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A torony párkányán két gyermek állott. Oda-
lenn csodálatos alakú házak emelkedtek egymás 
mellett. A házak között széles utca kanyargott a 
vizig. Ez a viz azonban nem volt sem folyó, sem 
tenger, hanem egy hosszú, keskeny esik, amely a 
tengerből benyúlt a házak közé és két részre osz-
totta a várost. 

A kis leány most kinyújtotta a kezét. Értel-
mes szemű, élénk kis leány volt. Komolyan, oko-
san beszélt, bár alig lehetett több tiz évesnél. 

— Látod, Laci, — mondotta a kis leány, — 
ez a vizcsik a hires Aranyszarv. Ez választja 
Konstantinápolyt két részre. Mi itt most az euró-
pai negyedben vagyunk; az igazi török város, 
Sztambul, tul van a vizén. Majd délután átmegyünk 
és mindent megnézünk. 

Laci gyönyörködve nézte a tájat. És ez a kép 
csakugyan olyan szép, hogy aki egyszer látta, alig 
tudja elfelejteni. A világnak kevés olyan gyönyörű 
városa van, mint Konstantinápoly. Különösén a 
török város érdekes és szép. Az alacsony házak 
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közül nagy, fehér épületek magaslanak ki, ezek a 
mecsetek, a török templomok. Mindegyiket karcsú 
tornyok diszitik, az úgynevezett minaretek. Minden 
órában kilép a torony párkányára egy férfiú, kit 
a törökök muezinnek hivnak és a magasból hir-
deti Isten hatalmát. Isten neve a törököknél Allah 
és egy Mohamed nevü próféta hirdette először az 
ő vallását. Ezért énekli a muezzin, hogy Allah 
nagy és Mohamed az ő prófétája. 

— Mi az a nagy, kerek épület ott a török 
városban ? — kérdezte most Laci. 

— Az az Aj a Szófia mecset, Konstantinápoly 
leghiresebb temploma. Mielőtt a törökök elfoglal-
ták a várost, görög templom volt. Most persze 
szintén mecset. 

— És mi az a nagy viz ott a török váro-
son tul ? 

— Az már a tenger. A Fekete tenger egy 
része, ugy hivják, hogy Boszporusz. 

— De a tengeren tul is látok partot. 
— Az már az ázsiai part. A Boszporusz olyan 

sziik, hogy csónakon alig egy óra alatt át lehet 
Európából Ázsiába evezni. 

— Nagyszerű. Egészen tisztán látok mindent. 
És mond, Erzsike, ha mindent tudsz, hogy hiv-
ják ezt a tornyot, amelyen most vagyunk ? 

— Ugy hivják, hogy Galata torony. Apa azt 
mondja, hogy az olaszok épitették, akik már ré-
gen kereskedtek itt mindenfélével. 

— Mi az a Galata ? 
— Galata a neve annnak a városrésznek, a 

melyben most vagyunk. Ebben is európaiak lak-
nak. Itt vannak az irodák. Apának is itt van az 
irodája. 
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Ladányi Laci nem kérdezősködött tovább, 
hanem csendesen nézte a gyönyörű képet, ame-
lyet most látott először. Csak tegnap érkezett meg 
Konstantinápolyba, a hova nagybátyja, Erzsike 
apja, hivta. Laci ugyanis árva gyermek volt. Apja-
anyja pár hónappal ezelőtt haltak meg, vagyont 
nem hagytak reá és Laci, aki már tizenhárom 
éves volt és éppen a gimnázium negyedik osztá-
lyát végezte, egyszerre támasz nélkül maradt. A 
tanárai nagyon szerették az értelmes fiút és ezért 
az öreg igazgató maga vette kezébe sorsának az 
intézését. 

— Nincsen semmi rokonod, kihez bizalom-
mal fordulhatnál ? — kérdezte a fiútól. 

Laci gondolkozott. Apja sohasem beszélt 
rokonokról, különben is hallgatag, szomorú ember 
volt, aki fáradságos munkával kereste meg a 
kenyerét. Laci nagyapja meg gazdag földesúr 
volt, de sokféle szerencsétlenség egészen sze-
génnyé tette, ugy hogy Laci apja csak irnok 
volt a városnál. De szegény ember létére is min-
den fillérét arra költötte, hogy a fia tanuljon és 
jobb sorsban élhessen, mint az apja. 

— Nos, — kérdezte még egyszer az öreg 
igazgató, — nem emlékezel, fiacskám, hogy apád-
nak vannak-e rokonai ? 

