vitézekéivel egyszerre fogja felemlíteni. 
Hah! mily büszkén, mily megvetöleg tekintesz le reám, 
ki hitszegésen vásáriám e kitüntetést. . . .  De hitsze- 
gés-e ez, mit új hazám iránti kötelességérzetből te
vék?! . . . Nem vagyok-e egy év óta gyermeke e 
nagy, e sokat szenvedett nemzetnek s mint ilyen nem 
árulást követtem e l , csupán hadicselhez folyamodtam, 
s nem tevék-e ezt a világ legnagyobb harczfiai akár
hányszor annélkül, hogy dicsőségük fénykoszorúját 
általa behomályitották volna?! . . .

— Igen, — folytatá levertten — de e hadicsel 
saját egykori hitsorsosim, hontársim ellen vala intézve, 
s ez a dolognak sötét, kárhozatos oldala. . . . Kiket 
baráti karokkal kell vala keblemre ölelnem , azoknak 
vérében fiirösztém aczélomat, s most itt állok szomorú 
sírjaik felett, mint a megtestesült önvád, nem bírva



zavart agyamból kiteremteni egyetlen védokot, mely 
lelkemet a vád alól felmentené. . . . Hogy e babonás, 
önzés és gyarlóság-szülte vallást elhagyám , hogy e 
durva, szellemieden nép köréből kibontakozám, s egy 
magasztosabb hit s nemesebb nemzet kebelébe térve 
át engedtem a kötelességérzetnek, mely a felismert 
isteni tanok eredményekint szüntelen sarkalt a maga
sabb s tökéletesebb eszmék követésére, hogy keresz- 
ténynyé s ez által magyarrá lettem , ezt nem fogom 
megbánni soha, ezt büszkeségemül fogom tekinteni; 
mert a jogtalan elnyomónak bitor eszköze- s rabszolgá
jából : a joglalanult tiport és üldözött nemzetnek egyik 
védőjévé levék; de hogy hazugsággal ajkaimon, s 
mintegy orozva siettetém vesztét e nyomorű őrségnek, 
ezt nem fogom rnegbocsátni önmagámnak soha. . . . 
Midőn Pápa alatt, a veröczei táborban nyílt sisakkal 
küzdöttem egykori feleim ellen, nem érzett lelkem 
semmi furdalást ; most mi fit eltörölhetlen fekete folt 
ül lelkemen az árulás tudata. S vájjon nem e tudattal 
kezdődik-e a haldokló Ali átkának teljesülése s nem 
fogja-e azt követni a többi is ? ! . . . Nem, nem . . . 
— biztatá önmagát Izmaik . . .  — Szivem mely csor
dultig áradoz Jolán szerelmétől, nem válhatik a bol
dogtalanság tanyájává, Jolán viszonszerelmének ma
gasztos szentsége távol tartandja onnét a bűn sötét 
árnyékait, melyek boldogságom napjának ragyogó su- 
gárait abból kizárhatnák.

— De fog-e Jolán szerethetni, ha ez utolsó
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tettein tudomására jö s ö nem egyoldalú szempontból 
birálandja azt? Ha vissza fog borzadni a cselszövőtöl, 
ki nem annyira űj hona melletti buzgólkodásból, mint 
inkább a basa elleni boszuból indulva ki, hajtá végre 
e tényt! . . .  Oh! Jolán! ha nemes, tiszta egyenessé- 
gü lelked, méltatlannak találna szerelmedre, ha szived 
meghűlne irányomban, vagy ép undorral fordulna el 
tőlem, vagy rettegne a cselszövőtöl, ki szerelmedet 
is el tudná árulni egykoron! . . .  De félre e kínzó 
gondolattal, ez nem fog, ennek nem szabad megtör
ténnie; mert szükség-e Jolánnak tudnia, hogy e terv 
koholója s nagyrészben végrehajtója is én valék ? . . . 
Igen, igen, Jolánnak ezt tudnia kell. Én nem akarok 
jövő életfrigyünkbe egyetlen titkot is átvinni, ismerjen 
az, kivel életemet megosztani óhajtom úgy mint voltam 
egykor, s mint vagyok most. Ha nyílt leszek, tán ép 
e nyíltságomért, mely feltétlen szerelmemnek újabb 
tanujele leend, megbocsátja multam tévedéseit, vétkeit 
s szorosabban füzendi szerelmébe a bűnbánó, a meg
tért szivet. . . .  S ha e titkot átvinném családi éle
tembe, nem jöhetne-e idő, midőn a véletlen felfedhetné 
a titok fátyolét, s nekem megszégyenülve kellene áll— 
nőm Jolán előtt kettős vétkemért; mert az igazság el
fedése ott, hol annak felleplezése erkölcsi kötelesség 
volna, nem ugyanazonos-e a csalás és hazugsággal?. . .  
Egyetlen titok, melynek elárulhatásától szüntelen ret
tegnem kellene, folyton az esetlegesség koczkáján tar
taná boldogságomat! ............
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Izmail még sokáig hánytorgatá elméjét a gondo
latok zajló tengerén s a bástyafok mellvédére dőlve 
szemeit az egymásba ömlő folyamok árjaira függeszté.

— Mily hasonlók — gondolá eszméinek erősza
kosan más menetet akarva adni — az emberi vágyak, 
érzelmek csapongásai e folyók sorsához. Különböző 
indokokból, miként e folyók másmás forrásból eredve 
vágyaink, érzelmeink ugyan egy czélhoz a teljesülés
hez sietnek, melyet mi boldogságnak vélünk; utjokban 
hányszor futnak párhuzamosan egymás mellett, hány
szor közelítik meg egymást annyira, hogy mármár 
egyesülésüket reméljük, hogy közös erővel biztosab
ban törjék át a czéltól elzáró gátokat, s im ép akkor 
ágaznak ismét szét csaknem ellenkező irányban. S ha 
végre hosszú kanyargások s téveteg bolyongások után 
csakugyan egyesülnek: a czélnál semmisülnek meg; 
mint e folyók, melyek ép egybefolyásuknál olvadnak 
fel egy harmadik elembe, mely még neyöket is a fele
désbe ragadja magával!.............

Gondolataiból halk léptek nesze ébreszté fel Iz- 
mailt, s visszatekintve magas, sugár hölgyalakot látott 
ingatag félénk léptekkel a mellvéd felé közeledni.

A hölgy alakját sötét, hosszú palást folyta végig, 
fején a keleties fövegröl, melynek bogiárán koronkint 
egyegy csillag ragyogó szikrája verődött vissza, hátra
vetett hosszú ezüstfátyol csüngött alá, balkezével 
kisded csomagot szorita magához , jobbjában pedig a 
sötétség daczára is megmegvillant a fényes tör.
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Izmailban e rejtélyes alak láttára izgatott kiváncs 
ébredett fel, s visszafojtott lélegzettel kiséré annak 
lépteit.

A hölgy Izraailhoz, kit egy lombtalan de süríi 
veszszöü bokor fedezett el, nehány lépésnyire meg
állóit s hallgatózni látszott.

Izmailnak éles szemei voltak, melyeket erősen 
a nő arczára szegezett, a csillagos ég derengő vilá
gánál kémelve annak vonásait.

A márvány fehér arcz a legszabatosbb vonások
kal, mintegy világítni látszék az éj sötétén át, mig az 
ábrándos, hosszú metszetű szemek delejes fényt árasz- 
tának a bokor felé, mely mögött Izmail rejtőzött.

Ez utóbbi, mint titkos büverö által vonzatva érezé 
magát a rejtélyes alakhoz s már alig állhata ellen a 
kiváncsnak megszólítani ö t , midőn ez nehány az előb
bieknél biztosabb lépéssel a mellvédnél termett, oly 
közel Izmailhoz, hogy palástja szegélye csaknem érin- 
té ö t , mig ez ama önkénytelen varázst kezdé érezni, 
mely megszokta ragadni lényünket, valahányszor vala
mely bájos nő delejkörébe jutunk.

A hölgy e rögtöni mozdulata, a mellett hogy 
meglepé ifjúnkat, még ama szándékában is megingatta, 
hogy megszólítsa öt, e tervét a kaland további fejlő
dése alkalmára tartván fel magának.

Izmail félt, hogy szive hangos dobogása elárulja 
öt időnek előtte s balját erősen szoritá balfeléhez.

Az ismeretlen nő most kihajolt a mellvéden s
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hosszasan Iátszék kémelni a folyót s azon kis darab 
partot, mely a Rába s a meredek bástyafal között 
létezett.

Izmait önkénytelenül követte a hölgy pillanatai
nak irányát s im a folyó hullámain egy a parthoz kö
tött kisded csónakot látott himbálózni, melyben gör
nyedő helyzetben ülő emberi alakot vélt észrevenni.

A hölgy most tőrével a fal téglái közöl darab 
falragacsot feszített fel s azt kecses, biztos kézmoz
dulattal hajitá alá a mélységbe.

Perez múlva hallani lehete a ragacs csörömpö
lését, a mint az a csónak fenekébe hullott.

A guggoló alak a zörejre felegyenesedett s hosz- 
szas sivitó hangot hallata, melyet igen gyakorlott s 
figyelmes fül is alig különböztethete meg a szél fütyü
lésétől. Ekkor az alak kilépve óvatosan a csónakból 
közvetlen a fal tövében vön állást.

— Légyen áldva Allah! suttogá most a nő s a bal
kezében hozott csomagot felbontván, abból hosszú selyem 
kötélhágcsót vont elő s szétcsavarva azt lebocsátá a mély
ségbe, kapcsait erősen akasztva meg a falazat párkányába.

A hölgy ez utolsó mütétele után, tisztába jött ön
magával Izmaik 0 az ismeretlenben első pillanatra fel
ismerte a háremhölgyet és pedig, mint a helyi körül
mények öt bizonyossá tevék, Ali basa hölgyeinek va
lamelyikét; most meggyőződött, hogy e nő valamely 
felkutathatlan rejtekben talált volt menhelyet s most 
szökni készül; de hogy ama másik egyén ott lenn,



122

miként menekülhetett a várból, s miként tehette magát 
e növel egybeköttetésbe ? az talány maradt előtte.

Jobb ösztöne azt sugalta ugyan neki, hogy en
gedje távozni akadálytalanul a nőt s hagyja öt jó vagy 
bal csillagzata kalauzolására; de ama végzetszerü va
lami, mely sokszor öntudatlanul is akarata ellenes tet
tekre ragadja az embert, Izmailt is elütötte jobb ösz
töne sugallatától s ezzel ép ellentétes határozatra birta.

— Ismerni akarom e rejtélyes alakot, mielőtt 
hatalmam köréből távoznék; látni akarom a féltékeny 
basa háremgyöngyeinek e, mint látszik, legbecsesbjét
— gondolá, s a még mindig lefelé figyelő hölgyet 
villámgyorsasággal derékon ragadva, kikapta jobbjából 
a tört s azt az alant zugó folyóba hajitá.

A fiatal nő pillanatnyi első rémületét leküzdve, a 
kétségbeesés erejével, mint ifjú párducz a boa halálos 
ölelései között, iparkodott az öt ölelő karokból szaba
dulni , de e karok, bár mint ruganyos aczéltollak gyen
géden engedtek teste erőszakos mozdulatainak, oly 
ügyesen tárták öt, hogy szabadulnia lehetetlen volt.

— Csendesen szép húri — suttogá törökül Izmail
— baráti karok fognak körül, melyek csak a bizonyos 
vésztől akarnak megóvni. . . .

A lágy, hízelgő hang zengzetére s a biztató, 
tiszta török kiejtésű szavakra felhagyott küzdelmével 
a hölgy s az ijedtség s bámulat keverékével kérdé:

— Ki vagy te, szólj, Allahra s a szent prófé
tára kérlek ? . . .
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— Barátod vagyok , szép húri, — suttogd Izmait 
— barátod, ki nem akarja, hogy a menthetlen vesze
delembe rohanj. — S az ifjú kebelét, midőn a bájoló 
nö szivét önmagáén dobogni érezé, kéjes borzadály 
rázkódtatá meg.

Izmail sokszerü élményei daczára, az éj titkos 
csendében, a sötétség rejtelmes fátyola alatt, még nem 
érzett női szivet dobogni kebelén.

Ez új élvezet, mint lángfolyamot korbácsold erein 
végig a vért , arczai kigyulladtak, s keblét lázas ro
ham ragadta meg.

E pillanatban a mellvéd párkányán bozontos fő 
tolta fel magát a folyam felül.

Azon alak volt e z , mely mint a szökési tervbe 
beavatott, felkuszott a kötélhágcsón, hogy úrnőjét an
nak biztosságáról tudósítsa.

— Ki vag y ? . . .  kérdé suttogó de kemény han
gon Izmail, a bokros és sötét háttér miatt fel nem is
merve a kérdettél.

Ez ijedten kapta vissza fejét, mig a szép fogoly- 
nő ajkai esdöleg susogák:

— Ha barátunk vagy, mentsd meg öt is, ő Mo- 
hammet hü afrikai szolgám, kivel csak egyedül mene
kültünk a vérfürdőből.

— Mohammet, ki az eltűnt Izmail aga szolgája 
volt? . . . kérdé érdekelten Izmail.

— Oh! te ismered a viszonyokat, te barátunk 
vagy — monda a fogolynö megkapatva a remény egy
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szolgámat.

— Bízzál bennem — feleié Izmail — szelíden 
elbocsátva a hölgyet — s lehajolt a fal párkányán 
parancsoló hangon kiáltva l e :

— Mahommet, te fekete csont, e pillanatban itt 
teremj, én parancsolom neked Izmail! . . .

A fekete e hang, e szavak hallattára kissé el
bámult még a fal tövében, azután mint evet kúszott 
ismét fel a kötélhágcsón.

— Lépj át a falon — parancsolá a felérkezettnek 
Izmail — s vond fel a hágcsót.

Ha a sötétségben fel lehet vala ismerni a núbiai 
rabszolga arczán a vonásokat, ott kétség kívül a bá
mulat legfokozottabb kifejezésével találkozandottunk.

De ez ámulat sem tudott fölényt gyakorolni ama 
feltétlen engedelmesség megszokottságán, melybe öt 
hajdani urának hangja s parancsolási modora vissza- 
büvölék.

Mohammet majomügyességgel kapkodta fel a hág
csót s alig két másodpercz alatt már horgostul, min
denestül összecsavarttan tartá hóna alatt.

Bár halkán s a folyó mélye felé irányzottal! ejté 
is ki a menekülni vágyó háremhölgy látszólagos meg- 
mentöje nevét, a háremhölgy e név hallattára még is 
összerázkódott.

Izmail azonban ez összerázkódást nem vette ész
re, s megfogva gyengéden az állítólagos védettnek karját
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megindult, miután Mohammetnek megparancsold: hogy 
kövesse őket.

Izmail szótlanul, sebes léptekkel vezeté le a Felleg
vár sikossá fagyott lejtőjén a hölgyet, s nehány száz 
lépés után egy a jelenlegi ó dunakapu közelében létező 
s a bástya bélfalához ragasztott emeletes házikó előtt 
állapodott meg.

A ház földszint erős vasrácsozatu ablakából még 
mécsvilág derengett.

— Ibrahim! . . . kiáltá halkan Izmail — oltsd ki 
mécsedet s nyisd fel az ajtót! . . .

Az ablak elsötétült s az utczaajtó nyikorgása 
jelenté nem sokára, hogy a parancs teljesítve lön.

Izmail a sötét folyosón át a recsegő lépcsözeten 
felvezető remegő hölgyét az első emeletbe; Mohammet, 
mert ellenkező parancsa nem volt, követé őket.

— Itt egy kerevet — monda most Izmail — az 
említett bútordarabhoz vezetve a hölgyet — nyugodd 
ki e nap s éj ijedelmeit, Mohammet virasztani fog ál
maid fölött. Teendőim s némileg a te ügyed is tova 
szólitnak e pillanatban, de a nap keltével ismét paran
csaidra leendek, szép hölgy! . . . S magára hagyta a 
szorongó kétség között tépelödö hölgyet, kinek lábai
nál Mohammet foglalt helyet, maga pedig ismét a fő
hadiszállás víg czimborái közé sietett.

** #
Alig volt Izmail nehány perczig a már igen is
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zajossá vált társaságban, midőn PálíFy észrevéve öt, 
melléje lépett s vállára nyugasztva balját, megszólitá:

— Merre volt kegyelmed, keresztfiam, szinte egy 
negyed órája keresem s nem leltem sehol? . . .

— Szeretném távollétem okát négyszem között 
tudatni tábornok úrral. — Felele Izmail körültekintve, 
ha nem függ-e kiválóan valaki figyelme rajtok.

PálíFy az ifjú hadnagy e nyilatkozatára egy mel
lékterem ajtaja felé irányzá lépteit intve amannak, hogy 
kövesse ötét.

Negyed óra múlva Izmail egy iratcsomót rejtve 
szorgosan dolmánya zsebébe elégült arczczal távozott 
a tábornoktól s poharazó tiszttársai közé vegyült.

Itt a kedélyek a kötetlenségnek már azon álla
potát érték el, midőn a nyelv a felizgatott, szétcsa- 
pongó képzeletnek feltétlen zsoldjába szegődött s min
den tétova s habozás nélkül rögtöni tolmácsává lesz a 
legbizarrabb gondolatnak is; s midőn e gondolatokat 
s azok kijelentését gyakran tett is szokta követni.

— Éljen Török Miklós, a nap hőse! . . . kiáltá 
egy óriás termetű százados Schwarzenberg muskétásai 
közöl. Éljen, ki a basa nyakát leszelte! . . .

— Éljen ! kiáltának s megkapva Izmailt felemelék 
s körülhordák víg harczidalt zengve a teremben.

A felköszöntés megrázkódtatá Izmailt, úgy tet
szett , mintha az éljenzés s a dal nem volna egyéb, 
mint a pokol gúny hahotája.

De Izmail, ha akarta, erősen ura tudott lenni
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tiszteltetést.

— Uraim — monda — kegyelmetek megemlé
kezését őszintén megköszönve, egyszersmind figyel
meztetnem kell kegyelmeteket, hogy e nap hősei dicső 
vezéreink s nem én, a csak nehány órai hadnagy, s 
hogy a basa gyilkosa koránsem én vagyok, mert ne
kem szándokom volt elevenen elfogni ö t ! . . .

— Éljenek a vezérek! . . . kiálták a tisztek — 
de azt még sem tagadhatod, hogy a basa karjaid kö
zött halt meg, talán agyonszoritottad csupa szeretet- 
böl?! Jegyzé meg egy a többi közöl.

Ez élczet hangos kaczaj követte, mig Izmail ke
délye elborult, mit arczán is észre lehete venni.

— De nini — szólt az előbbi százados — hol 
volt e fiú egész éjjel, nem láttuk öt magunk között, 
talán a basa felmagasztalt fejéhez mentél bocsánatot 
kérni, hogy élete mécsét eltaláltad fújni, avagy szét- 
ugrasztott háremhölgyei után fürkésztél, halovány ar- 
czod legalább azt árulja e l , mintha ilyesmire hajlan
dó volnál! . . .

A társaság kaczagott; de Izmailban e szavakra 
azon gyanú támadott, hogy éji kalandját kileshette 
valaki; legtanácsosbnak látta azonban e gyanút úgy 
álczázni, hogy ö is a társasággal kaczagott.

— Hohó, megálljatok fiúk! . . . kiáltá egy csi
nos külseü, de a többieknél kissé fokozottabb mámoru 
olasz — nekem egy gondolatom van! . . .
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— Az is a ritkaság közé tartozik ám . . . ka- 
czaga a muskétás százados.

— Félre a tréfával uraim! . . . folytatá az döb
beni látszólagos bosszúság nélkül fogadva az élczet. — 
Figyelmet kérek! . . .

— Halljuk, halljuk! . . .
— Köztudomású dolog . . . kezdé az olasz.
— Én nem tudok róla semmit; tehát nem köz

tudomású . . . szakitá félbe a szónokot egy másik.
— Ha csend nem lesz, uraim, . . . akkor én 

nem szólhatok a basa háreméről, mely mint köztudo
mású dolog. . . .

— Nem köztudomású! . . . ingerkedék az döb
beni félbe szakasztó. A körülállók befogták az illető
nek száját, a dolog érdekelni kezdvén őket.

— Halljuk, halljuk tovább! . . .
— Tehát, uraim, e hárem a legszebb hölgyeket 

rejtette magában, mert mint köztudomású dolog, a 
basa olasz renegát volt, az olasznak pedig, mint min
denben, ügy a szerelemben is igen jó Ízlése szokott 
lenni! . . .

— Cicero pro domo sua! . . . mormolá egy a 
többi közöl.

— Halljuk , tovább Benedetto ! . . .
— E szép hölgyek közöl pedig, noha felforgat

tunk mindent, az egész várban egyetlent sem voltunk 
képesek feltalálni.. .  . Háremét pedig a basa csak nem 
tartotta másutt, mint itt e palotában, hol maga is lakott,
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tehát okvetlenül itt kell a rejteknek is lenni, hol a 
hölgyek Mahommet paradicsomából várják vissza urokat. 
Azon én gondolatom tehát, melyet a százados úr a 
ritkaságok közé számított, az volna, hogy miután a 
vezér ö nagysága már úgy is nyugalomra ment, mi 
kutatnék fel még egyszer a palotát, hátha reá akadunk 
a rejtekre, mert a föld csak el nem nyelhette őket!

— Gyöngy gondolat, már ritkaságánál fogva is 
— mondá a muskétás, — menjünk és kutassunk.

— Megálljatok! . . . kiálta most azon tiszt, ki 
előbb két Ízben szerepelt , mint félbeszakasztó — Be- 
nedetto barátunk a legköztudomásubb dolgot hagyta 
épen ki szónoklatából.

— S mi az? . : . kérdék türelmetlenül többen 
is egyszerre.

— Hát csak az — feleié vontatva a kérdett — 
hogy Ali basa , midőn látta, hogy veszve van min
den , háremhölgyeit, nehogy a mi szentségtelen ke
zeinkre kerüljenek, szépen zsákba köttette egyenkint 
s onnét a várfokról ni a Rábába szóratta. A kinek tehát 
oly igen fáj a foga a szép hölgyekre, verekedhetik is 
érettök ott a Rába fenekén a halakkal és rákokkal! . .  .

A hallgatók nehányai megborzadtak, nem talál
ták lehetetlennek a dolgot.

— Az nem lehet! — vágott közbe Benedetto — 
arról nekem is tudnom kellene valamit! . . .

— Hja! . . .  válaszolt vállvonitva az előbb szóló:
Törökvilág. I. köt. 9
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— Nem minden köztudomású dolgot tudunk mind
nyájan, példa vagyok én is reá! . . .

— E h! . . .  mond türelmetlenül Benedetto — hagy
juk ez elkopott élezeket, a kinek tetszik jöjjön velem 
e házat felkutatni; ki pedig biztosan tudja és hiszi, 
hogy a basa csakugyan a vízbe fojtatta hölgyeit , az, 
ám ha tetszik, keresse őket a Rába fenekén. Én ugyan 
az egész meséből nem hiszek egy szót i s ! . . .

— Én sem, én sem! — kiáltának többen s ki
felé indultak a teremből. A muskétás százados habozni 
látszott, ha kövesse-e őket.

— Nos — kérdé visszafordulva Benedetto — a 
százados úr nem akar ritka, gyöngy gondolatom végre
hajtásában részt venni? . . .

— Nem nagy kedvem van hozzá — felelt haboz
va a muskétás.

— Még akkor sem, ha megígérjük, miként a 
legelsöbb felfedezett hölgy ajkairól a százados úr ra
bolhatja el az első csókot? — kérdé hamisan kacsingat
va Benedetto.

— Ha a többiek is elöleges szavukat adják?. . .  
mondá ingadozva a muskétás.

— Adjuk, adjuk! — feleiének ezek — csak men
jünk, mert mindjárt reánk pörköl a hajnal! . . . S a 
vállalkozó csapat a századossal egyetemben megindult.

Izmail ösztönszerüleg követte őket; a hátramarad- 
tak pedig ismét a tölt kupákhoz nyúltak.

Benedetto, hogy a kémjáratnak hamarabb véget
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vethessenek, több apró csoportokra oszlatta követőit, 
azokat a különféle termek és pinczékben helyezvén el.

Izmail a muskétás századoshoz csatlakozott, ki 
egy tágas, földalatti, mint látszék mosó konyha fel
kutatásával bízatott meg. E konyha egyik oldalfalában 
boltivezett üreg sötétlett, melyből a szövétnek fényére 
csillámlani látszék valami.

— Ott a bejárás a rejtekhez — mondá a száza
dos s kikapva a mellette álló tiszt kezéből a szövét- 
neket, az üreghez lépett.

— Ah! ördögbe is, mennyire csalódtam, ez sem 
több sem kevesebb itt, mint egy haszontalan kűt, mely
ből vizet szoktak merni e kő medenczébe itt; s a mi 
megcsillámlott a láncz volt, mely a csiga vágányában 
megfényesedett.

— Hátha e kúton át juthatni valamely rejtekbe? 
mondá Izmail kíváncsian mélyesztve szemeit a kútba.

— Legfeljebb a békák rejtekébe! ..  . vágott ka- 
czagva közbe a százados. — Menjünk tovább.

Izmail szinte követte őket annélkül, hogy több 
észrevételt tenne, pedig éles szeme s éles elméje már 
fedezett fel valamit, mi megnyugtatta öt a netán el
bújtatott hölgyek sorsa felöl.

A kútba letekintve, az öblözetnek mintegy köze
pe táján keskeny, mintegy két lábnyi hosszú párkány- 
zatot vön észre, e párkányzatról valami ködszerü fehér 
tárgy lebegett alá, mi az ö nézete szerint nem lehe
tett más, mint fátyol

9*



132

Erre kelle tehát a hölgyeknek rnenekiilniök , gon
dola magában. E véleményében megerösíté öt még azon 
monda is, mely évek előtt már homályos, rejtélyes 
szavakban keringett az őrség, sőt a nép ajkain is, 
hogy t. i. a basa oly rejtekben tartja kincseit , hová 
csak egy mély kút medrén át lehet jutni, A vész pilla
natában, miért ne rejthette volna ide hölgyeit is, az 
esetben, ha a hely e czélra elég térfogattal birt.

Ép a felett gondolkodott Izmait, miként kellene 
e felfedett, vagy legalább annak hitt, titkát felhasznál
nia, hogy mind az eszély, mind a becsülettel megférjen, 
midőn kivülrül hangos zaj és hahota üté meg füleit.

Mindnyájan e hangok felé siettek. A folyosó túlsó 
oldaláról fényár özönlött a kiváncsiak felé, s a szövét- 
nekek világánál fellehete ismerni Benedettot, mint 
vezet karjaira fűzve egy talpig fátyolozott magas 
hölgyalakot.

— Százados űr! . . . kiálta vidáman a folyosón 
végig megpillantva a mnskétást — itt vegye a jutalmat 
ritka gyöngy gondolatom elismeréséért a női ajkak eme 
legszebbikéről; itt a legelső, hetedik menybeli húri, 
kit felfedezni szerencsések vaíánk s kinek, adott sza
vunk következtében, mig kegyelmed szomju ajkai a 
szerelem e fakadó rózsabimbaját nem illették, még 
fátyolét sem mertük vala szellőztetni!

— Úgy van — monda a többi is — még nem 
láttuk, mit rejt e titokteljes fátyol, pedig égünk a ki-
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váncsiságtól tudni, minő Ízlése lehetett az olasz rene
gát basának!

— Mindenesetre a legjobb — buzgólkodék Be- 
nedetto — mintegy ez által is védni akarva nemze
tiségét.

Ez alatt a százados a hölgy elébe érkezett s 
fáklyájával megvilágilá az alakot; de a fátyol oly sürü 
volt, hogy azon keresztül ugyan egyebet nem lehete 
megkülönböztetni, mint a két kárbunkuluskint ragyogó 
szemet.

A muskétás százados azon emberek közé tarto
zott, kik akkor legszerelmesebbek, midőn ittasok, 
most sem állhatott tovább ellent szive ösztönének s 
hirtelen határozattal átkarolván a hölgyet félrerántá 
fátyolát s hatalmas csókot czuppantott ajkaira. De akár 
a csók nem volt a kívánt és várt édességü, akár hogy 
a társaság pokoli hahotája okozta, elég a z , hogy a 
muskétás ijedten kapta vissza fejét s reápillantván a 
hölgy arczára rémülve hátrált nehány lépést.

A hölgy bámulva, mozdulatlanul tekintett a meg
ijedt szerelmi hősre.

Hogy miért változott a százados szenvedélyes 
heve az undorral határos rémületté, azonnal meg
magyarázhatjuk magunknak , ha a Benedetto által fel
fedezett háremhölgyet kissé jobban szemügyre vesszük.

A sötétbarna ezer ránczu arczot nehány ezüst 
szinti fürt , mint Medúzafökigyói folyta körül — vagy 
is illetöbben csüngött alá — talán a fátyol lerántása
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által rendetlenségbe hozva — hol a sashajtásu vékony 
o rr ig , hol a csaknem az álcsontokig leereszkedett 
szájszegletekig. A villogó apró szemek bazilisk fény
nyel függtek a szerelmi egéből lepottyant századoson, 
mig a megereszkedett szegletü száj mosolyra vonult, 
egész nagyságukban tüntetve elő ama két fogat, mely 
az arcz normális helyzetében az állkapczára szokott 
kiütni.

E torzalak nem volt más, mint Ali basa háre
mének süket és néma felügyelönéje, Hámár, kit a 
basa, mint nagyszerű kegyajándokot kapott volt Szinán 
nagyvezértől.

A százados első meglepetését, bosszúság váltotta 
fel, de nehogy még nagyobb nevetség tárgyává tegye 
magát, jónak látta tréfával elütni a tromfot s nagy 
páthosszal mondá:

— Valóban bámulom az o l a s z  renegát ízlését, 
kegyelmednek igaza volt, Benedetto; de azt még sem 
sejdítette ön, hogy a basa régi honából ültette át há
remébe a nápolyi égalj e legragyóbb virágát, mely 
miután én szívtam ajkairól a mézet, mint hihetőleg 
földinéje egyedül kegyelmedet illeti! . . .

A százados elérte czélját, mert most csakugyan 
Benedetto lett a kikaczagott. . . .

Azonban előre haladt a hajnal, a nap már csak
nem felkelőben volt s a társaság szétoszlott, miután 
Hámárt, ne hogy megszökhessék a már említettük 
mosókonyhába zárták.
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Izmail a társaság szétosztása után szinte szállá
sára sietett, útközben többször is megtapogatván dol
mánya zsebjét, ha nem veszett-e el onnét a Pálffytól 
kapott irat tekercs.

* -*
Leona a háremhölgy álmadozva ült az Izmail 

által számára kijelelt kereveten, mig Mohammet, a 
fekete szolga, lábainál a padlózat szőnyegén, fejét 
felhúzott térdeire bocsátva, aludt.

Leona szemeit kerülte az álom, értem azon álom, 
mely öntudatlanul kiragadja a halandót a való eszmé
letének határaiból, hogy mint a halál előképe sötét 
nehéz fátyolt borítson tudatunkra, vagy egy tisztán 
eszményi lét tarka képeit kápráztassa lelki szemeink 
előtt. A háremhölgy ébren álmadozott. Neki a történ
tekről, az éj eseményeiről nem volt tiszta fogalma. 
Annyit tudott, hogy a várat ellenség foglalta el s 
hogy Hámár háremük felügyelönéje a vész pillanatában 
az egész hölgysereget egy, állítása szerint felkutat- 
hatlan, rejtekbe Ígérte vezetni. Megtörtént-e ez ? . . . 
nem tudhatta meg. Mert midőn a hárem zárai feltárultak 
előttük, ö megrémülve a harcz irtózatos zajától a 
kertbe s onnét az üvegházba menekült. Itt érte öt 
félig eszméletlen remegés között a hajnal. Ekkor Mo
hammet — Izmail egykori szerecsene, kit gazdája 
megszökése után ennek egyéb hátrahagyott vagyonával 
egyetemben a basa saját számára kobzott el s tett az
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üvegház felügyelőjévé — rontott be az ajtón s bámulva 
tekinte a szép háremhölgyre.

A szerecsen azonban már több előkelő török rab
szolgája lévén, némi kis ügyességet szerzett magának 
abban, hogy rendkívüli helyzetekben meglehetős ta
pintattal feltalálja magát s a pillanat szükségétől is 
sürgetve, hirtelen Leonéhoz közeledett s tiszteletteljes 
bár, de sürgető hangon mondá :

— Asszonyom s te nem menekültél a többivel? 
Tudod-e, hogy az ellenség ura a várnak, hogy őr
ségünk megölve hever szét a vár terén s hogy a basa 
ő nagysága körül csak nehány híve harczol még . . . 
itt a palota kapujában, melyet ép most akarék fel
nyitni, hogy urunk bemenekülhessen rajta, de Hámár 
magához vette a kulcsokat s Hámárt nem lelem sehol. . . . 
Hah! hallod mint döngetik már a kaput, mely sokáig 
nem fog daczolhatni a giaurok fejszéivel, nehány pil
lanat s ők itt lesznek, pedig ők lekonczolnak mindent, 
mit űtjokban lelnek.

Szavait hatalmas recscsenés s vad lárma szaki- 
ták félbe.

Leona kitekintett a virágok között s látta az ud
varra tóduló harczosokat, nem állott nekik ellen senki,

Lelkét megkapta a kétségbeesés s ez erőt ada 
neki egy végső határzatra.

Mohammet övéből kiragadta a tört s keblének 
szegezve azt, halvány ajakkal rebegé :



— Hah ! én megelőzöm őket, gyilkoló fegyve
reiket ők nem fogják szivem meleg vérébe mártani! . . .

Mielőtt azonban szándokát végrehajthatta volna, 
Mohammet kiragadta a gyilkot kezeiből.

— Megállj asszonyom, még nincs veszve min
den , itt e narancsfa kádja mögött egy üreg van,
hova kertészeti eszközeimet szoktam rejteni, ez üreg 
elég nagy mindkettőnk befogadására. Reá érünk hasz
nálni e fegyvert akkor is, midőn a menekülhetés 
utolsó reményfonala is megszakadt.

S a szerecsen annélktil, hogy a nő feleletét be
várná, megfogta kérges markával annak hab puha kezét 
s magával hurczolta öt a rejtekbe.

Itt elbocsátva a remegő kezet, az üreg előtti 
narancsfa kádjának peremébe kapaszkodott s ember- 
feletti erömegfeszitéssel kezdé azt görnyedő helyze
teben a rejtek nyílása felé vonzolni. E munkájával ép 
azon pillanatban lön készen, midőn a fegyvertussal 
belökött ablakok csörömpölve kezdének hullani a virág
cserepek közé s a berúgott ajtón egy muskétás csoport 
nyomult befelé.

Ha ezek figyelmesebben körültekintenek, a na
rancsfa erőszakosan hintálódó ágairól könnyen fel
ismerhetők , miként azokat más erő s nem a légvonat 
hozta mozgásba.

A berohanok felkutattak mindent, de hogy valaki 
a nagy kád mögé rejtőzhetett, arról legcsekélyebb 
gyanujok sem volt,
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Mohammet és Leona rejtekökben tölték az egész 
napot. A harczosok e napon át is folyton jöttek s 
mentek, még csak egy utolsó zöld levelke maradt az 
üvegházban. A mentő narancsfa lombjai is diadaljelül 
a győztesek fővegein lebegtek.

Végre betakarta az éj ^ötét palástjával a nap 
iszonyait s a palotában tartott dalidó zaja lehatott a 
meneküllek rejtekébe is.

Mohammet lelkében e körülmény felébreszté a 
megszabadulhatás reményét, mit sietett közölni a 
háremhölgygyel is.

— Itt e sarokban egy selyem kötélhágcsó van, 
nehány hét előtt leltem azt a kert bokrai között; mi
ként s miért jött oda? nem tudom , de nem is tartozik 
ide. Vedd ezt magadhoz . . . mondá Mohammet s óva
tosan eltolá a kádat a rejtek nyilásától. Az üvegházban 
csendes volt minden , csak a hideg szél csörtetett vé
gig a betördelt ablakok kerezetén. . . . Észrevétlenül 
vezeté most Mohammet védenczét a kerten keresztül 
a fal párkányához, megmutatva a helyet, hova erő
sítse meg kellő időben a hágcsó kapcsait.

— Én most e hágcsón távozom. Egy óra múlva 
csónakot fogsz lebegni látni itt a faltövébeni keskeny 
part mellett , végy akkor innét a falpárkányból egy 
kövecskét s hajítsd ha lehet a csónakba. Ez lesz a jel, 
hogy vársz reám. Itt fogadd e tört, ha távollétemben 
veszedelem érne, melytől nem menekülhetsz, használd. 
S most térj vissza rejtekíinkbe s számláld fel szived
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dobbanásain az egy órai időközt! — monda Mohammet 
s a kölélhágcsón eltűnt.

Midőn a hölgy megemelve a mentő eszközt, azt 
terhétől megszabaduljak érzé , felvoná s összecsavar
gatva óvatosan öltönye alá rejté, ismét előbbi bűv- 
helye felé irányozva lépteit.

Hogy mennyire sükeríilt a szökési terv, láttuk; 
csak azt jegyezzük még meg, hogy Mohammetnek Iz- 
mail irányábani rögtön engedelmessége onnét magya
rázható , hogy ez e hajdani urát csaknem mint ember- 
feletti lényt tisztelte s a viszonttalálkozhatás meglepe
tése egészen megzavarta öt terve kivitelében; mig 
később, midőn ez új helyzetével tisztába jött, azon 
vigasztaló gondolata támadt, hogy Izmailt egyenesen 
Allah küldötte megmentésökre.

S így, miután itt röviden elmondok, mit később 
Mohammet a legapróbb részletekig elbeszélt Izmailnak, 
térjünk vissza Leonéhoz , ki mint említők éber álma— 
dozásokba merülve ült kerevetén, nem lévén az itt 
elősorolt történtekről tiszta fogalma.

Agyrémnek, képzete csapongásainak hitte az 
egészet; csak ha koronkint a lábainál alvó feketére 
tekintett , kezdének kételyei oszlani; de csak hamar 
ismét ama kábultság vön erőt elméjén, mely a hosszas 
éhség, s álmatlanság szülte Iefeszültség eredménye 
szokott lenni.

Koronkint, mint bizonytalan ködkép vonult el em
léke előtt azon jelenet, midőn Izmail öt menekülésében
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meggátold s lelkében felhangzott az ifjú neve, mint 
élete messze, homályos múltjából visszazengö hang, 
mint a szellő szárnyain emelt zene, melyről nem tud
juk, ha csalódás-e, avagy valósba az, mely tájról jő.

Leona, mint a nem irigylendő sorsú hárem
hölgyek legnagyobb része, rendes, meg nem zavart 
lelki állapotában sem birt következetes gondolat me
nettel ; elméje működése inkább a keleti hölgyeknek 
már helyzetéből is kimagyarázható ama fattyú kinövé
séből állott a képzelet erőnek , mely a valót az ábránd 
fátyoléba szereti burkolni s az életrevalóbb eszméket 
is az éretlen képzelgés üres himzetü palástjával czi- 
czomázva az emberi ész sivár szülötteivé törpité.

S ha most hozzá vesszük, hogy Leona már két 
éjét s egy napot étien s szomjan, lelki rettegések kö
zött töltött, s ha bár gyakori méltatlanságokkal illet— 
tetett is a basa részéről , de az anyagi kényelmet és 
gyönyört mint most, még soha sem vala kénytelen nél
külözni; nem csodálhatjuk, ha az átélt sanyar s hely
zetének soha nem tapasztalt rendkivtilisége erőt vönek 
a nélkül is gyenge lelkén , s hogy midőn a nap első 
sugarai pajzán kiváncscsal kezdőnek bepillantani szo
bája ablakán, tétova, bizonytalan helyzetén elkesered
ve, mint szüleitől elmaradt tehetlen gyermek, ki nem 
tud áthatolni az előtte tátongó árkon, keserű köny- 
árral iparkodott szorult helyzetén tágitni. . . .

Azonban kopogás hallatszott ajtaján, s egy előtte
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nem végképpen ismeretlen hang e nevet kiáltá: 
Mohammet ! . . .

Mohammet, mint varázsvessző érintésére felszö
kött fekhelyéről s két ugrással az ajtón kívül termett.

A megtérő Izmail volt, ki öt nevén szólitá.
A becsületes fekete felismerte ugyan egyszerre 

a hangot s midőn a tornáczra ért, a hang tulajdono
sának arczát is; de öltözetével, külsejével sehogy sem 
tudott tisztába jönni, s régi gazdájának ez ellenséges 
öltönybeni látására, fekete arczán az ámulat, mint sötét 
éjszakán a lidérczfény , vonult át.

— Hogyan?! . . .  s te volnál-e az igazán. . . . 
Az én hajdani uram, Izmail aga?. . . .

— No! s mi csodálkozni valód van rajtam, jó 
ember ? Kérdé Izmail.

— Hogy van a z , uram , hogy te, a próféta híve, 
a hitetlenek köntösébe öltözél?! . . .

— Az nem tartozik reád, Mohammet; de azt 
tudd meg, hogy ez órától fogva ismét szolgám vagy, 
mert a magyarok vezére ama hölgygyei együtt nékem 
ajándékozott; — e szerint saját javatokért feltétlen 
engedelmességet követelek tőletek, — viszonzá Izmail.

— Ah ! Allah nagy és nagy az ö prófétája Ma- 
homed! . . .  mond csaknem elragadtatással a szerecsen. 
— Tehát ismét a tiéd lehetek, jó uram?! Oh! 
minden kívánságodat lefogom lesni arczaidról uram, s 
mielőtt ajkaid kimondanák a parancsot, az már telje
sítve is leend. . . . Mily öröm a szegény fekete Mo-
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hammetnek, kit a basa mint ebet rugdalt gyakorta lá
baival, ismét a szelíd Izmailt szolgálhatni.

Igaz — folytatá mintegy önmagának beszélve a 
szerecsen — a basa hatalmas ur volt, de Allah hatal
masabb volt mint ö , mert elfűjta öt a halál lehelletévei 
az élők sorából, a szegény Mohammetet pedig, az ül
dözött szolgát, szorongattatásainak közepette meg
látogatta kegyelmével! . . .

— Adj tehát hálát Alláhnak s tedd az által érde
messé magadat kegyelmére, hogy nekem feltétlenül 
engedelmeskedjél. S most felelj kérdéseimre. Tudod-e 
e hölgy nevét? Kérdé az ajtóra mutatva Izmaik

— Tudom, uram, midőn rejtekünkben a szökési 
tervet készitettíik, megkérdém öt, hogy szükség ese
tében tudjam miként szólitni. — Felelt a fekete.

— Ebből még mindig nem tudom nevét! . . . 
monda némi türelmetlenséggel Izmaik

— Neve a szép hölgynek: Leona.
— Leona, Leona — gondolkodók Izmail — oly 

furcsán hangzik e név füleimbe, úgy rémlik mintha 
régen, talán még kis gyermek koromban hallottam 
volna. . . .  S mit tudsz még e nőről a nevén kivtil?
— tévé fenhangon hozzá Izmaik

— Semmit uram, annyit se ,  mint mekkora ár
nyékot egy hajszál vet a falra : ö a basa háremhölgye 
volt, ezt gyanítja — neve Leona — ezt tudja szolgád.
— Felelt az őszinteség kinyomatával a szerecsen.

— Hát azt sem tudod, hogy mióta nem vett
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étket magához úrnőd? Mert tudd meg Mohammet, hogy 
ezentúl annak kellend öt ismerned.— Monda Izmait.

— Nem bámulok e szavaidon, uram; mert szép
sége túlragyogja a kelő napot s szelídsége meghaladja 
a szende holdét; de azt mondom, hogy ha testi táp
lálékáról nem gondoskodói mielőbb, a nap is, a hold 
is le fog áldozni; mert úrnőm legalább harminczhat 
órája hogy étien és szomjú. — Válaszolt a szerecsen 
nemével a kedélyességnek.

— Most menj úrnődhöz Mohammet; nehány perez 
múlva, ha kopogást hallasz, Ibrahim étkeket fog a te 
s úrnőd számára átadni.

E szavak után távozott Izmaik Mohammet pedig 
Leona szobájába lépett; de ijedten állapodott meg az 
ajtónál, midőn a hölgyet arczán a legborzasztóbb ré
mület kifejezésével, bal kezével az ablak keresztfájába 
fogózva, jobbjával pedig a m a g y a r  b á s t y a  f ok  
felé mutatva találta.

A szolga felocsúdva első meglepetéséből, csen
desen, lábhegyen közeledett az ablakhoz megtudandó 
új úrnője felindultságának okát. De a jó Mohammet 
maga is csaknem halálra ijedt, midőn megpillanták 
szemei a tárgyat, mely Leonát a rémület é lő , hala- 
vány szobrává váltóztatá.

A magyar bástya fokon a diadal lobogói közölt 
még most is lándzsára füzötten meredett a kelő nap 
felé Ali basa levágott feje. A merev arezvonások a 
félig nyitott megtört szemekkel, a kissé nyílt ajkak,
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melyek a két egymásra szorított fehér fogsort látni 
engedék a reggeli nap bűvös világosságában, mintha 
minden perczben gűnykaczajra akarnának fakadni az 
emberek diadalmi mámora s elbizottsága felett, kísér
teties látványt nyűjtának, melytől a legedzettebb harcz- 
fiak is borzadálylyal fordultak el.

A főt még most is díszité a fényes, drága bog
iáros zöld turbán s erről ismerte fel Leona egykori 
urát, szerelmesét Alit. Tudta ugyan a hölgy, vagy 
gyanította legalább, hogy a basa meghalt; de a bizo
nyosságnak e rettentő jelét láthatni nem volt elkészül
ve. Midőn Mohammet távozta után mintegy öntudatlanul 
az ablakhoz lépett s meghordozá szemeit az üde, ta
vaszi légben fürdő városon, pillanatai a borzasztó lát
ványon függve maradtak s mig baljával az összerogyás 
ellen védé magát, jobbját a látvány felé nyiíjtá ki, 
mintha az egész világnak akarná megmutatni rémü
lete okát.

Leona nem szerette Alit, hogyan is, hisz szive 
nem ismerte a szerelmet; de még is köté hozzá öt 
valami, mit tiz évi megszokás s azon körülmény, hogy 
ez volt azon egyedüli férfi, ki hozzá életében közel 
állott, magyarázhat meg leginkább.

A háremhölgyek ama érzését, mely urukhoz köti 
őket, nem lehet szerelemnek nevezni; mert ez nem 
az erőszak, nem a kény szülötte. E nők ezredike sem 
ismeri azt; nem a szív azon lángját, mely világossá
gával eloszlatja lelkünk sötétét s melegével behat éltünk
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hideg, zivataros éjjelébe. Nem azon érzelmet, mely a 
hit után, első vigasztalást nyújt nyomorunkban, mely 
gyengéd kézzel törli le homlokunkról a nehéz munka 
szülte izzadás cseppjeit s a remény édes mosolyával 
szárítja fel szemeinkből a keserűség és bánat könyüit. 
A háremhölgy csak kéjt, mámort s ábrándot ismer; a 
puhalygás, fényelgés napi foglalkozása s a mily mérv
ben részesíti öt kegyura a fenntebbiekben , oly mérv
ben ragaszkodik hozzá önzése szülte érzetével.

Leona egész szivvilága is csak ennyiből állott. 
Ali öt leginkább megkülönbözteté hölgyei között, s e 
megkülönböztetés bizonyos fölény gyakorlatára báto- 
ritá öt társnői felett, s szülte ama ragaszkodást Ali
hoz, melyet ez szerelemnek vett, s melyet Leona is, 
más érzelem hiányában annak hitt nevezhetni.

Nem csodálhatjuk tehát, ha Leona azon egyetlen 
lénynek, mely hozzá közel állott, a halál által eltor
zított vonásai felismerésekor fájdalmat érzett, mennyit 
csak szive elviselni képes volt.

Még mindig mozdulatlanul állott Leona s Moham- 
met az ablaknál, midőn Ibrahim kopogása hallatszott 
az ajtón.

Mohammet hallá a neszt; de nem merte e hely
zetében egyedül hagyni úrnőjét, azért mennyire saját 
ijedelme s felindulása engedé, elhatárzá elszólitni öt 
előbb az ablaktól.

— Asszonyom — rebegé a fekete — Leona ! . .  .
Törökvilág. I. köt. 10
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térj magadhoz, hagyd el ez ablakot, a hűvös reggeli 
lég könnyen megárthat! . . .

A hölgy a megszólító felé forditá arczát, mely
nek kinyomatától összeborzadott a szolga.

— Hah te vagy itt , te vagy itt Hámár nemde ? . . .  
Nézd, Ali mint mosolyog reám, szemei mily vágyó 
pillantással függnek rajtam; ö ma ismét oly jó, oly 
szeretetreméltó , oly olvadékony lesz , mint szerelmünk 
első órájában, midőn első, égető csókjaival hinté el 
arczámat;. . .  hah! jöjj Jöjj gyorsan , add elő legszebb 
öltönyeimet, legdrágább ékszereimet, ékesíts fel, hogy 
körül ragyogva szépségem és ékszereim fényétől fogad
hassam őt! . . .  S az őrület rohamától megkapott sze
rencsétlen hölgy megragadá az ámuló Mohammet kezét 
s elkezdé öt vonszolni a szoba belseje felé.

Most újból lehete hallani Ibrahim kopogását.
— Hallod?! . . . ő már itt van. Hallod?! . . . 

ez az ö kopogása! . . . Menj, mond hogy Leona még 
nincs felöltözve! . . .  De maradj, Hámár, hadd jöjjön 
be, hisz én beteg vagyok, nagyon beteg; fejem zug, 
a vér majd mint lángostor korbácsolja végig ereimet, 
majd ismét mint hideg jégcsap húzódik rajtok végig!. . .  
Maradj, hadd jöjjön ö , hadd lássa a szenvedő Leonát 
s máskor rossz szeszélye ha j ő , meg fog kímélni, 
mert tudja, hogy beteg vagyok! . . . Rebegé szak- 
gatott kiejtéssel a nő s a kerevetre ereszkedett ismét 
annak párnáiba temetve halovány arczát.

Mohammet e pillanatot felhasználva, kisurrant az
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ajtón. A tornáczban türhetlenül várakozott Ibrahim 
holmi hideg- étkek, keleti aszalt gyümölcsök és sher- 
bétes edénynyel megrakott asztalka mellett.

Az étvágy gerjesztő étkek és csemegék csak 
pillanatra bírták lebüvölni az éhes szerecsen szemeit, 
mert azokat csakhamar Ibrahimra szegezte.

— Te vagy-e Ibrahim?! . . . kiáltá csaknem 
fennhangon a fekete.

— Oh! Mohammet, Mohammet, te fekete csont, 
hol veszed te itt magadat? . . . Üté el a kérdést a 
kérdett, nem kevésbé bámulva amannál.

A netán bekövetkezendő kölcsönös nyilatkozato
kat Izmail megjelente vágta ketté, ki sürgeté a sze- 
recsent, hogy vigye már az ételt úrnője számára.

De Mohammet keserves fohászszal mondá :
— Alig fogja ö megizlelni ez étkeket, uram. A 

szellemek hatalmat vettek rajta, ö nem e földé többé. 
Engem Hámárnak , ama pokolból szabadult vén csont
nak , ismert; ö a megholt Ali ajkaira fagyott halálos 
vonaglást mosolynak nézte, s parancsolá, hogy öltöz
tessem öt legszebb öltönyeibe, hogy szerelmese szép
nek találja öt, ha meglátogatja. . . .  Oh! uram, a halál 
fekete angyala Azrael maga előtt küldi e szellemeket, 
melyek bűvös fátyolt terítenek a halandó szemei elé, 
hogy azon keresztül hamisan lásson mindent, a vészt 
szerencsének, a fájdalmat örömnek ismerje, s köny- 
nyebben essék neki megválnia ez élettől. . . . Szegény

10*
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űrnöm nem sokára el fog költözni oda , hol egykori 
szerelmese kitárt szellemi karjai várnak r e á ! . . .

— Ember! . . . mondá Izmail megütödve — be
lőled nem az éhség kábulata beszél-e ? . . .

— Győződjél meg magad, uram, — viszonzá a 
fekete felakarva nyitni urának a szoba ajtaját.

— Ne bántsd, Mohammet, én hiszek szavaidnak, 
hogy az álmatlanság s éhség megzavarta űrnöd el
méjét, azért siess, vidd az étkeket; azonban magad
ról sem feledkezzél meg ! . . . mondá Izmail s maga 
nyitá fel halkan a szoba ajtaját, hogy a fekete be- 
vihesse az étkeket, mi meg is történt.

Leona arczai még mindig a kerevet párnáiba va
jának temetve, lélegzete nehéz és zilált volt.

Mohammet a kerevet elé helyezé az asztalt a 
csemegékkel, s letelepedve űrnöje lábainál, figyelni 
látszott annak mozdulatait, mig homlokának koronkinti 
ránczolgatása oda mutatott, hogy a becsületes szere- 
csen agyában nem pihennek a gondolatok.

Nehány perez telhetett el igy, midőn Leona erő
szakos mozdulattal felült kerevetén.

Szemei az étkekre, e rég nélkülözött életszükség
letre tapadtak, s mintegy öntudatlanul nyúlt az asz
tal felé.

A fekete felugrott s szolgálatkészen állott pa
rancsainak.

— Egyél te is Hámár, — mondá Leona mohón 
falva, mit kezei elértek — tudom éhes vagy te is,
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meri együtt voltál velem ama szűk, sötét veremben, 
hová Ali parancsolá, hogy rejtőzzünk e l ! . . .

— Allah il Allah!... mormolá Mohammet fogai 
között, — ö nem gyógyul meg soha! . . .

— Mit beszélsz Hámár! . . . kérdé ismét Leona 
— téveteg pillanatait végig hordva a szerecsencn, ki 
az ijedtség s részvét kifejezésével függött rajta. . . .

— Azt mondám — feleié habozva a kérdett, — 
hogy e sherbét tán eloltaná szomjúságodat. — S oda 
nyujtá az edényt, melyhez mohón tolá oda a nő láztól 
kigyulladt ajkait. A szomj enyhítése után, mely tiz- 
szerte égetőbb szokott lenni az éhségnél, úgy látszott, 
hogy a lázas pir kissé halványulni kezde Leona arczain 
s lélegzése is szabályosb és kevésbé zilált lön.

— Ah! Hámár — sohajtá — én eddig gyűlöl
telek téged ; szívességem irányodban csak álarcz volt, 
csak tettetés, mert tudtam, hogy ha megsértelek, mint 
Zaida és Valida tévé, te a kínok ezer nemeit tudod 
fejemre varázsolni; te titkos szerekkel meg tudod 
rontani arczom szépségét, hogy Ali megutáljon, s mint 
rűt férget lábaival tapodjon szét. De most nem gyű
löllek többé; mert látom, hogy a szegény Leonát nem 
hagyod e l ! . . .  ki beteg, nagyon beteg! . . .

— Nyugodj meg, úrnőm — biztatá Mohammet a 
még mindig étkező hölgyet — s csillapítsd éhségedet, 
azután hajtsd álomra fejedet, mely vissza fog adni 
önmagadnak s ébredésedkor ellebbentendi a fátyolt 
szemeid elöl, hogy ne nézd többé hű szolgádat, Mo-
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hammetet a csalfa ravasz Hámárnak , ki eddig- rég a 
dzsínek hazájában bolyong! . . .

Leona a szóllóra mereszté szemeit s mintha nyo
masztó álom terhétöl szabadulna, mondá:

— Ki vagy te, sötétség embere? . . .  Te nem 
vagy Hámár , hova lett ö?! . . . Te . . . te. . . .

— Én Mohammet vagyok, leghívebb szolgád, 
asszonyom, ki égre, földre kér, hogy zavart Ielkednek 
iiditö álomban iparkodjál enyhet, ébrülést szerezni!..

— Ah ! te Mohammet vagy? . . . Ismerlek. Te 
szabaditóm valál ama borzalmas éjszakán — vágott közbe 
világosb öntudattal a hölgy — a midőn . . . hogy is 
hívták öt? . . . Izmail vetette közénk magát. . . . 
Mond! . . . hol van ö? . . .

— Közelünkben . . .  felelt szilárdságot erőltetve 
magára a szerecsen. . . .  0 közelünkben van , s mint 
urunk s védőnk őrködik felettünk; de nem akar addig 
alkalmatlankodni nálad , mig fáradalmaidat ki nem pi
hented , asszonyom.

— Oh ! én nem vagyok többé fáradt — felelt 
Leona s hátra dőlve kerevelén nehány perez múlva 
lecsukódtak pillái, mig rendes lélegzet véte mutatá, 
hogy álomba szenderült.

Mohammet szemei áhítattal függtek az elragadó 
szépségű hölgy arczán , melyre a nyugalom megkapó 
kinyomata önté varázsát. A fekete ember szivében 
megmozdult valami, mit eddig nem érzett még. Ama 
titkos, édes , vágyó kéj, mely eleinte csak mint fénylő
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kis parázs tűnik fel s később óriási lánggá növekedve 
s emésztve mindent kap maga körül, a birhatási vágy, 
mit szerelemnek gúnyol e sivár világ, meggyűjtá ve
szedelmes íiszkét az alárendelt fekete rabszolga szi
vében is. Hah! mily szennyesnek találta fekete borét 
e vakító, hófehérségü feltakart puha karokhoz mértten, 
melyeken a legmerészebb képzete világát is túlragyo
gó szépségű fö nyúgodott; s életében tán e perczben 
érezte először alárendelt helyzetének nyomasztó suly- 
ját, mely őt mind e kecsek birhatásának még remé
nyétől is örökre megfosztja.

A szegény Mohammet szive tán halálos sebet kap, 
ha gyomrának erőszakos korgása a rajongó szivvilág- 
ból öt ez anyagi világ költőietlen gőzkörébe le nem 
rántja. Az éhségnek metsző fájdalma csakhamar kény
szerítő öt levenni szemeit az alvó hölgy eszményi ar
czárói s fordítani azokat az asztalon megmaradt étkek 
étvágy ingerlő csoportozatára. Önkéntelen eszébe jutott 
Izmail ama intése, hogy önmagáról sem feledkezzék 
meg s a jó ember elhiteté magával, hogy az intést 
parancsnak véve cselekszik, sőt kettős czélt is ér, 
midőn a fennmaradt étkekkel egyetemben talán saját 
szerelmi búját is eltemeti.

A fekete határzatát csakhamar tett követte; — 
mint midőn sáska sereg lepi mega vidéket, ügy pusz
tult el minden az asztalról körmei s fogai öszhang- 
zatos működése alatt.

Ajóllakást nyomban követte az álom szükséglete
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s Mohammet a hétköznapi emberek ama általános ter
mészeténél fogva, miként az álomnak tudnak legke
vésbé ellenszegülni; minthogy urától ebbeli letiltó pa
rancsa nem volt, a szőnyegre telepedve elaludt.

Mintegy negyed óra múlva halkan felnyílt a szoba 
ajtaja s azon Izmail lépett be, nesztelenül közeledve 
nehány lépést az alvók felé.

Az ifjú szemei egyetlen futó pillanattal kémelve, 
ha valóban alszik-e a szerecsen, a mélyen lélegző 
Leona arczára tapadtak.

— Mily elragadó szép ö — suttogák mintegy 
öntudatlanul ajkai — s még is, mennyire felette áll 
Jolán , az érintetlen keblű ártatlan gyermek. . . .  E nő 
elragadó bájai felkorbácsolják szenvedélyünket; de Jo
lán , az angyali gyermeknek egyetlen pillantása több 
üdvöt varázsolt szivembe, mint mennyit e nő örökös 
bírása adhatna. A virág szebb, vonzóbb kinyilta első 
hajnalán, mint midőn leszakítva azt keblünkre tűzzük, 
habár szín- és illatárja teljes pompájában ragyogjon 
is. Amazon az érintetlenség szűzies zománcza ragyog; 
ennek kebelén már tarka Iepe édelgett s lesepré róla 
szárnyaival az ártatlanság himporát. . . . S még is, e 
meggyőződésem daczára, e hölgygyeli első találkozá
som óta, neme a legyözhetlen érdekeltségnek irányá
ban ragadta meg telkemet; ügy tetszik, mintha nem 
szívem, de lelkem vonzódnék akaratlanul hozzá; mintha 
a vér delejes rokonsága volna a z , mi közeledni készt
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Leonéhoz. Leonénak hívjék ö t . . .  tünödék tovább ma
gában Izmail — Leonénak! . . . Midőn még kicsin, alig 
serdülő gyermek valék, e néven hallék gyakorta szóli- 
tatni egy nálamnél talán csak egyetlen évvel idősebb 
leánykát; emlékszem, miként gyakran játszadoztunk 
együtt, gyakran hajtok fejünket egy szép, szomorú 
nő térdeire, kit anyánknak neveztünk s ki gyermekei
nek szólitott s testvéreknek nevezett. . . . Egykor 
azonban anyám magához hivata Arczán siri halovány- 
ság ült, szemeiből nehéz könyük peregtek alá, mig 
karjaival görcsösen szorítá kebléhez nénémet. Bár nem 
tildám anyám keservének okát, de fájdalma láttára 
szivem mégis elfogódott s könyüim árja megeredt. — 
Csókold meg testvéredet fiam, mondá végre anyám 
könyüit hasztalan iparkodván elfojtani — te nem fogod 
látni öt többé ez életben! . . . Megcsókolám szinte 
könyező nővéremet, kit hosszú, fájdalmas ölelés után 
egy magas száraz arabsnö kezénél fogva kivezetett a 
szobából. Ekkor anyám engem ölelt keblére és sokáig 
fájdalmasan zokogott, még most is érzem arczaimon 
a forró könyüket, melyek szemeiből alá hullottak. — 
Holnap — zokogá anyám — már engem sem fogsz 
látni többé! . . Miért? kérdém én megütközve ♦ . . 
Atyád eladott engem is, mint testvéredet Leonát! 
Reábámultam anyámra, még nem tudtam ekkor, hogy 
az igaz hivő müzülman a családi kötelékeket igy 
szeszélye szerint széttépheti, annélkiil, hogy isteni 
vagy emberi törvény öt ebben gátolná. Ez volt utol-



só találkozásom, sem anyámat sem Leonát nem láttam 
többé. . . .

