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VIHAR,





A KITAGADOTTAK.

Máté ev. 6, 9 : Mi a tyánk , 
k i vagy  a  m ennyekben.

?z esteli égboltozaton sötét felhők gomolyog
tak. Az ég alján meg-megvillant egy-egy 
villámsugár. Olykor-olykor hallatszott már 

az égzengés tompa -moraj a. A tornácon 
a koldusok most fogyasztották el nagy boldogan azt, a mi 
Istenben boldogult nemes Süvegh Évának halotti toráról 
ételben-italban megmaradt. Benn a nagy ház asztalánál 
már csak négyen ültek: a gyászoló férj,'-nemes Kelemen 
Ambrus deák, két fia, Bálint és János és öccse, a Fehér
várról való cseri barát, Lörincz fráter.

A barát fölállt, két öklét nekifeszitve rátámaszko
dott az asztalra és villogó szemét rászegezte bátyjára: 

— Hidd el, Ambrus, ez az áldozat elfordítaná rólad 
Istennek rettenetes haragját. Mert látni való, hogy Isten 
nem éri he a te aranyoddal, ezüstöddel. Hiába ajándékoz-



tál annyi templomnak arany monstranciát, ezüst gyertya
tartókat, hiába építtettél itt Kecskeméten az öreg kő
templomban a boldogságos Szűz tiszteletére ékes oltárt, 
hiába szórod teli marokkal az alamizsnát: Isten többet 
kíván tőled. Hiába sanyarod magad gyakorta való böjttel, 
hiába minden még oly messzire, akár a távol Helvéciába 
való búcsújárásod, hiába vagy a mi harmadrendűnkben 
Szent Ferenc atyánknak alázatos, buzgóságos fia: tőled, 
úgy látszik, többet kíván az Isten. Ezért mondom: add 
oda azt, a mi vér a te véredből, csont a te csontodból. S 
gondold meg, hogy téged Isten ingyen sem állít oly nehéz 
próba elé, mint Abrahám pátriárkát. Attól azt kívánta, 
hogy egyetlen fiát áldozza föl; te kettő közül választhatsz, 
hogy melyiket adjad oda neki.

Kelemen Ambrus tenyerébe hajtott fejjel ült az 
asztalnál. Most megmozdult, de mintha mázsás teher 
nyomná vállát, olyan nehezére esett, hogy föltekintsen és 
komor tekintetét ráemelje vele szemközt ülő két fiára.

. . .  Melyiket tegye oda engesztelő áldozatképen a 
haragvó Isten oltárára?

Jánosra ugyan ráillenék a kámzsa. Olyan görnyedt, 
alázatos a tartása . . .  A szemének is milyen szelíd a 
tekintete, a mint most ránéz . . .  De nem: ettől a szempár
tól nem tud megválni! Ez az ö áldott, gyönyörűséges 
élete párjának szeme pillantása, a ki most tölti első éjsza
káját a temető földébe vetett hideg ágyban... S szakasz
tott ilyen volt a Györgynek és a Rózsának is a szeme! 
Mintha most is beléjük tekintene, pedig már harmadik

2



éve alusznak a föld a la tt. . .  Nem, a Jánost nem tudja 
odaadni! Legalább az ö szemébe tekinthessen bele, ha a 
többi örökre lezáródott. . .  Ezért is akarja látni a János 
fiait és leányait! Bizonyos, bizonyos, hogy azoknak is 
ilyen szemük lesz!

A Bálint, ez az ő fia. A mint rátekint, úgy tetszik 
neki, mintha a saját képemását szemlélné valami csoda
tükörben, a melyben ott maradt a képe úgy, a hogy húsz 
évvel ezelőtt beletekintett. íme, az ökleiket is, ezt a két, 
az asztalra nehezedő csontbuzogányt, ha egymás mellett 
volnának, akárki összetévesztené s nem tudná, melyik az 
apáé, melyik a fiúé. Hiszen a Bálint öklének csapása 
alatt is kettépattan a kemény bikakoponya . . .  S ha a fiú 
megszólalna, talán most is megriadna, mint akárhányszor, 
azt vélvén, hogy a tulajdon hangját hallja onnan túlról. 
Bizony a Bálint szavára épen úgy visszahőköl a gulya, 
mintha ő rikkant egyet. . .  Ha majd meglesz a két király 
között az egyezség és békesség s megnyílik a magyar 
marha számára megint az út kifelé, ez a fiú lesz a jobb
keze a tözsérségben. Ezt nyugodtan útra bocsáthatja, 
hogy ezrével hajtsa a marhát akár a norimbergai vásárra 
is. Könnyen fordúl a nyelve a német szóra. Jól megtanulta 
gyerekkorában Budán. Aztán mindenképen valóságos 
nótárius . . .  Milyen becsülete van már most is a hivatal
beli emberek e lő tt... Nem, a Bálintot nem adhatja oda!

Melyiket adja hát? Egyre hangosabban, egyre sürge
tőbben riad föl szíve mélyéből a kérdés. Fájdalomtól 
vonagló szíve reszketve gondol arra, hogy Istennek
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haragja ma vagy holnap újra lesújt reá és neki újra 
temetnie ke ll. . .  Temetnie kell vagy a Jánost, vagy a 
Bálintot. . .  Temetnie kell, a mint ma temetett . . .

S egyszeriben maga előtt látja a koporsót. Nyitva 
van és látja az asszonyt. . .  Mellére kulcsolt kezekkel 
fekszik s úgy mosolyog, mintha élne. A szeme, az csukva 
van . . .  A szeme . . .  Olyan, mint a Györgyé, mint a 
Rózsáé volt. . .  Olyan, mint a Jánosé... Olyan, mint a 
Jánosé...

Újra a Jánosra tekint és szivében mohó vágy támad, 
hogy találkozzék a fiú szeme pillantásával. . .  Vigasztalást, 
erőt vár tőle . . .  S ime, a fiú csakugyan feléje fordítja 
tekintetét S ő belebocsáthatja a magáét . . .

Kelemen Ambrus lelkét már nem hányja a hab. A 
habok elcsöndesodtek és a mélyből fölvergődik a felelet 
a gyötrelmes kérdésre s szinte észre sem veszi, már ott 
is van az ajkán és hangzik komoran, tompán, mint valami 
sírbolt visszhangja:

— Bálint, te léssz az engesztelő áldozat az Isten 
oltárán. Holnap indulsz Lőrinc bátyáddal a fehérvári 
klastromba!

Bálint föltekintett. Túz lobbant föl a szemében és 
megszólalt:

— Apám uram, nekem hittel eljegyzett mátkám 
van! Nem akarhatja az Isten, hogy azt elhagyjam...

Apa és fiú tekintete találkozott. A fiú szemében 
föllobbant lángon tüzet fogott az apa tekintete is. De ez 
a láng magasabbra csapott föl.
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— Én akarom ! Én parancsolom ! Ki az, a ki nekem 
ellenszegül ?

Kelemen Ambrus méltán kérdezhette, hogy ki sze
gül ellene az ö akaratának. Az ö akarata még nem talált 
olyan ellenfélre, a melyet le ne hirt volna. Parancs
szavára olyan gulya termett a kecskeméti határban, ame
lyet ember legyen, ak i megszámol; olyan garmada kincs 
gyűlt egybe, hogy király is akadhat, a ki megirigyeli. 8 
nem is akadt még eddig emher, a ki szembeszállóit volna 
vele. Boldogult Süvegh Évának talán lett volna hozzá 
való hatalma, de 6 soha meg sem kísérletté . . .

Bálint megkísérelné. Hajtja rá az a kegyetlen fáj
dalom, a mely a szivét összefacsarja, de a mint a kettejük 
erejét óvatosan, aggodalmasan latolgatja, ráereszkedik 
lelkére a kételkedés... Gyözné-e erővel? Sokat próbált, 
de ezt még nem, hogy bírókra menjen az atyjának, Kele
men Ambrusnak az akaratával...

Csönd van. Hallani lehet a négy ember lélekzet- 
v ételét. Künn elült a szél, elhallgatott az ég. Ott távo
labb már betelt a vihar a mulatsággal és most nesztelen 
léptekkel a város felé közeleg.

A csöndet Lőrinc fráter fakó hangja törte m eg:
— Azért a te akaratod Ambrus, mert az Isten aka

ratja. Es az Isten akaratja jó és tisztesség és dicséret 
illeti meg örökkön örökké!

Az Istent magasztaló szóval Bálint felé fordul, 
mintha azt várná, hogy végtére mégis kimondja az alá
zatos áment. De az dacos, keserű kacajjal felel a kenet



teljes beszédre. . .  Ezt nem tudta elfojtani, ez kitört 
belőle. . .  S mint a ki mindent elmondott, be is éri vele 
és hallgatásba mélyed.

Az ajka hallgat, de a szivében zúg és háborog a 
lázadó indulat. Zúg és háborog és most már egyenest 
Isten ellen támad. Isten ellen, a kegyetlen Isten ellen. 
Fölpanaszol neki mindent: bátyja, húga, anyja idönap 
előtt való halálát s hogy most, ime, két ifjú szív vérét 
szomjazza, az övét és mátkájáét és rákényszeríti a kám
zsát, a mely nem kell se testének, se lelkének. S mind 
hangosabban és hangosabban támad szivének panasza és 
vádja a kegyetlen Isten ellen...

A vihar megérkezett Kecskemét fölé. Szilaj pari
páján vadul nyargal ide-oda az utcákon, tereken, a házak 
fölött. Mind a két kezével szórja a villámot, hogy kivilá
gosodik tőle az éjszaka. Öklének csapása nyomán egyik 
dörgés a másik után reszketteti meg a földet és mindazt, 
a mit hátán hordoz. Döbbenettel telik meg az ember 
szíve. . .

*  *
*

A nap elűzte a fellegeket. Jó kedve volt — mint 
rendesen tavasz idején — és azt akarta, hogy amint föl
felé halad az égnek boltján, senkise álljon az útjába. 
Csakis igy mulathatta magát azzal, hogy mindent, erdőt 
és mezőt, várost és falut, ember és állatot sugaraiból 
szőtt aranyos ruhába öltöztessen.

Elég sok dolga akadt Buda városában. Ma ott vásár
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van, még pedig — pénteki nap lévén — a magyarok 
hetivásárja a Szent Mária Magdolna temploma előtt. Nagy 
sokadalomnak napja ez mindenkor, de ma kiváltképen 
sok nép sereglett egybe. Hire futamodott ugyánis annak, 
hogy a néminemű messzebbre igyekező kereskedők kelet 
felöl rossz hireket hallottak és ezért tanácsosabbnak vél
ték, hogy portékájukat Budán bocsássák árúba. Jöttek 
tehát nemcsak pestiek a Duna másik partjáról, hanem 
messzebbről valók is. Látni ceglédi, kecskeméti embert 
is. S van elég a jövevények számára, a mit megbámulhat
nak és megvásárolhatnak. Van sokféle posztó : brabanti, 
kölni és brünni; kapható nagyon szép skárlát i s ; lova
gok ruháihoz alkalmatos selymek; akadnak szüzeknek 
való szép fátylak is. Az asszony- és leánynépség gyö
nyörködhetik szebbnél-szebb arany-ezüst drágaságokban: 
nyakbavetőkben, függőkben, mellrevalókban, hajnyomta
tókban, fülbevalókban, gyűrűkben. Bőves a vásár a vitézi 
rendnek valókban i s : van sok páncél, kard, buzogány, 
gerely s mindenféle fajta lőszerszám. S a nap mindezt a 
sok drágaságot ingyen való jó kedvéből még kívánato
sabbá teszi, mert elönti fényével és rásegíti a kereskedőt, 
hogy túladjon portékáján s a vásárlót, hogy könnyítsen 
a pénzes tarsolyon.

Csak két franciskánus baráttal nem boldogul. Halo- 
vány orcájuk, komor kámzsájuk kirí a tarka, a napsugár
nak és a kedvéért mindennek örvendező sokadalomból. 
A fehérvári klastrom számára koldulnak. Az egyik hátán 
már eléggé meg is telt a zsák. Ez a Bálint fráter. A másik
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— Polikárpus fráter — mintha néha egy-egy pillantást 
vetne rá és elgyönyörködnék benne. Nyilván arra gon
dol, hogy a dúsgazdag kecskeméti tözsérnek nyakas fiá
ból milyen jó kolduló barátot faragott Szent Ferenc 
disciplinája.

Termetes asszonyság került az útjukba. Patyolat 
fehér fökötöje alól előviritó piros-pozsgás arca egyszeriben 
még mosolygósabbra vált, mint a milyen amúgy is volt, 
amikor meglátta Bálint barátot. Megragadta kámzsáját és 
megeredt ajkán nagy szaporán a szó:

— Óh, lelkem, Bálint fiam, majd meg sem ösmer- 
telek ebben a kámzsában, ezzel a nagy pilissel a fejeden! 
De meghalványodtál, de megsoványodtál!

Arca hirtelen elkomorodott és füléhez hajolva súgva 
folytatta:

— De a Jutka, a mátkád is, beh meghervadt! Nem 
is csoda, ugyancsak panaszos kenyeret eszik... Kivált 
azóta, hogy a Luther-keresztyénekhez adta magát nagy 
búbánatában... Éjjel-nappal gyötri az a gonosz mostohája!

S a jó asszony megeresztette nyelve vitorláját és 
kivánta a gonosz mostohának mindazt a rosszat, a mi csak 
nyelve ügyébe esett.

Arra már nem kerülhetett sor, hogy Bálint feleljen, 
mert eg., sietve elöretörtetö embercsoport közéjük fura- 
kodott és Bálintot magával sodorta, a kecskeméti asszony
ságnak pedig otthagyta Polikárpusz frátert, a ki sváb em
ber lévén, magyarül egy szót sem értett s igy nagy értel
metlenül bámult az egyre hangosabb fehérszemélyre.
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Bálint néhány akarata ellenére tett lépés után egy
szerre csak azon vette magát észre, hogy vagy tizenöt-húsz 
főre rúgó gyűrű fogta közre és egyenest szembeállította 
egy vállas, tüzes tekintetű férfiúval, a kiről hamarjában 
nem is tudta megállapítani, hogy pap-e vagy pedig csak 
tudós rendbéli ember, mert a ruházata után Ítélve akár
melyik lehetett a kettő közül. Most már megértette, hogy 
azok közé keveredett, a kik ehhez a férfiúhoz szegődtek 
és követték, mig most az egyik orvosságos patika szegelet- 
kövénél meg nem állt. Karban fölhangzott a kiáltás:

—- Halljuk Mátyás papot.!
Öreg paraszt lépett Mátyás'rpáp elé. Haja, szakálla 

és abaposztóhól való ruhája egyskinűek, fehérek voltak. 
Megragadta Mátyás papnak mlttíTa két-kezét: •

— Tanítson meg kegyelmed benniinket is az üdvös
ség útjára! S a pap megszólalt: y , •

— A szent írás az üdvösség útjátv'<magmutatja: a 
Jézus Krisztusban való hit nélkül senki nem idvezülhet, 
mert Krisztus Jézus a bűnöknek bocsánatja, mivel csak 
ő a bűnöknek áldozatja. Vedd tehát ember eszedbe ma
gadat: ösmerd meg bűnös voltodat és folyamodj a Krisztus 
orvosságáért. Ez az üdvösségre való bizony útad, mert Is
tennek az az elvégezett akaratja, hogy annak 6 nem akar 
atyja lenni* a ki üdvösségét más módon forgatja. S ha 
nétalántán nehéznek tetszik az esméretre, ne resteljed, a 
szent írást vedd elődbe és értsd meg, hogy az üdvösség

*. útját mikép tanítja...
Hangjának zordon-komorra vált a zengése:
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— Jaj azoknak, kik színnel keresztyének, sem 
nagy urat, sem parasztot ki nem veszek, sem papot, sem 
semmiféle szerzetet...

Szeme most megakadt Bálint fráteren. Vállon ra
gadta és Így folytatta:

— Mit hivalkodol, barát, piliseddel és kámzsáddal? 
Se egyik, se másik ugyan nem tesz Isten előtt kedvessé. 
Lásd meg, mi az, amit tőled Isten kíván: az egy hitet és 
igaz szeretetet. Ébredj aluvásodból! Ne kövessed amaz öt 
bolond szüzet, kik meghalták, hogy igen későn keltek.

Bálint fráterrel fordult egyet a világ. Szeme elsö
tétült, füle megsiketült: se nem látott, se nem hallott, 
íme, ez az ember kimondta: pilised, kámzsád nem tesz 
kedvessé Isten előtt! Ha nem teszi azzá, mit éktelenkedik 
rajta? Dolog helyett miért tölti idejét hiábavaló zsolozs- 
mázással? A maga és mátkája szivét miért sorvasztja 
nagy búbánatban? Lelkét a „miért", ez a szilaj paripa há
tára vette és vitte, ragadta vissza a szomorú múltba, majd 
előre a reménytelen, szivszakasztó jövendőbe. Egyszer- 
kétszer meg is sarkanytyúzta, de aztán belefáradt és gya
log szállt... Mátyás pap még egyre beszélt.

Szivében csak most jutott szóhoz a kíváncsiság, 
hogy tulajdonképon ki is ez a Mátyás pap. Egyet lépett 
hátrafelé és halk hangon megkérdezte szomszédját, a kin 
megösmerszett, hogy kereskedő, mert röfjóre támaszkodott. 
Nagy készséggel felelt neki:

— Ez bizony Dóvay Biró Mátyás uram. Még nem is 
olyan régen a kegyelmed igáját vonszolta. Most jött Wit-
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tenbergából és hozta a Luther Márton üdvösséges tudo
mányát. ..

Bálint most eszmélt rá arra, a mit az imént újságolt 
neki a Juditról a jó Kamarás Péterné: hogy a Judit a 
Luther-keresztyénekhez adta magát!

Olyan fájdalom szakadt rá, hogy majdnem fölkiál
tott bele. Ketté akart szakadni a lelke.

A lelke egyik fele minden indulatával Mátyás pap 
felé vonzódott. Sejtette és szinte már ki is mondta: neki 
van igaza! Már-már mozdult is a lába, hogy elinduljon 
azon az úton, amely felé Mátyás pap mutat. S valami rég 
nem érzett boldogságnak melege áramlott végig a szivén. 
Szeme Kecskemét felé fordult és látta, hogy a Judit is 
ezt az utat járja. S mintha nem is lenne közöttük olyan 
nagy közbevetés, mint Buda és Kecskemét között... Úgy 
rémlett neki, hogy csak ki kell nyújtania a kezét és kézen 
foghatja. Kézen foghatja úgy, mint akkor, amikor oda
térdelt vele haldokló édesanyja elé és az a két áldott, 
csonttá aszott kéz megáldotta mindkettejüket.

De a lelke másik felét hideg borzongás rázta meg. 
Visszaemlékezett arra a napra, a mikor a pap a kecskeméti 
templom szószékén is kihirdette: „lutherani comburantur.” 
A legénytől? akkor kezdett pelyhedzeni az álián. S akár
csak tegnap lett volna, fülébo süvitett Lőrinc fráter átka, 
amint ökleit rázva átkozza azt, ak i vele egy vér: Vógh 
Mihályt, testvére fiát, csak azért, mert ó plántálta át 
Kecskemét földébe a lutherista tévelygést . . .
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Mátyás pap végét szakasztottá beszédének és indult 
tovább. Bálint hozzá szegődött:

— Hallgasson meg kegyelmed !
S rákezdte. Nehezen ment. Mert lelkének vagy az 

egyik, vagy a másik fele kerekedett fölül. Megoldódott a 
nyelve, ha az a fele jutott szóhoz, a mely úgy repesett 
Mátyás pap felé a szárnyaival, mint az imént kalitba 
került erdei madárka, ha valaki a kálit ajtaját nyitogatja. 
De torkán akadt a szó, ha az a másik, az a rettegéssel 
teli szólalt meg, mert ilyenkor átkok zúgását, máglyák 
folytó, nehéz füstjét hozta feléje a tavaszi szellő.

Mátyás pap tulaj donképen a cancelláriába igyeke
zett, de Bálint kedvéért megmásította szándékát . . . 
Keresztül-kasul járta vele Buda utcáit. Hívta volna a 
szállására, de nem tudta, hogy mitevő legyen Polikárpusz 
fráterrel, a ki hamarosan rájuk akadt, mert buzgón kereste 
elveszett párját. Attól fogva velük tartott, noha alig tudott 
lépést tartani a két fürge lábú emberrel. Már-már vissza
kerültek oda, a honnan kiindultak, a mikor, hogy bele ne 
kerüljenek újra a vásári sokadalomba, letelepedtek Szent- 
György vértanú templomocskája mellett egy kőpadra. 
Polikárpusz mitsem értett abból, a mit a két magyar 
beszélgetett. El is nyomta az álom. Bálint lelke pedig 
fölébredt és szárnyait bontogatta, mert szemébe sütött az 
a nap, amely ragyogóbb az égboltozat napjánál és amely
nek akkoron újra támadatja volt.

Másnap egy barát egymagában igyekezett Fejérvár 
felé. Csodálkoztak is rajta az országút utasai. Hiszen a
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franciskánus barát kettesével vándorol. A regula is ezt 
parancsolja. Hova lett a párja?

* *
*

Künn a határban az aratókra vár az Isten áldása, 
a termés.

Mielőtt még az első arató beleeresztette volna 
kaszáját, Kelemen Ambrus háza tornácában megint meg: 
zörrentette kaszáját a halál.

Ifjú Kelemen Jánosnak következett el az utolsó
órája.

A sarokban öreg karosszékben az édes apja ül. 
Előre görnyed. Látnivaló, hogy a nagy búbánat terhe alatt 
roskadozik nagy, erős válla. Az ágy mellett Végh Mihály 
áll. Már nincs rajta a kámzsa. Mióta nótárius, a tudós 
rendbeliek hosszú, fekete köntösét viseli. Távolabb Bálint 
meg a mátkája állnak. Bálint szeme villámokat szór. A 
Judité könnyeket hullat.

Néhány pillanatra megint az az ünnepélyes, áhitatos 
csönd lett úr az ágyasházban, a melyet ott illet meg az 
uraság, a hol egy lélek átlépni készül az ideigvalóságból 
az örökkévalóságba.

Bálint mégis megszólalt. Halkan, de azért meg- 
megmorajlott hangjában az indulat.

— Apám-uram, én maradok. Csak addig, mig a 
János él. Addig az egy-két óráig. Aztán megyek . . .  De 
addig velem marad a mátkám! Krisztus után miattam
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verte ki a mostohája a zivataros éjszakába. Kezét a 
magaméból soha többé el nem bocsátom . . .

S hűségesen megszorította a Judit kezét, akinek a 
szivéből fojtogatott bugással tört elő a sirás.

Az éjszaka sötétjén villám cikázott át. Fehér fénye 
bevillant a szobába is, a melynek homályával bágyadtan 
küzködött a boltozatról lecsüngő olaj lámpa. A dörgés csak 
jó néhány percre rá dübörgött végig a városon. Utána 
megint elcsöndesedett az éjszaka . . .

A nagy karosszék megreccsent, mert Kelemen 
Ambrus ránehezedett a két karjára és fölállt.

A haldokló hörgése hangosabbra vált. A fül szinte 
alig vette észre, hogy beszédbo ment át.

— Az Isten áldjon meg, Mihály! Igazad van: hit 
által van az üdvösség. Hiszem, hogy értem is folyt a 
Krisztus vére és békességem van . , .

Bal kezével görcsösen fogta a mellette álló Yégh 
Mihály kezét. Jobbjában a feszületet tartotta. Most föl
emelte nagy erőlködve, mint a halálra sebzett zászlótartó 
győzelmes csatában a zászlót:

— Krisztus az életem!
A feszületet tartó keze leroskadt, de szemében 

fényesség lobbant föl:
— Megyek, uram Jézus, megyek . . .
Egyet hördült és elhallgatott.
Méltóságos csönd nehezedett rá a szivekre.
Kelemen Ambrus föllázadt ellene. Egyszeriben a
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régi volt: két olyan lépéssel, hogy belerendült a ház, ott 
termett a halottas ágynál:

— Félre poklok tüzére való eretnek!
Öklét rázuhintóttá volna Végh Mihályra, de az 

akkorra már kivonta kezét a halott kezéből és eggyet 
visszafelé lépett. Bálintot mátkájával együtt kézen fogta 
és magával vonta:

— Jöjjetek ! A mi halott, azt temesse el a holt. . .
Kelemen Ambrus egy pillanatig rámeredt a halottra,

tompán, értelmetlenül, de aztán, mint a ki eszmél, Bálint 
felé fordult, a ki utolsónak maradt az elmenök közül és 
az ajtóból még egy pillantást vetett a halottra, a ki nyi
tott szemmel feküdt az ágyon, mert még senki sem fogta 
le szemét.

Kelemen Ambrus háborgó szivéből dübörögve sza
kadt föl az átok:

— Te, te vagy a gyilkos! Testvér gyilkosa a test
vérnek ! Odatettelek vérző szívvel az oltárra, hogy légy 
az Isten rettenetes haragját megengesztelő áldozat, de te 
gyáván elfutottál az oltárról s ime az Isten haragja most 
miattad sújtott le a testvéredre, a tulajdon testvéredre ! 
S te megcselekedted ezt egy céda fehórszemélyért. . .

S hosszú, szivet fagyasztó kacagásra fakadt.
A kihez szólt, azt már Végh Mihály erős keze a 

kapu felé vitte. De az átok még utolérte:
— Ne irgalmazzon neked Isten sem itt, sem a 

másvilágon. Itt a föld utálattal vesse ki tested, heverjen 
temetetlen s még a mező vadja, még az ég madara, még a
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föld férge se könyörüljön rajta. S a lelked azt ostorozza 
a pokol minden ördöge s kiáltsa szünös-szüntelen füledbe : 
gyilkos, gyilkos!

A fellegek elvonultak. Az éjszaka csillagos palást
jába burkolódzva tekintett le Kecskemétre. A palást sze
gélyén, az ég keleti alján már halványodtak a csillagok. 
Közeledett a hajnal.

Az öreg kő templom déli sarkánál, a Megváltónak 
köbe faragott képe előtt megállóit Végh Mihály, Bálint és 
Judit elébe térdeltek s ö a nótárius, egyszer megint papi 
tisztét tette, mint annak előtte. Kezüket egymás közébe 
tette és házasságkötésüket megáldotta :

— A mit Isten összeszerkesztett, azt ember el ne 
válassza!

Mint férj és feleség keltek föl. A hajnal első sugara 
homlokon csókolta őket.

Végh Mihály a Keresztrefeszitettre mutatott:
— Isten igy szerette a világot, benneteket. . .
De egy pillantást vetve életük útjára előre és hátra, 

hozzátette :
— Ám meg van Írva: A kit szeret az Úr, meg

dorgálja.
Ezt tudták. Egyetértésben voltak e felől Istennel. 

A keresztre tekintettek és megbíztak benne. Csöndes 
szívvel váltak el egymástól. Végh Mihály hivatalába sie
tett, mert vásár napja volt és ilyenkor sok a dolog. Bálint 
és Judit kifelé indultak a határba, az öreg Temerdök
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Balázshoz, a Luther keresztyének legöregebhikéhez. Az 
biztosan adhat nekik ideig-óráig való menedéket.

A határban aratásra váró gabonaföldek között men
tek. Gondoltak arra a napra, amikor megpendül fölöttük 
a kasza és a mennyei Atya majd nekik is kirendeli az ö 
részüket s gondoltak Istennek a szivekben zsendülö veté
sére, a nagy aratásra, a mely a szétszaggatott magyar 
hazában is aratókra vár. S szivüket betöltötte Isten aratói
nak repeső öröme . . .

A tavaszi reggel pompája vette körül őket. Fölülről 
az ég makulátlan kékje mosolygott le rájuk. Körülöttük 
millió harmatcsepp ragyogott a kelő nap tündökletes 
fényében.

Látták a mennyei Atya áldásra emelt kezét. S szól
tak hozzá bizalommal, boldogan :

— Mi atyánk, ki vagy a mennyekben!
így szóltak ők, a kitagadottak.
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AZ OROSZLÁN.
Máté ev. 6, 9 :
Szenteltessék  m eg a te  neved.

Ibrahim botor ésszel azt vélte, hogy életének leg
szerencsésebb napja virradt föl rá. Pedig veszte 
lett mindaz, a mit szerencséjének Ítélt . . . 
Vájjon nem szerencse az, hogy a mikor a 

csapatja háromnapi hiábavaló portyázás után 
már-már hosszú orral készül visszatérni Gyöngyösre, rá
bukkan Szentmiklósra, a hol léptennyomon csak úgy 
mosolygott rájuk a zsákmányolni való. S nem szerencse-e 
az, hogy akkor épen a szegény Ibrahim szimatolja meg, 
hogy az ebhitűeknek hitvány temploma micsoda kincseket 
rejteget? Haj, nem mindig szerencse a szerencse! Bár
csak soha meg se látta volna Ibrahim azt a szép arany 
meg ezüst marhát!

Aztán nem szerencse-e az, hogy a mikor az a pokol
szülte fajzat, az egri huszárok, ott annál az átkos forduló-
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nál, az erdőből rajtuk ütnek, akkor ő ép bőrrel meg
menekül. Igaz, egy gyaur elhitte magát, utána eredt, de 
micsoda szerencse: derék lova Allah rendeléséből meg
bokrosodik, hátán a nyereg fólrecsúszik, a hitetlen eb le
fordul, kardját elejti, fegyvereit elhullatja, lábait körül
csavarja a saját nyergének kengyelszára s úgy ért a 
padisáh vitéz szolgája mellé, a hogy illik : megkötözötten, 
fegyvertelenül. Nem szerencse fia az, a ki ilyen könnyű 
szerrel jut rabhoz, még pedig a javából, az egri vitézek 
közül? Ki tudja? Aíighaiiem jobb lett volna neked Ibrahim, 
mint a társaidnak, egérútat venned és dicsőséges zsákmány 
nélkül szép csúfosan megfutamodnod !

Ibrahim azonban nem gondol ilyesmire, ürül annak, 
a minek azt hiszi, örülhet. A dagadóra tömött iszákot 
meg-megtapogatja, egy-egy pillantást vet a rabra, a ki 
nyerge kápájához kötözötten, megbilincselt kézzel, véres 
fejét büszkén emelve komoran léptet lova mellett.

A csapás az erdőnek egy kis kerek tisztására veze
tett. Ibrahim óvatosan körülnézett. Az erdő nesztelen 
csöndje megnyugtatta. Nekibátorodott, megállította a lovát 
és leszállt róla. Hajnal óta nem evett, nem ivott s mivel 
a nap már lefelé indult az ég boltján, ugyancsak megjött 
a falatozhatnékja.

Eloldotta tehát a rabot a nyeregkápától és oda
kötötte az egyik fához. A lovat meg kicsapta a tisztás 
kövér legelőjére. Előbb azonban bókót tett a lábára, mert 
nem volt olyan régen a gazdája, hogy számíthatott volna
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a hűségére. Majd a tarisznya után nyúlt, közben azonban 
megakadt szeme az iszákon, a mely a kápa másik oldalára 
volt akasztva, hogy a belé rejtett drága, féltett zsákmányt 
folyton szemmel tarthassa. S mivel a kincs fölött való 
öröme még az éhséget is feledtette vele, arra határozott, 
hogy előbb a kincset veszi szemügyre.

Lábait maga alá vetve leült a gyepre és sorra elő
vette a drágalátos szerzeményt. Elég sok volt az: egy 
oltárra való feszület, két gyertyatartó, két kehely a hozzá 
való paténákkal és egy ékes mivű ciborium. Mindezt elő
ször maga elé rakta, hogy azután az egyes darabokat 
sorba vegye és megbecsülje.

Ibrahim mostanában nagy dolgokat forgatott fejében. 
Nagy merészen bebocsátotta ugyanis szivébe azt a remény
séget, hogyha a mint híre jár, jövőre Gyöngyös vidékén 
a győzhetetlen padisáh földet osztogat vitéz katonáinak, 
akkor neki is jut egy darabka. S most hogy ez a nagy 
szerencse érte, ime, megfiadzott a reménysége: már azt 
számítja, hogy ő ennyi aranyon ezüstön asszonyt is vehet 
magának. Számitgat, számítgat s már-már azt is reméli, 
hogy még talán kettő is kikerül belőle. S a reménység
nek megnyílik a szeme: már látja is a háremet és benne 
a villogó szemű, hajlékony derekú asszonyokat, az ő 
asszonyait . . . S megpezsdül a vére s tűz gyullad ki a 
szemében . . .

Épen a feszületet tartja kezében. Nem tudja el
találni, mennyi lehet a súlya. Majd többnek, majd keve-

21



sebbnek ítéli. Közben mindenféleképen számítgat. Gondo
latai odafordulnak a rab felé. Számíthatja ezt is, hiszen 
jókora summát jelent. Csak kiváltják hamarosan! Már 
épen elkövetkezett a pillanat, hogy gondolatai a tekintetét 
is odafordítsák a rab felé, a mikor egyszerre csak fog- 
csikorgatás'üti meg a fülét. Föltekint s látja, hogy arab, 
a jó Zakáll Péter csak úgy szórja feléje szeme villámait 
és fogacsikorgatva, ökleszorítva áll ott.

— Mi a bajod ebhitú? — kérdi Ibrahim elbizakodott 
gúnnyal.

— Tedd le ocsmány kezedből Isten szentjének a 
képét, gaz templomrabló! — rivall rá a rab.

Ibrahim most eszmélt, hogy mi korbácsolta föl a 
gyaur indulatát. Előbb nagyot kacagott rá, hogy visszhang
zott tőle az erdő, majd megtoldotta a kacajt olyan undok, 
förtelmes káromlással, a milyen fekete lelkének sötét 
mélyéből csak előtörhetett.

Egy pillanatia mintha még az erdőnek is elállt 
volna a lélekzete. Az énekes madárnak torkán akadt az 
ének . . . Megborzadt a fa, a virág, a fű . . . Talán még 
a féreg is megdöbbenve bújt a föld alá.

A csönd csak egy pillanatig tartott. Megtörte Zakáll 
Péter hangja. Felháborodott leikéből ég felé harsant az 
imádság:

— Uram, szenteltessék meg a te neved!
A mi ezután történt, azt a lomhán vánszorgó sza

vak nem igen tudják elmondani. A villámról is csak
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annyit tudsz mondani, hogy megvillant, irtóztató dörgés
sel elcsattant s egy szempillantás alatt pozdorjává hasí
totta szét az égbe nyúló, hivalkodó fatörzset. Hogy ezt 
mikép vitte végbe, nem tudod elmondani, mert a szemed 
nem tudta nyomon követni.

Egy szempillantás és Zakáll Péter kezén úgy pat
tant szét a bilincs, mintha csak gyermekkéz fűzte pitypang
szárból való lánc lett volna. A második szempillantásban 
Ibrahimnak olyan riadt bőgőse verte föl az erdő csöndjét, 
mintha a pokol minden ördöge neki esett volna, hogy 
izekre tépje. A harmadik szempillantásban Zakáll Péter 
már Ibrahim lován ült és nyargalton-nyargalvást vágtatott 
arrafelé, a honnan az imént kettesben jöttek. Messze volt 
már, a mikor még egyre hallotta Ibrahim pogány üvölté
sét. Megcsóválta a fejét: micsoda szívós élet van abban 
az istenkáromló pogányban.

Éjfélfelé járt az idő, a mikor megzörgette Szent- 
miklóson Lázár pap kapuját. A szolgáló kiszólt, hogy a 
pap az öreg Zubor Benedeknél van, talán az utolsóját 
járja, annak adja föl az Úr szent vacsoráját. Utána ment. 
Ott volt István deák is. Az eklézsia szolgái együtt adhat
tak hálát, hogy megkerültek az oltár kincsei.

Ibrahimot aznap mégsem hagyta még el egészen a 
szerencséje. Vérének a javarésze elfolyt ugyan, de azért 
valamennyi még megmaradt. S az összezsugorodott sze
rencséből még kitelt az is, hogy egyik cimborája az egriek 
elől való futtában utat vesztett és alkonyattájban elvetődött
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arrafelé és rábukkant. Mivel látta, hogy még van benne 
élet, föltette a lovára és hazavitte Gyöngyösre.

*  *
*

Ibrahim gyermekkorától fogva gyakorolta a sem
mittevés mesterségét, de azért mostanában bele-belefáradt. 
Azelőtt, ha elunta, hamarosan akadt alkalom, a mikor 
lóra kaphatott, megverekedhetett a hitetlenekkel s akár 
zsákmánynyal, akár üres kézzel, megverten tért haza, a 
semmittevés mindig édesebb volt utána. Most már vége 
ennek. Béna karjával kardot nem emelhet, sánta lábával 
lóra nem ülhet. Az az egri gyaur bizony jobban ügyes
kedhetett volna: há a szivébe és nem a szive mellé szúr, 
nem kellene most keserű k-oldusk'enyérén tengődnie. 
Persze ez a kenyér is jobb a semminél. Sokasítsa meg 
Allah a maga kegyeimét Ámhát bégen, aki nem feledke
zett meg egykori kenyeres pajtásáról, hanem rábízta a 
váci porkolábságot.

Ibrahim, ha azzal a néhány rabbal, akik a váci vár 
tömlöcében sínylődtek, végzett, idejét rendszerint azzal 
töltötte, hogy a bástyákon őgyelgett. A legszívesebben 
vagy a pesti kapunál, vagy a bástyának a Duna felőli 
oldalán telepedett meg. Itt mindig mozgalmas volt az élet 
és akadt megbámulni való.

Most a Duna felőli bástyának egyik tornyán ül
dögél. A Duna vizét bámulja. S a mint az egymásra si-
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múló és tovasiotö hullámokat nézi, gondolatai útra 
kelnek , . .

Indul vissza a múltba. Különös gyönyörűséggel 
azokat az időket járja, a mikor a gyöngyösi bég seregé- 
ben vitézkedett. Összefut szájában a nyál, megsajdúl a 
szive, ha arra gondol, hogy micsoda arany sora volt ott. 
Hej ; Gyöngyös még a nagy szultán birodalmában is ritkitja 
párját! Nem terem olyan bor sem Arábiában, sem Adsem 
országban, legföljebb ha Tenedosz szigetép. Arrafelé 
persze nem lehet oly bátran iszogatni, mint itt a hitetle
nek között. Hej, csak fölhajthatna most egy pohárral. 
Már az is gyönyörűség volna, ha látná. Van olyan, a melyik 
a rózsa leveléhez hasonlatos^; Van olyan, a melyik
ragyog és tüzel* mint a záflr. fjleómé persze e g y

pohár gyöngyösi pálinkával isr". j^p3Qijran fehér az, mint 
a tej . . . Tizenöt okára is föltifcrgy, ánizsmagos, szezám- 
füszeres . . , ■ -

Egy két lépést tett a jövő felé is. De aztán elirtózva 
megállt. Visszáját látta annak, a mit siheder korától fogva 
remélt. Egyet legyintett. El akarta hessegetni azt, a mi 
hívatlanul szeme elé tolakodott.: Pedig milyen közel volt 
hozzá, hogy minden máskép legyen! Egy-kót kardcsapás 
kellett volna csak és ma földesúr, büszke szipáhi lenne, 
S megvolt már a kincse is ahhoz, hogy puha fészket is 
rakjon magának. Most kerevetén párnákra dőlve édes 
sörbetet szürcsölne és asszonyai szolgálnának körülötte .

Ép kezének ökle összeszorúlt. Arra gondolt, hogy 
mikor zuhant bele a nyomorúságba.
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Most ő csikorgatta fogát kegyetlen dühében. Miért 
nem oroszlán, a ki szétmarcangolhatja azt, a ki ellene 
támadt, forró vérét fölhahzsolhatja, teste minden porcikáját 
izekre szaggathatja . . . S szivében újra ott toporzékolt 
a vágy, hogy körmei közé kaparinthassa megrontóját. 
S mintha az már előtte is állna, fölemelte jobbját, hogy 
lesújtson reá. De alig mozdította meg a béna kezet, erőt
lenül lehanyatlott. Ennek a csapásától ugyan nem kell 
félnie Zakáll Péternek!

Mint viharos égboltozaton egyik sötét felleg a má
sikat, úgy űzte elméjében egyik háborgó gondolat a másikat.