— Nem emlékezem, igazgató ur, — válaszolt 
a fiu. — De ugy rémlik, édes anyám emiitette 
egyszer, hogy apának egy bátyja kiment Török-
országba. 

Az igazgató megcsóválta a fejét. 
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— Ez bizony nem sok. Azt sem tudod, hogy 
hová ment ? 

— Többet nem tudok, igazgató ur. 
— Hát azért ez is valami. Majd utána járunk 

a dolognak. 
És a jó öreg ur lelkiismeretesen utána járt. 

Nagynehezen megtudta, hogy egy Ladányi István 
nevü kereskedő csakugyan lakik Konstantinápoly-
ban és dolga igen jól megy odakünn. Levelet irt 
tehát neki, amelyben elmondta öccsének halálát 
és pártfogásába ajánlotta a fiut. Egyben arra kér-
te : segitse a fiut, hogy tovább tanulhasson. 

Nemsokára megjött a válasz. Ladányi István 
azt irta, hogy nagy részvéttel értesült öccse halá-
láról és szivesen segit az árván. A segitséget 
azonban másképpen akarja megadni, mint ahogy 
az igazgató kéri. Menjen ki a fiu ő hozzá, akkor 
az üzletébe veszi és azon lesz, hogy derék embert 
faragjon belőle. 

Á családjában jó rokonokra fog találni és van 
egy kis leánya, aki ugy fog bánni vele, mintha 
testvére volna. Ha elfogadják az ajánlatot, azonnal 
küldi az útiköltséget. De azt előre megmondja, 
hogy más segitséget ne várjanak tőle. Ö* a maga 
keze munkájával szerzett egy kis vagyont és azt 
látja : a magyar embernek legnagyobb baja az, 
hogy mindenki ur szeretne lenni; a kereskedő és 
iparos pályától pedig húzódozik. Azért, ha a fiu 
becsületes kereskedő akar lenni, tárt karokkal 
várja. Mást azonban nem tehet érte és nem is 
akar tenni. 



Az igazgató felolvasta a levelet Lacinak. Az-
után kérdő pillantást vetett reá. 

— Nos, fiam, mit válaszoljak a nagybácsid-
nak ? 

Laci nem gondolkodott sokáig. 

— Azt hiszem, a bácsinak igaza van és 
nekem najgyon hálásnak kell lennem a jóságáért, 
— mondotta komolyan. 

Az igazgató bólintott. 
— Ügy van fiam. Én is azt látom a bácsid 

leveléből, hogy okos és jóravaló ember, akinél jó 
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helyen leszel. Mindnyájan sajnáljuk, hogy elveszí-
tünk, de a jövőd igy kívánja és ezért nem szabad 
panaszkodnod. Abban pedig igaza van a bácsid-
nak, hogy jó kereskedőkre hazánknak nagy szük-
sége van. 

Pár hét múlva Laci útra kelt Konstantinápoly 
felé. Az igazgató kikisérte a vonathoz és ellátta jó 
tanácsokkal és elemózsiával. Azután majdnem 
három napig robogott vele a vonat. Síkságok, 
hegyek, folyók maradtak el mögötte. Háromféle 
nyelven is beszéltek körülötte. A vonat pedig csak 
vitte egyre-tovább. Harmadnap reggel aztán meg-
érkezett abba a messze-messze városba., ahova 
elindult. 

Mikor kiszállt a kocsiból, majdnem elszédült 
a tömérdek idegen ember között. 

A pályaudvaron egy szigorú arcú, jóságos 
szemű férfiú fogadta. Egy kis leány volt vele, aki 
kíváncsian nézte Lacit, amint kis tákájával kezé-
ben bizonytalanul iparkodott a kijárás felé. 

— Te vagy Ladányi Laci ? — kérdezte az 
idegen férfiú. 

Laci lekapta a sapkáját. 
— Én vagyok. 
A másik lehajolt hozza és homlokon csó-

kolta. 
— Isten hozott fiacskám! Én vagyok a nagy-

bátyád és ez a kis leány az unokahugod, Erzsike. 
Remélem, hogy jó barátok lesztek. 

— így került Ladányi Laci Konstanti-
nápolyba. 



II. 