Izmail e magánybeszéd után elgondolkodék is
mét; de szemeit le nem vévé az alvó nőről.

— Ha e bűvös, rejtélyes vonzalom, mely annyira 
elütő attól, mi engem Jolánhoz köt, — folytatá re
ménysugárzó arczczal — nem volna egyéb, mint a 
közöttünki vérkötelék sejtése, ha e szerencsétlen hölgy 
a rég csaknem feledésbe ment nővér volna, ha a 
gondviselés vezette volna lépteimet, midőn a bizony
talan menekülés szándékától visszatartám öt! . . .  Oh 
Istenem! kulcsolá össze kezeit Izmail — te a kegye
lem és igazság Istene, engedd e sejtésemet valóvá 
lenni, s mutass eszközt, mely engem a valóról meg
győzzön.

S Izmail kulcsolt kezeit mellére szorítva ismét 
elmerült gondolatiba.

Nehány perez múlva örömsugárzó arczczal tekin
tett fel, kiáltva: meg van.

Lassú léptekkel közeledett az alvó hölgy felé, s 
annak feltakart bal karját, melyen a szép fő nyugodott, 
figyelmesen kezdé vizsgálni.

-  0  az! suttogá örömtől izgatott ajkain — ö 
a z , itt az arab j e l , melyet én is hordozok balkaromon 
ugyan azon helyen, s melyet anyám a saját karján 
lévő jel után karczolt ugyan egy napon a miénkre! . . .  
Oh! hol vagy te most, egykor oly boldogtalan anya! . . .  
Mint repesne sokat szenvedett szíved az örömtől, ha

—  154 —
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látná, mint hozta össze a végzet gyermekeidet s mint 
ismerteti meg egymással azon jel által, melyet anyai 
szereteted vésett karjaikra. . . .

Azonban Leonénak nyugtalanító álmai lehettek; 
talán a valóban látott rémkép álmába is beszövodött; 
mert görcsös mozdulattal hirtelen felült fekhelyén s 
szemeit felnyitva körültekintett, mialatt ajkai lázas 
ijedelemmel rebegék:

— Igaz-e, hogy Ali meghalt, hogy a hitetlenek 
levágták fejét s karóra füzék azt? . . . Mond Hámár 
igaz-e ez?! . . .

— Nyúgodjál Leona — szakasztá öt félbe a rész
vét édes hangján Izmail — roncsolt egészségednek 
szükséges a nyugalom ! . . .

A hölgy ámulva függesztő szemeit a szólóra.
— Ki vagy te? . . . kérdé végre, parányi hó

fehér kezével simítva le a láz izzadságát homlokáról.
— Én Izmail vagyok! . . . feleié a kérdett sze

líden nyúlva a hölgy keze után.
— Hah Izmail! Hangodat már hallám egykor az 

éj sötétében; de arczodat még nem láthatám. — S 
azután folytatólag hozzá tévé : — Nemde te valál, ki 
menekülésemben meggátoltál, ki azt mondtad, hogy 
csupán te benned bízzam ? . . .

— Igen, én valék az Leona! s most is mondom, 
miként bizhatol bennem, mint testvéredben!

— Mint testvéremben, — mormolá a hölgy — 
pillanatait, mintha a messze multat akarná fürkészni,
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maga elé szegezve. — Nekem is volt egykor test
vérem, öt is Izmailnak hivták — folytaié mintegy ön
magának beszélve — de anyám mondá , hogy nem 
fogom öt látni soha! . . .

— S ha még is fellelnéd öt ? ! . . .  Kérdé ellágyul
va Izmaik

— Nem, nem! . . . feleié tagadólag rázva fejét 
a hölgy — anyám mondá, hogy soha, soha! . . .

— Nézd e jelt Leona; . . . vágott közbe öröm
től reszketeg hangon Izmail, felgyürközött balkarját a 
hölgy szemei elé tartva.

— Hah! nagy Allah! sikoltá Leona, te Izmail 
vagy, az én fivérem, ismerlek e jelről, megvan az én 
karomon is, anyánkén is megvolt, egynapon , egymás 
szemeink láttára karczolá ide e jelt. . . .  Oh ! ég — 
én megörülök örömömben! . . .

Ez utolsó szavainál már karjai között tartá Iz
mail elájult nővérét, görcsösen szorítva szivére az 
eszméletlent.

Leona hangos sikoltására rémülten riadt fel ál
mából Mohammet s a jelenet láttára nagy kedvetlenül 
csóválva meg bozontos fejét, a szobából kisurrant.
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Hámár.
/ \  szives olvasó, úgy hiszem, még nem feledte el, 
miként annak idejében felemlitök, hogy Hámárt, mint 
rendkívüli kegyajándokot kapta volt Ali basa Szinán 
nagyvezértől.

Hámár nem volt mindennapi jelenség; a háremek 
titkos függönyei között mesés dolgokat suttogtak róla 
az odaliszkok, kiknek majd kinzó ördöge, majd ismét 
— a mint szeszélye vagy önérdeke hozta magával, — 
apró tiltott vágyaik kielégítő eszköze lön.

0 érté legjobban a szépítés mesterségét; hosszú, 
száraz ujj a i alatt, mintha azok mindmegannyi varázs- 
pálczikák volnának, új meg új bájak fejlődtek az 
odaliszk arczán , termetén s öltözetén. 0 tudta leg
szebben rendezni a hajat, legszabályosabban ívelni a 
szemöldöt, s megadni a szemnek ama mélytüzü fényt, 
mely mint lidércz a sötétben bolygó vándort, magához 
csalja a sziveket, hogy a szerelem áradozó hullámaiba 
temesse. . . .  Az ajkakra ö teremté ama pirt s a fo
gaknak ö adta meg ama hófehéren ragyogó zománczot, 
melyek együttvéve, egy csábitó mosolyba olvadva, 
elszédíték az észt, a lelket, s a szívben a birhatás 
őrjöngő vágyát költik fe l , mely kész magán az örök
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kárhozaton is keresztül hatni, csakhogy e bűvös mo- 
solyu ajkakat érinthesse. . . .

Hamar volt feltalálója ama csoda hatású fürdőnek, 
melyet csak önmaga előtt ismeretes szerekből készite 
s a melyből a már hervadtabb kellemü nő is, mint 
Yénus a tenger habtajtékából, uj bájakkal s az ifjúság 
üde zománczával ékesen lépett ki.

De a mennyire kimerítette a szépítés mester
ségét, ép oly találékony volt a háremi élet unalmainak 
elűzésében. Tánczok , játékok betanításában s feltalálá
sában még nem haladta öt felül senki. Száraz ajkai 
gyakorta a legremekebb arab és perzsa költeményeket 
szavalák. 0 ismerte Moharnmed Attár a lángelmü perzsa 
költő S z o l n e  é s  J u p i t e r  czirnü elragadó szép
ségű románczát; Kaszim misztikus müveit , kit ezekért 
K a s z i m o t - e n  v á r  — világosság terjesztőjének — 
neveztenek el kortársai s az u tó k o r ; . . .  a g ü l s é n i  
r á z  a titkok rózsaágya — czirnü költeményt, melyet 
Mahmud Sebeszteri irt volt — könyv nélkül végig 
tudá s szavalá, s ez által gyakorta felvillanyozá, ha 
rövid időre is, a téveteg ábrándosság karjain szunnya
dó odaliszkok lelkeit.

E kiváló tulajdonai s a mellett, hogy a lantot is 
fölségesen kezelték csonttá aszott ujjni s igy a zene 
szárnyain is a költészet világába emelhette hallgatóit; 
mind e tulajdonai mellett mondjuk, még sem volt soha 
egyetlen egy lény is környezetében, mely Hámár irá
nyában, még csak a tett szolgálatokérti hálás vonzalom
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legparányibb érzését is táplálta volna magában. Ha 
nem mert is határozottan mutatkozni a gyűlölet, de 
belül a szivekben, mint olthatlan parázs a hamu alatt 
folyton pislogott.

E körülménynek nem Hámár valóban visszataszító 
külseje volt oka, hanem az, hogy környezete csak
hamar átkezdé látni, miként e bűbájos boszorkány 
mindent csak szeszélye vagy rút önérdekéért cselek
szik. Hogy az odaliszkokat nem másért varázsolja oly 
széppé, minthogy kényurainak, kiknek legmélyebb tit
kaiba is be tudta mindig fürkészni magát e sátán — 
ez által élvet szerezzen s bűbájának hatalmával ezeket 
is folyton körülhálózva tarthassa.

Ha a háremhölgyek valamelyike elég szerencsét
len tapintattal birt, hogy megsértse Hámárt, vagy ne 
tanúsítsa irányában a kellő tisztelétet, bizonyosan szá
míthatott ez ördögi nő boszuja fúriáinak üldözésére.. . .  
Voltak kiknek szépségűk egyetlen éj alatt eltűnt; má
soknak haja nehány hét alatt hófehérré őszült, mig 
a szerinte legmakacsabbak lassú kínos sorvadásban 
haltak el.

E nőnek borzasztó múltja lehetett, hogy a boszu 
ennyire megfészkelte magát ördögi szivében.

A hárem felügyelete mellett neki még más titkos 
szerepe is volt: a politikai kémkedés; s ez volt leg
dühösebb szenvedélye. Akkor tombolt örömében leg
jobban benne a sátán, ha gyalázatos kémkedése s
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porba gördülni.

Egy esetet emlitünk fel. Történetünk előttJiar- 
minczaégy évvel 1566-ban Hámár a híres budai hely
tartó Mohammed bég, — kit vitézsége miatt a törökök 
Arszlán-basának neveztek — szolgálatában állott. Nem 
volt oka ura ellen panaszra, de tudta, hogy a nagy
vezér Mahomed Szokoli titkos ellensége Arszlán-basá
nak. Ördögi lelke szerette volna e körülményt fel
használni, hogy a büszke basa fejét porba gördülni 
lássa. Az alkalom nem soká váratott magára.

Szulejman császár űj hóditó hadjáratra készült 
magyarhon ellen s futárjai által tudakolá a budai beg- 
lerbég Arszlántól, mily nagy lenne a német császári 
seregek száma az országban. A felelet volt, hogy a 
kérdéses seregnek se hire se hamva az országban s 
hogy a szultán bár hol is ellenállás nélkül átlépheti 
a határt.

Hámár kémfüleit nem kerülte ki sem a kérdés 
sem a reá adott felelet s igy tudta, mi van készülőben.

Arszlán-basa valóban oroszlányi bátorságának 
egy részét nem annyira a lelkesült harczvágy, mint 
a mákony és nagy mértékben Ízlelni szokott bor te
remték, mely utóbbival kivált békés állapotában sem 
igen szokott fösvénykedni.

A bor és mákony szülte kedélyes leereszkedés 
egy pillanatában a mint háreme elötermébe lépve 
megpillantaná Hámárt a kandalló tüze fölött függő
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üstbe mindenféle füveket szórva, nevetve kiálla a ku- 
ruzslóra:

— Mit mivelsz itt, te dzsinek vén czimborája; 
talán bűbájos mosdót készitesz magadnak, mely pofád 
ránczait simává tegye s megifjítson vagy ütvén eszten
dővel, hogy lehess ismét húsz, s bűnös lelked újra 
élvezhesse az ifjúság örömeit, he?! . . .

S a mámoros Arszlán jól kaczagott ez ötletére. 
Hámár alázatosan felelt:

— Hű szolgálód nem foglalkozik ily hiú gondo
latokkal , kegyelmes u r , csupán a jövőt kémlem , ha 
nyilik-e ott űj öröm és szerencse világ uram és pa
rancsolom számára!

— S mit látsz a jövőben vén csont? Kérdé a basa 
kaczagva s az üstből gomolygó párára mutatva.

Hámár zavar nélkül felelt:
— E pára , mely felemelkedik s melyből vagy 

jótékony eső vagy romboló zivatar keletkezhetik csak- 
ugyan jelképe jövőnknek, melyről tudjuk, hogy be fog 
következni, mint látjuk, hogy e pára csakugyan föl
felé száll; de hogy e jövőnk mit rejt számunkra, azt 
közönséges halandó szem nem láthatja; csupán azok, 
kik fel tudják idézni a jövő szellemeit s értik azok
nak nyilatkozatát. . . .

Arszlánt érdekelni kezdé, ha csak tréfából is a 
dolog, s a komolyság színezetével parancsold Hámár
nak, hogy tudassa vele legközelebb jövendőjét.

Törökvilág. I. köt. i 1
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A kuruzsló fontos arczczal, vontatott páthosz- 
szal kezdé:

— Keletről, hol mind a négy világtáj felé küldi 
ragyogó sugárait a félhold, melynek vakító fénye előtt 
remegve hullanak porba a népek, megszámlálhatlan 
sokasága indul ki a próféta híveinek, hogy megalázza 
e büszke népet itt nyugaton , mely elég eszeveszett 
daczos fővel tekinteni kelet felé. E döntő ár élén maga 
a felséges padischah közeleg. De ez alatt hívei itt 
vesztegelnek a nélkül, hogy a felséges padischah útját 
a hitetlenek vett győzelmek által egyengetnék............

Arszlán-basa ez utóbbi szavaknál homlokára ütve, 
kirohant a teremből,, fogai között mormolva: Miért, 
hogy e vén kuruzslónak kelle engem erre figyel
meztetni?! . . .

Hámár pedig vigyorogva nézett utánna, azután 
elégülten dörzsölve kezeit, mondá: Meg vagy! . . . 
Még azt is látom e párákból, hogy alig két hó múlva 
csak fagyos ajkaidat csókolhatják odaliszkjeid! . . .

Nehány nap múlva már nyolcz ezer ember és négy 
ostrom ágyúval a még magyar kézen levő Palota 
előtt állott Arszlán; de a vitéz várparancsnok Th u r y  
sükeretlenné tette az ostromot. Már tiz napig zengett 
az ágyú a vár falai ellen, melyek lassankint omlani 
kezdének, midőn a b e s l ü  a g a  Deli Lutfi hírül hozza, 
hogy a Bakony rengetegén át hatalmas segéderő kö
zelit az ostromlottak támogatására. Arszlán kénytelen
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felhagyni az ostrommal és nehogy a vivőit vár falai 
alatt csúfosan megveressék, sietve visszavonulni Budára. 
— Salm gróf a német seregek vezére, most hirtelen 
megrohanta Veszprémet és Tatát és bevette mindkettőt.

E három érzékeny veszteség tudtára esvén a 
szultánnak, bosszúra gyúlt a dolgot elhamarkodott 
budai helytartó ellen.

Szulejman ugyanazon év Júliusa végén Siklós és 
Pécs között Harsánynál tábort vert. Innét Burunsif 
(orratlan) csaucsbasit tizenöt csaucs kíséretében meg- 
inditá Budára, hogy hoznák el Arszlán-basa fejét. De 
ugyanakkor a basa ügyvivője azon tudósítást adá, mi
ként ura háromnap előtt elhagyva seregét, a császári 
táborba siet. A szultán tehát oda módositá a parancsot, 
hogy Arszlánnak a nagyvezéri sátorba léptekor hi
tessék le feje.

Arszlán csakugyan megérkezett s a nagyvezér 
sátorában a számára rendelt divánon helyet foglalt.

A körülálló csaucsok azt suttogták maguk között, 
hogy a budai basa bizonyosan megbolondult, midőn 
elhagyva seregét egyenesen ellene körmei közé sietett.

A basa kíséretében, mely a sátor nyilata előtt 
állapodott meg, egy magas szikár Beduin alakot lehete 
látni, mely mozdulatlanul figyelve lapult a sátor vá
szonfalához.

Most a nagyvezér lépett be s mérgesen támadá 
meg Arszlánt :

— Mit keressz te itt? Kinek adtad át seregeidet? ..
11 *
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A padischah kegyelme téged beglerbéggé tön s te 
köszönetül a hitetlenek kezébe játszád várait.. . .  Ezért 
jaj neked ! . . . halál Ítéleted alá van Írva s te ki 
vagy átkozva az igaz hivök kebeléből. Légy átkozott 
Arszlán! . . .

Ezzel hátat fordított a nagyvezér Arszlánnak, pa
rancsolva a csaucsbasinak :

— Tedd félre láb alul e hitetlen ebet!
Az illető engedelmeskedett s megragadd áldoza

tát, kihez midőn kivezetteték az a j a s  a g a  e szava
kat intézé :

— A világon nincs állandóság!. . .  Térj magadba 
Arszlán s fordulj Allahoz!

Arszlán nem felelt, szemei valakit keresni lát- 
szának.

— Hol a bakó ? . . . kérdé végre a csaucsbasit. 
— Kérni akartam ö t , hogy siessen s erősen megnyomja 
hüvelykét! . . .

— Meglesz az mind — feleié a kérdett szinte 
keresve a bakót, ki sehol sem vala fellelhető. Végre 
a basi türelmetlenül kérdé:

— Nincs-e itt közöttetek valaki, ki e tisztet ma
gára vállalná? . . .

Senki sem mozdult. Nehány perez múlva azonban 
az említettük Beduin alakja lépett elő.

A körülállók bámulva tekintének feléje s egy 
közülök nem állhatá meg, hogy fennhangon ne mondja:
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— Hisz ez a szerencsétlen beglerbég kíséreté
ben jö tt ! . . .

Arszlán erre visszatekintett s midőn felismerte 
az önként vállalkozó hóhért, ki már nyakába vetette 
volt a zöld selyem zsineget, gűnyos mosolyra rángatta 
ajkait s utolsó lehelletével mondá:

— Megvetlek Hámár s a kik megfogadtak azokat 
is. Végezd dolgodat; de  ne  f e l e d d ,  h o g y  h a 
s o n l ó a n  f o g s z  m e g h a l n i ! . . .

E szavakat az átöltözött Beduinon kívül, ki csak
ugyan Hámár volt, ki sem hallotta egyéb, mint egy 
fiatal szerecsen gyerköcz, kinek könyiis szemei mind
végig rajt függtek a beglerbég szederjestilö ajkain, 
mintha a suttogva ejtett szavakat végrendeletkint akar
ná szikébe vésni. — — — — —• ■— — —

Ez episódot, mely mint felemlitök 34 évvel ezelőtt 
történt, — megfogják bocsátani szives olvasóim, mit 
annál is inkább remélek, mert ezt nemcsak Hámár 
jellemzésére, hanem egy később fejlendö jelenet meg
értésére is szükségesnek láttam feljegyezni.

Hámár a budai beglerbég kivégeztetése után,— 
Sokoli Mahomed nagyvezérnek szolgálatába került is
mét , mig végre idők folytán csere s eladások Utján 
Szinán tulajdona lön, ki öt Ali győri basának ajándé- 
kozá, titkos megbízásaival látva el a kémnöt.

Alinak szerencséje volt, hogy meghallhatott a 
becsület terén; mert az ármányos nő kihallgatta volt
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lása ügyében, mit a saját magának adott utasítással 
egyetemben sietett annak idejében rögtön megírni a 
budai beglerbégnek. — — — — — — — —

De minthogy minden okozatnak szükségkép kell 
okának is lenni, Hámár jelleme megítélése tekinteté
ből, nem találom feleslegesnek feljegyezni még, mi 
alkotta e nőt ily pokoli szörnynyé? E czélra legalkal- 
masbnak véltem Hámár ifjúsága történetét, a mint azt 
egykor Leonának s még néhány háremhölgynek bizal
mas óráiban önmaga elmondá, felhasználni.

•íf* *
Ott, hol a nap a végtelen róna smaragd zöld ha

tárán emelkedik , melyen festői fehér humuszokba bur
kolt vakmerő barna lovagok száguldanak végig tüz- 
vérü, aczél izrnu méneken, villogó kopjákat forgatva 
villámgyorsasággal fejeik felett, hol tarka karavánok 
nehéz selyemszövetekkel rakodtan húzódnak nyugat 
felé; ott a boldog Arabia pusztáin lakott a hatalmas 
emir H á r u n  b e n  Al i .  Meddig a szem ellátott a 
végtelen rónán, mind az övé vala. A legnemesebb 
ménes ezer számra legelte rétjei zamatos füvét, inig 
a kopárabb helyeken a tevék megszámlálhatta!! soka
sága élődött. . . . Palotája arany s ezüsttől csillogott, 
vadász sátrainak nehéz selyem kárpitjait nem bírta 
meglebbenteni a szél. Kincseit három napig hordotta 
ötszáz teve űj palotájába , melyet egyetlen leánya Há
már számára s kedvéért épített. . . . E leány volt az
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emiriiek legdrágább kincse, a többit mind odadta volna 
ennek egyetlen lehelleteért.

Hámár sugár és hajlékony volt mint a róna vég
telenén ringó magányos pálmák; arcza szépsége túl
ragyogd a napét, mely szégyenülve borult el ennek 
fénye előtt; szemei méla tüzétöl olthatlan, emésztő 
lángra gyultak a puszták legvakmeröbb lovagjainak 
szivei s a szerelem ábrándos holdimádókká változtatta 
a legdaliásb harczfiakat. Ajkainak egyetlen biztató 
mosolyára a sivatag oroszlánaival szálltak halálos küz
delemre az ifjak; s még nem volt, ki szélgyorsaságu 
paripáján kibírta volna futtatni a délczeg lovagnöt.

Hámár már tizenhatodik tavasza virágait tüzé 
ében fürteibe s szive még illetetlen volt, keble lilio
máról még nem csókolta fel a szerelem égető napja a 
korány szűz harmatát; pedig fényes lovagok, gazdag 
ifjú emirek jöttek dűs ajándékokkal megkérni atyjától 
az ifjú lány kezét.

Az atya kihez sem erőszakold leányát. — Ki sze
relmét megnyeri, az birandja kezét is. — Mondd ö.

Egy napon egyszerűen öltözött s fegyverkezett 
ifjú léptetett az emir udvarába sovány, hollófekete 
ménen.

— Mi a kívánságod, lovag? .. .  kérdé az emir.
— Haliam, hogy gyönyörködő! a jó paripákban, 

hatalmas emir , s elhoztam az enyémet eladás végett 
— válaszolt zengzetes hangon az ifjú.

Az emir önkéntelenül elmosolyodott reátekintve



168

az elsatnyult paripára, mely szomoruan ereszté le fejét, 
mintha szégyelné magát a kémlö szemek elölt.

— S mi volna az ára e nemes állatnak? . . . 
kérdé gűnynyal az emir.

— Húszezer piaszter. — Felelt határozottan az ifjú.
Az emir hangos kaczajra fakadt s hátat fordított

a szerinte zavart elméjű ifjúnak, kinek e kaczajra ar- 
czába szókéit a megszégyenítés és bosszú pírja; de 
midőn szemei a tornáczban ülő Hámár alakjára téved
tek véletlenül — halálos sápadtság ült arczára s heves 
mozdulattal igyekezett ingerültségét elfojtani.

— Hatalmas emir — inondá nyúgodtan az ide
gen— mielőtt ócsárolnád e lovat, ám próbáld meg — 
hozasd elő ólaidból leggyorsabb, pihent méneidet, s 
futtass versenyt e gebével s nem fogod sajnálni érette 
a kiszabott árt.

Az emir e szavakra ismét visszafordult s kém
pillanatait végig hordozva az ifjú arczán, komolyan 
kérdé:

— Gúnyt avagy tréfát akarsz-e tizni Hárun ben 
Ali emirrel ? . . .

— Allah mentsen meg attól, hogy az emirek 
leghatalmasbikával akarjak gúnyt űzni, mit mással sem 
szoktam tenni. Szavaim valódiságáért életem vetem a 
mérlegbe s a kísérlet után Ítélj felettem! .. . Válaszolt 
nyugodtan az ifjú.

Ekkor felkelt Hámár ülhelyéröl s atyjához lépve 
monda:
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— Kedves atyám! Zultánom ellenében még nem 
volt nyertes* senki, engedd, hogy ez ifjúval én pá
lyázhassak.

Az emir mosolyogva simogatá meg leánya bársony 
arczait, s kedélyesen biczczentve fejével, szólt:

— Szeszélyeidet eddig is parancsnak tekintém, 
ezt teszem jelen esetben is. Én kisérni foglak ház
népemmel együtt legjobb paripáinkon. E kérkedő ifjú 
különben magamat is érdekelni kezd.

Negyed óra múlva a két pályázó s kiséretök már 
künn vala a gyepen.

— Mennyi előnyt kívánsz? — Kérdé az emir a 
figyelem színezetével az ifjútól. — Lovad, mint lát
szik fáradt, az előnyre jogosítva vagy! . . .

— Adok két nyillövésnyit. — Válaszold határo
zottan az ifjú.

— Ezt nem fogadhatja el leányom, kinek pari
pája leggyorsabb boldog Arabia pusztáin. — Mond 
némi sajnálattal az emir, ki most csakugyan megkezde 
győződni, hogy e fiúnak egy kereke hiányzik.

— Akkor — Allah veled — hatalmas emir. Látom 
nincs szándokod lovat venni, én távozom! . . .

— Megállj ifjú! . . . kiáltá ekkor Hámár a csak
ugyan távozó ifjú után. — Én állom a versenyt.

Az ifjú e szavakra örömragyogó arczczal tért 
vissza állomására, mig Hámár egy kísérő arabssal ki- 
löveté nyilát s a nyíl irányában mint villám elröpült. 
Az arabs követte öt a társasággal együtt, s ott hol a
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ívére s kilőtte ezt is.

Ismét eliramodtak a nyil irányában s mire azt 
meglelék, Hámár és kísérete csak mint távol ködrajz 
tűnt fel a láthatáron az ifjú előtt.

Ekkor Hámár az indulás jeleül meglebbenti fátyo- 
lát s a két pályázó eliramodott.

Az emir kísérete illő távolban követte Hámárt.
Mintegy tiz perez múlva az ifjú mint a puszták 

éji kisértete surrant el hollófekete ménén az emir 
mellett, ki bámulva tekintett a repülő lovag után.

Másik öt perez s az idegen utolérte Hámárt s ne
hány pillanatig párhuzamosan vágtatott mellette.

Hámár arczai kigyulladtak s szemei az ifjú arcz- 
élére tapadtak.

A delejes szemsugár kényszerité az ifjút a hölgy
felé fordítani arczát.

— Isten veled! . . . kiáltá — Arabia ragyogó 
csillaga! Örömest elveszteném ellenedben a fogadást, 
de ezt tennem szigorúbb kötelességem tiltja.

S a távol ismét nőni kezdett az ifjú és Hámár 
között, oly arányban, a minőben fogyott az előtt, s 
ismét tiz perez múlva az idegen csak mint fekete pont 
tűnt fel a láthatáron.

Hámár megállitá lovát, mig kísérete utol nem 
érte öt.

— Ez ördöngös fiú meg sem áll a világ végéig
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— monda a leányához érkező emir — busz helyett, 
negyvenezer piasztert adok e lóért! . . .

— Fogadni mernék —' válaszolt a leány kigyul
ladt arczczal - hogy ez ifjú el nem fogad semmit, 
a határozott áron felül ! . . .

Most az idegen lovag körrajzai ismét szemláto
mást nagyobbodni kezdének a láthatáron, jeleül, hogy 
vissza felé jő. . . .

Hámár s kisérete lovai, melyeken tenyérnyi tajték 
állott, még ki sem fújhatták magukat, midőn már is
mét itt termett az idegen.

Az emir elébe lovagolt nehány lépést s kezét 
nyujtá az ifjúnak.

— Megbocsáss kételyeimért ifjú barátom, — mon- 
dá az emir — de hogy hibámat jóvá tehessem, ám 
megkettőzöm a követelt árt! . . .

— Nem vagyok kereskedő kupecz — válaszolt 
neki veresedve az ifjú — én meghatároztam az árt, s 
megmutattam, mit adok érette. Én annál maradok!...

— Jó , legyen tehát, nemes ifjú; — fogta fel a 
szót az emir, két nehéz börzacskót véve át kísérői 
egyikétől. — Ez erszények mindegyikében tízezer pi- 
aszter van — remélem meghiszesz szavaimnak, ám 
vedd. Lovad az enyim.

— Köszönöm — mond az ifjú összekötve szk
jaiknál a zacskókat s keresztbe akasztva azokat nyerge 
kápáján. — Ám mielőtt e lovat átvennéd, megakarlak 
ismertetni egyéb tulajdonaival is, például, hogy mi
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hasznát veheted a harczban. Állítsd ki kopjásaidat, kik 
szinleg üldözzenek s ejtsenek el engem.

Az emir örömmel beegyezett s a kopjások hárma 
harczra kelt az idegennel.

A ló és lovag könnyű, mesteri mozdulattal bá
mulatra ragadták a nézőket. Egyszerre azonban az 
idegen, mint halálosan sebesült ingadozni kezde nyer
gében s elbocsátá a kantárszárakat.

A mén erre lovaga ingadozásait egyensűlyzó 
mozdulatokkal a támadó kopjások közül hirtelen ki
kapott s elvágtatott gazdájával.

A kopjások követék. Mielőtt azonban utói ér
hették volna, az idegen tetszhalottan zuhant nyergéből 
a puszta fövenyére.

Most a mén tág orrlukaiból dühösen fújva a párát 
elterült gazdája elé állt s kezdé azt fogai s patkóival 
védeni.

Az emir s kíséretének bámulata nöttön nőtt.
A kopjások urok parancsára vissza húzódtak, 

magára hagyván a hü állatot.
Ez a homokban arczczal lefelé fordult gazdáját 

végig szaglalva, orrával arczczal felfelé fordítá azt, 
orrlukait e műtétéi után annak szájához illesztve, mint
egy kémlelendő ha lélegzik-e ? . . .

A kémlet megelégedésére üthetett ki a hü állat
nak, mert nehány percznyi szünet után hangosan fel- 
nyeritett s fogaival megragadva mellen gazdája öltönyét
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felemelé azt a térd magasságán felül s elkezde vele a 
társasággal ellenkező irányban sebesen ügetni.

Mintegy nyillövésnyire megállt s letette szelíden 
urát a gyepre. Ez azonban talpaira s onnét mint vil
lám a nyeregbe ugrott s a nélkül hogy visszatekinte
ne, a keleti láthatáron eltűnt lovastol, pénzestül. . . .

Az emir bámulata a legmagasb fokra hágott. A 
mutatványhoz tartozónak hitte ezt i s ; de midőn egész 
órahoszszat várakozott hasztalanul a megtéröre, ^végre 
csakugyan átkezdé látni, hogy a kalandor lovag által 
rútul rászedetett , s nagy boszusan haza felé indult.

Hámár is keserűen volt meglepetve. Ez volt az 
első ifjú, ki életében mélyebben érdekelte öt s ime ez 
is rút csaló , kalandor rabló.

Atyjával nem mert többé beszélni róla, félt kelle
metlen nyilatkozataitól, melyek öt a tapasztalt való 
daczára is keserűen illették volna.

De szivében élt valami, a mi a remény némi 
csillámával kecsegtette öt, mi reá akarta erőszakolni 
a hitet, hogy ez ifjú nem lehet aljas közönséges 
kalandor.

Még mindig füleiben csengtek az ifjú ama szavai: 
Ö r ö m e s t  e l v e s z t e n é m  e l l e n e d b e n  a f o
g a d á s t ;  de  e z t  t e n n e m  s z i g o r ú b b  k ö t e 
l e s s é g e m  t i l t j a .  E szavak határtalan horderövel 
bírtak Hámár előtt s a legkülönnemübb sejtelmekre s 
egybevetésekre szolgáltattak anyagot.

Azonban nap nap után múlt. Az idegenről nem
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volt szó soha s az emir feledni kezdé bosszúságát s 
ismét oly nyájas és vidor lön, mint volt az idegen 
általi váratlan és merész lefözetése előtt.

A történitek után nyolcz nappal Hárun ben Ali 
szívélyes beszélgetés között ült leányával palotája nyi
tott tornáczában, midőn az idegen tevéq ülve s a 
hollófekete paripát kötőfékszáron vezetve beléptetett az 
emir udvarára.

Ez nagy szemeket meresztett a vakmerő ifjúra, 
ki a történitek után még elég merész megjelenni nála, 
inig Hámár arczát az öröm biborfénye önté el.

Az ifjú könnyűden szökött le magas tevéje hátá
ról, s minden zavarodás nélkül közeledett az emirhez.

— Allah áldása lebegjen háztájad felett, hatal
mas emir, s a nagy próféta szent szelleme lengje kö
rül lelkedet, hogy hamisan ne Ítélj felebarátod felett, 
mielőtt öt meghallgattad volna. — Mondá az idegen 
bevezetésül.

Az emir az ifjú őszinte arczának s a visszahozott 
paripa láttára már is megengesztelődött lelkében s 
mellőzve minden szemrehányást — talán a kíváncsi
ságtól is, megtudni mielőbb, mit hozhat fel mentsé
géül e különös idegen öszlönöztetve, nyugodt han
gon kérdé:

— Mit vethetsz mentségedül a mérlegbe? . . . 
Kész vagyok meghallgatni szavaidat! . . .

— Hatalmas emir! — Válaszolt az idegen, ön
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kéntelenül egy lopott pillanatot csempészve Hámár felé. 
— A legvégső ínség kényszeritett, hogy egyetlen pa
ripámat megvétel végett neked ajánljam. Anyám s 
három neveletlen testvér nehéz lázban feküsznek honn 
betegen. Mig oda jártam orvosszerekérl, rabló beduinok 
megfosztának marháim s többi lovaimtól. Visszatérve 
nem leltem egyebet nyomom vászon sátoromnál s benn 
az Azrael *) sötét árnyéka ellen küzdő beteg enyéim
nél. Magammal hozott orvosszereimmel enyhítek némi
leg a szenvedők baján; de egyszersmind beláttam, hogy 
minden vagyonomból kifogyva — ha csak paripámat 
el nem adom — a felüdülendöket a legszükségesbek- 
kei sem láthatom el. Ekkor elindultam hozzád. A többit 
tudod. . . . Hogy eliramodtam a piaszterekkel ? . . . 
Oka ez. Tudtam hogy a pusztát, melyen ama törzsig, 
melyhez tartozom áthatolnom kell, kóbor rabló csapa
tok barangolják be. Ezek rablószomja elől, csak Ara
bia leggyorsabb paripája menthet meg. . . .  Ha ezt 
neked előadom, vagy nem veszed meg lovamat, vagy 
ha igen, nem ereszted azt többé egy ismeretlen em
berségére magadtól. Azért folyamodtam a cselhez, 
mely tudom, hogy méltó haragodat s megvetésedet 
vonta maga után. De a szülöm s neveletlen testvéreim 
iránti kötelesség parancsolta ezt tennem. Gyors lovam, 
háromszori üldöztetésem daczára csakugyan megmenté 
enyéim számára a husz ezer piasztert. Most vissza
hoztam tulajdonodat, bocsánatot esdekelve nemes szi-

Azrael =  halálangyala.



vedtől a történtekért... . Magam e tevén fogok vissza 
utazni hazámba! . . .

Az emir a nemes szivü ifjú tette s nyilatkozata 
által megindulttan felkelt ülhelyéröl s keblére szoritá öt.

Hámár szemeiben könyiik csillogtak.
— Ma házam vendége vagy, nemes ifjú — mon- 

dá érzékeny hangon az emir — holnap, mert beteg 
családod iránti kötelességed haza int, ismét távozhatsz 
saját paripádon, melyet barátságom jeleül köteles vagy 
elfogadni; . . . tevédet utánnad fogom küldeni; azon
felül kérj tőlem b á r m i t  s én n e m f o g o m  m e g 
t a g a d n i  t ő l e d .

Az emir e szavaira láng szőkéit az ifjú arczaiba 
s egy mindent kifejező szenvedélyes pillantást lövelt 
a szép Hámárra, kinek szemeiből a biztatás sugara 
ragyogott vissza az ifjúra.

— Mély köszönettel veszem szives vendégszere
tetedet, hatalmas ur; de a paripát, melyet barátságod 
jeleül, talán szegénységem feletti megindulásodban 
visszaajándékozál, nem fogadhatom el; mert azt örökké 
alamizsna gyanánt tekinteném. . . .  Mi harmadik aján
latodat illeti, arra kérlek, hogy nyilatkozzál, vájjon 
e szó: b á r mi t ,  magában foglalja-e mindenedet, .még 
azt is, a mi legkedvesebb e lő t ted? . . .  Mondá szeré
nyen az ifjú.

— Nincs mit megtagadjak tőled, nemes ifjú; de 
most már feltételt kötök hozzá, csak azon esetben, ha 
a paripát elfogadod. — Válaszolt határozottan az emir.
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— Áll az alku. Én elfogadom a paripát s melléje 
kincseid legnagyobbikát, leányod kezét kérem, hatal
mas ur! . . . Monda az ifjú visszafojtott lélegzettel 
várva a feleletet s szemeit az elpirult Hámárra szegezve.

Az emir megdöbbent e kérelemre. Leánya a leg
hatalmasabb emirek kezét is visszautasitá eddig, s 
most e szegény, ismeretlen ifjú, kinek még nevét 
sem tudják, oly kereken merészli megkérni azt. Az 
emir csodálta, hogy leánya e sajátos ajánlatra hango
san fel nem kaczagott; de csodálkozása még nagyobb 
fokra hágott, midőn Hámárra tekintve ennek lesütött 
szemei s kipirult arczai elég magyarázatot nyujtának, 
hogy a leány komolyan fogja fel a dolgot.

A beállott csendet az ifjú szakitá félbe.
— Igaz én szegény vagyok. A teve, melyen jöt

tem , a paripa mit visszaajándékozál, a húszezer pi- 
aszter s kisded sátorom , mely alatt betegjeim fekiisz- 
nek, ez mindenem; de lelkem gazdag magas és nemes 
gondolatokban s szivem csordultig tölt érzés és sze
relemmel; ki beéri ezzel, azt boldoggá tudja tenni 
H á f i z  a p u s z t á k  k ö l t ő j e ! . . .

E név hallattára atya s leány a beszélőre tekin
tettek s egyszerre kiálták a bámulat hangján :

— Hah! te Háfiz vagy a költő?! . . .
— Igen Háfiz a költő áll előttetek, kinek sze

mélyét kevesen, de dalait mindenki ismeri!
— Engedd, hogy még egyszer szivemre zár

hassalak ifjaink legnemesbbike. — Mondá az emir
Törökvilág. I. Köt. 1 2
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hevesen karolva keblére Háfizt. — Áldani fogom a 
napot, mely hajlékomba vezette Arabia legforróbb ér
zelmű költőjét, s áldani a sorsot, ha legnagyobb kin
csem, leányom szive a tiédhez hajolva, megosztja an
nak mély boldogságát. Akarod-e ezt tenni Hámár?

— Igen atyám! . . . felele a kérdett remegve a 
kéjes üdv és boldogság elöérzetétöl. — Szivem az övé 
által boldog leszen , ha az enyim viszont boldogíthat
ja öt! . .  .

Az emir egymás karjaiba vezeté a szeretőket.

Egy év telt le. Háfiz és Hámár elmondhatlan 
boldogságban élték azt keresztül. De a legfényesbb 
napnak is le kell áldozni, a boldogságnak is minél 
nagyobb, minél részegitöbb, annál hamarabb vége 
szakad.

Csak röviden mondom e l , mi következik.
A szomszéd emirek, kiktől megtagadám kezemet, 

felbőszültek ellenünk, s szövetkezve hadat üzentek 
atyámnak.

Háfiz, atyám s csaknem egész törzsünk hadviselő 
fér fia a legoroszlányibb harcz után a csaknem tízsze
res ellenerőnek áldozataivá estenek.

Engem sikerült az ellennek kézre kerítenie.
Az ellenséges emirek sorsot húztak felettem.
A koczka Alinak, atyám távoli rokonának kedve

zett ; ö fényes menettel szállított palotájába. Ostromolt 
szerelmével — éveken át, de hasztalan. Egy mérgezett
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heg*yü tör volt a válaszfal közöttünk. Ali térdein csúszva 
esengett, majd ismét fenyegetett, mi sem használt.

Háfiz után nem lehete annak gyilkosát szeretnem.
Végre kifogyott türelméből s egy byzanczi nö- 

kereskedönek eladott tizezer piaszterért; kevesebbért, 
mint Háfiz egykor lovát atyámnak.

Mintegy félévi bolyongás után, mert a kereskedő 
még sok nőt vásárolt össze útjában, Stambulba értünk.

Felékesítve kelet legdrágább gyöngyei és szöve
teivel a bazárba vittek, hol aranyhimzetü veres bársony 
sátor volt számomra készítve, melynek ablakain rózsa
szín selyem függönyökön szűrődött be a napsugár 
a legelragadóbb életszinezetben fürösztve arczom s 
tagjaimat.

A nézők jöttek, többnyire vén, hószakállu basik; 
el voltak ragadtatva bájaimtól; de leverve távoztak 
ismét, mert az árt, húszezer byzanczi aranyat egy 
sem tudta megfizetni.

Végre jött Mahommet a budai beglerbég, a meg
fojtott Arszlán-basa atyja — magas, szép férfiú, ő 
vett meg; de a kereskedő köteles volt engem Budára 
szállítani, mit ez meg is tön.

Budán a háremben kancsal szemmel fogadtak a 
hölgyek, különösen a favoritnö. De ez utóbbi nehány 
nap múlva szinlett barátsággal kezdé álczázni gyűlö
letét s holmi aprólékos figyelmekre méltatott. Egyszer 
csak kezdék suttogni a hárem kárpitai között, miként

12 *
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három nap múlva visszaérkezik Mahommet Stambulból 
Budára.

Volt sürgés, forgás — az odaliszkek elövették a 
szépítés minden mesterségeit, gyakoriak magukat ének 
és tánczban.

Engem is megszólított a favoritnö, hogy szép
ségem emelésére tegyek valamit; de én mondám, hogy 
nem értek hozzá.

— J ó , tehát majd én fogok rólad gondoskodni. 
Az utazástól barnult arczszinednek el kell tűnni, s 
fogaid megtompult zománczának újra helyre állni; 
nyakad, vállaid s karjaid nem bírnak a kellő bársony 
simaság s átlátszósággal, fíirteid selyemlágysága s fé
nye igen szenvedett az űtiportól. Mind ezeken segíteni 
kell. Te ujoncz vagy még a hárem falai között, látom 
nem is érted annak apró titkait s csínjait. — Mondá 
a favoritnö s egy rakás pélkét, s mindennemű mosdó
vizeket hozva elő, elkezdé rajtam a szépítés különféle 
mütételeit foganatba venni. . . . Bámultam e nö szol
gálatkészségét, annál is inkább , mert beláttam, miként 
saját érdeke ellen cselekszik, mikor saját szépsége 
hátrányára vetélytársnöjeét iparkodik emelni. — Midőn 
már megkente hajam, tagjaim, arczomat sajátszerti 
kenőcsökkel s meglocsolta különnemű vizekkel, végre 
fogaimra finom ecsettel sárgásszinü s kissé kellemetlen 
szagu tapaszt kent, kivéve a két első fogamat felső 
ínyemen, ezeket úgymond holnap fogja megtisztogatni. 
Azután — késő estve lévén úgy is — egy a többiek-
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töl távolabb eső szobába vezetett s megparancsolá, 
hogy aludjam nyugodtan s reggel felébredve tekintsek 
a tükörbe.

Engedelmeskedém s csakhamar elaludtam. Bor
zasztó álmaim voltak. Fürteim helyett sziszegő kigyók 
omlottak alá fejemről, szemeim tüzsárkányéi gyanánt ég
tek a dagadt veres szemhéjak között, arczomat, testem 
minden tagját ezer ráncz boritá, fogaim egymásután 
hullottak k i , úgy érzém, mintha láthatlan kéz szedné 
azokat ki egyenkint, csak két felső fogam maradt meg, 
mely mint óriás két agyar meredt ki dagadt szederjes 
ajkaim közül. Az emberek borzadva futottak tőlem, 
még az ebek is vonítva osontak tova látásomra! . . .

Egyszer felébredék borzasztó álmomból s úgy 
tetszett, mintha lámpa fény derengne szobámban s 
körűié valami hölgyalak mozogna; de fejem oly nehéz 
és kábult volt, hogy ismét öntudatlanul rogyott pár
náimra. — — — — — — — — — —

A nap már magasan járt, midőn felébredék.
Fejem még mindig kábult volt és fájt. Tagjaim 

alig bírtam megmozdítni. Úgy éreztem magam, mintha 
előtte való napon mákonynyal éltem volna mértéklet- 
lenül. Végre felvánszorogtam fekhelyemről s a kíván
csiság tükrömhöz hajtott.

Egy szivrepesztö sikoltással rogytam össze; a 
tükör ugyan oly alakot mutatott, minőt irtózatos álmain 
teremtett képzetem elé; csakhogy a kigyók helyett 
kötelekkint csavarodott ősz fürtök csüngtek fejemről
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alá; a többi minden, minden ügy volt, igy néztem ki, 
mint most. Vénség, idő, viszontagság, szenvedések 
nem bírták az utálatos arczot még rútabbá tenni.

Midőn ájultomból magamhoz jöttem, még mindig 
egyedül láttam magamat a szobában. Még egyszer 
megakartam győződni, ha nem órületes agyrém-e az 
egész, még egyszer a tükör elébe állék. . . . Hasz
talan, ugyan azon rémületes arczot adta vissza. Most 
ijedelmem a legfokozottabb diihvé változott, ökleimmel 
zúztam «zét a tükröt, hogy az üvegdarabok csontig 
hatoltak kezembe s a vér patakként kezde a sebekből 
omlani, nem gondoltam véle, nem éreztem égető fáj
dalmukat. Csak belül lángoltak a bosszú fúriái. . . . 
Összezúztam, téptem mindent, mi kezeim közé akadt, 
s ép egy kis ébenfa asztalkának rohantam, midőn azon 
harmincz darab fogat pillanték meg szép sorjába rakva. 
Az én fogaim voltak, melyeket a favoritnö szedett ki 
éjente, midőn az esti sorbéthembe tett nagy adag má- 
konytól, részegülve tehetlenül feküdtem nyughelyemen.

Szám tájtékzani kezde a dühtől, körmeim mint 
tigriséi feszülték szét; rohantam az ajtó felé, hogy 
amaz irtózatos sátán szemeit kivájjam, lehasogassam 
arczbörét, kiverjem fogait egyenkint s szálankint tép
jem ki haját, hogy legyen ö is hasonló ijesztő vázzá, 
minővé tön engemet! . . .

Az ajtó zárva volt, daczolt minden erőlködésem
mel. Rohantam az ablakhoz; a sürü vasrostélyzat alig 
engedé kezemet keresztül dugnom. . . .
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Levágtam magam a pallóra s elkezdtem sírni ke
servesen; könyüim a kezeimből csorgó vérrel keve
redtek össze.

Lelkem szét vala roncsolva, szivemben a pokol 
ütötte fel tanyáját, még csak a bosszuállás enyhe sem 
maradt fenn számomra.

Nem jött felém senki. Az ablakba vágott kisded 
ablakon nyújtottak be ételt. Nem fogadtam el semmit. 
Meg akartam halni éhen. így mult el három nap. EI- 
gyengülten, tompa magamba zárkózással feküdtem ke- 
revetemen; . . . szemeim előtt koronkint fekete árnyak 
vonultak el. Azrael sötét szárnyainak érintései voltak 
azok! . . . »  Ha lehunyódtak szemeim, a nyitott mennyet 
látám hol rózsaszin fellegek között ült atyám, és Háfiz 
lantját baljában tartva, mig jobbjával felém intett; 
majd ismét felém terjeszté vágyó karjait s üdvtől ra
gyogó mosolylyal hivott magához. . . . Ekkor szár
nyaim kezdének nőni s én vágyó szívvel repültem 
feléje. De midőn közel értem hozzá, lecsuklottak ki
terjesztett karjai, arczát a rémület kifejezése torzitá 
el s atyámmal egyetemben, mint veszett eb elül, kez
dének ijedten iramodni. A rózsaszin felhő koromfeke
tévé változott, kebléből dördülő villám nyilait ki, mely 
lesújtott ismét a földre. . . .

Megsemmisülve ébredtem fel a borzasztó valóra.
Egyszerre haliám a zár nyikorgását ajtómban. 

Akaratlanul felnyitám szemeimet s oda tekinték. Ma- 
hommet lépett be, a hatalmas budai beglerbég.
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Láttomra elsáppadt arcza, szemeiből a düh villá
mai czikáztak felém. Nehány perczig állott mozdulat
lanul, azután kerevetemhez rohant, megragadta bal
jával ősz hajcsomagaimat s lerántott a pallóra Jobb
jában aczél horgokkal ellátott háromágu korbácsot 
suhogtatott.

— Húszezer aranyamat cseppenkint fogom ki- 
vásárlani véredből, átkozott boszorkány! . . . Kiáltá a 
düh rekedt hangján s elkezdé a borzasztó eszközzel mar- 
czangolni testemet.

Mint érzéketlen kődarab tűrtem az égető fájdalmu 
csapásokat, egyetlen sikoly vagy sziszszenés nem jött 
ki ajkaimon. Bizonyosan hittem, hogy megkell halnom 
e kínszenvedések között, s örültem minden új csapás
nak, mely közelebb vitt a megsemmisüléshez.

De midőn már eszméletem hagyni kezdett égető 
kínaim között, mint a fergeteg utolsó villáma cziká- 
zott át agyamon a bosszú gondolata.

— Boszulatlan inaradjon-e ö, ki ily undorger- 
jesztö féreggé bűvölt át ördöngös szereivel ? ! . . . Ne 
tudja-e meg ez ember soha, hogy húszezer aranyáért 
nem én csaltam meg öt, hanem saját favoritnője?!... 
Nem, ez eszmét nem tudtam volna elvinni magam
mal a másvilágra! . . .

— Megállj egy pillanatra Mahommet! . . .  kiálték 
a fogatlanság selyp tompa hangján. — Megállj, mielőtt, 
mint veszett ebet agyonvernél itt lábaid alatt, tudd 
meg, hogy nem én, hanem saját favoritád a bűnös.
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Ö volt, ki hatalmas vetélytársat látva szépségemben, 
pokoli kenőcseivel ily undok varangygyá bűvölt á t ! . . .  
Esküszöm Allah s a szent prófétára, hogy haldokló 
ajkaim nem mondtanak hazugságot! ............

Mohammet kezéből kiesett az ostor s mozdulatlan 
bámulattal, mint sóbálvány meredt reárn.

Szemeim körül azonban homályosulni kezdett 
minden, a tárgyak egy bizonytalan zűrbe folytak ösz- 
sze . . . eszméletem elhagyott.

Midőn magamhoz tértem, elborzadtam a gondo
latra, hogy még élek. Körültekinték. Kényelmes, csak
nem fényesen bűtorzott szobában, puha fekhelyen ta
láltam magamat. Testemen kötelékek szorítását érzérn, 
sebeim be valának kötözve. Ágyam mellett agg nő ült 
egy pélkében valami gyógyszerfélét kevergetve. Fel
eszméltemet észrevéve öröm mutatkozott jóságos ar- 
czán s szelíden fölém hajolva monda:

— Vedd ez orvosszert, szegény Hámár, ez eny- 
hitni fogja kínaidat. Egy nap s egy éje hogy lesem 
ébredtedet, már szinte halottnak hittelek.

— Bár az volnék!. . .  suttogám alig hallhatólagaz 
éhség és szenvedések szülte elgyengüléstől. — Vidd 
el orvosszeredet, én megakarok halni.

— Életünk fonalát Allah tartja kezében, az igaz 
hívőnek nem szabad azt széttépni erőszakosan, mig 
Allah jónak nem találja elmetszeni azt. — Felelt némi 
kenettel ápolónőm s ismét ajkaimhoz tolá a pélkét.
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Nem e vallásos szavak, de a kiváncs, vájjon 
mint büntette meg Mohammet favoritnöjét, vett vala 
reá, hogy bevegyem az orvosságot. Némi enyhülést 
érezék, az ébredtemkor beállott láz csillapulni kezdett. 
A kérdés már ajkaimon lebegett, de ápolóném meg
előzte azt.

— Tudom, szegény gyermek, hogy a megsér- 
tettnek édes a bosszú gondolata; vigasztald magad, 
te meg vagy bosszulva. Mahommet szavaidból gyanítni 
kezdé a valót. TölecL Zajdához rohant, a favoritnőhöz, 
s vallatni kezdé öt. Ez mindent reád utasított vissza, 
hogy mivel szived más szerelmével volt eltelve, ké
szebb valál szépségedtől fosztani meg magadat, sem
hogy Mahommeté légy. De a basa nem hitt szavainak, 
kínpadra vonatá öt s az ármánvos nő ott mindent ki
vallott. A basa bár szerette Zajdát, mint törvényes 
gyermekei anyját, de húszezer aranyát, mit szépsé
geddel együtt elvesztett, jobban sajnálta, semhogy 
biinét meg tudta volna bocsátani. Mahommet elöadatá 
vele titkos szereit, s Zajda hasonló sorssal bűnhődött, 
a minőt neked készített. Azután elajándékozta öt egy 
spahiának, hogy legyen örökös rabszolganő; számodra 
pedig kárpótlásul a háremfelügyelet tisztes szerepét 
tartá fenn.

Hetek múlva felüdültem s elfoglalám uj állo
másomat.

A csak év előtt is oly tündöklő szépségű Hámár, 
kinek lábainál Arabia első költője, mint a pálmák
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gerléje bűgta szerelmes panaszát, kinek szivében a 
költészet magasztos szárnyain emelt szerelem anda, 
édes ábrándja ütött tanyát, kinek ha ajkai dalra nyíl
tak, elhallgatott a kert illatos bokrai közölt saját éne
kén andalgó csalogány, hogy ellesse a legérzöbb szív 
dallamát; e Hámár, kinek lábnyoma porát csókolák fel 
szerelem-ittas ajkaikkal titkos imádói, most alig tizen
hetedik tavaszán, egy kéjencz föur szerelmeseinek örzö 
sárkánya. . . . E gondolat csaknem őrültté tön. De 
később még is megnyugodtam. Nem ohajtám többé a 
halált, sőt élni akartam s akarok sokáig, száz, ezer 
évig, az örökké valóságig, hogy legyek kínzó ördöge 
az emberi fajnak, mely egyenkint gyilkolta szivem 
boldogsága szülte gyermekeit s a sötét üres pokolba, 
mit kihamvadt szívnek gúnyol a világ, beszállásolák a 
bosszú dühös fúriáit, melyek lángostorokkal csapkodva 
maguk körül űzik ott őrjöngő tivornyáikat.-------—

Mahommetnek Zajdától egy fia is maradt. Ez volt 
Arszlán, ki atyja halála után a budai helytartósággal 
egyetemben engem is örökölt. Arszlán szépen bánt 
velem, tudta ö, hogy anyja mit tön velem, talán ezt 
akará szép bánás-módjával helyre hozni; de én nem 
feledtem e l , hogy ö Zajda gyermeke. Megvártam mig 
hatalma tetőpontra jutott; akkor, midőn legérzékenyeb
ben esett a csapás, buktatám meg öt. A g y a l á z a t  
g y e p é n  e k e z e i m m e l  f o j t o t t a m  me g  Z aj
da f i át .

De boszúm az emberiség ellen szakadatlanul tart
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s csak utolsó leheiletemmel szűnik meg. Ha ki közü- 
letek érezni akarja azt, ám adjon okot reá azzal, hogy 
mit most tőlem hallott, fecsegje ki Alinak.* — Yégzé 
beszédét az irtózatos nő , helyesen számítva ez utolsó 
fenyegetésével a r ra , hogy hallgatói közül bizonyosan 
óvakodni fog mindegyik felhívni maga ellen a rette
netes Hámár haragját.

*-# *
A fennebbi, jelen czikkünkhez okvetlenül szük

ségesnek vélt, kitérések után vegyük fel ismét tör
ténetünk folyamát.

Emlékezni fogunk, miként Mohammet a fekete 
szolga, midőn álmából felocsúdva úrnőjét Leonát Iz- 
mail karjaira borulva megpillantó, felugrott s észre
vétlenül kiosont a szobából.

A szerecsen szivét neme a féltésnek ragadta meg, 
ama oktalan, eszeveszett indulatnak, mely gyakorta 
akkor is belemarkol gyilkos körmeivel nyugalmunkba, 
midőn a féltett tárgyhoz semminemű előjogok nem 
kötnek, sőt olyakat nem is alkothatunk magunknak 
józan ésszel.

De Mohammet nem volt oly silány észtehetségü 
ember, hogy — midőn kissé hidegebb fővel rajta kapta 
magát ez indulaton — önmagát ki ne kaczagja.

Nem is volt gyermek már, közel állt az ötven- 
hez, bozontos gyapotszerü hajában már erősen mutat
koztak az ősz szálak s ébenfekete arczán s homlokán 
nem egy redő ült.
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Ha a vén gyermek szive a bájló szépségű Leona 
láttára megmozdult, nem csodálhatjuk, mig másrészt 
a nö szererencsétlensége is hatott reá.

Azt senki el nem tilthatja tőlem — gondolá ma
gában, — hogy titkon ne imádjam e nőt, bár uram Izmail 
birandja öt; de ez imádásom pontos és hü szolgála
tommal , s ha kell, éltem feláldozásával akarom tanu- 
sítni. A szép nö velemi megelégedését szerelme helyett 
veendem , s ez a vén Mohammetet ki fogja elégítni.

S így az indulatár ismét a józan apálynak adott 
helyet, mire a fekete azon szobába nyitott, a hol 
Ibrahimot feltalálni vélte ; nem is csalódott, a hü szolga 
ura véres fegyverei s öltönyeinek tisztogatásával volt 
elfoglalva.

— Isten hozott, fekete cson t! . . .  kiáltá Ibrahim 
az érkezőnek nyűjtva kezét. — Tudom, hogy csak a 
kiváncsiság vezetett hozzám.

— Az is, meg a régi barátság is. — Feleié Moharn- 
met szívélyesen szorítva vissza az egykori jancsár ke
zét, ki hajdanában mint szabad török sem vetette meg 
a szerecsen rabszolgát.

— Mindenek előtt — mond Ibrahim — fogd e 
tölt kulacsot s igyál, reményiem, hogy Alláhd nem 
fogja méreggé változtatni gyomrodban e nehány kortyot!

Mohammet ugyan sokat tartott arra, hogy ö igaz 
hivő müzülman, annál is inkább, mert neki is meg 
volt Ígérve a hűrik karjain élvezendő boldogság, de
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azért a kulacs csáb ajkainak még- sem tudott ellent 
állni s hosszu érintkezésbe tette velők magát.

— Kedvedért és egészségedre, Ibrahim, — 
mondá, ital után ráspolva torkát.

— Sa magad hasznáért!.. .  egészité ki nevetve 
a jó kivánatot amaz, maga is jót hűzván utánna a 
visszanyujtott kulacsból.

— Hallod-e, sötétség embere, ha prófétátok 
nem feledett volna a mennyei örömök asztalára nehány 
palaczk jó bort is felrakni, hidd el, sokkal több igaz- 
hivö áhitná paradicsomát! — Enyelgett Ibrahim.

— Miként beszélsz te ? . . . Szavaid úgy hang
zanak, mintha megszűntél volna a próféta híve lenn i? ... 
Kérdé bámulva Mohammet.

— Oly bizonyosan megszűntem az lenni, mint
hogy nem vagyok többé jancsár, hanem magyar hu
szár. — Válaszolt a kérdett.

— Hát urunk, Izmait? . . .
— Az is ép úgy van mint én. — Felelt a szol

ga. — S jegyezd meg, hogy urunkat nem Izmailnak, 
hanem Török Miklósnak; engem pedig Jancsár István
nak neveznek. — Tévé utánna.

— E szerint én most már az egyik giaurnak 
szolgája, a másiknak pedig barátja lettem? — Kérdé 
az ámulat kifejezésével a fekete.

— Nincs különben. Mert Pálífy ö nagysága, mint 
urunk az imént mondá, téged s ama szép nőt is mint 
hadizsákmányt ajándékozott volt neki s írást is adott
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arról, hogy szabadon rendelkezhetik veletek, mint 
tulajdonával. — Viszonza Ibrahim.

De a próféta tiltja, hogy igazhivö müzülman ke
resztényt szolgáljon! . . , Veté ellen a fekete.