Nem is az a gyaur, hanem annak az Istene rontotta 
meg. Az a keresztrefeszitett, a kinek színezűstből való bál
ványkópét elragadta tőle az a tévelygő hitetlen hiábavaló 
buzgóságában. S tomboló indulata most már egyenest a 
keresztyének Istene ellen támadt. Eleinte csak a szivében 
forrt, kavargóit, majd felvetődött az ajkára s förtelmes 
átkok és káromlások buggyantak ki rajta. Nem messze 
tőle egy őrtálló janicsár riadtan fölneszeit. De meglátva 
Ibrahimot megnyugodott. Tudta, hogy már ez a szokása. 
De a mint fülébe ütődtek a rettenetes átkok és károm
lások, még az 6 pogány lelkének is úgy tetszett, mintha 
a bástyatornyon undok dögkeselyűk kelnének szárnyra és 
lomha szárnycsapással szállnának el a Duna fölött... De 
az ajka azért helybenhagyólag mormolta a próféta hívei
nek hitvallását : la illah il allah . . .

Mint a ki dolgát végezte, indult tovább. Hiszen majd 
minden nap végigviharzott a lelkén ugyanez a háborgás,
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ugyanez az átok. Utána most is megcsöndesedett vala
mennyire. így ballagott lefelé a pesti kapuhoz. Arra szá
mított, hogy ma alighanem akad dolga. Hasszán, a bég 
ravasz kalauza a minap ugyancsak kötötte az ebet a ka
róhoz, hogy lesre csal Egerből egy csapatot. Tegnap ki is 
nyargalt a szipáhik egy válogatott csapata s ha nem hagy
ták ott a fogukat, hanem rámentek a szándékukra, akkor 
bizonyosan hoznak rabokat is.

Jókor ért a kapuhoz. Éppen akkor ereszkedett le a 
hazatérők elébe nagy esörömpöléssel a felvonó hid. S 
jöttek. Élükön az óriási Mehmed, a vezér, a ki, látszott, 
nemcsak osztott, hanem kapott is csapást, mert csupa vér 
volt a turbánja, s alatta a kötésen szemmel láthatólag 
egyre szivárgott a vér. Sem rajta, sem a csapatján nem 
látszott semmi a győzelem mámorából. A vállalkozás azon
ban mégsem volt hiábavaló. Három rabot mégis hoztak.

Ibrahim szeme olyan tágra nyilt, hogy majd kipat
tant a gödréből. Egyszeriben olyan fekete lett előtte a 
világ, mint a Kába szent köve, a következő pillanatban 
meg olyan vörösre változott körülötte minden, mint a skár- 
lát. Mint az áldozatára ugrani készülő hiúznak, összehú
zódott minden izma s aztán, noha nem látott, hanem csak 
a szimatja vitte, nyílegyenes szökelléssel rávetette magát 
arra a rabra, a ki utolsónak ért be a kapun. Zakáll Péter volt.

Mehmed egy ellenállhatatlan rántással letépte róla.
— Hahó, te barom, ez az én rabom 1
Ibrahim érezte a Mehmed vasmarka szorítását, rá-
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eszmélt arra is, hogy a mi a másé, az a másé, megcsi- 
korditotta tehát a fogát, összeszoritotta az öklét, hogy a 
körmeit szinte belevájta a tenyerébe s aztán nagy aláza
tosan félreállt.

De a szivében lobogó lánggal égett a bosszú vágya.
Nem kellett Sokáig türtőztetnie magát. Alig telt bele 

egy negyedóra s átvehette a rabokat. Két fegyverest ka
pott kíséretül és elindult velük a belső vár felé.

A mint leértek a tömlőé folyosójára, két rabot mind
járt elhelyezett. Zakáll Pétert azonban levitte a legalsó 
tömlöc-sorba. Mielőtt rázárta volna a vasajtót, megvizs
gálta rajta a bilincset.

— Ennek ez könnyű! — szólt a fegyvereseknek s. 
intett nekik,, hogy várjanak. Fölbicegett s lehozta a váci 
tömlöc legnehezebb bilincsét. A két, katona segítségével 
ezt tette rá Zakáll Péterre. Most aztán elégedetten csukta 
be a tömlöcajtót.

Elkísérte a följáratig a két fegyverest, aztán vissza- 
fordúlt. Félretolta a reteszt, levette a lakatot és benyitott 
Zakáll Péterhez.

Először is egy hangos, szilaj kacajjal könnyített a 
lelkén. Gyönyörűséggel végighallgatta, a mint a mély pince 
öble rémes kongással toldotta meg. Talán neki is úgy tet
szett, mintha a pokol kórusának felelete volna.

' Szemébe vigyorgott a rabnak:
— Te eb, cserbenhagyott az Istened!
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Zakáll Péter nem felelt. Csak a maga káromolt 
Istenének szólt halk, móltóságteli hangon;

— Uram, szenteltessék meg a te neved!
Ibrahim elfakadt sírva tehetetlen dühében. Hej, ha 

lóra ülhetett volna s ez a rab ma az ő rabja volna! (lyötrö 
szomjúság lepte meg. Vérre szomjazott.

Fönt, a belső udvarban hosszú, elnyújtott üvöltés 
hangzott föl. Jusszüf, a bég oroszlánja jelentette, hogy éhes.

Ibrahim egy pillanatig még állt. Forradásos arcán 
még ott vonaglott az elkeseredés. Egyszerre azonban szé
les mosoly telepedett a helyére.

Zakáll Péterre rácsapta az ajtót. Indúlt fölfelé. Az 
oroszlán gondozása is az ö tiszte volt.

A mosoly még mindig ott terpeszkedett az arcán. 
A kik szembe jöttek vele, nem tudták mire vélni jó kedvét.

* *
*

Vagy egy hétre rá történt. Ámhát hég éppen bejárta 
a külső és a belső várat. Gondja volt rá, hogy a mikor 
olyan nevezetes vendég tiszteli meg látogatásával, mint 
Musztafa hudal pasa, a győzedelmes padisáhnak hatalmas 
kardja, akkor a vár ékes rendje az ő becsületét öregbítse. 
Fáradt volt. Előző nap estvéjén ért haza Esztergomból. 
Tusakodott magában, hogy mitévő legyen. Pihenjen-e egyet, 
vagy pedig vele érkezett vendégénél, az esztergomi bégnél 
tegye e udvarlását. A kérdést eldöntötte Ali, a szerecsen

29



rabszolga, a ki jelentette, hogy Ibrahim, a porkoláb ké. 
redzkedik be hozzá.

Leereszkedő, jóakaratú mosolylyal fogadta egykori 
bajtársát. Az mégis kétrét görbedve, tekintetét szinte föl 
sem emelve hozzá, két kezét mellén keresztbe téve alá
zattal közeledett feléje.

— Óh, élesre fent kardja az igazhitűek győzhetet
len vezérének, növekedjék a te dicsőséged örökkön örökké 1

Még mélyebbre hajolt, és megcsókolta kaftánja 
szegélyét.

A bég biztatta :
— Halljam, mi a kívánságod.
— Vigasztalj meg! Nem magamért, miattad gyötör 

a bánat. Azon kesergek, hogy le fog reád sújtani Allah 
rettenetes haragja.

Ámhát értelmetlenül bámult Ibrahimra.
— Eeám ? Hiszen az ő zászlaja alatt vitézkedem.
— Beád, óh, igazhitüek fényes csillaga, nlert a te 

váradban hivalkodik az, a ki tagadja, hogy Allah az egye
dül való igaz Isten és Mohamed' az ő prófétája.

— Ki az ?
— Az egyik a három egri gyaur közül, a kiket a 

múlt héten Mehmed ejtett rabul.
A bég megkönnyebbülten föllólegzett:
— Az más. Tudhatod, hogy Allah igazságos és a 

más hitetlenségéért nem sújtja az igazhitűt.
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Ibrahim kész volt a felelettel:
— S ha egyenest káromolta Allaht és a prófétát?
Ámhát arca újra elkomorodott
— Mit tegyek ? Legföljebb megvesszőztetem, karóba 

nem huzathatom. Egri rabnak nagy az értéke . . .
Ibrahim most közelebb lépett hozzá. Szántszándék

kal úgy lépett, hogy elöredobta béna tagjait. Nem ok 
nélkül kérkedett a nyomorúságával.

— Tudd meg uram, ez az istenkáromló az, a ki 
engem megnyomorított.

A bég úgy nézett reá, hogy a tekintetében talán 
valami szánalmat is lehetett volna találni.

— Mit kertelsz ? Mondd meg, mit akarsz ?
— Uram, ne idézd föl Allah haragját. Ne kíméld 

azt, a ki halált érdemel. Jusszuf, a te oroszlánod, amúgy 
is olyan szomorú, fél napig se mozdul egyet: küzdjön 
meg vele az az ebhitü.

Közben figyelmesen vizsgálta Ámhát bég arcvoná
sait. A mikor észrevette azokon a tetszésnek némi árnyé
kát, kenetteljesen hozzátette:

— Hadd legyen nyilvánvaló: ki az igaz Isten, 
Allah-é, vagy az ebhitűeké 1

A bég már unta Ibrahim okvetetlenkedését. . .  Egy 
rab elvégre nem a világ, egyet legyintet tehát a kezével:

— Nem bánom. Akár mindjárt ma délután is meg- 
küzdhetnek a lakoma után.

31



Ibrahimot mintha megnyergelték volna a dzsinnek. 
Futott le a lépcsőn, majd úgy látszott, az udvarban keres 
valamit, végül is leszaladt a tömlőébe § a mikor, végig
rohant a folyosókon, mindezt alulról újra kezdte s csak 
akkor eszmélt, a mikor megint csak fönn volt a bég tor
nácán s egy janicsár mellbeiökte :

— Megkergiiltél ?
Akkor megértette, hogy csak akkor lesz igazán oka 

az örömre, ha a jó alkalmat üstökön ragadja és cselekszik.
£> dolga útán látott. Kerített a konyhán egy frissen 

vágott ürüt s azt odatette Jusszuf ketrece mellé : hadd 
izgassa á párolgó húsnak és vérnek illata. Az emeleti 
tornácra szőnyegeket hordott ki s leterítette körösköriil, 
hogy a vendégsereg azokra dőlve szemlélhesse a látvá
nyosságot. Közben természetesen mindenkinek elhíresz
telte, hogy mi készül. Mindez elég sok lótás-futásba került. 
Ezért volt talán ő az egyetlen, a ki a vár népe közül nem 
ért rá arra, hogy legalább egy futó pillantással meg
bámulja a dicső Musztafa pasa bevonulását.

A lakoma végeztével Ámhát bég már némi büszke
séggel említette vendégeinek, hogy micsoda nem minden
napi látványosságban lesz részük. S a vendégsereg csak
ugyan nagy kíváncsisággal tódult ki a tornácra. A tornác 
egyik oldalán a bég asszonyai is megjelentek súrún le
fátyolozottam Mindenfele halk morajlás hallatszott. Majd 
mindenki azon tanakodott egymagában vagy többedmagá- 
val, hogy lehet-e ennek a viadalnak más kimenetele, 
mint az, hogy az oroszlán a gyaurt izekre tépi szét.
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Ibrahim fölvezette az udvarra Zakáll Pétert. A 
moraj elhallgatott és minden szempár rászogeződött a 
rab magyarra. S az nem tudta mire vélni, hogy a porkoláb 
ott az udvar közepén leveszi róla a bilincset és magára 
hagyja.

Az óriás Mehmed kárpótolni akarta magát a jó 
néhány aranyat érő rabért. Legalább azt akarta meg
mutatni ott a díszes vendégsereg előtt, hogy micsoda 
nagy buzgóság lakozik az ő szivében és csufondáros 
hangon lekiáltott az udvar közepén nyugodt méltósággal 
álló Zakáll Péterre :

— No, te ebhitű, most segítsen rajtad a te asszony
tól született, keresztrefeszitett istened.

Körül-körben harsány kacagás volt rá a felelet. 
A méltóságok, de meg a közrendűek némelyike is olyan 
jóizüet kacagott, hogy a könnye is kicsordult. Ha félénken, 
ha elfojtottan is megcsendült a hárem asszonyainak is 
a kacagása. Micsoda szégyenvallása készül itt az ebek 
hiábavaló hitének! Micsoda rettenetes Ítélettel fogja itt 
Allah megjelenteni az ő egyediilvaló hatalmát!

Jusszuf most lépett ki az udvarra. A nagy kacagás
ban nem is vette észre senki, hogy Ibrahim félrevonta 
ketrecének az udvarra szolgáló ajtaját. S látnivaló volt, 
hogy a büszke, méltóságteli állatot botránkoztatja is ez 
a kacagó fogadtatás. Mintha csendet parancsolna, hordozta 
körül beszédes szemeinek tekintetét a hangos emeleti 
tornácon. Majd nesztelen, lassú léptekkel elindult az 
udvar közepe felé.
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Szemben állottak egymással: a berber puszta 
sörénye s királya és a magyar puszta hős fia, az egri vitéz.

Melyik lesz a győztes ?
Az oroszlán semmi kedvet sem mutatott arra, hogy 

harcot kezdjen. Egyet nyújtózott, aztán lefeküdt s fejét 
előre nyújtott két lábára fektette. Majd kinyújtotta nyelvét 
és megnyalta a rab piros csizmáját.

Zakáll Péter megértette, hogy most nem vitézi 
próba előtt áll. Csak az a harc próbája a vitézségnek, 
a hol ember az emberrel áll szemben. Megértette, hogy 
most az ember még nehezebb próbája, a vértanuság 
próbája elé került. Ettől se félt. Szive nyugodtan, egyenle
tesen vert, mert békesség töltötte be. Tudta, hogy vére 
pirosra festheti a bég udvarának köveit, hiszen vérét 
ontotta érte, helyette szenvedett, neki szerzett bünboesá- 
natot és üdvösséget, a ki a Golgota kínos keresztfájára 
szögeztetett. Szive megtelt a fölött való örömmel, hogy, 
ha meghal is él, és karjait ég felé tárva fölkiáltott:

— Uram Jézus, a tied vagyok!
Megint fölharsant a kacagás. Az oroszlán fölkapta 

fejét és fölnézett a tornácra, de nem mozdult. A mint a 
kacagás halkulni kezdett, fejét újra lábára fektette és 
nyalta a magyar csizmája orrát.

A kacagás végkép elhallgatott. Elült minden nesz. 
Iszonytató csönd támadt. A szemekben égett csupán a 
hangtalan kérdés: mi lesz?

Ibrahim az oroszlán mögött a fal mellett állt. Forrt,
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izzott minden csepp vére, pattanásig feszült minden ideg
szála. Mit tegyen? Odakiáltott Zakáll Péternek:

— Hej, cserben hagy a te Istened!
Odafönn már nem mert megszólalni a csúfondáros 

kacagás.
Zakáll Péter keresztbe font karokkal mozdulatlanúl 

állt. Csak az ajka mozdult meg és könyörgött:
— Uram, szenteltessék meg a te neved !
Jússzuf fölneszeit Ibrahim rikoltására. Fölemelte a

fejét és figyelt. Mintha várt volna valamire . . .
Ibrahimnak eszét vette a türelmetlen bosszú. Oda

lopakodott az oroszlán mögé és egyet húzott rá a nád
vesszejével.

Az oroszlán fölüvöltött. Ibrahim rekedt hördülése 
volt reá a felelet. A tornácon az iszonyat kiáltása riadt 
föl. Belésivitott az asszonyok éles, metsző sikolya.

Jusszuf odacsapta Ibrahimot az udvar kövére és a 
két első lábával rajta állt a mellén.

Megint csönd lett. A rémület szorongatta mindenki
torkát.

Jusszuf rettenetes tenyerével odacsapott. Ibrahim 
mellére. Egy rántással letépte róla a köntöst és a köntös
sel együtt a mellkas baloldalát. A kicsapódó vér elöntötte 
a másik lába fejét.

Fölemelte a fejét és egy pillanatig várt.
Újra csapott egyet a jobb tenyerével és egy könnyed 

mozdulattal kiszakította Ibrahim szívét és odadobta az ud-
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var közepére. A mint ott feküdt még vonaglott egyet-kettöt.
— Allah Ítélt! Allah megkegyelmezett a gyaurnak! 

— hangzott föl izgatott összevisszaságban a tornácon. A 
budai pasa, az esztergomi és nógrági bégek kiáltották 
kimeredt szemmel, riadtan hadonászva.

Jusszuf lassú, fáradt léptekkel indúlt vissza a ket
recébe. Ügyet se vetett már sem a holtra, sem az élökre. 
Méltatlankodott, hogy hóhérmunkát kellett végeznie.

Ámhát bég intett, hogy vezessék föl a rabot.
Megkönnyebbült, a mikor előtte állt és igy szólhatott:
— Allah bölcsesógét ember elméje föl nem érheti. 

Hogymernék szembe szállni az őkegyeimével? Szabad vagy!
Musztafa pasa megtoldotta:
— Rögtön mdúlhatsz. Kapsz egyet a vezeték lovaim 

közül. Legyen Allah kegyelmes hozzád mindvégig !
Csillaghímes égbolt borúit a pusztára. Zakáll Péter 

Eger felé vágtatott. Egy pajtására gondolt, a ki nemrégi
ben a déli végekről került Egerbe. S megzendült a szivé
ben és az ajkán az ének, a melyet tőle tanult;

Mindenkoron áldom az én uramot,
Kitől várom én miuden ótalmamot. . .
Benne vetem minden bizodalmamot,
Mindenkoron dicsérem mint uramot.
Az Istenhez azért feltekéntsenek,
Nyomorúltak ő hozzá siessenek,
Nyilván higyjék, hogy meg nem szégyenülnek,
Csak én rólam erre példát végyenek.
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A MÁGLYA TÜZÉNÉL.

M áté 6, 10 : Jö jjö n  el a Te országod.

András uram, gróf Nádasdy Ferenc 
m ó nagyságának új udvarbiiája 
3kasan elvégezte azt, a mit ura reá 
itt. Sorra járta Beckó minden házát 
mindenütt rettegéstől alig dobbanó 

sziveket, riadtan, bambán a semmibe meredő szemeket 
hagyott maga után. Mert ugyancsak megmagyarázta 
mindenkinek, hogy itt az ideigvalóságban urának rettene
tes haragja, a világgá zavart ember minden nyomorúsága, 
odaát, az örökkévalóságban pedig a szent Istennek irtó
zatos Ítélete, a pokol minden kinja vár arra, a ki az átkos 
eretnekséghez köti magát megátalkodottan. Ha eljönnek, 
könnyű dolguk lesz itt a Jézus társaságából való pátereknek.

A templommal szén ben, a térség másik oldalán 
már várja a kocsi a prédikátort, hogy elvigye oda, ahol 
véget ér a gróf birtoka. Ott mehet, a merre lát. A hol
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Nádasdy Ferenc az úr, ott hallgasson el az eretnek prófé
ták hitető beszéde! Hadd lássa ország-világ, hogy 
Magyarországot megtisztítja a felburjánzott gaztól az 
igaz, katholika religióért való buzgóságos zélus!

Nehéz léptekkel jön a prédikátor, Pilárik István 
uram. Azt vélné az ember, hogy a megtermett, vállas 
ember valami nagy terhet visz, pedig csak egy öreg 
bibliát hoz a hóna alatt. Ezt nem bizta másra. Amúgy is 
jut vinni való mindenkinek. Hitcstársának, két nagyobb 
gyermekének, hűséges cselédjének s annak a három hívé
nek, a kik elmennek vele a számkivetésbe s a kiknek 
megrakott kocsijai s indulásra kész családjai ott várnak 
az alvég elején. Már látni is őket innen. Némán, lopva 
sirdogáló embercsoport feketéllik körülöttük.

Itt is, a prédikátor kocsija körül is nagy sűrű kör
ben áll a nép. Pilárik István lassan, szelíden tör magának 
útat rajta keresztül a kocsiig. A ki akarja megláthatja és 
megértheti, hogy miért akad közben annyi dolga az övéi 
körül. Azért, hogy a ki akar, az se vehessen tőle búcsút. 
Azért, hogy a ki már nem mer kezet fogni vele, azzal 
csititgathassa a lelkiismeretét: hiába nyújtottam volna a 
kezemet, észre sem vette volna!

A prédikátor és családja már elhelyezkedett a 
szalmával bélelt kocsiderékban, a kocsis már kezében 
tartotta a gyeplőszárat és az ostort, Orros András uram 
már ki akarta adni a parancsot az indulásra, a mikor a 
prédikátor fölemelkedett:

— Udvarbíró uram, hadd szólhassak még egyszer
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az én nyáj amhoz! A vesztőhelyen álló gonosztevőnek is 
teljesitik az utolsó kérését . . .

Orros András a válla ránditásával felelt. A ki 
akarta, így is magyarázhatta: nem bánom.

S Pilárik István felütötte öreg bibliáját és olvasott:
„És jőve én hozzám egy a hét angyalok közül, 

kiknél a hét pohár vala, és szóla velem, mondván: Jövel, 
és megmutatom néked a nagy paráznának kárhoztatását, 
ki a sok vizeken ül.“

„Kivel paráználkodtak a földnek királyai, és kinek 
paráznaságának borával megrészegedtek a földnek lakosai.”

„És mikor lélekben elvitt volna engemet egy pusz
tába, láték egy asszonyt ülni egy veres fen évadon, mely 
fenevad vala teljes káromlásnak neveivel, melynek hét 
feje és tiz szarva vala.“

„Öltözött vala pedig az asszony veres bársonyba 
és skárlátba, és megékesíttetett vala arannyal és drága
kövekkel és gyöngyökkel, kinek kezében egy aranypohár 
vala, mely tele vala az ö paráznaságának utálatosságival 
és tisztátalanságával.”

„És az ő homlokán ilyen név vala megírva : Titok ; 
nagy Babilon, a föld paráználkodásinak és utálatossági
nak annyok. “

„És látám, hogy az asszony részeg vala a szentek 
vérekkel, és a Jézus mártirominak vérekkel . . .“

Orros András uram csak most eszmélt, hogy erre a 
textusra micsoda minden ízében eretnek prédikáció fog 
következni a pápáról és bűneiről. A kocsi hágcsójára
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lépve kitépte a prédikátor kezéből a bibliát és ráripakodott:
— Hallgasson el kegyelmed, elég volt!
S a kocsisra rászólt:
— Hajts!
Néhány lépésnyire egy másik szekér állott, rajta 

matrikulák, mindenféle fajta eretnek-könyvek, a prédikátor 
papi öltönye s egyéb ilyesfélék: mindennek tetejébe oda
dobta a bibliát is.

A prédikátor kocsijának lovai nem akartak indítani. 
Pölágaskodtak. A körülöttük álló emberektől riadoztak? 
Vagy urok, Nádasdy ö nagysága ellen lázadoztak és nem 
akarták nyájától elszakasztani a pásztort?

A prédikátor újra fölállt. Olyan hangon, a mely 
zúgott, mint a vihar zúgása, idézte az apostol szavát:

— „De ha szinte mi is, avagy a mennyei Angyal 
hirdetne nektok valamit azon kivül, a melyet néktek hir
dettünk, legyen átok.“

Majd mintha növekednék lelkében a vihar zúgása, 
még komorabban, még messzebbre harsogó hangon foly
tatta :

— „A mint először mondánk, most ismét másodszor 
is mondom: Ha valaki nektek hirdet valamit azon kivül 
a melyet vettetek, átok legyen!"

A kemény ostorcsapások megtörték a lovak ellen
kezését. Elindúltak. A prédikátor még egyre állt a kocsi
ban. Két karját most kiterjesztette az ég felé és fölkiáltott:

—■ Uram, könyörülj ezen a népen: jöjjön el a te 
országod!
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A szekér elrobogott. Dobogtak a lovak patái, zörög
tek a kerekek, de azért hallatszott, a mint a prédikátor 
imádsága másodszor, harmadszor is ég felé szárnyal:

— Jöjjön el a te országod!
Orros Andráson borzongás futott végig. Észak felé 

tekintett. Mentéjét is összefogta. Azt hitte, a novemberi 
szél fúj a trencséni hegyek felöl. De a beckói fákon meg 
se rezdült a száraz falevél. Szokatlan melegen sütött rá 
az őszi napsugár. Nem vette észre, hogy belül, a lelkén 
futott végig a borzongás. Lent, a lelke legmélyén halkan 
megszólalt a kérdés! hátha eljön az, a mit a prédikátor 
könyörgő szóval hivott? Erre borzongott meg: hátha eljön 
az Isten országa hatalommal és erővel és utoléri, letiporja, 
rabul ejti őt is? * **

Orros András indulatosan belevágta sarkantyúját 
lova oldalába s megeresztett kantárszárral vágtatva indúlt 
haza, Csejthe vára felé.

Mig testét a ló egyenes úton vitte s nem tért sem 
jobbia, sem balra, a lelke, nagy vargabetűket írva le, 
másfelé járt.

Nem tudta mi, saját paripája-e, vagy a szélnek se
bes szárnya-e, de valami ellenállhatatlan iramaiban vitte 
oda, a hol magas trónon, hármas koronával a fején a pápa 
székel. S noha nem akarta hallani, hallania kellett, a mint 
valaki, a ki láthatatlan, mondja: lásd, ez ama nagy pa
rázna! A fejét rázza: hazudsz! De az ismétli: bizony, ez 
ama nagy parázna! Ez csalogatja a népeket az igaz Isten
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tiszteletétől hitvány bálványok imádására. Ez a förtelmek 
fortéimé, a mikor a drága áron megváltott lélek bálvá
nyokkal bujálkodik! Ennek a paráznaságnak a borával 
részegedtek meg a földnek lakósai. S hiába fogta be fülét, 
az a láthatatlan valaki harsogva kiáltotta: nézd, nézd, 
mily részeg a szentek és Jézus mártirominak vérétől!

S noha nem akarta látni, látnia kellett, hogy igaz 
ez a beszéd! íme, vérnek végeláthatatlan áradata höm
pölyög a hármaskoronás nagy parázna trónja elé. A par
ton veres ruhában kik azok? Papok? Nem. Ördögflak. 
Amott fejükön a szarv, köntösük alól kilátszik a lóláb. 
Egyik bilikomot a másik után töltik tele és odanyújtják 
a nagy paráznának, az meg issza, egyre issza. . .  S ré
szegségével nőttön-nő a telhetetlensége, unos-untalan cstk 
azt hörgi: tölts, tölts . . .

Orros András elfordult a szörnyű, a véres képtől. 
Olyan dacos akarattal akarta, hogy ne lásson, ne halljon, 
hogy végre csakugyan eltűnt, elhallgatott körülte minden 
és a sötét, néma semmi vette körül.

De csak egy pillanatra volt vak és süket.
Fehér fényesség villant fel körülötte. Sugárzó szár

nyakon az Isten országa jött feléje. S a mint szelid, dal
lamos suhogással elébe ereszkedett, látta hogy angyaloknak 
megszámlálhatatlan serege az. S egyszeriben olyan méltóság
teli csönd támadt körül-körben, hogy a szive megriadt és 
szinte dobbanni sem mert. S a fényben, a csöndben eléje 
lépett a Király. Előtte állott, olyan közel, hogy láthatta 
fején a töviskorona nyomát. A szeme pillantása eddig
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riadtan tétova járt, de most meg kellett állnia. Akarva 
akaratlan tűrnie kellett, hogy a Király szemepárja rár 
szegezödjék, belefúródjék a szemén át a leikébe . . .

S újra megszólalt az, a kinek a hangját hallotta 
ugyan, de a kit nem látott:

— Nézd, vérrel veritékezett teérted és te megta
gadtad őt! Öt tagadtad meg, őt!

A hang az utolsó szavaknál egyre emelkedett, mind 
hangosabban zengett, mig végre dörgött, mint a zivataros 
ég dörgése.

Orros András nem tudta, mitevő legyen. Rángatta, 
tépte a kantárszárat, eszeveszetten, kegyetlenül sarkan- 
tyúzta lovát. A nyomorult pára keservesen nyerítve két 
hátulsó lábára állt és maga körül forgott. Nem tudta, mit 
akar a gazdája. Végre újra elindúlt az ösztöne tanácsán: 
tovább, előre, hazafelé! Úgy vágtatott, hogy lába alig érte 
az ú ta t. . .

Most is csak a gazdája testét vitte, mert a lelkének 
megint másfelé akadt dolga.

Indulata paripáján visszarobbant a múltba. Halott
idézni ment. Legelsőbben is Mohács mezejére sietett és 
ősét, Orros Mihályt, szegény Lajos király konyhamesterét 
verte föl jeltelen sírjából. Teli marokkal szórta feléjo a 
panaszt, a vádat. Mert ő volt az, a ki megmérgezte min
den ivadékát az eretnekség áfiumával. . .  De az nem felelt. 
Utána sorra kerültek mind a bibliás elődök: a szépapja, 
dédapja, nagyapja, végül utolsónak az édesapja, Mind- 
valamennyiük közül csak ez szólalt meg. Ráemelte mély
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szemgödréből elővillogó szemét és csak ennyit mondott:
— „A félelmeseknek pedig és hitetleneknek, és át- 

koztaknak, gyilkosoknak, paráznáknak, bűvösbáj osoknak, 
bálványimádóknak, és minden hazugoknak részek, a tűzzel 
és kénkővel égő tóban lészen, mely a második halál. “

Semmi kétség, ez az ö hangja. S szakasztott úgy 
mondja ezt a verset, a hogy sokszor mondta épp ezt a 
helyét az írásnak. Mert már neki is volt alkalma re á . . .  
Pedig akkor még fenn ragyogott a prédikátorok csillaga 
s a fiatal gróf is velük együtt vitézkedett a másik renden 
valók ellen . . .

S mintha azt hinné az apja, hogy nem érti, a mit 
mondott. . .  Ismétli: „A félelmeseknek pedig. . . “ S szörnyű: 
amint mondja, a sírokból fölidézettek mind rábólintanak. . .  
Mintha mondanák: úgy van, a tűzzel, kénkövei égő tóban 
leszen részed . . .

Orros András egy durva ökölcsapással a halottak 
felé suhintott. Mit okvetetlenkednek? Azért hívta őket, 
hogy ő legyen a vádló s nem azért, hogy ők mondjanak 
ítéletet fölötte. Nincs neki már semmi közössége velük! 
Menjenek vissza oda, a honnan jöttek!

S mentek. De Orros András háborgó lelke nem talál 
nyugodalmat. . .

Kelet felé fordúl s most veszi észre, hogy vörös az 
ég alja. Gyötrődő lelkében fölrebben a kérdés: nem a kén
köves tónak lobogó lángja az amott? Nem arrafelé ra
gadja-e csakugyan lovának vad iramatja?

Tehetetlen félelem, tehetetlen harag marcangolja.
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Haragos indulatának a paripájára kap s hamarább, 
mint az a másik ló a testével, Csejthe várában ura előtt 
terem:

,— Hej, Nádasdy Ferenc, Nádasdy Ferenc, miért 
kellett neked megkívánnod Bszterházy Miklós lányának a 
a kezét! Miért is kellett neked elhagynod azt a csapást, 
a melyet a te őseid tapostak és más, a pápista hitet val
lók csapására térned? Miért is olyan nyomorúlt a szolga- 
ember, hogy az ura még a lelkének is parancsol! Hej, ha 
tudnád, milyen nehéz engedelmeskedni neked, a mikor a 
lelket indulata másfelé hajtja! Hej, az a csepregi mise, 
neked jól fizetett, do bezzeg keserű könnyeket fakasztott 
sokaknak szeméből!

Sűrű erdőn vitt át az útja. Fölötte a szól zúgatta 
a fákat. De hiába zúgott az erdő, hallotta a sok tiz' zer 
jajját és sóhaját, a kiket a nagyúr kénye, akárcsak a 
barmot, az ő új hitének útjára átterelt. S a mint a jaj 
hangos zokogássá nőtt, a sóhaj pedig jajjá bátorodott, az 
ő szivébe is belopta magát valahogy a fájdalom...

De azért a félelem volt még az úr szive fölött. 
Űzte, kergette előre, élőre. . .  Az útat, a merre ment, 
mindenfelé vérnyom jelezte. Agyonsarkantyúzott lovának 
az oldala hullatta el. Menekült, mint a kit vérszomjas 
ellenség üldöz.

Isten országa volt a sarkában.
*  *

*

A csejthei vár udvarán nagy a sürgés-forgás. Meg
érkezett a beckói zsákmány. Az a szokás járja, hogy ilyen-
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tor, ha ő nagysága egy-egy eretnek papnak kiadja az 
útját, máglyára dobatja minden könyvét és Írását. A vég
zett munka igy lesz teljessé. Mert betű által terjed az 
eretnekség rákfenéje. Ezért máglyán a helye minden olyan 
betűnek, a mely az igaz religió ellen hadakozik. Hiszen 
igazság szerint magának az eretneknek is azon volna a 
helye.

A dolog nincs megtéve néhány az udvar közepére 
dobott zsarátnokkal. Ő nagysága azt kívánja, hogy annak 
rendje-módja szerint megrakott máglya legyen. Ez már 
most megvolna. Hátra van még, hogy a gróf és úri tár
sasága számára elkészíttessék a hely. Ő nagysága ugyanis 
ez alkalommal is tanúbizonyságát akarja adni Duzgóságá- 
nak azzal, hogy végigszemléli az eretnek tudomány fölött 
való Ítélettételt. Maga és hitestársa számára már ott is 
áll a két nagy faragott, magashátú karosszék a nagy, 
skárlátszin szőnyeg közepén. Az alsóbb rendek számára 
való székeket most cipelik a szolgák. Az öreg komornyik 
egy medvebőrt vonszol elő és odateriti ő nagyságáék 
székei elébe. A halálra Ítélt könyvek és Írások ott van
nak egy halomba hányva a máglya mellett.

Az udvari nép közül elsőnek Jankó, az udvari bo
lond jelent meg. A máglya elé kuporodott és nézte, hogy 
gyullad a tűz. Akárcsak a gyerek, úgy szereti a tüzet. 
Most is ragyog a szeme, a mint fölcsapnak és mind ma
gasabbra nyúlnak a lángok.

Már leereszkedőben volt az alkonyat, a mikór ő 
nagyságáék, vacsora előtt való időtöltésképen, lejöttek.
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NADASDY FERENC,





Elöl járt, szokás szerint, az udvarmester, utána a gróf és 
felesége, a nyomukban néhány vendég, végül mindenféle 
fajta udvari népség. Fejjel kimagaslott közülök Emericus 
páter, a grófnak Jézus-társasága rendjebeli, lelkiekben 
való tanácsadója.

Mindenki elhelyezkedett az öt megillető helyen. 
Orros András ő nagyságáék háta mögé állott. Udvarbirói 
tiszte állította oda. Sápadt arcára csak a máglya tüze 
vetett valamelyes pirosságot.

Emericus páter a könyvhalmazhoz lépett. Mivel ő 
volt épen kéznél, ő kapta a megbízást, hogy átválogassa 
a könyveket. Nem árt az ilyen elővigyázatoszág. Az eret
nek prédikátorok könyvei között ; fóteji;-. akad igazhitű 
könyv is. Kár volna, ha az is a igáglyáca-kerülne.

A páter kezébe vette az elsQ könyvet és olvasta a
címét:

— „Epistolae Pauli Lingua Hungarica Donatae. Az 
szent Pál levelei magyar nyelven."

Lapozgatott benne s elsőnek dobta a tűzbe. Követ
kezett a második:

„Zsoltár. Magyar nyelven Heltai Gáspár."
Követte az elsőt. A harmadik testesebb könyv volt:
„Magyar prédikációk, kit postillának neveznek."
A páternek föl sem kellett ütnie. Odaadta egy 

darabontnak, hogy hajítsa a tűzhe. Megvető kézlegyintés
sel szólt:

— A hírhedt debreceni konkolyhintö könyve, a 
Melius Péteré.
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Haragos indulat torzította el az arcát, a mint a 
következő könyvet fölnyitotta :

„Az országokban való sok romlásoknak okairól. 
Magyari István sárvári prédikátor."

Maga hajította a máglyára. Látszott rajta, hogy 
gyönyörűsége telik benne.

Szerető mosollyal simította végig azt a könyvet, 
a melyet most vett a kezébe. Áhítattal olvasta címét:

„A setét hajnalcsillag után bujdosó luteristák 
vezetője. Pázmány Péter esztergomi érsek irta."

Félretette egy mellette álló tábori székre.
Megmenekedett a következő is. Címét nagy gyönyör

ködve olvasta fö l:
„Kitett cégér; mely alatt megtalálja akárki is, 

minémű poshadt és mérges tejet fejt Keresztúri Pál 
Erdélyben egy Catechismusnak tömlőjébe, némi-némű 
Heidelberga táján nőtt és hizlalt tehénnek tőgyéből, a nem 
régen született csecsemő kereszténynek szoptatására. 
Mely megorvosoltatik egy keresztény orvosdoktor által."

A rendjebeli Hajnal Mátyás írta akkoriban, a mikor 
Eszterházy Miklósnak, a nádornak, Nádasdy ő nagysága 
ipa-urának volt az udvari papja.

Most következett Pilárik István öreg bibliája. Kopott 
kötésén, gyűrött lapjain menten megösmerszett, hogy oz 
volt az a kétélű kard, a mellyel a prédikátor az ő Istené
nek harcait vívta.

A páter már odanyújtotta a darabontnak, hogy a 
tűzbe vettesse, a mikor megszólalt Nádasdy ö nagysága:
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— Adjuk meg ennek is a tisztességet, mint a 
múltkor annak a másik eretnek-bibliának. Nyársra vele!

Körül körben fölhangzott a nevetés, a mely az ilyen 
nagy úr tréfás ötletét megilleti. Két palotás futásnak eredt 
a konyha felé, hogy elhozzák a nyársat. A páter ezalatt 
folytatta a könyvek válogatását. A máglyán egyre növe
kedett az elhamvadt és égő könyvek halmaza. Kezdett 
szálldosni a pernye.

A két palotás egy kettőre elkészült. Nem volt ugyan 
könnyű a vastag könyvnek^a nyársra való felvonása, de 
már volt némi gyakorlatuk, mert a múlt héten már meg
próbálkoztak ilyen feladattal. A bibliás nyársat föltették 
a máglya tetejére. A lángok előbb körülnyaldosták, majd 
belekaptak.

A páter már nem is olvasta a könyvek címeit 
Idegen, ösmeretlen embereknek német meg latin nyelvű 
könyvei voltak legnagyobbrészt. Csak a mikor Luther 
könyveire került a sor, említette meg arcán gúnyos 
fintorral. Sőt neki is bátorodott és hangosan el is kacagta 
magát. Ó nagysága követte a példáját. Utána a többiek.

Az öreg bibliának föloldódott a kötése. Lapjaira 
bomolva roskadt bele a tűzbe.

Egyszeriben forgószél csapott le a várudvarra. 
Elsőbb a falak mentén nyargalt körül, majd az udvar 
közepén, a máglya fölött termett. Egy-két pillanatig meg
elégedett azzal, hogy meglobogtatta, megnyújtotta a láng
nyelveket, de azután csintalan kedve támadt, belemarkolt 
az égő biblia lapjai közé és egy marékkai odadobott a
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máglya körül ülő uraságok és udvari népség közé.
Jankó, az udvari bolond elkapott egy lapot. Oda

tartotta a mellette a földön ülő s állát fölvont térdeire 
támasztó Miklós iródiáknak. Az kezébe vette és olvasta, 
a min megakadt a szeme:

„A mi Istenünk beszéde megmarad mindörökké!"
A társaság csúfondáros kedve meghökkent erre a mél

tóságteljes szavára a prófétának. De rögtön magához is tért 
és fölkapta a bolond ötletét. Valaki elkiáltotta magát: 

— Lássuk, kinek-kinek*mit mond az eretnek-biblia! 
Nádasdynak a mentéjére tapadt egy tenyérnyi darab 

A tűz már körülrágta s a mi megmaradt, az is barnára 
pörkölödött már. Nemtörődöm hangon, mint a ki csak a 
mások kedvéért űzi a tréfát, olvasta:

„Mert ezt mondod: Gazdag vagyok, meggazda
godtam és semmi nélkül nem szűkölködöm : és nem tudod, 
hogy te nyomorult, nyavalyás, szegény, vak és mezíte
len vagy!“

Nádasdy fölemelte tekintetét és körülhordozta. Nem 
tudta, mitévő legyen. Nevetnie kellett volna, de nem 
tudott. Torkát szorongatta a döbbenet. A ki hallotta, hogy 
mit olvasott, az is mind meredt szemmel bámult reá. De 
mindez csak egy pillanatig tartott. Elmúltával megembe
relte magát, fölállt, a bibliának azt a kegyetlen szavú 
foszlányát összegyűrve eldobta és jelt adott az indulásra. 
Amúgy is küszöbön volt már a vacsora ideje.

A máglyának a sok papirpernyébe már-már bele
fulladó tüze most föllobogott. Vissza, a tornác oszlopsorai
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alá, űzte az est lopva, kúszva közeledő setétjét. Fényében 
az udvaron oszladozó, a lépcső felé induló embercsoport 
alakjai kísérteties feketén vetődtek a falra.