A konstantinápolyi pályaudvar az Aranyszarv 
török oldalán fekszik. A pályaudvar előtt Laciék 
kocsiba ültek és a magyar fiu egyszerre ugy 
érezte, mintha egyenesen tündérmesébe került 
volna. A szük, piszkos utcákon idegen alakok 
tolongtak egymás mellett. Hosszú, ősz szakállú 
törökök, fehér turbánnal a fejükön, méltóságosan 
lépkedtek a sokaság közepette. Fekete arcú, vil-
logó fogú szerecsenek sietve hajtottak megrakott 
teherhordó öszvéreket. Vad tekintetű katonák 
sietve lökdösték egymást. De Laci mindezt csak 
ugy látta, mintha álomképek vonulnának el a 
szeme előtt. A kocsi gyorsan hajtott és egyszer 
csak egy fahidon ment keresztül. A fahid két 
oldalát ugy ellepték a kis és nagy hajók, csóna-
kok, dereglyék, hogy alig lehetett vizet látni. A 
sokaság pedig két oldalról rohant rajta keresztül 
és a kocsiról nézve ugy látszott, mintha kél ellen-
kező irányú folyam ütköznék össze tarka hullá-
maival. 

Pár perc múlva a hidat is elhagyták és most 
hosszú, piszkos, szük utcába fordult be a kocsi. 
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Az emberek itt még lármásabbaknak tetszettek, 
mint odaát, künn az utcán tolongtak és versenyt 
kiabáltak. Laci egészen elbódult a szokatlan lár-
mától. De azután hirtelen megállott a kocsi és 
nagybátyja egy szürke házra mutatott rá. Otthon 
voltak. 

A délután azzal telt el, hogy Laci megbarát-
kozott a rokonaival. Csakhamar látta, hogy a bácsi 
mindenféle portékát hozat hazulról és azt azután 
eladja a török kereskedőknek. Laci érkezésének 
örömére a bácsi ebéd után is odahaza maradt és 
kikérdezte a fiút eddigi életéről. Laci kötiiö-
lyan és okosan válaszolt és a bácsi elégedetten 
bólintott minden feleleté után. 

— Derék fiúnak látszol, — möndotta vé-
gül. — Ugy hiszem, nem fogod megbánni, hogy 
idejöttél. Most elmegyek az irodámba, te pedig 
pihenj le a hosszú utazás után. Holriap Erzsike 
körül fog vezetni a vámosban, högy kissé kiismer-
jed magadat. Azután jbedig az irodába kerülsz és 
megkezded áz uj életedet. 

A bácsi ezzél elment, Laci pedig egyedül 
maradt a nénivel és Erzsikével. A néni jóságok, 
csendes asszony vólt, aki meleg szeretettel fo-
gadta az árva kis fiút. Erzsike pedig szembe üft 
vele és hosszasan nézett íeá. 

— Apuka azt mondotta, hogy meghált apád 
is, attyád is. 

Laci szemét elboritotta a könny. 
— Igaz, — mondotta elcsukló hangon. 
Erzsike megsimította' a haját. 
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— Szegény Lacika. Ne sirj. No, ne sirj. Ha 

te sirsz, én is sirok mindjárt. 
Laci megtörölte a szemét. 
— Te jó kis leány vagy, Erzsike. Látod, te 

nem tudod még, milyen borzasztó az, ha az 
embernek nincsen senkije és azután egyedül kell 
kimennie a nagy világba. 

A kis leány komolyan bólintott a fejecs-
kéjével. 

— Ó, azért el tudom képzelni, hogy ez milyen 
borzasztó lehet. Egyszer eltévedtem lent a tenger-
parton és nem találtam haza. Rettenetesen féltem 
és minél jobban akartam hazamenni, annál idege-
nebb helyre jutottam. Ugy féltem, hogy sirtam. 
Szerencsére találkoztam Musztafa bácsival é£áz 
hazavezetett. 

— Ki az a Musztafa bácsi ? 
— Az egy tőrök és apuskának a legjobb 

barátja. Gyakran jön ide hozzánk és egyszer egy 
egész hónapig, volt elrejtve a hátsó szobában. 

— Miért rejtették el ? 
— Azt én nem tudom. De azt hiszem, hogy 

a szultán be akarta csukatni. Tudod, a királyt itt 
szultánnak hivják és nagyon rossz ember lehet, 
mert Musztafa bácsit és minden barátját üldözte. 
Pedig apuska azt móndta, högy ők mind nagyon 
derék urak és csak jót akarnak a nép számára. 
Nyáron azután nagy öröm volt és apüska ázt 
mondta, hogy möst már. minden jó lesz, rtíéft 
Musztafa bácsi és barátai eZéntul ázt tehetik, áhiit. 
akarnak. 
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— Hát a szultán mégis engedett nekik ? 
— A katonák kényszeritették, hogy engedjen. 