— Ha tiltja, hát mért nem gátolta meg, hogy 
keresztény kézre kerülj ? . .  . Ha számolnod kell egy
kor vele, ezt mint igazolást a mérleg tégedet illető 
serpenyőjébe vetheted. Különben, ha pokolba kerget 
se törődj vele, ott is jobb lesz neked, mint másnak, 
mert nem kell annyira pörkölődnöd, hogy fekete légy, 
mint más szegény fehér léleknek. . . . Monda nevetve 
az exjancsár.

— Te még most is a régi bolond vagy, Ibrahim
— szólt a fekete kinálás nélkül nyúlva a kulacs után.
— De mond meg nekem: miként jutottatok ti ahoz, 
hogy a turbánt kucsmával cseréljétek fel ? . . .  .

— Ép ügy, mint te ahhoz, hogy eröszakolás 
nélkül nyűlj a boros edény után , mert belátod , hogy 
több lelkesedést nyújt, mint a borotvaélből készült 
hidoni átsétálás, — habár a világ minden rósz papi
rosát talpad alá rakjad is — a paradicsomba. A turbán 
nem védhette többé nyakunkat s a kucsma megótal- 
mazta azt a leszeléstöl! — Feleié Ibrahim.

— Hm — monda elgondolkozva a fekete.
Ibrahim nem várt több kérdést, hanem elmondá

mi közte s Ali basa között történt; utánna vetvén, 
miként szabadulása után egyenesen a magyar táborba 
szökött s ott hadi szolgálatot vön. Itt találkozott Izmaillal,
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latát s nem maradt el többé oldala mellöl, s most 
miután hadnagygyá lön, mint lovász szegődött melléje.

Az elbeszélés alatt a szerecsen többször nyűit a 
tiltott italt tartalmazó edény után s annak végeztével 
nem a legkönnyebb nyelvvel dadogá :

— Ibrahim! . . . vagy hogy is neveznek . . . 
nekem nem sok kilátásom van, hogy a próféta földön
túli boldogságának tüzénél sütkérezhessem, mondd 
meg nekem, mit kell cselekednem, hogy én is oly 
keresztény lehessek, mint te? . . .

— Mindenek előtt kevesebb bort kell innod; — 
felelt a kérdett komolyságot színlelve,— mert ez által 
nem csak hogy önmagadnak ártasz, elhomályosítván 
elmédet; hanem felebarátodat is megrövidíted, mint 
ime most engem, ki egyetlen csepp bort sem lelek 
többé a kulacsban.

— Az szomorú, igen szomorú dolog; — vágott 
közbe a fekete — mert mint veszem észre, ezen ital
nak azon tulajdonsága van, hogy minél többet vesz az 
ember magához, annál inkább kívánja annak folyta
tását! . . . .

— Ép ügy vagyunk ezzel — folytatá Ibrahim a 
megszakasztott beszédet— mint az igazsággal; minél 
inkább megizleltük azt, annál forróbban óhajtunk 
utánna. Azért atyafiak a bor s az igazság, annyiból, 
hogy amaz csaknem mindig emennek édes apja. Nemde
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a próféta nagy bolond volt, midőn a boritalt meg
tiltotta? . . .

— Hatalmasan nagy bolond volt! . . . dadogó a 
szerecsen kábult fővel.

— S tudod-e, miért tiltotta meg? kérdé Ibrahim.
— Mert akkor nem volt egyéb dolga . . .  viszonzá 

mámorosán a szerecsen.
— Szerencsétlen te ! . .. kiáltó az exjancsár . . . 

nem azért, hogy nem volt egyéb dolga,-hanem azért, 
mert tudta ő, hogy a ki a bort issza, az lassankint 
át kezdi látni a hályogon, hogy a mivel ö kecsegteti 
híveit, az nem egyébb, mint a földöntúli létre erő
szakolt szemfényvesztés! . . .

— Ezt nem értem, — mormoló Mohammet, nehéz 
fejét az asztalra hajtva — ezt soha sem olvasta fel az 
Imám a koránból.

Ibrahim belátva, hogy a szegény kimerült feketét 
a bor hatalma csakugyan leigázta, aludni hagyta őt 
azon reményben, hogy az élvezett bor s az ebből 
következett álom a különben évei daczára még izmos 
feketének testi s lelki erejét vissza fogják adni.

Azonban alig szenderült Mohammet a szöllönedv 
alkotta ködképek álomvilágába, már is belépett Izmait 
(k it , megbocsássanak olvasóim, e czik folytán még 
mindég e néven nevezünk) s szerecsen szolgája után 
tudakozolódott.

— Ott nyugszik ö; — mondó Ibrahim , kire szinte 
hatott a kulacs tartalma — ott nyugszik azjgazhivö

Törökvilág. I. köt. 13
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fekete müzülman, ki azon édes reményben hajlá nyu
galomra fejét, hogy mint fehér keresztény angyal fog 
felébredni. . . .

— De a mosdóvizet, mi ötét illetné, te fogod 
megkapni, könnyelmű ember! — rivalt szolgájára Iz
mai! — ki a legválságosb időpontokban temeted esze
det a kulacsba! , . .

— Igaz, uram; hogy mindhármunk esze is, kik 
itt vagyunk, beleférne e három kupás, üres kulacsba; 
de azért nálam még is maradna annyi, mennyivel szé
gyen nélkül rendelkezhetem szolgálatodra. — Válaszolt 
Ibrahim az ittas embereknél szokásos feleselési haj
lammal.

Izmail nem akarta ellenkezés által növelni a szol
gáján nyilatkozó bor hatását, ki a nélkül is minden 
tekintetben megérdemelte kíméletét; azért nyugodtabb 
hangon mondá:

— Jól van, megelégszem veletek, István; de ma 
estvére készen legyetek szolgálatomra.

— Akár a pokol kapuit is bedöntjük parancsola
todra, uram, ha csak a kulcsa ennél a feketénél nincs. 
— ÉIczezett Mohammctre mutatva s bokáit össze
verve az exjancsár.

* *
Izmail a nap hátralevő részét arra használta fel, 

hogy Pálffynál kihallgatást kérve, ennek felfedezte 
Leonáhozi viszonyát s egyszersmind némi reményét
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fejezte ki, hogy Ali basa kincseinek rejtekét képes 
felfedezni.

Pálífy nagy örömmel vette e nyilatkozatot, annál 
is inkább, mert az ország és pénztár kimerült állapo
tánál fogva a további hadviselés siikeres folytatásához 
nagy szüksége vala a pénzre.

— Rendelkezzél e czélra embereimmel, fiam. — 
Mond Pálífy, ki Izmailt, mióta keresztatyja lön, ren
desen e névvel szólitá.

— Köszönöm, nagyságos uram, lovászom és sze- 
recsenem elégségesek e czélra, csupán azon vén ba
nyára van szükségem mindenek előtt, kit tiszteid ma 
hajnalban a kutatás alkalmával fogtanak s a mosó kony
hába csuktak. E vén sátán nem más, mint a meghalt 
basa háremöre s titkainak egyedüli avatottja. — Vi- 
szonzá Pálífy ajánlatára Izmaik

— Igen ám, — felelt a tábornok, — de azon 
banya noha az ajtó kívülről zárva volt — a konyha 
ablakai erős vasrácsozaltal ellátvák és semminemű más 
kijárás onnét nincs — mégis nyom nélkül eltűnt. A 
gyanú az, hogy hihetőleg a kútba ölte magát.

— Azt nehezen tette; — kétkedők Izmail — 
különben hiszem, hogy reá akadok, csak az estet 
várom be.

— Én minden esetre, már hazám iránti szere- 
tetböl is síikért óhajtók kutatásaidnak. Mert ha e vár 
szerencsés elfoglalása mellett, még hadipénztáromat is

13*
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megtölthetném, jövő terveimnek csaknem biztosan re- 
ménylhetném végrehajthassák

— Bízzál bennem, uram vezér. Alinak rögtöni 
meglepetésében nem volt annyi ideje , hogy még kin
cseivel is bajlódhassék s rendes rejthelyét megváltoz
tassa; ezt pedig csaknem bizonyossággal gyanítom, 
sőt azt is, hogy a háremhölgyek szinte azon helyen 
lappanganak, mert Leona emlékszik, miként a harcz 
folyta alatt Háinár biztos helyre Ígérte vezetni őket. . . .  
Még azt bátorkodom kérdeni tőled, uram vezér, mi 
történendik e nőkkel feltalálásuk esetében? — Kérdé 
Izmaik

— Ki fogjuk cserélni őket alkalmilag keresztény 
fogoly nőkért. — Volt Pálffy válasza.

— Magam is ezt vártam , hogy határozni fogod, 
uram. S most még egyet: Jelen lészsz-e, uram, ma
gad a kutatásnál, avagy valamely megbizott emberedet 
rendelended oda. — Kérdé menni akarva Izmaik

— Légy te az én megbízottam, fiam. Nincs reá 
szükség, hogy ellenőriztesselek bárki által is. Ha 
sürgős teendőim s a tartandó haditanács nem gátol
nának , szeretnék magam is jelen lenni, de csupán 
azért, mert igen érdekel kutatásod eredménye. S most 
tedd előkészületeidet. Isten veled. — Mondá Pálffy s 
kezét nyűjtá az ifjúnak, mit ez , mielőtt a vezér gá
tolhatta volna , tisztelettel érintett ajkaival.

Az eredményről azonnal teendem jelentésemet,
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uram vezér. — Szólt meghajtva magát Izmail s tá
vozott.

Esti kilencz óra tájban Izmail két hü szolgája 
kiséretében, kik feszitö szerszámokkal s tolvajlámpával, 
sőt a szükség esetére fegyverekkel is elvalának látva, 
— a most Pálffy által lakott palotába tért be.

A palota ablakai ki valának világítva , az udvaron 
szövétnekek égtek, hol vidám lovászok enyelegtek a 
haditanácsban levő uraik koronkint felnyeritö pari
páit tartva.

Midőn az udvaron keresztül menő vállalkozóink 
között a csintalan nép megpillantá Mohammetet, han
gos kaczajra fakadt s jó kedvök stirii élezekben tört 
magának utat.

— Hol kormosodtál el annyira , szent öcsém ? . .  
Kérdéa csatlósok egyike a mellette elmenö szerecsent, 
ki négy évi Győrben lakta alatt meglehetősen meg
tanulta a magyar nyelvet, s nem is mulasztá el vissza 
vágni a tromfot, felelve:

— A pokolban , bátyám, honnét atyádfiai köszön
tetnek s üzenik, hogy szívszakadva várnak; különben 
jó dolguk van, mert télen sem fáznak.

A szerecsen szavait ismét hangos hahota követte, 
mi közben keskeny alacsony kapuzat alatt áthaladva 
egy második udvarba értek Izmail s szolgái.

Ez udvar sötét és elhagyott volt, valamint ama 
folyosó is , mely ez udvar egyik oldalával párhuza
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nyílt.

Izmail ez ajtóhoz tapasztó fülét s figyelt. Csend 
volt belül, csak egyszer tetszett neki, mintha a kut- 
láncz csörrenését hallaná.

— Még itt van , — suttogó Izmail kísérőinek — 
s most ügyesség és óvatosság. — E szavak után alig 
hallható zörejjel kettőt fordult a kulcs s az ajtó leg
csekélyebb nyikorgás nélkül felnyílt.

Mindhárman a sötét iirbe léptek s vigyázva be
hajtók ismét az ajtót.

A kűt csigáján függő lánczon koronkint mintha 
mécsvilág játszadoznék — s a kűt mélyéből egyes locs- 
csanások morajos viszhangja volt hallható.

Izmail egy pillanatra felnyitó tolvajlámpája szár
nyát, hogy megvilágítsa a tért, ha nincs-e valami 
gyanús, vagy akadály űtjokban s miután mit sem ta
pasztalt, ismét elrejté lámpáját s óvatos léptekkel a 
kút köperemzetéhez lépett társaival együtt.

Letekintve sajátságos látvány nyilt szemeik előtt.
Nehány ölnyire a víztől a kút téglával kirakott 

üredékének oldalában egy alig félarasznyira kiálló 
peremzetre olaj mécs vala helyezve, mely megvilágítva 
a környezetet, mintegy négy láb magas s két láb széles 
ajtószerü nyílást engede látni.

Nem kelle két másodperczig várniok, midőn a 
nyíláson egy fő vala látható, melyet kigyószerüen
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lefüggö szürkés hajazatáról azonnal Hámárénak lehete 
ismerni.

Mohammet a fő megpillantására összerázkódott, 
s oldalba döfve Ibrahimot suttogá:

— Ez ö, Ibrahim, a bosszú órája közéig.
Ez alatt Hámár nehéz börzacskót vetett a kútba, 

melynek vize a súlyos test beléejtése által magasra 
locscsant fel.

— így ni -- mormolá a vén — nyugodjatok itt 
békében szép aranykáim, itt nem fog háborgatni ben
neteket senki. Csak én tudom sirotok titkát, s e titok 
nekem sok mások tudását fogja megszerezni. Majd jő 
idő, midőn nedves sírotokból ismét kihalászunk benne
teket, hogy fényeteken hatalmas basák vásároljanak 
szerelmet, kéjt, rangot, buktassák ellenségeiket s 
árasszanak annyi rosszat és bíint a világra , a meny
nyien ti csak vagytok összevéve s egyenkint. De e 
giaur ebeknek nem hagyhattalak benneteket, mert e 
bolondok még templomot építettek volna belőletek Is
tenük tiszteletére , hogy oda járhassanak s leimádkoz- 
hassák bűneiket. Nem , nem , a ti hivatástok bíint s 
örökké bűnt termeszteni e földön; ti vagytok azon 
mag, melyet a sátán mint maszlagot szórt a nyomorű 
emberiség közé, mely mohón rohanva utánnatok, bírás— 
tok által megkábul s a bűn örvényébe s onnét a po
kol torkába szédeleg. Ti vagytok a csalétek, melyet 
horgára tűz a sátán, midőn kárhozott lelkeket halász 
pokla számára. . . .  Ki a napfénybe néz, elveszti ugyan
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de ismét visszakapja szemevilágát; de ki a te fénye
teken felejti pillanatit, az nem látja többé, mit az 
emberek ott fenn igazságnak, erénynek, vallásnak 
gúnyolnak ! . . .

S ti szép hurik ott benn a nehéz vasajtó mögött, 
kiknek beesett kiéhezett arczán a szabadulhatás két
ségbeesett vágya ü l , várjatok, várjatok még egy ke
veset , még nem száradt gyomrotok egészen hátgerin- 
czetekhez, még csak az éhenhalás elökínait érzitek, 
majd jö a többi is! . . Csak várjátok szép csendesen 
a jó, a kedves Hámárt, ki nektek ételt s szabadulást 
s szerelmesetek öleléseit fogja meghozni. Várhatjátok ti 
azt az utolsó Ítélet napjáig. Majd eljő szerelmesetek a 
száraz csontváz, melynek kéjes ölelései között ajkai
tokra fagy a halál lehellete! . . .  De addig csak tűr
jetek szépen, csendesen, mig Hámár ismét hozzátok 
jö ! . . . ha ha ha ! . . . — Kaczagott e borzasztó nő, 
mely a kút üregéből mint egy egész pokol hahotája 
hangzott fel.

— S most e kulcs is vándoroljon a kút mélyére, 
nehogy valami kiváncsi giaur meglelve azt , felzárja 
paradicsomotok ajtaját, szép húrik! . . .

A kulcs locscsanása hallatszék most a vízben, 
azután Hámár a veder lefüggö lánczába kapaszkodva 
lába hegyével a kút fenekére lökte a mécset.

Ismét szurok sötét lön, s pillanatnyi csend.
De csakhamar hallani lehete Hámár küzdelmes 

lélegzetét, a mint a lánczon felfelé igyekezett kúszni.
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— Résen emberek — suttogá Izmaik
Most Hámár már egészen a kűtperemhez ért s 

mint öltönye súrlódásából hallani lehete, átfeküdt hassal 
a kűtperemen.

Hallgatózni látszott. -  Itt emberek vágynak, vagy 
voltak, — mormolá — érzem a dögleletes légről, mit 
maguk körül terjesztenek. . . . Vissza, még nem va
gyok bátorságban! . . .

De e pillanatban vad bödintés rázkódtatta meg az 
ür boltiveit, Mohammet torkon ragadta Hámárt s a 
kútból kirántotta a földre.

Izmail most hirtelen felnyitá a lámpát, hogy 
megvilágítsa a küzdtért.

Hámár vénsége daczára még most is birt az 
Arabsnök aczélrugékonyságu izmaival, s dühösen védte 
magát Mohammet ellen, hosszú éles körmeivel szemeit 
iparkodva kivájni.

De most segítségre rohant Ibrahim is, s meg
ragadta vas markaival a nő kezét.

— Kössétek meg s dugjátok be száját, hogy ne 
bömbölhessen, — parancsolá Izmail.

— Nem fog ez soká bömbölni, — mondá Mo
hammet keblébe nyúlva s onnét nehány röf hosszú már 
hurokra vetett zöld zsineget vonva elő. . . .

— Ismered ezt Hámár?! kiáltá dühtől tajtékzó 
ajakkal a szerecsen, mellére térdelve a hörgő nőnek. 
Nem ismered? nem érzed meg rajta Arszlán-basa halál
izzadságát; elfeledéd már a szavakat, melyeket szederjes
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ajkai véglehelletével mondának, h o g y  h a s o n l ó  ha 
l á l l a l  f o g s z  m e g h a l n i ?  Azt vélted, hogy nem 
halja senki a haldokló utolsó hörgése közé kevert jós
latot? . . .  Ott álltam és hallottam én, mint lovásza a 
gaz ármányaid által legyilkolt basának, s megesküdtem, 
hogy jóslatának én leszek végrehajtója. . . . Nézd, e 
kötéllel fojtád meg ö t , ez által fogsz meghalni te is ! . . .  
Végzé beszédét Mohammet s a kétségbeesetten vergődő 
Hámár nyakára veté a hurkot.

— Megállj! . . . kiáltá Izmail. — Hagyd ö t , ha
lálát ügy sem kerülheti el ?! . : .

— Nem uram, tégy velem bármit, most nem en- 
gedelmeskedhetem, fogadásom szent, azt meg is tartom! 
— Monda határozott hangon Mohammet s mielőtt Izmail 
tettleg meggátolhatta volna, egyet csavart jobb kezé
vel a zsinegen , mit Hámár halálhörgése követett.

De vessünk fátyolt a nemesis boszuló kezének e 
működésére.-------

Nehány perez még s Hámár a tűlvilági biró 
előtt állott.

A keserű kehely, — melynek élte tavaszán, leg
nagyobb boldogsága közepette fenékig ürített tartalma 
megmérgezé szivét lelkét, — nem mentheti ki sötét 
tetteit. . . . Beteljesült rajta a már régi pogány böl
csek tapasztalat szülte mondása, hogy:

A büntetés, ha sántikálva bár,
Szünt’lenül a bűn nyomába jár.
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Mohammet a hulla szive tájára tette kezét, azután 
tompa hangon monda:

— Ez megszűnt verni. E szív nem fog többé a 
pokol számára sötét ármányokat koholni. ítéljen Allah 
irgalmasan feletted s felettem i s , kit bosszúja eszkö
zéül választott. Én teljesitém fogadásomat. Megboszul- 
tam Arszlánt. Szégyen-halála okozója s végrehajtó 
hóhéra kezeim között, ugyanazon zsineg által hidegült 
meg. — Most a hullát egy sarokba vonszolá s a konyha 
padlatán szétszórt szalmával befedé.

— Ezt nem kellett volna tenned , — szólt komor 
szemrehányással Izmaik

— A tett végre van hajtva. Ennek meg kelle
történni, mert úgy vala megírva a sors könyvében; 
melynek határozatain változtatni, nincsen a halandók 
hatalmában. — Felelt igaz hivő müzülman resignáczió- 
jával a fekete. — — — — — — — — —

— J ó , feledjük a dolgot. — Szólt Izmait s most 
a dologra fiúk; elsőbb én ereszkedem le a lánczon, 
aztán ti kövessetek a szerszámokkal; de előbb rete
szeljétek be a konyha ajtaját, nehogy hívatlan kiván
csiak által meglepessünk.

A parancs teljesítve lön; s előbb Izmail, utánna 
Ibrahim bocsátkozott a kútba. Mohammet maradt 
legutoljára.

A szerecsen nem nyomhatta el a borzadályt, 
egyedül érezve magát áldozata hullájával.
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Reszketeg kézzel ragadta meg a lánczot s kezde 
leereszkedni ő is a többi után.

Midőn azonban az említettük üreg torkolatához 
ért, hol Izmail s Ibrahim lámpájokkal elébe világítva 
várakoztak reá, ép azon pillanatban midőn a kűt fala
zata túlsó oldalán bal lábával lökést ada magának, hogy 
jobb lábát a nyitás párkányán megerősíthesse, a láncz, 
melyen teste egész sulyjával csüngött, mintegy lát— 
hatlan kéztől szétszakítva, csörömpölve hullott alá vele 
együtt a mélységbe.

A hatalmas locscsanás közé, melyet a szerecsen 
testének zuhanása okozott a vízben, ennek ijedt kiál
tása vegyült.

Izmail maga is e veszedelmes véletlentől meg
ijedve rémült arczczal világított le a kútba.

Ibrahim gondolat gyorsasággal bontá fel az övé
ről függő kötél tekercset s a vízben eviczkelö Moham- 
metnek hajitá le annak végét.

— Kapaszkodj meg gyorsan! — Kiáltá Izmaik
— Semmi baj! . . . felelt vissza a magához térő 

fekete. . . . Csak fejem zúzta be a láncz; lábaim fe
neket érnek, a viz alig ér derékig. Itt érzem talpaim 
alatt a kulcsot, melyet Hárnár beledobott a kútba. — 
S a szerecsen nem is várva további utasítást, gyorsan 
lehajolt s felemelte a kulcsot. — Vonjatok fel! kiáltá 
most — fogai közé szorítva a kulcsot belekapaszkodva 
a lebocsátott kötél végébe.

Nehány pillanat múlva az üregben állott Mohám-
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met és öltönyéről, csurgóit a viz, fekete homlokán 
piros vérszalag futott alá.

— Atkozott dolog — mortnogá prüszkölve s le
törölve a vért arczárói — hogy fejem bezűzott, az 
nem nagy baj, mert az csak begyógyulna; de miként 
jutunk most ki e pokol tornáczából ?!

— Igaz ; — monda kellemetlenül kapatva meg e 
tapasztalattól Izmail — az űt el van zárva mögöttünk!. . .

— Én azt tartom, uram — vágott közbe Ibrahim 
— erről visszajövöben is reá érünk gondolkodni, nekem 
úgy is lévén már egy gondolatom; — most ügy hiszem 
legczélszerübb volna kutatásunkat folytatni?

— Nem ügy; — viszonzá Izmail — az okos 
vezér gondol mindenekelőtt a visszavonulás esetére is. 
Hallasd gondolatodat Ibrahim. . . .

— E két kampóval uram, könnyen megmászom 
a kút ürfalát s a derekamra kötött kötelet fenn meg
erősítve könnyen kijuthatunk. De ezt csak visszatérő
ben tegyük, mert hátha Hámár lelke ismét eltépné 
addig. — Adá elő javaslatát Ibrahim nem csekély 
színezetével a babonás félelemnek.

— Jól beszélsz, Ibrahim; menjünk. . . . Szólta 
keskeny rézsűt felfelé vezető sikátoron előre indulva 
Izmail, mig társai követék.

E keskeny sikátor, melyen csak meggörnyedve 
haladhattak alacsonysága miatt, mintegy öt hat öl 
hosszú lehetett s egy ölnyi emelkedés után erős vas
ajtónál végződött.
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Itt meggyújtatá Izmail a szövétneket, mit maguk
kal hoztanak, mialatt ő gyorsan felnyitá az ajtót.

Most sajátságos megdöbbentő látvány nyílt sze
meik előtt. Öt hölgy az éh és szomj égető kínaitól 
gyötrötten, merev üvegült szemeikből mozdulatlanul s 
nagyrészt görnyedő helyzetükből bámultak a belépőkre; 
arczaik zilált vonásaik daczára bájoló szépség s ifjú
ság nyomait árulák e l ; de közülök egynek sem vala 
ereje már, helyzetét változtatni.

A három férfiú szive sajnálattal tölt el a nyomom 
teremtések láttára.

Izmail törökül szólitá meg őket: ne csüggedné
nek , negyed óra múlva meglesznek mentve.

Mohammet eltűnt a sikátoron, melyen jöttek, s 
rövid idő alatt a vízzel megtöltött vedret czipelte az 
üregbe.

Sorba kínálta őket, a száraz ajkak mohón élvezék 
az enyhítő italt.

Ez alatt Izmail szétnézett. A mintegy nyolcz 
négyszög öl térimeü boltozatos terem kövezete ron
gyolt, félig rohadt gyékényekkel volt beterítve, eze
ken foglallak volt helyet az éhhalálra szánt hölgyek.

Izmail tőre fogantyújával végig kopogatá a falat, 
egy helyen ép az ajtóval szemben tompa viszszhangot 
adott az.

— Itt még egy iiredék van, talán egy más titkos 
kijárás, Ibrahim ide a szövétnekkel. — Kiáltá Izmail.

A megvilágított fal vakolatán keskeny ajtószerü
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vékony négyszög repedés volt észrevehető, melynek 
közepe táján rozsdás vasszeg feje tűnt fel.

Izmail tőre markolatával a szeg fejére ütött, mire 
halk nyikorgással feltárult az ajtó, mely keskeny 
csigalépcsőre vezetett.

ízmail fogá a lámpát s a többinek maradást pa
rancsolva felsietett a lépcsőn, mely mintegy öt-hatszori 
kanyarulat után csak alig másféllábnyi széles ajtó előtt 
végződött.

Izmail megállt itt s hallgatózott. Úgy tetszett 
neki, mintha az ajtón belül valakinek fel s alá járó 
lépteit hallaná. Nem sokára megkülönböztethető a sar
kantyú pengést is.

— Ez lehetett Ali hálóterme , — gondolá — melyet 
most Pálffy foglalt el. . . . Tehát Alinak e titkát még 
sem bírta kifürkészni Hámár — folytatá gondolatait — 
szigorúan szemügyre véve az ajtót, ha annak zárját 
nem leli-e meg? . . . Nem sokáig kelle keresnie. Kissé 
kiálló, de a tölgyajtó barnult színétől alig elütő gomb, 
elárulá a titkot. Izmail megnyomta azt s az ajtó re
csegni kezde.

— Ki az itt? . . . kiáltá egy erős férfias hang 
a szobából.

— Én vagyok az, nagyságos uram; — válaszolt 
Izmail lámpájával az ablakrhélyedésböl, melynek táblá
zatába volt a rejtett ajtó alkalmazva, a meglepett Pálffy 
elébe lépve.
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— Hűimét termesz te itt Izmait, mint a kisértő 
lélek? — Kérdé el nem nyomhatva bámulatát a vezér.

— Uram vezér, feladatomnak megfeleltem. Ha 
látni s hallani akarsz, ám kövess! . . . Feleié Izmail 
az éji élményektől némileg izgatottan.

— A vezér csakugyan követte öt. Negyed óra 
múlva meggyőződött, hogy keresztfia nem üres han
gokat kongata előtte, midőn a basa elrejtett kincseiről 
szólott. Szivéhez ölelte az ifjút s atyai hangon mondá:

— Te nem csaltad meg bizalmamat, fiam. Fogadd 
a haza nevében őszinte köszönetemet, melynek e kincs 
felfedezése által újból nagy szolgálatot tettél. . . . Nem 
jutalmul, de elismerésem jeleül vedd ez aranytölt er
szényt s jutalmazd meg belőle hü cselédeidet is. . .

De Izmail vissza utasitá a nyújtott bőr erszényt, 
komoly, szilárd hangon felelve:

— Megbocsáss, uram vezér azért, mit mondandó 
vagyok. E pénz, mint nagyobbrészt e hazától rablott 
vagy sarczolt, a mi mindegyre megy — csak a hazát 
illetheti egyedül s neked nincs jogod azt más, mint 
honi czélokra fordítani. . . . Nem hogy el nem fogad
hatom ez ajándékot, sőt még én fogok húszezer arany
forintot mellékelni hozzá, melyet egykor még mint aga 
szereztem hadizsákmányból e haza földén. Ha ezt meg
tartanám magamnak, a legrútabb lopást követném el uj 
hazámon. . . . Nem térithettem meg előbb ez összeget, 
mert ez egyéb jogos tulajdonommal egyetemben szö
késem éjjelén győri szállásomon maradt elrejtve. . . .
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Most újra fellelém sértetlenül, mert a rejtek felfede
zetlen maradt. Egy óra múlva rendelkezésedre lesz ez 
összeg! — Végzé szavait Izmail meghajtva magát.

Pálffy újból megölelte az ifjút s megindult han
gon monda:

— Nemességed róladi legmerészebb fogalmai
mat is felülmúlja. A hon nevében elfogadom ajánlato
dat, melyért áldjon meg űj hazád Istene.

-** *
Másnap Izmail, Leona s a két szolga két heti 

szabadságra szóló útlevéllel Pozsonyba indultak.

Vége az első kötetnek.
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I.

Török Miklós.
April eleje volt s egyike ama gyönyörű verőfényes 
tavaszi napoknak, midőn az ember nem érzi jól magát 
többé a szoba szűk falai között s a felébredt szabad 
természetbe vágyik.

A sötétkéken átlátszó égen apró fehér felhöcskék 
úszkáltak, mint hattyúk a mély kék tó sima tükörén, 
szorgosan kikerülve az alá mosolygó égi testet, nehogy 
annak melegítő sugáritól pillanatra is megfosszák az 
új életnek, a halálábóli feltámadásnak örvendő ter
mészetet.

Az átmelegült lég hullámain kéjesen ringott a 
tavasz első dalnoka a pacsirta, vidám dalba öntve 
örömét s azzal csalva fel párját maga után a magasba.

A fák rügyei, bimbai kezűének kipattogni ama 
büvszerü illatárt terjesztve maguk körül, melynek be- 
szivásánál fokozódik az élet s könnyebb, sebesebb 
keringésbe jő a vér.

A kinyílt nárczisz, hyaczint s a szende kék ibolya 
virágai között koronkint langy déli szellő surrant el, 
mintegy édes titkokat suttogva a természet ez elsö- 
sztilötteinek, s mint szerelmes gondolatot seperve át 
a himport egyikről a másikra, s a tavasz e kedves

1 *
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gyermekei mintegy üdvözletül hajtogatok ékes fejecs
kéiket az óhajtott szívesen látott lenge vendég előtt.

Még az emberek is vidámabbak, kedvesebbek voltak, 
mintha az ö sziveikből is elűzte volna a bánat s fájdalom 
zord telét, a remény s az öröm tavasza, mintha az ö 
leikök fagyos éjére is meleg, veröfényes nappal virra
dóit volna; s miért ne ? . . . Hány szomorú tanyára 
hozta már meg a tavasz az eltűnt boldogságot; hány 
megholtnak hitt reményt éleszte fel a halál termesztő 
karjai közül új életre az első napsugár?! . . .

Csak a kárhozat sötét emberei lelkében van örö
kös té l , csak a bűn átkos tanyája felett nem tavaszo- 
dik soha.

Demeter Jolánt is kicsalta az üde tavaszi idő 
nagynénje kisded, de csínnal rendezett kertjébe. Jolán 
bár gyenge volt még, de még is birt már annyi erő
vel, hogy Iván karjára támaszkodva megtehesse az 
útat a kisded gyeppadig, melyre a gyengéd figyelmű 
öcs már előre puha meleg szőnyeget terített.

Oly bájoló volt e sokat szenvedett gyermek át
szellemült halvány arczával, melyre a nap meleg su
garai csakhamar gyenge rózsapirt öntének, s melyet 
a gyönyörű csigákban leomló szőke selyem fürtök 
aranyló fénynyel köritettek.

Szemeiben a boldog szerelem tudatának ábrándos 
öröm kifejezése tündökölt, mig szép metszetű ajkainak 
mosolya szebbé, bájolóbbá varázsolta környezetét.
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Karcsú termetét, az akkori divat szerint, könnyű 
szürke prémezetü kék pamutbársony dolmányka fedé, 
mely alul ezer ránczu barna rokolya folyt alá, láttatni 
engedve a sárga selyemmel kivarrott, piros szattyán
ból készült magas sarkú s hegyes orrú sarucskákba 
bűjtatott picziny lábakat.

Demeter György, bár csak egyszerű szatócs volt, 
mégis szerette leányát az akkori idők nemes kisasszo
nyainál divó öltözékben járatni; e tettét azzal indo
kolva, hogy miután neje szinte egy a szerencsétlen 
török világban elszegényült nemes családból született, 
ennek leányát, Jolánt, joggal megilleti ez öltözék. 
Mennyiben volt Demeternek e tárgyban igaza, itt nem 
tartozik hozzánk birálgatni;. annyi azonban áll, hogy 
Jolán finom, nemes magatartása s bájoló külsejéhez 
mértten ez öltözék is csaknem szegényesnek tetszett.

Vannak nők, kik bár a társadalom alsóbb réte
géhez tartozzanak, bátran hordhatnának királyi koro
nát; mig sokszor a legfelsőbb régiókban igen sületlen 
alakokkal találkozunk, kikből komorna , fodrász, szabó 
s a t. minden mesteri fáradtságuk mellett sem képesek 
olyan alakot teremteni, mely a nagyokat bámulni sze
rető tömeg várakozásának megfeleljen.

Jolán az elsöbbiekhez tartozott. Anyját, a házias 
bár de finom nevelésű Kemlei Saroltát, tiz éves ko
rában veszté ugyan el; de ez idő alatt is eleget tanult 
a fogékony gyermek , miből későbbi árvasága s atyjának 
nem épen fényes állása sem bírták kivetköztetni öt.
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A Kemlei család egyike volt Győr megye tekin
télyesebb nemes birtokos családainak, s nem egy vitéz 
harczos s lelkiismeretes tisztviselő szerepelt e néven 
a megyében s az országban. De a folytonos háborúk 
s szomorú belpártoskodások e családot i s , mint sok 
más ezeret, az elszegényülés örvényébe sodorták, úgy 
hogy Kemlei Menyhért egyetlen leányával Saroltával 
Győrben volt magát kénytelen meghúzni, ki is Deme
ter György édes atyjának házában vön magának szállást.

Az öreg Kemlei Menyhértet még azon szeren
csétlenség is é r te , hogy szemei világát vesztette s a 
gyámoltalan öreg életét ezentúl csak a jóság és szép
ségben egyiránt gazdag Sarolta tengette keze munkáival.

Az ifjú Demeter György szive, habár atyakint ö 
is csak szatócs volt, csakhamar lángra lobbanta szép 
és szerencsétlen nemes kisasszony iránt, mig Sarolta 
sem viseltetett közönbösséggel a derék ifjúhoz s igy 
fejlődött, az öreg Menyhért szives apai áldása mellett, 
e viszonyból ama tizenegy éves frigy, melyre Deme
ter György uram még mindig könyüs szemekkel emlé
kezett vissza. Sarolta rövid betegség után követte 
egy évvel előbb meghalálozott atyját, a tíz éves Jolánt 
s a három éves Ivánt hagyva hátra vigaszul a mélyen 
megszomorodott férjnek.

De a szép, lelkes, szelíd anya leányában túlélte 
halálát: — Jolán hasonmása volt mindenben anyjának 
s azért Demeter Györgynek szeme fénye.

E derék férfiú készebb lett volna bármi nélkü
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lözéseket tűrni, csakhogy Jolánjának mind ama józan 
kényelmeket megszerezhesse, melyeknek követelésére 
már származásánál fogva is jogosítva hitte öt. Pedig e 
szelíd kedves teremtésnek egyáltalán nem voltak kö
vetelései, s a mit érette atyja tön, azt mindig mint 
ennek túláradó szeretetéböl kifolyó kedvezést a leg- 
hálásabb szívvel vette.

De a leánynak ragaszkodó szeretete atyjához 
tetőpontját érte azon perczben, midőn atyja az Izmail- 
hozi szívviszonytól nem tagadta meg egyezését, sőt 
áldását rebegte a boldog párra.

Mit is nem tett volna meg e gyengéd apa a már 
sír szélén tántorgó gyermekének! . . . Saját életével 
váltotta volna meg az övét, saját üdvét adta volna 
leánya üdüléséért.

A fenntebbi időponttól Jolán boldog volt; boldog
sága feledteté vele a testi kórt, mely a megsemmisü
lés szirtje felé ragadta már ifjú élte törékeny sajkáját. 
Ha gondolt is koronkint a halálra, e gondolat nem 
ejtette kétségbe öt. Hisz tudta ö, hogy Izmail eljövend 
sírjához, s szinte édesnek képzelte pihenni azon hant 
alatt, melyen kedvese könyüiböl fakadandnak az em
lékezet virágai.. . .  Hitte ö , hogy Izmail csendes csil
lagos éjeken fel-feltekintend a menny ragyogó boltoza
tára, ha nem látja-e ott Jolánját, s mily boldogság 
lesz anyja oldala mellöl letekinteni onnét a magasból 
a szeretett ifjú vágyó szemei közé s egy hulló csilla
gon megküldeni az üzenetet, hogy átszellemült ked
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vese, mily boldog kéjérzettel várja lelkűk egye
sültét! . . .

De e gondolatok, miket korunkban nevetséges 
agybetegségnek nevezne e k é t s z e r  k e t t ő s  v i l á g ,  
— csak ritkán lepék meg Jolánt; a lélek fellelt nyu
godalma , a szív hite, reménye, boldogsága diadalmas 
harczot vívtanak a testi kór ellenében , mely mind
inkább hátrálni kezde a szeplőtlen érzelmű szerelem e 
szentelt hajlókától, s midőn Jolánnal, mintegy két heti 
távoliét után a veröfényes gyeppadon , hova Ivántól 
vezetve lepihent, ismét találkozunk, már az üdülés 
fele utján látjuk öt.

A leányka lábainál Dandó, a hü eb, foglalt he
lyet, s miután űrnöje oly kegyes volt, hogy parányi 
lábait termetes testére, mint zsámolyra, nyugaszsza, 
Dandó a boldog semmittevés kéjérzetével kezde süt
kérezni a napon.

Iván pedig szerte futott a kertben, nagy pusztí
tást vivén véghez a kinyílt virágok között, hogy nénje 
számára bokrétává rakja össze azokat.

— Jaj , Iván , mit mivelsz ? . . . Hisz mind le
pusztítod e szegény virágokat, melyek szintúgy ör
vendnek az életnek, mint mi, s te úgy bánsz velők, 
mint ellenséggel, holott ők, mint a felébredt tavasz 
hírnökei , legjobb barátink! . . . Azután tudod, hogy 
a nagynéni, mennyire szereti őket, s habár nem szóll 
is; de mindenesetre bánkódni fog a kegyetlen pusz-



9

titás felett, mit közöttök tevéi. — Monda Jola'n a fed
dés és szeretet vegyületes hangján.

— Oh! ne bűsulj, kedves Jolánom, a nagynéne 
maga is letépné számodra az egész föld kerekségének 
valamennyi virágát, ha tudná, hogy ezzel örömet sze
rez neked. S a mi azt illeti, hogy e virágok szinte 
szeretik az életet, mint mi; erre csak azt mondom: 
hogy miután nehány nap múlva ügy is meg kellene 
halniok, nem szebb-e reájok nézve, ha a te kebleden 
hervadnak el, mint itt a rideg földön, honnét a cseléd 
mint gazt a szemétre vetné őket?! . . . Okoskodék 
az élénk fuj, hatalmas virágcsokorral futva nővére elé.

— Különös eszméid vannak neked , kedves Ivá
nom, — felelt a leány, hálás pillanattal véve át a 
virágcsokrot, — de mond , hol szedted te mind ezt? . . .

— Magam is szoktam én néha gondolkodni — 
viszonzá a gyermek bizalmasan telepedve nénje mellé 
— de sokat tudok én olyast, mit tőled tanultam, midőn 
kórágyad mellett ülve, hallgattam ama szavakat, me
lyeket álmaidban rebegtek ajkaid.. . .  Hányszor mondád 
ilyenkor: „mily szép volna virágnak lenni s az ö ke
belén hervadni el.“ Tehát a virágra nézve mindenesetre 
boldogság inkább valaki keblén, semmint a földön 
hervadni e l ; s igy e virágok is boldogoknak érezhetik 
magukat, midőn kebledre tűzöd őket.

— Mily bobokat beszélsz, kedves Iván — mondá 
elgondolkodva Jolán; s azután mintegy más tárgyra 
akarva vinni a beszédet, kérdé: De hol van atyánk
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ma oly sokáig-, már délre jár az idő s máskor már 
rég honn szokott lenni? . . .

— Hm — felele titkosan mosolyogva a fm — 
tudnék én arra is felelni; dé atyám megtiltotta. Az 
egészből csupán annyit szabad tudnod, hogy ö Pálífy 
Miklós grófnöhez ment, megköszönni ama sok szép 
délszaki gyümölcsöt, mit a jó grófnő számodra kül
dött. . . . Istenem. . .  tévé hozzá a vidor gyermek pajkos 
sóhajjal — mily boldog az , kinek jegyese egy gróf
nőnek lehet keresztfia!

— Ezt bizonyosan a gyümölcsre vonatkozólag 
érted — szólt vidám mosolylyal Jolán.

— Eltaláltad egy kissé. Mert lásdd, midőn a 
nagynéne a küldött gyümölcsöket a nagy üvegszek
rénybe rakosgatá nagy elövigyázattal, én néztem 
öt, de bizony csak csupa időtöltésből, nem hogy vágy
tam volna utánnuk, ekkor betoppant atyánk s félre 
intve engem igy szóit: Tudod-e mi tulajdonságuk van 
e gyümölcsöknek? . . . Hogy igen ízletesek s egész
ségesek. Felelém én. — Atyám elnevette magát s azt 
monda : e tulajdonuk mellett van még egy más i s ; ha 
t. i. egészséges ember Ízleli, mind kipotyog a foga tőle. 
— Tudtam én, hogy ez csak tréfa atyámtól, de meg
értettem azt is, mi rejlik e tréfa alatt, ö nem akarta, 
hogy tőled, ki bizonyosan meg fogsz kínálni, elfogad
jak belőlük. Pedig akkor rosszul ismer engem atyánk, 
ha azt hiszi, hogy előled valamit képes lennék eltor- 
koskodni. — Végzé sértődést szinlö hangon a fiú.
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— Tehát ezért nem fogadtál el tőlem semmit? . . .  
S e gyümölcsök költötték elébbi sóhajodat?... Kérdé 
Jolán.

— Nem a gyümölcsök utánni vágy, hanem más 
valami! . . . Volt a felelet.

— S e  más valami, titok nemde, mit akkor sem 
fedezesz fel nekem , ha olyast Ígérek, min bizonyosan 
örvendeni fogsz...  . Faggatózék vidáman a kedves leány.

— Már azt az Ígéret minősége hozná magával. 
— Felelt Iván elrejteni akarván mosolyát, mi arczá- 
nak igen nevetséges kifejezést adott.

— Például, ha megkérném atyámat, hogy dél
után téged se hagyjon ki a sétakocsizásból.. . .  Enyel- 
ge Jolán.

— Ah! tehát te mindent tudsz már! — bámula 
a gyermek — miért kérdéd akkor, hol marad ma ily 
soká atyánk, holott ügy is tudod, miként kocsit s lo
vakat ment rendelni délutánra!

Jolán elnevette magát s vidoran tapsolva parányi 
kezecskéivel élénk hangon kiáltá:

— Lásd, hogy ismét kifecsegteltem veled titko
dat; én még csak ezentúl akarám kérni atyámat a ki- 
kocsizás végett, mitsein tudva atyám ebbeli határ- 
zatáról!

Iván vakarni kezdé fejét s komikus szomorúság
gal mondá:

— Most már bizonyos , hogy itthon maradok.
— Most az egyszer nem találtad el; — esék az
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aggódó gyermek szavába Demeter György, ki észre
vétlenül lépvén a kertbe, egy idő óta benső gyönyör
rel hallgatá gyermekei enyelgés.eit, főleg Jolán vidám
sága volt az, mi égi balzamkint hatott a gyermeke 
életéért oly régóta remegő gyengéd apa szivére. . . . 
E vidámság jele volt a visszanyert benső nyugalom s 
az élet boldogságábani hitnek, s az ebből eredő anya
gi üdülésnek. Az egykor téves alapokra fektetett elvű 
apa rég belátta már, hogy leánya betegségének oka 
a lélekben fészkel, hogy csak a lélek és szív sebeinek 
meggyógyulta ránthatja vissza a hervadó virágot az 
enyészet örvényének széléről. . . . Most nem kerülte 
többé a beszéd közt a múlt eseményeinek felemlitését, 
sőt maga volt a z , ki ügyes tapintattal vitte gyakorta 
a beszélgetés fonalát azon térre, hol Izmail nevét, 
tetteit okvetlenül bele kellett szőni a társalgásba; 
ilyenkor az üdülő gyermek arczain felragyogott az 
öröm sugára s pillanatai a forró hála néma s még is 
annyira megérthető kifejezésével függtenek atyja be
szélő ajkain. . . . Oly édesen esett a sokat szenvedett 
teremtésnek, hogy titkát nem kelle többé, mint orzott 
tárgyat, rejtegetni környezete szemei előtt; hogy sza
badon szöhette ábrándképeit a jövő boldogságról s 
atyja résztvevő szivével közölhette egyegy édes gon
dolatát, mely ott mindig gyengéd viszhangra talált.. .. 
Ha Izmail irányában méltánylólag, sőt hálásan nyilat
kozott Demeter, ha dicsérte eszét, bátorságát, szivét; 
ez nem a körülmények erőszakolta tettetésből eredeti,
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hanem ama Demeter által a legujabbi időkben átérzett 
való meggyőződésből , hogy a mint ez ifjúnak köszön
heti a bizonyos halál vagy gyalázattóli megmentését 
egész családjával egyetemben , ügy Jolán boldogsága 
s ez állal az ö jövő nyugalma is egyedül ez ifjú kezei 
között van.

E meggyőződéshez a benső becsülés is csatla
kozott; mert midőn magános óráiban bonczolgatni 
kezdé az ifjú tetteit ama végzetes éj óta , melyen öt 
családjával együtt Ali földönfutóvá tette, azt találta, 
hogy habár ezek egy részét a véletlen szülte i s , a 
többi, mely szabad akaratának kifolyása volt, egy
általán nem eredett nemtelen indokból.

Még egy , könnyen megbocsátható oka volt De
meter uram Izmailhozi hajlandóságának. Ö nem csupán 
jövendő vejél látta az ifjúban, hanem egyszersmind 
oly vöt, ki vitézsége s esze által nemsokára oly polcz- 
ra kíizdendi fel magát űj hazájában, melyen az egy
kori hir- s vagyondűs Kemlei család ivadéka ismét 
visszahelyezve látandja magát a sors csapásai által 
szétdult fényes és kényelmes helyzetébe. Sőt mintegy 
a gondviselés titkos újmutatásának tekinté, hogy az 
egykor dús család elszegényült ivadéka , ép egy meg- 
rablóinak kebeléből kivált ifjú által leljen kárpótlást.

Demeter a legfényesebb jövőt jósolta leendő ve- 
jének s e jóslatát gyakran közié Jolánnal, ki örvendett 
ugyan annak, hogy atyja oly érdekeltséggel viseltetik 
jegyese sorsa iránt; de lelkében nem a ' ragyogó,
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gyakran igen is hazug, boldogság képeit alkotá ma
gának , hanem azét, melyet a szerető s viszont sze
retett szív csendes, öntudatos nyugalma ád. . . . Ör
vendett ugyan Jolán is , ha Izmailt kitüntetés érendette, 
de ö ezek nélkül is szive változatlan szerelmével csüg- 
gendett ez ifjún.

— Ismét jó hirrel leplek meg édes gyermekem ;
— mondá Demeter megcsókolva leánya homlokát — a 
grófnétól jövök, ki ismét rendkívül szives volt irá
nyunkban. Először is, midőn utánnad kérdezősködve 
elmondám , mennyire vágyói már a szabadban élvezni 
néhány óráig a lanyha tavaszi léget, azonnal meg
ígérte, hogy ebédután rögtön rendelkezésünkre küldendi 
hintáját s lovait, hogy hova tetszik, kikocsikázhass s 
ezt minden szép időben megteendi, mig tökéletesen 
fel nem üdülsz. Én s e fecsegő kis szajkó itt kisé— 
rendünk! . . .

Iván e szavakra hálás örömmel csókolta meg 
atyja kezeit s azután ujongva futott ki a kertből, hogy 
a fontos örömhírt azonnal közölje nagynénjével.

— Ah! mily szeretetve méltóan kegyes a jó 
grófnő, midőn alig tudjuk a valódi okot, mely e kegyre 
érdemessé tön minket. . . . Szólt megindultan Jolán 
parányi hófehér kezét atyja oda nyújtott kezébe illesztve.
— S a másik jó hir ? . . . mert előbb azt mondád, hogy 
először. . . . Kérdé kedves kíváncsisággal tovább.

— A másik jó hir az — — felele lassan ejtvén



egymás után szavait az apa — a másik jó hir az, hogy 
a grófnő ép ma vette férje levelét Győrből.

— Ah ! mond önfeledten s egészen neki pirulva 
Jolán — akkor bizonyosan ö róla is i r t ! . . .

Az apa elmosolyodott leánya hevén, de nem akarva 
faggatás által még anélkül is gyenge idegzetét felinge
relni, szeretetteljes hangon folytatá:

— Igen ö róla is irt s pedig mily dicséröleg; a 
grófnő örömében elolvasta előttem az egész levelet, 
mely nem csak az apát, de a honfit is a legnagyobb 
örömre ragadta bennem.

— Oh! kedves atyám, siess közölni velem a levél 
tartalmat, ügy égeti már telkemet a tudvágy. — Mon- 
dá Jolán hizelgve hajolván atyja kebelére.

— Tehát, tudd meg mindenek előtt, Győr fel
szabadult az ozmán iga alól, a félhold helyén az or
szág lobogói lengenek, Pálffy hős seregei győztek; de 
a győzelem egy részben Török Miklós hadnagy uram
nak köszönhető! . . . Kezdé híreit elsorolni a mon
dottak feletti örömtől egészen átmelegülve Demeter.

— Lássd, atyám! — vágott közbe lelkesült arcz- 
czal az e pillanatban elragadó szépségű gyermek — 
lássd, hogy nem csalódtam, midőn lelkem egész bizal
mát helyezém ez ifjúban; tudtam én hogy szive nemes, 
karja vitéz és kitartó, tudtam én, hogy egyszer ki
ragadva ama durva, vad körből, melybe sorsa öt 
helyezé, egész lénye, tetteinek iránya nemes változá
son menend keresztül. Nem mondta ezt nekem senki,
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de lelkem egy benső ösztöne sugallá, hogy ez igy 
van. A következés megmutatta. Mint adok hálát Iste
nemnek, hogy ama végzetes napon, mely sorsunknak 
oly lényeges fordulatát eszközölte, meghallgatá az ég 
ama fohászodat: A d n á  I s t e n ,  h o g y  az  én e lö -  
é r z e t e i m  c s a l j a n a k  s a  t i e i d  m e n j e n e k  
t e l j e s ü l é s b e .  Sejtelmeid téged — részben leg
alább megcsaltak , mig az enyimek csaknem mind tel
jesültek. . . .  Ah, de hová is csevegek én — folytatá 
a föllelkesült leányka — kérlek, kedves atyám, foly
tasd híreidet.

Demeter engedett a kérésnek s folytatá :
— A fővezér Írja továbbá, hogy másik fontos 

szolgálata Izmailnak a basa kincseinek s elrejtett há
remhölgyeinek felfedezése. Ez utóbbiakat a vezér ke
resztyén foglyokért szándékozik vissza cserélni; a 
basa kincseit pedig a további hadjáratra felhasználni.. .. 
A kincsekből hasztalan kínálta jutalommal PálfTy e de
rék ifjút, ö mitsem fogadott el; sőt még húsz ezer 
arany forintot adott át a vezérnek, mit aga korában 
jogtalanul zsarolt s melyet megtartva nem akart uj ha
zája megrablója tenni. . . .

— Oh! atyám, látod most, hogy minden tette a 
megtérés csalhatlan bélyegét hordja magán. . . .  Vágott 
elérzékenyülten atyja szavaiba Jolán.

— S mindezekért — folytatá Demeter — PálfTy 
tizennégy napi szabadságot adott Izmailnak; hogy mire 
szándékozik ez időt felhasználni? arról nem szól a levél.
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— Azt is tudom én , — vigyázz r e á , atyám; ö 
még ma közöttünk lesz. Szivemet ismét megragadta 
csalhatlan sejtelme, mely azt súgja: Jolán, te még ma 
látni fogod öt.

— S ha most az egyszer még is csalódnál? veté 
ellen Demeter.

— Nem, nem lehet, most épen nem csalódhatom. 
Lehetlen, hogy szivem e szent öröme, mely egész 
lényemet felmagasztalja, hiű, csalóka érzés legyen. 
Lelkemben a mai naponi viszontlátásnak nem csak re
ménye, de hite is él. — Viszonzá lelkesülve Jolán.

— Legyen neked a te hited szerint! . . . Yégzé 
a társalgást Demeter, leányát karjaira fűzve, hogy 
ebédhez vezesse öt.

Délután előállott Pálffyné fogata. Jolán a Duna 
mellé kívánkozott. Nehány perez alatt a kényelmes 
hintó csendes léptetve haladott fel s alá a Duna part
ján, hol már szép száma gyűlt össze a sétálóknak, 
élvezendök az üde tavaszi napot s gyönyörködendok a 
remek kilátásban.

A Duna még mindig magasan já r t , hordva ma
gával a tavaszi árt, s bár ez zavarossá tévé vizét, de 
arcza fénylő és sima volt, mint a gyakorlott udvaronezé, 
ki mocskos szenvedélyeit ámító mosolylyal tudja álczázni* 

A partok közelében a dunai malmok kerekeinek 
egyhangú zúgása közé a garat kelepelése vegyült 

Törökvilág. II. köt. 2



egy~egy jókedvű molnár kurjantásával, ki bort ivott, 
mert elég a vize.

Amott feljebb a farkasvölgyi partokon apró halász 
csónakok sürgődnek a füzesek közt, az áradásokba 
ívás végett nyomult halakat szedve hálóikra.

A várossal átelleni parton pedig, ott, hol most 
a szépen rendezett és ápolt liget áll, — de mi törté
netünk idejében nem volt egyéb mocsáros fűz- és 
nyárfa erdőnél — ott haladott egy kisded utas csapat 
a rév felé; — e csapat két lovagból s egy gyalog- 
hintót emelő négy egyénből állott.

Az utasszállító naszád az innenső parton vesz
tegelt , mig a révészek kedélyesen poharazgatva mu
lattak az úgynevezett révkorcsmában, mely is a „nagy 
pontyához vala czimezve.

A mily vizszomjas állat a ponty, úgy hogy a 
fulladásig lakik ez elemből, ép oly borszomjasok va- 
lának a révészek, a „nagy pontyé véghetlen tisztelői.

A korcsma ajtajához legközelebb ülő révészek 
egyike meglátta ugyan a tülparti révházhoz támasztott 
lobogóval integető utast; de feleslegesnek találta erről 
még egy időre bővebb tudomást venni, s nem is 
figyelmeztetve társait, tovább dőzsölt.

Azonban Demeterék is észrevevék a túlpartról 
átkelni szándékló utasokat, s Demeter, ki elég ismerős 
volt már Pozsonyban, hogy tudja a révészek tanyáját 
i s , megállitá a „nagy ponty“ előtt fényes fogatát s 
bekiálta a korcsmába;

-  18 —
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— Holla! emberek, a túlparton utasok várakoz
nak, nem mozdul itt senki?! . . .

Demeter uram nem a maga, különben elég tekin
télyes egyéniségének, hanem a fényes fogatnak kö
szönhette egyedül, hogy a révészek darabosabb fele
letével nem találkozott, a kik is nem tudva kivel van 
dolguk, lassűdan kitámpászkodtak a naszád felé.

Becsületes negyedóra telt bele, mig a nem leg
jobb állapotban levő vizi jármű lassú evezöcsapásoktól 
hajtva elkezdé előbb renyhén felfelé küzdeni magát a 
víz ellenében, s aztán nehány száz lépésnyi haladás 
után kanyarodni a Duna közepe felé.

Demeter uram éles szeme rövid vizsgálódás után 
felismerte a lovas alakok egyikében Izmailt; de óva
kodott e felfedezését leányával tudatni. Attól félt ö, 
hogy Jolán e törékeny járműben a ragadó ár vészes 
hullámain tudva jegyesét, aggódni fog élete felett s ez 
aggódás káros rázkódtatást szíilend idegrendszerében.

De Iván, ki a kocsis mellett ülve már egy darab 
óta ernyökint szeme fölé terjesztett tenyere alól, 
figyelt a tűlparti társaságra, egyszerre csak heves moz
dulattal visszafordult s élénken kiáltá:

— Minden törökszilvádba mernék fogadni Jolán, 
hogy ö a z ! . . .

— Ismét a gyomrodon jár az eszed, rósz fiú! 
vágott Iván szavaiba Demeter, ki azonnal átértette, 
miben akar e fiú fogadni.

A gyermek elszégyelte magát s hallgatott.
2 *
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De Jolán kiváncsa fel volt már annyira költve, 
hogy még egyszer áttekintve a túlpartra, azonnal fel
ismerte Izmailt, ki tüzes ménén türelmetlenkedve lo
vagolt fel s alá.

De az eszes leány tudta azt i s , hogy atyja aggó
dik miatta, s bármi nehezen esett elfojtani örömét s 
az e közé vegyült tiirhetlen félelmet, mégis egész 
szinlett nyugodtsággal monda:

— Nemde, kedves atyám, megvárjuk itt míg a 
naszád átszállítja amaz utasokat, én még ily széles 
vizen soha sem láttam ilyesmit. . . .

Az apa leányának e higgadt hangon ejtett nyilat
kozata által meg volt némileg nyugtatva s örömmel 
egyezett a kívánságba.

Azonban a dagadt folyam árja sebesen ragadta 
magával lefelé a naszádot, úgy hogy csak jó félóra 
múlva köthetett az ki, mintegy ezer lépésnyire leebb 
a révtől.

E mellett a fellegvár tornyai felett fenyegető ala
kokban kezdenek tornyosulni a felhők, mig a Duna 
tükre fel nyugodtnak Hainburg felé elsötétült, jeleid, 
hogy ott már a habfodrokba kapaszkodott a vihar.

Demeter ijedve látta e jelenségeket; de magába 
fojtá aggodalmát; azonban Jolán figyelmét sem kerül
ték azok ki s ez nem tudott annyira uralkodni félel
mén, hogy az szavakba ki ne törjön:

— Ah! bár csak ne mozdulnának addig, mig
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el nem vonul a vihar! . . . szóla szorult lélekzettel a 
megfélemlett leány.

— Nem is mozdulnak ők; — válaszolt nyugta- 
tólag Demeter — a révészek igen gyakorlottak ilyes
miben s ha bár mint sürgetné is az utas, ily elö- 
jelenségek között el nem lökik a parttól naszádukat. 
Azután még messze is vannak a révhez, beletelik jó 
félóra, míg vontatva bár jármüvüket, leküzdik a sebes 
ellenárt, s akkorra rég kitört a vihar, mely ellen 
biztos menedéket lelhetnek az utasok a révházban. 
Mi pedig siessünk haza felé, kedves Jolánom, mert 
a már ott jövő durva szélroham igen veszedelmes 
lehet egészségednek. — Yégzé Demeter felfelé mutatva 
a Dunán, melyen mindinkább közelebb látszott seperni 
a vihar a felkavart hullámot, s jelt ada a kocsisnak, 
ki sebesen hajtott el haza felé.

Midőn ismét szobájába vezeté Demeter halovány, 
szótlan leányát, ennek egy esdö pillanatával talál
kozott, melyet a gyengéd apa azonnal megértett. 
Kalapját s botját véve homlokon csókolá Jolánt, menet
közben mondva:

— Kitekintek kissé a Duna partjára, megnézendő 
mi történik az utasokkal. Légy nyugodt leányom, 
rövid idő múlva hirt hozok. . . .

Mire Demeter, bár igen gyors léptekkel hala
dott, a folyam parijára ért, a sárgás fakó felleg-cso- 
portozat már elfedé a napot, ama sajátszerü világi-
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tásba helyezve a tájat, mely rendesen a hirtelen jövő 
nyári vihart szokta megelőzni.

Demeter végig pillantott a kavargó folyam sárga 
hullámain s csaknem jéggé fagyott ereiben a vér, 
midőn a naszádot az utasok-, a gyaloghintó s két pari
pával terhelten már csaknem húsz ölnyire a parttól 
látta küzdeni az árral s fergeleggel. A gyaloghintóba 
fogózva egy magas sugár hölgy állott, fehér fátyolét 
vadon lebegtette a szél. A lovakat egy szerecsen s 
egy huszár tartották erősen kantáraiknál; a remegő 
állatok hosszú serényét kúszálva kavarta ide amoda a 
dühöngő zivatar. A naszád farán karcsú huszártiszt 
vezette erős gyakorlott kézzel a kormányt, mig a hajó 
elején hat révész evezett teljes erejéből, de hol egyik 
hol a másik oldal evező lapátai, — a mint egyegy 
hullám tarajos hátára kapta a recsegő jármüvet — 
nem érve a vizet, csak a levegőben csaptak el.