Jankó, a bolond vette észre. Ujjongva fölkiáltott: 
— Hahó, hahó: a pokol tüze ég ! Jönnek az ördö

gök ! Ni amott! Tyüh, mily feketék! Kezdődik a tánc!
Maga is táncra perdült. A mint púposán, sántán 

bicegve ropta a táncot, úgy látszott, mintha az ördögök 
közül egy már táncra is kerekedett volna a lobogó 
máglya körül.

Orros András megállt. Még nem olvasta el, csak a 
kezében szorongatta a bibliának azt a darabkáját, amely 
a gróf székének a hátára röpült és ott megült. A máglya 
felé tartotta és olvasta:

„Rettenetes dolog az élő Istennek kezébe esni!“ 
Gyötrődő lelke szinte halálra dermedt.
Vagy egy lépésnyire tőle a skárlát szőnyegen szin

tén egy égett papírdarab hevert. Utána nyúlt. Vigasz, 
nyugalom után epekedett a lelke.

Csak ennyit tudott kibetűzni a már majdnem tel
jesen elszenesedett papirfoszlányról:

„Ma, ha az ő szavát hallándjátok, meg ne kemé
nyítsétek a ti sziveteket!“

Maga sem tudta, miért, föllélekzett.
Isten országa jött feléje. Jött, mint a szél zúgása, 

jött, mint a tűz lobogása. Már csak egy lépésnyire 
volt tőle.

*  *
*
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Elérkezett az éjszaka. Elérkezett vak sötétjével, 
süket csöndjével.

Orros András úgy veti-hányja magát az ágyon, 
hogy a nehéz tölgyfaágy meg-megrecscsen hele. Nyög, 
sóhajt; akadozik a lélekzete, mintha lidérc ülte volna 
meg a mellét. Homlokán hideg veríték gyöngyözik.

Éjfélre járt az idő, a mikor kikelt az ágyból és 
kitámolygott a tornácra. Az alvajáró merev tekintetével 
nézett körül. Tekintete megakadt a lejtőn ülő udvarbiró- 
ház fölött magasló váron, nézte, nézte, majd újra elindult 
és az erdőt figyelte, mintha minden fáját számon akarná 
venni.

Egyszeriben az iszonyat hidege csapott le reá.
Nem értette.'Óriások jártak itt s este óta lebon

tották és elhordották a kastély keleti oldalát ? 8 a vár
falnak sincs semmi nyoma . . .  Egyenest belát a vár 
udvarára. 8 látja hogy a közepén tűz gyullad. . .  Azt 
nem látja, hogy ki gyújtja, de azt látja jól, hogy a túz 
hogyan gerjedez. Most már látja azt is, hogy nagy fa
hasábok azok, a melyeket a lángok körülnyaldosnak. A 
tűz mind nagyobb világosságot terjeszt maga körül s a 
mint néz és lát, nem akar hinni a szemének: soha nem 
látott hatalmas máglya tornyosodik az ég felé . . .  Mi 
lesz, ha ez meggyullad ? Lesz-e hatalom akár a földön, 
akár a mennyben, amelynek ereje lesz arra, hogy meg
oltsa ? Mi lesz, ha ebben a tűzben föltámad a nagy falánk
ság s megemészt mindent, a mit csak elér ? Orros András 
szivét mondhatatlan félelem szorongatja . . .
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Mi az ? Percekké fogytak az órák, pillanatokká a 
percek ? Rettenetes: már ég a máglya! S szem nem 
tudja lemérni a hosszát, szélességét, nem éri föl a magas
ságát. Hol a vár ? Hol a kastély ? Hol az udvarbiró-ház ? 
Hol a falu, a jobbágyházak ? Orros András döbbenve egy
szer csak azon veszi magát észre, hogy már minden oldal
ról körülvette mindent nagy mohón elnyelve a tűznek 
tengere. Semmi kétség: már ég az erdő s minden, min
den . . .  Ki tudja, talán ég a világ, az egész mindenségi 
Talán itt van a nap, a mikor „az egek megégvén meg
olvadnak, és az éltető állatok is hévség miatt megolvad
nak.” S a mint Orros András mindezt iszonyodva szem
léli, nem fogy csudája, hogy ez a tűz, a mely, iliol, min
dent fölfal, öt még megkímélte. Semmi bántódása . . .  Ép 
a zekéje, csizmája, mindene . . .

Csoda sarkon követi a csodát. Amulva látja, hogy 
a tűz kellős közepén közvetlen előtte lobogó lánggal égő 
hasábokon egy nyitott biblia van. Ép a kötése, ép minden 
lapja . . .  Valami láthatatlan kéz megragadja a jobbját és 
arra kényszeríti, hogy üsse föl a címlapját. Megteszi és 
látja, hogy ez az a biblia, a melyet nagyapjától örökölt. 
Íme, itt a neve: Orros Adám. Nézi a kötését s erről is 
ráösmer. Csodálkozik. Hiszen tulajdon szemével látta, a 
mikor a vár udvarán pernyévé égett. Lapozgat. Egyik- 
másik oldalon megállapodik. Egy helyütt mintha könnyek 
nyomát látná. . .  Arra gondol, nem ezekkel siratta-e el 
tisztes vónségben megaggott nagyapja az édes apját, a 
mikor rátámadt a medve s vérbe fagyva, elvérzetten hoz-
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ták haza a vadászatról? Ki tudja, talán az édes anyja 
könnyjeinek is van itt valami nyoma. S olvassa, a mi 
azon a lapon Írva van : „Tudjuk pedig, hogy azoknak, 
kik az Istent szeretik, mindenek egyaránt javokra van
nak . . .  “ Hallotta sokszor. Gyakran mondogatta a nagy
apja is, az édes anyja is . . .

Körülötte méltóságteljes csöndességben lobog a 
hatalmas tűz s ő a nagy fényességben egyre, forgatja, 
olvassa a bibliát. . .  S a jól ismert igék édes mézét mohón 
szürcsöli a lelke . . .

Már nemcsak olvassa, hanem hallja is az igét. 
Szeme rajta csüng a próféták és az apostolok ajkán, 
hangjuk zengése helecsendül a szivébe s örül, hogy 
lángoló tekintetükbe mélyedhet szeme . . .

Eltűnnek a próféták és az apostolok és előtte áll 
az, a ki mindeneknél nagyobb. Nem mer föltekinteni rá. 
Lehajtott fejjel hallgatja, a mit mond. Úgy zúg a szava, 
mint a százados tölgyeket kiszaggató vihar zúgása és a 
szive mégis oly örömest hallgatja, mintha szelíd, lágy, 
andalító muzsikaszó volna . . .

Szó! az Úr Jézus és Orros András hallgatja: 
„Valaki engemet akar követni, tagadja meg magát, 

vegye fel az ö keresztét, és úgy kövessen engemet: 
mert valaki akarja az ő lelkét megtartani, elveszti azt; 
valaki pedig az ő lelkét én érettem és az Evangyóliomért 
elveszti, az megtartja azt.“

„Boldogok, a kik háborúságot szenvednek az igaz
ságért : mert azoké a mennyeknek országa. Boldogok
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lesztek, mikor titeket szidalmaznak, háborgatnak, és min
den gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én érettem."

„Mert mit használ valakinek, ha mind e világot 
megnyerné is, ha az ő lelkét elveszti."

Orros András szivében nőttön nő a bátorság. Végül 
fölemeli szemét és megszólal

— Hiszek Uram! légy segítségül az én hitetlen
ségemnek.

S örömében nagyot dobban a szive, a mint hallja:
— Megbocsáttattak néked a te bűneid. Eredj el 

békességgel!
De ugyanakkor, a mikor a szivében olyan jóleső 

melegség árad szét, borzongás fut végig a testén. Mi az ? 
Mintha túl a tűzön szél süvítene . . .

Orros András egész testét elfogta a didergés. 
Vacogni kezdett a foga. Pejéhez kapott: hideg, fekete 
éjszaka meredt rá. Vad, kegyetlen szélvihar előszele 
ütötte meg. Már hallatszott a mint bősz robogással 
közeleg . .. S ő egymaga áll a tornácon, az egyik oszlop
nak dőlve . . .

Minden eltűnt. De az ige szünös szüntelen hangzott 
Orros András lelkében: „Mert mit használ valakinek, ha 
mind e világot megnyerné is, ha az ő lelkét elveszti."

Bement a házba. Pelköltötte az asszonyt:
— Költsd föl a gyerekeket. Öltözzetek. Indulunk.
Az álmából fölriadt asszony nem értette.
— Mi lelt? Hová mennénk?
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— Világgá! „Mit használ valakinek, ha mind e vilá
got megnyerné is, ha az ő lelkét elveszti. “

Az asszony, a bibliás asszony megértette. A boldog
ság mosolya áradt el arcán, kezét összekulcsolta és fel
kiáltott :

— Legyen áldott a te neved, te imádságot meg
hallgató Isten!

Fölkelt és sietve a dolga után látott.
Egy óra sem telt belé és az asszony a két gyer

mekkel fönt volt a megrakott kocsi tetején. Az ura most 
lépett ki a házból. Már kezében volt az ostor. A ki akarta, 
kiolvashatta mind a férfi, mind az asszony elszánt, komor 
szeme pillantásából:

„Inkább leszek az országút koldusa, mint hite- 
hagyott úrnak hitehagyott szolgája."

De abban a pillantásban ott ragyogott a bizonyos
ság i s :

„Soha nem láttam, hogy az igaz elhagyatott volna."
Orros András fölült a kocsira és a lovak közé csa

pott. A szélvihar akkor ért oda. Szembe fújt: föl akarta 
tartóztatni. Hiába. Orros András elindúlt.

A szélvihar üvöltött, mintha tízezer éhes farkas 
üvöltene versenyt. Hiába volt: Orros András szivének a 
csöndjét nem tudta megzavarni.

Orros Andrást utólérte az Isten országa . . .
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A VÉRPADON.
Máté ev. 6, 10:
L egyen  m eg a te  akaratod  1

i.

Komárom városára csúnya télé förgeteg 
csapott le. Süvöltve, üvöltve nyargalt 
végig az utcákon. Végigpróbálta a ház
tetőket, innen is, onnan is leszakított egy- 

egy darabot, földhöz vágta s kacagott, 
amint csörömpölt a cserép s futásnak eredt előle a könnyű, 
száraz zsindely. Meggyötörte az embereket is, a kik kény
telen kelletlen künn jártak mostan is. Szemükbe szórta, 
seperte a havas esőt s olyan fürge, olyan ravasz volt, 
hogy utat talált még a nyusztprémes bunda alá is és még 
a gazdagot is megborzongatta.

Péczeli Király Imre, a prédikátor és nemes Marthon 
Szabó Pál az egyik sikátorban épp szembe kerültek a vi
harral. Fejüket nekiszegve, szinte kétrét görnyedve csi
kartak ki tőle minden lépést, a mellyel előbbre juthattak. 
Kucsmáikat mélyen tarkójukba vonták, bundájukat erősen
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összefogták. Szabó Pál kezében meg-megzörrent a lámpás, 
a melynek lángja már régen, mindjárt az elindulás után, 
az első fordulónál kilobbant.

Egy kapuhoz értek, a melynek kiugró bolthajtása 
valamelyes védelmet, vagy legalább is pihenőt kínált. A 
prédikátor alája lépett. Nem annyira a maga, mint inkább 
a kísérője kedvéért, a kinek nemcsak a förgeteggel, ha
nem öregedő lábainak a köszvényével is küzködnie kellett. 
De annak csordultig volt a szive keserűséggel és ezt az 
alkalmat a pihenés mellett arra használta föl, hogy a hall
gatást megtörve, szabad folyást engedett neki.

— Mit nekem ez a zimankós idő 1 Ez a dolog rendje. 
Tél van, hát essék a hó, fújjon a szél. Csak ne hordatta 
volna le Eaiffenberg kapitány uram az új tetőt a falon 
kívül levő házamról. Így a tél majd belevágja a fogát a 
falába is. Érje föl ésszel az ember, hogy a falon kivül 
miért kell mindennek rommá válnia és romnak maradnia. 
Fura bölcseség a németé. Ha Komárom városa csak arra 
jó, hogy legyen a felségnek amit minduntalan a zálogba 
adhat, akkor hagyja, hogy egy kissé rendbehozzuk magun
kat. 1700 rénes forintra becsültek bennünket már két 
alkalommal: így tán többet kapna a felség. Ha így mara
dunk s egyre rongyosabbak leszünk, megéri, hogy még 
ennyit sem kölcsönöznek reánk. Pedig neki pénz kell, 
egyre csak pénz . . .

Noha különben is vontatva beszélt, most megállt 
egy pillanatra. Várta, hogy a prédikátor is megszólaljon. 
De ez csak szótlanul bámult maga elé.
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— A tél is — folytatta — meg a német is egyre 
jobban csikorgatja a fogát. Látnivaló, hogy Raiffenberg 
uram nemcsak a magyart nézi sanda szemmel, hanem a 
magyar közt különösképen az szálka szemében, a ki a 
tiszta, reformált hitet követi. S mi jót várjunk az új 
királytól, Ferdinánd ő felségétől ? Akinek van füle, hall
hatja, hogy mit rebesgetnek róla széltében. Már 18 évvel 
ezelőtt megígérte a lorettói szűz Máriának, hogy gyökeres
tül kiirtja az eretnekséget minden országából. Prédikátor 
uram, úgy vélem, hamarosan ránk jár a rúd . . .

Erre már megszólalt a prédikátor. De csak az 
írást idézte :

— Ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg, a 
lelket pedig nem ölhetik meg, hanem inkább féljetek 
attól, a ki mind a lelket, mind a testet elvesztheti a 
gyehennába.

Azzal kilépett a kapu alól. Szabó Pál két apró 
szapora lépéssel balja felé került. A havas eső most már 
csendesen hulldogált, mert a viharnak másfelé akadt 
tennivalója. Egykettőre elérték az utca végét s a sarkon 
túl a második házba befordultak.

Alacsony, gyönge mécsestől gyéren megvilágított 
szobába léptek. A túlsó végéből rekedt, ziháló hörgés 
hallatszott. A homályból feketeruhás, roskatag asszony 
lépett eléjök.

Köszöntésükre nem válaszolt, csak megragadta a 
prédikátor két karját s meredt, vöröskarimás, minden 
könnyét elsírt szemét rászegezve, akadozottan, mintha
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minden szó csak nagy fájdalom árán szakadna föl keb
léből, szólt:

— Mindent, mindent el akar venni tőlem az Isten . . .
Péczeli Király Imre két sötét szemöldöke összébb

rándult s kemény hangon felelt:
— Asszony, nem tudod, mit beszélsz. Igaz, az Isten 

téged nehéz próba alá vetett, de eddig még semmit sem 
vett el tőled. Az urad, igaz, török rabságban sínylődik, de 
él és eljön majd a napja annak, a mikor hazatérhet. S a 
fiad, hallom, beteg, de nem gondolod-e, hogy Isten még 
a legsúlyosabb nyavalyából is adhat gyógyulást?

Az asszony fejét rázta:
— Az uramnak nyoma veszett. Egy vitéz ember 

mondta, a ki a minap egyenest Törökországból jött s 
ment haza a Csallóközbe. Együtt raboskodtak öt évig. S 
az uram remélte állhatatosan, hogy a kapitánya kiváltja. . .

A prédikátor arcán sötét árnyék surrant át. Arra 
gondolt, hogy milyen könnyű annak megfeledkezni rabos
kodó vitézéről, aki már otthon van.

— Az még élhet, akinek nyoma veszett. Ki tudja, 
hol bujdosik s talán épen hazafelé tart.

Az asszony fölsóhajtott.
— Akkor is alighanem ravatalhoz érkeznék.
S odavor.ta Péczeli Király Imrét az ágyhoz. Ott 

feküdt a fia. Mozdulatlanul, akárcsak egy kiterített halott. 
Arca, keze már elvesztette az élet színét. Félig lecsukott 
szeme alól már nem tört elő sugár. Csak zakatoló melle 
mutatta, hogy él.
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A prédikátor megdöbbent. Szeme, amely már sok 
embernek látta az ideigvalóságból való elköltözését, 
visszaszorította a már-már ajkára lopódzó biztató szót. 
Csak ennyit mondott:

— Imádkozzunk!
S kezét összekulcsolva imádkozni kezdett:
— Isten, ki mind az életnek, mind a halálnak ura 

vagy, benned vetjük bizodalmunkat, mert te irgalmas 
Isten vagy, a ki egyszülött Fiadat bűneinkért való váltság- 
kópen kínos kereszthalálra adtad. Tekints alá irgalmasan 
erre a halállal vívódó íiatal életre is és ne engedd, hogy 
a halál győzedelmeskedjék. Az ifjú számára hosszabbítsd 
meg a kegyelem idejét s az anya mellöl ne vedd el azt, 
a kit eddig támaszul, vigaszul mellette hagytál. Mind
azonáltal, Urunk, mivelhogy a te bölcseséged olyan maga
san van a mi bölcseségünk felett, mint az ég a föld 
felett, alázattal meghajtjuk előtted fejünket s azt mond
juk: a te akaratod legyen meg.

Az anya odakapott a prédikátor összekulcsolt ke
zéhez :

— Nem, ezt ne mondd! Azt akarom, hogy a fiam 
éljen s Isten erre mondjon áment, ha csakugyan az irgal
masság Istene!

A prédikátor egyet hátrafelé lépett:
— Bogyoszlainé, lázadozol az Isten ellen. Károm

lás, a mit szólasz. Alázkodj meg hatalmas keze alatt és 
imádkozzál!

Süket fülnek beszélt.
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Az asszony fölsikoltott:
— Hess, halál, hess! Ez az én fiam, én szültem! 

Az Isten adta nekem és én oda nem adom neked. Hess, 
halál, hess 1

8 hadonázott a kezével, mintha a láthatatlan halál
lal viaskodnék.

Ráborult az ágyra:
— Miklós, ne hallgass rá, ha hiv! Maradj i t t ! Én 

fiam, szerelmem, gyöngyöm, galambom, hallod-e, maradj 
velem!

Vállon ragadta a beteget. Már nem beszélt, kiáltott, 
mintha a messzeségből akarná visszahívni azt, akihez szól.

— Ki vér vagy az én véremből, osont az én cson
tomból, rám hallgass! Enyém vagy Isten és ember előtt! 
Miklós, maradj i t t ! El ne hagyj! Hová lennék özvegyen, 
árván ?

Ereje elhagyta. A földre roskadt volna, ha a pré
dikátor föl nem fogja estében s oda nem fekteti a másik 
ágyra.

— Jó volna, ha áthivná kegyelmed a szomszédból 
az öreg Mézes Bálintnét — szólt közben Szabó Pálhoz, 
aki az asztalba fogódzva, riadt szemmel állt s szótlanul 
hallgatta, nézte, a mi végbement előtte.

Szabó Pál elment s Király Imre magára maradt. 
Fölváltva majd az elalélt Bogyoszlainét, majd a beteg 
fiút nézte. Az asszony mozdulatlanul feküdt, de a fia 
mintha emelné a szeme pilláját.

Az ajtó nyilt s apró, vontatott lépésekkel jött az
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öreg Mézesné s utána Szabó Pál. Az öreg asszony zsör- 
tölődésen kezdte :

— Mondtam én a szomszédasszonynak, hogy ez 
lesz a vége. Nagy sor az ilyen nagy beteget éjjel-nappal 
ápolni. De nem kellett a segítségem.

Senkisem felelt, de megszólalt a beteg:
— Ihatnám!
Most vették észre, hogy fölült az ágyban. Mig a 

vizet odavitte a fiúnak, az öreg asszony tovább beszélt:
— Az én szemem azt látja, prédikátor uram, hogy 

egészséges lett a beteg és beteg lett az egészséges.
Péczeli Király Imre vette a kucsmáját s komoran 

felelt, inkább magának szólva, mint Mézesnének:
— Én meg nem tudom, nem a sátán mesterkedik-e 

itten. Reggelfelé majd újra eljövök.
Ment s követte Szabó Pál uram. A sötét, csillag- 

talan éjszakában elindultak hazafelé.

II.
A tél elmúlt, eljött a tavasz. Nemes Marthon Szabó 

Pál uram egy vasárnap este a rendesnél sokkal előbb 
indult el az isterázsára. Mielőtt a városházán jelentkeznék, 
el kell kerülnie a város másik végére, hogy másnapra, 
hétfőre a szőlőjébe kirendelje két napszámosát. így tör
tént, hogy arra ment Bogyoszlainé asszony házacskája 
mellett, a kit a városban már lassacskán özvegy Bogyosz- 
lainé néven emlegetnek. Szabó Pál is szomorúan erre 
gondolt s Bogyoszlai Péterre emlékezett, az odaveszett jó
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komára. Milyen jó, hogy megmaradt a Miklós. A koma
asszonynak legalább mégis csak van valakije. Pedig beh 
kicsibe múlt, hogy nem került alája a Szent Mihály lova!

Már elhagyta a házat, a mikor egyszerre csak hallja, 
hogy a komaasszony a háta mögül ráköszönt.

Visszafordul, s látja, hogy ott áll a félig hehajtott 
kapu nyílásában.

— No, komámasszony, hát csak igy egymagában? 
A Miklós hol van ?

Az asszony keményen gyúrta a keze fejét, mintha 
igy akarná visszafojtani azt, a mi kikivánkozik a szivéből.

— Éppen azt várom. Még ebéd után ment el.
S belemeresztette szemét az utca sötétjébe. De a 

kit várt, csak nem jött.
— Valami baj van a gyerekkel? — kezdte faggatni 

a koma.
Bogyoszlainé szeméből kiperdült az első könny s 

vele megindult a panasz fojtogatott árja.
— Mióta fölépült, olyan ez a gyerek, mintha ki

cserélték volna. Nem bírok vele. Csak hálni meg enni jár 
haza. Azt is csak akkor, a mikor kedve tartja. A minap 
is hajnaltájban vetődött haza. Olyan ittas volt, hogy itt 
esett össze a kapuban. Mód nélkül az italnak adta magát. 
Hallom, hogy már a professzor uraiméknak is fogytán 
van a türelmük.

Erőt vett rajta a sirás. Nehány verset zokogott, 
majd újra kezdte :

— Mi lesz velem, mi lesz velem ? Olyan jónak
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indult. Olyan engedelmes, szelíd, jámbor, szorgalmatos 
volt. Azt reméltem, hogy bús özvegységemnek gyámola 
lesz s ihol ni, csak keservesebbé teszi soromat.

Marthon Szabó Pál szerette volna a szegény asszonyt 
megvigasztalni, de a mint kereste azt, a mivel vigasztal
hatná, olyasvalamire akadt, a mi szemrehányás formájá
ban szólalt meg' az ajkán :

— Lássa, lássa komámasszony, jobb lett volna, ha 
a télen Istenre hagyta volna, hogy meggyógyítja-e a 
Miklóst vagy sem. Hátha jobb lett volna, ha eltemeti?

Szegény Bogyoszlainé nem felelt. Komája még 
mondott valamit, a mi viga^íálás,’-A})iztatás akart lenni, 
de az asszony nem hallottá. Éliemétéígette magában, hogy 
nem lett volna-e jobb, ha akkor eltemeti a gyereket. S 
majd elállt a szive a rémülettől, á mikor azon kapta rajta 
magát, hogy ezen gondolkodik.

Észro se vette, hogy Szabó Pál már el is köszönt 
tőle és tovább ment.

A városházán már együtt volt az isterázsa. Mivel 
akadt a komáromiak s így az isterázsások között akkori
ban mutatóba már néhány pápista is, az egyik sarokban 
külön csoportba verődtek azok, a kik a helvéciai vallás
tételt követő gyülekezethez tartoztak. Péceli Király Imre 
prédikátor uram azon vasárnap délelőtti tanításáról folyt 
a szó. A szóvivő az öreg Kelemen Péter volt, a ki most 
is, mint mindig, a prédikáció egynémelyik darabját úgy 
el tudta mondani, mintha könyvből olvasná. Közben-közben 
egy-egy szentirási mondással, egy-egy énekverssel, hosszú
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életének egyik-másik tapasztalatával megtoldotta a prédi
kátor szavalt. Az ilyesmi azután alkalmat adott arra, hogy 
más is megszólaljon és megerősítse a mondottakat. Mert 
ellenmondásra senki sem gondolhatott. Mindenki egyet
értett abban, hogy a prédikátornak igaza van, ha a 
magyar nemzetre alkalmazza a zsoltáríró szavát: „Vajha 
az én népem hallgatott volna engemet és az Izráel az én 
utaimban járt volna, nyilván semmivé tettem volna az ö 
ellenségeket és az ó háborgatói ellen felemeltem volna 
az én kezemet." Igen, ha a magyar hallgatott volna Isten 
szavára, akkor ellenségei és háborgatói nem hatalmasod
tak volna el rajta. De mint egykor Izráel fiai, a magyar 
nemzet fiai is mind a mai napig a gonoszát cselekszik 
az Úrnak szemei előtt: hitvány bálványok előtt hajtanak 
térdet. Erről azonban már csak susogva beszéltek s köz
ben lopva sandítottak egyet-egyet a pápisták felé. Azt 
tartották, hogy a pápista bálványimádás miatt késlekedik 
az Úr szabaditása, de tudták, hogy mostanság, az tir 
1619. esztendejében olyan idők járnak, a mikor nem taná
csos az ilyesmit hangosan kimondani. Az öreg Kelemen 
át is irányította a beszéd rúdját más keréknyomba. Oda, 
ahova igyekezett a prédikátor uram beszédjének vége, 
hogy lássa meg minden ember, az igaz hiten levő is, a 
maga nyomorult és nyavalyás mivoltát és forduljon a 
Krisztushoz, a ki által egyedül lehet gyógyulása minden 
embernek, minden nemzetnek. Végezetre el is énekelték, 
mivelhogy annyira ide illett, Péceli Király Imre uramnak 
azt a szép énekét, amelyet nemrégiben szerzett:
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Kihez folyamodjam 
Kívüled, Krisztusom?
Ily beteg voltomban 
Nincs kitől gyógyulnom.
Ezer fekély rajtam,
Ki által tisztül jak?
Veszélyes veremből 
Ki ád szabad útat?

A pápisták közben már el is indultak az isterázsára, 
nem annyira azért, mert itt volt az ideje, hanem inkább 
azért, mert botránkoztatta fülüket az eretnek ének. S hogy 
az éneklők igy magukra maradtak, ajkukon bátrabban, 
hangosabban zendült meg a második vers:

Gyújtsd meg szövétnekét 
Áldott szent igédnek,
Virraszd fel lelkemben 
Napját kegyelmednek.
Igaz ösvényt mutass 
Szegényednek, nékem,
Hogy szent Felségednek 
Járhassak kedvében.

De ezzel meg is elégedtek, mert kötelességtudásban 
nem akartak elmaradni a pápisták mögött s ezért elindultak 
ők is, ki-ki a városnak abba az irányába, ahol az iste- 
rázsa reá bízatott.

Szabó Pál uram azonban menetközben halkan el
mondta a következő verset is:
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Várlak, Uram, várlak,
Reménykedő szivvel,
Miként a vigyázó 
Virradást vár éjjel.
Reám is jó reggel 
Hozd fel szép napodat,
Hogy serény elmével 
Holtig szolgáljalak.

S mivel megnyilallottak lelkiismeretének sebei, me
lyeket hirtelen haragvó és aggodalmaskodó természete nap
nap mellett felszakitottak, elmondta a negyedik strófát is: 

Samaritánusként 
Borral s olajoddal 
Gyógyítsd sebeimet 
Irgalmasságoddal,
Tébolygó juh vagyok,
Tégy jót velem, kérlek,
S nagy hálaadással 
Örökké dicsérlek.

Most ment el a tanulók háza mellett. Ez rossz uta
kon járó keresztfiát, a Miklóst juttatta eszébe, amikor az 
utca sarka felöl tülekedésnek, veszekedésnek zaját hallja.

— Takarodó után tilos korcsmába járn i! Nem tud
játok ?

— A tanulóházba visszük a bort. Ott isszuk meg.
— Mit törődünk azzal. Szabott végezés, hogy már 

tilos a korcsmába menetel. Ehhez szabjátok magatokat!
— Diáknak az isterázsa nem parancsol!
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— De bizony parancsol!
— No még mit nem ? Menj a dolgodra, mekegő 

szabója!
Most már csak csattanás, puffanás hallatszott, annak 

jeléül, hogy a nyelv helyett már az ököl beszél.
Szabó Pál uram már szaporázza is lépteit, hogy 

segítségére siessen társainak, amikor nyílik s csapódik 
háta mögött a tanulóház kapuja s hallja, hogy valaki már 
nagyokat botolva, majd futva iparkodik előre s dadogva 
kiáltja:

— Fiúk, ne hagyjátok magatokat! Csak azért is 
igyunk kivilágos kivirradtig!

Éppen hátrafordulna, hogy szembenézzen vele, a 
mikor az egy ifamodással már el is hagyja. Akkor látja, 
hogy az a Miklós 1 És részeg a gonosz fajzatja, hogy alig 
áll a lábán, majd belebotlik a kardjába.

Szabó Pál uram éktelen haragra gerjed. Megsuhog
tatja jófajta mogyorópálcáját, utána ered s veri, vágja, 
üti, a hol csak é ri:

— Adta bestye kölykó, ördög hírével járó farizeus, 
takarodsz haza ?

De a fiú se rest, kirántja kardját és nagyot, förtel
meset káromkodva fejbe vágja keresztapját.

Hangos, éles jajkiáltás verte föl az utca éjszakai 
csöndjét.

Elértette mindenki, hogy az egy léleknek e világtól 
való bucsuzása.

A sarkon abbamaradt az isterázsa meg a diákok
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civódása. A szomszéd házak ablakai riadtan csapódtak ki 
és álmos fejek bukkantak elő kíváncsian. Nyiltak a kapuk 
és gyűltek az emberek.

Hallatszott, a mint az emberek innen is, onnan is 
az éjszaka csöndjével mit sem törődve adják tovább egy
másnak a h irt:

— Megölték a nagy jámbor embert, Szabó Pált!
Szaladton szaladvást jött Nagymagyari Ágh Jakab

prédikátor uram. Ott volt a sarkában társa, Péceli Király 
Imre uram is.

Akkorra már nagy sereg ember gyűlt a holttest 
köré és rémült szemekkel bámulta. A piros vértócsa 
Szabó Pál uram galambősz feje körül még egyre nőtt- 
növekedett. Arca a fehér holdfényen egyre haloványabb lett.

Péceli ' Király Imre először a halottra meredt rá. 
Majd fölemelte rémült tekintetét és a gyilkost kereste. 
Ott állt a körön belül, két társára támaszkodva, akik még 
kezükben szorongatták az üresen maradt, nagy bugyogós 
boros korsókat. Az ittas ember bamba nézésével bámult 
a holtra.

A prédikátor küzdött, küzdött, végre kitört belőle:
— Istenem, Uram, rettenetes, ha nem a te akaratod 

leszen meg, hanem az ember akaratja.

IH.
Nagy nap virradt Komárom városára. Ma ritka lát

ványosságban van része a piacra gyülekező népnek. Ma
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nem garázda legényeket botoznak meg; ma nem parázna 
fehérszemélyeknek homlokára sütnek tüzes vassal bélye
get. Ilyesmiben minden pénteki napon gyönyörködhetik 
az, a kinek gyönyörűsége telik benne. Ma vér fog folyni: 
nemes Marthon Szabó Pál gyilkosát, Bogyoszlai Miklós 
diákot pallós által végzi ki a hóhér.

Már mind együtt vannak, a kiknek meg kellett je
lenniük. Lángoló vörös ruhában, szétvetett lábakkal ott 
áll a hóhér. Pallosára támaszkodik, két markával fogva 
markolatját. Arrább ott áll a halálraítélt diák. Beh fiatal 
és mégis meg kell halnia! Mellette az anyja, annak a 
zokogása bűg fel olykor-olykor és száll el bágyadt szárny
csapással az emberek feje fölött. Ott van Póczeli Király 
Imre prédikátor uram is, a ki majd az anyának, majd 
fiának mond vigasztaló szókat. Végül fölsorakoztak már 
szép renddel a tisztelendő, becsületes bírák uraimók és a 
tizenkét belső tanács is.

Az adott jelre a nótárius bele is kezd, hogy har
sány hangon fölolvassa annak rendje-módja szerint az 
Ítéletet: „Nemkülönben mikor a zsidóság Zakariás papot, 
Barakiásnak fiát az oltár előtt megölte, a mely nap a 
zsidók hét bűnt cselekedtenek, először papot öltek, má
sodszor törvénymagyarázó Dirót, harmadszor prófétát, ne
gyedszer ártatlan vért ontottak, ötödször az Úr házának 
pitvarát megfertöztették, hatodszor a szombatot hasonló
képen, hetedszer a kegyelemnek napját i s : ez a diák, 
Bogyoszlai Miklós is igy tett, mert nemes embert, bíróság- 
tartót, jámbor személyt, a városnak és az eklézsiának
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egyik pátrónusát, tökéletes jámbor céhbeli embert, ártatlan 
vért, vasárnap az isterázsán ölt meg!“

Eddig még figyelmesen hallgatták az emberek, de 
innen túl már megroppant a figyelmük. Úgyis tudták, 
hogy mi a kegyetlenül szószaporító Ítélet veleje. A hóhér 
meg a pallosa világosan beszélt. Egyik is, másik is köz
leni kezdte szomszédjával azt, a mi mondanivalója akadt.

Voltak, akiknek gondolatjaik és szavaik az országos 
dolgokkal foglalatoskodtak.

Egy iskolamester formájú, tudákos képű ember 
fontoskodva magyarázta szomszédjának, a ki szurtos 
kötényéről Ítélve, a vargák céhéhez tartozott:

— Rossz idők járnak, Torzsa uram! Csak hiába 
várjuk a békesség hajnalát. íme, megint föllobban a háború 
tüze. Tegnap hallottam Aloisius pátertől. Hiszen tudja, 
hogy a tudós jezsuita engem barátságára méltat. 6 
beszélte nekem, hogy az erdélyi eretnek-fejedelem, 
Bethlen Gábor fegyverkezik királyunk ö felsége ellen. 
A páter ezt bizonyosra veszi, mert kezébe került a kassai 
eretnek prédikátornak, Alvinci Péternek egy könyve 
— Querela Hungáriáé a cime —, amely már ide, Komá
romba is eljutott és amely nyilvánvalólag a fejedelem 
biztatására fölpanaszolja az eretnekeken esett sérelmeket. 
Félek, mester uram, nagy veszedelem kerekedik ebből. 
Aztán meg itten ö felsége kormánya alatt sem mennek 
a dolgok jó módjával . . .

A varga lebiggyesztette ajkát, fölvonta vállát:
— Szó ami szó : itt is nagy bajok vannak. A hajdúk
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olyan képpel járnak-kelnek, mintha mindenkit karóba 
akarnának vonni. A miatt háborognak, hogy már régóta 
nem kapnak zsoldot. Tőlem a harmadik szomszédban van 
egy csapszék : onnan hazamenet néhány hajdú az ablakom 
alatt kimondta, hogy ők bizony, ha ez igy megy tovább, 
a mint ideér, rögtön a fejedelem zászlaja alá állnak,, 
mert már jóllaktak az éhezéssel. Nem tudom, miért nem 
dobják oda ennek a hitvány népségnek idejében a zsoldot. 
Azt nem hihetem, a mit az eretnekek kárörvendve rebes
getnek, hogy magának ő felségének se volna pénze . . .

A nótárius az ítélet olvasása közben olyasvalamit 
említhetett, a mi belehasított Bogyoszlainé sehhedt, 
vonagló szivébe, mert a szegény asszony hangos zoko
gással fölsirt. Ez azoknak a figyelmét is visszatérítette 
arra, a mi a piac közepén történik, a kiknek gondolatai 
az elébb másfelé messze elkalandoztak.

A vérpadtól nem messze két tisztes asszonyság 
beszélgetett.

— Szegény asszony! (— sopánkodott az egyik. 
Bezzeg jobb lett volna, ha eltemeti a Miklóst a télen, 
a mikor olyan nagy beteg volt. Hallotta szomszédasszony : 
félbeszakította ott a fia betegágya mellett prédikátor 
urunk imádságát, a mikor azt mondta, hogy legyen meg 
Isten akaratja. Hogy ö azt akarja, maradjon meg a fia. 
No, megmaradt a fiú akkor s most, ihol, a hóhér csapja 
le a fejét. Nem jó, ha az ember beleártja magát Isten 
dolgába.

— Én meg azt hallottam — fűzte hozzá a másik,
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— hogy a fiú a tömlőében Istenhez tért. A hetyke, 
hányaveti gyerek olyan alázatot, töredelmet mutatott, hogy 
még a bírák uraimék kemény szivét is megindította. Ki 
van mondva, hogy különös kegyelem jeleképen a hóhér a 
fejvótel előtt nem fogja levágni a gyilkos kezét. Hallom, 
hogy a fiú órák hosszat áhítattal hallgatta Király Imre 
uram tanítását. Ó, áldja meg az Isten prédikátor urunkat 
hűségéért, amellyel még az ilyen eltévelyedett lélek 
ügyét is felfogja! A tömlöctartótól magától hallottam, 
hogy a gyerek, ha maga volt is, csak az írást olvasta és 
imádkozott. Mára virradó utolsó éjszakáját is imádságban 
töltötte . . .

A nótárius befejezte az ítélet olvasását. A bíráknak 
és tanácsbelieknek most holmi jegyzőkönyvet kellett alá- 
irniok. Sorban odaléptek a nótárius asztala elé, kezükbe 
vették a pennát és megfontolt kézvonásokkal odaillesz
tették nevüket a nagyfontosságú írás alá.

A zúgás, susogás elült. A nép lélekzetfojtva figyelte, 
a mi történik. A csöndben most egyszerre énekszó csen
dült meg. Bogyoszlai Miklós énekszóval erősítette szivét. 
Péceli Király Imre uramnak azt az énekét mondta el 
utolszor, amellyel tömlöcében reggeltől estig, néha meg 
estétől reggelig is annyiszor vigasztalta magát. Fiatal, 
érces hangja bátor szárny csapással szállt az ég felé:

Ne szállj perbe ón velem,
Óh én édes Istenem!
Mert meg nem igazulhat előtted lelkem, 
Kárhozatra kell mennem.

74



Bűneimnek töriből
És sáros fertőjéből,
Ments ki megérdemlett nagy veszedelmemből,
Tekints reám az égből.
Szent fiad haláláért,
Keserves nagy kínjáért,
Áldott szent vérének el kifolyásáért,
Kegyelmezz meg mindezért.
A hóhér készülődött, hogy tisztét tegye.
Bogyoszlai Miklós odalépett anyjához, hogy elbú

csúzzék. Megölelte, megcsókolta s szerető szóval így 
szólt hozzá:

— Édes anyám asszony, lelkem, vesse ki szivéből 
azt az Istennel perbe szálló fájdalmat. Nehéz órámban 
azt tapasztalom, hogy a Krisztus mindenre erőt ád. Arra 
kérem, kérjen az Úrtól csöndes, alázatos szivet.

Azzal odalépett a tőke elé. Szemét az égre emelve, 
karjait kitárva, fennhangon kiáltott:

— Uram Jézus, vedd magadhoz én bűnös lelkemetl
Letérdepelt és fejét lehajtotta a tőkére. Egyet villant

a hóhér pallosa: hátrafelé suhintott vele; másodikat 
villant: lecsapott vele a halálraítéltre. Bogyoszlai Miklós 
feje legördült a tőkéről a padolatra: nyitott szeme mintha 
most is nagy békességgel az égre tekintett volna. Csonka 
tostéből vastagon buggyant ki a vér és ömlött, áradt a 
tőkére, a padlóra. Vér folyt a vérért.

Bogyoszlainé a nagy fájdalom terhe alatt össze-
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roskadt. Teste, lelke vonaglott a kíntól. A prédikátor 
mellette térdelt és vigasztalta. Látta, hogy az emberi szó 
itt tehetetlen és ezért inkább csak az írást szólaltatta meg:

— A fiad él, mert hitt a Krisztusban, a ki azt 
mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, a ki én 
bennem hiszen, ha meghal is, él.*

— Szeret az Isten, ha meg is próbál keserves 
próbával, mert igaz, a mit szent fia által mond: „Mert 
úgy szerété Isten e világot, hogy az ö egyetlenegy szülött 
Piját adná, hogy minden, valaki hiszen ö benne, el ne 
vesszen, hanem örök életet vegyen.*

— Ne kételkedj Isten szeretető felől! így szól a 
sokat megpróbált Pál apostol: „Kicsoda szakaszt el min
ket a Krisztus szerelmétől ? nyomorgatás-é, szorongató 
keserűség é, üldözés-é, éhség é, mezítelenség é, veszede
lem é, fegyveré? Mert én bizonnyal elhittem, hogy sem 
halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek; sem 
hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők; sem 
magásság, sem mélység és semmi egyéb teremtett állat 
el nem szakaszthat minket az Istennek szerelmétől, mely 
vagyon a mi Urunk Jézus Krisztusban.*

A szegény asszony fölkelt. Nem volt szüksége a 
prédikátor segítségére. Mintha valami láthatatlan hatalmas 
kar emelte volna föl, úgy állott talpra. Fölállott és ki
egyenesedett csöndes méltósággal.