Sok katona jött mindenfelől és a szultán nagyon 
megijedt. És most Musztafa bácsi nagy ur lett és 
mindenki köszön neki az utcán. 

— És hozzátok eljön azért ? 
— El. És ilyenkor sokat beszélnek apuská-

val, amit én nem értek. De azt hiszem, hogy 
apuska még mindig fél a szultántól és azt mondja, 
hogy vigyázni kell. 

Lacinak ez nagyon tetszett. 
— Talán még háború is lesz akkor idelenn. 

Musztafa bácsi olyan szabadsághős lehet, mint a 
milyen Bocskay és Rákóczi voltak, akikről az 
iskolában tanultunk. Te nem tanultál róluk, 
Erzsike ? 

— Hogyne tanultam volna. Apuska mindig 
magyar könyveket hozat és ezekből tanulunk. De 
ugy-e, te is fogsz tanitani ? Én nagyon szeretem 
a könyveket. 

Még sokáig beszélgettek és Erzsike elmondta 
Lacinak, hogy hogyan éltek idelenn, amikor még 
a bácsinak nem ment olyan jól a sora. Laci pedig 
az iskoláról mesélt, a tanárairól és végül a szülei-
ről is. Olyan jól esett neki, hogy valakinek el-
mondhatta minden dolgát. Mikor pedig este lefe-
küdt, ugy érezte, hogy kedves és szerető otthonra 
talált és elhatározta, hogy előbb vagy utóbb meg-
hálálja ezt a jóságot a bácsinak. 

Másnap reggel Erzsike csakugyan körülvezette 
a városban. Először a toronyba vitte fel, mert azt 
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mondta, hogy onnan esik a legszebb kilátás. Mikor 
aztán mindent elmagyarázott, amit tudott, lefelé 
indultak. De nagyon sokáig időztek fenn, mert 
már dél volt. Ezért nem mentek tovább, hanem 
haza siettek. 

Amikor beléptek a lakásba, mindjárt észre-
vették, hogy valami szokatlan dolog történhetett. 
A szobák ajtajai nyitva voltak, a konyhában a 
gcrög szakácsné ijedt arccal bámult maga elé, a 
néni pedig kisirt szemmel állt az ebédlőben. Egy 
magas, hajlott termetű, kopasz, öreg ur állott mel-
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lette, aki halkan beszélt hozzá. Amikor Erzsike az 

öreg urat megpillantotta, nagyon megijedt. 

— Istenem, hiszen ez Sámuel effendi, az 
orvos. Mit akarhat nálunk. Csak nincsen valaki-
nek valami baja ? 

A néni most észrevette a gyermekeket és 
egyszerre ismét sirva faakadt. Erzsike hozzászaladt 
és átölelte a nyakát. 

— Anya, édes anya, — mi a bajod ? Miért 
sirsz ? — kérdezte. 

A néni nem tudott válaszolni. De az orvos 
lehajolt hozzá és gyöngéden végigsimította a 
haját. 

— Az édes apád nagyon beteg, kis lányom 
— mondotta halkan. Francia nyelven beszélt és 
Laci minden szavát megértette. Gyerekkorában, a 
mikor szüleinek még volt egy kis vagyonkája, 
francia leányt tartottak mellette és ettől meg-
tanulta ezt a nyelvet. 

— Igen, az édes apád nagyon beteg,— ismé-
telte az orvos mégegyszer. — Ma délelőtt hirtelen 
rosszul lett. 

Laci az orvos arcát nézte és egyszerre meg-
értette, hogy nagy baj van. ö már látott szomorú 
arcú orvosokat és tudta, hogy mit jelent az, ha 
ilven szomorúan csüggesztik le a fejüket. 

Erzsike az ajtó felé ment. 

— Be akarok menni apához, — mondotta. 

Az orvos visszatartotta. 
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— Nem szabad bemenned, kis leányom. 
Apádnak nyugalomra van szüksége. Talán később 
bemehetsz. De most nem szabad. 

A néni most könnyes szemmel nézett az 
orvosra. 

— A férjem arra kért, hogy Musztafa bégért 
küldjek. Beszélni akar vele. 

Az orvos bólintott. 
— Jól van. Magam fogok elmenni érette. 