Demeternek torkába szorult a lélekzet e borzasztó 
jelenet láttára s sáppadt arczczal mormolá :

— Ez valóságos Isten kisértés, ők menthetlenül 
veszve vannak! . . .

v A mindinkább növekedő hullám átátcsapott a hajó 
orrozatán, szétporló cseppeivel mintegy felhőbe boritva 
pillanatra az evező révészeket.

Most a villanyterhelt nehéz felhőből vakító villám 
czikázott a túlsó liget óriás nyárfái közé, s irtózatos 
dördiilet rázkódtatta meg a léget, mintha Isten hatalmas 
szava nyugalomra akarná vezényelni a fellázadt elemeket.
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Demeter elképedt s keresztet vetve magára a 
„nagy ponty" korcsma ajtajához hátrált.

— Isten legyen nekik és nekünk irgalmas; nincs 
menekülés, ha csak csoda által nem. Rögtön megered 
a zápor, az megtölti vízzel a hajót s ők elülnek. . . . 
Gondolá hideg verejtékét törölgetve homlokáról De
meter.

Csakugyan a dördület után a haragos sárga felhő 
színe sötét szürkévé ^változott hirtelen s a zápor oly 
erővel kezde omlani, hogy lehetlen volt öt lépésnél 
tovább látni.

Demetert a remény utolsó csilláma is elhagyta. 
Betántorgott a csapszékbe s ott egy fal melletti lóczára 
rogyott, fejét tenyereibe hajtva.

— Szegény, szerencsétlen leányom! . , . zokogá 
érzékeny fájdalmai közölt, mig körülötte mindenféle 
ajkú hajósnép borozgatott — durva tréfákkal fűszerezve 
mulatságukat.

— Mily vidám, mily mosolygó volt lelked csak 
egy óra előtt is, mint maga a gyönyörű tavaszi nap; 
de mint erre: úgy lelkedre is sötét fergeteg vonult, 
mely széltiprással fenyegeti virulásnak indult reményed 
virágait. . . .  A természet, ha a romboló vihar el
vonult felette, kiujul ismét s frissebb, ragyogóbb 
színezetű virágszönyeggel fedi el a rombolás nyomait; 
de vájjon lelked letarolt virányaira felmosolygand-e 
ismét a remény sebhegesztö napja?!.. .  Nem az soha 
többé! . .. — Tépelödék a szegény apa. — Ha Izmail
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merészsége áldozata lesz, ha Isten csodát alkotó karja 
a bizonyos huliámsirból ki nem ragadja öt; te-is mint 
a reményvesztett hajós az élet tengerén, a fájdalom 
hullámsirjába fogsz temetkezni utánna, szerencsétlen 
gyermekem! — S a nyomoré, kétségbeesett apa, mintha 
már leánya ravatala mellett állana , csaknem hangosan 
kezde zokogni.

E közben künn a zápor zúgása közé bele vegyült 
koronkint az ég harsonája, mintha végítéletre akarná 
felriasztani évezredes álmaikból a mély sírok lakóit. 
Mindinkább sötétülni kezde, a csapszékben meg kelle 
gyújtani a mécseket

— Irgalom szent Istene! könyörülj rajtunk! . . . 
Imádkozott hangosan Demeter, midőn ismét borzasztó 
csattanás rázkódtatá meg az épületet, mely a durva 
tömegnek ajkaikra fagyasztá a trágár dalokat, mikkel, 
mintegy gúnyolni akarták a felháborodott természet 
haragját.

Néma csend lön pillanatig, mely alatt a felhő— 
szakadásszerű zápor, mintha hatalmas kéz zárta volna 
el az ég zsilipjeit, hirtelen megszűnt. E jelenet meg
lepte a csapszéki társaságot s mindnyájan az ajtó felé 
forditák szemeiket. De most leirhatlan rémület kapta 
meg a félmámoros, babonás hajósnépet, midőn az 
ajtó hirtelen feltárultával, víztől csepegő koromfekete 
alak rohant be azon.

—- Hah! az ördög! orditának némelyek gyors 
ugrásokkal iramodva az ellenkező ajtó felé, mig má
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sokat kötve tartott helyeikhez a rémület, mely torz 
sáppadtsággal ült ki arczaikra.

— Segítség, ha emberek vagytok! . . . kiáltá a 
fekete, ki nem volt más, mint az úszással megmene
kült Mohammet. — Szaporán, hozzatok kötelet, rudat, 
csáklát, Ök még tán megmenthetők! . . .

Az emberi hangokra nehány magyar hajós fel
eszmélve csalódásából felugrált és sietett a mondott 
eszközök után; mig Demeter a rögtön felismert szerecsen 
láttára s szavaira gyermek könnyűséggel szökött ki az 
ajtón s két ugrással a parton termett. Borzasztó látvány.

A hatalmas folyam, mintha egy egész pokol tü
zelne medre alatt, még folyvást forrongott s haragos 
hullámai élethalál tusát látszának vívni egymással.

A parttól nehány ölnyire hánykódott a felfordult 
naszád, melynek fenekébe hét ember kapaszkodott 
görcsös elkékült ujjakkal.

Demeter pillanata villámgyorsan siklott végig a két
ségbeesés dúlta arczokon;de Izmail nem vala közöttük.

A szikra, mely mármár meggyújtandó vala lelké
ben a remény világitó szövétnekét, kialudt ismét s a 
szerencsétlen apa a csalódás keserű, tompa fájdalmával 
tekinte lefelé a Dunán.

— Hah! mi az ott?! kiáltá most — megpillantva 
egy a fehér habfodrokból felfelmeriilö fekete négy- 
szögű tárgyat, melyen mintha két ember csüngne, 
kiknek egyike ember feletti erővel iparkodott a part 
felé vonszolni a mondott tárgyat.
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Demeter mint szél iramodott lefelé a part hosz- 
szában; midőn oda ért, hol a két egyén küzdött a 
fenyegető halál ellen, az egyikben azonnal felismerte 
Izrnailt, a másikat nem látta soha.

De ott állott ö most a nélkül, hogy segíteni tudna.
Ez alatt a veszély nöttön nőtt. A fekete tárgy, 

mely nem vala egyéb, mint az általunk már érintett 
gyatoghintó, az ár és hullám által egyenesen egy 
mintegy már csak harmincz lépésnyire horgonyzó dunai 
malom kereke felé sodortatott.

— Szent Isten! ö szemeim előtt fog elveszni! — 
jajveszékelt összekulcsolt kezeit görcsösen szorítva 
mellére Demeter s kiáltani akart, de a szó nem tudott 
kihatolni remegő ajkain.

Minden, mit tenni birt az volt, hogy letérdelt a 
parton s imádkozott, mit? kiért? . . .  azt maga sem 
tudta zavart elméje s kétségbeesett szivével.

Ekkor erősen rázta meg valaki vállainál fogva s 
fülébe dörgé e szavakat:

— Fogd meg e kötél végét, bár ki légy is em
ber, itt életet kell megmenteni! . . .

S a félig eszméletlen Demeternek vékony alattság- 
kötél végét hurkolá hirtelen kezére Mohammet, mig 
eldobva a tekercset — a másik végét egy pillanat alatt 
derekára csatolta s egy merész ugrással a zűgó hul
lámok közé veté magát.

— Hála neked, mindenható Isten! . . .  ők meg
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lesznek m entve!.. .  Rebegé Demeter s minden erejét 
össze szedve bele kapaszkodott a kötélbe.

Ez alatt Mohammet felbukott a mocskos hullámok 
alól s mint kigyó oly könnyen és sebesen űszott a 
bukdácsoló gyaloghintó felé.

Nehány perez s a kötél rendeltetése helyén meg- 
vala erősítve.

— Hűzdd! . . . kiáltá most Mohammet a süvöltő 
viharon keresztül; mit azonban rögtön meghallott az 
elfojtott lélekzettel figyelő Demeter s elkezdé minden 
erejével vonszolni a part felé a mentő eszközt.

Mohammet s Izmail elbocsájták a gyaloghintót s 
úszva iparkodtak támogatni az abba kapaszkodott ön
tudat nélküli hölgyet.

A part el lön érve. Izmail lábai feneket értek.
— Szabadítsd ki kezeit a palankin oszlopából 

Mohammet, — monda Izmail mialatt karjaiba ölelte 
az áléit hölgyet.

Mohammet nagy erőfeszítéssel bírta csak fel
nyitni a hölgy görcsösen összeszorult ujjait.

Most Izmail, mintha csak kéjfürdöböl jönne, köny- 
nyü, ruganyos ugrásokkal szökött fel terhével a parton.

— Ah! kegyelmed itt, Demeter uram? — Kiálta 
meglepetve Izmail, megpillantván az elébe siető halo- 
vány férfiút.

— Igen, az Isten ide vezérlé lépteimet, Izmail; 
— rebegte Demeter; — de az Istenért siess, jöjj utánnam; 
mert e nőn segítni kell, különben rögtön meghal!
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Izmail gyors léptekkel követte a „nagy pontya 
felé siető férfiút.

De Mohammet hátra maradt s nem bírva kiemelni 
egyedül a vízből a parthoz vonszolt palankint, lele
bukva a víz alá elkezde abban keresgélni valamit.

Végre egy hosszúkás ébenfa szekrényt hűzott ki 
onnét s azt nagy megelégíiléssel vetve vállaira ö is a 
„nagy pontyé felé tartott

Itt azalatt Leonát, — kit ügy is felismertek már 
olvasóim — a csaplárosné magán szobájába vivék s a 
házbeli nők ápolására bízták, mig maga a csapiáros 
orvos után szaladott.

A felfordult naszádba kapaszkodott révészek is 
s Ibrahim szerencsésen megmenekültek. Ember-élet 
nem veszett, csupán Izmail s Ibrahim paripái lőnek a 
vakmerő merénylet áldozatai.

Mig a csaplárosné s nöcseléde Leonát ápolák, 
azalatt a megmentett férfiak a felgerjesztett hatalmas 
kandalló-tüz mellett kezdék szárogatni vizes öltönyei
ket s melengetni a nem épen leglangyosabb fürdő által 
megdermesztett tagjaikat.

A révészek egyáltalán magyarok lévén, meg volt 
bennök is ama nemzetünkkel közös tulajdon, hogy a 
mint a vész előjeleit megvetni szokták , úgy ha egyszer 
csakugyan belesodortatnak s szerencsésen kimenekül
nek , az átélt események felett kaczagni s élczelni 
szoktak.

ügy történt itt is. Miután a kandalló tüze kívül-
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rül, nehány pohár bor pedig belülrül elkezdé a ki
állott halálos veszedelem hidegét olvasztani, azonnal 
felcsattantak a habár nem legfinomabb zamatu élezek 
s az ezzel karonfogva járó kaczagások.

Izmail és Demeter egy kis mellékszoba kandalló
jánál ültek s halkan beszélgetének egymással.

Az ifjú ember arcza ugyan síri halovány volt, 
de nyugodt, mint befagyott tenger színe; de volt még 
is valami, mi ez arezon — bár alig észrevehetőig 
— majd mint az öröm derűje, majd ismét mint agga
lom homályos lehellete vonult át.

Izmail örömét, hogy viszontláthatja lelke esz
ményképét, ellensúlyozta a nővére kétséges helyzete 
feletti aggodalom.

Most hirtelen felkelt és körültekintett az ifjú, 
azután hevesen mondá: Ah! a palankinról megfeled
keztünk! . . .

— Talán benn maradt valamit?... Kérdé Demeter.
— Minden vagyonom a palankin ülése alatti lá

dába vala csukva. Úszásunk közben többször meg- 
tapogatám e ládát, sértetlen volt; de partra léptemkor 
megfeledkeztem róla. Ha az alatt elsodorta az ár a 
palankint; koldussá vagyok téve! . . . Viszonza némi 
aggalommal Izmail.

Ekkor lépett be Mohammet az ébenfa szekrény
kével hóna alatt s átnyujtá azt urának.

Izmail meginduítan öleié keblére a szerecsent.
— Becsületes hü szolga, megérdemled, hogy in



30

kább barátomnak nevezzelek; mert nem csak éltemet, 
hanem vagyonomat is megmentéd. . .  . Szólj mit tehetek 
éretted, visszaadjam-e szabadságodat? . . .

— Jó uram, én szabadnak csak Nűbia sivatagain 
érezhetném magamat; de az oda vezető üt el van 
zárva örökre előlem. Kit onnét egyszer a bitor erő
szak kiragadott, az nem látta többé az o á z o k  karcsú 
pálmáit, annak talpait nem égette többé a sivatag forró 
homoka. Megnyugszom végzetemben s szabadnak ér- 
zendem magamat, ha a z t  szolgálhatom, kihez szere
tet és becsülés köt; s ez te vagy uram s nővéred 
Leona. Szolgálatotokban szép leend nekem az élet s 
édes megosztanom veletek veszélyt s örömet. Számol
hattok hűségemre utolsó lehelletemig s legfőbb jutal
mam megelégedéstek s bennemi feltétlen bizalmatok 
leend! . . . így szónokolt az egyszerű fekete rab
szolga, fellelkesülve ura meleg ölelése állal, mig 
pilláin két könyíi rezgett, talán az elsők azok óta, 
melyeket még anyja emlőin sirt vala.

Ez alatt Leona visszanyerte eszméletét s a meg
érkezett orvos a beállott lázt bár nem halálosnak, de 
igen is veszélyesnek találta. Arról, hogy más helyi
ségbe vigyék öt, e pillanatban szó sem lehete. Leo
nénak tehát maradnia kelle a „nagy ponty" bérlönö- 
jének gondviselése alatt, ki mennyre földre Ígérte, 
hogy mint saját édes gyermekét ápolandja a bájoló 
hölgyet. A derék nő azonban ama egyetlen körül-
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menyben talált fennakadást, hogy a reá bizotl beteg 
szavait nem érti. De erről is segítve lön. Mohammet 
szinte a „nagy pontyaban volt maradandó úrnője szol
gálatára.

A szerecsen arcza sugárzott az örömtől a parancs 
vételekor; szive a boldogságtól szétpattanni készült. 
Most midőn már tudta, hogy Leona szabad, hogy öt 
urához nem szerelmi, hanem csupán testvéri kötelék 
fűzi, elaludt keblében a féltés hydrája s az érzéki 
gerjehnek gyulasztotta láng tisztább, szentebb fényben 
kezde fellobogni szivében.

Oh ne higyjétek , hogy a legdurvább kebleket is 
ne legyen képes szelid s nemesekké átvarázsolni a 
szerelem, mely, mint a példák ezrei tanúsítják, már 
számtalanszor üzé a vezeklés oltárához a legmegrög- 
zöttebb bűnösöket s teremtett a megvetett gyávákból 
hősöket, kiken bámulva függtek koruk szemei s kik
nek neveit a dicsőség eltörölhetlen betűivel véste fel 
az utókor számára a történelem.

Mohammet nem remélte s nem is remélhette soha 
szerelme viszonzását; az egyszerű ember józan agya 
rég meghányta e körülményt s tisztába jött önmagával. 
0 boldognak érzendette magát azon tudatban, hogy 
Leonát nem bírja senki, hogy körülötte lehet folyto
nosan, hogy ellesve vágyait teljesítheti azokat, hogy 
virraszthat álmai biztossága felett s a vész pillana
tában saját életét vetheti a koczkára, hogy meg
mentse öt.



32

A megelégedés egyetlen pillantása, egyetlen 
mosoly az imádott ajkakról volt az , miért szerelem- 
szomju lelke esengett s mi megnyerve a földi mennyet 
volt képes varázsolni életére.

Titka annál édesebb volt, minél inkább hitte, 
hogy szive mély aknáiba emberi szem bepillantani nem 
képes, hogy felfedezze ott a kincset, melyet fukar 
féltékenységgel rejteget a világ előtt.

Pedig csalódott a szegény szerecsen.
Midőn Izmail a Leona melletti maradás parancsát 

kiadá Mohammetnek, nem kerülte el figyelmét a szolga 
arczjátéka, s az ifjú éles, tapasztalt szeme azonnal 
behatolt a szív mélyébe s gyanítni kezdé, mi ott tör
ténik; de e gyanú nem költött egyéb határzatot lelké
ben, mint azt: hogy ittléte napjaiban figyelmes szem
mel kisérendi a szerecsent s csak azon esetre távo- 
litandja öt et nővére oldala mellől, ha ennek nyugalmára 
s biztosságára nézve veszélyesnek találandja öt.

•i'f
*

A fenntebb elősorolt események igénybe vevék 
az a nélkül is még rövid tavaszi nap hátralevő részét 
s a szegény Jolán lázas nyugtalansága már csaknem 
tetőpontját érte el, midőn az estszürkület beálltával 
még mindig hasztalanul várakozott atyja visszatértére.

Iván örömest elment volna kémlödni a vesze
delem színhelyére, ha atyja határozott parancsa nénje 
oldala mellett nem marasztja öt. Azt azonban még is 
megtevé, hogy minden két három perczben az utcza-
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ajtóhoz lopózott végigtekintendő az utczán, ha nem 
jö-e még atyja.

Végre, midőn már a nagynéne a mécs meg
gyújtásával foglalkoznék, berohant Iván mondván:

— Jön atyánk! . . .
— Egyedül ? . . . Kérdé remegve Jolán.
— Egészen egyedül. — Feleié szomoruan az öcs; 

mert ö is inkább szerette volna másod magával meg
térni látni öt.

Jolán a feleletre tenyereibe hajtá arczát, talán, 
hogy annak halotthalványságát elrejtse nénje szemei 
előtt, ki ép most lépett a meggyújtott mécscsel a szo
bába, hogy az asztalra helyezze azt.

A nagynénét nyomban követte Demeter György.
Lépteinek neszére felugrott Jolán ülhelyéröl s 

egy kétségbeesett kérdő pillantást vetett atyjára.
Ez mosolygó arczczal közeledett leányához s 

megfogva annak jéghideg kezét szelíd, biztató hangon 
mondá:

— Kérdő pillanatodra, nehány perez múlva itt 
lesz a felelet. Bízzál leányom, a jókat nem bagvja 
el Isten !

Jolán kebelét atyja szavaira az öröm édes sejtel
me kapta meg s mig karjait hálásan fűzé atyja nyaka 
körül, szemei annak vállain keresztül, váró kíváncsi
sággal tapadtak az áttelleni ajtóra.

Nem sokáig kelle várakoznia; mert ki az ajtón 
Törökvilág. II. Köt. 3
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kívül állott, nem kevesebb nyugtalansággal leste a 
pillanatot, hogy keblére ölelhesse a szeretett leányt.

Demeter kibontakozva leánya karjai közül nehány 
lépést tön az ajtó felé s egyet köhintett. — — —

A jövő pillanatban a legszeretöbb két szív do
bogott egymás irányában.

Másnapon déltájban az ifjú párt a már czikkünk 
elején említettük gyeppadon bizalmas közelségben ta
láljuk egymás mellett ülve. Pillanataik egymáson függ- 
tenek, kezeik egybe valának fűződve.

Jolán arczán a visszatérő egészség üde pírja a 
tavasz mosolygó rózsáira emlékeztetett, mig szemeiből 
a fellelt boldogság fénylő napja hinté sugarait szerel
mese alakjára, leolvasztva annak különben merev, 
hideg vonásairól az oda szokott szigorú kifejezés 
fagyát. Izmail arcza csaknem gyermekded volt e pilla
natban, alig lehete reá ismerni. Ajkain vonzó, édes 
mosoly lebegett, mintha a szeretett leány forró csókja 
maradt volna függve azokon. A tiszta, márvány sima 
homlokon a borii legparányibb árnyalata sem mutat
kozott s szemei részegítő kéjjel látszottak beszívni 
kedvese reá lövelt pillanatainak delejét.

Sokáig szótlanul függtek egymáson élvezvén a 
szerelem világának ama kábító édes perczeit, melynek 
néma, szent csendét retteg megbontani az ajk.

Végre meleg kézszoritás s halk sóhaj után Jolán 
tőré meg ezüst csengésű hangján a csendet: .
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— Mint megjutalmazta az ég e pillanat üdvével 
hosszú szenvedéseimet, kedves Izrnail! . . .

— Ne nevezz engem többé e néven, szeretett 
Jolánom; — szólt közbe az ifjú, ajkaihoz érintve a 
leányka kezét. — Midőn egész múltamat elődbe tár
tam, midőn megismertettem veled lelkem legbennsöbb 
redöit is, nem szépítve semmit, nem ámítva szivedet 
bárminő csekély körülmény elhallgatása avagy palásto
lása által, midőn könyelmü szivem akaratos és önkény
telen tévedéseit, bűneit, s durva lelkem sötét, ár- 
mányos, nagyrészben végrehajtott terveit felfedém 
előtted; elbeszélésem utolsó szavával elakarám temetni 
a nevet is, melyhez múltamból annyi bűn, annyi szenny 
tapadt. Engedd tehát a feledés öröksötét fátyola alá 
rejtenem e nevet is, hogy múltammal egyetemben tör
lődjék ki emlékünkből. . . . Tekints engemet úgy, 
mint ki a halál hosszú, sötét éjjéböl csak most szüle
tett ez új életre s nevezz engem ez új élet kereszt- 
ségében nyert nevemen, nevezz engem Mi k l ós  nak!. ..

Jolán szelíd szerelemmel hajtá fejét kedvese keb
lére s mosolygó ajakkal rebegé:

— Igen, Miklósom, én egyedül e néven foglak 
szólitni ezentúl.

Az ifjú kisimitá szerelmese homlokából a dús 
csigákban leomló szőke fürtöket, hogy a hála csókját 
illessze reá, midőn hirtelen mint kígyó csípésre ráz
kódott össze.

A fürtök félresimitása által szabaddá lön Jolán
3  *
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halántéka, melyen, mint keskeny vérszalag, hosszúkás 
behegedt sebhely lön látható.

Jolán ijedten tekinte kedvese elsáppadt arczára 
s szorongva kérdezé:

— Mi lelt, Miklósom? . . . Arczod hirtelen oly 
halovány lett, rosszűl érzed magad? . . .

Miklós felelet helyett tenyereibe rejté arczát, 
hogy könyeit elfedje.

Most fedezte fel először, hogy durva elragadta
tásának következménye, a csepkével ejtett seb helye, 
mint örök szemrehányás maradt meg Jolán halántékán.

A jó gyermek ezt eddig szorgosan iparkodott 
elfedni az által, hogy dús ftirteit halántékaira függve 
hordozá.

Jolán gyanitni kezdé kedvese fájdalmának okát; 
de a szerető nőkkel közös ama finom, gyengéd tapin
tatánál fogva, — melylyel a rajtok ejtett s rég meg
bocsátott sérelmet a feledés fátyoléval takarva ipar
kodnak szeretteiket az önszemrehányás kínaitól meg
menteni , — mintha mit sem gyanítana, újból ismételte 
kérdését, hozzá téve még:

— Hál nincs-e bizalmad hozzám, édes Miklósom, 
hogy változásod okát közöld velem ?

Miklós levette arczárói kezeit s Jolánra te
kintett. Szemeiben annyi keserű önvád, arczárói oly 
mélyen átérzett fájdalom vala olvasható, hogy a sze
rető leány csaknem sírva fakadt felette.

Miklós ajkaira nem jött szó, Némán hajolt kedvese
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felé, félresimitá újból a fürtöket annak halántékáról s 
ajkait a sebhelyre illeszté.

A megindult leány két égető könyüt érze végig 
peregni arczán, melyek, mint a keserű megbánás leg
beszélőbb tanúi hullottanak alá az edzett férfi szemeiből.

Volt Miklósnak e fájdalmában valami, mi ha egy
részről hasonló fájérzetet költött is Jolán szivében, 
másrészt mégis, mint csalhatlan tanujele az ifjú őszinte, 
nemes szerelmének, jól esett neki.

Meg van a fájdalomnak is gyakorta a maga költői 
édessége, mely azt nem csak elviselhetővé; hanem 
tekintve annak indokait, még kedves emlékűvé is teszi 
előttünk.

Az ifjú keserűsége már csaknem hangos zoko
gásba tört ki, midőn Jolán kibontakozva karjai közül 
galambszelid szemeit reá függesztő s a szerető szív 
szemrehányó hangján mondá:

— Miklósom, én megértettem nemes lelkedet, 
melyben e csekély karczolás látása fájó emlékeket 
költött. De keserved e tűláradása nehezen esik szivem
nek, mert azt kell hinnem, hogy szerelmem nem képes 
kitörleni emlékedből ama perczet, melyben nem rósz 
szándokod, hanem tűlbuzduló heves véralkatod, — 
mely harczias életedből könnyen magyarázható, — 
meggondolatlan teltre ragadott.. . .  Oh! én édes öröm
mel emlékszem mindig ama pillanatra, melyet maga a 
felettünk uralgó végzet látszott előidézni a végre, 
hogy legyen két egymásért teremtett szívnek egybe-
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kotö lánczszeme. Mond, ha vájjon találkozott volna-e 
szerelmünk valaha ez esemény nélkül? . . . Nem let
tünk volna-e én s atyám e nélkül a basa aljas ármá
nyainak áldozatai? . . .  Oh! hidd meg édesem, a min
denható kezét látom én ebben is, kinek tudta nélkül 
nem görbül hajunk szála s nem hull le madár a tetöröl, 
miként az Írás mondja.

Azután — folytatá hizelgöleg törölve le kedvese 
arczárói a könyeket — nem szült e tetted semmi 
rosszat; sőt ép ellenkezőt eredményezett.

Ha szeretsz engem, Miklósom, ügy fogod tekin
teni ezután e jelentéktelen sebhelyet, mint ama első 
szikrát, melyből szerelmünk boldogító lángjai lobog- 
tanak fel s látása inkább öröm — mintsem íajérzettel 
töltendi be lelkedet. Ugy-e, megígéred ezt nekem 
kedves Miklósom?! . . .

Az ifjú magánkívül lön ragadtatva az angyaltiszta 
lélek e szavai által s örömtől felbuzduló lelkének 
mosolya keresztül ragyogott szemeinek könyfátyolán, 
mint a napsugár, mely az ég megszakadozott felhőin 
töri át magát. Leomlott Jolán lábaihoz s kezeit az 
övéibe ragadva imádatszerü hangon rebegé:

— ügy áldjon Istenem, drága angyal, a mint 
szavaid szivem fenekére hatottak; a mint e drága 
sebhely örökké magasztos szerelmedre fog emlékez
tetni s arra, hogy mennyivel tartozom neked e szerel
medért. . . . Nem fogom feledni azt boldogságunk 
csendes óráiban, nem egymástóli távollétünk szomorú
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napjaiban, nem a csaták vészes viharai között, hol 
édes szerelmed tudata fogja aczélozni karomat, hős 
lángra gyújtani szivemet s edzeni kitartásomat, hogy 
el ne csüggedjek, mig — most már közössé vált — 
nemzetünk szabadsága kiviva nem leend! . . . Méltó 
akarok lenni hozzád, szerelmedhez drága gyermek; a 
mennyire e föld porának embere méltó lehet az ég 
egy tiszta angyalához s annak szeplőtlen, szent érzel
meihez! . . .

— Ismét túlragad szived buzgósága, kedvesem;
— vágott az ifjú szavaiba az ennek lelkesültsége által 
szinte neki pirult leányka s felkényszerítve térdelő 
helyzetéből az ifjút, keblére hajtá fejét félhangon re- 
begve tovább:— Te rég kiérdemlőd szerelmemet, ha 
az, mielőtt még szót válthattunk volna egymással, már 
mint a növény csirája a magban, nem szunyádon volna 
kebelemben. Első hozzám ejtett szavad volt a nap első 
éltető sugara, mely előcsalta rejtekéböl e csirát, hogy 
legyen vidáman zöldellő növénnyé, mely balzamos 
illatú virágokat teremjen számomra! . . . Te két Ízben 
tevéd a koczkára érettem életedet; először, hogy a 
kéjvadász basa hatalmából kiragadj; másodszor, hogy 
nehány órával hamarabb részesíts láthatásod üdvében! . . .

A leányka még többet is akart elősorolni, de 
Miklós forró csókjával zárá le a beszédes ajkakat.

— Jó — folytatá ismét szavakhoz juthatva Jolán
— látom nem akarod, hogy tovább is soroljam még 
nemes tetteidet, melyeknek szivem csak csekély jutái-
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mát nyújthatja; de légy meggyőződve, hogy annak 
minden dobbanása tiéd s hogyha halandót egy rokon
lény szerelme boldogítani képes, úgy én minden erő
met oda fordítandom, hogy e czélt irányodban el
érhessem. —

Török Miklós öröm s üdvittasan zára még egy
szer kebelére a lelkesülése e pillanatában tűlvilági 
szépségben tündöklő hölgyet s szent esküt tön Istene 
előtt lelkében, hogy e tiszta angyal boldogságát ön
tudatosan megzavarni nem fogja soha.

Nehány nap múlt a szerető pár fenntebbi be
szélgetése után, midőn a szent János egyház bejára
tánál,— mely akkor tájban a pozsonyi magyar lakos
ságnak volt plébániája — kiváncsi néptömeg kezde 
gyülekezni.

Valamint a mostani, úgy az akkori kornak is 
megvoltak a maga ácsorgói, kiknek egyéb foglalkozás 
hiányában föfeladatuk volt, ott lenni minden előforduló 
látványságnál s a látottak és hallottakból alkotni szebb
nél szebb meséket, melyeknek elregélésével a tömeg 
könnyenhivöségének rovására tündökölhessenek, vagy 
a csapszékek törzsvendégeinek erszényére jóllak
hassanak.

A révészkomp elmerülése s az abban levő utasok 
s hajósok csodálatos megmenekülése, valamint az ily 
kora tavaszszal még szokatlan égiháboru és vihar bő 
anyagot nyújtottak a mohó hirlesöknek, kik azután,
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mint jelenkorunk újdondászai, a mint kinekkinek me
részebb vagy termékenyebb képzereje és ékesszólása 
engedé, alkottak különféle változatokkal és eltérésekkel 
bámulandó szép regéket, melyekbe azután úgy bele
beszélték magukat az illetők, hogy utoljára hallgatóik
kal egyetemben, ők maguk is elhitték az utolsó betűig 
mindazt, mit elmeséltek.

Az egyház előtt ácsorgók nagy része is ily hir- 
kacsákból állott, voltak azonban közöttük tisztes kiné
zésű polgár, és polgárnők is, kik többnyire a hét 
órai miséről jővén, megakarák — ha már itt vannak 
— várni a mi történni fog.

Hogy velők együtt soká ne gyötörtessünk a kí
váncsiságtól, ám hallgassuk meg ama hosszú kék 
ködmönbe öltözött már kissé hajlott korú férfit, kinek 
nyirett bajuszától gyéren árnyalt szájából, mint gátot 
tört patak vize omlott a szó.

— Tudom én azt jó l , mert apámtól is számtalan
szor hallottam, ki pedig szinte tudós magister ludi 
volt, valaminllegesen én — hadard büszke önérzettel 
ütve mellére a szóló — hogy nincs fekete ember más 
a világon , mint a kiben a sátán lakik. —

A körülálló vénasszonyok, de még a korosabb 
férfiak nehánya is rémült pillanatokkal csüngve a fontos 
férfiún megfélemlett bizonytalan kézmozdulatokkal ve- 
tének keresztet magukra. E közben az exmagistcr 
folytatá:

— Mert az ő testüknek koromfeketesége nem
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ered mástól, mint hogy a sátán, mielőtt lakásátvenné 
bennük, elaltatja őket s igy álmukban három nap és 
három éjjel a pokol kéményének füstjére akasztja, mig 
tökéletesen meg nem feketédnek.

Általános borzadály.
— Az ilyen ember azután a bennlakó sátán ne

vében és hatalmával csoda dolgokat követhet el. Ott 
voltam én a „nagy pontyában s láttam ezen saját két 
szemeimmel, midőn a fekete amaz utasok kíséretében 
a Duna túlpartján megjelent, s meg is jósoltam azon
nal, hogy még ma akármi, de valami rendkívüli tör
ténői fog. Nos?! . . . Csalódtam-e?! . . .  Ki látott 
valaha olyan menyköhullást és égiháborűt, midőn még 
alig ment el a Duna jege? . . .  Ki látott még valaha 
megmenekülni annyi embert sértetlenül a Duna köze
péről , oly borzasztó vihar és felhőszakadás közepette 
s midőn a vizen házmagasságnyira dagadt a hullám?... 
Ezt mind ama fekete cselekedte. . . .  0  támasztotta a 
szélvészt, talán csupa mulatságból; ö ragadta ki a 
halál torkából az elmerülteket talán lelkűk üdvössége 
rovására. S ezt a feketét ma itt akarják megkeresztelni 
ez egyházban. Vigyázzon szavaimra minden ember, 
hogy azon pillanatban, melyben fejére öntik a szent 
kereszt vizét, a sátán borzasztó pukkanással szökik 
ki belőle, s a fekete egyszerre ismét fehérré változik, 
de azonnal szörnyet hal. . . .

Oh! oh! . . . morga a tömeg sáppadt arczokkal 
tekintve egymásra.
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— Azután pedig — folytatá rövid szünet után, 
mialatt fontos arczczal kémlé az előidézett hatást, a 
magister — még egy megtért pogány huszártisztet 
fognak a Győrből idekerült Demeter György szatócs 
leányával összeesketni. Ennek is szomorú vége lesz; 
mert még boldogult apámtól tudom, hogy ha keresz
tyén leány habár megtért pogánynak is nyújtja kezét, 
azon pillanatban, midőn a pap a stólával az oltár előtt 
kezeiket összeköti, a menyasszony karja azonnal töbül 
elszárad. . . .

A magister ez utolsó szavait sajnálkozással vegyes 
ijedelem hangjai követék; de a beszéd még is annyira 
felfokozta a tömeg kiváncsiságát, hogy a világ minden 
kincséért sem távozott volna egy is a bekövetkezendő 
rémüleles dolgok színhelyéről.

A magister mellé azonban még beszéde közepette 
furfangos arczu, rövid zekés és hetyke kucsmás 
fiatal férfi furta magát, ki a beállott csendet felhasz
nálva tettetett elfogult hangon kérdé a tudós magistert:

— De mondja meg hát kegyelmed, hova lesz a 
sátán, ha már egyszer kiszökött a fekete emberből?!. . .

A magister felhúzott szemöldökkel meredt a kér
dőre; azután fölénye teljes tudatának hangján válaszola:

— Az ördög, szép öcsém, ismét visszamegyen 
a pokolba , a honnét jött.

— Ha ezt is apjától hallotta kegyelmed, akkor 
én a kegyelmed apjának tudományáért nem adok egy 
török párát; mert az ördög, miután a feketéből ki
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űzetett, rögtön a körülálló bámulok valamelyikébe bú
vik , a kinek a nélkül, hogy három napon s éjen át 
füstölődnék, azonnal oly fekete lesz a bőre mint a 
szurok. . . . Monda fennhangon az ifjú ember.

A hallgatókat a tudós magisterrel egyetemben 
uj bámulat kapta meg, melyet felhasználva az ifjú ,— 
ki nem volt más, mint egy Wittenbergába utazó de- 
breczeni diák — észrevétlenül eltűnt a tömeg közül.

— Hm, — mondá a magister ismét összeszedve 
magát s szinte örvendve e szerencsés véletlennek, mely 
által a nem teljesülhető, légből kapott jóslat általi 
hitele lerombolását látta meggátolva. — Hm — e fiatal 
gyerköcznek igaza van; mert most már csakugyan 
emlékszem, hogy hallottam magam is ilyes formát 
apámtól, s minthogy fehér testemben lakozó keresz
tyén telkemet nem szeretném a sátán minden hatal
máért feláldozni, én magam részéről jónak látom tá
vozni innét. —

Két perez múlva, mintha a vihar seperte volna 
szét a habonás és vakhitü tömeget, egyetlen ember 
sem vala látható az egyház közelében, csak a távolabb 
utcza sarkokról lesék a bátrabbak az egyház felé kö
zeledő nászmenetét Demeteréknek.

Regényünk szűk körénél fogva nem foglalkoz
hatunk ezúttal a násznép leírásával; csupán az ifjú 
párról akarunk nehány tollvonással megemlékezni.

Jolán karcsú termetét egyszerű fehér selyem 
öltöny folyta körül, mely regényünk korának divata
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szerint láttatni engedé az ezüsttel hímzett piros szaty- 
tyán sarukba bujtatott parányi lábacskákat, melyek oly 
kellemmel lépdeltnek a durva kövezeten-, hogy korunk 
ruganyos szőnyegekhez szoktatott sálon hölgyei ineg- 
irigylendelték volna tőle a kecses mozdulatokat. Vállait 
részben, bizonyos negédes csínnal panyókára vetett 
fehér prémzetii füszin bársony dolmányka fedé, mig 
gazdag aranyló csigákban leömlő fürtéit egyszerű 
fehérzöld menyasszonyi koszorú ékité.

Jolán minden negélyzése nélkül a menyasszonyi 
elfogultságnak lépdelt vőfénye az ifjú Pálffy Pál karjain, 
ki Török Miklós iránti vonzalomból örömmel vállalta 
e tisztet magára.

A leányka arczán egyetlen kifejezés uralkodott : 
a feltalált boldogságé. Ha lelke nem lett volna annyira 
ártatlan és tiszta a tettetés minden salakjától, talán 
palástolni iparkodott volna e kifejezést, melyet a hét
köznapi világ, ha közelébe férhet, bizonyosan balra 
magyaráz s gúnyos élczfulánkival kisér. . . .  De Jolán 
szerette volna szive túláradó boldogságával elönteni 
az egész világot, hogy ne legyen köny, melyet a 
megtört szív keserve sajtol a szemekből, hogy ne 
legyen fájdalom, melynek a nyomor és ínség teremtöje. 
Ha szive üdvének felét szétosztandották volna egy 
nemzedék között, a minden egyesre jutott rész elég 
leendett boldoggá tenni azt. . . .  Oh ! az emberi szív
ben megfér egy egész világra szóló öröm; mig a
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fajdalom egyetlen ürömcseppje a szív halálának magvát 
hordja magában..................

Török Miklós ujdon nj aranyos huszártiszti kék 
egyenruhájában, ezüst sarkantyus sárga csizmákban, 
arany bogiáros hetyke kucsmával fején s ezüst veretes 
toku kardjával oldalán nemes, daliás tartással vezette 
karon fogva Pálffy Czelesztina grófhölgyet, kit maga 
édes anyja a grófnő ajánlott volt oda nyoszoló leány
nak. Miklós arczán, bár olt a megszokott szigor ki
fejezését iinnepies derültség váltotta fel, koronkint 
észrevehető volt a ború egy-egy árnyalatának átsi— 
kamlása, mit hihetőleg ama gondolat okozhatott, hogy 
ifjú nejétől oly kora meg kell ismét vállnia. Az ünne
pélyen maga Pálffy grófnő is jelen volt, még pedig 
azon czélból, hogy Mohammetnek is keresztanyja 
lehessen.

Leona nem lehetett jelen a kettős ünnepélyen, 
láza , bár inár veszélyen kívül volt s fedett gyalog- 
hintó segélyével Demeterékhez szállásoltathatott át — 
még folytonosan ágyhoz szegezve tartá öt. Azt alig 
szükség felemlítenünk, hogy Jolánban, — bár a két 
hölgy egyáltalán nem tudá megérteni egymás nyelvét
— szerető s ápoló testvért lelt Leona. Közöttök Mo- 
hammet volt a tolmács, kit a csintalanságig élénk Iván
— reá taníttatván Ibrahim vagy tulajdonképen Jancsár 
István által — igen szeretett f e k e t e  c s o n t n a k  
nevezni.
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Az ifju házaspár még- egy hetet töltött együtt. 
E hét boldogságát s az azt befejező elválás órájának 
nyomasztó hatását leírni, hasztalan kísértené meg 
gyenge toliam. — — —

Török Miklós nővérét Leonát s Mohammetet tíz
ezer arany forinttal egyetemben Demeter György atyai 
felügyeletére bízta; nejének a fenntebbihez hasonló 
összeget hagyott vissza tartásul; azután a kötelesség 
szózatának hívását követve, hü szolgája István kísé
retében visszaindult Pálífy táborába; azon Ígérettel 
búcsúzva megszomorodott nejétől, hogy midőn a fecske 
elszáll, akkor meg fog térni ő.

*
Az ezen tavaszra következett nyáron által sze

gény sanyargatott hazánk részint szakadatlanul folyó 
véres harczi jelenetek, részint a Budavár ostromára 
történő nagyszerű hadikészületek színhelye lön.

Egyike sem vált előnyére az országnak. Vért és 
életet kívánt az egyik; nagy s terhes anyagi áldoza
tokat a másik.

S z a t u r d z s i  S e r  d á r  megtudva Győr el- 
estét, miután Istambulból tetemes segédseregeket vont 
magához, Junius I8-án Belgrád alatt (hol téli állomá
sát tartá) az úgynevezett sziklás hegyfoknál (taslik 
burun) ezer nyolczszáz singnyi hidat kezde veretni, 
mely tizennyolcz nap alatt elkészülvén , keresztül ve- 
zeté a Dunán roppant seregét s a pancsovai rónákon 
tábort vert. Itt várta negyvenöt napon keresztül a
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tatár-chán megérkeztét, az erdők bujdosóivá téve ez 
alatt a vérig sanyart vidék lakóit.

Augustus vége felé érkezett meg a várt chán 
zabolátlan rabló csordáival. A serdár nagy ünnepély- 
lyel fogadta öt Becskereken, kova a várakozási idő 
alatt táborát áttette. Tömérdek nyestprém, aranynyal 
hímzett kelmék s két drága kövektől ragyogó szer
számú paripa nyujtattak a hatalmas segélyhozónak 
ajándokul.

Most haditanács tartatott, ha vájjon Lippa, Lúgos 
és Karánsebes , vagy Nagyvárad felé vegye-e a had
erő útját.

A többség Nagyváradra szavazott.
Csanád a Maros mellett nehány ágyulövés után 

megadta magát. A százötven főből álló őrség a serdár 
sátra előtt lefejeztetett.

A török oly számtalan hitszegései után sem okul
tak a többnyire idegen zsoldosokból álló várőrségek. 
Inkább megadták magukat, hogy mint nyomom vágó 
marha mészároltassanak le; sem hogy a hősök halá
lával várfalaik köteles védelmében hulltak volna el. 
Hiában — nem a zsold; hanem a kikiizdendő ügyérti 
lelkesülés teremthet csupán hősöket! , . .

October elején kezdődött Várad ostroma , s hét 
álló hétig szakadatlanul folyt. De a vitéz várörség 
egymásután verte vissza a legmerészebb rohamokat, s 
bámulandó ügyességgel tudta az ellenség aknáit ellen
aknázni.
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Szaturdzsi serdár dühöngött a sükeretlen áldo
zatoknak miatta; s midőn még azon hirt is vévé, hogy 
Pápa, Tata, s Veszprém is elesett, hogy Buda fenye
gető ostrom alá van véve s hogy Hafiz Achmed basa 
Mihály havasalföldi vajda által Nikapolynál megrohan- 
tatott és rútul szétveretett; felszedő ostromtáborát s 
ott hagyva a várat megindult Szolnok felé, hogy Buda 
felmentésére siessen.

Útját azonban rendkivül késlelteték az őszi eső
zések által megáradt folyamok, melyeken a temesvári 
basa hanyagsága miatt nem készültek el a hidak. A 
sereget tehát talpakon keile nagy ügygyel-bajjal át- 
szálitni, mig a nehéz ostromágyuk egy része s az 
emberek százai az ingoványokba vesztek. K o d z s a 
M u r á t-b a s a a d i á r b e k r - i  s M a h m u d  a h a 
l e b i  helytartók önmaguk álltak az igába, hogy a 
nehéz lövegeket vontassák s példájuk által a közvité
zeket neki tüzeljék.

Gyulától Szolnokig, mely különben alig három 
napi járás, tizenkét nap tette meg a sereg tömérdek 
veszteség mellett az útat.

Szolnokon tartotta a serdár az első s egyetlen 
nyugnapot; itt azonban oly szűke volt az élelemnek, 
hogy egy aranyért is alig lehete egy kisdedszerü 
kenyeret kapni. Megígérte ugyan a vezér útközben 
harczosainak, hogy mire Szolnokra érnek Szegedről 
bőséges élelem fog a Tiszán oda szállitatni; de midőn 
a jancsárok hasztalan keresnék az élelmes hajókat, 

Törökvilág. II. köt. 4
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fellázadtak, megrohanták a serdár sátorát, összezúz
ták azt feje felett, magát pedig kegyetlenül megverték 
s bizonyosan darabokra tépik szét, ha e szándékukban 
a magukat közbevető jancsár agák által meg nem gá- 
toltatnak. . . .  A defterdár *) Etmek dzsizáde sátrát 
is kirabolták és szétrombolák.

E lázadás kényszerité a serdárt Buda helyett 
Szeged felé fordítni a lófarkokat; ez utóbbi város és 
Zombor között téli szállásokra rendelé a tatárchán 
seregeit; maga pedig betegen és meggyalázva Nándor
fehérvárrá tért vissza.

Csaknem ugyan azon időben, midőn Saturdzsi 
Váradot kezdé ostromolni, kerítette be Mátyás fö- 
herczeg tekintélyes ostromseregével Budát, s ö is 
amavval csaknem egyidöben kénytelenítetett elvonulni; 
jóllehet a Víziváros már meg volt véve, a Gellérthegy 
elfoglalva s lövegekkel szerelve s a felső város falai 
aláaknázások által erősen megrongálva.

A töröknek tömérdek vesztesége volt halottak és 
sebesültekben. Az elsők között volt a vár felmentésére 
ide sietett fehérvári basa Szemender, s Szinán beg- 
lerbég. Az utóbbiak között Mohamed szendrői bég, s 
Haszánbasa bozsniai beglerbég. —

Achmed Mihalidzslü a budai várparancsnok ez 
időben már annyira szorongatva érzé magát, hogy el
tökélté a külerődökből a belvárba vonni az összes őr
séget s ott védeni magát az utolsó emberig.

*) Defterdár =  Kincstárnok,
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Az ostromlók jól ismerték e körülményeket s 
erélyes támadásra készültek, midőn Ilire futamodott, 
hogy a szolnoki basa Kulaksiz (fületlen) Ozmán, — 
ki a Persák elleni háborúban Derbendnél oly fényesen 
kitüntette magát, — tetemes haderővel közéig a szo
rongatott budaiak segélyére. Mátyás föherczeg e hir 
valódiságának kipuhatolására szükségesnek látta egy 
könnyű lovas kémcsapatot szállítni át a Dunán.

A megbizást Török Miklós könnyű lovassági szá
zados-parancsnok kapta, kinek nevét s tetteit ismerte 
már az utolsó közvitéz is a táborban.

Ez intézkedés azonban már későn történt. Alig 
haladott az ifjú hős a pesti oldalon nehány mértföldet 
keletfelé, midőn az éj sötétében a puszta homokbucz- 
kái közé rejtőzött spahicsapatoktól minden oldalról 
megtámadtatott

A csekély számú huszár század oroszlányi bátor
sággal küzdött a hatszoros erő ellen; de itt csak hö- 
sileg meghalni lehetett, menekülni nem . . .  Hírmondó 
sem térhetett vissza a magyar táborba. Maga az ifjú 
százados is sebektől borítva élettelenül feküdt a kiizd- 
homokon, mellette hü szolgája, az egykori Ibrahim.

Mire a nap a reggeli köd fátyolán keresztül 
megvilágitá az éji véres küzdelem színterét, már a 
pesti partról dörögtek át a szolnoki basa ágyúi ered
ménytelenné téve a keresztény sereg hősies ostromát.

Menekült pórok, kiket a török az elestek elteme-
4*
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tésére kényszeritett volt, beszélték el a magyar tábor
ban a huszárok szerencsétlen esetét.

Pálífy Miklós nehány őszinte könyüt áldozott 
vitéz keresztfia emlékének s szomorú levélben tudatta 
nőjével annak véletlen halálát. A grófné azonban szi
gorúan óvakodott a levél tartalmát közölni Jolánnal, 
lassankint akarván elkészítni öt a csapás elviselhe- 
tésére. — — — — — — — — — — —

Ki sem várta még oly szívszakadva a fecske 
búcsúját, mint a szerető ifjú nő , Jolán. Egaljunk e 
nyári vendégei mindegyikének figyelemmel kisérte 
röptét, ha nem irányozza-e a melegebb dél felé — s 
mi máskor tán a múlandóság szomorú költői sejtésével 
töltendette el lelkét, a sárgultan hulló falevél, most 
mintha mind megannyi előhirnöke volna a hazatérő 
kedvesnek, üdvözölve lön általa.

Azonban rég elszállt az utolsó fecske is; lomb
talanul állott az erdő s liget, melyen nem hangzott 
más, mintaczinke fiityölése, az avar zöreje egy-egy 
tünde vad lábai alatt, s az ős tölgyek disze-vesztett 
koronáiban síró, metsző északi szél; de a szivszakadva 
várt férj még mind nem érkezett meg. De az igazán 
szerető szív , mig a rideg való kíméletlenül bele nem 
markol szentélyébe, nem szűnt meg remélni.

Jolán is, bár koronkint egy félelmes sejtelem 
futó borzalma ragadta meg szivét, még mindig a 
viszontlátás édes ábrándjain csüngött.

A szerelem varázs ecsetével festé maga elé a
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télen át a kandalló vonzó közelében töltendő bizalmas, 
odaengedö órákat férje oldala mellett; mint fog csiin- 
geni az elbeszélő ajkain; mily szivdobogó részvéttel 
kisérendi a lefolyt háború alatt véghezvitt hősies ka
landjainak elsorolását.

S ha még ama minden ifjú nő életében legtündé- 
riebb pillanatot teremté elé képzete, midőn lángoló 
arczczal, magasztosan dobogó szivvel a szeretett férj 
keblére borulva rebegni fogják ajkai: „kölcsönös sze
relmünk zálogát egy uj lényben fogom nem sokára
karjaidra fektetni44! ------ Oh! akkor, mint az éj árnyai
a feselö hajnal bíbora előtt, tünedeztek el a borús 
sejtelmek komor fellegei, hogy a jövőbeni hit tiszta 
azúrjában ragyogtassák fel a boldogság fénylő napját.

A női szív kiaknázhatlan bányája a remény és 
bizalomnak. Ha a durva való, fejlődése zsenge korá
ban ki nem tépi belőle az égtől bele oltott nemes ér
zelmek gyökerét, a női szív — szelíden boldogító 
hajlamainál fogva — a férfi kebel szilajabb vágyai s 
akaratának ellensulyzójává s a sors gyakran mérges 
fegyverei által ejtett lelki sebek gyógyító balzamává 
van alkotva a teremtötöl.

A szerető nő remél még akkor i s , midőn az 
erősnek vélt férfi a sors elleni küzdelem bizonytalan 
eredményén elcsüggedve elhányja fegyverét; a gyen
gének gúnyolt női kebel nem veszti el hitét, nem adja 
fel meggyőződését még akkor sem, midőn már a fér
fiak ezrei remegnek annak vértanúivá lenni s kétség
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beesve önserejük felett gyáván csúsznak a szivükben 
utált bálvány lábai elé.

Hiában tagadnék, mi férfiakul, elfogult önhitt
ségünkben, hogy a nöa teremtés legszebb, legnagyobb 
remeke; a tapasztalat megczáfolná állításunkat.

Mig a férfierö csak önmagán kívüli romokból 
képes teremteni nagyot, szépet: addig a nö saját 
szive vérén növeli a világ leendő urait, áldozva a 
bölcsőtől a sírig; áldozva szerelmében és elhagyott- 
ságában; áldozva a nyomorban — s nélkülözve egy- 
egy részt a magáéból mások számára a boldogságban.

Ki durva kézzel képes illetni az élet küzdelmei 
sivár, zivatar hordta homokjába ültetett eme nemes 
virágot; ki belső becsének felismerése, méltánylása 
nélkül képes csupa kósza szeszély — vagy akár nem
telen szenvedélyből leseperni ennek keblén ragyogó 
üde zománczát: az önmagára mondott Ítéletet; önmaga 
ásta meg boldogsága sírját; mert nem fogta fel az 
isteni szikra, a szeretet magasztos eszméjét, melyet 
a teremtő isteni keze, mint veres vezérfonalat szőtt 
életünkön át, hogy azzal párhuzamosan haladva el ne 
tévesszük a czélt, mely a szeretet gyupontjában, a 
teremtöben magában végződik.

Nem minden olvasóm; — de úgy hiszem, olvasó- 
nőim mindegyike meg fogja bocsátani eszméim eme 
tárgyamon kívüli kicsapongásait, ha még hozzá teszem 
azt is, hogy ezek a tapasztalaton s igazságon alapult 
meggyőződésem kifolyásai.
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Nincs, nem is volt férfi kebelben még soha ön- 
feláldozás annyi, mint mennyivel naponta a nőknél 
találkozunk.

Láttunk a honért, magasztos eszmékért óriási 
harczokban elhullt férfiakat; de a véres küzdtér hát
színében ott ragyogott eléjök a dicsőség csábarcza; 
ott tündököltek a történelem nyitott lapjain az emlé
kezet fénylő betűi, melyek megóvandók valának tet
teiket a feledés komor éje ellenében; ott harsogott a 
hir tárogatója, mely örökös viszhangkint fogta nevei
ket az utókor füleibe zengeni, riadásával hason tet
tekre buzdítva az ifjabb nemzedéket s azok kebléből 
hason másaikat teremtve elő.

De a nő — ritka kivétellel — ismeretlenül, sőt 
legtöbb esetben e l i s m e r ő t l e n ü l ,  szakadatlan Ián— 
czolatával az áldozatoknak küzdi magát keresztül az 
életen, hogy utolsó szivdobbanásával emléke is kihaljon 
örökre még tán azok szivéből is, kiket önvérén nevelt 
naggyá, kiknek élte minden pillanata szánva volt.

A nő elkíséri szive kedveseit a siron tűi i s , s 
legyen bár a körülmények szigorú parancsa nyomán 
kényszerítve másnak nyújtani ismét kezét; de lelke hü 
marad múltja szent emlékeihez s szive legrejtettebb 
szentélyében fennmarad az oltár, melyen első szerelme 
lángjai szakadatlanul lobognak.

A férfi, — nem mondom kivétel nélkül — mint 
inkább a nyers anyag tűlrészese, hajlandóbb lévén az 
érzékiségre, a mögötte fekvő szép emlékeket a jelen
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élvezeteiért csakhamar képes halomra dönteni s al
kotni azok romjain uj boldogságot, mit nem tesz, nem 
tehet szive alkatánál fogva is a nő; ez nem épit többé 
a romokra, hanem befonja azokat szépen az emlékezet 
kegyeletes örökzöldjével s közéjük ülteti az önmagát 
túlélő szeretet illatos, viruló rózsáit; s igy éli végig 
szép múltja omladékin az emlékezet, a kegyelet csendes 
életét.

Meg vannak a férfiaknak természet-adta s ön- 
maguk-alkotta előnyei; de az elfogulatlan tapasztalat 
bírálata , bár teljes elismeréssel kell hogy ezek irányá
ban viseltessék: a nőknek sok tekintetben lehellen 
hogy megtagadja a férfiak feletti felsöbbségét.

Jolán a nők jelesbjei közé tartozott. Bár nem volt 
fényes termek szülötte, bár bölcsője felett nem őrkö
dött főrangú, úri anya, ki a gyermek fogékony leikébe 
oltogassa ideje korán a családilag öröklött erényeket 
s idomítsa a szivet, hogy egykor magas női hivatásá
nak kellőleg megfelelhessen; bár egyszerű szülök ve
zették öt be az életbe s később anyátlanul áll vári 
belső női világának fejlesztése önerejére lön hagyva; 
mégis e hölgy mint példányképe tűnik fel előttünk a 
nöiségnek. — Láttuk öt szeretni forrón; láttuk lelke 
küzdelmeit, midőn a szivében fellobbant érzelem a 
bizonytalanság hullámain küzdött a láthatlan imádott, 
tárgy felé; a hajót — a testet megrongálták a viharok; 
de kormányosa a lélek nem tört meg hitében, remé
nyében. Nem látta felcsillámlani a távol ködében a
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vágyai biztos kikötőjét jelelő vezértiizet s ö még sem 
csüggedett; pillanatait az égre szegezé, onnan várta 
a segélyt. — Szerelme nem földi boldogságot hajhászó 
önzés szülte vágy volt; hanem h i va t á s .  Az ö szive 
is, mint minden nőé, h i v a t v a  volt a szerelemre. 
E hivatása szivéhez nőtt s azzal egygyé lön, hogy 
általa boldogítsa azt, kit a végzet csalhatlan ujjával 
kimutatott földi pályája társául.

Jolán várta férjét, várta öt szívszakadva: de csak 
azért, hogy szive minden boldogságát átültesse annak 
keblébe, hogy saját öröme az ö számára teremje meg 
az üdv rózsáit; várta öt; mert tudta, hogy férje az 
ö körében legboldogabb, hogy a harcz fáradalmaitóli 
pihenés az ö keblén esik ennek legédesebben. Hivatása, 
boldogítani szive társát, volt az, mi az égető vágyat 
gyujtá meg lelkében, viszontláthatni s bírhatni ismét 
férjét.

De az idő múlt. A hegyek ormait hó kezdé fedni. 
A fehér palást, mint halotti szemfedö leebb s leebb 
kezde ereszkedni, hogy végre végkép elfedje az ös 
anya föld viszontagság barázdálta arczát.

A Duna árjain torlódott jégtáblák kezdének úszni 
lefelé, közös czél felé haladtukban zúzva, buktatva 
egymást, miként az emberek.

A szétoszlatott hadsereg nagy része már rég 
házi tűzhelyénél melegedett övéi körében; de a várt 
férj még mindig távol vala, hirt sem tudtak mondani 
róla a megérkezttel
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Jolán szivét aggályos sejtelmek kezdek szoron
gatni; Leona is, ki még folyton betegeskedve Deme- 
terék házánál tartózkodott, kétségektől hányatott fivére 
sorsa felett.

Minden remény Pálífy megérkeztében volt ösz- 
pontosítva; a tél derekán végre megérkezett ez is. 
Demeter rögtön a vezérhez sietett, vöje után tuda
kozódandó.

A valót nem lehete palástolni többé.
A szegény apának nem volt ereje hazáig vinni a 

gyászhirt. Megtört lélekkel tért be a szent János egy
házba , hogy erőt imádkozzék le az égtől maga és 
leánya számára a csapás elviselhetésére.

Imája közben úgy tetszett, mintha zokogni hallana 
valakit oldala mellett. Félretekintett, hogy megláthassa, 
ki légyen a z , kit vele együtt a vigasztalás szüksége 
űzött e szent hajlékba.

A zokogó Jolán volt.
A nő nem várhatta meg lázas nyugtalanságában 

atyja hazaérkeztét. Elébe ment Ivántól kisérve. Látta 
atyját halavány, dűlt arczczal, roskatag léptekkel az 
egyházba térni.

Sejtő szive azonnal felérté a valót.
0  is a kegyelem örökké buzgó kútforrásához 

sietett, hogy erőt merítsen vesztése fájdalmának el
viselhetésére; mert hisz neki meghalni, lelki s testi 
erejének megtörni nem szabad azért, kit, mint röpke, 
zavartalan boldogsága zálogát szive alatt hord.
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Hosszú, zárkozott ima után Jolán felegyenesedett 
térdeiről. Halvány, szoborszerii arczán a lemondás, a 
teremtő bölcs végzésébeni megnyugvás szent kinyomata 
ült, szemeiből felszáradtak a könyük, ajkain elnémult 
a szív görcsös zokogása. A kebel fájdalmas sötétébe 
bevilágított a hit szövétnekének szelíd világa kijelelve 
érzelmeinek az ég felé az ütat, hol kedvese is tanyáz.

Forró imáját meghallgatá az ég. Megaczélozta 
szivét a fájdalmak gyilkos tőrei ellenében.

A múltak boldogító emléke vissza fog sugározni 
jelenébe, hogy ott ellensűlyozza szive szelíd, meg
engedett fájdalmát.

0 meg fog nyugodni s a megnyugvás már fele 
boldogság.

0 élni fog gyermekének, hogy szerelemgazdag 
szive áradatát e lényre árassza , boldog napjai ez imá
dott emlékére.

Az ö ajkairól nem fogtok hallani panaszt, nem 
zúgolódást a sors ellen. . . . Csendes, magános órái
ban lelke felszálland az ég magas köreibe, hol szive 
imádotta tanyáz; mert ha a teremtő földhöz bilincselte 
is a testet, a lélek szabad, magasba szálltának nem 
vetett gátot.

A szív, a mig ver, nem vesztheti el imádása 
tárgyát, ha bár a sir örök néma hantja zárja is el tőle.