Fehér lepelbe takarva ott feküdt előtte a fia. Csak 
a nyaka tájékán sejttette az átszivárgóit vér, hogy a fő 
és törzs között rettenetes seb tátong.
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Eeátekintett és kimondta a nagy szót, az Istent és 
angyalait mogörvendeztető, a szivet meggyógyító nagy 
szót:

— Uram, legyen meg a te akaratod!
Kimondta a vérpadon . . .
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A KENYÉRNEK VALÓ.

Máté ev. 6, 11 : A mi m indennapi 
k en y erü n k et add m eg n ek ü n k  ma.

S^ombkötő Gáspár, a sárvári véghelyen 
vitézkedő huszárlegény eddigi kanyargós 
útjáról végre rátérhetett a hazafelé vivő, 
egyenes útra. Mert vele is csak úgy tör
tént, mint minden emberrel, aki nagy 

útra szánja rá magát. Amikor úgy Szent Miklós napja 
táján dolgához látott a tél, a sok őszi nedvességet föl
szívta, a földet keményre fagyasztotta s mindent — így az 
útakat is — vastag, puha hótakaróval terített be, elhatá
rozta, hogy fölkerekedik és elhozza a Csallóközből az ottani 
arató részét. De alig futamodott hire ennek, egyik ember 
a másiknak adta az ajtó kilincsét. Az egyik apjának- 
anyjának, a másik testvérének, a harmadik komájának
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küldött üzenetet vagy levelet. 8 mivel Sárvár és Komá
rom között a sárváriaknak sokféle atyafisága lakozik, 
nemcsak arra nem jöhetett, amerre ment, hanem még igy 
is hol erre, hol arra kanyarodott az útja. Égerszögen azon
ban már átadta a levelek és az üzenetek legutolját. Most 
már akár meg se áll hazáig. Mire leszáll az este, otthon 
lesz. Majd örül az asszony ! A gyerekek alighanem alusz
nak akkorra. Azoknak hamarább megnehezedik a szemük 
pillája . . .

A lovak kényeskedve rázták nyakukban a csen
gőt . . .  Jó kedvük volt, mert az útnak keményre tömö- 
dött haván könnyedén siklott tova a szán . . .  A földnek 
hatalmas, egész a látóhatár széléig érő hópalástja úgy 
csillogott, szikrázott a napfényben, ■ mintha millió meg 
millió apró gyémánttal volna telehintve . . .

Gombkötő Gáspár lelkén azonban sötét borulat 
torpad. Szomorú gondolatok felhői gomolyognak fölötte. 
A haza sorsa aggasztja . . .

Micsoda ember lehet az a bécsi király, a Ferdinandus 
császár? Bizonnyal kő van a szive helyén . . . Más
különben emberséges indulat gerjedne benne a magyar 
iránt. De Íme, még a vitézi rendet sem becsüli meg, 
amely pedig vérével védelmezi mind az ö magyar király
ságát, mind pedig egész birodalmát. Hej, felkopnék 
annak a vitéznek az álla, aki ő felsége zsoldjára várna! 
Legutóbb talán most egy éve járt a fizetömester Sár- 
várott Az is felére alkudta le a zsoldot s aztán se adott 
pénzt, hanem silány vörös posztót és uzsoraáron számí-
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tott kupa-sót. Milyen jó, hogy a magyar vitézség különb, 
mint ez a fizetség! De hiszen a magyar vitéz nem is a 
hitvány zsoldért forgatja a kardot! Hazájáért, nemzetéért 
hullatja vérét!

A magyar vitézségre való emlékezés megfeszítette 
kardforgató karja izmait és szemében fölgyujtóttá a re
ménység tüzét . . .

A hótakarón árnyék suhant végig. Föltekintett: 
réti sas kóválygott fölötte a levegöégben. Annak az árnyéka 
volt. Kerengett, kerengett, majd útnak eredt kelet felé . . . 
Kisérte ameddig a szeme bírta. Amikor el kellett válniok, 
a lelke egy nagyot lendült és Erdélyországban termett.

Ott bezzeg más világ, VÁmf 'Qtt van becsülete a 
magyar vitézségnek. Ott a magyar vitézség meg is mu
tathatja,, hogy éles kardja mire -képes. Hej, mégis csak 
más ember ül ott a trónon, mint 'Ferdinandus császár! 
Megvan annak a láttatja, ha egy fejedelem lábainak szö- 
vétneke Istennek igéje. Az Isten éltesse Bethlen Gábor 
ó felségét!

A bécsi király zsoldján vitézkedő huszár egyszeri
ben csak azon kapta magát rajta, hogy gondolataival 
mélyen benne gázol a hűtlenség bűnében. Menten vissza
parancsolta őket szive titkos rejtekeibe, de azok csak 
nagy vonakodva engedelmeskedtek. S neki nem volt szive 
rá, hogy kegyetlenkedjék velük . . . Szeme káprázva 
látta annak az országnak erejét, gazdagságát, boldogsá
gát, amely Bethlen Gábor ő felségét uralja. A szivét 
valami varázslatos erő oda, arrafelé vonta . . .  De amint
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győzelemhez volt szokva az odakünt való világban, győ
zedelmeskedett ebben az odabent való harcban is. Győzött 
szivében a magyar hűség !

Egyszer csak azon vette magát észre, hogy előtte 
van Szent Ivánfa. A falu szóién valaki nagyon megkésett 
a disznópörköléssel. Most lobbant föl a szalma lángja. A 
szélcsendes időben lassan, egyenesen szállt fölfelé a házak 
kéményeiből a kémények füstje. Mindez előre, hazafelé 
hajtotta gondolatait.

Nagy boldogan megint csak arra gondolt, hogy 
milyen tele kamrája lesz neki most. Mintha a törökben 
több emberség volna, mint a németben. Mert a német 
nem fizeti meg a köteles zsoldot, mig a török legalább 
hagyja, hogy a szegény magyar katona letegye a kardot, 
kezébe vegye a kaszát meg a csóphadarót és megkeresse 
a maga kenyerét. Semmi kétség, hogy ezt a jó esztendőt 
a török emberségének köszönheti. Amikor már itthon 
Sárvárott elvégzödött az aratás, lóra kaphatott és nyar- 
galtan nyargalvást ép jókor ért a Csallóközbe, ahol az 
ottani atyafiakkal egy sorba állva megkereshetett még 
egy arató részt. S mivel a kémek egész nyáron és őszön 
át azt a hírt hordták, hogy a töröknek esze ágában sincs 
a megmozdulás, szépen elvégezhette itt is, ott is a csép- 
lést. Most már jöhet ezután a bő esztendő után akár egy 
Ínséges esztendő i s ! Kibírja. Meg aztán sohase lehet 
tudni, hogy a katona-emberre hol, mikor, milyen sors 
leselkedik . . .
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. . .  Szent Ivánfa házai közül — a falu másik végén — 
most lépett ki az útra Virrasztó Sára, Fogas Márton hites
társa. Urai—Ujfalubaigyekszikapró.szapora léptekkel. Hogy 
asszony, csak kendőbe burkolt feje mutatja. No meg a ringó 
járásais.Bzen az is megösmorszik,hogy fiatal asszony.Pedig 
olyan nehéz, sárga katona-csizma van a lábán, hogy nem 
lenne csoda, ha attól csoszogva járna. Ez a csizma, meg 
az a nagy vörös köpeny, amelybe burkolódzott, azt is el
árulja, hogy katonának a felesége.

Láttál-e már szárnyon lőtt vadgalamhot? Siralom 
látni, amint gyötrődve vergődve veti magát egyik[helyről 
a másikra. Szegény asszony hozzá hasonlatos!

Hogy üti, hogy veri maját béna szárnyaival! Csak 
ne hitte volna, amit ígért az egyik is, a másik! Az egyik 
nem segit, mert nem tud, a másik, mert nem akar. Vagy 
a malackát adta volna el? Hiszen nagyon elkél az a kis 
zsirozó is . . . Most, ihol, itt a karácsony és nincs a kam
rában annyi, hogy a szent ünnepekre kenyeret süthetne! 
Mi lesz vele, mi lesz vele? Megszakad, bizonnyal meg
szakad a szíve, ha odafut hozzá valamelyik gyerek s éhes 
szemmel, könyörgő szóval mondja : „Anyám, éhes vagyok, 
ehetném!“ s neki akkor azt kell felelnie: „Fiacskám, 
nincs egy falat kenyerünk se . . .“

Rettegő lelke csapkod, egyre csapkod a szárnyá
val . . . Óh, ha fölrepülhetne, óh, ha szállhatna!

Minden máskép volna, ha itthon volna az ö lelke 
jó ura. Akkor az üres kamra láttára se szorulna össze 
szíve. De hiszen akkor nem is volna üres az a kamra.
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Az 6 urának két erős, szorgalmas karja megkereste, beren
delte volna a kenyérnek valót. Óh, miért is kellett annak 
az Istenét, fajtáját megtagadott gaz pribéknek épen ara
tás előtt lesre csalnia az egerszegi huszárokat! Akárki 
akármit beszéljen, nincs lélek a pogányban! Ha volna 
benne lélek, hitre már rég kibocsátotta volna. Hiszen az 
ö ura arcáról mindenki, aki nem vak, leolvashatja, hogy 
ritkítja párját az ilyen becsületes ember! Ha véres verí
tékkel is, ez összeszereznó és becsülettel megfizetné a 
váltságdíját . . .

Próbálja, újra próbálja a szárnyát . . . Mintha a 
reménység emelintené is valamennyire . . .

Az ujfalusi sógor bizonnyal megsegíti. Hiszen nem 
kell neki sok. Csak épen, hogy az ünnepekre süthessen. 
Ünnepek után megkeményiti a szivét és megint elmegy 
Égerszögre. Talán megint megembereli magát a kapitány. 
Nem hagyhatja éhen veszni jó vitézének a családját. . . 
Aztán nemsokára levághatja a malackát is. Felét meg
tartja, felét eladja. Azon megint vehet egy kevés kenyér
nek valót. így megtérül a mi kis jószágot föl kellett vele 
etetnie . . .  Jó lesz minden, csak most hallgassa meg a 
mennyei Atya az ö esdeklő könyörgését: add meg a mi 
mindennapi kenyerünket!

Megy, megy . . . Léptei alatt csikorog a hó . . . 
Szárnyaszegett lelkét majd a bátortalan reménység emel
geti, majd a kétségbeesés csapkodja kegyetlenül a 
földhöz . . .
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Gombkötő Gáspár örül, hogy már mögötte van 
Szent Ivánfa. Vígan suhogtatja az ostorát s nógatja a 
lovakat, noha azok amúgy is szaporán szedik a lábaikat. 
Megcsóválja a fejét: ép egy órát vesztett. No, de sebaj, 
Pákfáig most már meg sem áll. Majd ott etet meg ita t. . .

Már harmadszor fordítja visszafelé a fejét. Maga 
sem tudja, miért ? Ott felejtett valamit ? Aligha. Hiszen 
minden a kocsin maradt. Megvannak a takarók, kezében 
az ostor, itt van a tarisznya. A balta, amivel az új kise- 
fát faragta, az nem volt az övé. Azt a gyerek adta. A 
gyerek, amelyik szakasztott olyan, mint az 6 Perkó fia, 
csakhogy Palkó a neve.

Itt milyen jó hely volna a megfordulásra ! De minek 
fordulna meg ? Nincs ott semmi keresni valója ..  .

Hogy a Fogas Márton, az ö egykori jó kenyeres 
pajtása fogságban van ! S hogy épen aratás előtt csalta 
lesre az istentelen pogánya ! Világos, azért üres a kamra. 
Szegény pajtás! Igaz, annak még hagyján, mert azt nem 
hagyja éhen veszni a török — hiszen a pénze veszne 
vele oda — hanem az asszony, meg a gyerekek . . .  Mi 
lesz azokkal ? Furcsa, hogy azok a gyerekek pont olya
nok mint az övéi. A kis lány szakasztott úgy dajkálja a 
kis öcscsét, mint otthon az ő Anikója a kis Jancsikát. 
S milyen ügyes gyerek a Palkó ! Amint látta, hogy mi a 
baj, hogy a kisefa törött el, mindjárt elszaladt az udvar 
végibe és elhozta azt a husángot, amelyikből ép kitelt az 
új. Aztán milyen okosan elmondott mindent. . . Ejnye, 
ejnye, hogy szegényekre ilyen nyomorúság szakadt!
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Itt megint jó hely volna a megfordulásra . . • 
Nem is ment még olyan nagy utat. Innen még látja is 
a házukat.

Karácsony felé terelte gondolatait. Szerette volna, 
ha megcsendült volna lelkében egyik-másik szép, épüle
tes karácsonyi ének. De hiába akarta... Csak az az ige 
szólalt meg emlékezetében, amelyről Kiss Bertalan prédi
kátor uram múlt karácsony ünnepén prédikált: „Ebből 
tetszett meg az Istennek hozzánk való szerelme, hogy 
amaz ö egyetlenegy szülött Piát elbocsátotta Isten e 
világra, hogy éljünk ő általa . . .“ S amint az ige hang
zott lelkében, lelkének szeme megnyilt és látta Istennek 
egyszülött fiát, aki úgy szerette őt, hogy a menny fényes
ségéből leszállóit és szegénnyé lett érette . . . S amint a 
betlehemi jászolra gondolt, visszaemlékezett arra, amit az 
azelőtt való évben mondott el a prédikátor: hogy egy régi 
rege szerint ugyanabból a fából, amelyből azt a jászolt farag
ták, ácsolták az Úr Jézus számára a keresztfát is . . .  Alá
zattal gondolt arra, hogy az emberré lett Istenfia „meg- 
sebesittetett a mi álnokságinkért, megrontatott a mi bű
neinkért”. De most mind a teste, mind a lelke szemét 
lehunyta. Pir futotta el az arcát. Megértette, hogy ö nem 
emelheti föl tekintetét az érette megfeszitettre. Egyre- 
másra megszólaltak lelkében az igék: „Szerelmesim, ha 
az Isten minket így szeretett, nékünk is egymást sze
retnünk kell . . . Fiacskáim, ne szeressük egymást csak 
beszéddel és nyelvvel, hanem cselekedettel és valóság
gal . .  . Akinek pedig vagyop e világi gazdagsága és
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látándja az ő atyafiát valami nélkül szűkölködni és bé- 
zárándja az ő szivét az előtt, mimódon marad meg az 
Istennek szerelme abban ?“

Általúthoz ért. Megállóit. Most már tudta, hogy 
miért kell megfordulnia. Csak még mentegetödzni akart.

Hogy ő csak a vitézi sor állhatstlanságára gondolt, 
amikor ezt a másik arató részt is kamrájába akarta 
rakni . . . Hiszen, ami megesett Fogas Mártonnal, az 
vele is megeshetik bármikor . . . Akkor az ő asszonya is 
epesztenó magát gonddal, búbánattal . . .  Ha üres lenne 
az ő kamrája is, az az erős, nagyétű Ferkó gyerek kap
hatna-e minduntalan, amint ehetnékje támad, egy-egy 
karaj kenyeret? S a jó, ízes kenyérből szívesen kér egy 
második karajjal az Anikó is . . .  8 vigan majszolgatja 
a kenyeret a Jancsika is . . .

Elröstelte magát! Abbahagyta. Megfordult. Közébe 
csapott a lovaknak. Látszott, hogy azok nem szívesen 
indulnak visszafelé. Már nagyon vonta, csalogatta őket a 
messze távolból az otthoni istálló. De a pattogó ostor 
megérttette velők, hogy engedelmeskedniök kell.

Úgy látszik, nincs olyan nyomorúság, amelynél 
nagyobb ne rejtőznék valahol ennek a világnak vala
melyik zugában . . .

Erre gondolt Fogas Márton hitestársa, amint ott 
ült a sógor ágya mellett. Mert a sógor megint beteg. 
Újra elöfogta az a rút köhögés és most már ágynak is
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esett. S talán igaza is van, amikor azt mondja, hogy az 
utolját járja . . .

Ez nagyobb nyomorúság, mint az övé. Igaz, az 
épen megszegett kenyér ott van az asztalon, de mit ér 
az, ha halálán van az, aki megkereste . . . Hiszen az ő 
ura maholnap mégis csak hazajön . . . Az ő erős, egész
séges ura! Fekete Balázs, aki már Szent Mártonkor haza
jött, egész bizonyosra mondta, hogy a bég hamarosan 
hitre kibocsátja. Csak volna olyan bátor bizakodás az ő 
lelkében is, mint a sógorban, a sógorasszonyban . . .

Fölállt. Eddig folyton halogatta, hogy előhozza a 
kérését, de most végkép elállt a szándékától. Itt kérjen, 
ahol holnap talán már halotti torra készülnek ? Nem. Ezek 
a nyomorultabbak . . . Óh, de csak tudna bizakodni, 
remélni! Csak ne venné körül újra a reménytelenség 
sötét, vak éjszakája! Csak csillanna föl valami bizonyos 
reménységnek akármily halovány sugara! Holnap kenye
ret kell sütnie . . . Kenyér nélkül marad máskép kará
csony szent ünnepére . . .

A sógorasszony olyan jó kenyeret sütött . . . Úgy 
ízlett az a darab, amivel az imént megkínálta . . .

Mégis erőt vett magán. Készülődni, búcsúzkodni 
kezdett. Magára szedte az ura köpenyét.

Suttogó hangján megszólalt a sógor:
— Azt tartom, amit az- írás mond: „Aki az őtulaj

don Fijának nem kedvezett, hanem adta azt mi érettünk 
mindnyájan, mimódon nem adna ingyen az ő Fijával ne
künk mindeneket?" Ezért nem félek az utolsó órától
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sem. „Nékem mind életemben, mind halálomban nyere
ségem a Krisztus/ Az asszony és a gyerekek miatt sem 
aggódom. „Az árváknak attyok és az özvegyeknek őriző- 
jök az Isten . . .  Az árvákat és özvegyeket táplálja . . .“

Fogas Mártonná elköszönt és elindult hazafelé.
A sógoréknál valamennyire derengeni kezdett az 

ő sötét éjszakája, de most, itt, künn a határban megint 
csak ráborult a csüggetegség iszonytató sötétsége. Mintha 
a téli világ makulátlan fehérsége, egyszeriben vak fekete
séggé változott volna körülötte . . .

A lelke csordultig megtelt keserves panasszal:
— Óh Isten, óh Isten, miért nem hallgatod meg az 

én könnyhullatásos könyörgésemet: add meg nekünk a 
mi mindennapi kenyerünket 1 Miért adtál nekem magza
tokat, ha azt akarod, hogy éhen veszni lássam őket? Óh, 
miért is születtem e világra?

Mint a sűrű zápor, úgy hullott a könnye . . . Nagy 
fájdalmában úgy vert a szive, hogy azt hitte, megsza
kad . . . S a lelke nagy erőtlensége úgy rávetette magát 
a testére, hogy már alig vonszolta magát . . .

* **

Gombkötő Gáspár megint rajta van az úton, amely 
hazafelé visz. Dehogy is áll meg hazáig 1 Amig állt a 
Fogas Mártanék előtt, vetett a lovaknak a saroglyából 
egy nyaláb szénát. Elég az nekik ^Sárvárig!

Csak már otthon lenne 1 Hej ha még láthatná, 
hogy a gyerekek hogy vacsoráznak 1 A Ferkót 1 A Márton
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pajtás Palkója is úgy falatozik majd holnap az új siitésü 
kenyérből, mint ő. Az Anikó meg a Jancsika is úgy, mint 
a pajtás lánykája nieg fiacskája. Micsoda gyönyörűség is 
elnézni a gyereket, amikor kedve szerint jóllakhatik! 
Micsoda szivetszakasztó szomorúság lehet az, ha az em
bernek látnia kell, hogy éhezik a gyerek!

De bölcsen cselekedte, hogy azt a két zsák búzát 
annál a híres molnárnál elcserélte! A szegény asszony
nak őrletnie sem kell. Azon mód sütheti a kalácsot a szent 
ünnepekre . . .

Megcserditi az ostorát: hajrá Szellő, hajrá Vihar! 
S azok mennek is úgy, mintha szellőnek, viharnak sebes 
szárnya ragadná őket. Mintha nem is érné a földet, úgy 
repül a szán! A havas táj fölött messzire elszáll a 
lovak nyakán csilingelő csengő szava . . . Gombkötő 
Gáspár szivében is úgy cseng-bong az öröm, mintha ezer 
vagy millióm csengő szólna!

Majd csönd támad a szivében és megszólal benne 
a hálaadásnak méltóságteljes harangszava. Hálát ad annak, 
aki karácsony éjszakáján azért szállott alá a földre, hogy 
megmutassa az embernek, a keményszívű embernek: mi a 
szeretet! Hálát ad neki, hogy az ő csodatevő Szent Lelke, 
ime, csodát miveit az ö kemény szivében is ! Milyen boldog 
karácsonya lesz neki! Ha az övé volna akár a bécsi király
nak minden teli magtára, akkor sem lehetne boldogabb !

Nem is ment olyan nagy darabot, amikor éles szeme 
a messzeségben vele szembe jövő emberi alakot látott. 
Hamar észrevette, hogy katona. Nem telt bele sok idő, azt
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is meglátta, hogy bilincs van az egyik lábán. Hitre kibocsá
tott rab, semmi kétség. Annak az egyik lábán hagyják rajta 
a bilincset, hogy könyörületessógro induljon iránta az embe
rek szive s no is kételkedjenek benne, hogy csakugyan 
váltságdíjára gyűjtögeti az emberek adományát.

S amint közelebb értek egymáshoz, egyszeriben olyan 
öröm csapott Gombkötő Gáspár szivébe, hogy majdnem egy 
nagyot, hangosat kurjantott.

Fogas Márton volt. Ő az. Ráösmert. Ott van a nagy 
forradás a bal orcáján. Akkor vágta meg a török, amikor 
egyszer együtt vitézkedtek s neki a karjába fúródott egy 
bezlia gerelye.

Mit tegyen ? Szóba álljon vele ? Nem teheti. . .  Ha 
Márton megtudja, hogy Szent Ivánfán járt, kisül a dolog. 
Nem a világéit se . . .

Szemébe húzta báránybőr ;süvegét, köpenye gallér
ját fölvonta a füléig és egy nagyot vágott a lovak közé... 
Azok őrült iramainak eredtek...

Fogas Márton megállt az út szélén. Nem tudta mire 
vélni ezt a vad rohanást. Úgy zúgott el előtte a szán, 
mintha mesebeli táltosok lettek volna beléje fogva...

Mindazonáltal tisztességtudóan süvegéhez emelte 
jobbját. S amikor a szánon ülő rá sem hederitett* botrán- 
kozva megcsóválta a fejét. Bántotta, hogy nem becsülte 
meg a köszöntését.

A szán már jó messze járt, de ő még egyre füstölgőit 
magában:

— Ilyen a büszke ember ! Nem becsüli meg azt sem,
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aki vele egy renden van. Mert katona volt, jól láttam . . .
Sietett, de azért csak egyre töprengett ezen a furcsa 

eseton. Hogy büszke ember, mégsem volt neki elégséges 
magyarázat. Végre rájött a dolog nyitjára :

— Gonosz, fukar ember volt. Látta rajtam a bilin
cset . . .  Félt, hogy bele kell nyúlnia a pénzes tarsolyba. 
Ezért nem akart meglátni. . .

S kimondta az Ítéletet:
— Bizony, nincs a fukar emberben egy szikrányi 

emberség se . . .
S ebben megnyugodott.
Gombkötő Gáspár lelke pedig ezalatt fürdött a gyö

nyörűségben . . .  Már a karácsonyt ünnepelte. Látta magát, 
amint élete párjával és gyermekeivel együtt dicséri az 
Urat. Most már teljes szívvel örült ennek, mert már látta 
Fogas Mártont is, amint az is együtt örvend családjával 
az Úr Jézus születésének. Arra már rostéit gondolni is, 
hogy az asztalukon ott lesz a friss, az illatos kenyér, a 
foszlós bélű ünnepi kalács . . .

Szegény Fogas Mártonná hazaért. Olyan volt, mint 
a testet öltött szomorúság. A szeme csak könytelen sírás
sal bámult a világba, mert a könnyei már elapadtak. Alig 
állt a lábán. Odadölt a kapufélfának és egy nagyot sóhaj
tott. Egy nagyot a lelke legeslegmélyéröl. . .

Meglátta a Ferkó. Nagyokat szökollve futott feléje: 
— Anyám, itt a kenyérnek való!
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A szegény asszony nem értette. Úgy meresztette 
rá a gyerekre a szemét, mint aki nagyot hall. . .

Ugyanozzel az újsággal rohant feléje az Anikó i s :
— Anyám, itt a kenyérnek való.
Utána tipegett harmadiknak a pöttöm Jancsika:
— Ana, it a tenéjnet vajó !
Hiába, az anyjuk egyiküket sem értette meg. . .  A 

füle nem volt elkészülve ennek a hallására . . .  Csak az 
éhező gyermek keserves panaszát várta . . .

Anikó találta el, hogy mit kell tennie. Megfogta az 
anyját a vörös köpenynél fogva és vonta, húzta a kamra 
felé. S az ment, maga se tudta hova, roskatag léptekkel. . .

A kamrában csakugyan ott álltak szép sorjában a 
Gombkötő Gáspár tiszta, teli zsákjai. Az egyik nyitva volt. 
A ravasz ember még vissza is tűrte a száját: hadd lássa 
a szegény asszony azt a gyönyörű lisztet, amely olyan, 
mint a frissen hullott hó ! S mintha az a liszt meg is 
akart volna szólalni, hogy biztassa Fogas Mártonnót:

— Itt vagyok! Dagassz meg! Süss meg !
Fogas Mártonnéval egyet fordnlt a világ. Olyat, 

hogy először beleszédült, aztán föleszmélt. Eáborult a 
zsákokra. Újra megeredtek a könnyei. Sírt, hangos, búgó 
zokogással. . .

Az öröm könnyeit sírta. Azokat a könnyeket, ame
lyeknek a hullatása olyan édes gyönyörűség . . .

De az édes könnyek hamarosan megkeseredtek . . .
Óh, hogy miért nem hasad ketté lába alatt a föld 

és miért nem nyeli el nagy szégyenletében a feneketlen
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mélység! Óh, hogy perzseli, égeti, emészti az orcáját, a 
lelkét a szégyen tüzes pírja! Hogy ő hitetlen, káromló 
panaszszal támadt az ellen a csodatevő Isten ellen, aki 
meghallgatta mégis az ö kérését: add meg a mi minden
napi kenyerünket!

Mert ő nem kérdezte, hogy ki hozta ezt a minden 
szükséget elűző hőséget. Tudta: ez a jóságos Isten ingyen 
kegyelemhői való ajándéka!

Künn az udvaron békó csörrenése hallatszott. . .  
Majd még egyet csörrent és Fogas Márton a kamra ajta
jában állott. . .

— Az édes apánk, az édes apánk! — kiáltották a 
nagyobb gyermekek.

A - legkisebb riadt szemmel nézett rá. Nem ös- 
merte meg.

A felesége fölegyenesedett. Ránézett. Szemében ki
gyulladt az öröm lobogó, szikrázó tüze. Ráborult a vállára 
és megcsukló hangon vallotta neki és a nagy irgalmú 
Istennek:

-  -úgy van, ahogy a sógor mondta: „Aki az ö 
tulajdon Fijának nem kedvezett, hanem adta azt mi 
érettünk mindnyájan, mimódon nem adna ingyen az ő 
Fijával nekünk mindeneket ?“

S az ura ráhagyta, hogy úgy van.
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EGY BOKRÉTA ÉS HÁROM GRÁNÁTALMA.

társa Az a bibliát olvasta, ez a mesternek „Loci Commu- 
nes“ című tudós munkáját tisztázta.

A kert felé eső ablak nyitva volt. Rajta át barát- 
kozást kezdettek az ősz fáradt, bágyadt pompája és a 
munka, az elmélkedés hajlékának csöndes komolysága. 
Beáradt az őszi rózsák illata és összevegyült a könyvek, 
Írások, falak dohos lehelletével. . .  Behallatszott a hull- 
dogáló falevelek zörgése és összevegyült a könyvek ide- 
oda forgatott lapjainak zörejével, a betűket, sorokat rovó 
pennának sercegésével . . .

Szegedi Kis István fölemelte tekintetét a biblia

M áté ev. 6, 12 :
É s bocsásd m eg a  m i vé tke inket, 
m iképen  m i is  m egbocsátunk 
azoknak, a k ik  m i e llenünk  
vétkeztek .

etten ültek a bolthajtásos, kicsiny szobá
ban. Az asztal egyik végén Szegedi Kis 
István, a ráckevi gyülekezet prédiká
tora, vele szemben, az asztal másik

végén Skaricza Máté, hűséges segítő
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lapjairól és céltalan, üres nézéssel az ablak, a kert felé 
fordította. Látszott, hogy nem a kertnek minden színek
ben tarkálló őszi köntösében gyönyörködik. S csakugyan : 
lelkének szeme az ige szépségét csodálta csöndes áhítat
ban. Meg is szólalt:

— Csodálatos ige, amit itt olvasok Szent Pál apos
tolnak az efézusbeli gyülekezethez Írott levelének máso
dik részében, a tizedik versben !

Skaricza Máté föltekintett, majd letette a pennát és 
tiszteletteljesen várta a prédikátor szavait. Az a bibliát 
maga elé állítva, egyre emelkedő hangsúlylyal fölolvasta 
az igét, a mely álmélkodásra késztette :

— „Mert ö alkotmányai vagyunk, kik teremtettünk 
a Krisztus Jézusban a jó cselekedetekre, melyeket készí
tett az Isten, hogy azokban járnánk."

A bibliát lefektette maga elé és rászegzett tekin
tettel, inkább magának beszélve, mint Skariczának, 
szólott:

— Isten kegyelmét csodálom. íme, elkészíti szá
munkra még azokat a jó cselekedeteket is, amelyek felöl 
az az akaratja, hogy azokban járnánk. Olyan csodálatos, 
hogy szinte föl sem éri az ember értelme . . .

Skaricza várt néhány percig s a mikor látta, hogy 
mesterének már nincs több mondanivalója, újra kezébe 
vette a pennát és tovább irt. Néhány szót leírt és meg
szólalt a munkájában előrehaladó ember örvendezésével:

— Új fejezethez értem: Canones de excommuni- 
catione.
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SZEGEDI KIS ISTVÁN.





S újra íráshoz látott, halkan mondva az új fejezet 
kezdő szavait:

— Potestas excommunicandi penes ecclesiam est. . .
Szegedi Kis István nem szólt egy szót sem. Lelke 

az ige mélységeit járta . . .  Szavakba nem férő, csak a 
szivében zengő szavakkal a kegyelem teremtő erejét 
magasztalta, a mely előre elkészíti számunkra a mi jó 
cselekedeteinket. . .

Künn halk zizegéssel peregtek a fákról a cifra 
halotti köntösbe öltözött levelek . . .  Skaricza Máté seré
nyen, meg-megsercenö tollal irta idehenn a gyülekezetből 
való kiközösítésnek kánonait . . .

Valaki rátette kezét a .kilincsre. Rátette, de nem 
nyomta le. Látnivaló volt,- .‘ajógy.. tétovázik, benyisson-e. 
Végre határozott és az ajtó kinyílt.'

Örzse asszony volt, a prédikátor hitestársa. Halkan 
szólalt meg, de azért benne volt a hangjában a lelke nagy 
szorongása:

— Török jött a faluba. Az a kegyetlen Perviz vajda 
jött át Szolnokról, a ki kegyelmedet Pécsett oly ember
telenül meggyötörte. Keszi Gergely házához szállt. . .

Azzal bevonta maga után az ajtót. Nem volt sok- 
beszédű asszony. Ment a dolgára. De menetközben keze- 
fejét gyúrta és fölfohászkodott:

— Óh, Uram, irgalmazz a te szolgádnak és ne 
próbáld erején fölül!
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Szegedi Kis István fölállt. Most is, mint mindig, 
nyugodt, méltóságteli mozdulattal. A szive egyet se dob
ban sebesebben. Az ablakhoz lépett. Két karját a mellén 
keresztbe fonta és, mint a kinek nincsen egyéb dolga, a 
kertet nézte; azon tűnődött, hogy az ilyen lombj ahullató 
fa valósággal tarka álommá finomul ilyenkor, mintha nem 
is volnának messze elágazó, szívós ágai és kemény törzse, 
a mely még a fejsze acélját is próbára teszi; arra a kér
désre keresett feleletet, hogy ebben az elerötlenedett, téli 
álmára készülő világban mit keres a szépséges őszi rózsa. 
Ilyesmire gondolt és nem is hallotta, hogy Skaricza keb
léből sóhaj szakad föl és nem is vette észre, hogy a 
tanítvány abbahagyta az Írást és féltő szeretettel tekint 
föl rá.

Csönd volt a szivében, mert betöltötte Istennek az 
a békessége, mely minden értelemnek felette vagyon.

Tudta, hogy Istennek jó, kedves és tökéletes az 
akaratja és ezért szive teljességével azt akarta, a mit 
Isten akar. Most is, mint már annyiszor életében, kész 
volt akár arra is, hogy mártírhalállal pecsételje meg a 
Krisztusról való bizonyságtételét. S mégis a kertje köze
pén pompázó hatalmas tölgyfához hasonlatosan, rendület
lenül állott szivében az a bizonyosság, hogy az Úr most 
nemcsak a mártírhalálnak, de még a szenvedésnek pró
báját sem bocsátja rá. Alig több két esztendejénél annak, 
hogy a ráczkevi gyülekezetnek az élet igéjét hirdeti: ha 
az Úr másra bízta is az aratás munkáját, bizonyos, hogy 
ö még a magvetés munkáját sem végezte el. Sok a tenni

98



valója a Budán alól levő dunamelléki ekklézsiákban, 
melyek az ő tanító, rendet teremtő, viszályt eloszlat! 
szavára figyelmeznek. S ő tudja, hogy mindez félbe nem 
maradhat, mert mindezt az Úr bizta reá. Ha az Úr végét 
akarná szakasztani az ő földi munkálkodásának, nem is 
olyan régen kétszer is megcselekedhette volna. Hagy
hatta volna, hogy akár a tavaszszal, akár a nyáron a 
halálos veszedelem óráiban belevesszen a Duna vizébe, 
de, ime, az ő erős, csodatevő karja nem engedte, hogy a 
hullámok elragadják, a mélybe sodorják, hanem csodála- 
tosképen megmentette.

Mindazonáltal újra meg újra megszólalt szivében 
érces hangon a kérdés: mit akar Isten? Miért jött át 
Perviz vajda Ráczkevibe ? Aligha a szolnoki bég küldte . . .  
Az Ráczkevibe nem vajdától üzen . . .

A felhők közül most lépett elő a nap és fénye egy
szeriben elöntötte a kertet. Az ősz tarka szinpompája 
csak most bontakozott ki. A piros levelek izzani kezdtek, 
mintha tűz lobogna ereikben s a sárga levelek olyan 
ragyogásba kezdtek, mintha aranymíves verte volna ki 
őket sáraranyból. A szinek minden árnyalatát elnyelte ez 
a piros és ez a sárga. S a mikor a nap jobbja felől is 
félretolta a felhöfüggönyt és a kertet elárasztotta suga
rainak teljes özönével, úgy rémlett a szemnek, hogy ez 
a lobogás és ragyogás egyenest lángra gyúlad. Mintha a 
fák alatt a lehullott tarka lomb helyén tűznek az áradata 
hömpölyögne . . .  Mintha lángba borult volna a fák koro
nája és lassú lobogással nyúlna az ég felé . . .



Szegedi Kis István nézte mindezt, nézte . . .  S a 
tűzként izzó, lobogó kert láttára arra gondolt, hogy ennek 
a világnak tűzben kell megégnie. Akkor, ha eljön a 
Krisztus. S elébe tekintett az Bljövendőnek . . .  S a mint 
az mind közelebb s közelebb jött, mind közelebb s köze
lebb jött vele az a fehér fényesség, á mely mint óriási, 
végeláthatatlan felleg vette körül.. Szegedi Kis István 
egyszeriben csak azon vette magát észre, hogy az itélet- 
tevö Krisztus előtt áll s a nagy fehér fényesség körül- 
özönli s ő mindent, mindent lát a világánál . . .  Mindazt, 
a mi a múltban van, a mit cselekedett, a mit mondott, a 
mit gondolt; mindazt, ami most eltölti a szivét mint gon
dolat, mint vágy, mint szándék; s rettenetes : látja azt is, 
a mit az előtte levő időben még gondolni, mondani, cse
lekedni fog! Szemét lesütötte, pír futotta el az arcát, 
keserű bánat töltötte meg csordultig a szivét. . .  Három
szor megzuhintotta mellét és rettegő hangon szólt a 
Krisztushoz:

— Uram, légy irgalmas nékem bűnösnek 1
Maga köré tekintett és látta azt a nagy, megszám

lálhatatlan sereget, a mely vele együtt azon szemlesütve, 
azon mellzuhintva áll a Krisztus előtt és velük együtt 
könyörgött:

— És bocsásd meg a mi vétkeinket 1
A fehér fényesség szertefoszlott. Bibor-fény szü- 

remlett helyébe. Nőtt, növekedett pirossága, míg végre 
olyan lett, mint a vérnek bibora. Ráösmert: ez a Krisztus 
bíbor palástja. Micsoda hatalmas palást! Nincs mód rá,
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hogy ember fölmérje a hosszát, szélességét! S csodálatos : 
mindazt bétakarja, a mit a fehér fényesség megmutatott. 
S bétakarja nemcsak egynek, hanem tengernyi népnek 
múltjában, jelenében és jövendőjében. S ezoknek a serege 
nőttön-nő s látni, amint valami szellő fuvalma ezeknek 
életében is ráteriti a Krisztus biborpalástját mindarra, a 
mit a fehér fényesség megmutatott és megitélt. S hallotta, 
a mint az ő és mindnyájuk szivében zengett és zúgott a 
hálaadás himnusza . . .

Föltekintett és látta, hogy a Krisztus várakozó 
tekintettel néz reá. Ráeszmélt, hogy félbehagyta könyör
gését. Tovább mondta tehát:

— Miképen mi is megbocsátunk azoknak, a kik mi 
ellenünk vétkeztek.

A mint kimondta, sorra'elébe léptek, akik vétkez
tek ellene. Jöttek és mentek. Az egyik mint hirtelen 
tovasuhanó árnyék, a másik szinte testnek és vérnek 
valóságában. Nagy sereg volt. Az György barát, ki Tas- 
nádról űzette el, az meg mellette Perusics Gáspár, a 
kapitánya, a ki agyba-föbe verte s csizmája sarkával úgy 
megtapodta, hogy holt-elevenen maradt a földön. Bz 
Losonczi István, aki elől Temesvárról kellett menekülnie 
s a nyomában jön vezére Alonzó Perez, aki Békésről 
zavarta világgá. Sorban egymás után elléptetnek előtte: 
Mahmud, a pécsi bég, Dsafer, a kaposvári vajda, Furia 
Albert és gőgös, hiú felesége, Orsolya asszony. De mind 
a hogy jöttek, tovább is mentek. S a mint eltűntek, újra 
meg újra áhítattal szemlélhette a Krisztust és örvend
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hetett nagy örvendezéssel annak, hogy csodálatos bibor- 
palástja mindent, mindent bétakar . . .  Utolsónak Perviz 
vajda lépett elébe. Úgy, a hogy annyiszor látta Benedek 
deák házának tornácán. Apró, szúrós tekintetű szemében 
most is benne villogott a kegyetlenség. Balját most is 
csipejének feszítette, jobbjával most is görbe kardjára 
támaszkodott. Vékony szája szinte mozdult, hogy biztassa 
a hóhérlegény tisztét tevő akindzsit: rajta, ra jta ! S Sze
gedi Kis István hallotta, a mint suhog a korbács és érezte 
kínos-keservesen, a mint rácserdül a hátára . . .  Sajgó 
fájdalom vonaglott végig a hátán, a kiserkedö vér melege 
szinte a nyomába kúszott. . .  Mintha a négy év óta be- 
heggedt sebek fölfakadtak volna . . .