Addig folytassa a jeges borogatásokat és ne 
eresszen be senkit a beteghez. Egy óra múlva 
visszajövök. 

Kezet fogott a nénivel, megsimogatta a 
gyerekek haját és kiment. A néni megtörölte a 
szemét és visszasietett a beteghez, a két gyermek 
pedig összebújva ült egymás mellett a nagy, sö-
tét szobában. 



III. 

Ladányi István csakugyan nagy beteg volt. 
A baj hirtelen lepte meg, de az erős embert azon-
nal leütötte a lábáról. Nyugtalanul hánykolódott 
ágyában és türelmetlenül nézett az ajtóra. Várt 
valakit. 

Odakünn halk kopogás hallatszott, az ajtó 
azután majdnem nesztelenül kinyilt. Amikor 
Ladányi István megpillantotta az érkezőt, az arca 
mosolyra derült. 

— ö az, ő, Musztafa bég. Tudtam, hogy 
eljön. 

Musztafa bég magastermetü török volt, ko-
moly, nyugodt vonásokkal. Az arcát sürü, fekete 
szakáll vette körül, amelyet időről-időre végig-
simitott. Minden szaván, minden mozdulatán 
meglátszott, hogy előbb megfontolja azt, amit 
mond vagy tesz. 

— Sámuel effendi azt a hirt hozta, hogy ma-
gyar barátom beteg és látni kiván. Itt vagyok. 

— Köszönöm, Musztafa bég, hogy azonnal el-
jöttél. Attól félek, hogy nincsen sok időm és 
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ezért hálás vagyok a sietségért. Ülj le az ágyam 
mellé. 

Musztafa bég leült. 

— Váratlanul rohant meg a láz, — folytatta 
a beteg, — attól tartok, hogy éppen oly gyorsan 
fog végezni is velem. Nem tudtam előre gondos-
kodni semmiről. A vagyonom az üzletemben van 
és ha én nem leszek többé, el kell adni az egé-
szet. De a feleségem nem ért az üzlethez, a kis 
leányom még gyermek és a kis öcsém, aki teg-
nap érkezett meg, teljesen idegen a városban. 
Arra akarlak kérni, Musztafa bég, hogy te vedd 
gondjaidba a családomat, ha nekem el kellene 
távoznom. Megígéred ? 

Musztafa bég ünnepélyesen a homlokához 
emelte a kezét. 

— A te családod az én családom lesz. Az ő 
gondjuk az én gondom. Az ő érdekük az én 
érdekem. 

A beteg arcán nagy megkönnyebbülés 
látszott. 

— Köszönöm ezt az Ígéretet, Musztafa bég. 
Tudom, hogy a török ígérete szent. Most már 
nyugodt vagyok. 

— Nyugodt lehetsz, magyar barátom. Ugy 
remélem, hogy a halál angyala el fogja kerülni 
a küszöbödet. De ha mégis megjelennék, kövesd 
nyugodtan hivó szavát. Én itt vagyok és amig 
Musztafa bég él, addig minden ügyedet ő fogja 
elintézni. 

L' ci Törökországban. 2 
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— Nemes férfi vagy, Musztafa bég. 
— Csak a kötelességem teljesitem és boldog 

vagyok, hogy a hálámat leróhatom irántad. Ha te 
nem mentesz meg üldözőimtől, már régen nem 
volnék többé. Te mindig jó szivvel voltál hozzánk, 
akik leigázott hazánknak szabadságáért küzdöt-
tünk és hidd meg, hogy sok nemes tetted be van 
irva mindnyájunknak a szivébe. 

Ladányi a kezével intett. 
— Hadd el, Musztafa bég. A török és a 

magyar mindig barátok voltak, még akkor is, 
amikor háborút viseltek egymás ellen. Szabad-
ságunk hőseit a ti vendégszerető jóságtok oltal-
mazta. Minden magyar emlékszik Rodostóra, a 
bujdosó Rákóczi Ferenc száműzetésének helyére. 
És 48 után nem ti oltalmaztátok-e meg Kossuth 
Lajost és társait ? Most ti küzdőtök népetek sza-
badságáért és minden magyar örül, ha segitség-
tekre lehet. 

Musztafa bég végigsimította a szakállát. 
— Szent könyvünk, a Korán, azt mondja, 

hogy aki jó tetteket küld ég felé, Isten trónja 
előtt viszont fogja látni őket. Bármint legyen is, 
te az életünket mentetted meg, amikor álruhában 
bujdostunk a kegyetlen szultán pribékjei elől. 
Ezért a neved be van irva a mi szivünkbe és 
mindig szolgálatodra leszünk. 