A szerelem nem az anyagé, hanem a léleké. Az 
anyag elveszhet; de a lélek nem s igy vele szerel
me sem.
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Jolán szive, férje elvesztése által nem vált lires 
lakká, melyből kihaltak a boldogság játszi gyermekei, 
ott tanyáztak azok most is; csakhogy átszellemült 
alakban.

Mielőtt egy időre búcsút vennénk Demeteréktöl, 
egy esetet kell, hogy felemlítsünk még.

Leona roncsolt egészsége, fökép fivére halálának 
hire óta, mindinkább aggasztóbb színezetet kezde öl
teni. . . . Jolán volt vigasztaló angyala.; mig Moham- 
met, hü szolgálata által iparkodott enyhületet szerezni 
a szenvedőnek. De mindkettő sem volt képes vissza
tartani az elkerülhetetlent.

Azon napon, melyen Jolán egy gyönyörű, egész
séges fiú anyja lön, temették el az átszenderiilt Leonát 
a várhegy északkeleti lejtőjét szegélyzö berekben, az 
egyház szabályai eltiltván a pogány nőtől a temető 
szentelt földébeni nyugvást.

A hóval födött sirhant felett naponkint órahosszat 
lehete látni Moharnmetet álldogálni, mint a fájdalom 
merev bronz szobrát.

A szegény szerecsent kettős vesztesége nehány 
hét alatt megöregité. Göndör fürtéi hófehérré őszültek 
ében halántékai körül. Lelkét neme az ábrándos fáj
dalomnak fogta körül s ez idő óta gyakran lehete öt 
egykori ura gyermekének bölcsője felett sajátságos, 
soha nem hallott dalokat zengeni, melyekben a szelíd
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ábránd hullámzó lejtéseit a szilaj fájdalom kitörései 
váltak fel.

Most ö e gyermek tulajdonának vallotta magát s 
felfogadta, hogy ennek szentelendi hátralevő napjait, 
benne áldozván ura emlékének.

A tél végén még egy koporsót vittek ki Deme- 
teréktöl, benne a nagynéne hült tetemei költöztek 
örök nyugalomra.

A tavasz beálltával pedig Demeter György pénzzé 
téve nővére hagyatékát leányával, unokájával, kisérve 
a hü Mohammettöl elköltözött Pozsonból, senki sem 
tudta hová.



I I .

A  sokoró-kajari diákok.
(jyörmegye déli részén szelíd lejtöii, borággal be- 
ültelelt hegyláncz vonul a láthatáron sötétlö Bakony 
felé. A hegyaljai gyümölcsös kertek árnyaiból taka
rosán tartott fehérházikók kandikálnak elő, míg a leebb 
elterülő hullámzatos rónán népes falvak sugár tornyai 
nyúlnak a magasba.

E hegységet, Sokoró-nak, az alatta elterülő 
rónát Sokoróaljának nevezték történetünk korában s 
igy nevezik mai napiglan is, hihetőleg a so k  ú r i  
családtól, mely e területet évszázadok óta birtokolja.

Délnek haladva e hegylánczolat aljában, ez mind* 
inkább kezd veszteni szelidségéböl, míg végre a borág 
ültetvényeket koronkint, főleg a hegy magasabb ré
szein dúsan zöldellő erdők váltogatják fel.

Ott, hol Győrmegye már veszprémi határokba 
ütközik, meredekebb hegyoldal aljában terül el-víz
mosásos utczáival Sokoró-Kajár falu.

E helység a tizenhetedik század második évtize
dében, tehát mintegy húsz évvel az előbbi czikkben 
elősorolt események után, bár tulajdonképen a bakony- 
béli apátság birtoka, a törököknek rneghódolt falvak 
közé tartozott.
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Az 1606-ban kötött zsitvatoroki béke egyik pontja 
ugyan határozottan kimondta: miként a húsz évre kötött 
béke ideje alatt semminemű rablás, sarczolás s hódol- 
tatásnak egyik részről sem lehet helye s hogy a mégis 
előfordulható esetekben a császár részéről a győri 
várkapitány; a törökéről pedig a budai helytartó tar
tozzék szigorú igazságot szolgáltatni s az illető áthá
gó kát foglyaik és egyéb elrabolt jószágok visszaadására 
kényszerítői: még is számos falut hódoltatott meg a 
török ez idő alatt is, sarezra és adófizetésre kény
szerítvén őket

Mint fenntebb említők, Kajár is e sorsra jutott, 
kapván S p a h i á u 1 — miként a török földesurakat 
nevezék — a Székesfehérvárott lakó Ha l i  agát.

A zaklatott nép készebb volt meghódolni s meg
fizetni a reá vetett sarezot, semhogy magát örökös 
rablás s nyugtalanitásnak tegye ki.

A kósza tatár s egyéb rendellen csapatok a meg
hódolt falvakban, mint török földesúri birtokokban 
nem merészeltek garázdálkodni; inig a hódolatlan hely
ségekben napi renden volt a rablás és gyújtogatás.

Hogy azonban a meghódolt falvak irányában is 
követtettek el visszaélések, alább megírandó esemé
nyeinkből kitünend.

-** *
Szüret utánni vasárnapok egyike volt, szép, 

gyönyörű őszi délután. Egyike ama langy, kedves 
őszi napoknak, melyek mint elkésett gyermekei a
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lefolyt nyárnak iparkodnak a többi után s annál bájo- 
lóbbak, minél ritkábbak.

A falu vénebbjei a házaik előtti lóczákon — 
többnyire neki hevülve kissé az ujbor tüzűtől — üldö
gélve fontoskodó vitatkozásokba bocsátkoztak; inig az 
ifjabb mindkét nembeli sarjadék egyetlen szem árva 
czigány rozzant hegedűjének hangjainál vígan járta a 
friss magyart a csapszék száraz gályákból alkotott 
színe alatt.

A falu felső végén, csaknem közvetlenül a hegy 
oldalában, a többitől mintegy elkülönözve csinos fehérre 
meszelt házikó állott, fényesre tisztogatott zöld keretű 
üvegablakokkal s magas, sárból készült galamb-ékitette, 
kéménynyel, ellentétet képezve a falu egyéb házaival, 
melyek a pap és gazdatiszti lakot kivéve kémény- 
telenek s holyag-boritotta ablakuak valának.

A ház udvara, melyet nyáron, a most már nagy
részt lombtalan diófa árnyalt, csinos, s folyondár 
indákkal befont léczezettel volt kerítve.

A ház faoszlopokon nyugvó folyosója alatt ügyes 
kézzel összeállított, Ízletes nyírfa lócza nyúlt el, 
melyen most két egyént, nőt és férfit látunk pihenni, 
inig velők szemben magas mogyorófa botra lámasz- 
kodottan hajlott korú, pórias, de tiszta öltözékii fér
fiú állott.

A nő még élte javában volt. Feltűnő szépségű 
halavány arczát élénk bíborral önték el a nemsokára 
leáldozandó nap rézsut sugarai; vonásain a csendes,
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méla fájdalom s a szelíd önmegadás keveréke ömlött 
el; szemei, melyek az előtte álló férfiúra voltak sze
gezve , annyi szivjóságot sugároztak , hogy ha ki bár 
először látandotla is e nőt, lehetlen a legmélyebb 
tisztelettel nem viseltetnie iránta.

Sugár, szép idomú termetét sötétbarna, egy
szerűen varrt szőrkelmeü öltöny folyta végig, az ak
kori divat ellenére alig engedve láttatni fekete kordo- 
vány sarui hegyes orrait.

A hófehér parányi keskeny kezek, finom átlátszó 
ujjaikkal arra látszottak mutatni, hogy birtokos nöjök 
legfeljebb női munkákkal foglalkodtatja azokat.

Dds szőke fürtéit, a tizenhetedik században divó, 
— s legalább alakjára nézve — e vidék némbereinél 
mai napig is divatozó — fekete gyöngyökkel ékített 
sötétszürke párta tartó egyben a fő hátulján.

A nő egész alakján valami öntudatos méltósággal 
párult szelídség ömlött el; s mig ez utóbbi minden
kire vonzó hatást gyakorolt s közeledésre bátorita, az 
elöbbeni önkénytelen tiszteletet gerjesztett irányában a 
vele érintkezők keblében.

A mellette ülő férfi öszfürtü, kissé előre gör
nyedt , de bár arczredöi a hetvenedik év felé köze
ledtét árulák el, még mindig elég erőteljes alak volt. 
Szemei a szürke pillák alól még elég tűzzel csillog— 
tanak elé s nyers, harsány hangja, melyen a szemben 
álló férfiúval, — ki nem volt más, mint Balogh Imre 

Törökvilág. II. köt. 5
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uram a falu ez időbeni érdemes bírája — társalgóit, 
egészséges, romlatlan tüdöszerkezetre mutatott.

Tagjait e férfiúnak sötét posztóból készült, s 
ezüst sarkantyus kordoványcsizmákba bujtatott testhez 
álló nadrág s hasonszinii fekete prémzetü áttöri ezüst 
gombokkal ékített mente fődé. Fején magas asztrakán 
kucsma ült, mely utolsó fényüzési czikk főleg arra 
látszott mutatni, hogy tulajdonosa nem a legszegényebb 
sorsú emberek egyike.

A férfiú Demeter György; a nő, leánya Jolán, 
özvegy Török Miklósné asszonyom volt.

Emlékezni fognak olvasóim, miként Török Miklós, 
midőn a reá nézve végzetes hadjáratra távozott, nője s 
nővére Leona számára nem jelentéktelen összeget 
hagyott hátra Demeteréknél. Leona halálával az ennek 
eső összeg is Demeter kezei között maradt s az öreg 
ezt is vöje halála hírének vételére, más törvényes kö
vetelő hiányában, mint született unokáját illető hagya
tékot ennek örökségébe olvasztá, s minthogy az ingó, 
főleg pénz-vagyon ama viszontagságos időkben ezer 
veszélyeknek volt kitéve, sietett az öreg annak leg
alább egy részét fekvő birtokba fektetni, melyet, ha 
elpusztít is az ellenség, de elvinni nem képes.

Megvásárolta tehát egyik kis-péczi osztályos ro
konának per alatti birtokát* lörlesztvén az azon fekvő 
s a pert indokoló terheket.

Lakását azonban, csak előtte tudva levő okoknál 
fogva, nem az említettük helységben, melyben birtoka
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feküdt; hanem a csak alig nehány lépés távolnyi 
Kajárban vévé.

Birtokát, szöllején kívül, nem kezelte maga; 
hanem kiadtg részletenkint haszonbérbe.

Miként élt azonkívül a Demeter család ama csak
nem húsz évi időszak alatt, melyet regényünkben át- 
ugránk? Felesleg volna elősorolni, csupán annyit 
jegyzünk meg, hogy fi-unokáját, kit apja után szinte 
Miklósnak neveztek, leánya után leginkább imádta s 
minden gondját anyagi s szellemi kiképeztetésére for
dította Demeter György uram.

A csaknem húsz éves fiú a pozsonyi iskolákról 
megjővén most épen honn tölti őszi szünnapjait s később 
alkalmunk lesz találkozhatni vele; mielőtt azonban ez 
megtörténnék, kisérjük kissé figyelemmel fellelt isme
rőinknek Balogh Imre biró urammali társalgásukat.

A bírót már több Ízben kínálták volt leüléssel 
Demeterék, de akár hogy fáradt nem volt az erélyes 
elöljáró, akár hogy tekintélyesebbnek találta igy bot
jára támaszkodva — álló helyzetét, köszönettel utasitá 
vissza a kínálást.

— Bizony, elhiheti kegyelmed Demeter uram — 
monda a biró hátralökve homlokáról a nehéz báránybör 
süveget — egy mákszemnyivel sem élünk mi jobb idő
ket most, mint a békesség előtt. Akkor késsel nyúztak 
bennünket, most meg bicskával fejtik a bőrünket. 
Akkor adóztunk egy felé, — a mint ki urunk volt — 
e l e g e t ;  most pedig adózunk kétfelé s o k a t .  Azért

5 *
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még is csak úgy vagyunk, hogy nem tudjuk, melyik 
órán gyújtja nyakunkra a falut valami kósza tatárcsapat.

— No én hiszem, — vágott közbe harsány 
hangján Demeter — hogy a mióta meghódoltunk, ha 
rendesen lerójuk a fehérvári spahiának tartozásunkat, 
nincs mitől tartanunk. —

— Nincs-e? . . . felelt a biró még hátrább lökve 
süvegét. — Hát nem hódolt-e meg F e l p é c z  is? S 
még is, hogy a tavai megkéstek egy pár napot adó
jukkal, nern küldte-e reájuk a fehérvári bég öt lovas 
törökét, kik Görög Benedekre akadva annak elébb 
kezét, aztán fejét vágták le, azonfelül még két szolga
gyereket is elvittek, kiket később tizenkét forint sar- 
czon kellett visszaváltani; pedig még az öt lovas itt 
garázdálkodott, azalatt más úton már elvitték volt az 
elöljárók fehérvárrá az adót. S mit tett ezekkel is a 
bég? . . . Mert nehány napot megkéstek, fogva tartotta 
őket mindaddig, mig a helység váltság pénzt nem 
küldött értök.

— Igaz ez mind — szólott Demeter — de hát 
ha rendesen megfizetnek a felpécziek, ez mind nem 
történik rajtuk. Inkább két héttel hamarabb, biró gazda, 
mint egy órával később. . . . Lám tapasztaljuk, miként 
keresi a török az alkalmat, hogy kegyetlenkedhessék 
rajtunk; mert ö is csak szereti tetteit okkal támogatni, 
hogy legyen mi mögé bújni, ha kérdőre vonatnék; 
nem kell tehát, már a magunk hasznáért is, ez okot 
kiszolgáltatni neki.
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— Hej! . . . sóhajtott fejét vakarva a biró — 
nem is vinnénk mi tenyerünkön elébe az okot, ha maga 
fel nem keresné. . . . Gonosz egy fajzat ez, uram; 
nem hiába, hogy nem hisz Istent s még a szolgáját 
sem kíméli meg. A hol a minap ni; azt a nyomorult, 
becsületes csesznegi tiszteletest, — a ki többet élt 
Isten igéjével életében, mint száraz kenyérrel; mert 
nem került ki tőle a bitangpénz s mert a rongyos 
exequáló csaucsnak szemére merte vetni istentelen- 
ségét, hogy kirántotta beteg felesége alul az egyetlen 
párnát, — az asszonnyal együtt kötözve vitette el bival- 
szekéren fehérvárrá s még most sem került össze az 
egész járásból annyi pénz, hogy ki lehetne váltani; 
mert annak a nyomorult bakonyi népnek már alig van 
befaló-falatja, nem hogy pénze volna.

— S mennyi sarczot kíván a török ? . . . kérdé 
érdekelten Jolán. . . .

— Mennyit? . . . nemzetes asszonyom. — Hát 
sem többet, sem kevesebbet — felelt utánszámitva 
gondolatában a buzgólkodó elöljáró —* mint kétszáz 
ezüst tallért a kettőért; de ennyit az egész Bakony 
népe sem tudna felteremteni.

Jolán gondolatokba merült. Az öreg Demeter 
pedig egy oldal pillanatot vetett leányára a kérdés 
minőségéből azonnal megértve szándékát. Azután meg
fogta kezét s megcsókolva homlokát, fülébe sugá:

— Értelek gyermekem, rajta leszek módot ta
lálni, hogy óhajtásod teljesüljön. Tán ha nehány hét
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múlva Fehérvárrá küldjük adónkat, egyúttal a szegény 
tiszteleteséket is kiválthatjuk. —

Jolán egy hálás pillanattal emelte atyja kezét 
ajkaihoz.

A biró, talán hivataloskodása ideje óta, kissé a 
nagyothalláshoz szokván, nem értette meg Deme
ter halkan súgott szavait, s minthogy már bele- 
buzgólkodta magát a török elleni panaszba , tehát csak 
folytatá azok elösorolását, mik még lelkét nyomták:

— Hát a szegény E n e s e y  B á l i n t  mit vétett 
a töröknek, hogy reá bukkanván nehány kóbor lovas 
a s z e m e r e i  h a r a s z t b a n  d a r a b o k r a  v a g 
d a l t a  ö t ! ?  . . . Azután meg hogy a tavaszszal élel
met szántottunk Győrbe a várkatonák számára, ezen 
két szemeimmel láttam uram, hogy á g y u k k a l  
á l l o t t  a k a t o n a s á g  a s z á n t ó f ö l d e k  v é g é 
b e n ,  mi g  a z o k a t  m e g m u n k á l t á k  s e l v e 
t e t t é k ;  nehogy a szántókat marhástól, mindenestől 
elhajtsák a város alul a kontyos pogányok, a mint 
elhajtották a tavalyi kölesaratáskor csoportostul a népet. 
— Az a sok mindenfajta zsoldos katona odabenn a 
várban csak a maga bőrét őrzi s nem bánja, ha a 
népét a fülig fordítják is ki, pedig az élelemért csak 
úgy tudnak zaklatolódni ők is, mint a török; s ha 
megkésünk egy kicsit , mindjárt nyakunkon vannak a 
vasasok, s korán sem azzal állnak ám be hozzánk, 
hogy „az Isten áldja meg kegyelmeteket^ hanem el
szidnak a törökkel tarló, — istentagadó pogánynak s
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s z e k c r m e n t e z é s ö k t  ö 1 legföljebb is csak úgy 
tudunk szabadulni, ha valami csintalan gyerköcz be
kiáltja a biró udvarára: J ö n  a t ö r ö k ! . . .  Ekkor 
aztán, a helyett, hogy szembe állana az ellenséggel, 
úgy elvágtat e mihaszna katonaság, hogy porát is alig 
láthatni. — Hej! de máskép volt ez Pálffy uram alatt; 
pedig nem volt akkor békesség. Szembe szállt akkor 
két, három huszár is egy egész csorda ellenséggel s 
úgy meghajszolta őket, hogy majd a lovuk oldala dűlt 
ki a sok sarkantyuzásban. . . .

E korszak említésére gyenge pír vonult át Jolán 
arczán, azután levéve szemeit a beszélő bíróról, mintegy 
múltja emlékeibe merülten nem látszék figyelni többé 
a beszédre.

A biró folytatá :
— A v é g h á z a k  g e n e r á l i s a  S i b r i k  Pá l  

uram átátcsap ugyan néha a Rábán hadaival s véres fővel 
űzi vissza a sarczoló ellenséget; de ennek is rendesen 
a szegény faluk népéi adják meg az árát; merta mely 
határban meglepetett az ellenség, mindjárt reá fogja 
a népre az árulást s tűzzel vassal pusztítva áll bosszút 
az ártatlanokon.

Szent-Márton alul is elhajtottak a napokban minden 
marhát. Utjokban Lázi és Bánknak fordultak s csaknem 
egészen elpusztították a falut, elhajtván magukkal asz- 
szonyt és gyermeket, a ki pedig a férfiak közűi ellent- 
állt, azt tüstént darabokra vagdalták. A hol ni uram — 
folytatá a biró nyugatészak felé mutatva — azt a sze
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rencsétlen Gyömörö helységet egy esztendeje lesz, 
hogy felpörkölték s még egyetlen háztetőt sem bírt a 
szegény nép felépíteni; de alig is lézeng ám benne 
nehány ember, többnyire átköltöztek a Rábaközbe, 
hogy ott napszámon nyomorogjanak vagy Sibrik Pál 
uram hadai közé csapjanak fel —

— Bizony szomorú világot élünk mi, biró gazda!..  
sóhajta fel Demeter. — De azon kell most lennünk, 
hogy többet vigyünk ki észszel, mint erőszakkal, mely 
látjuk hogy úgy sem használ semmit!'. . .

— De ki hinné azt még is, uram; hogy úgy 
ránknehezült az Isten keze, ha ezt a mulató fiatal
ságot látja. Oly vigan vannak az istenadták, mintha 
most volna legboldogabb az ország. . . . Folytatá fejét 
rázva s a csapszék felé mutatva a biró, hol a fiatalság 
boldog gondtalanságában még mindig kurjongatva járta 
a tánczot.

— Hagyja kend őket mulatni, Imre gazda, úgy 
nem féltem én a népet, ha nyomorúságában is fel tud 
néha buzdulni vére; az csak arra mulat, hogy nem 
fog aludni akkor sem, mikor majd tettre kerül a dolog. 
Vége lesz e békének úgy is nem sokára s akkor, úgy 
hiszem, letörik a félhold szarvát Magyarországon 
Most az a födolog, hogy: többet ésszel, mint erővel. 
Nem kell semmi áron magunkra ingerelni a törököt, 
hogy legalább ép gunyhóink alatt várhassuk be a meg
váltás napját. — Monda Demeter a meggyőződés hang
ján, némi aggalom színezetével téve hozzá: De én
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meg- nem foghatom, hol maradnak azok a fiuk, már 
harmadnapja, hogy oda vadásznak, pedig megígérték, 
hogy szombat este okvetlenül honn lesznek. Élelmet is 
csak két napra vittek magukkal, annak már el kelle 
fogyni; valami bajuknak kell lenni, mert különben az 
éhség már haza hajtotta volna őket!

Az öreg e szavaira Jolán is feleszmélt elmerült- 
ségéböl s aggódva szóla:

— Valóban már Iehetlen, hogy aggodalmamnak 
szavakat ne adjak; én rettegek, hogy a fiataloknak 
bajuk történt.

— Ugyan mi történt volna! — Vága közbe a 
biró. — Nem féltem én nemzetes asszonyom Miklósát, 
sem Imre fiamat; annál kevésbbé a két Kántor gye
reket. Négy ilyen diák ficzkó az ördög ármádiáján is 
keresztül harapná magát. Hanem abban lesz a dolog, 
hogy bementek a tényöi magister uramhoz s az a va
sárnapra ott fogta őket. Fogadom, hogy napnyugtára 
megkerülnek. Aztán még csak most jut eszembe, hogy 
velük van az a fekete bőr is; no hisz akkor ugyan 
ne féltsék őket; mert az meg nem engedi, hogy 
egyetlen hajuk szála is meggörbüljön.

— Igaz, velük van Mohammet is; de ö sem 
mindenható, ember ö is s a véletlen veszedelemnek 
ép úgy áldozata lehet, mint más. — Vétó ellen Jolán, 
hozzá téve még: — Jó volna valakit itt a mély úton 
eléjök küldeni , ha jönnek, bizonyosan erre fognak 
visszatérni! . . .
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A nap ép a láthatár alá volt merülendő, midőn a 
bíró indulni készült, hogy Jolán kívánalmát, bár azt 
feleslegesnek találta, teljesítse, midőn a falu egyik 
lejtős kanyarulatos utczájáhól nehéz dübörgés hallatszott.

A társaság hirtelen arra fordult s mindhárma 
ijedten kiáltott fel, midőn a fölvert porgomolyból, 
melyet biborveresre festett a búcsúzó napsugár, egy 
erős lovas török csapatot látott sebes vágtatva ki
bontakozni.

— No — monda a biró botját erőszakosan lökve 
a földhöz s sápadt arczczal fordulva Demeterek felé 
— itt van la, nyakunkon a veszedelem! . . .

Ez alatt a csapat nagy hirtelenséggel megállóit 
a csapszék előtt, melynek lombszine alul sikoltva futott 
szét a mulató leánysereg, míg a legénység pillanatnyi 
meglepetés után, daczos arczokkal kezde egy zárt 
csoportozatba alakulni.

Hol van a bíró?! kiálta harsány parancsoló 
hangon a csapalvezér. magas, athléta termetű félvér 
szerecsen.

Egy a bor és táncztól kissé tűlhevült arczu fiatal 
suhancz egy lépést előre léve, merész hangon vála
szolt a kérdésre:

— Keresse kend a birót a biró háznál s ne a 
csapszékben! . . .

A török felförmedve e goromba feleleten ép csep- 
kéje után nyúlt, hogy rendre utasítsa a merész suhan- 
czot, midőn nagy lélekszakadva oda érkezett Balogh Imre
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a biró s botjával megfenyegetve a legénységet szokotl 
parancsoló hangján monda:

— Hát ebugatták t i , annyi becsületet sem tud
tok-e, hogy a felséges török császár nagyságos szol
gája előtt levegyétek a fejetekről azt az üres tök
takarót?! . . .

A csapatvezér a biró ez erélyes fellépte által 
meg lön akadályozva szándokában, sőt a nagyságos 
czimre haragja is szelidtilt kissé s ismét nyergére 
akasztá vissza csepkéjét; de a konok legénység a biró 
parancsa daczára sem emelte volna le a süveget, ha 
a harangozó ép e pillanatban meg nem vonja az est
imára a harangot. E jelre a legénysereg leemelte fő- 
vegét s a falu rendje szerint, mely az esti harangszó 
után tiltá *a kocsmázást, nyugodtan szétoszlott.

A török e jelenetet a biró által saját személyére 
kierőszakolt tiszteletnek vette s önelégülten mosoly
gott; azután gyér bajusztól árnyalt ajkai következő 
parancsra nyíltak meg:

— Hallod-e te, hitetlen kutyák bírája! Én Hali 
aga kegyelmes földesuratok kiküldöttje vagyok., hogy, 
mielőtt az adó lefizetés határnapja bekövetkeznék, újra 
m e g s o m m á l j a k  veletek. Mig én ezen dolgomat 
veletek végzem, addig valaki által harmincz vitézem 
s ezek lovai számára rendeltesd meg a szükségeseket. 
Szállás nem szükséges, ők itt fognak tanyázni a 
korcsma udvarán.
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A biró a törököt háza felé kísértében beszólt a 
kisbiróhoz s kiadá a szükséges utasítást

— Hej — kiáltá a török a bíróra — még két 
érdemes tanút is hivass , ki aláírja a s o ni m á ló 
l e v e l e t ,  hogy ha téged netalán karóba találnának 
hűzni, maradjon fenn valaki, a ki tud a dologról!...

A biró, Demeter György és Kántor Imre urai- 
mékat kéreté e végből magához, kik félnegyed alatt 
csakugyan meg is jelentek a biró házánál.

Kántor Imre uram nevével hordozta hivatalát is 
s egyike volt amaz eredeti falusi alakoknak, melyek 
még a múlt században is, csaknem mindenütt ugyan
azon stereotyp kiadásban tűntek fel; de melyeket jele
nünk civilizáló árja végképen elsepert a magyar föld 
színéről. Az elkerülhetlen — fakó posztóból készült róka
torkos mente magas galléra félig elnyelé arczát, mely 
nyirett bajuszával s kissé keresztbe álló szemeivel a 
keskeny magas homlok alatt, kellemetlen benyomást 
idézett elő, bár tulajdonosa egyike vala a legbecsü
letesebb embereknek. Benne a nevével járó hivatalon 
kívül még a mesteri és falujegyzöi is volt egyesítve, 
mi saját bár csekély, fekvő birtokával egyetemben ké
pessé tette öt, fenntebb említettük két fiát Pozsonyban 
iskoláztatni, hogy őket idővel papokká tehesse.

A biró szobájába lépő két férfiú arczán nyílt 
aggodalom ü lt , mely egy részről a török küldött soha 
jót nem szülő megjelenéséből; másrészt pedig a vadá
szatra távozott fiuk elmaradásából könnyen magyarázható.
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Szinletl, a körülmények parancsolta alázattal 
üdvözlök a nagy tölgyasztal mellé települt törököt, ki 
viszonzás helyett elégnek találta kidülledt, diónagyságu 
szemeit meghordozni rajtok.

— Parancsolatodra állunk nagyságos u r ! . . . 
mondá a biró.

Erre a török széles, duzzadt Övéből arasz bősz- 
szuságu négyszögre faragott rovást hűzott elő, melyre 
különféle arabs betűk és számok voltak vésve.

— Mi volt a tavali adótok? — kérdé szárazon.
A biró e kérdésre hasoniólag rovása után nyúlt 

a mestergerendára s rövid ide-oda forgatás után el
kezdő számlálni:

— Tavai adtunk harmincz hosszú szekér fát 
Fehérvárra szállítva.

A török rovására tekintett s szárazon mondá:
— ügy van, de az idén adtok ötven szekérrel. 

Tovább!
A biró folytatá:
— Adtunk negyven szekér szénát.
— Negyven taliga szénát adtatok, semmirevaló 

hitetlen ebek — förmedt fel a török — azért adtok 
az idén nyolozvanat!

— Nagyságos uram!.. . válaszolt meggörnyedve 
a biró. — Hogy adhatnánk annyit, hisz az egész falu
nak sem termett nyolczvan szekérrel.

A török mérgesen tekintett a szólóra s reá för
medt ismét:
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— Hát mért nem kaszáltátok le a szomszédokét. 
Ha a nyolczvan szekér széna egyetlen szál hiány nélkül 
Fehérvárolt nem lesz két hét múlva, a kegyelmes aga 
nyakatokba gyűjtatja a falut. . . .  Különben intlek, hogy 
ezentúl minden közbeszólástól óvjad magad, mert kü
lönben kirántatom s a falu ebeinek vettetem hitetlen 
nyelvedet. Tovább! . . .

— Tavai adtunk hatvan kila zabot.
— De penészes volt és dohos. Azért adtok az 

idén száz kilát.
— Ötven budai pint vajat.
— Avas volt, adtok százat az idén.
— Negyven kila gabonát.
— Igen ám. De csupa csira és üszög volt. Adtok 

nyolczvanat.
— Három kila aszalt szilvát.
— Megvolt égetve mind. Adtok hatot.
— Harmincz veder bort.
— Eczetes volt. Jár az idén hatvan.
— Két mázsa mézet.
— Megvolt savanyodva. Hoztok az idén négy 

mázsát.
— Ötven pár apró baromfit.
— Sovány volt mind. Adtok nyolczvan párt és 

kövéret.
— Pénzben pedig fizettünk, — végzé a lajstromot 

nagyot sóhajtva a biró — száz tallért.
— Igen ám, de százhúsz pénzbe számítottatok
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egy tallért. Azért fizettek az idén kétszázat. Hogyha 
pedig apró pénzben fizettek, a kegyelmes aga száz
ötven pénzt fogad el csak egy tallérban. Értettetek 
hitetlen ebek?— Kérdé a török.

— Értettünk igen is. — Mondák meghajtva magu
kat a kérdettek.

A török folytatá:
Hol vagyon a tavali sommálólevél ?

A biró egy erősen megvasalt ládából egy irat
tekercset vön elő s kiterjeszté azt az asztalon.

A török végig hordozta vastag fekete ujját a 
sorokon, mintha az arabs számoknál még egyebet is 
értene belölök, — lévén a levél ugyan Kántor Imre 
uram által magyarul szerkesztve s Hali aga óriás 
pecsétjével ellátva; — a sorok végére érve az érdemes 
olvasó egyszerre csak feliité fejét s a bíróra tekintve 
mondá :

— Ebből a levélből valami kimaradt, mit már 
tavai is kellett volna adnotok s a miről szinte meg
feledkezett aga ö kegyelmessége. Ki irta e levelet?. .  .

— A levelet én Írtam — felelt Kántor Imre elő
lépve a többi közöl. — Szóról szóra ügy : a mint Hali 
aga kegyelmes spahiánk toliamba mondotta , nem téve 
hozzá semmit s nem hagyva el belőle semmit. —

— Te vagy a falu tolla?! . . . Kérdé a török.
— Szolgálatodra nagyságos lír. — Volt a válasz.
— Tehát vedd iró szeredet s irj, mint mondani 

fogom.
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A bíró egy iv durva irópapirt tön az asztalra, 
mig Kántor Imre tollat s tintatartót vett le a mester- 
gerendáról s íráshoz fogott.

Azűj  s o m m á l ó - l e v é l a z  utolsó tételig le 
volt már írva s most mindenki aggódó kíváncsisággal 
várta, mi lehet az, mi a tavali levélből kimaradt.

— „Végre— mondá a Kántor tollába a török — 
„tartozunk Hali őkegyelmessége szolgálatára — a tavali 
mulasztást is az idei tartozásba számítva, — n é g y  
t i z e n n y o l c z  é v e n  a l u l i  h a j a d o n t  a m e g 
b í z o t t  v á l a s z t á s a  s z e r i n t  k i s z o l g á l t a t n i ,  
kiket egy év múlva, ha aga ö kegyelmességének úgy 
fog tetszeni, ötven ezüst tallér sarczon egyenkint 
vissza válthatunk.66

A biró és kántor ereiben jéggé fagyott a vér e 
szavak hallattára. Mindkettőnek volt tizennyolcz éven 
aluli leánya. . . .

— Oda van-e ez Írva? . . . Kérdé durva hangon 
a török, miután a kántor tolla ijedtében megszűnt 
perczegni.

— Itt lesz mindjárt! . . . feleié a kérdett s lázas 
felháborodással hordozta tollát a papíron, azt sem tudva, 
hogy mit ir oda.

Az utolsó pont vége pedig így hangzott: „ha 
aga ö kegyelmességének úgy fog tetszeni; t e h á t  
ü s s e  m e g  ö t é t  az  i s t e n n y í l  a. “

S a kántor dühösen sujtá a tollat az asztalhoz,



hogy a bennlevö meglehetős adag ténta a bámuló török 
arczaira fecsegett.

— Ezt én meg nem Ígérhetem a falu nevében; 
mert úgy is tudom, hogy készebbek egyenkint eí- 
négyeltetni magukat, semhogy e gyalázatra reá áll
janak. — Mondá hevesen a biró elszánt arczczal lépve 
a török elébe.

A férfiak mindhárma a török dühének irtózatos 
kitörésére volt e nyilatkozat után elkészülve; de ez 
egészen nyugodtan maradt, s mintha mit sem látott s 
hallott volna, végigtekintve még egyszer a kezében 
forgatott rováson, száraz hangon mondá:

— Mit dobod el időnek előtte a tollat, rongy 
irkász, nem tudod-e bevárni, mig a levél végére oda 
mondom a pontot?!

E nyugodtság még jobban megijeszté a férfiakat, 
kik közül Kántor Imre ismét a toll után nyúlt s irt; 
miként a török mondolá:

— „Tartozunk még öt darab harminczkét sing 
hosszú szépen kifaragott gerendát Fehérvárra szállítni, 
minden szál mellé bitang-pénzképpen tiz tallért fizet
vén. “ — így ni s most Írjátok alá neveiteket s pe
csételjétek meg a falu pecsétével. — Végzé a török 
diónyi szemeit a férfiakra szegezve.

Ezek közül egy sem mozdult, hogy aláírja a 
levelet.

Végre Demeter György sajátos arczkifejezéssel, 
mintha valami közvetítő gondolata támadt volna, ki- 

Törökvilág. II. köt. 6
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lépett a sorból s nyugodt, szilárd hangon kezde 
szónokolni:

— Nagyságos uram! Engedd, hogy alacsony 
szolgád nehány szót bocsáthasson magas füleidhez.

— Szólj, de röviden. Mert a mint igaz, hogy én 
Véli bég vagyok, oly igaz, hogy minden haszontalan 
szóért egy egészséges fogadat huzatom ki. —

A V é l i  b é g  névre ajkára fagyott a szó De
meter Györgynek. . . . Hallották ök már, hogy Hali 
aga helyett Véli béget fogják kapni spahiául s ime e 
rút, követelő ember most elöttök ül. . . . Demeter azt 
hitte, hogy az aga valamely szolgájával van dolga s 
bizonyos. összeg-pénz ígérete által iparkodott volna 
ötét a hajadonokat illető pontra nézve engedékenyebbé 
tenni. Most e reménye elveszett, s azon törte leg
inkább fejét, mint vághatná ki magát az ünnepélyes 
kezdeményezés után a szónoklatból.

Véli bég, bár ravasz és fortélyos, de még is 
igen hétköznapi lélek volt. A meglepetés, melyet neve 
a férfiak között okozott, gyönyörködteté öt, a rabszol
gaság porából felemelt férget, ki a bégi méltóságot 
csak rendkívüli testi erejének köszönheté.

E gyönyörködése közben elfeledé sürgetni De
meter szónoklatát s időt engede ennek, hogy össze
szedje magát.

— Kegyelmes bég! — Igazitá előbbi megszólí
tását Demeter — Szemeink nem csalódtak, midőn 
méltóságos termeted s magasztos arczod alatt — bár
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ha mint előbbi urunk küldötte jelenéi is csak meg* 
közöttünk — azonnal felismerni vélték a magasabb 
polczon álló urat. —

Véli bég köhintetts megsimitá nehány szál szakállát.
— Azért midőn itt elődbe léptem, azon szándék

kal nyitottam fel szájamat, hogy rajta az üdvözlés 
szavait hangoztassam, mint már tartásodból felismert 
új, kegyelmes urunk elé, és bocsánatot esdjek ezen 
szerencsétlen Kántor czimboránk heves tettéért, melyet 
nem is ö , hanem a rajta hatalmat vett újbor követett el...

A bég gúnynyal akarta álczázni tetszési mosolyát 
s belevágott a szónoklatba:

— Róka-dajka szoptatott téged, vén farkas; de 
ne hidd, hogy hízelkedő szavaiddal az ámítás ingo- 
ványába csalj, itt most csak azon kérdést teszem hoz
zátok, mint kegyelmes új földes uratok, ha a som- 
máló-levél minden egyes pontját készek vagytok-e 
teljesítni?

— Készek vagyunk reá! . . . Kegyelmes ur. — 
Válaszolt nagy rémületére a másik kettőnek Demeter.

— Tehát írjátok alá a levelet. — Parancsold a bég.
Demeter kivette Kántor uram kezéből a tollat s

oda nyujtá a bírónak mondván:
— Kendet — biró uram — illeti az elsőség. —
A szegény biró, nem tudván mire vélni a dolgot,

aláirá nevét; utánna hasonlót tőn — mint tanú — a 
másik két férfiú is. —

Azután olvasztott sárga viaszt csepegtetvén a
6 *
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papír egyik sarkára, miután az kellőleg meghűlt, reá 
ütötték a falu pecsétjét.

A bég átvette a levelet s végig futva azt sze
meivel, összecsavará saját kegyelmes ujjai segélyével 
s a tekercset rovásával egyetemben övébe szúrta; az 
előtte fekvő tavali sommáló-levelet pedig, mint haszon
talant összerepegeté.

— Adótokat — mondá — mától számítandó tizen
négy nap alatt Fehérvárrá szállitandjátok; mi pedig a 
négy leányzót illeti , holnap napfelköltekor a biró által 
összeállítandó összes falu fehérnépe közül magam fogom 
azokat kiválasztani. Ha kinek pedig eszébe jutna leá
nyát ez éjen a faluból megszöktetni vagy előlem el
rejteni , az fejével lakói. . . .

E szavak után a bég elhagyta a szobát, annélkül, 
hogy a bennlevöket csak egy pillanatra is méltatná 
többé s az udvaron megkötött paripájára vetvén magát
elvágtatott a csapszék felé.

*
-« *

Mig a fenntebb leirt jelenetnek tanúi valánk, az
alatt az aggódó özvegy, Jolán, nehéz szívvel várta fia 
megérkeztét.

Végre midőn már az alkony sötét szárnyaival 
beárnyolá a vidéket, a kisded ház mögötti gyümöl
csösön keresztül lőtt vaddal terhelten csörtetett haza
felé a négy fiatal vadász , kisérve a fekete Mohammettöl.

Ok még napszálltakor értek a falu feletti hegy
tetőre , honnét megsejtvén a faluba vágtató török
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csapatot, jónak látták megvárni itt az alkonyatot, hogy 
a törököktől észrevétlenül surranhassanak haza. Főleg 
Mohammet végett óvakodtak, kit veszedelmes dolog 
lett volna a müzülmannokkal érintkezésbe hozni.

Jolán szivéről nehéz kő esett le fia láttára, kit 
az anyai sziv egész szenvedélyével szoritott keblére.

— Mily aggodalomba ejtettél — hosszas elmara
dásod által, kedves fiam! . . . szólt szelid szemre
hányással az anya — már azt hittem, hogy valami 
szerencsétlenség ért benneteket.

— Megbocsáss, kedves anyám. Elmaradásunk 
oka nem más, mint hogy e baköznek nyomát nem akarók 
elveszitni, tudván, mennyire kedvencz falatja öreg 
atyusnak ez állat húsa. . . . Felelt a fiú szeretettel 
csókolva meg anyja alabást-fehér homlokát.

Ez megnyugtatva fia honnléte által, barátságosan 
fordult az ifjú vadász társasághoz, hogy estebédre 
marassza őket, mit örömmel el is fogadott a fiatalság, 
csupán annyi időt kérvén maguknak, hogy szülőiket 
megérkeztökről tudósíthassák.

Alig távoztak el az ifjak midőn Mohammet észre
vétlenül szinte kisurrant a ház ajtaján s szorgosan 
keresve az árnyaltabb helyeket a csapszék kapuja felé 
lopózott.

Ennek udvarán már vígan lobogtak a tüzek, 
melyeket a gondatlan török-katonák a szétrombolt ke
rítés rözséiböl raktak volt, még pedig a szalma- és 
széna-kazalok közelében.
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A lombszin alatt a bég számára készítettek tanyát, 
szénát halmozván kerevet alakban egymásra s leterit- 
vén azt nehány tarka szőnyeggel s egy szép fényes 
párducz bőrrel.

E rögtönzött kerevet előtt alig két lépésnyire a 
szin csepegőjétől szinte jókora rakás tüzet gerjesz
tettek, fölötte három vastag, nyers fűzfa ágat illeszt
vén össze gűla alakban, melyre aztán a bég udvari 
szakácsa, egy meglehetős szenyes spáhi, reá akasztá a 
bográcsot s elkezdé benne ura számára főzni a pilávot, 
mely ürühús és rizskásából állott.

Most megérkezett a bég a biró házától sebesen 
lovagolva az udvarra annélkül, hogy a kapu bálvány
hoz lapult Mohammetet észre vette volna.

Ez utóbbi nem tartván elég biztosnak jelen fi
gyelő álláspontját, nehány ugrással az utcza mély víz
mosásában termett, mely — guggoló helyzetében — 
végkép elfedte öt a vizsga szemek előtt, mig ö kényel
mesen beláthatta a törökök minden mozdulatát; sőt 
beszélgetéseiket is képes volt megérteni.

Kémkedésének az volt tulajdonképi oka, hogy 
valamikép ittlétük czélját kitudhassa.

Alig volt a szerecsen nehány perczig rejteké- 
ben, midőn észrevevé, hogy a kapuhoz, — melynek 
tulajdonképen csak a neve volt az, nem lévén szárnya^ 
hiányában becsukható, — egy őrt állítottak.

Ezen őrnek, ki nehányszori fel s alá járás után, 
kényelmesen neki támaszkodott a rozzant kapu bál
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ványnak, elkezdve unalmából a földet vájkálni kard
jával — a mennyire a megvilágított háttér kivennie 
engedé, csodálatosan ismeretes körrajza és muzdulatai 
valának.

Úgy tetszett neki, mintha ez ör egy a régen 
múlt időkből kiemelkedő alak volna, melyhez egykoron 
szorosabb viszony kötötte öt.

Mig szemei kimeredten függtek a kérdéses egyé
nen , az alatt gondolatai messzire vissza kalandoztak 
az elmúlt időkbe, sorba emlékezete bírói széke elé 
állitván egykori ismerőit.

— Meg van. — Mondá hirtelen önmagának, hom
lokára csapván öklével. — Hah! de az ö húsát rég 
felemészték az ég madarai s csontjai porát tán hazá
jáig kavarta már a szél az idegen földről. Szegény! 
pedig jó fiú volt. Kár hogy úgy szerette a bort. . . . 
Hm! mennyire hasonlít ez ember ö hozzá. Feje lóg—

, gatása, vállai minduntalani felszedése s nini . . .  a 
kardot is balkezében tartja. No de ez véletlenség. El
unta már a jobbik kezében hordani. . . .

Erre megszólitá valaki hátulról az őrt. talán 
hogy ébrenlétét kémlelje, mire ez nehány rövid szóval 
felelt vissza.

— Jól hallottam-e?! — tünödék a szerecsen. — 
E hang! Szent Istenem; ha nem csalódnám, ha ö volna. 
Ha ö még élne, tán hirt tudna mondani uramról; hisz 
együtt csatáztak ők mindenütt, nem hagyta öt el a hü 
szolga sehol. , . . Nini . . . most keresztet vet magára
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s imádkozik . . . folytatá magánbeszédét Mohammet 
szemeit törölgetve, hogy tisztábban láthasson. . . . 
Megkísértem, ez előjelek után nem szabad elmulasz
tanom az alkalmat! . . .

Mohammet ügyes hasbeszélö volt; elkezdd tehát, 
mintha a távol hegyoromról jönne a hang, kiáltani:

— Török István! . . .
Az őr heves mozdulattal forditá a hang felé fejét' 

s egy lépéssel kiilebb jőve az utczára figyelni látszott,
Mohammet a hideg verejtéket kezdé törölni hom

lokáról s imára kulcsolt kezekkel morinolá:
Ha nem csalódtam volna. Minő fölfedezés. De ne 

állj meg fele utón Mohammet . . . biztatá önmagát. — 
Tovább . . . tovább. .

S hasonló hangon kiáltá:
— El-e még urad . . . Izmail ? . . .
Az őr Összerázkódott e név hallattára és sietve, 

mintha kisértetek űzték volna, vissza lapult a kapu 
bálványhoz.

— Ne félj . . . Ibrahim! . . . hangzott az előbbi 
szóza t . . .  ki hozzád beszél jó barátod, Mohammet!...

Az őr zavarttan tekintett maga körül, végig si- 
mitá homlokát jobb kezével, tán meggyőződendő, ha 
nem álmodik-e? . . .  S ismét külebb lépett az utczára.. . .

— Te vagy-e Ibrahim?! . . . Izmail egykori 
szolgája?! . . . Ints fejeddel, ha az vagy . . . Hang
zott ismét.

Az őr, tán akaratlanul, biczczentett fejével.
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E pillanatban Mohainmet mint villám termelt az 
ör mellett s megragadta annak balkezét, mely a 
kardot tartá.

A tűz viszfénye megvilágitá a szerecsen arczát, 
kit az ör egyetlen szó nélkül hevesen ölelt keblére. . ..

Mohammet hirtelen fülébe sogá:
— Hol, mikor szólhatok veled tanuk nélkül?
— Tudod hol a T ö r ö k  j á r á s ?  . . . Kérdé ez.
— Tudom. — Felelt a szerecsen.
— Tehát légy ott holnap hajnal hasadtakor. S 

most távozz; mert felfedezhetnek s akkor veszve va
gyunk. —‘ Szólt az ör s heves kézszoritás után eltolá 
magától a szerecsent.

Ez mint árny surrant tova s nehány perez múlva, 
mintha mi sem történt volna, Demeterék konyháján 
foglalkozott.

Mig Mohammet oda kalandozott — mibe azonban 
alig telt félóra — azalatt összegyűltek Demeteréknél 
az ifjak szülőikkel egyetemben, most már nern annyira 
a vacsora végett; mint inkább tanácskozandók: mit 
lehetne tenni jelen veszélyes helyzetükben.

A kántor s a biró szomorúan üldögéltek a lóczán; 
az ö leányaik voltak legszebbek, tudták, hogy a bég 
szeme ki nem kerüli őket.

Demeter azt inditványozta, hogy rögtön egy 
biztos gyors-postát kell küldeni, ki szóbeli izenetet 
vigyen Csécsénybe a végházak vicegenerális kapi-
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tanyához Sibrik Pál ö kegyelméhez, ki hajnal hasadta 
előtt itt lehet könnyű lovasaival s mielőtt szándoklott 
rablásukat véghez vihették volna, rajtok ronthat*s 
megsemmitheti a veszélyt nem gyanító törököket, hogy 
azután a kakas sem kukorikol utánnuk.

Ez indítványra mind a négy ifjú ajánlkozott a 
Csécsénybe menetelre.

— Jó — mondá Demeter. — Ne menjen egy ; 
menjetek mind a négyen. Az utat tudjátok. Vegyétek 
vadász fegyvereiteket. Ha valaki megállít mondjátok: 
vadászni mentek; . . . úgy is itt van a vadászat idő
szaka. Mohammet itthon marad a ház védelme végett.

Az ifjak rövid falatozás s szívélyes búcsú után 
a kerten keresztül — küldetésék rendkivüliségétöl 
felizgatottan — eltűntek a sötét éjben.

Az ifjak távozta után az öregek is szétoszoltak 
a szorongó kétség s kétes remény aggodalmával te
kintve a jövő nap elébe.

Az öreg Demeter szemeit kerülte az álom; a 
szomszédos szobából folyton hallhatá leánya nehéz, 
szakgatott sóhajait s egyes töredékeit a forró imának, 
melyben a szerető anya az ég oltalmáért esde fia 
számára.

Mibe került volna Jolánnak fiát a könnyen ve
széllyel járható éji úttól visszatartani?! . . . Egyetlen 
szavába, melynek a fiú okvetlenül engedelmeskedendett, 
s az öregek sem szegültek volna ellen. — De ö ezt 
nem teheté; mert nem volt ama hétköznapi lények
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egyike, kik nem képesek a magán érdeket a köz-nek 
alárendelni.

A falu jelen szomorú sorsa, mélyen érdekelte 
öt; annyival is inkább, minthogy lakosai részéröl 
csaknem húsz évi ittléte alatt csak tisztelet és szere
tettel találkozott mindenkor.

Az ifjak küldetése sükerétöl lehete egyedül a 
csapás elhárítását remélni; kik minél többen mentek, 
annál bizonyosabban érhetének czélt; miután a falun 
kívül megoszolva, különböző utakon siettek Csécsény 
felé, hogy ha netán valamelyikük, vagy talán többen 
is akadályokra bukkannának, négyök egyike legalább 
megoldhassa a reájok bízott feladatot.

Jolán tehát a világért sem csonkította volna — 
fia honnmarasztalásával— a számat, melynek apadásá
val a remény egy lánczszeme szakadt volna ki a várók 
kebeléből.

Mohammetet máskor alig leendett bárminemű ha
talom képes visszatartani az ifjú Miklós kíséretétől, 
mig most örült, hogy honn maraszlatott; mert a fekete 
sokat kezde remélni az Ibrahimmali találkozástól; mit 
annál is inkább rettegett elmulasztani, hogy az el
szalasztott alkalmat visszapótolhatni nem igen nyilt 
kilátás.

A biró, igen is jól tudván már tapasztalásból, 
hogy a török urak fenyegetőzéseiket szigorú pontos- 
sággal; sőt legtöbb esetben tűlbuzgólkodólag is szok
ták végrehajtani, tanácsosnak látta Véli bég parancsolatát
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a kisbiró által házankint be mo n d a t  ni a f a l u n a k ;  
a csécsényi küldetést természetesen legnagyobb titok
ban tartván, nehogy azt valaki akaratlanul is elárulja.

A parancs mint sujtoló villám hatott, főleg a 
hajadonos házaknál. A szülök jajveszékelve tördelték 
kezeiket, remegve a reájok nézve végzetes hajnal első 
pirjától.

A falu legénysége mátkáik, kedveseik feletti 
aggálytól megkapatva titkon a házak mögötti szérüs 
kertek kazlai között csoportosulni kezdett, a végsőre 
határozni el magukat; semhogy falujokon a gyalázatot 
megtörténni engedjék.

A birónak, Balogh Imre uramnak, minden tekin
télyét össze kelle szednie, hogy az elhamarkodásról 
lebeszélje a felbőszült legénységet s reá bírja , hogy 
mindaddig nyugodtan viseljék magukat, mig az álta
lános felkelésre ö tőle jelt nem kapnak. Megparan- 
csoltatá házankint a mécsek eloltását s minden rend
kívüli nesz és veszéklés elkerülését, nehogy a talán 
kémkedésre kiküldött törökök gyanút fogjanak s tervök 
végrehajtásában megelőzzék a hajnalt.

Mig a falu népe elfojtott düh, remegés, és 
könyek között álmatlanul töltötte az éjét; addig a csap
szék udvarán tanyázó török lovasok nyugodtan beszél
getve vagy álomra dőlve heverésztek a vígan lobogó 
tűzrakások körül; maga Véli bég pedig oly édesen 
horkolt rögtönzött lombszin-palotájában, mintha az
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elmúlt napon legalább is egy fél világ boldogitásának 
eszméjét testesítette volna meg.

A falubeliek, kik elég merészek voltak a tábor
tanya közelébe kémkedés végett lopózni, azt kezdék 
hinni, miként a kapu elé állított Őrön kívül minden vi
gyázatot félre tettek a törökök s leányaiknak a falubóli 
megszöktetésére határozták el magukat.

Mindnyája a hegyek felé iparkodott; de rémülve 
kelle visszafordulniok, midőn a fák sűrűiben vad han
gon riadtak meg s főbelövéssel fenyegettek mindenkit, 
ki a faluból egy lépést is távozni merészel.

Lehet képzelni, hogy ez ujabbi felfedezés meny
nyire növelte a közrémületet.

Az idő villámszárnyakon szokott haladni, midőn 
annak röptét lassítni szeretnök. így volt a szorongó 
kajáriaknál is, hogy mielőtt vélték volna, már reájok 
pirított a hajnal.

A falu körül titkon felállított örök virradatkor 
közelebb nyomultak s közvetlenül a helység szériis 
kertéiben foglaltak állomást.

Mintegy tizenkét lovas azonban, kik mint látszott 
örjárati szolgálatot tőnek az éjen á t , a mennyire a 
reggeli pára födte távolban kilehete venni, három 
gyalog egyént, hihetőleg felfogott falubeli menekül
teket kisérve, sebes léptetve haladott el déli irányban.

Csalmájokról s hosszú dzsidáikról lehete reájok 
ismerni, hogy spáhik.

A hajnal a csapszék udvarán tanyázó csoportot
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is talpra riasztá s mire a nap első sugarai az átelleni 
Gyömörö helység szomorú romjait megaranyozta, már 
nyeregben ültek a spáhik és sorakozva várakoztak a 
bég parancsára.

Egyetlen ló azonban patáival a földet kapálva s 
türelmetlenül nyeritve, kötőfék száránál fogva még 
most is czövekéhez kötve veszteglett gazdátlanul s 
annélkíil, hogy ez utóbbi valahol mutatkozott volna.

Az óriás termetű, rdt, fekete arczu bég bámu
latos könnyűséggel pattant nyergébe s kidülledt sze
meivel végig tekintve a sorokon azonnal felfedezte, 
hogy lovasai egyike hiányzik.

Gyakorlott szeme a hiányzó kilétét is felfedezte 
azonnal.

— Hova lett Ib rah im ?!.. .  Kiálta a csapat szár
nyán álló s a megszólításra halálsáppadtá vált fiatal agára.

A kérdett nehány lépéssel ktilebb ugratá lovát a 
sorból s remegő hangon felelt:

— Az utolsó kakasszónál ismét örül állitatott 
a kapuhoz; de a hajnali felváltáskor inár nem leltük 
öt — kegyelmes bég! . . .

— S ezt most kell csak megtudnom?!.. . rivalt 
tajtékzó ajakkal a parancsnok.

— Alázatos szolgád nem merte e csekélységért 
háboritni álmodat, hatalmas ur. — Felelt még mindig 
sáppadtan és reszketve az aga.

— Hát te — nyomorult eb — csekélységnek 
veszed azt, ha katonáim egyike megszökik ?! . .. Orditá



95

most már csaknem magán kívül a bég s kiragadva 
nyereg kápájából hosszú albániai pisztolyát reá süté 
az agára.

Az aga lova magasan szökött fel a durranásra, 
mig gazdája ép szivén találva moczczanás nélkül ro
gyott le holtan a földre.

E pillanatban egy lovas rontott sebes vágtatva 
az udvarra s lihegve intézett nehány halk szót a béghez.

A bég szemei szikrázni kezdettek; de a jövő 
pillanatban a még égő tűzrakások egyikéhez ugratva 
lovát, abból egy hosszú lobogó üszköt kapott fel le
hajoltában s megforgatva azt feje fölött elkiáltá magát: 
utánnam!! . . .  És nehány merész ugrással a kapun 
kivid teremve, mint pokoli lánczairól szabadult démon 
vágtatott lefelé a falu föutczáján csapatától követve.

A lelőtt aga, valamint a megszökött Ibrahim lova 
is eltépve kötőfék-szárát röpülő kengyelekkel iramodott 
a csapat után.

A bég a biró háza elébe érve megállapodott s a 
csukott kapu fölött betekintve az udvarra — hol már 
mintegy harmincz siró leányzó volt egybegyülve, kiket 
a maga is könyező elöljáró hasztalan iparkodott vigasz
talni — elkiáltá magát az égő üszőkkel fenyegetve 
meg a bírót:

— Megállj hitvány áruló eb. Addig is mig kutya 
bőrödet füleidre huzatnám; fogadd emlékül földesuradtól 
e z t ! . . .  S a nádereszbe dugá az égő üszköt, nehány 
pillanatig ott várva, ha meggyulad-e; s midőn az első
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tüznyelv, mint mohó sárkányé elkezdő nyalni a száraz 
tetőt, mely recsegve bomladozott az emésztő elem 
hatása alatt, még egyszer megfenyegetve a bírót sar
kantyúba kapta lovát s villámgyorsan tova repült.

Öt perez múlva Sibrik Pál ö kegyelme hadainak 
mintegy száz főből álló lovas osztálya egy hadnagy 
vezénylete alatt a faluban termett; de akkor már Véli 
bég rablócsordájával egyetemben a rónáról az erdők
nek kanyarodva fel eltűnt.

A magyar lovasság annélkül is fáradt lovain 
hasztalan üldözte volna öt; azért megállapodva a falu
ban inkább a már emelkedni kezdő széllel elharapózó 
tűz oltásához sietett, melyet elnyomni siikerült is nem
sokára.

A csécsényi lovasokkal együtt a biró fia Imre 
diák is megjött, kinek egyedül kedvezett/a szerencse, 
hogy küldetését megoldhassa.

A többi három derék vállalkozó ifjú az éji por- 
tyázók kezeibe került.

Jolán érzelmeit — midőn fia szerencsétlenségéről 
értesült — leírni; hasztalanul kisértené meg toliam; 
azért inkább regényünk egyik érdekesebb egyéne Mo- 
hammet után vezetem a szives olvasót.

'W 'juirjvuvw



III.
A Török-járás.

iTIohammet még sötéttel elhagyta a házat és sebes 
léptekkel haladva az erdőkön át délkeletnek irányozta 
útját. Csak hason csúszva sükerült a falu feletti hegy
oldalban felállított örök között kiszöknie; de e veszé
lyes vonalon egyszer túl a mindinkább siirüdö tölgy 
és fenyves erdők homályában biztosan haladhatott.

A fekete — úgy szólván — minden egyes fát 
és cserjét ismert a vidéken, miután húsz évi ittléte 
alatt nehány százszor bebarangolta azt, részint ifjú 
urával vadászva, részint gyógyfüveket szedve úrnője 
számára.

Nem kelle tehát félnie, hogy a sötétségben 
eltévedjen.

A feketének, a múlt esti felfedezés által fel
izgatott agyában ezer gondolat űzte egymást, melyek 
annyira igénybe vették figyelmét, hogy útja nehéz
ségeit észre sem vette, mely hol mély, meredek lejtöü 
völgyeken, hol ismét magas hegyoldalokon vezetett 
keresztül.

n

0 maga sem helyeselte ugyan, hogy szó nélkül 
távozott hazulról, ez által csak növelvén a háziak úgy 

Törökvilág. II. Köt. 7
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is elégséges aggodalmát; de jelen helyzetében nem 
hitt máskint cselekedhetni.

Útja czélját, főleg Jolán előtt, előre felfedni 
eszélytelenségnek tartotta; nehogy a szegény nő, 
ki már megszokta a multat mint megváltozhatlant te
kinteni, szivében elöleges reményeket költsön s talán 
újra kénytelenítessék átélni a csalódás fájdalmait.

Hogy hazatértekor, vagy későbben bár nyilat
kozik-e titkos útja czéljáról; attól függött, mit Ibra
himtól volt urára nézve hallani fog.

A szerecsen keblét űtja közben remény és kétség 
téptelde s egybevetéseinek alig volt vége-hossza.

Minél inkább közeledett a találkozás helyéhez, 
annál inkább iparkodott önmagára erőszakolni a hitet, 
hogy hajdani ura még él s hogy hollétéről bizonyosat 
fog hallani Ibrahimtól.

E hitét ama igen is gyenge alapon fekvő egy
bevetéssel támogatta, hogy Ibrahimot ép úgy halottnak 
hiresztelte a világ, mint urát, s ime húsz év után a 
szolga mint holtaiból feltámadott jelenik meg az élők 
közöli; miért ne történhetnék ugyan ez urával i s ? ! . . .

A szerecsen szemei ez utóbbi gondolatnál szinte 
világlottak az erdő homályában s keble izgatottan 
emelkedett a kéj elöérzetében, midőn felhevült agya 
élénk színezettel festé maga elé amaperczet, melyben 
Jolán elébe lépve mondani fogja : Asszonyom, jó hírrel 
jövök hozzád, a te férjed é l ! . . .

E szavakat önkénytelenül hangosan ejték ajkai;
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de az erdő csendéből vissza felelő viszhang felriasztá 
a szerecsent élénk ábrándvilágából.

Csak most vette észre, hogy mintegy másfél 
órai gyaloglás után, már csaknem elérte útja czélját.

Az erdő fái lombtalan görcsös ágaikkal mint 
merevült százkaru óriások tűntek fel a hajnal első 
pírjában vereslö láthatáron s a tárgyak és vidék ki
bontakozva a sötétségből határozottabb színezetben 
tűntek fel.