S a mint előtte állott kevély-kegyetlenül Perviz 
vajda, mint a csengő olyan tisztán szólalt meg lelkében 
az ige :

— „Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek 
az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok is nem bocsátja meg 
a ti vétkeiteket."

Perviz vajda most durva, gúnyos kacajra nyitotta 
meg száját. Bz volt a felelet arra, a mikor egyszer 
hangosan fölfohászkodott: Atyám, bocsásd meg néki, mert 
nem tudja, mit cselekszik! A kacaj megint megharsant. 
Akkor is ezzel felelt, a mikor egyszer feléje fordult és 
így szólt hozzá : Óh, ha még te valaha megösmernéd az 
én Uram Jézusom irgalmasságát!

Nem merte megtenni azt, a mi felől most már tudta, 
hogy meg kell tennie. Ettől a kacajtól félt. Ezért tétovázott.
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Perviz vajda csak állt, egyre állt előtte. A bibor- 
palástos Krisztus végkép eltűnt mögüle. Szívszorongató 
sötétség ásitott mögötte.

Lelke megtelt vággyal a Krisztus és az ö mindenre 
ráterülő biborpalástja után és így szólt:

— Uram, engedelmeskedem!
Megfordult. Skaricza Máté munkájába mélyen el- 

merülten dolgozott. Rászólt:
— Pihenj egy kissé, Máté fiam ! Menj ki a kertbe és 

szedj egy bokrétára való őszi rózsát. Elmegyünk és köszönt
jük a török vajdát.

Skaricza engedelmesen letette a tollat és fölállt. 
Könnyű volt kiolvasni szeméből a szeretet rettegését. 
Szegedi Kis István beletekintett a szemébe és nehéz jobb
ját rátette a vállára :

— Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk ? Kicsoda sza
kaszt el minket a Krisztus szerelmétől?

Skaricza kiment.
A könyves polc tetejéről három gyönyörű gránát

alma mosolygott le. Egymásután köntöse bö ujjába csúsz
tatta őket Szegedi és indult, hogy — mielőtt elmegy 
Keszi Gergelyékhez — megvigasztalja és megbátoritsa 
hitestársát.

*  *
*

Keszi Gergely a tornácon fogadta a prédikátort és 
segítő társát. Meglátta, a mint a kert felől jöttek az udva
ron át. Az arca vonásaiban, a hangjában a félelem, az 
álmélkodás, a feleletet kereső töprengés vegyült össze :
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— Nem tudom, mire véljem. Épen kegyelmedhez 
készült. Félnék, de olyan szelíd és alázatos . . .

Belülről éles asszonyi hang csattogása hallatszott. 
Keszi Gergely magyarázta:

— A napamasszony szapulja. Tudja kegyelmed, mi
lyen bátor fehérszemély. Az meg hallgatja . . .

S a mint mentek az ajtó felé, kihallatszott az asz- 
szony szava:

— Mondtam én mindig: nem Isten az a pogány 
isten. Hogy is volna az, a mikor ilyen embertelen az, a 
ki tiszteli. Tudom, nem félt attól az istenétől, a mikor 
Istennek ezt a szent emberét halálra kínozta. Csak az 
igaz Isten nagy kegyelme volt az, a mi megtartotta 1 
Aztán meg mindezt csak azért, hogy ezer forintot csikar
jon ki attól, akinek semmije sincsen . . .

A nagy indulatban sebesen pergett az asszony nyelve.
Keszi Gergely kitárta az ajtót. Szegedi Kis István 

belépett. A nyomában Skaricza a nagy bokrétával.
Perviz vajda mély meghajlással köszöntötte Szege

dit. Az lehajolt hozzá és fölemelte.
Egymás jobbját fogva szemben állott egymással a 

két hatalmas termetű ember. A szemük egymásra talált 
és egymásba mélyedt.

Perviz vajda — mig jobbját még egyre Szegedi 
tartotta a magáéban — balját az előtte álló és a jövevé
nyek láttára elcsendesedett öreg asszony vállára tette és 
megszólalt:

— Hiszen épen ez az, a miért jöttem. Azóta nin-
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csen nyugodalmam . . .  Eleinte csak éjszaka gyötört Mon- 
kar és Nakir, a mindenek Bírájának két kegyetlen osto
ros angyala, de nem telt bele sok idő és nappal sem 
hagyták abba. Mindenütt a sarkamban voltak: a portyán 
is, otthon lievertemben is és rettenetes markuk egyre 
serényebben suhogtatta az ostort. S az ostorcsapások alatt 
hovatovább sajgó fájdalommal telt meg lelkem, testem . . .  
Már-már azt hittem, hogy elhangzott Azrafil angyalnak a 
minden élőket előbb sirba döntő, majd a minden halotta
kat életre támasztó harsonaszava s már én is rajta járok 
azon a hídon, amely olyan vékony, mint a legvéko„yabb 
fonál és keskeny, mint a borotva éle. Ámde a mint oly
kor megdöbbent szívvel el is hittem, hogy rajta járok, 
azt is látnom kellett, hogy soha el nem érek rajta a 
paradicsomba. Mert hallanom kellett, noha hosszú ideig 
nem akartam hallani, hogy súlyos vádat emelnek ellenem 
kisérő angyalaim. S a mint mind jobban megértettem a 
vádat, mind jobban megkörnyékezett a szédülés és láttam 
hogy mind közelebb és közelebb jön az a perc, a mikor 
a keskeny pallóról alászédülök a pokol förtelmes mély
ségébe . . .

Szegedi Kis István eddig álmélkodó tekintettel hall
gatta a vajdát. Most azonban tiltakozó kézmozdulattal 
szelíd hangon félbeszakította:

— Hagyd, felebarátom . . .  A mi gyötrelem volt 
neked akkor, annak gyötrelem az elmondása is. Inkább 
engem hallgass meg. Békességes szívvel, szerető indulat
tal jöttem hozzád . . .
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De Perviz vajda a fejét rázta és csak folytatta:
— A mit el kell mondanom, azt el kell mondanom. 

Meg kell neked vallanom, hogy a kisérő angyalok mind 
jobb, mind bal oldalam felől egyre csak azzal vádoltak, 
amit ellened vétettem. S ép ez ellen rugódozott szivem 
minden indulata. Ha azzal vádoltak volna, hogy olyas
valaki ellen vétettem, a ki kegyetlen és gálád módon rám 
támadt és végigtiport rajtam : nem lázadtam volna így 
ellene. De perzselte és marcangolta szívemet ez a vád- 
hogy ellened vétettem, a ki alázatosan és szelíden tűrted 
el minden gonoszságomat és egyre csak áldottál engemot.

Szegedi Kis István most mintegy áldásra emelte 
két karját és újra félbeszakította a vajdát:

— Áldalak most is és megbocsátok neked szivem 
teljességéből. . .

És megölelte és megcsókolta a törököt. Az azon
ban kibontakozott karjaiból és mig arca még komorabbra 
vált, mint eddig, tovább mondta azt, a mit nem tudott 
elhallgatni:

— Hogy te megbocsátasz, azt tudom. Más az, ami 
szivemet gyötri. Csak hallgass meg! A minap portyán 
voltam. Hazafelé menet csapatommal egy általúthoz értem, 
ahol előző nap, a mikor arra mentünk, még állott Jézus
nak köbe faragott szobra. Azóta kidöntötte valaki s most 
ott hevert az út porában. Utóvégre lehetséges, hogy a 
saját embereim valamelyike cselekedte. Tudod, hogy a 
török ember nem szívelheti sem az írott, sem a faragott 
képet. S ott annál az általútnál történt az, a mi arra
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kényszerített, hogy ma eljöjjek hozzád. A mint odaértem 
a faragott képhez, a lovam visszahőkölt. Nem tudtam mire 
vélni. Elégszer megtapasztaltam már, hogy milyen bátor 
állat. De most semmi sem használt: sem a szép szó, sem 
a sarkantyú. S a mint a lovam ott egy helyben ágaskodva 
forgott, a szemem akaratlanul rászegeződött a Keresztre- 
feszítettnek az úton heverő faragott képére. Nem akartam 
hinni a szememnek: az arca vonásaiban a te képed 
mására ösmertem. Rámeresztettem a szememet s íme: 
megint csak a tövissel koszorúzott főt láttam. De alig 
rebbent egyet a szemem pillája, újra a té képed mását 
láttam a kereszten. Riadtan úgy belevágtam a sarkantyú
mat a lovam oldalába, hogy a szegény pára nagyot, fáj
dalmasat nyeritve a levegőbe szökött és levetett a hátá
ról. A földre zuhantam és a világ elsötétedett körülöttem. 
De csak egy pillanatra. A sötétséget menten fényesség 
váltotta föl és döbbenve láttam, hogy kellős közepében, 
ott a honnan szétsugárzott a nagy fényesség, a Keresztro- 
feszített áll s te ott térdelsz előtte, fejed mélyen meg
hajtva . . .  S a mint a szemem mind tágabbra nyilt, meg
rettenve mind többet láttam. Láttam — akárcsak akkor, 
Szolnokon — korbácsütésektől fölszaggatott, vérző háta
dat s láttam, a mint hullnak, egyre hullnak eleven sebe
idre a Keresztrefeszített könnyei. . .  Mire embereim talpra 
segítettek, eltűnt a látomás. A lelkem azonban még ma 
is háborog. Mert megértettem, hogy mit mondott nekem 
az a látomás. Most már tudom, hogy a mikor ellened 
vétettem, a Keresztrefeszített ellen vétettem. Lásd, ez áz,
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a mit tudni akarok: megbocsát-e nekem a Keresztrefeszí- 
tett is úgy, a mint te megbocsátasz ? Te bizonnyal túdsz 
felelni erre, hiszen a szolgája vagy, mártiromságot is 
szenvedtél érte . . .

S megragadta a prédikátornak mind a két kezét és 
mélyen a szemébe tekintett. Az állta tekintetét és meg
felelt neki:

— Ő megbocsát. Ő engesztelő áldozat az egész 
világ bűneiért. Ezért mondja a zsoltár Isten irgalmasságá
ról, hogy a mely távol vagyon napkelet a napnyugottól, 
oly messze veti tőlünk a mi bűneinket.

A vajdának még valami kérdezni valója volt. Lát
szott, hogy a szeme még mélyebben belefúródik Szegedi 
Kis István tekintetébe s két marka még jobban szorítja 
két csuklóját. így beszélt tovább:

— Jaj nekem, ha a sátán és a gonosz dzsinnek 
játszanak velem! Jaj nekem, ha mégis az az igaz, a mit 
a próféta hirdetett! Mindarra, a mi szent neked, kény- 
szerítelek: mondd meg nekem az igazat!

Látszott, hogy a szivében most áll a döntő csata. 
Minden szó, a mit kiejtett, egy-egy lépés volt a győze
lem felé.

— Igaz-e az, hogy Jézus a Magasságos fia ? Igaz e 
az, hogy Jézus a keresztfán az egész világért, értem is 
szenvedett ? Igaz-e az, hogy föltámadott és él és lészen 
eljövendő Ítélni eleveneket és holtakat?

Szegedi Kis István felelt. Szemében a vallástétel 
méltóságteli tüze lobogott.
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— Igaz! Nincsen senkiben másban idvesség, mint 
Jézusban. Mert nem is adatott emberek között ég alatt 
más név, mely által kellene nékiink megtartatnunk.

A kettő szemepárja még mindig egymásba mélyedt. 
Mintha a prédikátor szemének a lángja tüzet gerjesztett 
volna a török vajda szemében is . . .  Perviz most már 
mind a két kezével Szegedi Kis István jobbját szoron
gatta. Az a kézszorítás alighanem olyasvalamit akart mon
dani, a minek elmondására bátortalan volt az esetlen 
nyelv . . .

Szentegyház csöndje ereszkedett alá Keszi Ger- 
gelyék házára . . .  Talán a szivek is halkabban dobog
tak . . .  Mindenki hallani vélte a Lélek szárnya suho
gását . . .

Fönt az éghen Isten angyalainak ajkán fölhangzott 
az öröm hallelujája. Egy halkan zengő foszlánya eljutott 
talán a boldog, csöndes, ráckevi házba is . . .

Senkisem vette észre, a mikor kinyílt az ajtó és 
vaskos, piros pozsgás gyermek lépett be rajta. A prédi
kátor kisebbik fia volt, a Pista. Süvegét a kezében for
gatva állt meg a középen. Jóformán csak akkor látták 
meg, a mikor megszólalt:

— Apám uram, valami szomorú öreg asszony vár 
az ámbituson . . .

Meleg, sugárzó tekintettel nézett az apjára.
Perviz vajda odalépett hozzá és fejére tette a kezét:
— Áldjon meg az, a kinek az édes apád szolgál 1
S kis vártáivá megtoldotta az áldást:
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— Légy te is az ő szolgája!
Szegedi Kis István Skariczára tekintett. Az elértette, 

hogy a szomorú öreg asszony megvigasztalása az ő tiszte, 
de azért kérdő pillantással felelt vissza. Nem tudta, mitévő 
legyen a vajdának szánt nagy bokrétával, a mely még 
mindig a kezében volt.

Szegedi Kis István elvette tőle s átnyújtotta 
Perviznek:

— Szerető indulatom bizonyságául hoztam neked.. 
A kertem legszebb őszi rózsái. . .  Tudom, hogy a török 
ember szereti a virágot. . .

Most jutott eszébe a három gránátalma:
— S hoztam még valamit. . .
Egyenként szedte őket elő köntöse ujjából. Perviz 

vajda mosolyogva odatartotta egyik hatalmas tenyerét.
S ott állt az öles török vitéz. Jobb kezében a bok

réta, bal tenyerén a három gránátalma. Úgy örült, mint 
a gyermek . . .

Keszi Gergely napaasszonya úgy látta, hogy most 
már ö is megszólalhat. Szíves szóval hívogatta vendégeit:

— Terítve az asztal. Telepedjenek már le hozzá 
kegyelmetek . . .

S leültek. Kezdetét vette a lakoma, a milyet meg
kívánt a jeles-vendégnek, a vajdának kijáró tisztesség és 
a vendéglátó gazdának, a község első emberének becsü
lete. Az asztalnál ülők azonban nem annak örvendeztek, 
a mit a test kapott. Mohó, háladatos lélekkel az ige
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kenyerét fogyasztották, a melyet Szegedi Kis István a 
Lélek jóvoltából bőkezűen osztogatott.

Perviz vajda előre tekintett az útra, a melyre most 
lépett rá. A szive telve volt bátorsággal, a lelke bizako
dással. Tudta, hogy az fogja a kezét, a kinek adatott a 
hatalom mennyen és a földön.

*  *
*

Szegedi Kis István alkonyattájt indult el hazafelé. 
Megint esak a kertek alatt ment. Egy helyütt lekanyaro
dott a kis tölgyerdő felé, a hova gyakorta ellátogatott. Az 
erdő, igaz, kicsiny volt, de magasak és terebélyek a fák. 
Régóta állhatták már ott. Most is, mint annyiszor, arra 
gondolt, hogy ezek a fák mennyit tapasztaltak. Az unokái
nak elbeszélhetik a magyar mostan való elesett állapotát, 
szétszaggatott hazája szomorú so rsát... Akkorra bizony- 
nyal könnyebb lesz a magyar sora . . .  S milyen jól esnék 
most az ö szivének is, ha elmondanák neki, hogy Mátyás 
idejében milyen nagy, erős és boldog volt a magyar . . .

Szép volt a tölgyerdő. Lehullott leveleiből már piros 
szőnyeget teritett maga alá, de mivel még nem akart 
nyugalomra térni s szerette tarka őszi köntösét, valamennyi 
lombot még megtartott magán s igy fáinak a koronája is 
piros szinben pompázott. Minderre a pirosságra rábocsá- 
totta az alkony a maga rőt fényét s addig élesztette, addig 
melengette, mígnem biborveressé tüzesitette.

Az erdő fényes, izzó, bíboros pompájából megint 
odalépett Szegedi Kis István lelke elé a biborpalástos
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Krisztus látomása. 8 ő repeső örömmel köszöntötte. Már 
nem állott közte és a Krisztus között Perviz -vajda. Szem- 
től-szembe láthatta a Krisztust és ujjongva csodálhatta, 
hogy biborpalástja mint takar el az ö életében is mindent, 
a mit el kell takarnia. S a mint boldog szivvel gyönyör
ködött a szivet csöndesitő látomásban, egyszeriben csak 
még fényesebbre gyullad szemében az öröm tüze, még 
nagyobbat dobban örvendező szive: a Krisztus trónja zsá
molyán meglátta az őszi rózsából kötött virágbokrétát és 
a három gránátalmát. Megértette a mit megbékélt szivvel 
annak adott, a ki véresre ostoroztatta, azt a Krisztusnak 
adta. S a mint mindezt látta és megértette, szivében 
nöttön nőtt a békesség. Mintha a fényes látomás minden 
sugara reáhullott volna, úgy ragyogott előtte az ige: „Ha 
megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbo
csátja néktek is a ti mennyei Atyátok."

Ment, tovább a tarka, zizegő avarban. S a mint 
lassan lépegetett, lelkében újra megszólalt az ige, a mely 
reggel foglalkoztatta: „Mert ő alkotmányai vagyunk, kik 
teremtettünk a Krisztus Jézusban a jó cselekedetekre, 
melyeket készitett az Isten, hogy azokban járnánk." Most 
már értette. A megbékélés jó cselekedetét Isten elkészí
tette mindkettejükben. Az ő szivét megtöltötte az után 
való vágyódással, hogy megbocsásson, a kegyetlen török 
kemény szivébe pedig — csodák csodája! — beléplántálta 
a vágyódást magának a Krisztusnak bocsánata után . . .

Igen, az Isten mindent elkészít . . . Szegedi Kis 
István elért az utolsó fordulóhoz, a hol a Pista rohant
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elébe nagyokat szökellve. Kézen fogta a virgonc gyerme
ket és igy ment tovább . . . Vájjon gondolta-e, hogy ha 
a gyermek árvaságra jut, helyette az apja — Perviz vajda 
lesz? Mert két évtized múlva bizony igy jegyzetté be 
a bázeli universitas matrikulájába : S te p h a n u s  S e g e d in u s  
U n g a r u s  a u x i l io  T u r d c o . Kár, hogy a tudós férfiúnak épen 
akkor olyan sok dolga volt s ezért csak fél füllel hall
gatott oda arra, a mit neki az ifjú magister elmondott. 
Ha odafigyelt volna mind a két fülével, akkor megértette 
volna, hogy az a vitéz ember, a ki az ifjú Szegedi Istvánt, 
íme, idegen országokban is taníttatja, igaz, valamikor 
török volt, de csak valamikor, mert most már testestül- 
lelkestül Jézus híve és a magyar király zászlaja alatt a 
magyar hazáért ontja vérét.

Mire a prédikátor és fiacskája hazaértek, Ráczke- 
vire ráborult az este csöndje és sötétje. Itt volt az ősz, 
fogyton fogyott a munka: korán nyugovóra térhetett em
ber is, állat is. Csak itt-ott csendült föl egy-egy kolomp 
méla hangja. Csak innen-onnan világított egy lámpásnak, 
egy-egy mécsesnek bátortalan fénye.

Csönd volt Szegedi Kis István szivében. De a mint 
az este csöndjében a bokrok sötétjében kigyulladtak és 
szikrázva világítottak a szentjánosbogárkák, úgy az ő 
csöndes szivében is ott ragyogott az öröm és a hála.
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SZÉP, KERTES HÁZACSKA
Máté ev. 6 : 13: És ne 
vigy minket a kisértetbe.

■ zen az utcán is meglátszott, hogy Fehér
várait másfél századon a török volt az 
úr. Nincs itt már a kövezetnek semmi 

nyoma! Legföljebb az a két kőkocka 
maradt meg belőle amott a fal mellett. . . Szattyánból 
való hímzett papucs van közéjük szorulva, a melynek piros 
színét azonban fakóra szívta a nyári napfény. Valami 
menekülő török asszony veszthette el nagy siettében . . .

Darabó Péter belevágta szöges botját a földbe, 
egyet sóhajtot és így szólt ahhoz, aki utána jött, lovát a 
kötőféknól fogva maga után vezetve:

— Azt hiszem, egy pár évig még elszolgálja a 
lábam a fehérvári magisztrátust. Úgy sincs már sok hátra. 
Az édesapám sem volt hosszai életű . . .

Egyet legyintett a kezével. Aztán folytatta:
— S bizony kegyelmednek köszönhetem, hogy nem
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lettem féllábú koldus. Olyan füvet senkisem tudott, a 
milyent kegyelmed tett arra a csúnya sebemre.

A ló valami köbe botlott bele. Néhány szikra pat
tant ki a patkója alól.

Az öreg még nem fejezte be a mondanivalóját:
— Mondom is mindenkinek, hogy nincsen párja az 

olyan orvosdoktornak, mint Kovács Tatay György fövajda 
6 kegyelme . . .

Noha észrevehette volna, hogy az orvosdoktor fö
vajda gondolatai másfelé járnak s nem igen hallgat rá, 
csak tovább fűzte :

— Abban is igaza volt kegyelmednek, hogy a pös- 
tyéni hévíz tavaszidőn joDban használ, mint nyarat
szaka . . .

Lassan mentek tovább a gidres-gödrös utcán, a 
düledező félben levő házak között. Az öreg Darabó für
gén jártatta körben a szemét. Kereste, hogy miről beszél
hetne. Olyan ember volt, a ki még a siket, néma kővel 
is szóba elegyedik.

S csakugyan alig léptek néhányat, akadt mondani
valója. Az egyik háznak kinyílt a kapuja és asszony sur
rant ki rajta. Első pillantásra megösmerszett rajta, hogy 
török asszony. De csak a pruszliján, meg a papucsán. 
Az öv már magyar szoknyát szorított a derekára. Fátyol 
se takarta már az arcát, de élesszemű ember észrevehette, 
hogy még szokatlan neki a födetlen arccal való járás. 
Riadt, maga elé meredő tekintettel a fal mentén lopako
dott lefelé az utcán.
1
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Az öreg Darabó fejével egyet biccentett az asszony 
után és megszólalt:

— Török asszony. De az ura magyar. Már mint 
magyar lenne, ha el nem fajzott volna. De pribék lett a 
gaz. Kovács Gergely volt valamikor a becsületes neve. 
Bezzeg el is kotródott ám a törökkel! S itt hagyta az 
asszonyt meg a gyerekeket. . .  A cudar! Még szerencse, 
hogy a két gyereket a Jézus-társaságából való jó atyák 
elvitték nevelőbe . . .

Kovács Tatay Györgynek összébb rándult a két 
szemöldöke. Ép akkor, a mikor az öreg Darabó a Jézus
társaságából való ,jó“ atyákat említette. Aligha volt felő
lük egy véleményen vele...

Még egy darabig lefelé mentek, majd balra, más 
utcába kanyarodtak. Mindjárt az elején nagy romhalmaz
hoz értek. Majdnem egyenlő volt már a földdel. Mégis 
meglátszott rajta, hogy valamikor templom lehetett. Per
sze a kő legjavát már széthordták.

Darabó Péter megállt és magyarázattal szolgált:
— Nagyon öreg emberrel jártam errefelé a minap. 

Az azt mondta, hogy egyszer siheder korában itt járt 
Fehérvárott és akkor hallotta egy igen öreg embertől, 
hogy itt valamikor régen Szent Kozma és Demjén 
temploma á llt. . .

Azzal megelégedetten tovább ment. Alig léptek vagy 
tizet, célhoz értek. Az öreg Darabó szembefordult a ház
zal, a mely előtt álltak és rámutatott:

— Bz az. Maga Töttisch Gergely uram mutatta
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meg nekem, a mikor tegnap erre jártam vele. Azt mondta: 
ez Kovács Tatay György uram fővajda és orvosdoktor 
háza. Nagyon megörültem, mert szó a mi szó, csinos 
házacska. Kevés ilyen akad ehben a városban . . .

Csakugyan csinos házacska volt. Nem is illett a 
szomszédai közé. Hitvány, düledező viskó volt valamennyi. 
Ezeknek köszönhette, hogy első pillantásra csak a csinos, 
takaros volta tűnt szembe és nem a furcsasága. Mert 
bizony fura házacska volt. Leginkább valami apró, elhízott 
emberhez hasonlított, a ki térdig belesülyedt a földbe. 
Olyan alacsony volt, hogy a fővajda, a ki nem is volt 
valami magas ember, ha a karját megtoldotta volna a 
kardjával, könnyű szerrel bezörgethetett volna az emelet 
valamelyik ablakán. Kicsinynek is fökép alacsony volta 
miatt látszott. A széles kapu, a széles ablakok inkább 
arra engedtek következtetni, hogy belül elég térés. Külön
ben is a sarkon át átnyúlt még a másik utcába is. A leg
furcsább azonban az volt rajta, hogy fölfelé egyre széle
sedett. Az emelet jóval kijjebb ugrott a földszintnél. Sőt 
a sarkon az erkélyes szoba még kijjebb merészkedett. 
A ki oda telepedett, az három utcán jártathatta végig 
vizsgálódó tekintetét s noha meg sem kellett mozdulnia, 
még a fal mellett surranó macskát is láthatta. A nap
fény aligha sütött volna a szemébe, mert azt fölfogta a 
széles ormótlan tető. Ez a tető úgy festett a házacskán, 
mintha az a térdig a földbe süppedt köpcös emberke 
azzal tette volna magát még furábbá, hogy nagy karimájú 
kalapot csapott a fejébe.
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Kovács Tatay György nézte, nézte a házacskát. . .  
S az olyan barátságosan tekintett rá, hogy szinte rá- 
mosolygott. Örült neki, hogy ilyen tiszta, rendes, takaros 
ház lesz az ő hajléka. A piros tetőn egy cserép se hiány
zik . . .  Mindenütt ép a sárgára festett fal . . .  A kaput, az 
ablakrámákat nemrég festhették . . .

Az öreg Darabó elővette a nagy kulcsot és bele
illesztette a zárba. De a zár berozsdásodott és nem tu
dott az első szóra engedelmesen fölnyílni. A fővajda rá
akasztotta a kantárszárat egy a falból kiálló fáklyatartó 
vasra, hogy ő is megpróbálkozhassék. Akkorra azonban a 
zár engedett és nagyot csikordulva kinyílt. Darabó Péter 
mind a két kezével lenyomta a kilincset és betaszitotta 
a kaput. Azzal, mint a ki dolgát elvégezte, leült a kapu 
mellett való köpadkára.

— Míg fővajda uram körülnéz odabent, én majd itt 
kint sütkérezem a napon. Jól esik az öreg csontnak . . .  
Úgy se süt már sokáig ilyen szépen . . .

8 neki látott, hogy élvezze a szeptemberi napnak 
egyre bágyadó sugarait Előbb azonban megveregette a 
fővajda lovának oldalát, így akarván értésére adni a 
gazdájának, hogy a míg bent jár, gondját viseli.

*  *
*

Dohos levegő csapta meg a fővajdát, a mint a két 
lépcsőfokon lelépett a homályos kapualjba. De a mint le
ért és maga elé tekintett, ámulva látta, hogy a kapualja 
gyönyörűséges kertbe torkollik. El is érte már a rózsák
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bódító illata és ellenállhatatlan erővel vonta kifelé. S ő 
ment, mintha csak az volna a szándéka, hogy ezt a kertet 
megcsodálja. 8 alig lépett ki a kapu boltja alól, vagy egy 
lépésnyire tőle, rózsalugas fogadta. Elindult benne. A 
közepe táján kiszélesedett és egy pad arra bíztatta, hogy 
telepedjék le reája. Megtette. A pihenést nagyon meg
kívánta a teste is, a lelke is.

De nemcsak a pihenést kívánta meg, hanem azt is, 
hogy ne legyen egyedül. Szerelmes szíve megszólalt és el
hívta a kemenesaljai szegényes nemesi kúriából hittel 
eljegyzett hűséges menyasszonyát, Kósa Örzse leány- 
asszonyt. S az el is jött, mosollyal a szemében, mosollyal 
az ajkán s odaült melléje a napsütésben a mámorító 
illatot ontó rózsalugas alá . . .

Kovács Tatay György kezébe vette a kezét és 
boldogan igy szólt hozzá:

— Lásd, ez a mi hajlékunk. Milyen szép! Az én 
bátortalan szivem nem mert ilyet remélni. Reménységen 
fölül jó volt én hozzám mind az én Uram Istenem odafönt 
az égben, mind a király ö felsége odafönt Bécsben . . .

Örzse hozzásímult, vállára hajtotta fejét s ő hallani 
vélte, hogy a szíve a boldogságtól hangosan dobog. S 
ujjongott az ő szive is, hogy immár elmondhatja:

— Most már van fészkünk, a melybe beleköltözhe
tünk. Otthagyhatod a mostohádat . . . Amúgy is alig várja 
már . . .  Én meg végre megpihenhetek. Rám fér. Tíz év 
óta nincs megállásom. Harcolok a kardommal, gyógyítok 
a tudományommal. Áldom az Istent, hogy megkönyörült
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mindkettőnkön és puha, meleg, pihentető fészket készített 
számunkra . . .

Úgy tetszett neki, mintha az Örzse fölsóhajtott 
volna. Elértette és vigasztalni kezdte:

— Már most azon ne keseregj. Bizony igaz: össze
kerülhettünk volna mi már tizenhárom esztendővel ezelőtt. 
Akkor, a mikor hazakerültem Taliánországból . . . Akkor 
ültünk először így egymás mellett . . . Akkor még a ti 
kertetekben is megvolt a rózsalugas . . .  De az édes 
atyád előtt nem volt becsülete a személyemnek. Azután 
meg? Igaz, nőtt, növekedett a becsületem, de viszontag 
kellettél a mostohádnak a növekedő gyermekei mellett, 
így aztán ez vetett gáncsot a mi boldogságunknak. Most 
persze, hogy már az édes atyád sem él, a mostohádnak 
sincs már rád szüksége, bezzeg szívesen kiadja az útadat!

Elröstelte magát, hogy, ihol, noha vigasztalni akar, 
maga is kesereg. Visszatért tehát arra a csapásra, a melyen 
az imént elindult:

— Mondom, ne keseregj. Az Istennek csodálatos 
jósága által jól lett minden. Ne búsuljunk azon, a mi 
mögöttünk van; örüljünk annak, a mi előttünk van . . .

Megsímogatta az Örzse homlokát, beletekintett a 
szemébe és vizsgálta: vájjon fölgyullad-e újra szemében 
az öröm tüze ? Megnyugodott, a mikor látta, hogy gyullad 
s nöttön-nő a fényessége.

Fölkelt s így szólt:
— Jöjj, tekintsük meg a házat!
S elindultak, egymás kezét fogva. Először lent, a
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földszinten néztek körül. Az istállóban közös akarattal 
elhatározták, hogy a tehenüknek Rózsa lesz a neve, mert 
így hívták az Örzse édes anyjának a kedves tehenét s 
az méltó az emlékezetre, mert nagyon jó tehén volt. Meg
találták az aprómarhának való helyet is. Disznóólát termé
szetesen nem találtak, de, úgy vélték, hogy az udvaron 
levő egyik deszkafélszerből kitelnék ilyesmi. Majd lassan 
fölmentek a lépcsőn és ott is rendre elterveltek mindent. 
Hátul lesz az ágyasház, elől meg a két vendégház, mert 
kettő kell, semmi kétség. Az orvosdoktort néha messzi 
földről való beteg is fölkeresi, a kinek szállás kell, hogy 
megvárhassa, míg az orvosságnak foganatja lesz. Meg
állapodtak abban, hogy az egyik vendégház mellett lesz 
a vizégetőház, a hol készül majd a különféle fajta orvos
ság és áll a víztartó almáriom.

Az orvosdoktor itt üstökön ragadta az alkalmat, 
hogy menyasszonyát kioktassa jövendő tisztéről. Elmon
dotta, hogyan kell gondozni a különböző füveket, a melye
ket majd a fűszedő asszonyok hordanak a házhoz. Nagy
jából megmagyarázta a vizek égetésének a módját. S 
mivel nagyon elemében volt, rátért arra is, hogy az egyes 
vizeknek milyen gyógyító erejük van. A violaviznek 
használata az ember gyomrának hévségét meghűvösitL 
A farkasalma vize a bélpoklosságot gyógyítja. Az izsópvíz 
fülzúgást csöndesít és hurutot szüntet. A zsályavíz az 
aszúkórságtól szabadít meg. Az ökörnyelvfűnek vize az 
ember vérét megtisztítja s valamely ember agyvelője 
megveszett és megbolondult, igyék ebből és meggyógyul!
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Majd az ablakhoz léptek és elgyönyörködtek a kert 
szépségében. Fölülről is milyen szép ! Minden csupa rózsa! 
Úgy látszik, a ki ezt a kertet plántálta, csak a rózsát 
szerette, de azt szive teljes szerelmével szerette! Az 
ember számba sem tudja venni, hogy hányféle színű rózsa 
pompázik odalent! Csak nézi, nézi káprázva a gyönyörű
séges tarkaságot . . .

A mint azonban Kovács Tatay György a rózsákat, 
a rózsás kertet nézte, gondolata egyszeriben az ő jövendő 
házas életük rózsafája felé fordult. Azon is fakadnak 
majd bimbók, nyílnak rózsák . . . Ott lenn a rózsabokrok, 
rózsafák között szaladgál, játszik, kacag majd a kis 
Gyurka, a kis Örzse . . . S talán majd a többi is . . . 
Ha ad a jó Isten . . . S lopva a menyasszonyára tekintett, 
vájjon szól-e már az ö szivében is a reménység ezüst 
harangjának szava?

Szeme egyszeriben csak a napra tévedt s döbbenve 
vette észre, hogy mennyire eljárt az idő. Hiszen szabott 
órán meg kell jelennie a magisztrátus előtt! S nehéz 
szívvel belekezdett a búcsuzkodásba. S hogy megvigasz
talja a maga szivét is, biztató szóval vígasztalgatta az 
Örzsét, hogy hamarosan meg lesz most már az esküvő . 
De azért csak nem akart megcsendesedni a szíve . . . 
Mindazonáltal elbúcsúzott és ment. Lent már türelmetlenül 
várta az öreg Darabó. Lova, a Szellő is únta már a vára
kozást. Egyik első lábával gödröt vájt a talajba . . .

Annyi időt mégis vett még magának a fő vajda, hogy 
a lovát bekötötte az istállóba. Közben megakadt a szeme
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a sarlón, a mely az istálló ajtófélfájára volt akasztva. 
Egyet gondolt, leakasztotta, egy nyalábra valót vágott 
vele a kert magasra nőtt füvéből s odadobta a Szellő elé 
a jászolba . . .

Gyalogszerrel, szapora léptekkel indult a város
házára. Az öreg Darabó bicegő lépteivel messze elmaradt 
mögüle . . . * *

*

Kovács Tatay György uram éppen jókor ért a város
házára. Alig várt valamicskét s a magisztrátus rákerítette 
a sort az ő dolgára.

Középütt a nagy karosszékben Töttisch Gergely 
uram ült: a polgármester. Körülötte az érdemes tanács 
többi tagjai. Bizony meglátszott a tanácson is, hogy hiába 
került ki Fehérvár a török körmei közül, mert most meg 
a német kaparintja a markába. A tanácsbeliek között csak 
két magyar akadt: Töttösy László és Bende János urai- 
mék. Ott ültek egymás mellett az asztal végén.

A polgármester függő pecséttel ékes írást vett elő 
és átadta a nótáriusnak:

— Olvassa föl kegyelmed a király ő felsége leg
kegyelmesebb decretumát!

S a nótárius olvasta. A decretumban Leopoldus csá
szár és király a szokáshoz híven mindenek előtt elmon
dotta, hogy Isten kegyelméből mely országokon és népe
ken uralkodik. Majd megnevezte Kovács Tatay György 
gyalogos fövajdát és orvosdoktort, a kinek különös ke- 
gyelmességgel és jóakarattal hallgatta meg azt a kérését,
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hogy néki a pogánytól dicsőségesen visszafoglalt Fehér- 
várott, hűségesen vitézkedett őseinek egykori lakóhelyén 
legkegyelmesebben házat ajándékozzon. Ezt követte a fő
vajda érdemeinek elismerése és fölsorolása. Mindenek előtt 
az orvosdoktor tudományát és buzgóságát magasztalta a 
felsége. Elösmerte, hogy sok vitézének életét és testi ép
ségét mentette meg. Dicsérettel említette, hogy a szolgá
lattól sohasem vonakodott és a táborban olykor még éj
szaka is orvosságtudakozó levelekre való válaszokat íro
gatott. Majd különösképen válogatott szavakba foglalva a 
dicséretet, rátért arra, hogy Kovács Tatay György uram 
többet tett az elébe szabott kötelességnél. Kardot is fogott 
és azt vitézül forgatta. Itt következett mindama harcoknak 
a fölsorolása, a melyekben a fővajda az elsők sorában 
vitézkedett. Ott volt a párkányi győzelmes csatában és 
Esztergom visszavételénél. Kivette a maga részét Visegrád 
és Vác fölszabadításából. Érsekújvár visszavételekor súlyos 
sebet is kapott. Megsebesült Budavára dicsőséges vissza
foglalásakor is, de azon sebesülten is tette doktori tisztét. 
A rákövetkező esztendőben ott volt azok között, a kik 
Eger fokára újra kitűzték a magyar lobogót. A mohácsi 
csatában a Harsányhegy lejtőjén 6 is kergette a pogányt. 
Mindezoket a nagy érdemeket a király ö felsége méltá
nyolja, kérését teljesíti és egyúttal utasítja a fehérvári, 
magisztrátust, hogy számára illő házat szemeljen ki, a 
melyet immár ezen királyi adománylevél alapján Kovács 
Tatay György és a tőle származó nemzetség örök tulaj
donának tekintsen. ;
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A nótárius a hódolat áhitatos hangján olvasta el a 
felség névaláírását, majd hangjának még mindig tisztelet- 
teljes színezetet adva, — azoknak a méltóságoknak a nevét, 
a kik hivataluknál fogva szintén aláírták az adományozó 
levelet.

Mindezzel végezvén rákerítette a sort a decretum 
mellékleteire. Az adományozással kapcsolatos különböző 
nyilatkozatok, határozatok és rendelkezések voltak ezek. 
Ezeket már egykedvű, unott hangon olvasta a nótárius. 
A tanácsbeliek figyelme is meglankadt már. Meglátszott a 
szemük tétova járásán. Az egyik, Honor János odahajolt 
Traxler Andráshoz és valamit súgott a fülébe.

Az egyik írás olvasásánál azonban Kovács Tatay 
György riadtan fölneszeit. Félbe is szakította menten a 
nótáriust:

— Nótárius uram! Elvétette. Ha nem kegyelmed, 
valaki más. Rólam nem adhatott emberfia ilyen Írást. . .

A nótárius tágra nyílt szemmel bámult a fővajdára:
— Csak ösmerem a betűt? Itt a kegyelmed neve. 

S világosan meg van mondva, hogy az átkos eretnekséget 
megtagadta és visszatért az egy igaz katholika ekklézsia 
kebelébe. Különös dicsérettel még azt is megemlíti az 
írás, hogy „etiam poenitentiae laudabiliter se subiecit“, 
még a vezeklésnek is dicséretesen alávetette magát.

Kovács Tatay György a fejét rázta. Tűz gyulladt ki 
a szemében és komor, fojtott hangon felelt:

— Nem cselekedtem meg. A lelkem üdvösségét én 
is arra az igazságra fundálom, a melyet édes apám, nagy-



apám és másfél évszázad óta minden ősöm vallott . . .
Erre már a polgármester is közbeszólt:
— Tehát kegyelmed azt állitja, hogy a haeresist 

nem tagadta meg és ma is ahhoz ragaszkodik?
Keményen, büszkén csattant vissza Kovács Tatay 

György uram felelete:
— Azt.
A polgármester fölvonta a vállát és csodálkozó moz

dulatot tett a két kezével:
— Nem értem, teljességgel nem értem.
A nótáriushoz fordult:
— Olvassa csak föl nótárius uram Kollonits ő emi- 

nenciájának azt a rendeletét, a mely a múlt héten érkezett 
le ő felsége kancelláriájától!

A nótárius néhány pillanatig keresgélt az előtte 
fekvő iratcsomóban. Aztán megtalálta, a mit keresett. 
Messzire piroslott róla Kollonits bibomok pecsétje. A nó
tárius, — megértvén, hogy ennek az írásnak most döntö 
fontossága van, — lassan, minden szavának megadva a 
nyomatékot, olvasta föl. Pedig amúgy is nagyon világos 
volt annak az értelme. Kimondta, hogy a pogánytól vissza
foglalt Pehérvárott nem szabad tűrni a protestáns szekták 
letelepedését. Ezt mint ö felsége határozott akaratát adta 
tudtul a magisztrátus és hozzátette, hogy ez a szigorú 
rendelet éppen ezért semmiféle kivételt nem túr.

A polgármester megint a vállát vonta és a fejét 
csóválta:

— Félremagyarázhatatlanul világosan beszól mind
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a kettő: ő felsége legkegyelmesebb adományozó levele és 
a bibornok úr ő eminenciásának szigorú rendelete.

A polgármester és a tanácsbeliek néhány percig 
halkan, de azért elég izgatottan tanácskoztak, kettesben- 
hármasban összedugták fejüket, míg végre majd vala
mennyi erélyesen a fejét rázta. A polgármester erre ki
hirdette a szentencziát:

— Mivel kegyelmed maga jelentette ki, hogy az 
eretnekségben továbbra is megmaradni szándékozik, sem
misnek kell tekintenünk azt a nyilván hamis értesülésből 
származó írást, a mely szerint kegyelmed visszatért a 
katholika egyházba. Ilyen módon azonban szembekerültek 
egymással a király ö felsége adományozó decretuma és a 
bibornok úr ő eminenciájának rendelete, a mely szintén 
a király ő felsége akarata szerint intézkedik. Mi ezt a 
contradictiót ki nem egyenlíthetjük, hanem kérjük és várjuk 
a király ő felsége kancelláriájának döntését. Addig, míg 
ez meg nem érkezik, kegyelmedet természetesen nem 
installálhatjuk a ház birtokába.

Kovács Tatay György uram köszönt és ment. Künn 
a nap annyi fénnyel, meleggel fogadta, a mennyi csak a 
fáradt őszi naptól kitelik. De őt mégis hideg szellő bor
zongatta s a szeme elé sötét felhő ereszkedett. Szorongó 
leikéből előtört a könyörgés :

— Uram, ne vígy a kísérteibe!
* *

*

Észre sem vette, mióta ül már a kapu sötét, nyirkos 
boltja alatt. A kert napsugaras, illatos levegője nem csa-

128



lógatta. Arra sem eszmélt, hogy az idő eljárt, a nap már 
rég meghaladta a delet s jó lenne néhány falatot juttatni 
a nyomorult testnek. Hiába keseregte a teste, hogy éhes, 
nem volt rá érkezése, hogy meghallgassa. A láthatatlan 
ellenféllel viaskodott, a mely a saját lelke mélyéből go- 
molygott elő. Nem látta az arcát, nem hallotta a hangját, 
csak az ökle csapásait érezte. Állta a vele való harcot, 
noha ki-kisiklott a keze közül, mint az árnyék, mint a 
köd. Mégis remélte, hogy végtére lebírja.

A nap lefelé való útjának közepe táján járhatott, a 
mikor a titokzatos ellenfélnek mézes szavú, fortélyos eszű 
szövetséges társa akadt. Morogva, csikorogva bocsátotta 
be a kapu. A nyomába tóduló világosságot menten vissza, 
ki az utcára kergette. A jövevény óvatos, csoszogó lép
tekkel jött feléje. A mint eléje lépett és a kert felől való 
világosság rávetödött, megösmerte. Darasóczi Márton volt, 
a Jézus-társaságából való páter, a kivel harmadéve együtt 
vitézkedett Buda vára alatt.

A páter szokása szerint meghajtotta vállát és előre
tolta nyakát:

— Eljött a kegyelmed hálás barátja . . .
A fővajda nem emlékezett arra, hogy őket valaha 

barátság kötötte volna egybe. Sőt a viszontlátás egyenest 
kellemetlen volt neki. Ajkára is fagyott a köszöntő szó. 
A páter azonban tette magát, mintha észre sem venné.

— Nem tudom felejteni kegyelmednek hozzám való 
jóságát. Mintha ma is látnám, hogy patakzott a vér a ke

129



gyelmed összekaszabolt jobbjából, a mikor kivette a golyót 
az én sebemből . . .

Tenyerével egyszeriben a homlokára csapott:
— Csak ne kellett volna ma reggel messze, a vá

roson kivül a haldoklók sakramentumát föladnom egy 
megtérni kész haeretieusnak, a ki éppen bennem vetette 
bizodalmát. . .  Csak szót válthattam volna kegyelmeddel 
ma reggel . . .

Erre már megszólalt a fövajda. Megnyugtatni igye
kezett a pátert:

— Ha van kegyelmednek valami mondanvalój a, azt 
hiszom, még elég jókor rám talált.

A páter jobbik mutató ujjával nagy fontoskodva 
tiltakozó mozdulatot te tt:

— Ki tudja? Ha nem volnék az, a ki vagyok, talán 
azt kellene mondanom: már késő! Mellesleg szólva: abban 
bizakodtam, hogy a nótárius csak a decretumot olvassa 
föl, vagy pedig ha fölolvassa is azt a bizonyos írást, ke
gyelmed elereszti a füle mellett. így aztán csöndben el
intéződött volna minden . . .

Nagyon megörült, a mikor Kovács Tatay György 
rászegezte kérdő tekintetét. Egyet lépett feléje és halk, 
szinte susogó hangon folytatta:

—. Mert ón megmutattam, hogy nem puszta szó
beszéd az én kegyelmed iránt való háládatosságom! Mit 
gondol, doktor uram: aláírta volna a király ö felsége az 
adományozó decretumot, a bibornok úr ő eminenciájának 
manu propriája rákerült volna, ha nem kerül oda ideje-
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korán a királyi kancellária asztalára az az Írás, az a bi
zonyos írás, a mely szerint “kegyelmed töredelmes bűn
bánattal visszatért az egy igaz katholika ekklézsia kebe
lébe ? . . .  Versatus ember kegyelmed, mit gondol?

Kovács Tatay György nem felelt. Komoran magába 
mólyedt. Márton páter a hallgatásából arra következtetett, 
hogy melegszik a vas. Most is azon volt, hogy tompítsa a 
hangját, de azért kicsendiilt belőle, ha halkan is, a győ
zelem reménysége.

— Azt az írást az én tanúságtételem alapján adta
ki az illetékes hivatal. Szerencse, hogy történetesen éppen 
akkor jártam Bécsben, a mi^ory^ödkeriilt a kegyelmed 
instanciája. így aztán én pótfjÍKattáp},. a mi hiányzott 
mellőle . . .  -v

Megrázta a fejét és tiltak'özó-'-iaózdulattal maga elé 
tartotta mind a két kezét:

— Az az írás nem koholmány, nem falsificatum!
A dátum, igaz, az nem pontos, de ez ebben az esetben 
mellékes, tisztára mellékes . . .  Mert én az én declaratiom 
alkalmával egyszerűen supponáltam azt, hogy kegyelmed 
néhány hét elmúltával — s néhány hét sub spécié aeter- 
nitatis szóra sem érdemes — hallgatni fog az igazság, 
az okosság, a szive tanácsára . . .  Az a documentum tehát 
a színtiszta igazságot bizonyítja__

A páter még valamit akart mondani, de az torkán 
akadt, mert vad, egyre jobban nekiszilajodó kacagás 
vágott a szavába . . .  Az ő vékony hangját még csak el
szenvedte valahogy a csöndhöz szokott boltozat, de ezt a
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harsogó kacagást már botránkozva verte vissza . . .
A fövajda kacagott.
Kacagtában föl is állt . . .  A mint eleresztette a 

kardját, az egy dobbanással és egy zörrenóssel toldotta 
meg a kacagását. . .  A páter egyet hátrafelé lépett, mire 
6 meg egyet előre lépett és a páter vállára tette a jobb
j á t . . .  Jókora súlya lehetett a tenyerének, mert a páter
nek megroggyant a térde . . .

A fővajda megszólalt, de szavai között még ki-ki- 
buggyant belőle a kacagás :

— Bizony hazudik az a documentum! Megjárta 
kegyelmed, Márton páter! Kálvinista vagyok én s az is 
maradok! Még a föld se nyomja ki belőlem . . .

A keze jobban ránehezedhetett a páter vállára, mert 
az riadtan tekintett föl rá. Kapóra jött ez a fővajdának. 
Beleakasztotta a maga tekintetét a páterébe és így 
folytatta:

— A kegyelmed fajtája mindent tud . . .  Hát azt 
nem tudja kegyelmed, hogy az ón jó édes anyám annak 
a Kocsi Csergő Bálintnak a lánya, a kit kegyelmetek a 
lipótvári tömlöcben tüzes fáklyákkal vertek, a kinek a 
hátát a gályán szöges ostorral cafattá tépték . . .

A páternek sikerült valahogy kiszabadítania tekin
tetét az orvosdoktoróból. Csak egy pillanatra volt szük
sége. Elég volt ennyi ahhoz, hogy összeszedje magát. 
Mire föltekintett, szemében már a kárörömnek diadalmat 
remélő fénye villogott. A ki eddig nem vette volna észre, 
most bizonnyal észrevette volna, hogy az apró, meggör
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nyedt, villogó szemű emberke mennyire hasonlatos a 
macskához. Szakasztott úgy, mint a macska, kapott oda 
a fövajda karjához. Az ember szinte várta volna, hogy az 
fölszisszen reá, a mint a macskakarmok belevájnak a 
húsába.

— Igaz, orvosdoktor uram, én mindent tudok . . .  
De a múltat hagyom. A mi a múlt, az a múlt. Nekem is, 
kegyelmednek is fontosabb a jelenvaló. Mert lám, én 
tudom, hogy kegyelmed nagyon megkívánta ezt a házat. 
Jól tudom azt is, hogy miért. Azért, mert kegyelmed bele
fáradt a hadi szolgálatba. Nem is csoda, hiszen igazság 
szerint rokkantnak számit. . .  Azért, mert hol is pihen
hetne meg kegyelmed széles, e világon, ha nem itten ? Az 
apai örökség, a pápai házacska olyan szűk, hogy annak 
a szűk fedele alatt a másik két, idősebb testvére sem fér 
meg maholnap . . .  Azért, mert a kegyelmed menyasszonya, 
Kósa Örzse leányasszony már jó néhány éve vár az eskü
vőre. Nem csodálom, hogy a türelme most már fogytán 
van. Hallom, hogy a mostohája inkább ma zavarná 
világgá, mint holnap . . .

Lassan beszélt. Mint a mikor a kovácsnak nagyon 
tüzes a vasa és csak lassan, megfontoltan, hosszabb kö
zökben zuhintja rá a pörölyt. Azt hitte, tüzes a vas . . .

Kovács Tatay György egyet rándított magán. A 
páter elértette és eleresztette. Azt hitte, kibocsáthatja a 
karmai közül, mert tartja a szavainál fogva . . .

A fővajda föl és alá kezdett járni a kapualja hosz- 
szában. Márton páter most elérkezettnek látta az időt
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arra, hogy markába fogja az igazság élesre fent kardját 
és viadalra keljen a gonosz tévelygéssel, a mely fogva 
tartotta a fő vajda lelkét. Alakja megnyúlt, mintha meg
növekedett volna. A mint megszólalt, a hangja mind érceseb
ben csengett. Keze lelkes mozdulatokkal kisórte szavait. 
Bátran, határozottan sorra vette mind a vitás kérdéseket. 
Vájjon a hit dolgaiban egyebet nem kell hinnünk, hanem 
a mit Isten a Szent írásban élőnkbe adott ? Egy aközben
járó Krisztus, ki magát mindnyájunk váltságáért adta: 
tehát a dicsőült szentek nem lehetnek közbenjárók? Hol 
vagyon írva, hogy purgatorium nincsen ? A halottakért 
imádkozni és alamizsnát adni nem hasznos ? Csak két 
sakramentum vagyon ? Az úrvacsora szolgáltatása nem 
áldozat? S mind ezekre meg is felelt. Mindegyik kér
désre kimerítő és alapos feleletet adott. Nem fukarkodott 
az argumentumokkal. Teli marokkal szedte őket mind a 
Szent írásból, mind a szent atyák könyveiből. Ezenfelül 
szokása szerint most is hosszú passzusokat citált a nagy 
kardinálisnak, Petrus Pázmánynak az igaz hitért hada
kozó némely Írásából. Hogy a fövajda közben meg nem 
állt, hanem egyenletes, döngő léptekkel rótta végig a 
kapualját, nem zavarta. Bízott abban, hogy a súlyos argu
mentumok útat találnak a fülébe, az elméjébe. Csak az 
bántotta, hogy valahányszor a kapualja közepére ért a 
fővajda, egy-két léptének a visszhangja tompa, mély kon- 
gássá szélesedett. Alighanem ott volt a boros pincébe való 
lejárat. Újra meg újra megkísértette az a gyanú, hogy a fö
vajda ezen a helyen mindig keményebbet lép a kelleténél...
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Kovács Tatay György egyszeriben csak megállt. 
Megállt és ránézett a páterre. Nem szólt semmit. A mint 
Így némán rátekintett, Márton pátert majdnem kizökken
tette biztonságából. Szerencse, hogy akkor épen végére 
ért egy fontos argumentumnak. Egy pillanatig habozott: 
nem tudta, mitévő legyen. Végre úgy vélte, hogy minden
képen fején találja a szöget, ha így szól:

— Mindez elegendő matéria lesz a kegyelmed bölcs 
consideratiója számára. Holnap reggel újra eljövök. 
Akkorra választ kell kapnom. Mert holnap délben indul a 
staféta Bécsbe . . . Kegyelmeden áll, viszi-e a magisztrátus 
mai sessiójáról a protocollumot, a melyben benne van a 
kegyelmed declaratiója, hogy ragaszkodik az átkos eretnek
séghez. Ha holnap reggel azt hallom kegyelmedtől, hogy 
hajlik az igazság szavára, akkor más protocollumot visz . . . 
Már megbeszéltem Töttisch Gergely polgármester urammal: 
délig elkészül a z ! Ha nőm azt hallom holnap reggel 
kegyelmedtől, a mit hallani szeretnék, akkor ezt a proto
collumot viszi. . . Kegyelmed most már talán tudja, hogy 
akkor mi reménysége lehet . . .

Azzal ment. Kovács Tatay György föllólekzott, mert 
azt hitte, hogy elhagyta a kísértő.

*  **
Jött az alkony. Hozta magával a barna fátylat, a 

mellyel mindent betereget. Egy darabot mindjárt odaakasz- - 
tott a kapualja elé, mire odabent annyira sötét lett, hogy 
a fővajda is megsokallotta, Kilépett az udvarra. Fáradt
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volt . . . Ülő alkalmatosságot keresett. Visszaemlékezett 
a padra a rózsalugasban és fölkereste. Leült és elnézte, 
mint teregeti rá az alkony nagy serényen mindenre azt 
a lehelletszerü, láthatatlan és mégis látható barna fátylat. . .

Nagy egyedüliségében megint odahívta maga mellé 
a messze távolból szíve szerelmesét, Örzse leányasszonyt. 
S az eljött bánatosan lecsüggesztett fejjel. A mint rátekin
tett a fővajdára, annak összefaesarodott a szíve a fájda
lomtól. A lány nagy, barna szemeit siralmas vörösség 
köritette. A szemek fénytelenül meredtek rá. Már a könnyük 
is elfogyott talán. Sem bennük, sem az ajkon nem virult 
már a mosoly. Kegyetlen dér hervasztotta meg azt a 
szépséges arcot . . .

Kovács Tatay György torkát durva markával a 
fájdalom szorongatta. Nem tudott megszólalni. Örzse a 
hallgatását arra magyarázta, hogy ilyenformán ő kezdheti 
és elébe öntheti a szive nagy bánatát:

— Jaj, megszakad, bizonnyal megszakad a szívem 
a fájdalomtól! Isten látja lelkemet: nem magamérti 
kegyelmedért emészt a bánat. Nem ember az, a ki el nem 
ösmeri, hogy letelt a kegyelmed szolgálatának az ideje. 
A teste is, a lelke is rászolgált arra, hogy megpihenjen. 
Mint a betevő falatra, olyan szüksége van a csöndes, 
pihentető hajlékra. Arra ne is gondoljon kegyelmed, hogy 
másfele vállal hadi szolgálatot! Ugyan kinél? Ki tudja, 
igaz-e, hogy a kuruc fejedelemnek megújul a szerencséje ? 
Talán az sem igaz, hogy a francúz király már bent jár 
Leopoldus császár birodalmában! Erdélynek leáldozott a
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napja . . . Sohase álltassa magát kegyelmed azzal, hogy 
ott valaha még megvirad!

Kovács Tatay György föltekintett és belebámult az 
alkonyi homályba. Látta magát, a mint az országúton 
vánszorog. Gyalog szállt, mert h a j! kimélni kell a Szellőt, 
hiszen már az is megvénhedett. Szolgálatot keres . . . 
De kinek kell az a kard, a melyet megrokkant kar forgat; 
kinek kell az az orvosság, a mit olyan doktor kínál, a ki 
magán se tud segíteni ? Szíve összeszorult és mélyéből 
fájdalmas sóhaj szakadt föl . . .

Örzse leányasszony csüggeteg hangja újra meg
szólalt :

— ítéletbe ne vegyen kegyelmed! Megmondtam 
már régen: nem bírom sokáig! Mégis, elég sokáig birtam 
a szitkot, az átkot . . . Pedig nem kiméit sem élőt, sem 
holtat! Míg én áldom az én jó édes atyámat még haló 
porában is, ő egyre csak korholta, szapulta, hogy miért 
hagyott engemet rá leányfejjel csúfos örökségképen . . . 
Míg én imádságos szívvel gondoltam kegyelmedre, hol 
merre jár, milyen veszedelemben, melyik csatában, addig 
ö csak úgy szórta kegyelmedre az átkot, a miért egyre 
csak hiteget, holott nincs velem becsületes szándéka . . .  
Könyörgő szóval mondom, ne vegyen kegyelmed engem 
Ítéletbe: mi tagadás benne, elfogyott a türelmem . . .  A 
gyönge leányzó nem lehet olyan erős, mint kegyelmed, 
a katonaember!

Kovács Tatay György újfent fölemelte lehorgasztott 
fejét és megint az országútat látta. Most már kettesben
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róják. Két bús madárka, a kik már-már reményevesztetten 
keresik, hogy hol rakhatnak fészket maguknak . . . 
Vetődnek erre, vetődnek arra . . . Haj, keserű a bujdosó 
kenyere : akkor is, ha egymagában, akkor is, ha másod
magával eszi! Újra keserves sóhaj vergődött fel a szivé
ből s egyben megnedvesedett a szeme alsó héja . . .  De 
összeszorította az öklét és a szemét keményen kimeresz
tette : nem akarta, hogy kiperdüljön a könnye !

Örzse leányasszonynak még valami mondanivalója 
volt. Halkan, akadozva mondta e l :

— Nem magamért, nem is kegyelmedért, hanem a 
gyermekeimért szólok. Azokért, a kik még meg sem szü
lettek. Azokért, a kikre a kegyelmed szíve épen úgy vár, 
mint az enyém. Mi lesz velük, ha nyomorait földönfutó 
az apjuk, az anyjuk? Hol növekednek föl? Az ország
úton, az erdő sűrűjében, a rókák barlangjában? S a 
merre tekintünk, mindenfelé be van az ég borulva . . . 
Gustayus Adolfus, a nagy svékus király, Bocskay István, 
Bethlen Gábor, Rákóczy György már nem vitézkednek az 
igaz religióért . . . Gondolja meg kegyelmed, nem olyan 
idők járnak-e, a mikor csak titkon szolgálhatunk az Úrnak 
és külsöképen fejet kell hajtanunk a világ hatalmasainak? 
Összekulcsolt kézzel, könnyhullatva mondom: tekintsen 
kegyelmed a gyermekeire és úgy cselekedjék . ..

Kovács Tatay György tétovázva, bátortalanul pil
lantott föl. Félt attól, a mit látni fog. Szerette volna el
fordítani a tekintetét, de már megfogta és fogva tartotta 
szemét az a kínos-keserves látomás, a mely a jövőből
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elébe vetődött. A gyermekeit látta . . .  A Gyurkát és az 
Örzsét, meg még néhányat. . . Sápadtan, 'rongyosan mén* 
tek mellette és az édes anyjuk mellett, a mint faluról* 
falura, városról-városra, országról-országra bujdostak. 
Közben közben föltekintettek reá panaszos gyermektekin
tetükkel és a mint egyik tekintet a másik után bele
fúródott a szemébe, a szemén át a szivébe, szive gyöt- 
relmes fájdalommal telt meg, mig végre kibuggyant belőle 
a fájdalom tüzes árja s ő felhördült s hagyta, hogy meg
eredjenek és áradjanak a könnyei . ..

Már az est is eljött és fekete leplét teregette a 
kertre. Hamar elkészült a dolgával, mert az eget sűrű 
felhők borították és egyetlen csillag fénye sem zavarta. 
Olyan sötétség vette körül a fővajdát, hogy az Örzsét 
sem látta. De a mint fogta a kezét, érezte, hogy hulla
nak a keze fejére a forró, perzselő könnycseppek. Eleinte 
semmi sem zavarta az este mélységes csöndjét. Hama
rosan fölébredtek azonban a denevérek és halk suhogás
sal útnak indultak. A fövajda sötét, fekete gondolatokkal 
vívta nehéz harcát. S egyszeriben úgy tetszett neki, hogy 
a szivében, az elméjében is hideg, förtelmes denevérek 
röpködnek ide-oda. Megborzadt. Az ajka megmozdult. 
Valamit mondani akart. De mint a ki csak félig van 
imetten, félig az álom tartja fogva, nem tudta mit. Néhány 
percig küzködött. Végre megtalálta a szót. Fölsóhajtott:

—. Uram, ne vigy minket a kisértetbo !
Ebben a pillanatban fehér fényesség áradt bele a 

sötétségbe. Világosság támadt a fővajda körül. Odafordult
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az Örzse felé. Megdöbbent. Az iszonyat hidege csapott 
végig a testén, a lelkén. Rettenetes, hogy csak most látja 
meg! Ez nem az Örzse ! Csak hazug mása! Hiába válto
gatja a sírását, a mosolygását: sem a mosolygása, sem 
a sírása nem azörzsóé! Végigtekintett rajta tetőtől talpig 
s a mint leért tekintete a rokolya szélére, koromsötét 
éjszakában felvillanó villámsugárként villant föl benne a 
megértés. A rokolya alól undok lópata sötétlett elő . . .

Fölpattant és kemény öklét belevágta az arcába:
— Távozz tőlem kisértö !
Kacagva, vihogva tűnt el mellőle a feherszemély. 

A kerten hideg szél sepert végig. A hervadt rózsalevelek, 
az elszáradt falevelek tarka garmadában hulltak alá a 
földre.

Kovács Tatay György mélyet, nagyot lélekzett. 
Most már nemcsak vélte, hanem tudta is, hogy elhagyta 
a kisértő. * . **

Nőttön nőtt a fehér fényesség. Mintha valaki, a ki 
láthatatlan volt, nagy serényen hányta volna a fénykévé
ket a kertbe . . . S a hová a kévék hullottak, ott szét- 
bomlottak és messze elűzték a sötétséget.

Kovács Tatay György rászögezte kérdő tekintetét 
a nagy fényességre. Nézte, nézte, míg végre a fényesség 
kellős közepéből elébe lépett az, a ki megkisértetett hozzá 
hasonlóan, de a ki, íme, mégis szeplőtelen fehér köntös
ben áll előtte. S a mint nézte és csodálta a köntös cso
dálatos fehérségét, észrevette, hogy azt itt is, ott is tar-
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kitja valami. Meglátta és megértette, hogy vércsöppek 
azok, piros vércsöppek..  . S a szive újra megtelt a nagy 
örvendezéssel, hogy ura a Krisztus, a ki magát iránta 
való csoda-szeretetből megüresité, szolgai formát vevén 
magára, szerette mind a keresztfa haláláig és megváltotta 
nem aranyon, nem ezüstön, hanem az ö szent és drága 
vére hullatása árán.

A fővajda beletekintett az ő Ura szemébe és meg
értette, hogy ez a tekintet ezt kérdezi tőle :

— Fiam, bizol-e bennem ?
Hagyta, hogy az Úr tekintete fogva tartsa az ő- 

tekintetét és a szemén át a szivének szögezze a kérdések 
egész sorát:

— Bízol-e bennem, hogy én most is szeretlek és a 
javadat akarom? Bízol-e bennem, hogy, ha most meg is 
próbállak, nem próbállak erődön felül? Bízol-e bennem, 
hogy én gondolok a te megfáradott voltodra és készítek 
menedéket neked, a hol megpihenhetsz? Bízol-e bennem, 
hogy ón gondolok arra is, a kinek az életével én kap
csoltam egybe életedet? Bízol-e bennem, hogy én együvé 
vezetlek benneteket és gondom van arra, hogy valahol 
várjon benneteket a puha, meleg fészek? Bízol-e bennem,, 
hogy az ón szeretetem akkorra sem fog elfáradni, ha majd 
rád bízom azokat a gyermekeket, a kiket neked szántam ? 
Bízol-e bennem, hogy az én szeretetem ott fog virrasz- 
tani mindnyájatok fölött éjjel és nappal, borúban és nap
sütésben? Bízol-e bennem, hogy én, a ki boldog örökké
valóságot készítettem számodra, az én szerető gondolataim
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szerint intézem a ti arasznyi, ideigvaló élteteket is?
Kovács Tatay György megértett mindent, a mit az 

Úr kérdezett tőle. Nézte, egyre nézte az Urat. Látta hom
lokán a töviskorona nyomát is . . . Látta lábán, kezén a 
szögek helyét. . .  S a mint mindezt elnézte, nagy csön
desség támadt a szivében. Elhallgatott minden, a mi addig 

'sóhajtozott és kesergett, aggodalmaskodott és háborgott 
benne. Meghajtotta fejét és így szólt:

— Bízom benned, Uram Jézus!
Az Úr most megmozdult. A fő vajda föltekintett és 

látta, hogy az Úr fölemelt jobbjával valamerre mutat. Ö 
is arrafelé tekintett s a szíve csöndesen és bátran dobo
gott. Egy akaraton volt Urával.

Az Úr eltávozott. A fehér fényesség eltűnt. Egy pil
lanat és csak a holdvilágos éjszaka hideg pompája maradt 
meg belőle.

*  *
*

Vigan nyerítve köszöntötte gazdáját a Szellő. Mintha 
örült volna annak, hogy a gazdája újra rácsatolja a nyer
get . . . Néhány perc múlva már csöndesen poroszkálva 
vitte a csöndes utcákon át az új kapu felé.

A kaput őrző főlegény készségesen megnyitotta a 
kaput a fövajda előtt. Ösmerte. Volt már a keze alatt. De 
nem állhatta meg, hogy meg ne csóválja a fejét:

— Ejnye, de sietős útja van fővajda uramnak! Hogy 
még a hajnalt sem várja meg . . .

A Szőlőhegyen megállt Kovács Tatay György. Visz- 
szatekintett a holdfényben pihenő városra. Nem kellett



sokáig keresnie, hamar megtalálta a házat, a melyről már- 
már azt hitte, hogy mennyei Királya is neki szánta. Egy 
pillanatig elnézte, hogy milyen szép, kertes házacska ..  . 
De a szive nem fájt, nem háborgott.

Aztán újra elindult.
Az ősz jött vele szemben. A virághervasztó, lombja- 

hullató ősz. Rajta túl már közeledett feléje a tél is. A 
dermesztő, fagyasztó tél. Mintha már meg is csapta volna 
fagyos lehelleto . . .

S ő mégis bizakodó, reménykedő szivvel ment a 
maga útján.
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FEHÉR GALAMBOK, FEKETE HOLLÓK...
Máté ev. 8 :13 . D g szabadíts 
m eg  m inket a  gonosztól.

int a meredek hegyoldalon fölfelé 
kapaszkodó, megrakott szekér 
olyan lassan haladt előre az urak 
tanácskozása a lippai hadiszállá
son. Tóth Mihálynak, a földön

futóvá lett szegedi főbírónak merész projectuma körül for
gott a beszéd s a király ő felsége egyenes parancsára 
szembe kellett nézni a fogas kérdéssel, hogy rajtaütéssel 
ki lehet-e ragadni a török kezéből Szeged várát ? Közben 
azonban követ érkezett Ulemán bégtől, a lippai vár védő
jétől és eléjük lépett az a nagyon is szivük szerint való 
másik kérdés, hogy mindenkép megvárják-e itt Lippa vára 
alatt a velőkig hasító novemberi szélnek nyomában ha
marosan megérkező első havat, vagy pedig egyezkedjenek 
a béggel, a ki védi ugyan a várat fogyaték erejével, de 
mint ez a követség újfent bizonyítja, nagyon hajlandó az
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alkudozásra. Ám ebben a kérdésben sem jutottak egy ér
telemre . . .

Kínos csönd feküdt rá a hallgatóságra. A fővezér, 
Castaldó ő kegyelmessége azonban elég egykedvűen bá
mult bele a parazsas katlan tüzébe. Nádasdy Tamás ellenben 
a bajuszát rágta. Báthori Bonaventúra halkan sziszegett, 
mert mindenek tetejébe még a köszvény is kegyetlenül 
hasogatta lábát György barát türelmetlenül markolászta 
a tábori széke két karja végén kifaragott kutyafejeket. 
Végre ő törte meg a csöndet:

— Nem értem kegyelmeteket, teljességgel nem értem. 
Mit veszteglőnk itt? Arra várunk, mig a nyomorult 
pogány veszett éhségében még az utolsó macskáját és 
lovát is fölfalja? Egyezzünk meg vele. Mit bánom én, 
hordja el az irháját! Ötezerből — tegnap hallottuk — 
már úgyis csak ezerháromszáz van meg. Nekem a vár 
kell. Inkább ma, mint holnap . . .

Szétcsapta zöld mentéjét, mintha nagyon melege 
volna. Hangja még indulatosabbra vá lt:

— Aztán rajta, rontsunk Szegedre ! Annak vissza 
kell kerülnie a magyar király kezébe! Itt a főbíró uram 
kész projectuma: mit tétováznak kegyelmetek?

A sátor homályos hátteréből magas, szikár barát 
lépett elő. Eszéki Sebestyén volt, a szegedi franciskánusok 
perjele. A benne háborgó indulat csak azon látszott meg, 
llogy derekán a fehér kötelet görcsösen szorongatta. Tompa 
hangon szólalt meg:

— Azt mondom: könnyű kegyelmeteknek itt deli-
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berálni! Bezzeg, ha ott volnának a pokolnak abban a tor
nácában ! Micsoda gyötrelem volt az én lelkem számára, 
a mikor a Mátyás-templom oltáránál a szent misét szol
gáltattam s tudtam, hogy alig teszem ki lábamat az igaz 
Isten tiszteletére épített templomból, a szószékre lép a 
sátán átkozott követe, Vásárhelyi Pál és az eretnekség 
konkolyát hintegeti a lelkekbe.

Közel hozzá alacsony tábori széken ült a szegedi 
főbíró, Tóth Mihály. Válla közé húzott torzonborz fejével, 
indulattól villogó szemével, térdére szorított két öklével 
olyan volt mint egy oroszlán, a mely most készül ráug
rani az áldozatára. Hörögve tört elő belőle:

— Oh Uram, szabadíts meg az eretnekségtől!
Megindult újra a tanácskozás és most már hama

rosan elértek a határozathozatalhoz: Tóth Mihály projec- 
tumát elfogadták. Nyilvánvaló volt, hogy a király ó fel
sége is ezt akarja. Sokat nyomott a latban, hogy György 
barát is pártolta. Hiába, azzal is megnövekedett szavának 
a súlya, hogy a napokban megkapta a bíbort. Ulemánnak 
is feleltek: adja meg magát! A többi a győző dolga és 
nem a legyózötté.

Az urak szétoszlottak. Tóth Mihály megállt egy pil
lanatra a fővezér sátra előtt: nem tudta, merre induljon, 
Egyszerre csak a vállára csap valaki;

— Ejnye, főbíró uram, azt hittem, jobban tudja a 
miatyánkot!

Tóth Mihály megfordult. Nádasdy Tamás állt mögötte.
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A főúr nem ijedt meg a főbíró komor, dacos tekintetétől. 
Megmondta, a mit mondani akart: |

— Mert az utolsó kérés nem úgy hangzik: Szaba
díts meg minket az eretnekségtől, hanem igy: Szabadíts 
meg minket a gonosztól!

Majd meglágyult hangon folytatta:
— Azt tartom, igaz, a mit az írás mond: a bűn 

gyalázatjokra vagyon a népeknek. Ezért mindnyájunknak 
szükségünk van a gonosztól megszabadító Krisztusra. Pá
pistának, lutheristának egyaránt . ..

Tóth Mihály nem felelt. Elindult. A merre lépett, a 
déli verőfényen fehér galamb szedegette a lovak abraká
ból kihullott zabszemeket. Fölrebbent előtte. Néhány szárny
csapással fölemelkedett a magasba és egy-két pillanatig 
határozatlanúl kóválygott a főbíró fölött. Arra felé tartott 
azonban néhány holló fekete csapatja is. A fehér galamb 
riadtan kitért előlük és nekivágott a messzeségnek. A hol- 
hollók maradtak. Egyik kört a másik után írva le a 
levegőégbe, ott keringtek Tóth Mihály feje fölött. Sötét 
árnyékuk rávetödött és ott járt a nyomában . . .

*  *
*

Kegyelmes az Isten: fekete az éjszaka. A vastag, 
hóval terhes felhők mindent eltakarnak: a vékony karéjjá 
fogyott holdat is, a csillagokat is. A nagy sötétségben 
nagy a csönd. Csak olykor-olykor hangzik innen is, onnan 
is valami nesz, mintha mindenfelé evezők merülnének 
nagy óvatosan a Tisza vizébe. A mint figyel a fül, azt a

148



gyanút plántálja az ember elméjébe, hogy a nagy sötét
ségben nagy csöndesen sok-sok sajka siklik a Boszorkány
sziget felé.

A Boszorkány-sziget felső végén emberi hang hallik. 
Tompa, de meg-megmorajló. Olyan embereké, a kik nem 
szoktak a halk beszédhez.

— Kegyelmed az, János bátya?
— Én vagyok az, főbíró uram! Itt vagyunk mind

nyájan : hétszázan halászok . . .
— Négyszáz emberre való csónak jöjjön a parthoz, 

az öreg fűzfához ! Elöljáróba annyi megy á t . . .
Még egy-két fojtott hangon mondott parancsszó, aztán 

csönd . . .  Csönd vagy félóra hosszat. . .  Akkor a péter- 
váradi kapu irányában nehéz léptek alatt dobban a sánc . . .  
Az árok oldalán recscsen, pattan a cserje . . .  Egy-egy da
rab föld dübörögve lefelé indúl. . .  Lent itt is, meg 
amott is csobban a víz . . .  De mi az? Vad orditás a kapu 
felól. . .  Kopja csattan és nehéz test puffan a földre . . .  
Még egy ordítás . . .  De már csak az Allah fele fór ki a 
torkán . . .  Csattog a kard, csattan a buzogány . . .  Égy-egy 
hördülés . . .  Aztán csönd . . .

Csikorogva megnyílik a kapu és beözönlik rajta 
Tóth Mihály és Nagy Ambrus négyszáz hajdúja:

— Éljen a király ! Szabad vagy Szeged !
Óvatos, csitító hangok hallatszanak. Némelyek ag

godalmaskodva kérdik:
— Hol vannak a spanyolok, a németek, a huszárok ?
Kacagva, kérkedve felel rá a hajdú:
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— Mit tudom ón ? Majd ideérnek, mire mi végez
tünk ! Ötezer hajdú nem elég kegyelmeteknek! A török
nek alighanem elég . . .

Rettenetes éjszaka! Bárcsak megviradna! Bárcsak 
sohase viradna meg ! Bárcsak megviradna, hogy az asszony, 
a gyermek el ne botolnék az ura, az apja holttetemében 
s szét ne tiporják, a kik fölötte viaskodnak ádáz haraggal! 
Bárcsak sohase viradna meg, hogy ember szeme meg ne 
látná, a mi borzalmat itt az ember vad dühe végbevisz! 
tfön a hajdú százával, ezrével. . .  Mindent elönt, mint a 
Tisza áradása . . .  Mintha nem is ötezer, hanem tízezer, 
százezer volna! Fut a török! Egy csapat.föl a várnak 
veszi útját, az élén ott lohol a vezér, Héder bég fél
meztelenen s hangosan kesereg, hogy fia, a szép Rusztem 
a hajdúk kezébe került. Boldog, a ki bejut a várba! A 
legtöbbje kint szorúl. Merre fusson ? Majd mind fegyver
telen. Rohan vissza a városba, le a Tiszához! Útközben 
is, odalent is veri, vágja, öli a kard, kelevéz, lándzsa, 
tagló, fütykös, bicska . . .  Fegyverek zörgése, asszonyok 
jajja, sebesült nyögése, gyermek sírása, haldokló hörgése, 
pogány üvöltése, hajdú káromkodása szörnyű hangzavarrá 
olvad egybe . . .

Első kakasszóra csöndesedik a harc A ki török 
kívül van a váron, az vagy a nádasban bújdosik vala
merre, vagy vérében holtan hever az utcán. S jól is van 
ez így. Akadt a hajdúnak más dolga, drága dolga. Szájról 
fülre jár a biztatás:

— Jöszte pajtás, áll az ingyen vásár!

150



Hamarosan akadnak olyanok, a kik egyet s mást 
már kitapasztaltak.

— Kinek kell posztó ? Garmadában áll a Kamazán 
boltjában . . .

Tele is van a Ramazán boltja. Itt most kiki ehhez 
a regulához tartja magát: magad uram, ha szolgád nincsen. 
Kopjával mérik maguknak a vitézek a gránátposztót, a 
skárlátot, a brabanti kelmét . . .  Nem a fizetés kedvéért 
van ez így. Csak azért, hogy a körülötte szorongó bajtár
sak Ítéletbe ne vegyék, mintha nem tudna mértéket. Az 
öreg Ramazán nem tartja a markát. Holtan fekszik a 
küszöbön . . .

— Ejnye pajtás, micsoda szép kárbunkulus ragyog 
a kucsmádon!

A ki igy szól, jól teszi, ha hamar elindul arrafelé, 
a merre a pajtás mutat s ugyancsak szaporázza a lépteit. 
Későn érhet a Mehmed boltjába. Ott van csak keletje a 
portékának, az arany-ezüst marhának, a sok gyöngynek, 
drágakőnek! Csak kerülne szabó valahonnan, hogy men
ten fölvarrná az ember mentéjére, dolmányára a szép 
drágaköves gombokat !

— Ez aztán a kard, pajtás! Nézd, hogy hajlik a 
pengéje! Dobd el azt a rozsdás vaskót: szemesnek áll a 
világ!

Csoda, ha az ilyen biztatás nem hiábavaló ? Meg is 
telik az Ibrahim Iliász boltja . . .  Jól cselekedte a görög
ből pogánynyá vedlet kalmár, hogy idehordta egy halomba 
a damaszkusi fegyverkovácsok annyi remekét! Legalább
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olyan fegyver kerül a hajdulegény kezébe, a milyen 
megilleti.

A hol ilyen olcsó a vásár, nagyon megjön az ember 
vásárolhatnékja. Kellene ez is, az is . . .  Ilyen bolt hol 
van ? Ilyet a török nem árult ? Hamar akad valaki, a ki 
fején találja a szöget:

— Van a lutheristáknál! Lássuk! Pártjukat fogta 
a török: az is ellenség !

Azzal indulnak . . .  S már rabolja is a magyar a 
magyart. . .  Annak a lábán már a Szűcs Pál uram reme
kelte kordován csizma ropog . . .  Ennek meg új suba van 
a vállán: a himet rajta alighanem Babos Márton varrta. . .  
Az a vég patyolat pedig, a mit az a hosszú legény szo
rongat a hóna alatt, bizonyosan a német kalmár boltjából 
való, a szegény Zákány István háza mellett. . .

Második kakasszó táján csak azt veszi észre Tóth 
Mihály, hogy az a kevés nép is fogy, maradoz mellöle 
ott a vár olőtt, a mi elverekedett vele odáig. Mi az ? 
Harcon nem eshettek el, hiszen azóta, hogy a török be
vette magát a várba, szünetel a harc. A ravasz pogány 
a sötétben még a nyilat se pazarolja. S hol marad a 
a többi? A városból nem viaskodásnak, inkább kurjon- 
gatásnak zaja hallik . . . Miért fogy itt az ö serege, 
holott növekednie kellene ? Odaszól vezértársának, Nagy 
Ambrusnak:

— Figyeld a várat. Légy résen. Megnézem, mi van 
az emberekkel. . .