Az erdöszélhez érve, melyen túl hullámzatos 
fennsik nyúlt el keletdélnek — megállott Mohammet 
s éles szemeivel vizsgálódni kezde.

Az erdőn kívül, melyben csak a kora felébredt 
czinke fütyülése s a harkály egyhangú kopogása zavara 
a különben néma csendet — egyetlen élő lény sem 
vala látható.

A fekete megnyugtatva szemléje eredménye által 
kilépett az erdő sűrűjéből s a tisztáson át egy mély 
szakadás parija mellett örkint álló egyetlen magas és 
terebély tölgyfa felé tartott.

E tölgy csodálatos ellentétül az erdő kopasz fái
hoz még nem hullatá el száraz lombjait s szükség 
esetében még biztos búvhelyet nyujtandott sürü ko
ronája ágai között.

E körülményt a mint felfedezte Mohammet azon
nal iparkodott is felhasználni. Még egyszer körül
tekintve s meggyőződve, hogy ki sem láthatja öt, mint 
könnyű evet mászott a fára s nehány perez múlva

7 *
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tökéletesen elfedve a vizsga szemek elöl s kényelmesen 
elhelyezkedve ült a tölgy lombkoronája között.

A szerecsen messze vidéket beláthatott magas 
helyzetéből, honnét a táj-festönek a leggyönyörűbb 
képekhez lehetende anyagot gyűjteni.

Délkeleten, eltekintve a szent lászlói s fenyőfői 
erdőség felett a lilla kék reggi világban derengő 
Bakony-hegyláncz egy meredek oldala közelében büsz
kén nyújtja fel tornyait a magános hegyoromra épített 
Czesznek vár, melynek most már csak szomorú romjai 
hirdetik az éji homályba tűnt és sokáig késő dicsőségét.

A déli láthatárt a tulajdonképi Bakony festöileg 
szép hegyláncza övezi, melynek lábánál mintegy mért- 
földnyi széles , itt-ott erdőktől szakgatott róna völgy 
terül, hol a terjedelmes nádasoktól köritett sima tavak 
tükrében s a kígyózó ezüst szalagkint futó Bakony-ér 
és Bornát csillámló habfodraiban törik meg a reggi 
napsugár.

A smaragdzöld, buja öszivelésben terjedelmes 
falvak s fehérlő majorságok közelében tarka gulyák 
legelnek, melyeknek méla kolompjai andalító hang- 
vegyületben hangzanak szét a csendes légben. —

Tovább a hegylánczot mély, szakadékos völgy 
hasítja, mely vadregényes kanyarulatokban vezet az 
ős bakonybéli zárda falai alá, áthasítva a szilaj roha
nást! Gerencze hullámaitól.

Délnyugotnak a csaknem beláthatlan rónán a pápai 
várkastély négyszög körrajzai tűnnek fel, mig túl rajta



101

a Somló- s még* azon is túl kissé jobbra a Ság-hegy 
szabályos tömegei emelkednek.

A nyugati láthatárt a soproni hegyek s az osz- 
triai havasok zárják hófedte csillámló ormaikkal. —

De Mohammet nem vesződött ez egyszer a már 
felkölt nap aranyló sugaraiban fürdő gyönyörű vidék 
szemléletével; az ö szemei a közvetlenül lábai alatt 
elterülő s amphitheatrum-szerüleg köritett völgyre 
voltak szegezve, honnét Ibrahimot várta.

A tölgy alatt, mint már említők, mély vízmosásos 
hegyszakadék tátongott, melynek meredekén vesze
delmes, nyaktörő út vezetett fel a völgyből ama hullám- 
zatos fennsíkra, mely a termékeny pátkai völgyre dűl.

E mély útat nevezték akkor s nevezik mai napig- 
lan is: T ö r ö k - j  á r á s-nak; és pedig azért, mert a 
portyázó, s gyakran üldözött törökök e nyaktörő út- 
nyiláson szoktak üldözőik elöl menekülni.

Mohammet azonban hasztalanul kémeit az előtte 
elterülő völgyön, mert jóllehet hogy a nap már csak
nem egy órája fennjárt a láthatáron , Ibrahimnak mind- 
azáltal még árnyéka sem mutatkozott.

A szerecsen már ép leteendő vala minden talál— 
kozhatási reményről, midőn hangos lódobogás ütötte 
meg füleit.

Figyelni kezdé a hang irányát s nemsokára Véli 
béget látá csapatával együtt előtűnni a völgykanya
rulaton.

A csapat között azonnal felismerő Ibrahimot is
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lóháton; de úgy tetszett neki, mintha kezei hátra vol
nának kötve s lova kantárszárait a szomszéd lovas 
tartaná kezeiben.

Mohammet gyors esze gyanítani kezdéavalót: — 
hogy Ibrahim szökése közben elfogatott — s lelkére 
nehéz aggalom nehezült.

Hogy Ibrahim a halál fia; azon nem is kétked
hetett többé; csak az alkalom s idő hiányzott eddig 
kivégeztetésére.

— Oh! o h ! . . .  mormolá görcsösen kapaszkodva 
a fa ágaiba s előre tolva fejét a száraz lomb közül, hogy 
jobban figyelemmel kisérhesse a csapat mozdulatait — 
mért kelle ez embernek oly ügyetlennek lenni, hogy 
hóhérai kezeibe kerüljön. . . . Szegény Ibrahim, mily 
halavány, mintha már is nyakán volna a fójtó-zsineg.. . .  
Oh! az nem is marad el. Véli bég nem szokott tréfálni 
embereivel. . . . Most már ez ember, tán egy negyed 
óra múlva halott lesz s én nem fogok megtudni tőle 
semmit! . . .

A fekete eme magán beszéde alatt Véli bég csa
pata felkapaszkodott a mély úton.

A bég szemei a magánosán álló tölgyre valának 
szegezve s Mohammet most már saját életéért is kezde 
remegni.

Szentül hitte, hogy fel van fedezve, s ez esetben 
menekülésről szó sem lehet.

Mig kezével — a végsőre készülve — egy rövid,
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tömör pisztolyt vön elő öltönye alól, azalatt lelkét a 
legkétségbeejtöbb aggály ragadta meg.

Mi lesz az ö halála után Demeterekből, ki fog
az ifjú, heves vérü Miklósra ügyelni-----Hogy fogják
ezek megtudni, hogy az ö javukérti merényletben 
vesztette életét! . . .

De bár mily zavar uralkodott is lelkében, egy 
határozat még is tisztán állott előtte, hogy ha már 
csakugyan halnia kell, halála óráján még az által akar 
jót tenni, hogy a kajáriakat megmenti e ravasz, vér
szopó spahiájoktól. . . . E czélra felvoná óvatosan 
pisztolya sárkányát s nagy figyelemmel kezdé kémleni 
a bég mozdulatait.

Ez kiérve a mélviítból megállitá csapatát s egy 
a többieknél még vadabb kinézésű spahihoz fordulva, 
kemény, parancsoló hangon mondá:

— Dzsáfer! . . . Vedd elő zsinegedet s kösdd e 
hitvány ebet, ki megszökött a nagy próféta szent 
zászlaja mellől, e fa kiálló ágára, hogy lássák az erre 
menők, mint vájják ki a hollók annak szemeit, a ki 
hitlenül megtöri Allahnak adott esküjét. . . .  Ti többiek 
pedig vegyetek példát e mai két esetből, hogy Véli 
bég nem szokott szolgáival szembekötősdit játszani. 
Ki hanyagul teljesíti parancsaimat, vagy a rendnek 
hátat fordit, hasonlóan j á r ! . . .

A spahik komoran tekintének maguk elé s fülök 
mellé jegyzék a bég épületes szavait.

Ez alatt a megszólított Dzsáfer leugrott lováról
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s a fa törzsökén felmászott a legelső csaknem víz
szintesen kiálló ágig s azon keresztül hurokra veté a 
kezében tartott kötelet.

— Vezessétek e hitehagyott ebet a fa alá! . . . 
parancsolá a bég.

A két spahi, kik között Ibrahim lovagolt, s kik
nek egyike a fogoly kantárszárát tartá kezeiben, a fa 
azon ága alá vezeték Ibrahimot, melyre a hurok volt 
illesztve.

Ez alatt Dzsáfer már leszállott a rögtönzött bitó
fáról s lovára ülve a kivégzendö oldala mellé lovagolt.

Ennek halavány arczán egyetlen izom sem moz
dult, csupán hosszan lefüggö ősz bajusza által árnyalt 
ajkain vala némi gúnyos mosoly észrevehető.

— Végezhetek, kegyelmes bég?! . . . Kérdé 
Dzsáfer.

— Igen. . . . Válaszolt a bég Ibrahim háta mögé 
lovagolva s hosszú ebkorbácsát leoldva nyeregkápájáról.

Dzsáfer felegyenesedett nyergében s a hurkot 
Ibrahim nyakába veté.

Alig történt ez meg, midőn már a bég „indulj^t 
kiáltott csapatának s nagyot suhintva korbácsával Ibra
him lovának farára, úgy hogy ez böszülten ugrott 'ki 
gazdája alól, — embereivel egyetemben sebes vágtatva 
tova iramlott.

Nehány másod perez alatt már alig volt lovaik 
dobogása hallható.

Ekkor a félelem halálos verejtékében fürdő Mo-
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hammet, mint hiúz szőkéit lefelé egyik ágról a másikra 
s gondolat gyorsasággal metsző ketté a kötelet, melyen 
barátja függött.

Ez nehéz zuhanással hullott alá a földre.
A szerecsen csaknem vele egyszerre termett 

mellette s leoldá nyakáról a hurkot; azután vállaira 
kapva a nehéz embert, mint éhfarkas prédájával rohant 
az erdő felé.

Mintegy száz lépésnyire hatolt befelé, itt sürii 
mogyorós berekben letette a földre terhét.

A szerecsen Ibrahim arczára függesztvén aggo
dalmas szemeit, kifáradtan a nehéz teherreli futástól, 
hosszú lélegzetet vön, azután gyorsan letérdelt barátja 
mellé s ajkait annak nyitott szájára illesztve egész 
erejével kezdé lehelletét annak tüdejébe fújni.

A műtétéi nem maradt siiker nélkül. A harmad
szori kísérlet után Ibrahim hosszú, nyöszörgő léleg
zetet véve felnyitá szemeit.

Mohammet csaknem egy ölnyit ugrott örömében, 
s újból lehajolva megmentett barátja fölé, becsületes 
szive egész hevével ölelte öt kebelére.

— Elek-e én, vagy már meghaltam?!— Kérdé az 
ámulat hangján az éledező.

— Élsz! élsz! barátom! — Feleié rögtön Mo
hammet, talpaira állítva Ibrahimot. . . .  De ha tovább 
is élni akarunk, jer siessünk e helyről; mert itt még nem 
vagyunk biztosságban. — És sietve magával hurczolá 
az erdő sűrűje felé a még alig lélegző Ibrahimot.



106

Mintegy negyedórái siettetett menés után az erdő 
nyugati szélén a friss — úgy nevezett — s z ü z -  
f o r r á s  közelében megállapodtak a menekülök s mi
után szornjukat oltották volna, egy kidült fa törzsére 
telepedtek.

A szerecsen sokáig nézett régi bajtársára s el- 
érzékenyülten ragadva meg annak jobbját meghatott 
hangon mondá:

— Oh ha tudnád! mennyire örül lelkem e pilla
natban s még is mily aggasztó kétség tépi szivemet. 
Tejól tudod, Ibrahim; minő kérdést remegnek kimondani 
ajkaim, mert attól félek, hogy egyetlen szavad megöli 
a keblemben feléledt remény gyenge csiráját.. . .  De ha 
e lelkemben pislogó szikrának tápot tudsz adni, hogy 
egyetlen biztató szavaddal óriási örömlángokra lobbaszd 
azt; oh akkor kérlek mindenre mi szent előtted, ne 
zárd e szót kebeledbe. —

— Mohammet, jó becsületes fekete csont, régi 
bajtárs, életem megmentöje — felelt Ibrahim könyiiin 
át hálásan mosolyogva a szerecsenre — hidd meg; 
hátra levő napjaim felén vásárolnám meg e szót, ha 
birtokomban volna; de magam is kétség között tengek. 
A mióta elváltunk, mit sem tudok urunkról. —

— Tehát nem halt meg? . . .  Kérdé izgatott ér
dekkel Mohammet.

— Legalább az én tudomásommal nem. — Vála
szolt a kérdett.

— Hála az égnek!. . .  Kiáltá Mohammet felugorva
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ülhelyéröl. - Egyelőre ez is elég, hogy reményemet 
csüggedni ne engedje. Nem akarok telhetlen lenni az 
ég kegyelmének kiaknázásában. E tudat, hogy te nem 
láttad meghalni öt, ki szüntelen oldala mellett voltál, 
hogy élve búcsúztál el tőle, leend a jövőbe világitó 
kalauz felleg, mely a még beteljesülhető remények 
földére vezet. De beszélj, az ég szerelmére kérlek, 
múltotokról, hogy lelkem a kétes gyanítások tömkele
géből kibontakozva tisztán lásson, és tények alapján 
legyen képes felállitni eddig téveteg egybevetéseit. —

— Mily tudós, mily ékes szóló ember lett be
lőled. — Monda Ibrahim a bámulat és régi megszokott 
gunyor színezetével. — Hisz nem is tudom, minő sza
vakba öltöztessem elbeszélésemet, hogy a felelet méltó 
társul szegődhessék a kérdéshez.

— Te csak most is a régi furfangos vagy! . . . 
Vágott közbe Mohaminet, alig palástolhatva türel
metlenségét, mit azonnal észrevett a régi czimbora, 
ki is rögtön elbeszéléséhez fogott.

— „Azt, úgy hiszem, tudjátok, hogy Török 
Miklós százados urunk parancsnoksága alatt álló azon 
csapat, mely a budai ostromtábortól elszakítva a pesti 
oldalra tétetett át, hogy a szolnoki úton kémszemlét 
járjon, a csaknem tízszeres ellenség orv támadása alatt 
az utolsó emberig elveszett. Legalább, mint később a 
törököktől hallám, hírmondó sem került azokból a 
magyar táborba vissza. Drágán adta el a vitéz huszár- 
ság életét s ha igaz volna az, hogy az igazságos
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harczban megölt ellenek lelkei győzőik szolgáivá lesz
nek a más világon, úgy ez elhullott huszárok egyi
kének sem kellene önmagának fényesítnie csizmáit a 
mennyei paradicsomban. . . . Látod e mély sebet hom
lokomon? Ez akkor terített a halottak közé, midőn 
már kardom a markolatnál ketté törvén, védtelenül 
maradtam. . . . Meddig hevertem eszméletlenül? . . . 
nem tudom. De midőn sebem pokoli fájdalma s égető 
szomjam felriasztának eszméletlenségemből s szemei
met felnyitva s a reájok tapadt vértől megtisztítva 
körülhordam, saját leszúrt lova hullája mellett kapi
tányomat láttam meg legelőször is a homokban elterülve.

Oda vánszorogtam hozzá. Csak öltönyéről lehete 
felismernem öt. Arczán és homlokán két mély seb 
tátongott; vonásait a sebekből ömlött s arczára tapadt 
vér ismeretlenekké tette.

Lehetlen szavakba önteni a fájdalmat, mely e 
látványra bensőmön átnyilalt; felülmúlta az százszoro
sán az égető kínt, melyet homloksebem okozott.

Bár megvoltam győződve haláláról; mégis bizo
nyos önkénytelen ösztöntől vezetve szivére tettem 
kezemet.

Nem dobogott. Siri csend uralgott a kebel alatt, 
melyben egy nappal előbb a honszeretet szentelt ol
tárán még vigan lobogott a hősies láng.

Szegény jó uram —- gondolám — mint szeretted 
ez uj hont, mely eddig csak veszélyeit s harczi di
csőségét osztá veled, csak nehány rövid napjában
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részesítve a házi boldogságnak. Most záradékul egy 
homokbuczka jutand számodra nyughelyül addig, mig 
a puszták rakonczátlan szelei fel nem kapkodják laza 
siri lepledet, hogy elporlott csontjaid parányait is 
szilaj szárnyaikra emelve szétszórják a világ négy tája 
felé. . . . Szemeimbe könytik tolultak s elkezdém fel
gombolni dolmányát, hogy netán öltönye alá rejtett 
emlékeit magamhoz véve, megvigyem nőjének.

Csaknem gyenge nökint sikolték fel örömömben, 
midőn keblét még melegnek találtam. Feltakart sziv- 
tájára illesztém fülemet s visszafojtott lélegzettel hall— 
gatózlam.

Lassú alig észrevehető dobogást véltem hallani.
Még él. . . . Gondolám örömtől megkapatva s 

mennyire saját gyenge erőm engedé, felegyenesedtem 
térdelő helyzetemből és segélyt keresendő körültekin
tők. . . . Mi legelőször szemembe ötlött, az egy erős 
török lovas csapat vala, mely sebes iigelve közeledett 
az éji küzd tér felé

Mire gondolataimat egybeszedhettem, már fel
fedezett álló helyzetemben a csapat vezére, mert jobb 
karja mutatólag felém vala kiterjesztve.

Helyzetem igen aggasztó színezetet kezde ölteni; 
mert ha éltemet megkímélik is a törökök — gondolám 
— bizonyosan elhurczolnak mint foglyot s akkor segély 
nélkül marad kapitányom s vagy sebeiben csakugyan 
meghal, vagy elevenen eltemettetik.

Hirtelen jó gondolatom támadt. Ez által legalább
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kodván, hogy mindenesetre jobb eleven rabszolgának, 
mint halott szultánnak lenni.

Lehajoltam tehát ismét kémlendö, ha dobog-e 
még kapitányom szive.

Azért-e, hogy a dolmány felgombolása által 
könnyítettem keble szorult helyzetén, vagy mert a 
visszatérő eszmélet sebesebb forgásba hozta a vért; 
az előbb alig észrevehető dobogás mindinkább erő
sebbé s szabatosbbá kezde válni.

E vizsgálatom közben már csaknem ötven lépés
nyire közelített meg a csapat.

Eléje siettem, mennyire gyengült lábaim engcdék, 
s töredezett, alázatos török nyelven megszólitám a 
vezért:

— Üdv neked hatalmas bég. Érintse a nagy pró
féta az irgalom varázsvesszejével szivedet, hogy kö- 
nyörületet érezzen, és segélyt nyújtson egy haldokló, 
sebesült vitéz giaur irányában, kiért felgyógyulása 
esetében dűs váltságdijt remélhetsz.

A bégnek eleinte szigorúan redős homloka utóbbi 
szavaimnál simulni látszott s előbbre rugtatva csapata 
éléről, szólt:

— Hol van a sebesült s kicsoda ö? . . .
— Török Miklós százados Pálífy lovas seregéből. 

— Feleltem még mindig töredezett török nyelven.
— Mennyi váltságdijt lehet remélni ? — Kérdé 

tovább a bég.
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— Ezer arany legkevesebb. — Feleltem, mialatt 
a sebesülthöz értünk

A bég megállitá csapatát s parancsoló hangon 
kiáltá :

— Izák, hozd ide szereidet! . . .
A megszólításra a csapat legvégéről hosszú, 

szikár és sárga arczu egyén lovagolt elő, kinek nye
regkápáján kétfelöl Öblös bádog szelcnczék függtek 
erős szíjakon. Ez volt a csapat zsidó sebésze.

A bég reá mutatva a sebesültre, kemény hangon 
rnondá a sebésznek:

— Gondoskodjál ez emberről, hogy meggyógyul
jon Ha ördöngös szereiddel megtalálod ölni öt, tudd 
meg: hogy oly kenöcscsel kenetem meg talpaidat, 
mely nem fogja engedni, hogy mankó nélkül sétálgass 
egykor Jozafát völgyében!

A sebész szó nélkül, mogorva képpel szállt le 
nyergéből leemelve onnét bádog szclenczéit is

Ez alatt a bég egy másik lovast intett ki a sorból 
halkan utasításokat adva neki; azután annélkül, hogy 
csak egyetlen szóra is méltatna tovább, meginditá 
csapatát s tova lovagolt.

Négy lovas, — köztük mint vezénylő az utasí
tásokkal ellátott, — maradt vissza fedezetünkre.

Ezek egyikét az orvos vízért küldte a közel 
gulya-kűtra, mig maga figyelmesen kezdé vizsgálni 
uram sebeit.

Vizsgálat közben gyakran összeszoritá ajkait,
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vagy fejét boszusan rázva érthetlen szavakat mor
mogott.

— Meggyógyul-e? . . .  Kérdem aggódva a sebészt.
Ez reám tekintve apró kancsal fekete szemeivel

a tátongó homlok sebre mutatott s vontatott orrhangon 
monda:

— Ha itt ki nem megy a lelke, meggyógyul----
Ez alatt megérkezett a kútra küldött spáhi a

vízzel s a sebész most nagy óvatossággal s meglehe
tős müértéssel kezdé mosogatni a sebeket.

Alig érinté a hideg viz a mély vágást uram 
homlokán, midőn ez idegeiben erősen megrázkódva, 
nehéz lélegzetvétel után felnyitá szemeit és csodál
kozva tekintett körül.

Ajkai mozogtak, mintha szólni akarnának, de 
hangot még nem voltak képesek adni.

A sebész mellé térdelve lesém arcza minden 
mozdulatát.

Nehány perez múlva reám szegezte szemeit s 
azonnal felismert; mert szemeiben az öröm egy szi
krája villant fel.

Kinyujtá felém kezét, én megragadva könyüim- 
mel öntözém azt. Az öröm és fájdalom vegyes könytii 
voltak azok.

A sebész azalatt nagy gyengédség és szorgalom
mal látott munkájához, ügy látszott azonban, hogy nem 
annyira kötelességérzet vagy az emberség sarkalta öt, 
mint inkább a bég igen is határozottan ejtett fenyegetése.
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Egyszer azonban ugy tetszett, mintha a sebész 
balkeze működése közben gyakorta oda tévedne az 
uram derekára csatolt sinóros vitéz öv alá.

A pénzszomj e nemzet fiainál, melyhez Izák is 
tartozott, semmiféle állás és körülmények között sem 
tagadja meg magát.

Sükerült is neki rövid kísérlet után, s mint 
hitte észrevétlenül, kicsempészni onnét az aranynyal 
tölt erszényt, mit uram rendesen magánál hordozott.

De én tanúja voltam a műtétnek, mely nem tar
tozott ugyan szorosan sebészi hivatásához; de melyet 
mellékkeresetül vagy magán szenvedélyből — mint 
ebbeli gyakorlottságából kitetszett — hihetőleg nem 
szokott alkalmilag elhanyagolni.

Most — még mindig térdelő helyzetemben — 
közelebb hajoltam hozzá s csak általa hallhatólag 
mondám:

— Izák! megosztozol-e e czimborákkal?
A zsidó e kérdésemre a boszus meglepetés egy 

mérges villámát lövelé felém kancsal szemeiből s arcza 
lehetőleg még sárgább lön, mint volt természetében.

— Miben osztozzam én?! — Kérdé csakhamar 
visszanyerve perezre elvesztett jelenlétét.

— Ama negyven arannyal tölt erszény tartal
mában, melyet uram övéből kicsempésztél, hihetőleg 
azért, hogy később ismét vissza add neki. — Felelém 
halkan.

A zsidó feleletem ez utóbbi részét maga sem 
Törökvilág. II. köt. 8



akarta elhinni; mert szavaimra talán akaratlanul taga- 
dólag rázta fejét.

— Az aranyok felét — folytatám — az erszény- 
nyel együtt nekem fogod átadni; különben felfedem 
rablásodat a spáhik előtt s azok tudom hogy bőrödből 
is kimetszik részöket.

A zsidó bosszúsan mormolt valamit cserepes aj
kai között, hihetőleg amaz épületes átkok egyikét, mit 
az e fajtu emberek könyveikből tanulnak, azutánszak- 
gatott szavakban susogá:

— Jó, legyen meg; estére átadom a húsz aranyat.
— Nem, az nem lehet. — Felelém. — Addig 

nincs kedvem várakozni, mert akkorig elrejted a pénzt 
s eltagadsz mindent.

E lassú szóváltásunk közben mozgalom támadt a 
lovaikról leszállt spahik között s a vezénylő nehány 
szavára ketteje a nyeregbe pattant és sebesen elvág
tatott egy a távolban ügető parasztkocsi után, melyet 
csakhamar utolértek gyors lovaikon s a nyomorult 
parasztot minden szabadkozása ellenére felénk kény- 
szeriték fordítni szekere rudját.

Mire a kocsi, melyen minket valának tovaszálli- 
tandók, a hely szinére érkezett, uram sebei bekötö- 
zésével már készen volt Izák s most az én homlok 
sebemhez látott.

Öt perez alatt ez is meg volt. Csak most bírt még 
megszólamlani kapitányom s mindenek előtt vizet kért.

Oda nyujtám a vizes kupát, melyen az égető szomj

—  114 -
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egész mohóságával sokáig függtek ajkai. Azután felém 
tolá az edényt.

Az iiditö ital némileg visszaszerzé a vérvesztés- 
töl s a bekövetkezett láztól igen meggyöngült erőnket, 
úgy hogy kevés segítséggel fel bírtunk ülni a kocsira, 
melyet azonnal indulásra biztattak kísérőink Szolnok felé.

A paraszt a Szolnok nevezetre szörnyen meg
ijedt, tudta ö, hogy az ide erős két napi járó föld, s 
ha lassan kell mennie, meg van négy is s hogy odáig 
semmiesetre el nem bocsátják öt a törökök.

Ezek még azt is megtilták neki, hogy egyetlen 
szót se merészeljen váltani velünk , különben a halál fia.

Indulásunk után elmaradt tőlünk a sebész s csak 
mintegy negyed óra múlva ért ismét utol — s megállítva 
a kocsit, mintha sebkötelékeimen akart volna igazítni 
felém hajolt s ügyesen mentém alá csempészte az 
erszényt.

Nekünk is meg volt tiltva egymással beszélnünk. 
Kapitányom szomorúan csüggeszté le fejét s ajkán ko- 
ronkint cgy-egy nehéz sóhaj lebbent el, melyet nehe
zen sebeinek fájdalma sajtolt kebeléből.

Délfelé egy magános csárdánál állapodtunk meg.
A jószivü csárdás örömest látott el bennünket 

étel- s itallal s részvélteljesen kérdezősködött kilétünk 
és sorsunk után.

Ép felelendök valánk, midőn oda lépett a ve
zénylő spahi s durván lökte el tőlünk a csárdást,

8 *
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pisztolyát mutatván, hogy azonnal lelövi, ha egyetlen 
szót mer intézni hozzánk.

Reményünk tehát meghiúsult. Azt hittük, hogy 
e becsületes ember által értesítni lehetne sorsunkról 
Demeteréket. Minden bizalmunk még kocsisunkban fe
küdt. Uram mente zsebében volt papiros és irón. 
Talán sükerül uramnak éjente egy levelet irni s jutalom 
Ígérete mellett kézbesítés végett átadni a kocsisnak.

De a sors határozottan ellenünk látszott esküdni.
A sebész és a kiséret parancsnoka már jó ideje 

suttogtak titkon egymással, mig étkezés után kiküldék 
a szobában levő spahikat, hogy lássanak lovaik után.

Alig távoztak ezek, midőn a parancsnok elkezdé 
motozni uramat.

Ennek arczába kergeté a vért a fellobbant harag 
s már ütésre vala emelendő öklét, midőn oda lépett a 
sebész s felvont pisztolyát homlokához tartá.

Villámgyorsan termettem a zsidó mellett s ki
ragadva kezéből a fegyvert — halántékához sujtám 
azt , hogy a pisztoly nagy robajjal elsült s golyója a 
mester gerendába fúródott.

A zsidó eszméletlenül terült el a szoba padlatán; 
a spahi pedig rémülve hátrált az ajtó felé.

De a lövésre berohant kiséretünk a szobába s rövid 
de elszánt tusa után sükerült hátrakötniök kezeinket.

Most már bántatlanul láthattak a motozáshoz s 
rövid idő múlva mindenünktől megvalánk fosztva.

A parancsnok szemeink előtt olvasá ki a tőlem
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elvett erszényből az asztalra az aranyokat. Csak tizen- 
kilencz volt. Könnyebben esett a gaz zsidónak, hogy 
itt is megcsalhatott; de elhatárzám megboszulni ma
gamat rajta.

Miután a spahik megosztoztak a prédán, annélkül 
azonban, hogy a sebészre gondoltak volna; parancs
nokukhoz fordulva kérdém:

— Kell-e még több is?! . . .
Ez reám bámult nagy, mérges szemeivel s azt 

vélve, hogy gúnyolódom, összeszoritott ökleit arczom 
elé tolva megfenyegetett, hogy kitépi nyelvemet, ha 
még egy gúnyos szóra merészlem felnyitni szájamat.

Én egykedvűen vállat vonítva annélkül, hogy 
fenyegetésére valamit adnék , folytatám :

— Jól van. Magadra vess, ha értetlenséged miatt 
más kapar el orrod elöl huszonegy aranyat! . . .

— Mit mondtál, hitetlen kutya? — Kérdé most 
érdekeltebben a spahi.

Én rövid szavakban elmondám, mi köztem s a zsidó 
között történt.

Kapitányom nagy szemeket vetett reám, kinek 
még nem volt alkalmam elbeszélni az esetet; a spahi 
pedig felhasználandó a sebész eszméletlen állapotát, 
felbontva öltönyeit, motozni kezdé öt s a mellén függő 
tizparancsolat zacskójában csakugyan meglelte a rabolt 
aranyakat.

A spahi hangosan kaczagott fel örömében s



megosztotta e prédát is társaival; azután megrugdalva 
lábaival a zsidót hangosan orditá:

— Hej, kelj fel! ha még ki nem szökött piszkos 
hajlékából utálatos fekete párád! . . .

A zsidó a rúgásra csakugyan mozogni kezde s 
rövid időn lábaira támpászkodva ide s tova tántorgott 
a szobában a törökök nagy mulatságára, kik röhögve 
nézték a jelenetet, a markukban szorongatott aranyok 
fénye rózsa pirosra varázsolván kedélyüket.

— Hej, — kiáltá a parancsnok. — Tán még a 
más világon botorkált lelked Abrahámod kebelébe talált 
betérni s ott leitta magát a mennyei örömökből, hogy 
nem bírsz lábaidon megállni!

A zsidó egy darabig bután meredt a giínyolóra, 
azután halántékához kapott kezével, melyen a nagy 
kék daganat vékony repedésén vér szivárgott alá.

Az éles fájdalom , mit ütésem nyomán érezhetett, 
visszalátszott adni végképpen elvesztett eszméletét; 
mert midőn bámész kancsal szemeit körülhordva a 
társaságon pillantásai reám tapadtak, arczára egy
szerre a düh borzasztó kifejezése ült ki s mintha da
rabokra akarna széttépni bösziilt fene vadkint nekem 
rohant.

Kezeim hátra lévén kötve, nem bírtam máskint 
védni magamat, mint hogy neki támaszkodva a falnak 
lábam egy rúgásával ellöktem magam elöl a dühöngőt.

Ez a mögötte álló spahik karjai közé tántorodott,
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kik megragadva nem bocsáták többé az uj rohamra 
készülőt.

— Megvesztél?!.., kiáltá a parancsnok a sebész 
elébe lépve. — Elfeledted-e már, mit a bég mondott: 
Ha ez embereknek egy hajuk szála görbül; mind
nyájunkat nyársra vonat. Pedig a te bolondságodért 
még nincs ám kedvem hideg vasat nyelni. Én gondos
kodni fogok, hogy meg ne szökjenek; te pedig azon 
légy, hogy ne a bőrükkel számoljunk be a bégnek.—

— Ereszszetek! . . . nyöszörgé most a zsidó 
csendesebbnek tettetvén magát. . . .  Én tudom mit 
kell cselekednem! . . .

— No ereszszétek, ha tudja . . . parancsold a 
vezénylő, kitolva egyszersmind bennünket a szobából 
s a kocsis után kiáltva.

De a kocsisnak hire hamva sem volt. A zavaro- 
dást felhasználva jobbnak látta megszökni, mint a tö
rök urakkal Szolnokra sétálni.

Most a parancsnokon volt a sor dühöngeni, mit a 
sebész kárörvendő mosolylyal nézett, hosszú ritkás 
szakállát simogatva.

Káröröme azonban nem soká tartott; mert simo- 
gatás közben tenyerét mellén végighuzva a tizparan- 
csolatos zacskót borzasztó laposnak találta.

Sárga arczának izmai görcsösen rángatóztak a 
dühtől s felém fordulva megfenyegetett csontos öklével 
fogai között dörmögve:

— Elárultál — hitvány eb ; de meglakolsz érette!
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— Ha nyárson akarsz megsülni! — egészité ki a 
fenyegetést a spahi parancsnok, ki ez alatt irtózatos 
átkok között ült lovára.

— Hol van a csárdás?! — kiáltás
— Itt vagyok! — Felelt ez némi daczczal lépve 

ki a házból.
— Hová tetted kocsisunkat, ravasz róka! . . . 

Nemde te szöktetted meg?! . . .
— Mi közöm nekem a más kocsisához. Az én 

házam csárda, itt jön vagy megy mindenki, a mint 
kinek tetszik! . . .

— Nem addig van az; mért nem vigyáztál reá, 
hogy meg ne szökjék! . . . rivalt a kötekedő spahi.

— Hogy őrizhettem volna én meg, mikor ti hatan 
sem tudtatok reá vigyázni. — Veté ellen könnyeden 
a csárdás.

— Ejnye, hogy száradna nyelved ocsmány szájad 
padlásához, hitvány aggatozó! . . . Tombolt a spahi s 
lepattanva nyergéből a konyhába rohant.

A csárdás a szobába menekült előle, s belülről 
az ajtónak feszité hátát; de a spahi nem rontott utánna; 
hanem felkapva a tűzhelyről egy égő íiszköt az alacsony 
nádtető alá tartá. A könnyen gyúlékony anyag recsegve 
fogott lángot.

A csárdás és családja ijedten rontottak ki a 
házból; a nyomorult gyújtogató pedig kaczagva ült 
nyergébe vissza.
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— Mit cselekedtél! . Kiáltott a veszedelmen 
elhalványult férfi?

— Kezedbe adtam a koldusbotot, mely nagyobb 
alázatosságra fog szoktatni uraid irányában. — Felelt 
ez gúnykaczaj között indítva útnak a kis csapatot.

Mély keserűség ült szivünkre, midőn a szegény 
ember hajiokát elhamvadni látók. Mértföldekre sem 
fedezett fel a szem egyetlen falut vagy csárdát, honnét 
segély érkezhetett volna; pedig az egyenesen fel
emelkedő füstoszlop, — mint Istenhez szálló sötét 
panasz — messze ellátszott a rónán.

Midőn már jó távolra haladtunk a vész szín
helyétől , sükerült visszatekinthetnem. A koldusbotra 
jutott ember ott állott neje s apró gyermekeitől környe
zetten égfelé nyújtva ki két kezét, hogy segélyt és 
bosszút imádkozzon le onnét. — — — — —

Mintegy két óráig gyalogoltunk fegyveres kisé
retünk között, ekkor — már alkonyodéban volt a nap 
— uram testi ereje lankadni kezde s alig birt lépdelni 
a rögös úton.

A parancsnok észre vévé s mert tartott, hogy 
ha tovább erőszakolja a menést, végképi kimerülés 
állhat be s veszélyes bajt idézhet elő, melyért szigorú 
kérdésre vonathatnék a bég által; megállitá a csapatot 
s leszállni parancsolá Izákot lováról. Ez eleinte vona
kodott; de végre mégis engedett s mogorván ballagott 
közöttünk, mig nyergét uram foglalta el.

Késő estve volt mire falut értünk; nevét nem
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tadom, nem kérdhettem senkitől. Itt fütetlen rideg* 
szobába zárattunk. A zsidó újból bekötözé sebeinket, 
de hol tehette, rajta volt hogy fájdalmat okozzon.

Mintegy óra múlva a parancsnok megjelent nálunk 
embereitől s egy kovácslegénytöl kisérve.

Nehéz békókat vertek kezeink s lábainkra. Össze 
valánk fűzve, hogy egymás nélkül egyetlen mozdulatot 
sem tehettünk. Később ételt hoztak s magunkra hagy
tak az éjen át. Ez volt az egyedüli jó, miben része
sültünk.

Kapitányom nem panaszolt. Szó nélkül feküdt a 
rideg almon; csak töredezett sóhajait lehete nékor 
hallanom.

Most már ép semmi remény sem maradt ön
erőnkkel szabadulhatni; ha csak valamely szerencsés 
véletlen által nem.

De elmaradt ez is. Másnap egyéb jármű hiányá
ban bivalszekéren szállitának tova. Keserves négy nap 
múlva Szolnokra értünk.

Itt megszabadulva békóinktól sötét bástyaszobába 
zárattunk. Csak a sebész s egy porkolábféle szerecsen 
látogatott bennünket.

Egy hó múlva beforrtak sebeink s mi ismét épek 
s egészségesek valánk.

Naponkint vártuk a béget, ki elfogott, hogy ki
váltásunkról intézkedjék, de hasztalan.

Az utálatos sebész azzal boszulta meg magát 
rajtunk, hogy ebbeli kérdéseinket felelet nélkül hagyá;



végre porkolábunktól tudók meg, hogy a bég csatában 
esett el, s mi a szolnoki basa tulajdonaivá levénk, ki 
kiváltásunkról tudni sem akar s nehány nap múlva 
Byzánczba szándékszik küldeni bennünket.

Úgy is lön. Egy hideg, zuzmarás reggelen ki- 
vezetteténk börtönünkből s mintegy háromszáz rab- 
szijra fűzött fogolytárssal egyetemben útnak indulánk. 
A szigorú télben három egész hónapig tartott utunk. 
Lehetlen szóval elmondani mindazt, mit szenvedénk.

A fogoly szállítmány fele meghalt a sanyaruságok 
közepette, mig a másik fele mint sírból kelt csont
vázak tántorogtak végig a világváros utczáin.

Eleinte a bosporusi erődben tartottak zárva, 
később a tavasz beálltával a hajógyárakban kelle dol
goznunk. Öt évig tartott e sanyarú helyzet, melyben 
az volt egyedüli vigasztalásunk, hogy nem szakítottak 
el egymástól. De végre mitől rettegtem, ez is meg
történt. Egy reggelen a nyolczvan éves Murad-basa 
akkori nagyvezér szemlét tartott a kikötőben a dolgozó 
foglyok felett, hogy az izmosabbakat az ázsiai felkelők 
ellen szervezendő hadsereg számára kiválogassa. Engem 
is ért a sors. Távoznom kelle azonnal uram oldala 
mellől, csak szemeinkkel vehetőnk búcsút egymástól. 
Nem vagyok lágyszívű ember; de még is alig bírtam 
fájdalmammal, keblem szétrepedni készült a gondolat
nál , hogy szegény uram borzasztó helyzetében utolsó 
vigaszától is megfosztatott.

Ezóta nem láttam öt. Folyton az ázsiai seregnél
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kelle szolgálnom s tűrni isszonyuakat, rohanni száz
szor a halál torkába annélkül, hogy áldozatául eshettem 
volna. Pedig nem kelle az élet. . . . Végre midőn a 
múlt évben Persiával a szuraw-i rónán megköttetett a 
béke, s a sereg egy része vissza rendeltetett Európába, 
én is ezek között valék. Nehány hete érkeztem Fehér
várra Véli bég parancsai alá, a többit tudod. . . . 
Végzé Ibrahim beszédét. . . .

Mohammet az elbeszélés azon pontján túl, midőn 
már Ibrahim elvált urától, megszűnt a figyelmes hall
gató lenni, mi volt odáig s fejét tenyereibe hajtva 
elgondolkozni látszék.

Ez utolsó szavaknál azonban ismét felüté azt és 
hevesen kérdé:

— Még egyet nem tudok. Szökésed után miként 
kerültél ismét Véli bég hatalmába.

— Azt tudod — feleié ez — hogy két csapat
ban jövénk; mig az egyik a faluba hatolt, addig egy 
másik, amannál erősebb azt egészen körülvette. Zava
romban erre nem számitottam s a mint a szürkület 
kezdetében elhagyva örállomásomat a szöllö hegyeken 
át iparkodtam menekülni, a felállított örök körmei 
közé jutottam. . . . Ezek, mert lovam nélkül jöttem, 
azonnal tudták mi szándokom, s megragadva hátra 
köték kezeimet s magukkal hurczoltak. Később midőn 
itt emez erdő sarokhoz érve Véli béggel csatlakozánk, 
lovamra — mely nem maradt el a csapattól — ülte
tőnek , a többit ismét tudod! . . ,
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— Tudom. — Felelt a szerecsen Ibrahimnak hálául 
oda nyújtott kezét megszorítva.

— De megállj — folytatá amaz — egyet még 
nem tudsz. Még három fiatal magyar is volt ott fogoly; 
de Véli bég más utón kiildé azokat.

— Három magyar ifjú, mondod? . . . Pattant 
fel ülhelyéröl Mohammet.

— Igen. — Feleié Ibrahim. — S közöttük egy 
magas, szép halvány arczu ifjú úgy hasonlított. . . .

— Az egykori Izmailhoz ! . .  . egészité ki hevesen 
a fekete ökleit homlokára szorítva. . . .  Oh! Istenem, 
Istenem! . . . kiáltá . . . még e csapás is, hogy tele 
legyen a kétségbeesés pohara! . . .  De jer Ibrahim, 
menjünk a szerencsétlen anyához, mond el neki mit 
róla tudsz, nyomorát, szenvedéseit; de azt is, hogy 
midőn elváltál tőle, még élt, hogy nem  l á t t a d  öt 
saját szemeiddel mi nt  h a l o t t a t ,  hogy megesküszöl 
a szent feszületre bebizonyítandó mind azok igazságát, 
miket elmondál. . . . Jer, jer . . . szavaid balzam 
lesznek ez uj fájdalom óriási sulyja alatt megrepedéssel 
fenyegető szívre.

— De kinek beszéljem én ezt, kinek legyek én 
vigasztalója?! . . . Kérdé vonszolni engedve magát 
Ibrahim.

— Hát nem értettél-e meg! Nem tudod-e, hogy 
azon fiatal, kit elhurczoltatni látál, Izmail fia, Jolán 
gyermeke, Miklós! . . . rivalt a szerecsen.

— S hol van Jolán.. . .  Kérdé élénken Ibrahim.
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— Ha jobban kilépsz, negyed óra múlva nála 
lehetünk. . . . Felelt Mohammet s megkettözteté lép
teit. . . .

IV.
A bég íródeákja.

Történetünk eseményei Székes-fehérvárrá vezetnek 
bennünket, nagy nemzetünk gazdag múltjának egykori 
fényhelyére. Ötszász éven át volt e dicső emlékű 
város a nemzet hősies mozgalmainak tanuja. Látta 
Szent Istvántól kezdve koronáztatni királyait, kiknek 
koronáin népük szerelme és bizalma ékesebb csillám
ban ragyogott, mint a mesterkéz-köszörülte drága 
kövek, melyek később egyedüli fénypontjaivá váltanak 
a királyi homlok ez ékességének, a népek feletti áldás— 
tálán uralom e jelvényének. . . . Hallotta a királyok 
szent esküjét: első tisztelője lenni a törvénynek, véde 
a honnak, atyja az üldözöttnek s boldogítója a nemzet
nek. Tapasztalta hogy ez eskü — kevés kivétellel — 
nem az ünnepélyhez kötött puszta, jelentéktelen szer
tartás volt; hanem a szív legmélyebb kötelességérze
tének tolmácsa; önként adott ígéret az Isten s nemzet
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nek, melynek meg nem tartása az árulás bélyegét 
sütendette az esküvő homlokára s a megcsalt Isten és 
nemzet boszuját hivandotta fel maga ellen. . . .

E város látta a nemzetet örömrivalgva tolongni 
ujszületett leendő királya bölcsőjéhez s tanúja volt a 
mély, őszinte gyásznak, melylyel a dicsőén átfutott 
magasztos pálya után sirjába kisérte öt az ország, 
melyet úgy kellett hogy tekintsenek s tekintettek is 
nagy királyaink, mint apa szivéhez nőt gyermekét, ki 
szeretetért szeretettel, bizalomért bizalommal áldoz.... 
E város látta a hon atyáit küzdelmes szellemi harczot 
vivni a tanács-asztal körül egymás ellenében; de a 
harcz czélja nem üres elme- és ékesszólási fitogtatás, 
nem a szív önérdekszülte fattyusarjainak életbe lép- 
tethetése, nem rűt pártoskodási eszmék lángra lobban-
tása; hanem a véren szerzett hon boldogitása volt----
Óriási szellemi s anyagi mozgalmakon kelle átforrni 
magát e hazának, hogy nagy és öszhangzatos egész- 
szé fejlődve, nagysága büszke öntudatával emelhesse 
fel fejét s a szomszéd országok rettegő félelemmel 
tekintsenek a közelökben fejlődött óriásra, kinek agyá
ban lángész, szivében egészséges pezsgésü vé r , s 
tagjaiban döntő erő létezik, ki mint oroszlány egyet
len csapással képes megsemmitni ellenét. . . .  Az ezt 
szülő szellemi s anyagi mozgalmaknak Székes-fehérvár 
volt éltető litere, gyupontja. Ide gyűlt, innét ágazott 
szét minden , mi a honnak javára, díszére volt válandó.

Fényes királyi s nemzeti ünnepélyek az ipart,



kereskedelmet mozdították elő s kenyeret adtak a 
művésznek szellemi tápa mellé, hogy mig lelkök az 
ihletség magas köreiben szállong — étien ne vesszen 
a test.

Daliás harczjátékok edzették az ifjúság karát, 
hogy komoly csatákban mint megannyi villám csap
hassanak az ellen sorai közé vérbetükkel vágva a tör
ténet könyvébe a magyar fegyverek dicsőségét.

A pazar lakomákon, melyeket elszegénytilés 
félelme nélkül tarthatott a gazdag nemzet, ihletett 
dalnokok zengték ékes szavak- és hangokban a hon- 
s a hölgyszerelmet, s bajnok ősök győzelmes csatáit; 
lángra gyújtva a szép s nemesre könnyen heviilö nemes 
magyar szivet.

A várost magát nagyszerű fényes egyházak s 
márvány paloták ékiték, mind megannyi remekei az 
építészetnek, melyek megcsodálására messze földről 
zarándokolának ide az idegenek , magukkal vive hó
nukba egy nagy s dicső nemzet iránti bámulatukat s 
tiszteletöket.

Fényesen sütött egykor a nap Fehérvár felett, 
mely tündöklőén ragyogta vissza és szét a dicsőségére 
eső sugárt.

De a hon napját komor' vészfellegek homályiták 
el. A rettegett európai óriás egészséges agyát elkábitá 
a mételyes lég, mely idegen határokból fuvallott felé; 
a szivet megvesztegeték nyűgöt és dél ármányai; a 
tétlen tagokból eddig ismeretlen, de mindinkább el-
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harapozó ingerek, mint a sír emésztő férgei, kezdék 
fogyasztani a velőt; s megromlott az öszhangzatos 
szép szerkezet s lett a rettegett óriásból egy szegény 
lázbeteg ember, kit saját szive- s agyának lángjai 
emésztenek, kinek lelke hánykodó izgalmain élte saj
kája minden pillanatban hajótöréstől fenyegettetik.

A királyi udvarok az Árpádok után nem voltak 
többé a hely, hol erényt tanulni, hol azt érvényitni 
lehetett volna. Az egyenes , nemes magyar szivet meg- 
taniták máskép is érezni, mint csupán a hazáért. A 
királyok esküi puszta szóvá, szertartássá fajultak. Hogy 
hatalmasabb lehessen a fő: összeveszité a tagokat. 
Egyes erösbeken, kiken nem akart fogni a métely, 
fogott a kard és bárd.. . . Hol virággal hinték egykor 
be a király utait . . .  ott most nemes szivek életén 
vásárolt vérrózsák piroslottak. . . .  A királyok szent 
sírjait — melyeken az egykori nagy nemzet fájdalma 
omlott szét halotti szemfedő gyanánt, nem bírta az 
erőtlen utókor a dúló nyomom ellen ocsmány érin
tésétől megóvni. . . .  A szent István építette egyházban, 
hol egykor a fényes győzelmi diadalt Isten, király és 
honért lelkesülő áldornagyok magasztos, ihletett „Te 
Deumamal köszönék meg a Mindenhatónak, hol a 
magas, merész góthivek alatt csak Isten dicsérete 
zengett; ott most bozontos serényü török és tatár 
lovak vad nyerítése viszhangzik lábaikkal tiporva a 
szent sírok márvány emléklapjait, melyekre egykor 
kegyelettel borult a — most szegény — magyar, hogy 

Törökvilág. II. köt. 9



könyeivel áldozzon az olt nyugvó honboldogitó em
lékének.

A márvány paloták oszlopai töredezetten hever
nek szét az omladozó csarnokok előtt, repkény és 
dudvától árnyaltan, melyeket a jótékony természet — 
ez egyedüli örök é d e s a n y a  — azért látszék oda 
szőni, hogy a múlt e szép emlékeit egy időre legalább 
még megóvja általuk az enyészettől.

A paloták még fennmaradt termeiben vad jancsárok 
dőzsölnek, balga irkafirkákkal éktelenitve az egykor 
tükörsima márvány falakat.

A dűs vár- s város alatti kertek helyeit bíiszhödt 
mocsár árasztotta el; a S á r r é t  vizei rakonczátlanul 
kerestek medret, állást maguknak, nem korlátozva 
gátok, töltések által sehol.

A város alatti S ó s t ó ,  melynek tükörsima 
hullámain egykor királyi hölgyek ringaták magukat 
szeszélyesen alakitott, dús aranyozás s tarka lobogók
kal ékitett velenczei gondolákban, kitérve a karcsú, 
daliás leventék egész seregétől: tisztátalan láppá vált, 
benőve nád- s vizi lapuval, mig tisztás helyeit zöld 
békalencse lepte e l , mely között undok varangyok 
ünnögik szomorú egyhangú nótáikat, vagy lomha vizi 
kígyó csuszkái ide s tova a tó nyálkás felületén. . . . 
Koronkint egy-egy szárcsa üti ki kémkedve fejét a 
nád közül, hogy azután bugdácsolva keresse élelmét 
a békalencse alatt.
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A tó körüli szép sétányokat kivágták a török 
urak, s erödeiket karózák velők körül.

Az ingoványok között, hosszú feneketlen saru 
töltések s rozzant szükség-hidak vezettek a városba, 
melynek a többszöri ostromok által többnyire félromban 
heverő házaiban és közöltök tunya török katonaság 
tanyázott, vagy kiéhezett sáppadt arczu magyar fog
lyok lézengtek.

A királyi fényű város egykor szépségben sugárzó 
arcza olyanná lön mint a halotté, kinek ernyedö vo
násain a sir undok férgei hemzsegnek.

Nehány még fél épségben maradt s hatalmasabb 
bégek s agák által lakott palota körül lehete csak még 
némi nyomait látni a magas kőfalakkal köritett ker
teknek, hova a törökök hárem-hölgyeiket szokták séta 
kedvéért bocsátani.

E paloták egyikét lakta történetünk idejében a 
már általunk ismert Véli bég, a sokoró-kajáriak spa- 
hiájok.

A bég már nehány napja megtért kalandos ut- 
jából s ki is pihente annak fáradalmait.

Jelenleg palotája egyik legépebb kisded teremé
ben látjuk öt kényelmes kereveten elnyujtózva, mely 
egy óriás öblü márvány kandalló közelébe vala helyezve,

A kandallóban vidám tűz pattogott, daczára annak, 
hogy egyike vala ama késő őszi gyönyörű napoknak, 
melyek, mintha a természet megbánta volna zordon- 
ságát, uj tavaszt látszanak elővarázsolni akarni,

9 *
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A terem nagy ablakain, melyek az egykori velen- 
czei üvegtáblák helyett itt-ott hólyagokkal valának 
beragasztva — ép a kandalló párkányára sütött be a 
nap, elömlesztvén fénylő világával egy szép, karcsú, 
halavány ifjút, ki szünetenkinl uj hasábokat rakott a 
kandalló tüzére.

Az ifjú nemes vonásain mély szomorúság tükrö
ződött ugyan, de nem ama pulya levertség, mely 
rendesen kis lelkek tulajdona szokott lenni a szeren
csétlenség közepette.

Az ifjú öltözete rövid veres dolmányka, bő kék 
nadrágból, mely bokáig ért le, hol össze vala kötve, 
és sárga sarukból állott. Az egészen meglátszott, hogy 
nem rég kerülhetett ki a szabó kezei közül.

A finom posztóból készült gyér ezüst sinoru dol
mányka feszesen simult a szép karcsú termethez, még 
a bő alöltöny festői ránczaival semmit sem vont le az 
alak szépségéből.

A vállakra omló holló fekete fürtök még jobban 
feltüntetek az arcz finom halványságát s csaknem nőiessé 
tevék azt.

A méla sötét szemeket hosszú pillák árnyalák 
valami ábrándosszerüt kölcsönözve kifejezésüknek. A 
szép metszetű keskeny ajkakon, melyek félig nyitva 
átragyogni engedék a vakitó fehérségű fogak zomán- 
czát, néha egy-egy csendes sóhaj lebbent el. Majd 
ismét mint éji villám czikázott át a szomorú arczon 
egy-egy hevesebb indulat kifejezése, jeleiil, hogy az
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ifjú lelkében heves csata foly, melyet vagy elfojtani, 
vagy legalább külnyugalom szinletével álczázni ipar
kodik.

A bég kényelmes elgondolkozásba merülten dió— 
nagyságú hólyagos szemeiből koronkint egy-egy pillan
tást lopott az ifjú arczára, azután ismét a palló sző
nyegére szegzé azokat.

A csendet a kisded teremben csak a kandalló 
tüzének perczegése szakitá meg.

De hirtelen a czifra faragásu szárnyas nagy 
tölgy ajtók egyike, melynek öntött réz ékességeit már 
rég megzölditette a gondatlanság, csikorogva sarkai
ban feltárult s azon egy gyönyörű mintegy tizennégy 
éves leányka pattant be, élénk örömmosolylyal köze
ledve a bég felé.

A leányka öltözete megyszin bársony arany 
sinóros kissé térden felül érő dolmányka, arannyal 
átszőtt fehér habselyem redős nadrág s piczi ezüst 
himzetü vörös szatytyán topánkákból állott. Az ében 
fekete rövidre vágott fürtökön könnyű hattyuprémes 
turbánka ült fényes boglárral ékítve a homlok fölött.

Szabatos gömbölyded arczán könnyű barna fu
vallat ült, mint virágon a fémlő himpor, mely csak 
segített emelni annak bájait.

Az üde piros ajkak, az égő sötét szemek, a 
szabályos hajlású finom orr s a márványsima homlok 
oly öszhangzatos várazssal önték el a különben is az 
ifjúság üdeségétöl emelt arczot, hogy lehetlen volt



látására meg nem döbbenni a legelkérgesültebb szív
nek is.

A leányka szemei atyjáról az idegenre pillantot
tak, kinek arczába szőkéit a vér e tiindérjelenet láttára.

A leányka szinte zavarba jött. Az élénkséget, 
melylyel belépett, a meglepetés elfogultsága váltá fel.

A két ifjú lény megdöbbent egymás látásán s a 
rövid pillanat, mely alatt szemeik deleje találkozott, 
megállitá sziveik dobogását. A varázs, melylyel egy
másra hatottak, kölcsönös volt.

Az ifjú tartása büszkébb lön, mint volt azelőtt; 
arczárói, mintha jótékony tündérkéz simította volna 
onnan le, eltűnt a szomor kifejezése s helyette bizony
talan tétovaság foglalt ott helyet, a szokott halvány
ságot gyenge bíborra váltva fel.

Mindez egyetlen pillanat müve volt; de ez is 
elég volt arra, hogy a bég azonnal észre vegye a 
hatást, mit e két lény találkozása egymásra okozott.

— Kira üdvözöl, atyám — Mondá elfogult hangon 
a leány. — Azt hittem egyedül vagy s eljöttem hom
lokod ránczait lesimítni —

— Távozhatsz jaszidzsi. *) — Ha szükségem lesz 
reád, hivatni foglak. . . . Szóllitá meg a bég az ifjút 
oly szelíd hangon, minőt még nem hallott tőle soha.

Az ifjú meghajtá magát; de zavarában nem a 
bég; hanem leánya felé s az ellenkező ajtón, melyen 
Kira belépett, távozott.
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A leány szemeivel követte öt s midőn eltűnt 
pillanatai elöl, a szép arczra oly forma kifejezés ült, 
mintha jobb szerette volna, ha még* nem távozik.

De ki sem találja magát oly könnyen helyzetébe, 
mint a nö akkor, midőn bárminemű érzelmet palás
tolnia k e l l ;  azért Kira is az ifjú távozta után gyen
géden atyja keblére simult s ama kedves, hízelgő 
hangon, mely a k e d v e n c z e k n e k  általán sajátjuk, 
mondá:

— Ah! mint örvendek, hogy tegnap reményt 
nyujtál, miként most hosszabb ideig nem fogsz ked
veseid köréből távozni! . . .

A tigris is behúzza éles körmeit, midőn köly- 
kével enyeleg, nehogy megsértse öt; úgy tön a bég 
i s , midőn mások irányában durva és kegyetlen lelkti- 
lete egyetlen leánya ellenében a legszelídebb atyai 
szeretetté változott át. Félfekete arcza s kiálló szemei 
csaknem az elérzékenyülés kifejezését vevék fel, midőn 
gyönyörű leányát keblére vonva viszonzá:

— S örül-e Kira igazán, ha atyja körében lehet?
— Hogy kérdheted ez t , a tyám.... Szólt a kérdett 

szép szemeit olvadékony szeretettel függesztve aty
jára. . . . Nem örül-e a folyondár rózsa, ha az erős 
tölgyre kúszhatik, mely megvédi öt a perzselő napsugár 
s a mérges harmatok ellen? Nem szereti-e a csendes 
patak, mely a tölgy hűvös tövében fakad, annak üdítő 
árnyékát, mely kristály cseppjeit nem engedi felszivatni 
a lég hősége által? . . . S e  rideg hazában, melybe
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Ázsia illatos pálmái alól költözőnk, van-e hely, hol 
inkább felmelegedhetném, mint a te kebleden, kivédő 
árnyam, szerető atyám vagy?! . . .  Oh ha tudnád! 
mennyire szeretlek, s ha viszonszeretetedet még ma
gasabbra is lehetne csigázni, megkettöztetnéd azt 
irányomban!

A bég vonásiról leánya szavaira a vadság utolsó 
árnya is eltűnt s e különben oly rút arcz az apai 
szeretet vonzó szépségében kezde sugározni. Meg
csókold leánya homlokát s félre téve a turbánkát a 
fürtös szép főről széles, domború mellére fekteté azt, 
mely alatt a vad, hyena szív most az ártatlan gerle 
szelidségével dobogott.

— S mióta tanult Kira az énekes bülbül*) csáb- 
hangjain beszélni ?! . . . Kérdé lágy kifejezéssel.

— A mióta Katiit rendeled mellém örül, ki saját 
szemei világán menté meg éltemet. . . . Felele Kira.

— Hogy is történt ez , gyermekem. Beszéld el 
csak; hadd halljam piczi ajkaid édes csevegését.

— Mily szelid-nyájasan tudsz te szólni Kirádhoz, 
kedves atyám; pedig ö is csak szegény rabnö gyer
meke; a minő szegény rabszolga a jó vak Kalil. Tud- 
nál-e ö hozzá is oly jó lenni, kit utánnad s anyám 
emléke után legjobb szeretek.. . . Mondá hizelkedöleg 
simulva szorosabban atyja kebelére a leány.

— Miért-ne tudnék a te kedvedért?! . . . Felelt 
a bég.

*) Bülbül =  csalogány.
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— Ha figyelemmel hallgatandod elbeszélésemet, 
nem az én kedvemért, hanem önmagáért fogod sze
retni s becsülni öt. — Buzgólkodék a kis leány fel
kapva fejét atyja kebeléről s annak szemei közé tekintve.

— Hogy ez megtörténjék; elbeszélésed tartal
mától függend gyermekem. . . . Viszonza az apa el
mosolyodva leánya buzgó védkedésén.

— Tehát halld. — Kezdé Kira folyton atyja ar
czára szegezve szemeit, tán hogy beszéde hatását 
kémelje azon. — Midőn Ázsiát odahagyók s te a sereg
gel hátrább kényteleníttettél maradni, a többi között e 
rabszolgát i s , kit csak akkor vásáriál, örül rendelőd 
a teve karaván mellé, mely nőidet vala előre szállí
tandó Stambulba. Még akkor szegény anyám is é l t . . . .  
Kalil, nem azért, mert halállal fenyegetőd őreink mind
egyikét, ha csak hajunk szálát engedik is meggörbitni; 
de mert szive jó és nemes volt, a legpontosabb figyel
met tanusitá irányunkban annyira, hogy legparányibb 
szükségleteinket is, mire mi alig gondolhatunk reá, 
már az ö elögondoskodása által teljesítve látók. . . . 
Minden legkisebb baj nélkül értük el Bagdadot. Ah de 
itt a pestis dühöngött, megragadta szegény anyámat 
is. A ragályos kórtól rettegve ki sem mert feléje kö
zeledni, hogy enyhet nyújtson a szenvedőnek; csupán 
Kalil volt az, ki oldala mellett töltött éjét s napot. 
Engem nem bocsátott anyám kórágyához; azt mondái 
jelenlétem mit sem használna ott, sőt veszélyeztetné 
életemet. . . . Azt vetém ellen, hogy hát miért ne



mehetnék én is, csak egy pillanatra legalább, hogy hal
dokló anyám ajkait búcsúcsókommal érinthessem ; 
midőn ö éjét napot ott tölt s eddig minden veszély 
nélkül.