S néhányadmagával lóra kap. Őt a lelke egyre
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növekvő aggodalma, ő maga meg a lovat hajszolja, zak
latja . . .  Körülötte szürkül a reggel s rettenetes az, a mit 
derengő fényénél lá t! Ha nem heverne mindenfelé annyi 
temetetlen holttest, ha nem látna mindenfele siró asszo
nyokat — vegyest törököt és magyart — beléjük kapasz
kodó, rettegő gyerekekkel, azt hinné hogy vásár van 
Szegeden s ő beletévedt a sokadalomba. Mindenfelé sze
kerek tolongnak, roskadásig megrakva mindazzal, amit 
ember keze csak készít s a mivel az ember csak keres
kedik. Igaz, körülötte hajdúvitézek serénykednek, de ebből 
csak arra vethetne, hogy a népével csak vásárütni jött 
ide s nem azért, hogy kiragadja a pogány markából a 
magyar király koronájának egyKóF messze fénylő drága
kövét, Szeged várát . . .

— Emberek! Vitézek, .ha ságyán azok vagytok! 
Mit míveltek? Még a török kezén-a-vár! Utánam!

Kiált, ordít, üvölt. Van, aki halja; van, aki siket- 
ségre véli szavát. Ilyen a legtöbb. Fönn van már a nap, 
mire parancsoló, riasztó, könyörgő szóval összeterel vagy 
ötszáz hajdút. Kelletlen, kedvetlen kullognak utána. Vél
néd, máris visszakergette őket Héder bég, nemhogy most 
mennek csak víni a várat. . .  Visssza-visszanéznek. Van, 
a ki el is marad . . .

— Rajta! Rajta! Most mutasd meg mi a hajdú 
vitézség! Föl a vízi bástyára ! Neki a főkapunak!

Csodák csodája: föl is kapaszkodnak a vízi bás
ty ára ... Csodák csodája: föl is feszítik, be is nyomják 
a főkaput. . .  Igaz, itt leggyöngébb a v á r! Néhány be is
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nyomul! De a török sem hagyja ám magát! Visszaszo
rítja őket. Becsapódik a nagy tölgyfakapu s hét hajdú 
bent szorul. Hogy ki, hamar kitudódik. Pár perc se telik 
bele s leröpül az ostromlók közé az Ormányi Adám feje, 
aztán a Szentmártoni Balázsé, majd a Galamblövő Péteré . . .  
Sorra egymásután mind a hété.

Menten lelohad az egyre csak hátrasandító hadnak 
szalmalángnál is gyöngébb harci kedve.

— Eb, a ki fallal verekszik . . .  Nem nekünk való!
— Jöjjön ki a török! Akkor majd elbánunk vele 

szemtől szembe . . .
— Ágyú, mozsár kell ide! Hagyjuk a németre, 

spanyolra . . .
De h a j! most jön csak a keserves! Visszaperdül a 

kocka. Nyílik a kapu és Héder bég ront ki rajta. Csak 
néhányadmagával. Látnivaló: csak épen riasztani akar. 
Egyet csap ide, egyet vág oda. Elég is, sok is ez ! Mint 
vércse elöl a tyúkfiak, úgy rebben szét előtte, a hajdú
sereg. Ki erre, ki arra . . .  Fut mind, ahogy csak bírja a 
lába! Viszi a félsz, de még inkább vonja, ragadja a zsák
mány telhetetlen vágya. Ilyesmi marcangolja a lelkét: 
csak abból az arany marhából kaparinthatnék még vala
mit, csak abból a görög selyemből jutna nekem még egy 
pár rőffel!

Tóth Mihály lehorgasztott fejjel, villámló szemmel, 
ökölbe szorult marokkal jár a vár fala alatt. Föl-fölpillant. . .  
Búsítja a kudarc, vigasztalja a dacos reménység:

— Ne félj Szeged: nem maradsz a pogány kezén!
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Fönn a várban hangosan kacag, ujjong a török . . .  
Majd elhallgat: a várbeli minaret tornyán fölhangzik a 
müezzin imádságra hívó szava . . .  Rá a városból a csap
székekből a hajdúk duhaj nótája felel. . .

Az egyik ház fölött fehér galamb röpdös. A nagy 
romlásban valaki bizonnyal szétrontotta a hajlékát. . .  
Talán a párja is odaveszett. . .

Jönnek amott már a hollók! Terített asztal várja 
őket. Bőven meg van rakva török hússal. . .  ízelítőnek 
van rajta már valami magyar hús is . . .

Negyedik napja van már a magyar Szegeden s 
azóta az égnek boltja egyszer sem derült ki. Kedvetlenül, 
zordonan tekint le. Ma meg épen haragos kedvében van. 
Sötét, komor felhőkbe burkolódzik s lent a földön szünet 
nélkül lóttatja, futtatja garázda szolgáját a szelet 
Az teszi is tisztét nagy serényen. Ide-oda ront, közben 
ordít és bömböl, olykor néhány verset sír és jajgat, majd 
újra bömböl és ordít.

A szegedi vár körül hangos az élet. Itt van már az 
ide rendelt hadi nép: ide ért már Áldana Bernáld spanyol 
muskétásaival és német vérteseivel, itt van Kis Kampó a 
maga lovasaival és hemzseg a város Bakics, Nagy- 
Horváth, Dersffy és Dóczy huszárjaitól. Ágyúk és mozsarak 
is tátják már sötét torkukat a várra. Egyet-egyet mordul
tak is már. De igazi munkájukat még nem kezdték el. 
Majd ha megindul s áll az ostrom, akkor üt az ő órájuk!

De miért késik az ostrom ? Miért hallgat az ágyú,
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miért néma a puska és miért hever resten a kard ? Miért 
nem okád halált és romlást az ágyú, a mozsár? Miért 
nem röpköd a gránát, a kartács, a bomba, durrog a puska, 
villog a kard? Miért nem rohan a had neki a kapuknak, 
föl a falakra?

Zárt ajtó mögött reménységtől meg-megdobbanó 
szívvel hallgatja Tóth Mihály, a mit neki susogva beszél 
a kémje:

— A mi eleség véletlenül volt a várban, azt a be- 
szorúlt népség tegnap estére fölélte. Mára legföljebb ha 
egy-két morzsa maradt. Mert Héder bég mindent idelent 
halmozott fö l. . .  Most Budáról Ali basától várnak híradást, 
segit-e rajtuk . . .  Damián, a gaz rác vitt neki üzenetet. . .  
Mindjárt szombatra virradó éjjel indult útnak . . .  Ha 
holnapig nem jön felelet Alitól, kirohan a bég s meg
próbálja, át tud-e verekedni a magyar seregen . . .  
Nem halogatja, mert nem akarja megvárni, mig embernek, 
lónak erejét megfogyasztja az éhség . . .  Bizonyosra veszi, 
hogy egy-két nap múltával nagy sereggel tér vissza s 
visszafoglalja Szegedet a padisah számára . . .

Tóth Mihály csontos öklével rácsap a tölgyfa
asztalra. Szinte lobbot vet arca, úgy elönti a harag pírj a. 
Fölpattan. Két öklét magasra emeli, úgy tör elő belőle 
a szó:

—• Csak egyszer pusztuljon innen a pogány: ki 
nem csikarja a kezemből a várat a világnak semmiféle 
hatalma! S akkor egy-kettőre a magyar király zászlaja 
lobog Buda ormán is . . .
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De a hangja egyszeriben megcsügged, két karja 
egyszeriben leroskad. Nem meri hinni, a mit mond. Újra 
lecsapott rá a kételkedés. Otthagyja a kémet: kirohan az 
utcára. Fuldokol: tüdeje friss levegőért kiált Szíve össze
szorul s azután eseng, hogy valamennyire bizakodhassék.

Megy, hogy megkeresse azt, amiért eped . . .
A sarkon, a jobb felé nyíló utcából zaj üti meg a 

fülét. Odatekint: Köleséri Kristóf deákot, az eretnek 
prédikátort most rakják szekérre. Jól van: menjen csak 
vissza Temesvárra! Ejnye, de sokan siratják! A hajdúk 
persze jobban tennék, ha nem olyan förtelmesen károm
kodva tennék a dolgukat. . .  Azoknak a kölyköknek is 
közibük csaphatnának, a kik nyelvöltögetve táncot ropnak 
a szekér körül...

Tovább megy. Az utca végén ugyanezt látja. Már 
indul is a szekér s viszi kifelé a városból az öreg Kerekes 
Balázst meg az élete párját. . .  Nem, ezt ő mégsem egé
szen így gondolta! Az öreg a város legjobb kovács
mestere . . .  A felesége minden nyavalyára tud füvet a 
szegedi határban . . .  Az igaz, lutheránusok, de talán volna 
most más tennivaló is ? Mit ólálkodnak ott azok a muské
tások? Hajdú is vagy hat őgyeleg ott! Legalább sáncot 
áshatnának, töltést hányhatnának!

Vissza is fordul és a kis piac felé indul. Közben 
nagy ház mellett visz el az útja. Valamikor a Csütörtök 
Lászlóé volt. Ezt a nyomorultat is Zákány Istvánnal együtt 
nyakaztatta le a török. Már jó messziről hallja, hogy bent 
nagyon vígan vannak. A mikor odaér, könnyű megtekin-
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tenie, mi megy bent végbe, mert tárva a kapu. A kapu 
alatt is, az udvaron is mindenfelé vórtócsák. Látnivaló 
hogy itt is bőven esett emberhalál. Az udvaron állva hallja, 
hogy az asszonyok házában van a nagy vígasság. Nem 
a kíváncsiság, hanem a háborgó harag indítja arra lépteit, 
hogy bemenjen. Kinyitja az ajtót s a szemét, a kezét, a 
lábát megzsibbasztja az undorodás annak a láttára, a mi 
ott végbemegy.

A köreveteken, a padlón hajdúvitézek hevernek. A 
véres, sáros, szennyes szőnyegek összeszabdalva, össze1- 
rugdosva szanaszét a földön. A vitézek mindvalamennyije 
ittas. Az egyik nagy akadozva valami nótát dúdol, a másik 
nagyokat kurjogat közbe. Előttük két török asszony táncol 
arra a muzsikára, a melyet a sarokban guggoló harmadik 
esal ki valami török szerszámból. Jókedvűnek kellene 
lennie a muzsikának, de mégsem az. A tánc is vontatott, 
vergődő. A ki akarja, láthatja, hogy az asszonyokat nem 
a jókedvük hajtja a táncra. Szemük körül a vörös karika 
különben is azt mutatja, hogy sokat sírtak mostanában. 
Pedig az is látszik, hogy a lépteik meg meginognak, a 
szomük tekintete róveteg, homályos. Alighanem beléjük is 
töltöttek a borból, a mely a félig elfordított csapból foly- 
dogál s tócsába gyűl a hárem közepén.

Tóth Mihály rárivall a katonákra:
— Dologra ti hitvány ebek ! Elhordjátok magatokat 

innen ?
Egyik sem felel. Csak bambán rábámulnak. Nem 

ösmernek rá.
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Egy az ajtó mellett a földön ül s a falnak támasz
kodva mellére lógó fejjel alszik. Megrúgja. Ez morog egyet, 
aztán eldől s tovább alszik.

Tóth Mihálynak undorral telik meg a lolke Is, a teste 
is s mint a kábult támolyog le az udvarra, ki az utcára.

A mint kilép a kapun, két hajdú majdnem neki
görget egy jókora borral teli hordót. Bizonyos, a Somlyai 
Pál ott szemben levő házának a pincéjéből való! A friss 
levegőn eszmél s rárikolt a két legényre:

— Pusztuljatok!
El is mainak menten. Ő meg — nagy indulatában 

mit tegyen? — lekapja oldaláról a buzogányt és teljes 
erejével rázuhintja a hordóra. Az ütés nyomán nagy bugy
borékolva elő is tör a bor és a hideg földön elindul a 
tüzes szerémi bornak vörös folyama . . .

Átmegy a kis piacon és betér a timárok utcájába. 
Maga sem tudja miért: a nagy piac felé iparkodik. Alig 
hagyja el azonban az első általutat, nagy zajt hall az egyik 
házból: dulakodnak, ember káromkodik, nómber sikolt. 
Néhányat lép s ime döbbenve látja, hogy Nagy Benedek
nek, a becsületos, igazhitű csizmadia mesternek csapódik 
ki a háza ajtaja és szétzilált hajjal, megtépett ruhával a 
lánya, a Verőn, a kegyes hajadon ront ki rajta . . .  Utána 
meg egy vitéz, ha jól látja, a Dersffy egyik fö legénye . . .

Talán nem is érti még mindazt, a mit érthet: már 
forr, már lobogó lánggal ég benne a harag! Utánuk ered. 
De a lány nagyokat szökellve sebesen fut. A legény mégis 
eléri. Elkapja derékon. A láuy nem hagyja magát. Sikolt.
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Öklével üti, veri a legényt. Az meg diadalmasan kacagva 
káromkodik egyet.

Tóth Mihály már alig egy köhajitásnyira van tőlük.
A huszár kacagása most dühös orditássá. torzul. A 

lány odakapott az övéhez s kiragadta a buzogány mellől 
hosszú, hegyes tőrét. A mint magasra tartva villogtatja, 
olyan szentségesen haragosat sikolt, hogy belehasít az 
ember csontja velejébe. De a következő szemrebbenésben 
már belevész a sikoltása a legény iszonytató hördülésébe ...

Mire Tóth Mihály odaér, a huszár a fal mellé ros- 
kadva ott hever a földön. Halántékából széles csíkban 
csorog a vér, végig az arcán, rá a dolmányára, le a földre...

A lány áll és néz. Nézi az aléltan vonagló, meg- 
meghördülö legényt. Egyszeriben csak meginog a tekin
tete s a mint fölpillant, rémesen pajkos tűz villog a sze
mében. Aztán csípőjére illeszti két kezét és táncra perdül. 
Már kacag is és a tánca mind gyorsabb, mind eszeveszet
tebb ... Derekáról leoldódik az olvasója és odaesik a 
legény mellett fölgyülemlett nagy vértócsába . . .

Tóth Mihály továbbtámolyog. Itt már nincs szükség 
a biró itélettevósóre . . .

A nagy piac sarkán Dersffy és Dóczy jönnek vele 
szembe. Virágos kedvük van. Neki is elmondogatják, a 
mit egymásnak erősitgetnek nagy boldogan:

— Gyöngy élet ez, pajtás! Éhen pusztul a török! 
Mint az érett alma, úgy hull a markunkba Szeged vára!

Eltaszitja őket az útjából. Megy tovább komoran.
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A fekete felhőt nézi, amely most érkezett Szeged fölé és 
zordonan szétterül az égnek boltján . . .

A piacon nagy sereg galamb sürög-forog. Van mit 
szemelgetniök. A hol nagy a bőség, elég morzsa jut az 
ilyen gazdátlan szegénységnek is . . .  Mint fejedelem a 
népe között, úgy jár közöttük egy csodaszép, fehér páva
galamb. Olyan hegyesen tipeg-topog ide-oda, hogy szinte 
röstel lehajolni egy-egy szemért. Hogy került ide a szürke, 
utcai népség közé ?

Fáradt lehhenéssel még egy galamb ereszkedik 
közéjük. Menten kirí, olyan csúnya a boldogtalan. Csupa 
vörös szeplő. Idegenül, ellenségesen néz rá a többi. Lát
szik, hogy nem közülök való. A fehér pávagalamb neki 
is esik és veri, vágja horgas csőrével. . .

Tóth Mihály üres, céltalan nézéssel szemléli a ga
lambok viaskodását. Egyszerre csak riadtan kimered a 
szeme: azt látja, hogy levél van a szeplős galamb lábán . . .  
Kap utána . . .  De a postásgalamb egy-két szárnycsapás
sal magasan a feje fölé emelkedik . . .

Tóth Mihály lelkét iszonyú gyanú riasztja meg. 
Nagyot kiált:

— Hamar íjjat, nyilat! Ha a föld alól is, de* 
tüstént!

Mire íjjat és nyilat hoznak, már késő . . .  Fönn a 
várban már ujjong a török! Örömében tombol, mintha 
már az övé volna a diadal!

A szeplős galamb elhozta hűségesen az üzenetet.
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Jön Ali basa, a rettenetes! Jön sietten-sietvést és meg
segíti Héder béget. . .

Az ég sötét felhői alatt nagy foltokban keringenek 
a hollók. Lesik már, mikor láthatnak neki a lakomának. 
Egyre kiáltozzák: kár, kár, kái . . .  Nagyon türelmetlenek!

Húshagyó kedd hajnalán tajtékot hányó paripán 
parasztlegény robban a városba :

— Itt a török! Maga Ali basa jön . . .
A farsangozó nép mámorában is megérti, hogy itt 

a veszedelem. A fehérnép kezét tördelve, jajveszékelve 
rebben szét. De a hajdúsereg kész a vigasztalással. Úton- 
útfólen hallik a kacagásuk:

— A kappan-basa! Csak jöjjön a fonnyadt képivel! 
Majd ellátjuk a baját!

Tóth Mihály úgy úzi az utcákon át nehéz ösata- 
lovát, hogy széles cafatokban szakad róla a tajték. Mögötte 
Nagy Ambrus. Versenyt riogatják a még most is tivor- 
nyázó hadi népet:

— Fegyverre, emberek! Ki a város elébe, a török
elébe!

Bakics huszárjain nem fog a szó. Hol a kapitány? 
Nagy Ambrus keresi. Végignyit a szállásán minden ajtót. 
Sehol sincs . . .  Végre bebotlik a fürdöházba is. Hát ott 
ül a kapitány nyakig a rózsavizes lében.

— Bakics Péter uram, török asszonnyá vedlett 4t 
kegyelmed ? Itt a pogány !
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Bezzeg ugrik már Bakics uram s hányja magára a 
ruhát, a fegyvert. . .

De, hajh! most már mozdul, már kapja a fegyvert, 
már igyekszik kifelé a városból a huszár, a hajdú is! 
Hajtja nem a parancs, nem is az engedelmesség; hajtja 
a török ágyú onnan fölülről a várból! Tudja már a bég, 
hogy jön a segedelem: elébe kergeti, űzi ágyúi tüzes 
szavával a magyart! Ott serénykedik a bástyákon ágyúi 
körül és egyiket a másik után sütögeti e l . . .  Mindegyi 
két egyenest oda, arrafelé, a hol a legjobban hemzseg 
nyüzsög a hadi n ép ... Van is már sebesült, halott min
denfelé ! Szilágyi László palotája előtt három halott 
hever: az érdemes Tüske Márton, meg két asszony . . .  
Szent Demeter temploma előtt Nagyegry Péter hajdúvitéz- 
nek tőből leszakította egy ágyúgolyó a fe jé t. . .  Esze
veszetten rohan, tolong ki erre, ki arra: a ki nem a hadi 
rendből való, az a házba, a boltok alá, a pincébe; a ki
nek pedig a fegyverfogás a tiszte, az keresi lovát, vitézi 
szerszámát és nézi, hol, merre kell hadi rendbe állania. 
A vitézek előrelátóbb fajtájának azonban még most is 
van érkezése arra, hogy valamit a szerzett arany, ezüst
marhából a tarsolyba, tarisznyába rejtsen . . .  Akadtak 
néhányan, a kik nagy sebten még egy pár szekeret is 
megraktak mindenféle jóval. . .  Most kegyetlenül csépe
lik a nyomorult lovak hátát, hogy szárnyuk nőjjön s 
biztos helyre röpítsék a sok drágalátos holmit. . .  Ki 
tudja, mi lesz a dolog vége?

Künn a mezőn a Maros torkolatával szemközt tarka
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összevisszaságban gyülekezik, lót-fut, áll és bámul a sereg. 
Áldana Bernáld, Tóth Mihály meg a többi vezérek még 
nem állítják csatarendbe a népet. Sürgősebb, hogy most 
a törököt figyeljék. Már itt van. A tábor helyét készíti. 
Azt kell most kitapasztalni, hogy mi a szándéka ?

Nem kell a szemnek soká fáradnia, hamar meg
láthatja : a török nem támadásra, csak védelemre készül. 
Értse meg ezt az ember! A janicsárok, az azabok, hogy 
hányják a sáncot a táborhely körül! A sáncba sűrűn 
egymás mellé hegyes karókat, lándzsákat, kardokat szúr
nak. Itt ott készítik rajta az ágyúk számára az állásokat. 
Körül körben kettős sorban a szekereket állítják fel, a 
melyek a gyalogságot hozták. Puskás janicsárok teleped
nek reájok. A hogy a nap mind jobban közeledik dél felé, 
egyre jobban kialakul a török csatarendje. A jobb szárnyon 
két csapatban a lovasság, a balon a j anicsárság, középütt 
a válogatott lándzsások csapatja. Itt jár-kel szög lován 
bégjeivel, agáival és jaszauljaival maga Ali basa. így 
messziről nézve azt hinnéd, hogy valami apró báb ül a 
lovon, a melynek feje, nyaka nincsen, hanem a nagy 
turbánt csak úgy tették a törzsére: apró feje hervadt, 
sápadt asszonyképével úgy besüpedt a két válla közé. Ha 
közelebb mennél, látnád a szája két sarkából elő villogó 
két kiálló fogát. S ha egészen közel a lova mellé lépnél 
s beletekintenél két apró, bánatos szemébe, vad harag 
lobogását látnád bennök. S ha csak egy kissé kápráznék a 
szemed, azt vélnéd, nem is ember, hanem selyem kaftányba 
bujtatott vadállat kuporodott a pompás arabs lóra . . .
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Most már rendbeli áll a keresztyén sereg is. Csata
rendjén is látszik, hogy nem a védelemre, hanem arra 
van gondja, hogy közrefogja és megsemmisítse a pogányt. 
Kis Kampó könnyű lovasaival csak azért áll hátul, hogy 
ha Héder bég netalántán esztelenül kitörne a várból, 
legyen, a ki vissszaűzze. Középütt áll vérteseivel Áldana 
Bernáld. Jó vasderes lova, a Julio türelmetlenül toporzé- 
kol a harci vágytól. Mögötte tömött sorokban a hajdúság. 
Tóth Mihály és Nagy Ambrus az élükön. Bal felöl Bakics 
Péter huszársága várja, hogy rávesse magát a török 
lovasságra. Jobb felől Oppersdorf vasasai és a spanyol 
muskétások néznek farkasszemet a janicsárokkal. Jóked
vűen zsibong a had. A bátor bizakodás, a győzelem felől 
való bizonyosság mind jobban elhatalmasodik rajta. A 
nap is bátorítja. Elhajtotta a fellegeket. Pödetlen arccal 
mosolyog le rája . . .

A mint delelőre ért a nap, fölharsan a kiáltás :
— Jézus!
S Oppersdorf vasasai megeresztett kantárszárral, 

előreszegzett lándzsával rohannak neki a török lovasság
nak. Az fogadja a harcot s bömbölve üvölti vissza:

— Alláh!
Forr, kavarog már a csata. Vágtatnak már Bakics 

huszárjai is. Indúl a hajdúság. Dörögnek a keresztyén 
sereg ágyúi. Ordítva keveredik a harcba a pogányság. 
Vérten, pajzson csattog a kard. Egyik, másik részen is 
durrog a puska. Magyar káromkodik, pogány szitkozódik. 
Recseg a trombita, üvölt a kürt. Olyan zsivaj, a melynek
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hallatára ujjonghat a sátán, de a melybe belesiketül az 
ember füle, agya beleszédül. De épen akkor, a mikor már 
javában tombol a zaj s azt hinnéd, meggyözhetetlen, 
előbb csajr itt-ott, de egy pillanat múlva sok száz magyar 
torokból mindenek fölébe kerekedve zendül föl a szó:

— Győztünk !
Az elme nem hinné, de a szemnek hinnie kell, 

hogy igaz. Mert, íme, fut, széled a török! Űzik, hajszol
ják Áldana vértesei, Bakics huszárjai, Oppersdorf 
vasasai. . .  Jaj neked, pogány! Ali basa büszke, győze
delmes lófarkas zászlója már ott lobog Áldana Bernáld 
kezében!

A nagy örömtől enged a szivek szorongása. Már 
észreveszi a- szem, a mit máskép meg sem látna.

— Pajtás, az a szakállas aga lefordul lováról!
— Ide a pányvát, azt a szép pejt el nem szalasztóm!
— Szegény Karvas Péter, ennek bizony vége!
— Arany marhával van teli az iszákja, nem hagyom 

itt senki fiának!
— Micsoda pompás kaftány! Jó pár aranyat kapok 

érte a kótyavetyén . . .
— Én erről' már csak a csattot meg a gombokat 

metélem le . . .
Tóth Mihály harsány szava riadtan, riasztva zúg 

végig a csatatéren:
— Jézus segíts! Veretlen a janicsárság . . .
Van, a ki hallja. Van, a ki nem halija, de hallja 

Ali most megszólaló ágyúit, hallja a janicsár puskák
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ropogását, hallja a mint a sok ezernyi török ajkról újra 
reménykedve harsan ég felé :

— Alláh!
Tombol, őrjöng a harc . . .  Megfordult a kocka ! Erre 

a vasas iramodik, arra a huszár fu t! Jaj neked, hajdú!
Igazad van, jó északi szél: azt a sötét felhőt erre 

kell hajtanod! Csak hajtsd erre a többit is! Terítsd be 
az eget: ne hagyj sehol se rést! Ne lássa a nap a szörnyű 
romlást!

Szegény galambok ott a láthatár szélén: bizony 
arább húzódjatok ! Te fehér meg legkivált! Vigyázz: föl- 
frecscsen rád a vér! Szép fehér tollad szeplős lenne tőle . . .

Orcátlan hollók: várjatok sorotokra! Most a golyó, 
a kard, a lándzsa tölti haragos, véres kedvét . . .  Vissza
felé fordítom szavatokat: kár, kár, kár, hogy ilyen dús
lakoma készül számotokra . . .

*  *
*

Végre megviradt. Hosszú volt az éjszaka. S hajh, 
most is olyan vörösen kel föl a nap az ég alján! Mintha 
a szent Isten haragjának a tüze lobogna benne . . .

Tóth Mihály a mellét verte. Azon kezdte a napot, 
a mivel töltötte az éjszakát. Közben majd a haragos napra 
tekintett, majd a város felé nézett. A fölgyujtott város 
néhány háza még égett, a láng olykor-olykor magasra 
fölcsapódott. A tűznek és a hajnalnak rőt fénye egybe
olvadt . . .

Körülötte halkan zizegett a nádas. A hajnali szellő 
járt közötte.
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A Tisza vize csöndesen folyt. Mintha semmisem tör
tént volna . . .  De mire a nap elindult égi útján fölfelé, 
a színén itt is, ott is egy vörös csík jelent meg. Tóth 
Mihály minden erén hideg borzongás futott végig. Meg
értette : a török most szedi össze és mészárolja le a se
besülteket. Senkinek sem ad kegyelmet. . .  S kis vártatva 
egy fej is elúszott előtte . . .  Aztán kettő . . .  Majd egy
szerre három . . .  Nem ösmert rájuk. A pogány levágta 
az orrukat. Utánuk tetemek jöttek. Úgy látszik, a holtak 
egy részét a vízbe hányják . . .  Azt, a mi a part közelé
ben van . . .  Egy-két tetemre ráismert. Az a Csonka Péteré. 
Meggyalázta a Keserű Balázs lányát. De nem lett bántó- 
dása, mert Bakits pártját fogta . . .  Megint fejek jönnek. 
Aztán újra néhány tetem. Ez a Pattantyús Benedeké. Ré
szegen megszentségtelenitette a Szent György templomát. 
Neki sem lett bántódása, mert ő meg Dóczynak volt ked
ves főlegénye . . .  Mind sűrűbben jöttek, vegyest fejek 
és tetemek . . .  Némelyik tetemen holló ül és lakmározik. 
Már nagyon nekibátorodtak. . .  S a fej, a tetem mind 
orratlan . . .  Ali basa szép ajándékot küldhet Konstanti- 
nápolyba : vagy ötezer hajdú levágott orrát . . .

Közben beborúlt az ég. Sötét felhők sorakoztak a 
boltján.

Tóth Mihály nézte, nézte a fejek, a tetemek rette
netes, véget nem érő sorát. A szíve mélyéből sóhajtás 
indult el, legmélyéről jött és sokáig tartott, míg fölver- 
gödött. Végre fölért az ajkára és megszólalt:

— Igaz: a bún gyalázatjokra vagyon a népeknek . . .
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Kezét összekulcsolta, térdre roskadt a zsombókon 
és szemét az égre emelte:

— Uram, szabadíts meg minket a gonosztól!
Fölötte a fehér pávagalamb röpült el. Új hajlékot

keresett. . .  Á régit elemósztette a tűz . . .
A nád megzörrent Tóth Mihály mögött. Vén Szabó 

János lépett ki a sűrűből. Az öreg lutheránus, a kinek 
fiát, a Gáspárt az eretnek Nádasdy taníttatja Itáliában. 
Tóth Mihály fölállt és a kezét nyújtotta feléje. S a mikor 
az öreg odanyujtotta a jobbját, a baljával megragadta.

Vén Szabó János megszólalt:
— Úgy látom, az enyémek még az éjszaka útnak 

eredtek. A feleségem, a lányom s két fiam . . .  Egy teg
nap odaveszett. . .  A Márton . . .

Tóth Mihály halkan, de azért kemény .szóval felelt:
— Könyörüljön mindvalamennyiünkön az Isten! 

Hiszen mindvalamennyiünkért el-kifolyt szent Fiának a 
vére . . .

A fehér galamb fölöttük lebegett. Kiterjesztett szár
nyának árnyéka rávetődött fejükre . . .

Aztán elindultak . . .  A fehér galamb is . . .  Mintha 
utat mutatott volna nekik . . .

A Tiszán még jöttek a fejek, a tetemek . . .  De fö
lülről nagy pelyhekben szállingózni kezdett a hó. Fehér 
szemfedőt szőtt a halottakra . . .
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NAPFÉNY AZ ÉJSZAKÁBAN.
Máté ev. 6 :1 3 :  M ert tiéd  az ország, és 
a hatalom , ée a dicsőség, m ind örökké.

Ámen.

aollonits Szigfrid generális verítéktől 
gyöngyöző homlokkal ébredt. Álmot lá
tott s az álom kegyetlenül meggyötörte. 
Megint a törökkel viaskodott. De kímélni 

akarta jó magyar katonái vérét és 
azt ajánlotta a török vezérnek, hogy ne a két sereg, 
hanem csak ők ketten vijjanak meg; hiszen nemrégiben 
olykor-olykor így esolekedtek a vezérek . . .  A török rá
állt. Kiálltak a két sereg közé és összecsaptak. S ő mind
járt az első összecsapásnál úgy nekizörrent a nagy darab 
töröknek, hogy a kardja első vágásával leütötte a fejét. 
S látta is, hogy a hosszú szakállas fej messze nagy ívben 
röpül . . .  De a mint nézi a csonka törzset, egyszeriben 
csak döbbenve látja, hogy újra ott van rajta a fej ! Most 
is, hogy villog a szeme, hogy csikorgatja a fogát! Újfent 
nekivág, újra röpül a fej, de alig rebben csak egyet is a
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szeme, a fej megint ott ül a törzsön ! Nem csügged. Le
csapja harmadszor is. Majd negyedszer is. Ötödször is. 
Végre olyan nekirugaszkodással suhintott a kardjával, 
hogy meglódult a nyeregben és fölébredt. Noha kiverte a 
veríték, mégis fázott. Fázott, mert fáradt volt. Olyan 
fáradt, hogy nehezére esett tagjainak még a megmozdí- 
tása is. Mintha csakugyan harcot vívott volna . . .

A kolő nap fénye az ablak függönyein át is utat 
talált a szobába. Most már bizonyos volt felőle, hogy 
csak álom játszott vele. A mint azonban megkönnyebbül
ten fölsóhajtott, mégis így szólt:

— Alighanem a sátán settenkedik körülöttem. Talán 
ez az álom is az ő mesterkedése . . .

, Felöltözött s a függönyt félrevonva, kitekintett az 
ablakon. Lent tarka tömegben hullámzott Bécs városának 
á népe. A ki akarta, megszámlálhatta volna, hogy Mátyás 
császár ő felségét hány nemzet uralja. Mert vásár napja 
lévén, majd mindegyik elküldőtte ide egy-két fiát-lányát. 
Csak épen a logtávolabbiak hiányzottak. Széles kedvű 
osztrákok, nyalka stájerek, tenyeres-talpas morvák voltak 
a legtöbben. Itt-ott akadt egy-két magyar is.

A generális arcán egyszerre csak fölragyogott az 
öröm. A házával szemközt nyíló utcán lovas alak közele
dett. Már messziről ráösmert a lóra is, a mely lassan 
lépegetett a sokadalomban, de meg a lovasra is. Makiári 
Péter volt, lévai várának és uradalmának hűséges udvar- 
birája. Kedves emberének láttára megpezsdült ereiben a
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vér és mint a hirtelen kisütő nap elől a dér, úgy tűnt el 
leikéről a gonosz álomtól való dermedtség.

Kis vártatva szemben álltak egymással. A generális 
rátette kezét udvarbírája vállára és tele tüdővel szívta 
magába az édes magyar levegő illatát, a melyet az magá
val hozott. A magyar becsületesség és őszinteség, a magyar 
vitézség és húség tiszta, üdítő levegőjét. . .  A lelke most 
jobban, mint valaha, tele volt undorodással. Undorodott 
a császárváros poshadt, nyavalyák csiráival teli levegőjé
től. Irtózott az utca léha népétől is, a Burg hajlongó, 
áskálódó udvaroncaitól is . . .

Leereszkedett egy bőrrel bevont, magashátú karos
székbe és szóra bíztatta az udvarbírót:

— Mi jót hozott kegyelmed?
Az alázatosan arra felelt, amit ura kérdezett:
— Azt a jelentést, kegyelmes uram, hogy minden 

jól van. Jó telünk volt. A jószág szépen áttelelt. Takar
mányunk még bőven van. Pedig hamarosan kizöldül a 
legelő . . .  S kövérnek Ígérkezik . . .  Alighanem jó lesz á 
a termés is . . .  Sok nedvességet kapott a föld, a nap már 
jó ideje folyton jó melegen süt . . .

Elhallgatott. Hagyta, hadd örüljön az ura. Lesz 
miből fizetni a nagy adósságot. . .  Mert bizonyos, hogy 
még mindig az ő vállát nyomja! Törődik is a császár a 
botor generálissal, a ki azért verte adósságba magát, mert 
évek óta fizeti helyette az éhező végbeli vitézek zsoldját ? 
Kisebb gondja is nagyobb ennél. Azt tartja : vesszen a 
magyar hadi nép ! Arra való . . .
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Lehet, hogy Kollonits Szigfrid is ilyen gondolatok
kal marakodott. Odáig azonban nem jutott el, hogy örült 
volna a jó termésnek. Tekintete mind jobban elborúlt és 
sötét felhők torlódtak homlokára. Sejtette, hogy az udvar- 
bíró aligha a jó hír kedvéért jött föl Bécs városába. 
Előrehajolt és tompa hangon szólt:

— Hadd hallom a rosszat is. Bizonynyal hozott 
kegyelmed ilyesfélét is . . .

Bizony hozott. Dagadóra volt tömve vele az iszákja. 
Lassan, kíméletesen szedte elő.

— Vannak bajok . . .  Itt is, ott is . . .  A jezsuita 
páterek csak nem maradnak veszteg. Mióta híre ment 
annak, hogy az én kegyelmos uram ő nagysága nincsen 
otthon, mintha módfelett megszaporodtak volna arra mi
felénk. A minap kettő azzal állított be hozzám, hogy a 
zöld palota juss szerint őket illeti meg. Azt állítják, hogy 
ennekelötte valamiféle barátoknak a klastroma volt. Most 
iskolának kellene nekik. Erre én azt mondtam, hogy én 
az én uramö nagyságának hittel köteles szolgája vagyok 
s mig nekem tőle comissiót nem hoznak, én őket a zöld 
palotába bona conscientia be nem bocsáthatom. Azzal 
kotródtak el, hogy majd hoznak ők Írást, akár a primás 
ő eminenciájától, akár a király ő felségétől. . .

A generálisnak ökölbe szorult a két kezefeje. Föl 
is emelte, de csüggedten le is zuhintotta őket. Aztán 
sóhajtott egyet. Mitévő legyen ? Bizonyos : a páterek fekete 
serege mögött ott van a primás az ő bíborában s mind
nyájuk mögött a király, a császár fehér hermelínes köpe-
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nyében. Mit tegyen ? Amúgy is rebellis már, mert a bécsi 
parancs ellenére a nádor szavára megállt az újvári fő- 
kapitányságban és nem adta át Draskovicbnak. Vád alatt 
van . . .  A saját háza már félig-meddig tömlöce is . . .  Ma
holnap ki sem teheti a lábát. . .  Rajta van a bilincs, 
ha nem csörög is rajta . . .

Makiári Péter folytatta a jelentéstevést;
— A falvakon még orcátlanabbak. Sorra járnak 

minden falut és lázitják, riasztják a népet. Az egyiket 
mézes beszéddel téritgetik, a másikat fenyegető szóval 
világgá zavarnák. Már mutatkozik is szavaknak a foga
natja. Híre jár, hogy Alsóváradon maholnap már misét 
olvasnak: annyira megnövekedett a pápistaság felé haj
lók száma. Két anyátlan árvát a dragonyosok onnan már 
el is hurcoltak, mert hogy az apjuk Ujvárott, a hol szol
gál, pápistává lett s a gyerekeket eretnek nagyanyjuk 
nem nevelheti: majd a páterek viselik gondjukat. Jövet 
betértem Csatán az öreg Benedek prédikátorhoz. Az is 
szedelődzködik már. Szedi össze, amit meghagyott neki a 
török . . .

Kolonits lelke keserves tehetetlenségében csak 
lassan vonszolta magát az udvarbíró szavai nyomában. 
Látta mindazt, a mit az elmondott s vergődő lelke meg
telt keserű fájdalommal. . .  íme, nem elég, hogy a magyart 
a német szipolyozza, a török sarcolja: még az ige tiszta 
világosságának fáklyáját is megoltják előtte! S a mint 
szorongó lelke most megint odaiparkodott az ige fénye és 
melege mellé, újult erővel lobogott fel benne a reformata
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religio buzgóságos szeretető. Nem tudott tovább nyugton 
megülni a karosszékben. Pölpattant és hosszú, gyors lép
tekkel mérte föl és alá a szobát. Egyszerre csak bele
villant valami az elméjébe. Megállt az udvarbíró előtt:

— A törökről is mondott kegyelmed valamit. . .  
Mi van vele ?

Az udvarbíró riadtan rámeresztette szemét urára. 
Jönni ezért jött, hogy a török miatt keseregjen, de a 
mikor most rá kellett kerítenie a sort, torkán akadt a szó. 
Sajnálta jó urát.

— Csuda pusztáról elhajtotta kegyelmes uram 
gulyáját. . .

A generális ingerülten közbevágott:
— Tudja kegyelmed, nem azt kérdem. Mit bánom 

a gulyámat! A népet, a szegény népet nem sanyarja-e?
Mit tehetett Makiári Péter egyebet: fölvonta a 

zsilipet S nagy zuhogással megindult ajkáról a panasz, 
a kesergés. Kara Alinak, az esztergomi szandzsákbégnek 
csak nincs maradása! Azzal a szent karácsony ünnepén 
behódoltatott három faluval nem éri be. Hogy azt is mi
kép vitte végbe, bizonynyal elmondta Győri István, a 
mikor itt já r t . . .  S azóta szünös-szüntelen járja a portya ! 
Egyik a másikat éri! Egyre beljebb merészkedik a telhe
tetlen pogánya. Pál fordulásakor már Alsó-Gy őrödet dúlta- 
rabolta. A minap már Csatát is megjárta. S nincs irga
lom az istentelen fajzatjában . . .  Ha soha nem hitte 
volna, most elhiszi: kőből van a pogány szíve. Mintha 
egyenest abban telnék kedve, hogy a szegényt sanyarja.
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KOLLONITS SZIGFRID.





Elhajtja marháját, elhordja gabonáját. . .  Jaj annak, aki 
ellene szegül, a ki csak mukkani is mer . . .  Asszonya, 
hat neveletlen gyermeke szeme láttára vágta le egy 
szipáhi a tehénkéjéért rimánkodó Kasza Bálintot... 
Benedek prédikátor is majd megjárta, a mikor nem akarta 
odaadni az utolsó zsák kenyérnek valót! Hiszen nem 
magáért, a fia gyönge árváiért tette, a kiket öreg nap
jaira neki kell nevelnie . . .

Az udvarbiró nem tudta végét szakasztaní a szó
nak. S abban, a mit mondott, majd a keserűség zokogott, 
majd a harag dörgött. Végre elhallgatott. Állt és várt. De 
látszott rajta, hogy vállát nemcsak a bánat, hanem a 
reménytelenség is nyomja. Az erős ember megroskadt 
alakjáról akárki leolvashatta,,-fiógy^csak azért kesereg, 
hogy kesereghessen. Nem , a reménység hozta, nem az 
készti szólásra. Üres, semmit, sóm ,váró tekintettel meredt 
rá az ura lába alatt szétterpes zkwlő-'kopott medvebőrre. . .

, A generális csak abban különbözött tőle, hogy ült. 
Ő is szakasztott azzal az üres, csüggedt tekintettel bámult 
a pádimentum megrepedezett, kitöredezett kőkockáira, mint 
udvarbirája. Az ő vállai is roskadoztak a reményevesz- 
tett tehetetlenség iszonyatos súlya alatt. A lelke megtelt 
keserves jajjal. Mert most, hogy az udvarbíró elhallgatott, 
szörnyű látásra és szörnyű hallásra nyilatkozott meg a 
szeme és a füle. Egyszeriben csak látta az ö népének, jó 
jobbágyainak szívsz akasztó nyomorúságát és hallotta a 
férfiak haragos lázadozását, a vének, az asszonyok, a 
gyermekek panaszos sóhaját. Az volt a rettenetes, hogy
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mindent látott és mindent hallott. A földig leégett jobbágy - 
portát körülkullogó kuvaszt éppen úgy látta, a mint hal
lotta az elhurcolt, a megszokott jászolhoz visszasíró te
hénnek panaszos bőgését is . . .  S mialatt mindezt látta 
és hallotta, lelkét szörnyen hajszolta, paskolta a hab: mit 
tegyen, mit tegyen? Ha tehetné, pénzen is megvenné 
Kara Alitól a békességet; de az arany-ezüst marha nagyon 
megfogyatkozott körűié . . .  Már az arany láncot is el
zálogosította, a mit valamikor vitézségéért kapott a király
tól. Kénytelen volt vele, hogy szegény vitézei éhen ne 
pusztuljanak... Vagy talán könyörgő szóval járuljon a 
király ő felsége elébe? Semmi kétség: a király panaszt 
tehetne a padisahnál a hékessógbontó Kara Ali ellen. De 
fanyar mosolylyal menten félredobta ezt a gondolatot. 
Hiszen nem is hocsátanák már a felség színe elé . . .  S 
mit is törődnének a király és tanácsosai a magyar, az 
eretnek Kollonits Szigfrid nyomorult jobbágyaival?

Kínos-kegyetlen csönd ülte meg a szobát. Hallani 
lehetett a mint a szú egyhangúan, állhatatosan percegett 
a nagy tölgyfaasztal lapjában.

Kollonits Szigfrid arca egyszerre csak földerült. Mint 
a győzelmesen előtoppanó nap elől a fellegek, úgy vonult 
el arcáról a komorság, a csüggetegség . . .

Az álma jutott eszébe. A törökkel való hajvívás. S 
egyszeriben megértette a titokzatos álmot: bajt kell vívnia 
Kara Alival, szegény jobbágy népének gaz nyomorgató- 
jával!

Lelkében gyors egymásutánban egyik reménység a
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másik után kelt szárnyra. Akárcsak a tó tükréről kora 
hajnalon egymás után fölröppenő vadkacsák, a mikor vonja, 
csalogatja őket a kelő napfény, a hajnali szellő, a virradat 
ezer varázsa . . .

Menten bizonyossággá növekedett az a reménysége, 
hogy meggyőzi a törököt. S már látta a szegény népet, 
a mint boldog megkönnyebbüléssel fölsóhajt. De a remény
ség szárnya tovább ragadta s nem ért rá, hogy meghall
gassa az örvendező emberek hálálkodását. Látta a királyt, 
a mint kegyes indulattal újra feléje hajlik. íme, elkotród- 
nak mellőle, a kik ellene áskálódtak, a gonosz ellenségek 
és a király újra reá bízza a főkapitányságot. Pénzt is kap, 
hogy zsoldot fizethessen nyomorgó vitézeinek. Van újra 
becsülete, súlya a szavának a királyi udvarban s szóvá te
heti, hogy jobb volna, ha a prímás hátrább parancsolná 
fekete agarait. Ezzel megint otthon termett s örvendve 
tapasztalta, hogy fogynak, eltünedeznek a jezsovita pá
terek. A prédikátorok újra bátorságosan szórhatják az 
ige magvát s a szivekben újra növekedésnek indul az 
Isten országa . . .

Reménységtől fényes szemét rászögezte az udvar
bíróra és közölte vele szándékát:

— Bajra hívom Kara Alit. Megvívok vele.
Makiári Péter zavartan tekintett urára. Értette is, 

nem is értette, a mit mond. Siheder korában jobban tudta 
volna, hogy mit akar. Akkor még járta a bajrahívás és a 
bajvívás.

Kollonits mást várt. S a mikor udvarbírája szemó-
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bői nem az öröm lelkes tüze villant feléje, hanem nagy 
hidegen az értelmetlenség meredt rá, rátámadt a kétség. 
Ennek kapóra jött az álom és azzal bizonyította: hiába
való próbálkozás volna! Hiszen az álombéli töröknek is 
hiába csapta le annyiszor a fejét, újra meg újra ott ter
mett a nyakán . . .  Majd talán még akkor is a töröknek 
áll feljebb, ha győzne. Panaszt tesz ellene Bécsben, mert 
hiszen ö a bajrahívó . . .  Ez megint víz lesz az ellenségei 
malmára . . .  Ügye még rosszabbra fordul. . .  Végtére 
még kegyetlenebbül garázdálkodhatnak Kara Ali is, a 
páterek is . . .

Maga sem tudta hogyan, egyszeriben csak össze
szedte lelke minden erejét s szembefordult a saját kétsé- 
geskedésével. Most már átlátott teljesen a sátán szöve
vényén. Az 6 mesterkedése volt az az elcsüggesztő álom. 
Attól akarta már eleve visszariasztani, a mi Isten akarata 
szerint való szent kötelessége. S olyat döbbent szíve 
kétségeskedésére, hogy szinte Makiári Péter is meghallotta:

— Eb hallgat a szavadra, kisértó !
Megint rátekintett udvarbirájára és a parancs hang

ján szólt hozzá:
— Kegyelmed viszi el a béghez a bajrahívó levelet 

s elhozza nekem a vál&szt. . .  Kegyelmed is kisér el en
gem a viadalra . . .

Most már nem törődött hű embere riadt tekintetével. 
Fölkelt a karosszékből és az asztalhoz telepedett. Nagy 
ív papirost vett elő, tollát meghegyezte és már rótta is
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a papírra a szépen kikanyarodó öreg betűket. A bajra- 
hívó levelet irta Kara Alinak, a szandzsákbégnek . . .

*  *
*

Kara Ali, a hatalmas és győzhetetlen török császár
nak főszandsákja és esztergomi helytartója háremében 
mulatott. Azaz mulatott volna, ha a sakkjátékban az imént 
nem vesztett volna. Ez alkalommal is, mint mostanában 
annyiszor, első asszonya, az eszes Fatimé verte meg. Az 
asszony ott ült vele szemben az égszínkék selyemvánkoson 
és diadalmasan, csinytalan gúnnyal tekintett reá. A bég 
nem állhatta meg: jobbja egy bosszús legyintésével le
seperte az alacsony asztalkáról a sakkfigurákat. Azok 
nesztelenül szanaszét görögtek a puha, tarka szőnyegen.

A bégnek megint az volt a veszte, hogy a gondo
latai játék közben útra keltek és egyre másfele jártak. 
S épen ez a boszorkányos, a harcos emberi élethez annyira 
hasonló játék indította őket útnak. Mert a mint az ő meg 
az asszony keze kényük-kedvük szerint ide-oda tologatták 
az elefántcsontból való apró alakokat, arra gondolt, hogy, 
íme, a padisah is Így játszik zsarnoki tetszése szerint 
birodalma nagyjaival és kicsinyeivel. Az egyiket tovább 
tolja, a másikat ott hagyja a helyén. Őt is megint itt 
hagyta az esztergomi helytartóságban, noha már bizonyosra 
vette, hogy most végre valahára Esztergomból Budára 
mozdítja. De, haj !, a tegnapi nap megmutatta, hogy a 
budai basaságtól messzebb van, mint valaha . . .

A keserűség fekete füstje szüntelen gomolygott
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leikéből. Kin töltse bosszúságát ? A sakkfigurák már meg
lakoltak . . .  A padisah messze is van, ennek a világ
nak leghatalmasabb embere i s : azt ilyen indulattal meg 
sem közelítheti. . .  Patimé azonban itt van a közelben . . .  
Legalább azért megbosszúlhatja magát, hogy a sakkban 
fölébe kerekedett. Meg is cselekedte. Elhatározta, hogy az 
elvirágzóban levő asszonyt megint a cserkesz leánnyal 
gyötri meg, a kit ősszel vett a kótyavetyén . . .  Behivatta, 
hogy táncoljon előtte.

A leány jött. Mintha sejtette volna, hogy a bég 
miért hivatta, a mint belépett, villogó tekintetével neki
vágott Fatimó szemének. De egy asszony már belekapott 
a mandolin-féle zeneszerszám húrjaiba és ő táncra lendült. 
Alig fordult azonban egyet-kettőt, nyílt az ajtó s a függönyt 
félrevonva, belépett a háremőr és jelentette, hogy magyar 
követ érkezett.

A bég nem felelt. Csak szemöldökének összébb 
rándulása mutatta, hogy kedve ellen van a jövevény is, 
a róla szóló jelentés is.

A háremőr elértette a néma beszédet s idétlen 
hangján magyarázgatni kezdte, hogy nem ö, hanem a 
követ okvetetlenkedik. Azt állítja, hogy neki, még mielőtt 
a nap a delet meghaladja, már visszafelé kell indúlnia.

Kara Ali nagy bosszúsan átment a fogadó-házba. 
Makiári Péter várta ott és tiszteletteljes köszöntéssel át
adta neki ura levelét:

— Az én uram, Kollonits Szigfrid generális ő nagy
sága minden hozzá illendő dolgokban kész szomszédos
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barátságát ajánlja Nagyságodnak és Istentől jó egészséget 
Nagyságodnak megadatni kíván.

A bég a Kollonits név hallatára nagyot bámult. 
Hamarjában csak egy magyarázatát találta Kollonits köze
ledésének : a kegyvesztett generális valami árulásban töri 
a fejét és igy akar bosszút állni Bécsen. Mielőtt azonban 
fölbontotta volna a levelet, körültekintett:

— Hol van Omer ?
Omer volt az ő magyar Íródeákja. Valamikor 

Sebestyén deák néven forgolódott az erdélyi végeken 
Bocskay István hadi népe között. De belefojtotta becsü
letét a borba. Újat kellett keresnie. S annak az árán, 
hogy törökké lett, talált is. Kara Ali nagy becsületben 
tartotta, mert a magyar iródiákra olyan szüksége volt, 
mint a betevő falatra. A magyar szóval nem boldogult 
sem az esze, sem a nyelve.

Néhány perc és Omer sietten-sietve beloholt. Duz
zadt, vörös arcát a nagy iparkodástól elöntötte az izzadtság. 
A bég átnyújtotta neki a generális levelét. Átvette és re
kedt, borízű hangján olvasni kezdte :

— Kara Ali esztergomi szandzsákbéghez Kollonits 
Szigfrid. Nagyságos, nékünk vitézlő szomszéd úrbarátunk !

Kollonits nem említette generális voltát. Ez meg
erősítette a béget abban a gyanújában, hogy végkép veszett 
ügye van a császári udvarban és most vele akarja össze
szűrni a levet. A gyanú csnfondáros mosolyt vetett az 
arcára.

Omer olvasta:
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— Hogy ez új esztendőbeli szerencsétlenségünket 
Nagyságodnak megjelentsük, ennek semmi nem egyéb az 
oka, hanem a Nagyságod és alatta való vitézlő rendnek 
iszonyú állhatatlan volta. Mint emberek hiteteket meg 
nem tartottátok és igy a két hatalmas császár között a 
szent békességet fölbontottátok! Lehetetlen, hogy ezt to
vább szenvedhessem, holott én is a szegénységnek egyik 
oltalmazója és a keresztyénségnek egyik igaz tagja va
gyok és igyekszem is lenni.

Kara Ali annyit megértett belőle, hogy a csúfondáros 
mosoly nyomtalanul eltűnt az arcáról. Omer most törökre 
fordította, a mit olvasott. A bég nagy figyelemmel hall
gatta s az ámulat, a harag egyre kerekebbre meresztette 
szemét. Nem ezt várta.

Omer a bég intésére tovább olvasta:
— Kivánom azért, hogy a bosszúságért, a mit ez 

ideig cselekedtél a szegénységen, emberségedet és vitéz
ségedet velem együtt magad megpróbáljad. Vagy lovon, 
vagy gyalog akarod, kopjával, karddal, pallossal, vagy 
akármicsodás fegyverrel megvíjjunk.

Omer tolmácsolta az olvasottat, de a bég olyan tágra 
nyílt szemekkel bámult rá még akkor is, a mikor már 
bevégezte, hogy egészen megzavarodott. Arra vetett, hogy 
nem elég világosan mondta el török mondanivalóját, tehát 
újra kezdte. De a bég haragosan rárivallt:

— Tovább!
S Omer olvasta:
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— Magunk is okot adunk immár, és vagy jösz vagy 
nem, szakálladban igyekezünk pökni.

A magyar szót csak kimondta Omer, de a török 
belészorúlt. A bég azonban olyan haragosan förmedt rá, 
hogy valahogyan mégis csak megmondta, a mit meg kel
lett mondania. De a mit rettegve sejtett, az valóra vált: 
a bég csak most gerjedt éktelen haragra. Toppantott az 
egyik lábával, majd a másikkal, végre kezével-lábával 
toporzékolt s tépte hosszú, szürke szakállát, mintha a 
gyaur basa máris meggyalázta volna. így tombolt néhány 
percig, majd megjúhászodott annyira, hogy Omer neki
bátorodott és tovább olvasott:

— Én mindenkoron készen vagyok, mint az a szép 
leány a tánchoz; mert soha nem érdemlettem, hogy az én 
szegény jobbágyimat úgy raboljátok, dúljátok, fosszátok 
és égessétek!

Omer ennek már a felét is alig mondhatta el, mert 
csak most tört ki a bég haragjának vészes zivatarja. Az 
imént való megcsöndesedése csak ennek a viharnak a 

jöttét jelezte. Szeme szikrázott, arca a haragtól izzott, szét- 
kuszált szakálla százfelé meredt s megeredt ajkáról a 
szitok, átok szennyes, tajtékját mind magasabbra hányó 
áradatja. . .

Makiári Péter nyugodt méltósággal állt a helyén és 
várt a feleletre. Szivbéli gyönyörűséggel szemlélte a ha
ragjában magát emésztő törököt. De örült Omer is. Sok 
kincsért nem adta volna, hogy most nem kell tolmácsi 
tisztét tennie. Még talán az ő arcának vastag bőrét is le-
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perzselte volna a szégyen, ha magyar ember létére ma
gyaréi kellett Volna elmondania, a mit a mocskos szájé 
pogány veszett haragjában a magyar nemzetről és a ma
gyar vitézi rend fényes csillagáról, Kollonits generálisról 
mondott. . .

Kara Ali végre megzabolázta nekiszilajodott harag
ját és kiadta Omernek a parancsot:

— írj !
Az nagy készséggel rohant és a nagy ház egyik 

sarkából könnyű asztalkát és széket cipelt elő. Magyar 
levelet most is csak így tudott ín i: magos asztal mellett 
széken ülve. A török levelet már égy írta, ahogy tanulta: 
alacsony kis asztal-zsámolyon maga alá vetett lábakkal.

A bég hagyta, hogy Omer megírja a tisztesség kí
vánta kezdetet. Az meg is írta ígyen :

— Hozzánk illendő szomszédságomnak kész voltát 
ajánlom Nagyságodnak, mint vitézlő nagyságos szomszéd 
érbarátomnak.

Erre a bég belekezdett annak az elmondásába, a 
mit meg akart Íratni. Nagy bőbeszédűséggel mondta el. 
Közben a nyugalom és a háborgás, a harag és a gény 
sűrűn váltogatták egymást arcán. Omer türelmesen hall
gatta, a tolla leghegyót rágcsálva. Végre a török elhall
gatott, ő meg írni kezdett. A bég nagy figyelemmel ki
sérte tollát szórni szóra, sorrul sorra. Mintha ellenőrizni 
akarta volna, hogy megír-e mindent, a mit mondott. A 
deák végre megnyomta a tollat: pontot tett és föltekintett 
a bégre. Az kérdezett valamit tőle, az írásra mutatott s
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a mikor megkapta a feleletet, hangosan fölkaeagott s fejét 
rázva parancsolt rá Omerre:

— Csak írd, a hogy mondtam.
S az nagy kénytelenségóben leírta:
— De mikor a levelet Irta Nagyságod, akkor az 

eszed fejedből kiszökött, az nyilvánvaló.
A bég erre megint magyarázgatott, Omer figyelt, 

majd írt s ura újra megbizonyosodni igyekezett a felöl, 
a mit írt. Ez azután még egyszer megismétlődött. Most 
azonban még megtoldotta a bég. Mosolyogva így szólt az 
íródiáknak:

— Olvasd föl magyarul is !
A mennyire gyönge magyar tudománya engedtei 

gyönyörködni akart abban, a mit magyarúl megíratott.
S Omer büszkén olvasta tolla remekét:
— Az írja Nagyságod, szintén oly kész a bajvívásra, 

mint a szép leány a táncjárásra, de szomszéd úrbarátom 
úgy vedd eszedben magadat, én is szintén oly kész vagyok 
a bajvívásra, mint a kosok, hogy egymással készek ütközni.

Kara Ali elégült, széles mosolylyal nevetett. Kivette 
Omer kezéből a tollat és az asztal fölé hajolva sok pont
tal, sok kacskaringós vonallal odabiggyesztette nevét a 
levél alá. S méltóságteli, gőgös léptekkel indult kifelé, 
vissza az asszonyházba.

Jókor ért oda. Fatimé és a cserkesz leány fog
csattogtatva, egymásra meresztett karmokkal már majd
nem véres viadalra keltek. A mint a bég belépett, szét
húzódtak. Fatimé morogva félrevonult, a cserkesz leány
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mosolyogva kellette magát urának. Az biztató hangon 
szólt hozzá:

— Rajta, táncolj Serezádé !
Kedveskedve az új nevén szólította, a melyet ö adott 

neki. S a leány újra belekezdett a mámoritó táncba. De 
a bég hamar beleúnt Serezádé táncába is. Haragja már 
elszállott, hetvenkedő indulata elcsendesedett s a mint 
most újra a gyaúr vezérrel való közeli bajvívásra gon
dolt, itt, az asszonyok puha, meleg fészkében is borzongás 
futott végig rajta. Hiába, rég volt az, a mikor bajvívó 
kardot forgatott. . .  Most már csak inkább parancsoszto
gatás a vitézkedése . . .  S a magyar vezér vitézségéről 
-ragyogó szemmel beszélnek a tömlöcébe került ebhitűek! 
Ezt a csúnya, kellemetlenkedő felhőt azzal hajtotta el, 
hogy milyen dicsőség lesz, ha meggyőzi Kollonits Szigfri
det. Híre-neve megújul s talán Sztambulban is ráeszmél
nek arra, hogy kicsoda is Kara Ali. . .

Makiári Péter már messze járt. Mindjárt Esztergom 
alatt dereglyét talált, az átvitte a Dunán jó messzire Pár
kány fölé. Újvár alatt érte utói az alkony.

*  *
*

Szűk volt a Fehér hollóhoz címzett kicsiny, ham
burgi kocsma. A kikelet megapadni nem akaró vendég
sereget hozott a kocsmárosnak. A határszéli városka csak 
úgy hemzsegett a sok utas embertől s a sok közül sok 
telepedett ide, mert fehér holló számba ment az ilyen jó 
bort mérő kocsmáros. Az utasoknak körülbelül a fele
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Bécsbe igyekezett s itt pihent meg utolszor, a másik fele 
Magyarországba iparkodott. A kalmárkodó emberek voltak 
köztük többségben. De akadtak katonák is, sőt tisztek, 
urak is. Az ilyen előkelőbbek a söntés mellett való külön 
szobába vették be magukat.

Itt, az egyik asztalnál ül Makiári Péter. Nem ös- 
morne rá akárki. Díszes, drága kelméből való ruhája, 
büszke, méltóságteli magatartása főúri rendből való em. 
bérré mutat. Vele szemben fiatal dragonyos hadnagy ül. 
Igazában azonban már egyik sem ül, mert fölálltak. Bele- 
úntak egymásba. Egyik sem tudott kiokosodni a másikból. 
Bármennyire szeretné is tudni, egyik sem tudja a másik
ról, hogy kicsoda is voltaképen s hova igyekszik, mi járat
ban van. El is köszönnek egymástól. A tiszt a legényei 
keresésére indul, hogy nyergeltessen, Makiári föl a szál
lására, a csúcsíves tető alá húzódó padlásszobácskába.

Odafönt várja az ura. Őt sem lehetne valami egy
könnyen megösmerni. Széles karimájú kalap mélyen be
árnyékolja arcát, oldalt megnyirt szakállába belevész le- 
konyított bajusza s köntöse olyan viseltes, hogy az ember 
szeme méltán megbotránkozhatik rajta. Kivált, ha előbb 
Makiári díszes köntösére tekintett. Micsoda úr az, a ki 
maga bársony ruhába öltözik, de a szolgáját ilyen siral
mas kopottasán járatja . . .

Kollonits épen Isten igéjét olvasta. Az imádság 
fölött elmélkedett, a mellyel példát adott az Úr tanítvá
nyainak arra, hogy hogyan kell imádkozniok. Most ért a 
végéhez : Mert tied az ország és a hatalom és a dicsőség.
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A mikor Makiári belépett, kérdő tekintettel feléje fordult. 
Az előbb bereteszelte az ajtót, aztán felelt halk, szinte 
suttogó hangon:

— Gyanús ember. Bizonyos, hogy olyas járatban 
van, a mit titkolnia kell. Azt tanácsolom, hogy várjuk 
meg az estét s csak akkor induljunk. Az út jó, az égen 
sehol semmi felhő, a csillagok is világítanak majd . . .  
Éjszaka is átkelhetünk a Dunán . . .

A generális türelmetlenül pattant föl ültő helyéből:
— Eleget vártam. Hajnal óta itt veszteglünk. Rög

tön indulunk. Megyek, megnyergelem a lovakat . . .
Indult volna, de az udvarbíró megragadta karját:
— Ne oly hangosan, kegyelmes uram! Eddig olyan 

türelmesen várt kegyelmed! Attól tartok, hogy vagy mi 
rohanunk a sarkukba, vagy ők lesnek ránk valahol. . .  
Ha célt akarunk érni, várjunk . . .

A generális fejét rázta:
— Indulunk. Nem érünk máskép oda. Pedig a hol

napi nap a bajvivás szabott napja . . .
Halkan beszélt ő is, de észre lehetett rajta venni, 

hogy nehezére esik a halk beszéd.
Makiári most kimutatott az ablakon. A dragonyos 

hadnagy és legényei indultak. Jól megjegyezte magának: 
barna pej lovon a hadnagy, két almásszürkén a legények.

Egy óra sem telt bele s ők is indultak. A nap már 
akkor lefelé tartott, de azért még bőségesen elárasztotta 
fényével a Duna mentén az utat, a melyen lassú ügetés
sel haladtak.
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Az udvarbíró ment elől s ő szabta meg az iramot. 
Az ő lova gyeplőjét azonban a gyanakvás és az óvatos
ság tartotta erős markában. A generálisnak kénytelen
kelletlen bele kellett ebbe törődnie. Ő most a szolga kó
pét viselte s bármint szerette volna, nem kerülhetett 
elébe s nem eredhetett vágtatásnak . . .

Körülöttük a természet világa a tavasznak örült. 
Őrült a porszem s a pacsirta, a bokrok alján mosolygó 
ibolya s a komor, százados tölgy egyaránt. A természet 
nagy örvendezése megcsöndesitette a generális lelkét és 
megcsöndesedett lelke újra odafordult az igéhez. Foly
tatta ott, a hol elhagyta. A miatyánk utolsó szavait fon
tolgatta csöndes áhítatban . . .

— Tied az ország . . .  Haj, az Istennek szoronga
tott országa! íme, alig lépett egyet, máris a kesergés 
verte föl lelke csöndjét. Mert vájjon gondolhat-e máskép 
Isten országára, mint megszomorodott szívvel ? 8 az 
alkony árnyait megelőzve sötét képek vetődtek elébe . . .  
A merre csak tekint, mindenfelől beborult az ég Isten 
országa fölött. . .  Rossz hírek szálldosnak közelről, távol
ról is. A tiszta evangéliumnak sokasodnak az ellenségei. 
S mi lesz veled Isten országának magyar darabkája, ha 
Mátyás ő felsége lehunyja szemét s Ferdinandus kapja 
kezébe a hatalmat! Akkor leáldozik a te napod is Erdély! 
Ki tudja, Ferdinandus ő felsége talán majd megtarthatja 
a nagy vadászatot — a múltkor irta az anyjának, udvari 
embertől hallotta —, a minek végeztével majd úgy gyö
nyörködhetik a leterített eretnekekben és rebellisekben,
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mint a jó hajtás után az elejtett vadak garmadájában...
Az udvarbíró megállította lovát és megfordult. Innen 

az útnak hosszú darabján tekinthetett végig. Láthatta, 
mint kíséri a Dunát kígyózó vonalban a partmenti dom
bok, erdők szélén . . .

— Mondom, kegyelmes uram — szólt néhány perc
nyi kémlelödós után, — jönnek utánunk. Még majdnem 
Hamburg alatt, a nyárfaerdö mellett most száll le a por
felhő . . .  Mintha fekete foltot is láttam volna benne . . .  
Ha az a hadnagy, akkor biztos, hogy utánunk jö n !

Jobbjával arrafelé mutatott és Kollonits hamarosan 
a maga látásával is megerősítette embere látását:

— Magam is úgy vélem, hogy ott három lovas vág
tat. Az is lehet, hogy az egyik ló pej . . .  Az Isten kezé
ben vagyunk!

Előbb mondta ki, aztán gondolta meg, hogy mit 
mondott. S a mint meggondolta, csodamódon erőre kapott 
tőle csüggedt lelke. Nyugodt pillantással tekintett a messze 
távolba a lovasok elébe s az Isten országa fölé tornyo
sodó föllegekre . . .

— Keljünk át a Dunán! — vélte Makiári. — Odaát 
könnyebben útat veszthetünk előttük.

S leléptettek a part mellé, hogy lássák, akad-e 
valahol alkalmatosság az átkelésre. A túlsó parton csak
ugyan két halász vesződött a nádas között. Makiári át
kurjantott :

— Hahó, emberek!
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S aranypénzt villogtatott feléjük. Azok el is értet
ték, hogy mit akar és sietve elindultak.

Negyedóra sem pergett le s a dereglye már vitte 
a generálist és udvarbíráját a túlsó part felé. A mögöttük 
vágtató lovasok sehol, semerre sem látszottak.

A v íz  csöndes szinén Kollonits visszatalált az igé
hez. Mintha a leáldozó nap, a mely elöntötte aranyával a 
Duna színét is, a partmenti vidéket is, az igére is rá
vetette volna sugarait... Tiéd az ország... Most egy
szeriben- megtalálta, benne az édes vigasztalást, a nagy 
biztatást...., • '■

— Igen, Uram, tied az ország 1 — ujjongott föl 
szíve nagy megkönnyebbüléssel és a vállait leróskasztó 
terhet, az Isten országáért való -gondott rávetette az 
istenre. A ki az ö szent Piában, Jézus Krisztusban az ő 
országának rendíthetetlen fundamentumot adott, ne viselne 
gondot róla?

- Dévény alatt kötöttek ki. Ott, a hol a Morva tor
kollik a Dunába. Még olyan világos volt, hogy látni lehe
tett a Morva vizének kényeskedését, a mint lassan, kény
szeredetten vegyül a Dunába.

Makiári azt tanácsolta, hogy a Viszoka lejtőjén ke
rüljenek Szentgyörgy felé. így biztosan megmenekülnek 
az üldözők elöl. De Kollonits hallani sem akart róla.

— Nincs vesztegetni való időm! Elkésném s még 
több könny hullanék a szegénység szeméből ....

Süket fülnek magyarázta Makiári, hogy nem sok
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időt vesztenének. Kollonits mindent felejtve előre vágta
tott a Duna mellett kanyargó úton.

Makiári egy-két ugrással melléje rugtatott. Kemé
nyen megmarkolta karját. Kollonits kelletlen tekintettel 
fordult feléje és megállította lovát Az udvarbíró a Dunára 
mutatott. Az izgalom alig engedte ki a torkán :

— Nyomunkban vannak!
S csakugyan valamivel feljebb, mint a hogy ők 

indultak, most szálltak dereglyébe a dragonyos hadnagy 
és legényei. Világosan látni lehetett a három lovat: a 
pejt és a két almássziirkét. . .

Kollonits belevágta sarkantyúját lova oldalába és 
elkiáltotta magát, hogy a dévényi hegy visszaverte 
hangját:

— Előre !
Bősz iramainak eredtek. Mögöttük vörösen szállt le 

és tűnt el a nap. Az árnyak mind hosszabbra nyúltak. 
Fogyott a fény, nőtt a sötétség.

Kollonits riadt leikével újra odafordult az igéhez. 
Nem alázatosan, erőszakosan ragadta meg az igét: tied 
a hatalom. Odatartotta Isten elé. Ha övé a hatalom, akkor 
még most is adhat neki megmenekedést üldözői elől. 
Miért megy bajt vívni Kara Alival? Semmi másért, csak 
azért, mert ő a szegénység oltalmazója és hajtja, úzi 
szentséges tiszte ! Ha itt most eléri s bilincsbe veri a 
zsarnok kénye, micsoda hahotára fakad majd az istentelen 
pogánya, ha holnap hiába várja! Majd ujjong, ha tudja, 
hogy tömlöcben sínylődik a szegénység oltalmazója!

194



Szabad lesz neki a vásár s dúlhat-rabolhat kegyetlen, 
telhetetlen szive vágya szerint . . .  S mi reménysége 
marad a szegénységnek, ha már Kollonits Szigfrid gene
rálisban sem bizakodhatik ? Reményevesztetten sírhat, 
kesereghet. . .

Az égen kigyultak a csillagok. Baljuk felől fel
tünedeztek a pozsonyi szőlőhegyek. Köztük ott fehérlettek 
az apró présházak.

Egyszerre csak messze villanó szikrák pattantak 
ki a generális lovának hátsó lábai alól. A ló panaszosan 
föl is nyeritett. Egyet ágaskodott, de aztán megállt. Majd 
megpróbálta, hogy tovább lépjen, de nem tudott.

Mind a ketten leugrottak a nyeregből és megvizs
gálták a ló lábát. A hátsó jobb lábát, mert azt emelte föl, 
mintegy segedelmet kérve az embertől.

— Kimarjult — vélte Makiári.
Kollonits rosszabbat sejtett:
— Azt hiszem, el is tört.
Annyi bizonyos volt, hogy a ló csak kínos-keservesen, 

lépésben tud tovább menni. Mit volt mit tenni: az udvar
bíró ott maradt. Kollonits pedig fölvetette magát a másik 
lóra és tovább vágtatott.

A mint újra a nyeregben ült s a ló egyenletes 
vágtatásban vitte tovább, eszmélt rá arra, hogy csatát 
vesztett. Harcot kezdett az Istennel s az Isten leverte, 
lesújtotta a porba. Még rugoldozott ellene, de lova indu
latosan fölnyerített, még sebesebb iramainak indult s a 
szellő lódobogás hangját hozta a fiilébe. Megértette, a mit
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úgyis tudott, hogy az üldözök már a sarkában vannak. 
Mit tehetett: meghódolt a győzedelmes Istennek. Vivódó 
leikéből előtört a vallástétel:

— Tied a hatalom!
Megalázkodottan elfogadta, hogy az Istené a hata

lom és neki nincs szüksége Kollonits Szigfridre. Meg
oltalmazza ö maga is az ő szegényeit. Ezért is hagyja, 
hogy a szegénység oltalmazója tömlőébe kerüljön. S 
hagyja talán azért is, mert Kara All talán az ö vesszeje, 
a mellyel megostorozza a népet, hogy a tiszta, evangélium
hoz jobban ragaszkodjék. Hiába: Isten gondolatai nem a 
mi gondolataink. Megostorozza azt, a kit fiává fogad.

Megnehezedett a szive, a mint mindezt elgondolta, 
S mintha a ló lába is megnehezedett volna. Mind lassúbbra 
váló iramaiban ment. Közben általúthoz értek, a hol fa
kereszt fogadta a Megfeszített képével.

A generális megállt. Az emberkéz alkotta képet 
látta is, nem is. Látta a Krisztust a maga valóságában. 
S a mint látta öt, a dicsőség Urát, ki iránta való csodálatos 
szeretetből egykor megfeszíttetett, imént megnehezedett 
szíve megtelt örömmel, mert a teher leszakadt róla. Szíve 
újra bizonyos volt a felől, hogy az az Isten, a ki így 
szerette a világot, akkor is áld, ha ostoroz.

A lódobogás mind közelebb hangzott. Hallotta, de 
hallotta a Krisztus szavát is: Valaki engemet akar követni, 
tagadja meg magát, vegye fel az ö keresztét és úgy 
kövessen engemet. S látta magát a tömlőében, kezén a 
bilincscsel. Látta szegény népét, a mint sanyarja a német,
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sarcolja a török. Látta az elűzött prédikátorok hosszú 
sorát. Látta szegény elesett Magyarország szomorú 
állapotját. Látta mindvalamennyiüket, a kiknek a Keresztre- 
feszitett nyomában keresztet kell hordozniok. Az Úrra 
tekintett s szíve csöndes volt. Nem félt, mert tudta, mert' 
immár tapasztalta, hogy az Úr ad erőt az övéinek! S 
megértette, hogy az övéi keresztjében ragyog fel az Úr 
dicsősége: Ezért boldog szívvel mondta ki a miatyánk 
utolsó igéjét i s :

—- Tied a dicsőség!
Nagy robajjal ért oda a dragonyos hadnagy legé

nyeivel. Vállára tette kezét:
— A császár nevében!
Kollonits Szigfrid megrázta fejét:
— A király nevében !
A hadnagy azt hitte, hogy a nyakas magyarból 

megint a rebellis beszél. Pedig az az ö töviskoronázott 
királyára, a királyok királyára gondolt. Annak kezéből 
fogadta el a bilincset, a mely a tiszt kezében megcsörrent.

Szivében az ámen himnusza zúgott: Atyám ne az 
én akaratom legyen meg, hanem a tied!

S kigyulladt Jelőtte a napfény az éjszakában. S 
bilincsre verten, napfényes úton indult el. Az ő éjszakája 
nem volt éjszaka . . .
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JEGYZETEK.
Az ebben a kötetben közreadott elbeszélések majd 

valamennyiének határozott történeti magva van. Hálával 
tartozom tehát azoknak, a kik az alapjukul szolgáló tör
téneti adatokat kutatásaikkal számomra hozzáférhetővé 
tették s ennek legalább néhány szűkszavú jegyzetben ki
fejezést kell adnom. A kik irtóznak az ilyen irodalmi 
utalásoktól, azok ne méltassák figyelmükre az alábbiakat. 
Lesznek azonban, a kiket érdekelni fog, ha utána nézhet
nek, hogy mi az, a mit a költészet a tudománytól kapott.

A  k ita g a d o tta k . A XVI. század magyar tözséreinek 
világát Takáts Sándor ösmertette meg velünk. Rajzok a 
török világból III. I. o. Dévai Bíró Mátyásra és igehirdetésére 
nézve 1. Régi Magyar Költők Tára I. 127. és 427. o.

A z  o r o s z lá n . Tényleg megtörtént Vácott 1676-ban 
L. Takáts Sándor i. m. I. 289. o. Itt olvashatjuk Zeleméry 
Lászlónak egykorú, az országos levéltárban őrzött levelé
ből az érdekes részletet, a mely leírja, hogy a magyar 
rab csodás megmenekedése milyen megrendítő hatást tett 
a törökökre. Az esztergomi és nógrádi bégek térdre esve 
könyörögtek érte a basának „asserentes, voluntatem dei 
esse, quod illesus servatus e s t . . .  et sic dimissus est a 
statua; deus ita miraculosa ágit, sicuti olim in primitiva 
ecclesia facta sunt“.

A  m á g ly a  tü zé n é l. Orros Mihályt, Lajos király konyha- 
mesterét Fraknói Vilmos említi II. Lajos udvara című ér
tekezésében. A beckói vár udvarán lejátszódó bibliaégetés-
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ről a hagyomány is tud L. pl. Farkas József: A magyar- 
országi protestáns egyház hitbajnokai 45. o.

. A  v é r p a d o n . Bogyoszlai Miklós alakja és szomorú 
vége a valóságból van véve. L. Takáts Sándor: A régi 
Magyarország jókedve 48. o.

A  k e n y é r n e k  v a ló . A nyomorgó, a maga és családja 
kenyerét két keze munkájával megkereső magyar katona 
képe megegyezik a történelem szomorú tényeivel. L. Takáts 
Sándor: A magyar gyalogság megalakulása C. művét.

E g y  b o k r é ta , h á r o m  g r á n á ta lm a . A. feldolgozott ese
ményt Szegedi Kis István életirója, Skarica Máté mondja 
el. L. Régi Magyar Költők Tára V. 281. o. A hypothesíst, 
hogy Perviz vajda megtért, a mint itt látható, Szilády 
Áron állitotta föl.

S zé p , k e r te s  h á z a c s k a  . . .  Kovács Tatay György tény
leg ólt. A reá vonatkozó iratok a bécsi közös - pénzügyi 
levéltárban vannak. Én ezekbe bele nem tekinthettem, 
gzivesség útján csupán annyit tudtam meg, hogy Kovács 
Tatay György orvosdoktor és gyalogos fővajda hűséges 
szolgálatai fejében házat kért és kapott a fölszabadított 
Fehérvárott, de azt el nem foglalhatta, mert közben ki
tudódott, hogy protestáns és Kollonits érsek nem engedte, 
hogy Fehérvárott és Budán a protestáns secták megtele
pedjenek.

G a la m b o k , h o lló k . Az 1552. évi szegedi veszedelemre 
vonatkozólag a történelmi anyagnak azt az összeállítását 
használtam föl, a melyet Czímer Károly közölt a Had
történelmi Közlemények 1891. évi kötetében a 243. és 375.
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oldalon. Felhasználtam továbbá Kropf Lajosnak ehhez, 
Áldana versiója alapján adott kiegészítését, a mely a Had
történelmi közleményekben, az 1896. évi kötetben, a 106. 
oldalon jelent meg. A ki Budai Polgári Lexiconát ösmeri> 
észre fogja venni, hogy az egyes alakok külső rajzához 
egy-egy vonást onnan is kölcsönöztem.

N a p f é n y  a z  é js z a k á b a n . Noha némelyek talán kétel
kedéssel fogadják, a magyar és protestáns Kollonits Szigfrid 
a magyar történelemnek egy dicsőséges alakja. L. Takáts 
Sándor : Régi idők, régi emberek 238. o. Ugyanebben a 
munkában a 225. oldalon rajzolta meg Takáts Sándor a 
hű Makiári Péter képét. Ugyancsak ő közli Kollonitsnak 
Kara Alival való levélváltását A török-magyar bajviadalok 
című munkájában.

Ezek a jegyzetek is mutatják, hogy mennyi indítást 
köszönök Takáts Sándornak, a XVI. és XVH. század nagy 
történetírójának. Ö azonban nemcsak munkái révén, ha
nem a magánérintkezésben adott szives fölvilágosításaival 
is segítségemre volt. Hogy a szívem mély hálával van 
eltelve iránta, azt jól esik megmondanom e könyvecske 
végén, a melynek létrejöttében neki annyi része van.

Kötelességem továbbá megemlíteni, hogy a címkép 
s az illusztrációk közül az 1. 2. 3. 5. 7. 8. a Szilágyi Sándor 
által szerkesztett mileniumi magyar történetből, a 6. a 
Zsilinszky által szerkesztett magyar protestáns egyház- 
történetből, a 4. és 9. a Magyarország Vármegyéi és Városai 
című mongrafia-sorozat Komárom, illetvo Bars megyével 
foglalkozó kötetéből vannak véve.
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