— Te még ifjú vagy Kira — felelt ö — neked 
még mosolyognak az élet rózsái, miknek én már rég
óta csak töviseit érzem. Neked élned kell, hogy anyád 
elhunyta után vigasztald atyádat. Ez kötelessége a jó 
gyermeknek.

— Ezt mondá ? . . .  Vágott érdekelten közbe ^ bég.
— Saját szavai, nem feledem el azokat soha. — 

Folytatá Kira. — Egy reggelen sátram elé jött s halkan 
nevemen szólita. Kisieték, 0  megfogta szelíden keze
met, melyet én kissé vonakodtam átengedni, és szólt: 
Ne remegj a rabszolga keze érintésétől, ö is oly 
halandó, mint te. Itt, hol Azrael suhogtatja fölöttünk 
fenyegető szárnyait , megszűnik az emberek közötti 
külső különbség, csak a szivek nem lesznek egyen
lőkké soha. . . . E szavai közben két egymásra hajló 
pálma felé vezetett. A pálmák alatt egy újonnan ásott 
sir betemetlen üregét láttam sötétleni . . .  Gyanítottam 
a valót. A sir üregben megholt anyám feküdt a rút 
betegségtől eltorzított arczával a kelő nap felé fordítva.

Most imádkozzál! . . . Mondá ő. — Az imádság 
könnyít szivünk fájdalmán. . . .

Én bámulva tekintettem reá. Nem tudtam, miként 
kell imádkozni. Nem tanított reá még anyám sem.

Metsző szívfájdalmam között is elpirultam tudatlan-

— i 38 —
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Ságomon. Ö észrevette zavaromat és kisegített. Kért, 
hogy mondjam utánna szavait. . . .  Oh! oly szépek 
voltak azok, minőket még nem hallottam soha senki 
ajakáról! Minden egyes szó után gyógyító ir perme
tezett fájó szívsebemre s midőn elvégzé sűrűn hulló 
könyeim között a vigasztalás angyalát látám felém 
mosolyogni.

Leakartam hajolni a sírba, hogy búcsűcsókot nyom
jak anyám homlokára. 0 nem engedé. A kór, úgymond, 
a halál után is ragályos. . . . Azután betemeté a sirt 
s a szomszéd berekből kiásva késével egy virító rózsa- 
bokrot, azt földestől föléje ül tété s megöntözé. . . . 
S most — mondá mialatt az ö szemeiben is könyiik 
csillogtak — csókold meg e rózsabokrot, melynek virá
gai a jövő tavaszszal tán már anyád szivporából szivand- 
ják táplálékukat. . . .

A könyökben űszó leányka nem folytathatá tovább, 
mert atyja felegyenesedve kényelmes helyzetéből resz- 
keteg, ellágyult hangon szólt közbe: Ne tovább gyer
mekem. Ez ember elbűvölt téged. Belőled a szellem 
beszél. . . .

Nem, nem atyám. Te megígérted, hogy végig 
hallgatsz. Sőt magad szólitál fel, hogy beszéljek , most 
nem hallgathatok e l. . . .  Felelt Kira kéröleg függesztve 
könyező szemeit a bégre.

— Tehát csak folytasd. . . . Mondá ez leküzdni 
iparkodva ellágyulását. . . . Kira folytatá:

— Elbúcsúztam anyám sírjától. A hosszú, hosszú



utón Stambulig nem maradt most már senkiin, kihez 
vonzódhattam, mint Kálit. Hölgyeid hidegek, gúnyo
lódok voltak irányomban. Ha észrevették titkos könyüi- 
met, melyeket anyám után sírtam, kikaczagtak, hogy 
haszontalan érzékenykedés által miért rombolom szét 
arczom szépségét, miért bágyasztom el könyüim által 
szemeim fényét. . . . Csak Kalil, a komoly, maga is 
szenvedő férfi, volt, kinek ajkairól vigaszt hallhattam 
bánatomban. . . . Végre elértük Stambult is. Itt már 
hölgyeid ellenszeve, kik irányában a folytonos gúny 
engem is daczossá tön, határozott gyűlöletben tört ki. 
A ház, melyet számunkra bériéi, a Bosporus partján 
feküdt. Egy éjen tűzi lárma riaszta fel álmaimból. 
Szobám egészen világos volt. A fülledt forró lég, a 
pallón felszivárgó fojtó füst a rettenetes valóról győz
tek meg, hogy saját házunk ég; már az ablakon kezde 
benyalni a láng; az ajtóhoz rohantam, ez be volt 
kívülről reteszelve s nem volt annyi erőm, hogy fel
törhessem azt. . . .  Kétségbeesetten sikolték s futostam 
fulladozva fel s alá a mindinkább melegülö s már re
csegni kezdő szobában.

Nem jött sehonnan segély. Lélegzésem mind
inkább nehezült s végre eröhagyottan rogytam a forró 
pallóra. Agyam kábulni kezdett; de ekkor csodálato
san eszembe jutottak ama szép szavak, melyeket Kalil 
monda elömbe anyám sírjánál, ügy hittem, nem lesz 
nehezemre meghalnom s lecsukva a mindig sürüdö 
füsttől felmart szemeimet s elfojtva lélegzetemet
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vártam, mikor fog anyám árnya elémbe lebegni, hogy 
lelkemet oda vezesse, hol ö lakozik.

Ekkor úgy tetszett, mintha erős zuhanást halla
nék mellettem. Eszméletem utolsó szikráival azt kép
zeltem, hogy már az égő ház kezd szakadozni reám, 
mig nem sokára úgy éreztem, mintha forró testem 
hűvös takaróba csavartatnék. Azután felragadott valaki 
s szélsebességgel iramodott tova velem. De nem tud
tam ki s hova, eszméletem elhagyott.

Midőn ismét felütém szemeimet, ringó csónakban 
leltem magamat a Bosporuson, melyet egészen meg
világított a pusztító tűzvész.

Mellettem Kalil térdelt a hűvös tenger vizével 
locsolgatva átmelegült arczom s tagjaimat. 0 volt men
tőin, ki is lehetett volna más! . . . Hálám első fel
buzdulásában megragadám kezét s mielőtt akadályoz
hatta volna , ajkaimhoz érintéin. . . .

— Jól tetted gyermekem, . . . kiáltott közbe a 
bég, ki eddig szorult lélegzettel hallgatott.... A kéz, 
mely téged megmentett, nemes volt s megérdemelte 
hálád e nyilvánítását. —

— Ah mily jól esik ajkaidról e szavakat halla
nom, atyám; ezek csak szeretetemet fokozzák irá
nyodban. —

— Tovább, tovább, gyermekem, — sürgeté a bég 
leányát — még itt nincs vége történetednek. . . .

— Nem sok mondani valóm már. . . . Reggel 
ismét felkerestük karavánunk többi személyeit, kik
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sértetlenül s jókor menekültek a vészből. . . . Alig 
hittek szemeiknek, midőn Katii élve és épen közéjük 
vezetett. Nyájasságaikkal halmoztak, de én nem hittem 
nekik , tudtam, hogy ők zárták reáin az ajtót. A közös 
zavarban ezt észrevétlenül tehették. . . .  Ok irigyelték 
tőlem szeretetedet s megakarának ölni érte. . . .

— Féltek is haragomtól, azért szöktek meg 
egyenkint, mielőtt Fehérvárra értek volna. . . Vágott 
mérgesen közbe a bég.

— Nehány hét múlva vevők leveledet, mely ide
parancsolt Fehérvárrá bennünket. Ah mint örvendett e 
hírre a becsületes Káli; mert Magyarország az ö ha
zája volt. Remélte, hogy itt feltalálja rokonait, kik 
kifogják váltani öt. . . . De mire a határt Belgrádnál 
elértük, szemei, melyek a tűzvész óta mindinkább 
kezdének gyengülni, végkép elveszték világukat. . . . 
A sötét hályogon nem hathat át a napsugár , ö most 
már csak leikével lát, . . . Végzé nehéz sóhajjal be
szédét Kira lecsüggesztve búsan szép kis fejecskéjét___

— Hm, . . . mondá a bég felkelve kerevetéröl s 
néhányszor fel s alá járva a már sötétülni kezdő szo
bában; — Ha mindezt tudom Kalilról úgy mint most, 
rég szabadon bocsátottam volna öt. . . .

— De hova menne a szegény vak Iíalil egyedül, 
vezető nélkül ezen országban, melyben mint hal- 
iám, mindenféle rablócsapatok barangolnak szét. — 
Szólt Kira.

— Igaz,. .. felele a bég — de csak tudnia kell,
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hogy hol hagyta el nejét vagy szüleit, mielőtt fog
ságba esett?

— Erről hallgat ö állhatosan. Okai lehetnek reá. 
— Szólt Kira. . . .

— Jó, legyenek. Én ezentűl Katiinak még okai 
iránt is kímélettel akarok viseltetni. . . . Mond meg 
neki, hogy holnap az ö kedvéért egy foglyot fogok 
szabadon bocsátani, azon feltét alatt, hogy ez Kalil 
titkos utasításai szerint járjon el. . . .

— Ah, az ég áldjon meg érte kedves atyám. . . . 
szólt ürömtől repesve Kira — ámbár oly nehezemre 
fog esni szegény vak Kalilomtól megválnom. De kedves 
jó atyám — folytatá hízelegve fűzve karjait az óriás 
férfi derék vastagságú nyaka közé, — még egy kéré
sem volna, csekélység neked megadni, mig másoknak 
tán mindenük annak megnyerése. Meg fogod-e tőlem 
tagadhatni? . . . Tőlem, Kirádtól. . . .

— Ha hatalmamban áll teljesítése, nem. . . . Felelt 
még mindig nem vesztve leánya iránti nyájasságából 
a bég.

— Hatalmadban áll és szavadat bírom reá. . . . 
Oh mennyi öröm van ma, még e hideg hazát is szebb
nek látom, mint egyébkor örömömben. . . . Ujjongott 
a kis leány ismét atyja keblére simulva.

— Tehát halljuk a kérést? — Mondá ez a kíván
csiság némi színezetével.

— Oh az itt van kéznél. . . . Nemde te egy 
magyar falu földesura vagy ? . . , Kérdé Kira, t *



— Igen — Felelt a bég; — de mire e kérdés? ..  .
— Mindgyárt megtudod. Előbb még egy másik 

kérdést.
— S azután még egy harmadikat is, nemde? 

— Enyelgett a bég. . . .
— Meglehet. — Felelt a leány vidoran, nehogy 

atyját valamikép kiütve jó kedvéből tervével meg
bukjék. . . .

— Tehát halljuk a második kérdést. . . .
— Nemde e falu neked adót fizet? . . .
— Nagyon természetes, mert földesura vagyok.
— És mit?
— Gabonát, fát, gyümölcsöt stb.
— Ezen és a t ö b b i  k ö z ö t t  mi foglaltatik 

minden ?
— Bor, gyümölcs s más efféle. . . .
— S e m á s e f f é l e  mit tartalmaz? . . .
— Mily bohó vagy te gyermekem, rovásom nél

kül el sem tudnám számlálni azt. . . .
— Jó, tehát még egy kérdést. . . .
— Te ma csupa kérdésekké kezdesz válni Kirám, 

félek hogy majd kifogyok a feleletekből. . . .
— Ezt ép nem szabad tenned. De térjünk a

dologra. Mit cselekednél te akkor, ha engem e l a 
kasztanának kebeledről___Kérdé komolyabban a leány.

— Elszakítni téged ? . . . Kicsoda ? . . . Förmedt 
fel a bég. . . . Előbb megölném ö t , bár ki legyen is, 
mintsem szándékát végrehajthatná!
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— De megölheted-e Azraélt? . . . Oh azon nem 
fog halandó ember fegyvere, legyen bár nálad, bár a 
szultánnál is hatalmasabb. . . . Mond lecsüggesztett 
fővel Kira.

— Hah! téged a halál gondolatai bántanak Kirám 
— szólt leánya homlokát simogatva a bég — pedig 
nem látszik arczodon, hogy beteg volnál.

— Testem nem beteg, csak lelkem; pedig azt 
mondá Kalil, hogy a lélek betegsége is megölhet.

— Erről még nem hallottam soha. — Mond az 
apa. — S mi okozta lelked e betegségét?

— Egy álom. Pedig az álmokat Allah küldi; min
dig van ezeknek összeköttetésök az élettel. Kalil azt 
mondja rólok, hogy elösejtelmei a léleknek.

— Sokat mond neked az a te Kalilod, kedves 
gyermekem s egészen megzavarja szép fejecskédet. 
Mond, mit álmodtál tehát?

— Azraél jelent meg álmomban s kiterjeszté 
föléin sötét szárnyait. Nyomasztó árnyékuk alatt szivem 
elszorult, lélegzetem elállott. A halál angyala igy szó
lott hozzám: Atyád négy ártatlan leányzót akar any- 
jok kebléről leszakitni, hogy háreme rabnöivé tegye 
őket. . . .  A te hatalmadban áll ezt meggátolni. Ha 
nem teszed, martalékom vagy. Ezzel eltűnt s én 
felébredtem.

A bég feketés arcza fakóvá lön; átkarolá heve
sen leányát, mintha védeni akarná öt.

— Szólj atyám, — folytatá remegő hangon Kira
Török világ. II. Köt. 10
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— eltudnád meleg karjaidból bocsátani egyetlen leá
nyodat, hogy a rideg hant alá temessék öt. Pedig ez 
meg fog történni. Ha amaz ártatlan hajadonokat szen
vedni látandom háremedben, mint tűnnek arczok rózsái, 
mint töri meg szemeik fényét a titkon sirt könyük árja, 
mint hervad el keblök nehéz fájdalmas sóhajaik alatt; 
oh én velők fogok sírni, velők sóhajtani s az ö szi
vükkel törik meg egyetemben az enyém is. S mi hasz
nod lesz akkor hölgyeid ámító, erőszakolt öleléseiből, 
ha az egyetlen szív , mely e földön melegen érez 
irányodban, ha leányod szive jéghideggé fagyott.

— Ez nem fog megtörténni! — szólt hevesen a bég.
— Esküszöm a prófétára, hogy elállók kivánatomtól.

— Oh! és meg fog áldani Allah érette; meg ál
talam, leányod által. Ellesem homlokodról minden ki- 
vánatodat, s mielőtt ajkaid kimondanák, teljesítve lá- 
tandod azokat. Körülveszlek keblem meleg szerelmével, 
reád árasztandom szivem minden gyengédségét; ha 
harczba szólít a kürt riadása, imádkozni fogok honn 
éretted s ha győzelmesen térsz meg, én fogom első a 
diadal borostyánét homlokodra fűzni; sebeidet a gyer
meki szeretet balzamával ápolandom s kész leendek 
életed egy boldog pillanatáért éveket áldozni az enyéjn- 
böl! . . . Szólt elragadtatva a leány s térdeire omolva 
hála-könyük között kulcsolá át atyja lábait. . . .

— Kelj fel, gyermekem. — Mondá az apa fel
emelve leányát, mialatt nagy szemei fénylettek , mintha 
oda tolult könyük kristályától csillognának. — Kelj fel
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és távozz most. Levelet fogok rögtön íratni jászidzsim 
által, hogy az adóból kimaradhatnak a hajadonok.

— Nem maradhatnék-e itt, hogy határozatod 
végrehajtásán is örvendhessek? — hizelkedék újból Kira.

— Nem tagadhatok meg ma tőled semmit; jól
lehet szokásaink tiltják, hogy atyád és rabszolgádon 
kívül más férfival is találkozzál; de hisz — folytatá 
mintegy önmagának — a jászidzsi is csak rabszolga; 
tehát maradj! . . .

Ezzel felkelt ülhelyéröl a bég s kikiáltva az aj
tón utasításokat ada szolgáinak.

Nehány perez múlva megjelent az ifjú írószerek
kel s egy másik szolga meggyujtott vastag viaszgyer
tyát helyezett az asztalra.

Az ifjú arcza halovány és szórakozott volt be- 
léptekor, de Kira láttára ismét elpirult.

— í r j ! — Parancsolá a bég azon asztal mellé 
lépve, melyhez az ifjú letelepedett volt.

— „Hitetlen giaur eb, áruló gaz biró! Mától 
számítandó tizennégy nap alatt adótokkal itt legyetek, 
különben mint ürgéket nyűzatlak és tömetlek ki ben
neteket. Leányaitok otthon maradhatnak, háremem 
tiszta falait nem akarom rűt riipökjeitekkel elundokítani. 
Hatalmamba került diákjaitokat száz arany forinttal 
megválthatjátok fél esztendő alatt egyet kivéve, kit 
Miklósnak neveznek s kit magas kegyelmem által 
Íródeákommá tettem."

Ez utolsó szavak írásánál holt halovány lön a
1 0 *
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jászidzsi s reszkető kezei a betűk helyett értelmetlen 
ákombákomot karczoltak a durva papírra.

Kira ajakén nehéz, szakgatott sóhaj lebbent el s 
szemeiben a részvét meleg könyüi csillogtak.

£ pillanatban az imént távozott szolga lépett be 
s csaknem földig hajolva jelenté, miként a hatalmas 
basa egy csaucsot küldött azon izenettel, hogy a bég 
rögtön jelenjék meg nála.

A bég kedvetlen arczot vágott az izenethez; 
azután inte leányának, hogy távozzék.

— Te pedig — mondá — e levelet még egyszer 
le fogod irni, hogy meg legyen párban is; ha meg
jövök, reá ütöm pecsétemet; addig itt várakozol reám.

Ezzel a bég felölteté magára szolgájával hosszú, 
prémes kaftanját, felköté görbe kardját s megigazítva 
fején magas turbánját, lassú léptekkel kitolá óriási 
alakját az ajtón.

#  *
Midőn az ifjú Miklós, — kiben olvasóim úgy 

hiszem azonnal felismerték Jolán egyetlen fiát — 
egyedül érzé magát a szobában, elveté a kezében tar
tott tollat s arczát tenyereibe rejtve szabad folyást 
engedett könyüinek.

A nehéz fájdalom sajtolta cseppek észrevétlenül 
az előtte kiterített levélre hullottak s szétmosák a még 
nedves betűket, úgy hogy a szavak feketés foltokba 
olvadva össze végkép kivetkőztek értelmökből.
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Az egész levél tintacseppekkel borított fehér 
lappá változott.

A szegény, reménye fosztott ifjú annyira el volt 
keservébe merülve, hogy nem vette észre, miként a 
csikorgó ajtón át valaki csaknem nesztelen léptekkel 
közeledett feléje.

Gyenge váliérintésre azonban megrezzenve kapta 
fel fejét.

Mellette Kira állott. A részvét kifejezése oly szép
pé tette a leány arczát, hogy a reá pillantó ifjú első 
gondolata volt térdre omolni előtte s hozzá mint vi
gasztalás angyalához imádkozni. . . . Szive még soha 
nem érezte azt, mit most. Még hasonló lény közelében 
soha nem dobogott keble, mely a feltolakodó érzelmek 
eddig előtte ismeretlen belharczától szétrepedni készült. 
Mint álmodó bámult e tündérjelenetre; úgy tetszett 
neki, mintha az öt egykor dajkáló Moharnmet meséi 
megtestesültek volna, melyekben jótékony tündérek 
örködnek vészben forgó ifjak felett, hogy a legvál
ságosabb pillanatokban megjelenve segélyt nyújtsanak. 
Mily szépek lehettek ez emberfeletti lények, ha Kira 
azok egyike! . . .

— Te sirtál, jó ifjú— tőré meg a feszült csen
det szelíd ezüstcsengésü hangján Kira — még pilláidon 
látom csillogni a könyüket, mint fájdalom harmatát a 
bánat sötét virágán. Te búsongsz mint vaskalitba zárt 
oroszlánfi; szabadságod arany napjai után sovárog 
lelked s szived tán vesztett kedvesed miatt vérzik, ki
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honn álmatlanul sírja át éjeit utánnad. Nemde eltaláltam 
bánatod okát? Oh! tudom én Kaliltól, hogy nálatok 
csak egyet szokás és szabad szeretni; de a szív ez 
egyetlen szerelmében gazdagabb, mintegy egész világ
rész aranybányái; boldogabb mint a padischah ragyogó 
háreme világszépségü hölgyeinek szerelemittas karjain. 
Tudom én, hogy nálatok, hogy vallástokban a szeretet 
kutforrása minden jónak, mely egybecsatolja a földet 
az éggel, a jelen életet a túlvilággal, az embereket 
egymással.. .  . Csak hallásból ismerem mindezt s még 
is mennyire óhajtok ily lét után; hát még te, ki ily 
boldogító környezet karjain ringattad át eddig ifjú 
életedet, mit érezhetsz, midőn durva karokkal ragad
tatva el kedveseid kebeléről eme csak vad érzékiséget 
ismerő nép közé sodortattál, mint a virág, mely erő
szakosan kiszakitaték az öt tápláló földből, hogy az 
ordító orkán szárnyain elkapatva zúzott szirmokkal 
vettessék idegen, rideg szirthasadék közé, hol csak 
fagyos éjszakák látogatják s mérges harmatok rakod
nak kelyhébe.

Oh! átértem én fájdalmad okát. Te azon való 
után sóhajtasz vissza, melyért én csak mint ábrándért 
epedek, a mióta Kalil lelkem világában felkölté e ké
peket, melyektől álmaimban sem vagyok képes, sem 
akarok megválni. Hisz oly szépek azok, oly mosolygó 
fénynyel öntik el lelkem belvilágát, oly édesen áradozó 
kéjjel ömlenek szét szivemen, hogy nélkülök hason
lítana életem a sivár puszta homokához, melyben nem
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terem virág,, nem zöldéi egyetlen oáz sem; csak a 
számum tikkasztó szele sir keresztül rajta. . . .  De 
ne bűsongj! én felszárasztom könyeidet; atyám lábai
hoz fogok érted omlani, hogy adja vissza szabadságo
dat! Atyámat kegyetlennek festik az emberek, meglehet 
hogy a ktiléletben a z ; de irányomban még mindig 
csak szelíd és jó volt, nem tagadta meg egyetlen 
kérelmemet is soha. . . . Vagy nem, nem szabadságot 
fogok számodra kérni; hanem hogy ajándékozzon ne
kem , hogy légy az én fogoly ifjú sasom, kinek saját 
kezeimmel nyithassam meg kalitját s mondhassam: 
szállj szabadon ama boldogság tanyája felé, hová csak 
sóhajaim, ábrándaim követhetnek! . . .

Itt elakadt a leányka reszketni kezdő ajkain a 
szó s jobb kezét szivéhez szorítva baljával szemeit 
fedé el.

— Mi ez? szent Istenem! — szóla az ifjú mint
egy imára kulcsolva keble felett össze kezeit. — Hol 
veszi e nép között magát e nemesen érző angyal; itt, 
hol csak kegyetlenségben gyönyörködő férfiakat s csak 
a vad, buta kéj mámorának élő nőket véltem találhatni. 
Szólj, az ég szerelmére kérlek, gyermeke vagy-e te 
Véli bégnek?

— Igen, én Kira, Véli bég egyetlen leánya va
gyok, s mint ilyent nemde megvetsz, ki gyűlölöd atyá
mat?! . . . Szólt fájdalmas hangon Kira.

— Megvetni téged?! felelt az ifjú ellágyult han
gon s közelebb lépve a leányhoz — megvetni?! Oh
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volnál bár gyermeke a bakónak, kiró! tudnám, hogy ö 
fogja egykor véres bárdjával eloltni életemet, vagy 
mérgezett torét mártani e szívbe, mely soha nem ér
zett kéjben úszik e pillanatban: még sem tudnálak 
megvetni soha! . . . Megvetni téged! kinek lelke egy 
bájoló kert, melyben az érzelmek legszebb virágai 
nyílnak, kinek szive oly tiszta nemességben fénylik, 
mint a napnak tartott gyémánt! . . .  Oh! mond: mi 
adta e szót ajkaidra ? . . .

— Bocsánat . . . felele kérlelő bűvös pillanatait 
az ifjúra szegezve a leányka. . . . Nem akarálak meg
sérteni; de hihettem-e, hogy megvetésnél egyebet 
érezhess azon férfi leánya iránt, kit gyűlölnöd kell, 
mert megfoszta szabadságodtól s a rabság sanyarú 
békóit verte tagjaidra!

— Én nem gyűlölöm, nem gyűlölhetem öt többé; 
szivemben már nem lehet helye ez indulatnak. . . . 
Ott más érzelem ütött tanyát, mely nem tűri a nemtelen 
szenvedélyek fekete éjét maga körül. . . .  Én áldom 
öt, én áldom atyádat e pillanattól; mert akaratlanul 
bár, de még is egy varázs menyország fénylő kapu
jához vezetett, honnét te, mint boldogító angyal inte
getsz felém s bűvös intésednek ellenállni nincs erőm, 
nincs hatalmam. Oh mond! ha ama osztatlan szerelmet, 
melyről neked Kalil regélt, s mely után epedett lelked 
boldogító ábrándaidban — e szívben feltalálnád , nem 
foszlanék-e szét édes vágyaid rózsás fátyola ? a való 
fellelése nem törölné-e le ábránd képeid költői zo-
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mánczát?!... Ha én lennék szavaid szerint, a kalitba 
zárt ifjú sas s midőn szabad szárnyaimra akarnál 
bocsátani, az mondanám: nem megyek, mert édesebb 
nekem körödben a rabság, mint távol tőled a leg
korlátlanabb szabadság? Ha te volnál ifjú képzetem 
alkotta ama eszménykép, mely után sejtelmes sóhajaim 
repültek s itt — megfeledkezve ég és földről meg 
mindenről mi nem t e vagy — lábaidhoz omolva be
váltanám: hogy rabod akarok lenni; hogy szeretlek 
ifjan lángoló szivem osztatlan szent szerelmével. Hogy 
nélküled lesz csak rabság nekem az élet, mert a sza- 
kithatlan láncz, mely szivemet e percztöl a tiédhez 
köti, tengeren túlról is visszavonna örökké hozzád s 
csak keblem megszakadtával pattanna szét! . . .  Oh 
Kira , lábaid e lé , mint áldozatoltárra rakom le szivem 
szerelmét, vissza utasíthatod-e azt! . . .

Az ifjú szenvedélyes szavai között térdre omlott, 
s összekulcsolt kezeit kéröleg emelve fel szép szemei 
esdö pillantásival függött a remegve s halványan előtte 
álló Kirán.

Néma csend állott be, csak a viharosan emelkedő 
keblek szakadozott , zilált sóhajai szakaszták azt meg.

Kira végig simitá homlokát parányi kezével, 
mintha megakarna győződni, ha a mit hallott, a mit 
lát, nem felhevült képzetének csalóka szüleménye-e? 
— nem álom-e, melyet, midőn valóvá akarna érlelni, 
mint délibáb a puszták vándora elölt, szétmosódik 
nyomtalanul, csak a lélekre tett benyomást hagyva hátra.
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Nem, ez nem álom! . . .
Hisz itt térdel lábainál ábrándvilága megtestesült 

eszményképe; álmainak sejtelmes alakjai élő, határozott 
körrajzokba olvadtak össze e szép, e meleg érzelmű, 
ifjú alakjában. Hogy lenne ez álom, hisz csak kezét 
kell kinyújtania s megérintheti öt; hisz még viszhang- 
zanak keblében a szerelem láng szavai, melyek egyen- 
kint a sejtett boldogság mindannyi virágait fakaszták 
szivében! . . .

A leányka habozott; ö nem tudta mit tegyen. 
Valami ellenállhatlan varázs delejes erővel vonzotta öt 
az ifjú keblére; úgy tetszett neki: mintha az érzelmek 
küzdelmes viharától hánykodó szive csak ott lelné fel 
a nyugalom révpartját. Oh! és e kéröleg reá függesz
tett szemek, nem a kikötő vezértüzei-e; melyek biztos 
nyugalom felé intik a zúgó hullámoktól fenyegetett 
hajóst?! . * .

— Visszautasíthatod-e szerelmemet? — ismétlő 
még egyszer az ifjú.

E szavak felriaszlák elmerüléséböl Kirát; az ifjú 
felé nyujtá karjait, hogy felemelje öt; de ez elragad
tatva boldogsága hevétől felugrott s keblére karolá a 
bájos gyermeket.

Ez remegve simult a kebelre. Érezé saját szive 
dobbanásainak megfelelő verését ama szivnek, melytől 
elszakasztatni e pillanattól halála leendett. — — —

Oh! mondjátok meg ti, kik éreztettétek: volt-e 
élteteknek boldogabb percze, mint midőn kebletek lég-
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szentebb virága felfakadt a viszonzott szerelem piros 
hajnalának első csókja alatt?! . . . Midőn kebleteken 
érzetek először dobogni a szivet, melynek minden 
egyes ütését ezer év boldogságán vásárlandottátok 
meg?! . . , Csak egyszer engedi a bölcs teremtő ez 
üdvet éreznünk, mert nem alkotta oly erősnek az em
beri kebelt, hogy annak ismétlését megbirhatná! . . . 
A többi csak e pillanat üdvéből kifolyó boldogság, 
mely nélküle, mint a patak forrása nélkül, nem is 
létezendett. — -------

A mesterkétlen két ifjú szív sokáig dobogott egy
más felett. Hallgatva veszteglett az ajk, a tolmács; 
tudva, hogy itt szerepe megszűnt; tudva, hogy hol a 
belvilág érzelmeinek néma, s még is mindent mondó, 
beszéde foly: ott a külvilág hangjai, legyenek azok 
bár saját ajkunk szülöttei, csak zavarólag ha tnak! . . .

Oh! néma, csendes órái a szerelemnek! . . . 
Van-e mi pótoljon titeket az  é l e t n e k  g ú n y o l t  
s i v á r ,  g ö r ö n g y ö s  ú t o n ,  melyről azt állítják a 
világ bölcsei, hogy czélhoz vezet.. . .  Mi ez az élet? . . .  
Egy mindenki elébe, ki születék, odadobott talány, 
melynek — a feltalálóhoz mértten, — ezer értelme van 
s még is csak e g y  az i g a z i .  . . .  S a  halandók 
miriádjai közül, hány oldja meg ezt ?!  . . . Hány kö
zelíti meg az é l e t  c z é l j á t :  a s z e r e t e t e t ? ! .  . # 
Ama  k ú t f ő  r r  á s t ,  mely magához a teremtőhöz 
vezet vissza, mely m a g a  a t e r e m t ő ? !  . . . Az
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isteni szikra nem a fő, nem a tagok velőibe pattant át, 
hanem a szívbe, melynek bizonysága, hogy a szív élete 
az, mi anyánk méhében kezdődik legelőbb: a szív az, 
mely utoljára hal bennünk meg. . . A világeszméit 
felkaroló bölcsész agyából már rég kiszáradt az utolsó 
következetes gondolat is; az országokat remegtetö 
hősök tagjaiból már rég elfogyott a velő, hogy mint 
útféli koldusok tehetlen tagokkal fekügyenek kórágyu
kon; de meghalt-e a szívben az érzelem, a szeretet; 
mely fogantatásunktól megsemmisülésünkig kísérője 
életünknek? . . . Nem, nem. . . .  A bölcsész nagy 
gondolatait hagyja örökségül az egész világnak s az 
teszi sajátévá azokat, a ki akarja, a ki bírja . . .  de a 
szerető szív még a síron túl is reá erőszakolja hátra
maradt szeretteire kincsét , melyen nem osztozik más, 
csak a kit ö kijelelt, ha érdemetlen is reá. S ép ebben 
fekszik a szeretet nagyszerűsége, dicsősége. A Meg
váltó véghetlen szeretete tengeréből azoknak is nyúj
tott üdítő cseppet, kik halála minél borzasztóbbá té
telén törték bölcseletes agyukat. A hideg bölcselet ítél 
s elitéi: a szeretet fedd, de ment is egyszersmind!... 
A szeretet szivünk kifolyása az egész világra : a szere
lem e kifolyásnak egy egyénrei alkalmazása. Ki szerel
met érez szivében : az érez szeretetet is ; mert ez aman
nak szülő anya. A szerelmes szív tehát, bár kincseit 
látszólag egyetlen tárgyra pazarolja, még is az egészre 
kiható napsugár, mely a kedvencz virág mellett a rét 
füveit is ápolja melegével.
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Boldog, ki életében a tiszta szerelem magasztos 
perczeit élvező; mert elmondhatja magáról: hogy ak
kor legalább jó  v o l t !  . . .

Szerelmeseink felocsúdtak végre szívok boldogító, 
túl világi álmából; de csak azért, hogy szebb valóra 
ébredjenek.

Szép, igen szép az álom; de csak akkor, midőn 
a valót pótolja ! . . .

Az ifju párnak azonban erre szüksége nem volt___
Ök a bűvös éj után még tündéribb valóra ébredtek.. . . 
Hisz az ébredés egymás karjaikban történt.

Kira volt, ki legelőször felemelő fejét az iíju 
kebléről, hogy szemeibe tekinthessen s kiolvashassa 
onnét a szerelem e perczének ama boldogságát, mely 
felér egy egész élettel; de halott halvány lön arcza, 
midőn ott könyüket látott csillogni, melyek nem hason- 
litának a boldogság virágának harmatcseppjeihez.

— Mi lelt? . . . mondá megütődött hangon . . . 
miért e keserű kifejezés arczodon ? . . .

— Miért?! . . . felelt az ifju karjai közül bo
csátva Kirát s egy lépést hátrálva. . . .  Hát nem tudod-e, 
hogy sziveink öszhangzatos boldogsága csak olyan, 
mint a csillag, mely feltünte első estéjén már lehull 
az égről. . . . Nem tudod-e, hogy köztem s közötted 
egy átléphetlen ür létezik, melynek sötétéből szivünk 
üdvének halotti dala hangzik fel ? . . . Hogy nem ma
rad számunkra ezen édenböl lopott pillanat után egyéb
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fenn, mint a visszaemlékezés; mert mi egymáséi nem 
lehetünk soha! . . . soha! . . .

— S miért ne lehetnénk?! — kérdé Kira bizal
masan téve az elcsüggedt ifjú vállára kezét s szemei
be tekintve.

— Miért? . . . mert én keresztyén vagyok s 
maradok, te pedig müzülman leánya! . . .

— Igen! . . . felelt Kira — én müzülman leánya 
vagyok; de ugyanazon szent keresztvíz, melynek per- 
mete alatt nevedet kapád, az én homlokomat is érinté.

— Hogyan? . . .  Te meg vagy keresztelve?!.. 
Kiálta csaknem ijedt örömmel Miklós.

— Igen. . . . Válaszolt Kira. . . .  A jó vak Kalil 
volt az, ki utunkban lelkembe oltogatá vallástok tanait 
s midőn e hon határait elértük, egy csendes kis falu
ban titkon a lelkészhez vezetett s felveteté velem a 
szent keresztvizet. Ez idő óta is folyton oktatott. Épü
letes szavaival miveié lelkemet, nemesbitni iparkodott 
szivemet. . . . Megtanított, hogy atyámnak irántami 
szeretetét használjam fel szive kegyetlenségének szeli- 
ditésére s iparkodjam öt Ietéritni azon útról, melyen 
csak átok követhetné öt. Az érdemet ugyan Isten nekem 
fogja egykor betudni; de az igazakért ő gyakran a 
bűnösöknek is kegyelmezni szokott.

— De hogy van az, hogy én már nehány napja 
vagyok házatoknál s még nem láthattam e Kalilt, kinek 
utánnad én is oly sokat köszönhetek. — Kérdé érde
kelten Miklós.
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Ö nem hagyja el szobáját soha, nehogy az em
berek gúnyos szavait kelljen hallania, kik csúfot űznek 
a szegény vak emberből — feleié a neheztelés hang
ján Kira.

— E szerint én sem láthatom e derék férfiút; 
mert osztályotokba lépnem tilos? — Monda az ifjú.

— Oh! én még ma el fogok neki mondani min
dent, mi közöttünk történt — szóla a leányka bizal
masan engedve át parányi kezecskéit az ifjúnak, ki 
áhitatszerti figyelemmel csünge a szép beszédes ajka
kon — s tanácskozni fogok vele a módról, miként 
találkozhassál vele.. . .  De vájjon — folytatá — helye
selni fogja-e ö tettemet? . . . Helyeselni-e azt, hogy 
találkozásunk első órájában szivem e titkos szent érzés 
varázsának, mit szerelemnek neveznek, rabjává lett? . . .  
Oh! ö nem fogja kárhoztathatni ezt, hisz ugyan azon 
érzelem ez, melyet ö annyiszor feste virágos szavai varázs 
ecsetével ölömbe, hogy mielőtt tárgyát meglelte volna, 
már rég fellobogott szivemben, elárasztva azt ama 
titkos, édes kéj melegével, melynek hiányát, úgy hiszem, 
nincs a mi pótolhatná e földön . . De hah — folytatá 
rövid gondolkozás után mintegy feleszmélve — atyám 
nem sokára vissza fog érkezni s én egészen megfeled- 
kezém hozzádjöttöm czéljáról. Hol van a levél, melyet 
atyám általad iratolt?

Miklós az asztalra tekinte, melyen a levél hevert 
s csak most vette észre, mi lön abból.

— Ezt nem lehet elolvasni, mást kell helyette
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Írnom. — Monda szemeit a papírról ismét Kirára 
emelve Miklós.

— Mindenesetre mást kellett volna Írnod, ha a 
belük szét nem mosódnak is. Ülj le, én mondani fogom 
toliadba a levelet.... Szólt a leányka felvéve az asz
talról s Miklós kezébe adva az imént elvetett tollat.

Az ifjú tiszta papirt vön s helyzete újdonságától 
még mindig felizgatva reszkető kézzel i rá , mit Kira 
elébe mondott:

„A helység birájának. Én nem akarom, kogy a 
szülök könyüi folyjanak szivöktöl elszakasztott ártatlan 
gyermekeik után, azért elhatároztam, a követelt négy 
hajadont rendes évi adótokból egyszer mindenkorra 
elengedni. Én nem akarom, hogy átkotok kövesse lép
teimet. . . .

— De ezt nem fogja aláirni a bég. — Szakitá 
félbe a leányt Miklós.

— 0 alá fog írni bármit is — válaszolt e z ; — 
mert irástokat elolvasni nem tudja s azt fogja hinni, 
hogy az ö levele, mit elébe teendesz.

— Csalódol gyermekem — szólalt most meg a 
bég hangja a tárgyukba merült fiatalok mögött, kik 
ijedve tekintettek hátra a hang hallattára.

A bég megtérve a basától, midőn szobája ajta
jába ért, ott leánya hangját vélte hallani s felizgatva 
a kíváncsiságtól a fiataloktól észrevétlenül lépett be s 
még pedig elég jókor, hogy az egész levél tartalmát 
hallhassa.
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Leánya megszólítása után a bég arczán sajátságos 
keveréke mutatkozott a harag és engesztelödésnek. Oly 
forma kifejezés volt ez, mint midőn a minduntalan ki
törendő vihar fenyegető felhői közül még ki ki bukkan 
a nap arczulata.

Miklós várta a vihar kitörését, de Kira tudta, 
hogy az most még el fog maradni s azért ama neki 
sajátos, ellenállhatlan hízelkedő modorral, melylyel 
mindenre reá tudta venni e különben oly vad férfiút, 
hozzá simult most is s bizalmas hangon mondá:

— Hátha még sem csalódtam, kedves atyám; 
mert én tudom, hogy te e levelet alá fogod Írni, ha
bár mostani tartalmát tudod is. —

— De ha szabad kérdenem, miért avatkozol te az 
én mesterségembe; s mióta van az, hogy valaki leánya 
számára tartson íródeákot ? . . . Kérdé rosszul színlelt 
haraggal a bég.

— Bocsáss meg, kedves atyám. Én felkértem e 
jó ifjút, hogy ama darabos levél helyett, melyet nem 
szived, hanem csak a nálatok már megrögzött rósz 
szokás, íratott veled: fogalmazzon egy másikat, mely 
szelidebb szavakban adja tudtára alattvalóidnak hatá
rozatodat; mert lásd, a jótétemény is veszthet vagy 
nyerhet értékében sokat a modortól, melylyel azt nyújt
juk. Én tudom, hogy te nem neheztelsz s minden utó
gondolkodás nélkül helyeselni fogod e tettemet s alá
írod e levelet, mely ugyanazt tartalmazza, mit az 
elöbbeni, csakhogy más alakban.

Törökvilág. II. köt. 11
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— Te kis bűbájos — szóla engészen megen
gesztelve a bég — én hajlóm e kérésedre is, ha már 
egyszer meg van ama gyengeségem, hogy mitsem 
tudok megtagadni tőled. — S kivéve a tollat az ifjú 
Írnok kezéből alá akará irni nevét.

— Megállj atyám, — mond hirtelen a leányka, — 
még nincs vége a levélnek.

— Hohó! . . . mit akarnál még Íratni.
— Hát a fogoly ifjak végett; hisz ez a te leve

ledben is meg volt.
— Igaz. Tehát halljuk.
Miklós iróhelyzetbe tette magát, Kira folytatá a 

levél mondolását:
fiijaitokat, midőn adótokat behozzátok, akkor 

meghatározandó sarczért, szabadon bocsátom.“
— Ezt persze addig egészen leakarod könyörögni 

tőlem nemde ? — Vágott közbe a bég.
— Oh — felelt Kira bájos mosoly között tekintve 

atyjára — nem lesz szükség a lekönyörgésre; te úgy 
sem követelnéd e sarczot. Hisz ez ifjak saját falud 
lakói s ki látta azt, hogy valaki saját alattvalóit ra
bolja el önmagának.

— Igen ám — felelt a bég felvillámló szemek- s 
ránczbaszedett homlokkal — de e ficzkók megszöktek, 
hogy nyakamra hozzák az ellenséget.

— E vétkökért már eleget meglakoltak rabságuk 
által — veté ellen a kis ügyvéd — a büntetésnek a
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vétséghez mértnek kell lenni s nem túlhaladni az t. . . .  
S most folytathatjuk levelünket, nemde kedves atyám? . . .

— Jó, jó — csak folytasd; mert még különben 
egészen összeforgatod a fejemet; — szólt a bég s a 
kerevetre bocsátkozék.

„Török Miklós nevezetű ifjút pedig leányomnak 
ajándékozom. . .

— Micsoda? . . . förmedt fel a bég.
De Kira nem hagyta megzavarni magát s folytatá :
„0 szabadon rendelkezhetik, mint rabszolgájával, 

s kiváltásáért ehez forduljatok."
— De abból már semmi sem lesz. — Mond a 

bég felugorva ülhelyéröl.
— Miért, kedves atyám? — Kérdé Kira ellen- 

állhatlan pillanatait atyjára szegezve.
Miért? . . . Mert annak oka nincs, nem is 

lehet; mert én nem akarok neked senkit is odaajándé
kozni, legkevésbbé pedig jászidzsimat; mert ezt nem 
minden bokorban talál az ember. Ott van neked a vak 
Kalil; érd be vele. Ott vannak szolgálattevő rabnöid; 
leánynak nincs íródeákra szüksége. Ebből nem lesz 
semmi. . . . Pattogott Véli bég , megaczélozni ipar
kodván szivét leánya ellenében.

— Legyen atyám. — Szólt a leány szomorú han
gon. — En nem akarok kierőszakolni szivedtől mitsem; 
nekem csak az kedves, mit önkint ajándékozol. Jászid- 
zsi töröld ki ez utóbbi pontot. —

— Megállj, ne töröld ki; — Vágott közbe a bég
11 *
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legyőzetve leánya szomorúsága által hadd álljon ott 
az is. Van-e még valami kivánni valód? . . . Mond el, 
követeld ma még; mert én a szent próféta szakállára 
mondom, hogy holnap már süket füleknek beszélsz, s 
kérelmeiddel zárt ajtókon zörgetsz nálam ! . . .

— Köszönöm — felelt Kira a megszelídített orosz
lány keblére simulva — nincs több kérelmem mára s 
a levél is be van ez állal fejezve. —

Véli bég kivette most a tollat Miklós kezéből s 
valami szörnyű ákombákomot vakart nagy erőltetés 
között a levél alá. melynek azután az ö nevét kell vala 
jelentenie.

— Most elmehetsz jászidzsi, — szólt azután a 
bég s miután az ifjú egy leirhatlan sokat mondó pilla
natot vetve Kirára távozott; — oda vonta ölébe leányát 
s nagy szemeivel sokáig tekinte annak a rczára.

A leányka vonásai vidámak voltak, mint a mo
solygó nyári ég s szemeiben ragyogó fénynyel sugár
zott a boldogság napja. E vidám kifejezés viszfénye 
áttükrődzött az apa arczára is; mert e vad keblű fér
fiúnak egyetlen nemes érzelme leányáhozi vak szeretete 
— e pillanatban egész lelkét látszék betölteni.

De e mellett volt rnég is valami arczának kifeje
zésében, mi azt áruiá el, hogy leánya valamely gon
dosan őrzött titkát tudja vagy sejti legalább, s hogy e 
tudás vagy sejtés nem költött kellemetlen hatást lel
kében. Koronkint, mintha hamis mosoly játszadoznék
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vastag ajkai körül; sőt néha ugy is tetszett , mintha 
pajkosan esiptetni akarna nagy szemeivel.

Ez erőltetést — leányán kívül — mindenki igen 
nevetségesnek találandotta; de Kira, ha észrevette is 
annak nevetségességét, megszokta, az atyjáni korlátlan 
uralkodással, a legnagyobb gyermeki tiszteletet is 
páritni; azért annélkül, hogy arczkifejezése változnék, 
nyájasan kérdé :

— Mit rejtegetsz előttem atyám. Arczod elárulja, 
hogy e titkodnak nem soká fogsz ura maradhatni.

— Eltaláltad. Nem is szeretem én a titkolózást. 
Ez asszonyok dolga. Különben az egész, mit titoknak 
keresztelsz, nem egyéb, mint egy rege! . . .

— Rege? — Kiáltott a leányka összecsapva ke
zeit. — Te atyám és rege? Mond, hogy fér ez össze. 
Nem hallottam még soha tőled ilyesmit.

— Hallasz most. Felelt a bég beszédhez kö
szörülve torkát.

— Hosszú lesz? — Kérdé kíváncsian Kira. . . . 
Mert a rege ugy szép, minél hosszabb.

— Hogy minő hosszú lesz, azt nem tudom meg
határozni; mert én csak egy részét mondom el; a 
másik ugy fog lejátszódni az életben.

— Különös. Már égek a kiváncsiságtól hallani. 
— Mondá a leányka s hallgatásra helyezkedett el aty
ja ölében.

„Egy beynek egykor egy szép leánya volt. — 
Ragyogó mint a hajnal, szende mint a hold, szive
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jósága mint ámhra illatozott s lelkének gondolatai 
fénylettek mint az égboltról hulló csillagok. E leány 
volt harczias és keményszívű atyjának egyetlen min
dene e világon, kívüle nem szeretett senkit és semmit. 
Leánya szeretete volt az ö egyedüli jutalma nehéz, 
küzdelmes napjai után. Ebben élt, ebben érezett. Mit#e 
leány fő gondolt, mit e gyermek szive érzett és akart: 
azt gondolta , érezte s akarta az apa is. Leánya osz
tatlan szeretete boldogította öt.

Egy napon azonban szép idegen fogoly ifjút 
hoztak a bey házához. A leány meglátta öt s szivében 
az atya iránti szereteten kiviil más érzés is kezdett 
felcsirázni. Kereste az alkalmat, hogy találkozhasson a 
szép fogoly ifjúval és . . .

— Ah atyám! . . .  ne mond tovább, hisz ez nem 
rege, hisz ez való . . . kiáltott a biborpirban úszó 
leányka atyja keblére rejtvén égő arczát.

A bég hangosan kezde kaczagni, hogy meséje a 
kívánt eredményt idézte elő, kaczagása közben e sza
vakat tördelvén:

— Aha! . . . megperzselte szárnyait a tűz körül 
röpkedö galamb? . . .

— Atyám! . . . szóla a leányka felkapva fejét 
atyja kebeléről. . . .  Én ez ifjút szeretem s szerelme 
nélkül meg fognék halni!

— Nem lesz erre szükséged, ha mint rabodat 
szabadon nem bocsátód öt. De hiszem, hogy okos kis 
fejecskédben rég elhatároztad, miként nem ereszted ki
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a kedves madarat a kalitból, nehogy elfeledjen vissza
térni. Én nem ellenzem szerelmedet , használd azt fel, 
a mint jónak látod. De meg kell hogy téritsed ez ifjút; 
mert tudod, hogy müzülmannö keresztényé nem lehet 
soha! . . .

Kira elsáppadt e szavaknál.
— Miért ijedsz meg? . . . Azt hiszed tántorít— 

hatlan lesz vallásához?. . . Oh! e giaurok kevesebbért 
is megtagadják hitöket, mint egy szép nőért.

Kira nem felelt e tárgyban; hanem kibontakozva 
atyja karjai közül homlokon csókolá öt s jó éjt kíván
va távozott.

— Gyűlölöm e ficzkót, — mormolá a bég, midőn 
egyedül maradt — bár soha sem került volna kezeim 
közé! . . . Elrabolta egyetlen kincsemet, leányom szi
vét. S gyűlöletem mellett még is kímélnem kellőt, mert 
minden rajta ejtett sérelem százszoros jobban fogna 
fájni Iíirának. . . .  De hagyjuk ezt mára! . . . végzé 
magán beszédét a bég, hallván a tnüezzim kiáltását, 
s imához fogott.



Jolán.
Sokoró-Kajár helysége a Véli béggel való megsom- 
málási nap óta folytonos rettegések színhelye lön.

Bár a bég a bíró házának felgyujtása által meg- 
boszulta magát némileg már a falun; tudta azt mégis 
a legkisebb gyermek is , hogy ez csak előjátéka volt 
a még okvetlenül bekövetkezendő borzasztóbb meg
torlásnak; mert a török ily esetekben nem szokott fél 
ütőn megállapodni soha.

Folyamodott ugyan a község Győr vára parancs
nokához fedezetért; de az itteni őrség a város hatá
rának megvédésére is alig volt elégséges; a végházak 
generálisa pedig nem tehetett egyebet, minthogy ko- 
ronkint erős lovas csapatokat küldött a vidékre kém
szemlére.

Ez mind igen kevés vigasztalás volt a Kajának
nak; különösen a leányos házaknál nagy volt a siralom 
és jajveszéklés.

Jolán házról-házra járt vigasztalni a kétségbe
eséssel küzdőket, holott neki is elég szüksége volt vi
gasztalásra. De ép ez legszebb tulajdonai egyike az 
erős és nemes sziveknek, hogy a köznyomorban hát
térbe képesek szoritni saját fájdalmukat, hogy nem csak

V .
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szó- hanem példával is csepegtessenek gyógyító irt a 
sebhedt keblekbe.

Ha eddig tisztelte és szerette a falu e nőt , úgy 
e tisztelet és szeretet most csaknem imádat-szerűvé 
vált; midőn látták, hogy az egyetlen fiát vesztett anya 
most sem merül önzőleg saját fájdalmába, hanem kettős 
erővel iparkodik nemes szive egész tárházát a szen
vedőkre szétárasztani.

Nem is nevezte öt máskép senki, mint a falu 
angyalának.

Mig egyfelől Jolán a vigasz enyhe szavait hinté 
szét a szenvedők kebleikbe; azalatt a biró Balogh Imre 
uram sietett az adó beszedésével, úgy okoskodván, 
hogy tán megengesztelödik a bég, ha a sarczot a ki
tett határidőnél hamarabb kapja meg.

Azt, hogy a három ifjú szinte Véli bég foglya, 
Mohammet s Ibrahim szájából tudták; de kiváltásuk
ról csak Fehérvárott lehete majd értekezni.

A fogoly ifjak szülői abban helyezék minden re
ményüket, hogy tudták, miként ez időben megkímélte 
a török foglyainak életét, részint gazdag váltságot 
várva, részint köz- és magán munkákra használva fel 
őket. Életűkért tehát nem vala okuk rettegniök.

A szegény kántorék csaknem minden nélkülöz
hető vagyonkájukat pénzzé tevék, hogy két fiukat meg
válthassák; Jolán még a szegény c s e s z n e g i  t i s z 
te l e t  e s é k  kiváltásáról is gondoskodott; pedig akkor
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időben igen nagy összeg volt ám az a k é t s z á z  
e z ü s t  t a l l é r .

De a nemes nő tudta, mi a szenvedés; magának 
is elég része volt benne s lelkének legnagyobb örömei 
közé tartozott, ha a keserv könyüit letörölhette a bú
barázdálta arczokról.

A falu legnyugtalanabbja azonban az öreg De
meter volt. Unokája sorsa véghetlen szomorúsággal 
tölté el az aggastyán szivét s naponkint keserű ön
szemrehányásokat tön magának: az ö indítványa leven 
némileg a fiú jelenlegi szerencsétlenségének oka.

Jolánnak kelle öt is vigasztalni; Jolánnak, kinek 
lelke ezer gondolatokkal tépelödött.

A holtnak vélt Ibrahim megjelenése s mindaz mit 
férje sorsáról tőle elbeszélni hallott, az utolsó ese
mények oly különböző vegyíilékét költék fel benne az 
érzelmeknek, hogy megaczélozott lelkének egész ere
jére vala szüksége, nehogy elárulja a harczot, mely 
bensejében vivatott.

Rendületlen hite a gondviselésben volt e válságos 
perczeiben életének leghatalmasabb támaszata. . . . 
Belviharai között gyakorta úgy rémlett előtte, mintha 
valamely titkos, isteni kéz biztatgatná öt a csüggetlen 
kitartásra; mintha az ég sugallata hintené szivébe a 
remény sugarait. Oh! gondolá sokszor, ha még meg
láthatnám öt, kivel lelkem úgy összeforrott, hogy húsz 
év után is nem tudom nélküle képzelni magamat, ha 
letörölhetném homlokáról a múlt hosszú szenvedései
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szülte izzadság cseppeket; ha ismét keblemre zárhat
nám a szivet, mely egykor oly boldog- oly véghetetlen 
boldoggá tőn Oh! Istenem, — imádkozék egy napon 
— ha te még fenntartottad volna e földön számomra 
ez örömet, hogy megjutalmazz vele: a miért bennedi 
hitem nem csüggedt soha! . . .  S im e pillanatban, 
mintha szózatodat hallanám e szívben, megtelik ez égi 
világossággal, melynek fényénél olvasom e biztató 
szót: remélj. . . . Igen, igen, én remélek; mértté ol
tottad a titkos elöérzetet lelkűnkbe, hogy mintegy elő
hírnöke legyen a váratlan örömnek, nehogy ez óriási 
súlyjával szétzúzza a meglepett szivet. . . .  Te jóra 
fogsz Istenem fordítani mindent, felszárasztod arczaink- 
ról a fájdalom könyüit s vigalommá változtatod keser
vünket. Engedd, hogy ne csalatkozzék hitében téged 
forrón imádó lelkem! . . . Végzé fennhangon imáját 
Jolán, midőn egy szelíd férfi hang reá mondá mögötte 
az „Áment." —

Midőn Jolán meglepetve hátra akara tekinteni, 
két szerető kartól érzé átfogva magát. A nő öröm
teljesen sikoltott fel:

— Ah Iván! kedves fivér; mily jókor jösz. Isten 
külde hozzánk e válságos helyzetünkben! . . . Oh ha 
tudnád, mi ért bennünket! . . .

— Tudok mindent . . . Felelt ez megindult han
gon, forrón ölelve szivéhez a rég nem látott, szeretett 
nővért, mig szemeiben a legőszintébb részvét könylii
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csillogtak. . . .  De én nem csüggedek el; mert bízom, 
hogy ily tiszta angyal imáját meghallgatja Isten!

Most az öreg Demeter rontott a szobába, hirt 
vevén fia megérkeztéről.

Az aggastyán Örülni s panaszkodni szeretett volna 
egyszerre; de ép különböző feltolakodó érzelmei oko- 
zák, hogy szóhoz nem juthatott.

Mig a találkozók a viszontlátás első mámorából 
felocsúdnak, mondjunk nehány szót Ivánról.

Az öreg Demeter szorgalmasan iskoláztatta fiát 
s miután ez alsóbb tanulmányait bevégezte, tetszésére 
engedé pályát választani s annak szakmájában képezni 
magát tovább. Iván orvos lön és sok évekig járta a 
külföldi egyetemeket s intézeteket s pedig oly sükerrel, 
hogy a külföldön is dicsérve emlegetek az ügyes és 
tudományos ifjú magyar orvos nevét. . . . Most midőn 
már elég tapasztalattal vélte felruházva magát, hogy 
hazájának használhasson , megtért s Győrben szülő
városában ütötte fel lakhelyét; legközelebbi teendője 
lévén azonban atyja s nővére látogatására sietni; annál 
is inkább, hogy megérkeztekor az első hir, mit hallott, 
Demeterék szomorú esete volt.

így találkozunk regényünk e rég nem látott sze
mélyével, ki ez alatt szép, termetes harmincz éves 
férfiúvá nőtte ki magát.

A gyermeki élénkség, mely gyakran pajkossá- 
gokra is ragadta öt, a férfiúban ama kellemes, min
denkit felvillanyozó vidámsággá vált, mely csak a
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lángészszel párosult nemes szív tulajdona, melyet csak 
a tiszta öntudat és saját belértékének felismerése s 
szellemi tulajdonainak kellő felhasználása szerezhet az 
embernek.

A vidám ruganyos fellépés a férfiúban mindig a 
felhőtlen belélet eredménye; kit nehéz gondok nyom
nak, vagy kinek lelkében önvád, meghasonlás honol, 
ha bir is néha annyi erővel, hogy magára erőszakolja 
a külvidámságot; a gyakorlott szem még is csakhamar 
felfogja ismerni a csillám alól is a hamis fémet, mely
nek belértéke nincs.

De Iván azon ritka emberek közé tartozott, kik 
mint a gyémánt fénylenek saját belbecsök tudatában. 
0 a mily tudományos orvos, oly önzéstelen emberbarát 
s vidor eszes társalgó volt. Kivel egyetlenszer érint
kezett, becsülni, szeretni tanulta öt; ez — annélkül, 
hogy a hízelgés mézes szavait valamire becsülné, jól 
esett szivének; s minthogy eddig érdemei méltánylatát 
magasra soha sem csigázta, nem is igen csalódott az 
emberekben s igy nem is veszté azokbani hitét soha.

A család boldognak érezte magát a viszontlátás 
perczeiben, annyival is inkább, mert Iván a mint egy 
részről Jolánnak lelkében újból megfogamzott remé- 
ményeit alapos egybevetéseivel táplálni tudta; úgy 
másrészt csaknem végkép szétoszlatá az öreg Demeter 
lelkére nehezült önszemrehányás borús fellegeit az 
által, hogy biztosságot nyujla neki, miként sükerülend 
Miklóst rövid időn fogságából kiváltani.
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Jolán elhatározta, miként a kiváltási összeggel 
maga fog a béghez Fehérvárra menni, mibe Iván is 
beleegyezett, sokat remélvén az anya ékesszólásától; 
de egyszersmind feltételül tűzte ki, hogy ö is elkisé- 
rendi nővérét Fehérvárrá.

Balogh Imre uram ép az napon lön kész az adó 
behajtásával, melyen Iván megérkezett, s igy a be
következendő napra lön határozva az indulás, ép azon 
napra , melyen Véli bég egy biztos csaucs által útnak 
inditá Fehérvárról a leánya által iratolt levelet.

De a véletlen úgy hozta magával, hogy a hosszú 
tehervonat, mely az ezen évi sommálás szerinti adó
járandóságot szállította a bég számára, ne találkozzék 
a levélvivö csaucscsal s igy történt, hogy midőn Jo- 
lánék s az elöljáróság Fehérvárra megérkeztek, ezek 
még mitsem tudtak a bég utóbbi határozatáról.

Azért főleg Balogh Imre uram nem csekély re
megés között jelenteié magát a bégnél; mert az adó
ból a követelt négy hajadon hiányzott.

Jolán csak az adó ügy tisztába hozatala után 
szándékozott megjelenni a bégnél, azon reményben, 
hogy ekkor már sokkal engeszteltebbnek találandja öt.

Balogh Imre uram azonban nem kevéssé csodál
kozott el, midőn a bég nem fogadta öt a szokásos 
„hitetlen kutya“ czimmel, hanem egész nyugodtsággal 
meggyőződvén, ha minden az uj sommálás szerint ér- 
kezett-e meg; annélkül, hogy a hiányzó hajadonokról 
csak szót is ejtene, elbocsátá öt azon figyelmeztetéssel:
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hogy ha a már kapott büntetéshez hasonlótól mene
külni akar, ezentúl óvakodjék az árulástól földesura 
irányában.

->{■ *

A fenntebbi után következett nap reggelén Véli 
bég kényelmes semmittevésben ült kandalló előtti ke- 
revetén szemeit merően a vígan pattogó tűz lángjaira 
függesztve. Mik lehettek az érdemes bég gondolatai; 
meghatároznunk nem lehet; annyi azonban áll, hogy 
szemöldeinek koronkinti felhúzása agyának nem min
dennapi működésére mutatott. Némelykor megrázta 
fejét, mintha kellemetlen eszmétől akarna menekülni; 
máskor ismét vállait vonogatta, mintha azt akarná ki
fejezni, hogy: nem bánja ö, történjék most már akármi.

Magányát Kira megjelenése zavará meg, ki mint 
a felhőtlen égen támadó hajnal, ifjúsága s szépsége egész 
tiindéri üdeségében tündökölve lépett a szobába.

Véli bég reá szegezte nagy szemeit, melyekben 
azonban most a leánya láthatása feletti öröm közé a 
szomorúságnak egy színezete is vegyült.

Kira nem látszott ezt észrevenni; hanem szokott 
nyájas szeretetével ölelte meg atyját s kívánt neki jó 
reggelt.

— Jó regge l t? ! . . .  felele a keserűség némi ki
nyomatával a b é g . . .  nekem nincs többé jó reggelem; 
ajkaid kivánata sem tud azt többé varázsolni számom
ra. . . .  Te elajándékozád szivedet ama giaur ifjúnak, 
számomra csak az üres mézes szavakat tartád meg
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ajkaidon, melyeknek érintése hideg, mint a kötelesség 
csókjáé; szemeidből, melyeknek pillantásira reá akarod 
hazudni a régi érzelem kifejezését; kiolvasom, hogy 
lelked egészen más tárgyon mereng. Az apa iránti 
szeretet már meghűlt szivedben, mert anyagát más ér
zelem emésztette fel. Számomra nem maradt fenn több 
öröm, mint az, hogy még láthatlak; de ez öröm is 
csak olyan, mint a volt dűsgazdagé, ki másokon látja 
csillogni egykori kincseit !

S a bég vad arcza fájó kifejezést öltött, melyet 
feje lecsüngesztése által akart elrejteni leánya előtt.

Kira azonban kis hókezével atyjának álla alá 
nyúlván felemelő annak fejét s a szeretet oly forró 
kifejezésével tekinte annak szemei közé, hogy a fáj
dalom kérge mintegy önkénytelenül leolvadott azonnal 
vonásairól.

— Tehát te azt hiszed, kedves atyám, hogy Kirád 
nem szeret többé, hogy számodra szive érzelmeiből 
csak az üres hangokat tartá fenn, csak a puszta nevét 
annak, mit másfelé ajándékozott el?! . . . Csalódol 
atyám s csalódásodnak im bizonyitékát is adom.. . .  Én 
szabadon bocsátom foglyomat! . . . Ö vissza repülend 
szerető övéinek karjai közé s én nem fogom öt látni 
soha .. . .  Hasztalan állitnám: hogy ez nem legnagyobb 
áldozata szivemnek; de én örömest hozom azt, hogy 
szeretetemröl meggyőzzelek. Kivánhatsz-e még ennél 
is többet tőlem?!..  . Végzé a leányka gyorsan, nehogy
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halvány arcza s remegő ajkai elárulják az önfeláldozó 
küzdést, melybe neki e szavak kimondása került.

A bég sokáig meglepetve nézeti leányára, meg
látszott vonásai rángatózásán, hogy az ö bensejében 
is küzd még valami, melynek határozott kinyomatot adni 
nem bir. Végre hevesen karolva magához leányát mondá:

— Én ez áldozatot el nem fogadhatom tőled! . .  
Jobban szeretlek, semhogy megtört szived boldogságán 
örömöt vásároljak számomra. . .  . Arczod halványsága, 
ajkaid remegése eléggé elárulják, mibe került neked 
e határozat. Én nem akarok kegyetlen apád lenni.. . .  
Bírásod ezentúl úgy sem adna többé örömet nekem; 
szenvedéseidet érezném én is s ez kettősen szomoritana 
engemet! . . .

— De én határozatomnál maradok, atyám. — 
Felelt szilárdságot erőltetve Kira.

— Én pedig megdöntőm e határozatodat; — mon
da a bég felkelve íilhelyéröl.

E perczben a szolgálattevő csaucs lépett be s 
jelenté, miként egy nő s több férfi várakozik künn, 
kik a fogoly ifjak kiváltása iránt jöttek értekezni a 
béggel.

— Várakozzanak!... kiáltá ez türelmetlenül.
— Ne hagyd őket várakozni atyám, — vágott 

közbe Kira, — mi azután is elvégezhetjük ügyünket, 
én távozom.

S a leány hirtelen eltűnt az ajtón, melyen az 
imént belépett.

Törökvilág. II. köt. 12
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— Jöjjenek hát egyenkinl — mondá a bég a még 
várakozó szolgának — előbb a no, azután a többi!. . .

A szolga távozott, a bég pedig ismét kerevetére 
telepedett s a kandalló tüzébe meresztő szemeit.------

A feltárult ajtón nehány pillanat múlva talpig 
gyászba öltözött sugár hölgy lépett be. Halvány ar- 
czai, mint a csendes éji hold szelíd fénye átragyogtak 
a fekete gyöngyös pártáról lefolyó sötét fátyolon. A 
hófehérségti finom átlátszó kezek nehéz zöldselyem 
erszényt tártának, melynek apró likacsain átfémlett az 
arany csábitó csilláma.

Remegő léptekkel közeledett a bég felé, ki azon
ban mindeddig vagy nem vette észre öt, vagy nem 
tartá érdemesnek arra tekinteni.

A nő nehány pillanatra csendesen megállapodott 
mint néma szobor, csak keblének küzdelmes fohászai 
lengeték meg olykor az arczára omló fátyolt.

— Hatalmas bég! — szólalt fel végre s hangja mint 
erőtlen kéztől megrázott ezüst csengetyü megszólalása 
hullámzott szét a szobán.

A bég most felemelé fejét s szemeit a deli kar- 
csuságu női alakra függesztő.

A nő, mint madár a csörgő kígyó büvpillanatira, 
összerezzent e nagy szemek szűró deleje alatt, melyek 
reá függesztve maradtak akkor is, midőn már a bég 
felkelve iilhelyéröl nehány lépést feléje közeledett.

— Nem szoktam leeresztett sisakkal értekezni
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senkivel .. . szólt a bég kemény kinyomatu hangján . . . 
lássam, ki az, ki kérelemmel járul hozzám!.. .

A nö remegve emelé fel fátyolét, láttatni engedve 
a szenvedő arczok legszebbikét, melyet a leggyönyö
rűbb szőke fürtök folytak körül. Véli bég zavarodot
tan hátrált egy lépést ez arcz láttára.

A szemek méla bús esdö kifejezése, mintha szem- 
rehányáskint égetné lelkét, a fájdalmas vonás a szép 
metszetű ajkak körül, mintha azt látszanék mondani: 
kegyetlen ember, miért rabiád el gyermekemet!

Véli bég lelke, mióta maga is kezde szenvedni, 
fogékonyságot kezde érezni mások szenvedése iránt.

De e fogékonyságot csakhamar más szenvedély 
váltotta fel, mely a bég arczán csalhatlan jelekben 
kezde tükröződni s mely megremegtető újból az előtte 
álló hölgyet.

A sötét nagy szemek ijesztő villámokat szórtak, 
a vastag ajkak szenvedélyes kéjtől kezdőnek ránga
tózni. Ez ember úgy nézett ki e pillanatban, mint a 
ragadozó tigris, mely mohó vágygyal lesi a perczet, 
hogy prédájára rohanhasson; de valamely legyözhetlen 
bűvölet még helyére szegzetten tartja öt.

E bűvölet a nö egész alakján elörnlö magasztos 
fenség volt.

— Hatalmas bég —- szólalt meg ismét a nö, hogy 
az előtte álló vad férfiú felismert gondolatainak más 
irányt adjon.. . .  Én özvegy Török Miklósné vagyok, ki 
általad elrabolt fia kiválthatásaért könyörög előtted ! . . .

12 *
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A nö hangja mint imára hivó szelíd csengetyü 
kongása hatolt a bég felzűdult szenvedelmi viharába s 
lohasztani kezdé annak vad toldatait. De ö csak a hangot 
hallá, a szavakat nem engedé megérteni felforrott vére, 
mely füleiben zúgva tolult izgatott agyába fel.

Nehány perez kelle, mig az óriás erejű férfi 
anyagi izgatottságán erőt vehetett a lélek tudalma. 
Ekkor szenvedélyei, — mint a gátjain már áthatolt 
romboló ár, midőn szelíd lejtöü zöld rétek virágos 
partjai között csendes susogva foly tovább — csende
sedni kezdenek s a vad tüzet szemeiben valami ábrán
dos elrnerülés váltá fel; úgy tetszett neki, mintha 
szivében 'soha nem érzett láng kezdene fellobogni, 
mint áldozat tűz, melyet ez előtte álló bálvány lábainál 
gyújtott.

Véli bég Jolán szépsége által meg volt igézve a 
szó legteljesebb értelmében.

0 nem tudott, nem értett semmit. 0 csak látta e 
nőt, ki szemeinek igézetes sugaraival felgyujtá keblé
ben a lángot, melynek fájdalmas perzselése közé a leg- 
édesebb kéjérzet vegyült. Azon ponton állott, hogy 
lábaihoz omolva rabszolgájának vallja magát, de a nö 
pillantásai szigorú letiltó fenségben kezdőnek lövelni 
feléje s ö a határozatlanság szédítő szélén maradt 
ismét állva.

Jolán belátott a bég leikébe. Ennek külseje el- 
árulá eléggé a belvihart, mely kebelében tombolt, s
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Jolán jobban rettegett a megindult szivü vad férfiútól, 
mintha annak hideg kegyetlenségével találkozandott.

De tapasztalta egyszersmind azt is, hogy a bég 
bizonyos mértékig ura tud maradni szenvedélyeinek, 
ha pillantásaival őt némileg az illem korlátái közé 
bűvöli; azért az eszes nő a fölényt, melyet már puszta 
megjelenése s külseje által gyakorolni kezde a bégre, 
iparkodott ügye kivitelére kiaknázni.

Véli bég felocsúdva kissé első zavart indulat- 
rohama szülte meglepetéséből, szavakat keresett, me
lyekkel megközelíthesse e nőt, ki bájoló külseje s ama 
ellenállhatlan varázs által, mely egész lényén elömlött, 
annyira kiforgatá őt önmagából. De e szavak még min
dig hiányzottak, bár az azokat nemzendő eszmék már 
határozottabb körrajzokban kezdének feltolakodni 
agyában.

Most — mint démon sugalta kárhozatos gondolat 
— villant meg eszméjében, hogy hisz e nő hatalmában 
van, s egyedül ö tőle, egyetlen parancsszavától függ 
birni vagy nem bírni őt.

De egyetlen pillanat Jolán szemeiből megölé e 
gondolatot születése első perczében.

Abégnek ilyenkor aztán úgy tetszett, hogy szebb 
volna imádkozni e nő előtt, mint uralgni akarni fölötte.

Hogy ez uralgásból úgy sem lehetne semmi, azt 
korlátolt esze mellett is ösztönszerüleg belátta.

Majd ismét eszébe jutott, hogy hisz kezében van
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a kulcs, melylyel szivéhez férhet: hatalmában van fia, 
kiért az anyát kérheti cserébe.

Elhatározta tehát ez oldalról intézni a támadást; 
azért a lehető legszelídebb hangon, melyet csak 
leánya irányában szokott volt használni, kérdé:

— Miben lehetek szolgálatodra, asszonyom? —
— Fiam váltásáért jöttem, kit jogtalanul fogva 

tartasz. — Felelt Jolán nemével a fensöbbségnek.
— Jogtalanul? . . . Mióta .nincs joga az urnák 

áruló szolgáját megfenyitni ? . . . Szóla a bég egy lé
pést közeledve a nőhöz.

— Fiam sem nem szolgád, bég; sem!nem áruló!
— Válaszolt öntudattal Jolán szinte egy lépést hátrál
va. . .  . De én most nem vitatom jogodat , — foly- 
tatá . . . hanem egyszerűen arra kérlek, hogy határozd 
meg a sarczot, melyért kész vagy fiamat szabadon 
bocsátni! . . .

— S reá fogsz-e állni arra, mit kívánok? . . .
— Ha kivánatod teljesítése hatalmamban áll; igen.

— Felelt Jolán.
A bég ismét szavak után kapkodott, szerette vol

na a lehető legszebb alakba öltöztetni azt, mit mon
dandó vala . . . Rövid szünet után kezdé:

— Asszonyom! Hatalmamban volna, hogy birto
komba ejtselek annélkül, hogy egy egész ország bo- 
szuját rettegném. . . .  De én nem akarom erőszakosan 
letépni a virágot, mely ha önkényt kebelemre hajolna, 
a föld legboldogabb halandójává tenne engem. Szép
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séged bübája megragadta szivemet; olyan vagyok irá
nyodban , mint a lépen ragadt madár, mely nem tud 
szabadulni többé; de a mennyiben hálódba kerültem 
én, ép úgy az enyémben vagy te is. . . . Én nem 
óhajtom aranyaidat, melyeket kezedben tartogatsz , hogy 
velők fiadat megváltsad; ö szabad azon pillanatban, 
melyben szived hozzám hajol. . . . Más áron nem, 
soha! . . .

— Úgy rabod marad örökké; mert Miklósom ez 
áldozatot el nem fogadná tőlem soha! . . Felelt Jolán 
megrémülve a bég ajánlatán.

— Rabom marad?! . . . folytatá a bég. . . . 
Tudtad-e; midőn e szót kimondád, mit tesz az: Véli 
bég rabjának lenni; ha én éreztetni akarom vele a 
rabság szenvedéseit?!... Láttad-e már a vérizzadást 
száradni embernek arczára; láttad-e már a körmök 
alól kipatakzó veres nedvet, melyet vérnek neveznek 
az emberek?! . . . Láttál-e már ekébe fogott keresz
tyént, mint szántja a fagyos göröngyöt; avagy hallot
tad-e már az eget hasitó ordítást, midőn talpait kenik 
a rest rabszolgának? Oh! te még nem szemlélted ama 
metsző nyakpereczekbe fűzött hosszú nehéz vaslánczot, 
melyen keletre kisérik a foglyok százait, hogy vagy 
az útban vesszenek el, vagy ha nem is, onnét meg 
ne térjenek soha! . . .  Ha mind ezt láttad, hallottad 
volna, nem dobnád oda oly könnyen gyermekedet — 
egy éretlen szeszélyedért — a rabságnak!

Jolán ereiben megfagyott a vér a bég szavaira;
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de ö megakarta kisérteni a végleteket is előbb, hogy- 
sem engedne a bég kívánságának; azért eltökélt han
gon mondá:

— Ez mind nem elegendő kín még a rra , hogy 
gyermekem ezek elkerülése végett, anyját a durva 
erőszaknak áldozza. . . .

— Hát durva erőszak-e az? . . . Felelt a bég 
meglepetve Jolán állhatatossága által s még inkább 
fokozva érezvén általa szenvedélyét. . . . Durva erő
szak-e az; midőn egy férfi csaknem imádva borul lá
baid elé, hogy szépséged büvhatalmának tengerében 
fuldokolva, kitárja feléd, mint mentő tündér felé, esdö 
karjait, melyeket te eszélytelen daczczal taszítasz 
vissza magadtól?! . . .

— Szép imádás, mely fenyegetésen végződik!. . .  
Szólt Jolán megvető gúnynyal. . . .  De tudd meg, hogy 
sem imádásod sem fenyegetésed meg nem indítja szi
vemet. . . .  Itt kezeimben a pénz , ha tetszik. De szi
vemre, mely nem egyéb már, mint multam egy szép 
halottjának szentelt koporsója, számot ne tarts soha... . 
A koporsóban nem nyílik virág sem a te, — sem mások 
számára. . .. Vissza tarthatsz engemet is mint foglyot; 
de arra, hogy vad szerelmed tisztátalan lángjaiban 
osztozzam, kényszeritni nem foghatsz soha. Őrizhetsz 
hét záru vaskapuk mögött; de a kulcsot, e tört, mely 
a töledi szabadulhatás útját nyitva tartja előttem, el 
nem rabolhatod tőlem.. . .  De légy becsületes és eszé- 
lyes, oh bég! . . .  Ne kívánd a lehetlent s válaszd
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inkább azt, mi neked több élvet nyújthatna, mint sze
relmem, a pénzt! . . .

— Mit ér nekem a világ minden kincse megis
merésed perczétől; mit a hatalom; mit a dicsőség?
— Felelt elragadtatva a bég .. . .  Azt hiszed-e, hogy a 
padischah háremének minden gyönyörei ezerszeres 
fokban élvezve, képesek lennének pótolni a véledi 
együttlét egyetlen perczét? . . . Azt hiszed-e, hogy 
nem mondanék le szivesen a hetedik meny örömeiről, 
csak e földön szemeid menyországában fürödhetnék 
szerelem-szomju lelkem; vagy nem tűrném el örö
mest a kárhozat minden kínait egyetlen ölelésedért? . . .  
Oh nő, miért kelle a sorsnak elémbe vezetnie tégedet, 
hogy megöld lelkemben a nyugodalmat s feltámaszd 
szivemben amaz égető szomjat, melyet enyhíteni nincs 
egyetlen szavad, egyetlen pillantásod számomra. . . . 
Nézd, mivé tevéd a hatalmas Véli béget, kit numidiai 
oroszlánynak nevez a hadsereg; nézd mint borul lá
baidhoz, mint simul előtted a földre, mint megkorbá
csolt eb , ki bosszús ura egy kegypillanatáért vonit.. . .  
Pedig csak egyetlen ujjamat kellene kinyújtanom, hogy 
enyém légy, s nem merem érinteni még öltönyöd 
szélét sem. . . .  Én , ki eddig parancsolni szoktam a 
nőnek, hogy szive, szerelme s kecsei egész tárházát 
egyedül reám pazarolja; ki megszoktam, hogy rabnöim 
egész serege esengjen egy kegypillanatomért, most
— rab magam — térden rimánkodom előtted viszon- 
szerelrnedért. . . .  Oh lehetlen az, hogy Allah teremt-
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m o n y é i  l e g s z e b b i k é n e k  k e b e l é b e  s z í v  h e l y e t t , h i d e g  

j é g c s a p o t  a lk o t o t t  v o ln a  , m e l y  fe l  n e m  o lv a d  a l e g ő r j ö n -  

g ö b b  s z e r e l e m  l á n g o l ó  s u g a r a i n a k  m e l e g é n é l  s e m .  . .  .

— Hagyd el bég . . . szakitá öt most félbe Jo
lán . . . nem illenek ajkaidra a szerelem szenvedélyes 
szavai elébbi fenyegetéseid után; a mint nem illik a 
daczos béghez, hogy mint siró gyermek egy gyenge 
nö lábainál esdjen azért, mit ez úgy sem adhat meg 
neki;honnét vegyem én a szerelmet irántad? Szivem
nek egyetlen szent fellángolása volt, annak tárgyát el
ragadd tőlem a végzet, egy emléket hagyva csupán 
hátra, fiamat. . . .  Ha szived csakugyan érzi azt irá
nyomban, mit ajkaidról e rövid negyed óra alatt annyi 
ismétlésekben hallék; ha nem csupán fellángoló vad 
szenvedélyed az, — melyet e perczbeni védtelen hely
zetem irányodban költött fel — mi önmagadból kira
gadott, vagy mely talán sajátképi természeted kifolyá
sa; . .  . ha mondom kebledben a nálatok divó tisztá
talan lángnál nemesebb érzés dobog, akkor az képes 
is leend áldozatot hozni, akkor meg fogsz kímélni — 
ugy is hasztalan — szerelmi ostromoddal s teljesítni 
fogod a kérést, melylyel előtted megjelentem. . . . 
Akkor feledni fogom, mit fiam elrablása által ellenem 
vétél s szivemben a kegyelet örökzöldével környezet
ten ápolandom emlékedet! . . .

A bég Jolán ez utóbbi szavainál is térdelő hely
zetében maradt s — egy szomorú pillantás után a most



még százszorta szebb nőre — bűshallgatagon csüg- 
geszté le fejét.

—•' Azt hittem — szóla szünet múlva ellágyult 
hangon, mintegy önmagának beszélve s a nélkül, hogy 
felpillantana . . .  azt hittem én balgatag elkábulásom 
perczeiben, hogy mit elragadott a fm tőlem, az egyet
len szerető szivet, azt ezerszeresen kárpótolva fogom 
visszanyerni az anyától.. . .  S im , mint csalódtam. . .  . 
Oh pedig mennyire szerettem volna egyszer életemben 
osztozni ama magasztos, szent érzelemben, melyet nem 
a helyzet kényszerűségén, nem kincs-, nem ékszer- 
s drága gyöngyökön vásárlunk, hanem mely — miként 
Kira festé előttem egykor — önkényt simul hozzánk, 
követelés helyett áldoz, nem kér , hanem nyújt örömet; 
nem a felesleget osztja meg velünk, hanem önmagát 
rabolja meg érettünk. . . .  De hogy is álmodhattam 
én ilyesmit, én a rűt, ocsmány ember, kit gyűlölve 
rettegett mindenki, kinek nevével a gyermekeket ijesz
tik a giaurok, midőn ezek aludni nem akarnak. Kinek 
lépteire átok tapadt s füstölgő falvak, párolgó vér s a 
megraboltak egetverö jajveszéklései jelelik az utat, 
merre j á r t ! . . .  Pedig lehettem volna én mindig olyan, 
a minő kezdek lenni azóta, hogy leányom oldalam 
mellett van; a szelid, nemes Kira. Hah! — kiálta most a 
bég hirtelen felugorva térdelő helyzetéből, úgy hogy 
Jolán ijedve hátrált az ajtóig...  . Egy gondolat villant 
meg agyamban. Asszonyom! szeretnéd-e fiadat sza
badnak, de boldogtalannak látni ? . . ,

— 187 —
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— Ha egyszer szabad, nem lesz ö boldogtalan töb
bé. . .  . Felelt Jolán alig palástolhatva nyugtalan kí
váncsiságát a bég emez uj gondolata felett.

— S ha még is boldogtalan lesz, tudnál-e — 
annélkül hogy ö azt kívánná, boldogságáért áldozatot 
hozni?! . . .

— Az attól függne, ha átlátnám, hogy mit te 
boldogságnak hiszesz, csakugyan az volna-e fiam 
részéröl is.

— Asszonyom, — monda a bég nyugodt hangon, 
melyen azonban a feszült kétely kinyomata mégis át- 
csillámlott — fiad szivboldogságát még akkor is kezeim 
között tartom, midőn már szabadon bocsátottam őt. 
Ám győződj meg magad is a valóról, nehány pillanat 
múlva látni fogod fiadat, azután váltság nélkül szabadon 
elviheted öt. —

E szavak után a bég annélkül hogy a bámuló 
kifejezésre ügyelne, mely Jolán egész lényén mutat
kozott, kikiáltott az ajtón, hogy azonnal küldjék be a 
j á s z i d z s i t .

Nehány perez múlva megjelent Miklós festői tö- 
rökös öltözetében, s megpillantva anyját, — mit sem 
ügyelve a bég jelenlétére , — karjai közé vetette magát.

Jolán szemeibe örömkönyük tolullak, a viszont- 
láthatás örömkönytii. Az anyai forró szeretet kisugár
zása mint szent fény vette körül arczát, mely e percz- 
ben a megdicsőülés dicsfényében ragyogott.
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A bég most még szebb- még elragadóbbnak ta
lálta öt s szerelme csaknem az örjöngési pontot érte el.

— Gyermekem! . . . kiáltott Jolán az első öröm- 
roham lohadtával. — Te ismét enyém lészsz, a bég visz- 
szaadta szabadságodat! . . .

— Csalódói asszonyom! . . . szólt most közbe 
egy finom csengő hang. — A bégnek nincs joga Miklós 
felett rendelkezni, ö az én tulajdonom!

Jolán ámulattal tekinte a tündérien bájoló nőre, 
kinek ifjú, üde arczához oly jól állott az oda lehelt 
halvány zománcz, mely belküzdelmeinek volt csalhat- 
lan tolmácsa.

— Igaz, a te tulajdonod — szólt szomorúan a 
bég — e körülményt kifeledém számításomból.

Jolán közelebb lépett Kirához s megfogta annak 
bársony kezecskéjét, mit ez vonakodás nélkül engedett 
át , azután szép szemei közé tekintve a bánatában most 
oly elragadó szépségű leánynak, monda :

— Szemeidből olvasom szived jóságát, gyönyörű 
angyal, s tudom, hogy te egyetlen fiamat nem fogod 
letépni e kebelről, melynek kívüle öröme nincs!

Kira keze remegni kezdett Jolán kezében. Szép 
szemeibe két csillogó könyü tolult , melyeket haszta
lanul iparkodott visszatartani, s halvány ajkai resz
ketve ejték e szavakat:

— Asszonyom, én visszaadom neked fiadat, le
gyetek boldogok egymásban, egymásért.



Jolán visszatekintett fiára; ez mint márvány 
sirszobor állott mozdulatlanul, lecsiiggesztett fővel.

Az anya megrémült. Éles elméje azonnal behatolt 
e jelenet titkába; ö látta, hogy e fiatal pár szereti 
egymást.

Ez alatt Kira összeszedte magát s Miklós elébe 
lépve gyengéden annak vállára tévé kezét.

Miklós ez érintésre felrezzent s halvány, szomo
rú arczát az öröm bíbora öntötte el.

— Miklós . . . szólt most Kira remegő hangon, 
melynek hasztalan iparkodott szilárdabb kifejezést 
adni. . . . Téged sokkal szentebb érzés szólít anyád 
kebelére, mint a melylyel irányomban visel tétéi. Az 
előbbinek fel kell áldoznod az utóbbit. Te szabad 
vagy, te távozhatsz, sőt távoznod kell; mert köteles
séged. De egyre kérlek, hogy vidd magaddal emlé
kemet; s magános óráidban, midőn más tárgy nem 
foglalkoztatja lelkedet, gondolj a szegény Kirára, ki
nek te valál legszebb álma az életben. . . . Igen, csak 
álma, rövid tünde álma; merta valóból sok lett volna 
ennyi boldogság a szívnek. . . . Ütött az ébredés órá
ja, a boldogság röpke képei eltűnnek, sziveinknek csak 
az emlékezet marad. . . . Mit mondok emlékezet! . . . 
Oh! nem, nem. E szerelmet, mely lényemmel azonossá 
vált, e kebelből csak a halál tépheti ki. Addig lángolni 
fog az s e lángoknál fog felmelegedni utánnad sóhajtó 
lelkem, midőn mint az űtvesztett vándor bolygand 
czéltalanul az élet sivár, hideg pusztáin, melyeken nem
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nyílik más, csak a bánat sötét virága, nem hangzik 
egyéb, mint a vihar sírása, mely őrjöngő szárnyakon 
siet végig a kopár buczkákon. . . . Szerelmem ez el- 
olthatlan lángja fog múltamból mint sjelid égi fény 
világot árasztani jelenemre, ez fogja megvilágítani 
szivemben azon képet, melyet én, mint e földtől nekem 
nyújtott egyedüli kincset még a túlvilágra is elviendek 
magammal ereklyeül. . . .  Ha az ég oda fenn meghall
gatja azon imát, melyet a szív, nem az ajk imádkozik, 
akkor te, oh Miklósom! boldog lészsz e földön s én 
lelkünk összeforrt állapotánál fogva szinte érezni 
fogom e boldogságodat, a mint érezni fognék minden 
perczet életedből, melyben a szerencsétlenség sujtól. 
S most légy szabad és . . .

Kira nem folytathatá szavait, sűrűn omló könyüi 
elfojlák keblében a hangot.

Miklós pedig megragadd a vállára tett kis kezet 
s szivéhez szoritá azt; szemeit a szerelem Ieirhatlan 
kifejezésével függesztvén a könyező leányka elsáppadt 
arczára. Ajkai szavak után látszottak küzdeni; de ér
zelmei túláradottságának még nem talált tolmácsot.

Nehány perczig tarthatott e néma csend, melyet 
csak Kira elfojtott zilált zokogása szakgatott meg.

A bég a csoportozatról Jolánra forditá szemeit s 
a véletlen úgy hozta, hogy pillanataik találkoztak.

Abég szemeiben a rosszul titkolt diadal, Joláné
ban pedig a kínzó kétség kifejezése ült.

Végre Miklós tőré meg a csendet;



— Emlékszel-e még, midőn egy hasonlítást tevéi 
a fogoly sasról, mely midőn öt úrnője szárnyaira ho- 
csátá, nem repült tova, hanem visszatért kalitjába, 
szebbnek találván ott az életet. . . .  Én e sas példáját 
követem. Nem a rabság békói , szerelmed édes, illatos 
rózsalánczai tartandnak engem ezentúl fogva. . . .  Te 
— mint mondád — megtudnál élni, megbirnád őrizni 
szerelmedet akkor i s , ha annak tárgyától elszakitat- 
nál.. . .  Én nem; mert én nem csupán mint álomképet, 
én mint e tündér álom m e g v a l ó s u l t á t  szerettelek 
s szeretlek most i s ; életemmel forrt össze ez érzés, 
mely első s egyetlen marad abban; nélküle én nem 
lennék többé enmagam; kihaltával, meghalnék én is . . .

Jolán halálsáppadtan lépett fia mellé s megragadva 
annak kezét ijedt, tompa hangon kérdé :

— S én, anyád, nélküled térjek-e haza?! . . .
Miklós anyjára tekintett; a holt halvány arcz

látása mint égő szemrehányás hatolt leikébe; fájt neki, 
hogy megtudott pillanatra bár felejtkezni azon szívről, 
mely húsz éven át minden dobbanását nékie szenteld, 
melynek ö legdrágább kincse s a melyről ö szerelme 
önzésével most leszakadni készül. . . .  Az ifjú lelké
ben óriás küzdelem támadott; égő fejét anyja kebelére 
hajlá, mig Kira kezét görcsösen tartá szivéhez szorítva.

Ekkor a bég Jolán mellé lépett s halkan fülébe 
suttogá: — Egy határozatodba kerül s e csoportozat, 
mely egymást boldogitni tudná , nem fogna szétszakitat- 
ni soha. . . .
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Jolán tagadólag rázta fejét; a bég a csalódás 
keserű kifejezésével arczán a kandalló elé állott s an
nak tüzét kezdé igazgatni.

Ismét Kira kezde szólani ama mélabűs csengésű 
hangján, melynek minden egyes mozzanata sziveket 
volt képes megnyerni számára.

— Igen, neked távoznod kell, Miklósom. Anyád
hoz a szeretet, hála, kötelesség s vérkötelék csatol
nak, melyeket széttépned nem szabad azon érzelem 
miatt, mely szivedet hozzám lánczolja, bár minő ma
gasztos és lángoló legyen is ez érzelem. Neked követ
ned kell anyádat, ép úgy mint nekem maradnom atyám
nál. . . .  A végzet rendelte ezt igy, melynek kerekeibe 
nem nyúlhat emberi kéz annélkül, hogy össze ne zű- 
zatnék. . . .  Oh ha tudnád, mily nehezen esik nekem 
e szót kimondani: váljunk meg; s mégis im kimondám. 
Utaink a sors könyvében nincsenek egymás mellé je
lelve, hanem ellenkező irányban ágaznak szét; azért 
nem haladhatunk karöltve, egymás mellett azokon. . . . 
De lesz egy hely, hol találkozandunk, hol földi gát 
nem választandja szét lelkeinket. . . . Isten veled!...  
suttogá befejezésül a megindult leány s egy hirtelen 
bucsu-csókot illesztve az ifjú égő homlokára tova 
tűnni készült.

— Megállj — mondá most Jolán kezénél tartva 
vissza a távozni készülőt — megállj! . . .  egy perezre 
még, atyáddal akarok szólani.

Török világ. II. köt. 13



194

A bég arczán a remény egy sugara világlott át 
s a kandallótól a szoba közepére lépe.

„Véli bég! . . . kezdé méltóságteljes tartással 
Jolán. — E leány a te gyermeked, nemde? Hogy 
mennyire vagy érdemes e leány apjának neveztetni?... 
itt vitatni nem akarom; annyi azonban áll, hogy büsz
ke lehetsz ez angyali teremtésre, habár nevelése nem 
a te érdemed is. Minthogy büszke vagy reá; szereted 
is öt; de e szereteted tárgya nem sokára meg fog 
szűnni létezni számodra. Leányod erősnek mutatja 
ugyan magát az önmegtagadásban, de épen ez erő
szakolt önmegtagadás fogja megölni öt, sakkor neked 
nem marad egyéb a szemrehányásnál. . . . Avagy in
kább szereted-e tudni, hogy rideg hant alatt nyugszik 
e szép gyermek, semmint hogy — habár távol tőled 
— a boldogság karjain pihenne. A férfiúnak rendel
tetése fészkéből kiröpítni a nőt, engedd tehát, hogy 
fiam e rendeltetést leányod irányában betöltse! . . .

— Asszonyom, csak akkor tudnám nélkülözni 
leányomat, ha helyét te töltenéd be szivemben; más 
nem fogná pótolhatni ez űrt soha! Különben megtartom 
öt; de nem tiltom szerelmét, ha fiad itt marad köré
ben! . . .  Válaszolt a bég annyi határozottsággal, hogy 
annak megingathatására Jolán nem számolhata többé.

Kira most megragadta az ifjú kezét s azt anyjáé
val egyesitvén monda:

— Menjetek és legyetek boldogok!
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De Miklós nem mozdult, mint nehéz sóbálvány 
tapadt helyéhez s szemeit merően maga elé szegzé:

— Anyám — mondá végre térdeire hullva Jolán 
előtt — áldj meg, hogy szerelmem óriási lángjainak 
ellentállni nem tudok, vagy átkozz meg, hogy mint 
nyomorult háladatlan fiú kevésbbé szeretlek, mint ér- 
demlenéd; de én áldásoddal úgy mint átkoddal ma
r a d o k .  Te mondád, hogy mit érne a szülői szívnek 
egy holt gyermek, pedig bennem ily holt gyermeket 
vinnél haza .. . .  Menj, anyám, én fogoly maradok!... 
Menj, kedves anyám s imádkozzál Istenhez, hogy kö
nyörüljön azon gyermek lelkén, ki saját szive boldog
ságáért megtörte a tiédet; azon gyermeken, ki élte 
üdvét veté a mérlegbe a te fájdalmad ellenében, s 
könnyebbnek találta fájdalmadat , mint boldogságát.. . .  
Én maradok, én nem mehetek veled. . . .  Itt lábaidhoz 
borulva esdem áldásodért, vagy fogadom el átkodat.. . .

Jolán lelkében egy határozat látszott küzdeni, 
mely csak nagynehezen tudott tetté alakulni. . . . ügy 
látszott, hogy ö most kevésbbé foglalkozik fiával, mint 
inkább önmagával. A csalódás mindenesetre a leg
fájdalmasabban esett szivének; hogy egyetlen gyer
meke érzelem világában nem ő foglalja az első helyet, 
hogy van más, kit elébe tesz, kiért képes őt szive 
hátterébe szoritni De e fájdalma ment volt minden 
keserűségtől.

Jolán nő volt és a n y a  E kettős minőségében 
h i v a t v a  á l d o z a t o k r a .  Nem akarta széttépni

13 *
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gyermeke boldogsága rózsalánczait s ezért lemondan
dó vala saját jövője minden szebb óráiról. Szív és ész 
egy ideig még küzdött egymással, de végre is az 
előbbi, mint az anyánál túlsulylyal biró— lön győztes.

Az áldozatnak azonban, melyet hozandó vala, 
iparkodott mások javára a lehető legnagyobb értékét 
kiaknázni; azért a feszült várakozásu bég felé for
dulva kezdé:

— Véli bég, nehány szavam van még hozzád. 
De előbb Ígérd meg férfiúi becsületszavadra, hogy 
mindazt, mit kívánni fogok tőled, pontosan teljesíted 
s ha igen, megoldva lesz e bonyolódott helyzet mind
nyájatok megelégedésére.

A bég arczán fellángolt az öröm s csaknem 
gyermeki mohósággal viszonzá:

— Esküszöm asszonyom, Allah nagy hatalmára, 
hogy ígéretemet, mint a próféta szent szavait meg- 
másithatlannak fogom tartani.

— Tehát halld! . . . mondá szilárd, határozott 
hangon Jolán: . .. E párt nem fogod szétválasztani egy
mástól még azon esetben sem, ha Kira, hogy fiam 
törvényes nője lehessen, szent vallásunkra tér át.

A bég ép felelendő vala, midőn Kira elbocsátva 
Miklós kezét, Jolán és a bég közé lépett, határozottan 
mondván:

— Ez akadály köztem és Miklós között el van 
már hárítva, itt keresztlevelem. — S kebléből egy
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gondosan összehajtogatott papirt vonva elő, felbontá 
azt s Jolán szemei elé tartá.

A bég daczára annak, hogy szive saját ügyével 
igen is el volt foglalva, megrettent e szavakra s a 
levél láttára, melynek tartalmát ugyan nem érté, de a 
reá nyomott pecsétről mindenesetre valami okmány
nak hitte.

— Hah! kiálta . . . te titkon, megcsalva atyádat, 
elhagyád apáid vallását?! . . .

— Csak lelkem meggyőződését követtem, atyám. 
Ez által nem csaltalak meg. Egyedüli hibám az lehet
ne, hogy titkoltam előtted uj vallásomat, de ha egyet
lenszer kérdeztél volna, kész lettem volna inkább 
vértanúi halált szenvedni, semmint megtagadni azt 
bárki előtt is.

— Ez megtörtént, változtatni nem lehet a dolgon 
s én nem is akarnám tenni azt. — Szóla a bég nehe
zen titkolt belső bosszúsággal, azután ismét Jolánhoz 
fordulva mondá:

— Én megígérem neked asszonyom, mit kívántál. 
Mi a másik feltétel? . . .

Jolán nem kevésbbé bámult a körülményen, hogy 
Kira titkon keresztyénné lön , mint a hiteles okmány 
mutatá, melyet kezében tarta, melyen azonban elmu- 
lasztá megnézni a keresztapa nevét. Rövid gondol
kozás után folytatá:

— Második feltételem az, hogy a falunkból elhozott 
ifjakat, valamint a cseszneki prédikátort s nőjét sarcz és
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feltétel nélkül szabadon bocsátód s egyszer minden
korra lemondasz az adóban követelt leányzókról.

— Esküszöm ez ígéretemet is teljesíteni.. . .  Fe
lelt a bég minden utógondolkozás nélkül, ki most élete 
felét, jövő, földöntűi remélt édenét is örömest oda 
adta volna e nö birhatása reményéért.

— Harmadik és utolsó feltételem . . . folytatá 
reszketeg ajakkal az elhalványult nö . . . hogy enge- 
met soha sem tekintendesz mint nődet, hanem egy
szerűen mint rabszolgálódat; soha sem fogsz jogokat 
alkotni irányomban, melyek szent megmásithatlan sziv- 
érzelmeimmel össze nem férnek; melyek ama Istennek 
tett fogadásom megszegésére kényszeritnének; hogy 
soha meg nem törendem férjemnek adott eskümet!

A bég reményeinek fellegvára ez utolsó feltétel 
hallattára végkép romba látszott döjni. Arczárói a vá
rakozás öröme eltűnt s helyette a csalódás kába kife
jezése foglalt ott helyet Lehorgasztá fejét s gondol
kozóba esett. Azonban, mint valamely titkos sugalomra, 
mely vesztett reményéből egy szikrát látszott ismét 
vissza oltani leikébe — ismét felkapta azt és szólni 
akart.

De Jolán elébe vágott szavainak.
— Ne ámítsd magadat csalóka számításokkal, ne 

hidd, hogy reábeszélés, idő, vagy erőszak szándokom 
megingathatására bírjon. Szavaid, csábitó Ígéreteid 
ellenében, szivem szent megmásithatlan határzata; 
erőszakod ellenében pedig e tör fog megvédeni—  Mondá
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szilárd hangon Jolán, kebléből kivonva a villogó aczell 
s a bég szemei elé tartva.

— Nem anyám! kiálla most az öntudatra ébredt 
fiú. . . .  Ez áron nem akarok boldog lenni. . . . Isten 
soha meg nem áldana sem ezen , sem a más világon. 
Ha te megtudtad húsz hosszú éven át szent, mocsok- 
tálán fényben örzeni szived szerelmét, annélkül hogy 
annak tárgyát még csak az élők közölt is tudnád, én 
is tenni fogom azt. . . . Hah! még menybeli üdvömet 
sem vásárolnám meg anyám szabadsága árán, nem 
hogy földi boldogságomat. Isten veled Kira! . . . Bár 
távol tőled tied lesz e s z í v , melyet jobban kell hogy 
becsülj és szeress e határozata után. Jer anyám , men
jünk e helyről, a földet érzem égni talpaim alatt.

De a bég elébe állott az ifjúnak, ki megfogva 
anyja kezét, vonszolni kezdé öt az ajtó felé.

— Rosszul számítottál j á s z i d z s i  — szóia hideg 
gúnyos hangon Véli bég — igen rosszul számítoltál. 
Azt hiszed-e, hogy kiapadt agyamból a velő, hogy 
kirepülni engedjem madaraimat? . . . ígéretem nem 
köt többé. Kira nem adhatja vissza szabadságodat, mert 
én téged l e á n y o m n a k  ajándékoztalak, de Kira meg
szűnt nekem az lenni; mert a jó m ü z ü l  ma r i n a k  
csak mü z ü l  mán leánya lehet. . . .  Te ismét tulaj
donom vagy; és nincs a földnek azon kincse, melyért 
elbocsátnálak. Csak e nő itt, anyád, eszközölheti sza
badságodat.

Mindhárman meghökkenve tekintettek a bégre,
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ki most leányához fordulva vad tűzben forgó szemek
kel kiáltá :

— A gaz áruló ebet pedig, ki mint kígyó lap
pangott boldogságom fészke körül, ki csalárd ajka 
hazug beszédeivel elbolonditotta szivedet s elkábitolta 
agyadat, még ez órában elevenen fogom megsüttetni 
pecsenyéül az utcza kóbor ebeinek! . . .

— Megállj bég . . . vágott a dühöngení kezdő 
szavaiba Jolán . . , megállj, ne végy istentelen szava
kat ajakidra, ne hallgass e fiú csevegéseire; itt nem 
az ö, hanem az én akaratom határoz Mond, esküdj, 
kész vagy-e e három feltételemet elfogadni?... S a 
felindult nő átlátszó szép kezei egyikét a vad óriás 
vállára tévé, önkénytelen rázkódva össze az érintés 
alatt.

De ez érintés a bégre ép ellenkezőleg hatott, 
mint Jolánra. Olaj volt ez, mely a dühös vihar korbá
csolta hullám tarajos mérgét lesimitja. A bég ismét 
szelíd lön mint bárány.

— Esküszöm . . . mondá szelíd ünnepélyessé 
akarva tenni hangját . . . esküszöm, hogy soha aka
ratod ellen érinteni nem foglak. Megelégszem, ha sze
meid menyországába tekinthetek, mint az imádkozó 
müezzim lelke Allah fényes arczájába. . . . Megelég
szem, ha azon szoba légét szívhatom, melyet balzsa
mos lehelíeted ámbra illatával töltött be, ha hallhatom 
hangod édes csengését, mely mint a méla bülbül éneke 
leolvasztja a legvadabb s z í v  kérgét is. Rabszolgád le-
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szék. Parancsaim csak a te akaratod viszhangjai lesz
nek, akaratom csak a te gondolatod megtestesülése. 
Körülveszlek kényelem és csillogással, te lész szivem 
büszke szultánnöje, én alázatos, akarat nélküli rabod ! . . .

S a bég szerelemittas mámorában csaknem térdre 
borult ismét imádása tárgya előtt; de Jolán egy lépést 
tön hátrább s kinyújtva mintegy tiltólag a bég felé 
kezét, erőltetett szilárdsággal szóla:

— Ne ámítsd magad azzal, hogy fényes ígére
teid vetnek a latba nálam valamit, egyedül helyzetem 
kényszerűsége az, mi kimondatja velem e szót, hogy . . .

— Megállj a megváltó szerelmére! . . . kiálta most 
közbe egy hang . . . megállj, ki ne mond e szót! . . .

Az ismerős, mintegy túlvilágból jönni tetsző hang, 
Jolán szivébe metsző tör gyanánt hatott. Azt hitte, 
hogy felizgatott agya csalóka szüleménye, hogy lelke 
emlékeiről leolvadt szózat, de valónak nem hitte, nem 
képzelhette azt.

Mindnyájan a táj felé tekintének, honnét a hang 
jött. Kit sem lehete a szobában látni, csupán a Jolán 
termeihez vezető ajtón lehete olyatén hangot észre
venni, mintha valaki a zár kilincse után keresgélne. . . .

— Hah! ez az én Kalilom! — kiáltá az ámulatból 
legelőször magához tért Kira s villámgyorsasággal te
remve az ajtónál, felnyitá azt s kezénél fogva nyúlánk 
sáppadt arczu férfiút vezetett a szobába.

A férfiú szemei erősen kimeredtek, de kifejezés- 
telenségök által azonnal elárulák a vakságot Ajkai
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remeglek, keble zilált Iélekzet vétele között sebesen 
emelkedett s szabad kezét kinyújtva valakit keresni 
látszott.

Jolán keblére szorított összekulcsolt kezeivel, fal— 
fehérarcza s félig nyitott ajkaival a bámulattal vegyes 
kétség szobrának látszott. Lélekzete vissza szorult 
keblébe s pillanatai kirnondhatlan kifejezéssel függtek 
a jeleneten.

De a bég s Miklós is el lőnek ragadtatva a bá
mulattól s a szobában levők hasonlítottak e pillanatban 
ama merev viasz-csoportozatokhoz, melyeknek élethü 
kifejezésükhöz csupán az élet hiányzik.

Ez élet azonban csak Kalil és Kira tagjaiban 
látszék elömlöttnek.

Oly néma csend lön, hogy a vak Kalil lélekzésén 
kívül nem lehete egyebet hallani.

— Minő hang volt ez? . . . tördelé akadozva a 
vak ember.. . .  Mintha multam menyországából csengene 
sötét jelenem éjébe. . . .  Oh! bár ki légy, csak egyet
len hangot adj még, hogy a csalódás üsse szét leg
alább lelkem tépő kétségeit! . . . Szólj, nem Jolán 
hangja volt-e, melyet hallék? . . .

Lehetetlen leírni a kifejezést a nő arczán, mely 
fokonkint a kétségtől a legörvendetesebb valóig küz
dötte magát végig. Végre az indulat szavakban tört 
utat magának.

— Irgalmas Isten! férjem! . . . Kiáltá Jolán s a 
szív legőrjöngőbb szenvedélyével karolta át a vak
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emberi csókjai özönével hintve el a még mindig sza
bályos szépségű arczot.

— Atyám! — kiáltá csaknem egyszerre Jolánnal 
Miklós s lerogyva szülői mellett átkarolá a reszkető 
vak ember térdeit.

A bég felocsúdva némileg első bámultából a 
csoportozathoz lépett s mig a vak T ö r ö k  M i k l ó s  
hol neje, hol fia arczait tapogatá remegő kezeivel, 
Jolánhoz intézé e szókat:

— És e vak ember a te férjed ? . . .
— Igen, rebegé Jolán — öröm-könyüs szemeit 

a bégre függesztve — ö férjem Isten s az emberek előtt.
Abég kebelében megmozdult a s z í v , de érzelme 

más indulatu volt, mint az eddigiek, miket Jolán iránt 
táplált.

Arczára tagadhatlanul kiült a részvét kifejezése.
E pillanatban Kira fogta meg kezét s a gyermeki 

szeretet ellenállhatlan varázsával tekinte atyjára.
— Atyám !...  m onda...  az imént, midőn azt 

mondád: hogy neked nincs többé leányod, nem szived, 
hanem indulatod beszélt. . . . Igen, én szerető gyer
meked akarok maradni s pótolni az elröppent álmok 
helyét szivedben, melyben, mint arczodról felismerem, 
e pillanatban egy nemes szózat uralkodik csupán. Oh 
kövesd e szózat intését! . . .

— Követni fogom az t . .. felele megindult hangon 
abég, keblére ölelve— mintegy az ott megfogamzott
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jobb érzés védpajzsaul — leányát. . . .  Követni fogom e 
szózatot.

— Titeket. . .  folytatá az egymást átkarolva tartó 
csoportozat felé fordulva . . .  a végzet titkos keze 
vezetett ismét együvé, hogy egymás kebelén leljetek 
kárpótlást, kiállott szenvedéseitekért Én e kéznek 
elébe nyúlni nem akarok. Ti szabadok vagytok azokkal 
egyetemben, kikért e nö önmagát akarta áldozni. De 
a sarczot meg kell hogy fizessétek, nehogy szokásból 
kimenjen, avagy én szemrehányásokat szenvedjek. Az 
összeg nagyságát határozzátok meg magatok. Inkább 
csak a forma végett cselekszem ezt is. . . . A j  á- 
s z i d z s i  végezze utolsó tisztét nálam s állítsa ki el
bocsátó leveleiteket s én alá fogom Írni. . . . S most 
béke és szerencse veletek. Ne feledjétek elmondani, 
hogy Véli bég nem az a kegyetlen fenevad többé, 
mely volt eddig. Még egyszer béke veletek.

Jolán férje vállán keresztül bocsánata jeleül oda 
nyujtá a távozni akaró bégnek jobbját. Ez megfogta a 
kezet s ajkaihoz emelé. Jolán egy forró köny égetését 
érzé a rögtön ismét elbocsátott kézen.

Kira lehajolt s homlokon csókola az érzelmek 
tengerében fuldokló ifjút e nehány szót suttogva: 
Isten veled tül világi álom, nem e földre termettéi, 
vissza kell reppenned hazádba.

** #
Csaknem félév múlt a fenntebb elősorolt ese

mények után.
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A Demeter- és Török-család hosszu szenvedései
nek komor telét elűzte a visszanyert életöröm, a 
megtért boldogság tavaszának éltető napfénye.

Tavasz volt künn a természetben: tavasz a De- 
meter-család tagjainak sziveiben is; talán egyet kivé
ve, kinek életörömén, mint nehéz köd ült a fájdalom 
sötét árnya

Künn a süvöltő vihart illatos szellő szelíd sutto
gása váltotta fel: a szivekben sem hangzott többé a 
szenvedések üvöltő orgonája.

A fák ágai között, melyekre nehéz, csillogó 
zúzmara helyett fényesen fakadó rügy s dús himporu 
virág kelyhek rakodtanak, — a harkály egyhangú ko
pogása helyett vidáman zengett a szárnyasok ezreinek 
dala; az emberi keblekből pedig a nehéz sóhajok után 
egy-egy vidámabb érzület gyöngyözött fel az élet 
színére, csattanos dalban olvadva a természet ébredő 
zenevilágába.

Az ős anyaföld leveté arczárói szomoruan- 
fehér halotti szemfedöjét, mint gyászévén átesett öz
vegy bánatos fátyolát s tarka virághimzetü smaragd
zöld diszmezt ölte magára — jeleül, hogy szive ismét 
nyitva áll az élet örömei — s a szerelem élveinek.

A nap tündöklő arczulattal, mint szerető jegyes 
kedvelt arájára, mosolygott le a földre azúr palotájá
ból , sugarai melegével annak rejtekeibe is behatva s 
a felolvadt kéreg alól tarka rovarok miriádjai tűntek 
elő, űzetve az élet ösztöne által, vagy élénk színezetű
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lepék szállongtak virágról virágra versenyt rabolva a 
felébredt méhekkel azok kelyheinek mézét.

E gyönyörű tavaszi napok egyikén a Demeter- 
család az egyszerű kajári lak udvaráni diófa alatt él
vezte az üde lég balzamát — tarka csoportulatba egye
sülten.

A fa törzséhez támasztott nyírfa lóczán az öreg De
meter és Ivánon kívül még Jolán és férje foglaltak helyet.

A sarjadzó gyepre terített keleti szőnyegen Mo- 
hammet s az Ibrahim néven tán ismertebb Jancsár 
István heverésztek tarka meséket regélve részint kép
zelniük részint valóságos multjokból.

Az ifjú Miklós szüleivel átellenben egy ifjabb 
diófához dőlve merengett összefont karokkal s szemeit 
maga elé a földre szegezve.

Lelke elmúlt édes órák emlékein csügghetett; 
mert halavány arczvonásain az öröm és fájdalom ki
nyomata űzte egymást, mint holdvilágitotta égen a 
világos és komor fellegek.

Az idősb Török Miklós szemeiről Iván orvos 
gyakorlott keze szétoszlatta már a szürke hályogot s 
ö ismét láthatta e szép világot, melyet az emberek 
undok fertelmei sem képesek elrutitni, szemlélhette 
kedveseit, kiknek szeretete egyetlen pillanatban feled- 
teté vele húsz évi szenvedéseit.

Csak most, midőn az imádott Jolánról ismét fiára 
siklottak pillanati, érezte szive s mutatta arcza, hogy 
boldogsága még mindig hiányos.
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Bár mennyire iparkodott is az ifjú Miklós szülei 
előtt a vidámság álczáját öltve fel ragyogtatni szülői 
boldogságáni örömét; ezek, de főleg az apa, vissza
nyert éles látásával csakhamar felfedezte a látszólag 
egészséges külszín alatt a titkon emésztő férget.

Jolán, ki férje érzelmeinek minden mozzanatán, 
mint élete üdvén csüngött, most is felhalászta annak 
belvilága tengeréből azonnal a gyöngyöt, melyet ez 
előtte rejteni iparkodott.

— Te aggódol, Miklósom — mondá szelíden férje 
vállaira nyugasztva még most is ifjúsága visszanyert 
bájaiban gazdag fejét — te aggódol fiunk végett, pe
dig én hiszem , hogy Ö feledni fogja ama inkább re
gényes helyzete, mint keble belső szent szózata szülte 
érzelmeit.

— Ne hidd azt Jolánom, — felelt benső meg
győződése hangján a férj — ö oly kevéssé fogja fe
ledni tudni Kirát, mint hogy nem tudtalak feledni én. 
Miklós saját ifjúkori én-nem visszsugárzása, csak 
hogy simultabb alakban. . . .  0 az én fiam. Nem hi- 
hetein , hogy szive ne örökölte volna ama makacs 
ragaszkodást eszményképéhez , mely engemet is egy
kor az átoktól kisért véres ösvényről az erény útjára 
téritett. Az én eszményképem egy nemesen ragyogó 
csillag volt az üdv azúrján, ez után nemesítettem én 
is tanítványomnak, Kirának szivét. Nem a v é g z e t  
va k ,  de a g o n d v i s e l é s  ö r ö k k é  i g a z  u j j a  
mutatá ki az utat, melyet az apa mint gyermeke bol
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dogságához vezetőt egyengessen.. . .  A fény hogy fé
nyesebb legyen, homályon tör keresztül. . . .  A bol
dogságnak, mint az aranynak, a szenvedések tisztitó 
tüzén kell áthatolnia, hogy kellő értékét felismerhes
sük. Miklósnak is át kell küzdeni magát az akadályok 
szűró tövisein s bár én , mint arczorn vonásaiból meg- 
itélhetéd , sajnálom öt küzdése közben; de annál in
kább fogok örvendeni, midőn czélhoz jutand; mert 
tudom, hogy a nehéz küzdéseken szerzett kincs száz
szorozott becscsel bir előttünk. Ha Miklósom feledni 
tudná Kirát, akkor csalódtam benne, s e csalódás 
mélyebb sebet vágna szivemen, mint eszményképe 
utánni szenvedésének naponkinti látása.. . .  A könyelmü 
s zí v  nem érdemel boldogságot. . . .  A könyelmü s zí v  

nyugtalan hánykodási nem érdemlik sajnálkozásunkat..... 
Ha meghatotta Ielkemet Miklósunk szenvedése, ez 
azért történt, mert felfogtam annak nagyságát és ér
tékét, én, ki magam is egy örökkévalóságnak látszó 
húsz év kínain küzdöttem át magamat. . . . Miklósunk 
állhatatos a szerelemben, s állhatatos is lesz a haza
fiul erényekben. . . .  Oh Jolánom! . . . zára be sza
vait Török Miklós. . . .  ne hidd, hogy az én vérem
ből való vér valaha letudjon mondani szive eszmény
képéről.

E szavak annyi benső meggyőződéssel, a csor
bulván szerelem oly édes pillanatától voltak kisérve, 
hogy Jolán el nem nyomhatá öröm-könyüit, midőn 
férje homlokára a hála csókját illeszté. . . .
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A házaspár beszélgetését, mely bár e pillanatban 
megszakasztottnak látszott, de mely a közbejött ese
mény nélkül talán tovább is folyt volna, Iván orvos 
felkiáltása vágta ketté:

— Minő porfelleg az ott lenn az utcza végén! . . .
Mindnyájan arra tekintének, még az álmaiból 

felzavart ifjú Miklós is.
Sebes döbörgés hallatszott, mintha lovasok szá- 

guldnának a lak felé.
Nem került bele öt perez, s im egy váratlan je

lenet bontakozott ki a szemlélők előtt.
Nehány spahi élén Véli bég robogott fel az utcza 

lejtőjén, mellette hófehér apró ménen fátyolozott hölgy
alak lovagolt.

A csoportozat láttára az ifjú Miklósnak arezába 
szökell a vér.

De zavara nem tartott annyi ideig, mint mennyi 
szükséges a villámnak, hogy felhőkből a földre czi- 
kázzon; — mint evet szökött át az udvar rácsos ke
rítésén s a jövő másodperezben már a lovagló hölgy 
kantárszárait tartá örömtől remegő kezei között.

A hölgy visszavető fátyolét. Kira volt. Arcza 
még szebbé téve a vágyó szerelem halvány dics
fényétől.

A másik pillanatban a tündöklő keleti Amazon le
pattant lováról s nem gondolva semmivel széles e vi
lágon, ifjú szerelmese kitárt karjaiba omolt,

Törökvilág. II, Köt. 14
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Veli bég, mielőtt az elébe siető társaságot üdvö
zölné, egy keser-édes pillantást vetett a párra, mig 
szemeibe rögtön két csillogó könyü tolult, melyek 
értelmét csak az magyarázhatta meg, ki felettünk 
lakozik.

— Üdv hajléktoknak! . . . Mondá a bég most 
hirtelen elfordulva a boldog pártól s leszállva nyergéből.

— Hözott légyen a jó ég, hatalmas u r l . . .  üd- 
vözlé viszont az öreg Demeter a béget. . . . Alázd 
meg magad szegény hajlékunkba! . . .

— Kevés szóm van veletek, — mondá Véli, — 
hivatásom azonnal tova int; de remélem e kevésből is 
megérthettek mindent.

E szavai közt a bég, lovát Mohammetnek adva 
át, az udvarra lépett s nem minden benső zavar nél
kül hajtá meg magát Jolán előtt.

— Szavaim kiválólag hozzád intézvék, nemes
hölgy — tördelé akadozva a bég. — E szavak egy 
kérésben öszpontosulnak: Vedd egyetlen leányomat, 
Kirát, szived nemes védelme alá. . . . Legyetek te és 
derék férjed szülői, védnökei; miután engem a hatal
mas Szultán parancsa egy távol ázsiai harcztérre szó
lít. . . . Jövőjét, mint láthatjátok, már maga megvá
lasztotta ; az ifjú pár boldog leend egymás bírásában----
Különben itt leányom hozománya.. . .  Sietett beszédét 
végezni a bég nehéz ezüstveretes ébenfa szekrényt 
csatolva le nyerge kápájából s adva át Demeteréknek.

Azután egyenkint megszorítva a jelenlevők kezeit



— még Mohammet s Ibrahimot sem véve ki — még 
egyszer keblére karolá leányát s az ifjú Miklóst s 
nyergébe pattanva, mint ki fellázadt érzelmei elöl 
menekülni akar, viharkint tova száguldott.

■>> *

Néhány év múlva Törökék az öreg Demeter s a 
két hti szolgával visszaköltöztek az újonnan népesülni 
s polgárosulni kezdő Győrbe.

Ifjú Török Miklós tanulmányai végeztével jogi 
pályára lépett s oltárhoz vezeté a szép keleti hölgyet, 
Kirát. Az egykori j á s z i d z s i  egy máig virágzó de
rék családnak lön alapitója.

Jolán és férje megérték még unokáik nagykorú
ságát is, kiket, bár számra csaknem Jákob fiaiét érték 
el, mindmegannyit a vén f e k e t e  c s o n t  Mohammet 
ringatott karjain.

E vén — Győrben megöröklött — hagyományos 
szerecsenröl, holta után csaknem egy századig még tö
mérdek mese forgott a köznép ajkain.

Véli bégről, Kira atyjáról, mitsem lehete többé 
hallani — egyetlen örömvirágától, leányától, meg
fosztott szive hihetőleg az ázsiai küzdelmes csaták 
valamelyikében vérzett el.
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