Elhallgatott és a beteg sem beszélt sokáig. 
Gondolkozott. Aztán egyszerre csengetett. 

— Küldjétek be a kis fiút, aki most érkezett, 
— parancsolta a cselédnek. 
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Laci belépett a szobába. Első pillanatra alig 
ismerte meg a bácsit, annyira más volt az arca. 

De Ladányi intett, hogy menjen közelebb. 

— Ez a kis öcsém, aki tegnap jött hozzánk, 
— mondta. — Laci, ez a bácsi Musztafa bég, az 
én kedves török barátom. 

Laci meghajtotta magát, Musztafa bég pedig 
olyan ünnepélyes mozdulattal üdvözölte a gyere-
ket, mintha felnőtt ember lett volna. 
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— Nagyon rosszul vagyok, Laci, — folytatta 
a beteg. — Nem hiszem, hogy sokáig tudnám 
már húzni. Ez nagy baj, mert a vagyonom por-
tékában van és azt előbb el kell adni, másképpen 
a néninek és Erzsikének nem lesz miből élni. 
Értesz engem, fiam ? 

— Értem, bácsi. 
— Igen, te értelmes fiúnak látszol. Biztosan 

jó fiu is vagy. Erzsikével már összebarátkoztál, 
ugy-e ? Talán nemsokára te leszel az egyetlen 
férfiú a családban. Akkor arra kell gondolnod, 
hogy a néninek és Erzsikének segits. 

Laci érezte, hogy a bácsi nagyon komolyan 
beszél. Ezért összeszedte magát és bátran a sze-
mébe nézett. 

— Ami tőlem telik, azt mindig meg fogom 
tenni a néniért és Erzsikéért. Hiszen nekem sincs 
senkim sem ezen a világon rajtok kivül. 

A kis fiu bátor és egyenes beszéde megtetsz-
hetett Musztafa bégnek, mert most ő is komolyan 
bólintott. 

— Allah néha a felnőtt ember szivét adja a 
gyermekeknek, — szólt közbe. — Jól beszélsz, 
fiam, Musztafa bég a barátod. 

Ladányi István szenvedő arcán halovány mo-
soly futott végig. 

— Jól van, Laci. Ugy beszélsz, mint ahogy 
komoly és derék fiúhoz illik. Musztafa bég ismeri 
az embereket és ha ő megigéri, hogy barátod lesz, 
nagy támaszt kaptál benne. Most figyelj ide. Ha 
én nem leszek többé, Musztafa béghez kell fordul-
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nod, valahányszor kétségben vagy valami fölött, 
ö azon lesz, hogy áruimat jó áron tudjátok el-
adni. Amit majd érettük kaptok, az elég lesz arra, 
hogy megéljetek addig, amig te felnősz. Mire pedig 
felnősz, neked kell majd segitened a nénit és Er-
zsikét. Megígéred ? 

— Megígérem, bácsi. 
— Jól van. És még egyet. Nemenjetek most 

haza, hanem maradjatok még idelenn. Légy ke-
reskedő, Laci. Musztafa bég majd helyet szerez 
neked, ott tanuld meg az üzletet, hogy néhány év 
múlva már te is kereshess. De később, évek mul-
tán, mire érett férfiú leszel, ha már egy kis va-
gyont is szereztél és sok mindent megtanultál, 
amire odahaza szükséged van, akkor menj haza, 
mert az igazi helyed mégis csak otthon van. És 
bármi történjék veled, ne felejtsd el, hogy magyar 
fiu vagy, aki azzal tartozik hazájának, hogy haza 
vigyen valamit. Érted ? 

— Értem, bácsi. 
— Add ide a kezedet. 
Laci odalépett az ágyhoz és a beteg meg-

fogta a kezét. A másik kezét ünnepélyesen a fe-
jére tette. 

— Még gyermek vagy, de ugy beszéltem ve-
led, mintha felnőtt ember volnál és olyan mun-
kát várok tőled, amilyent felnőttek végeznek. Is-
ten adjon neked erőt ehhez a munkához ! 



IV. 

Egy hideg, barátságtalan tavaszi napon Laci 
gyors léptekkel sietett Musztafa bég háza felé. 
Már több mint egy hónapja elmúlt, hogy a néni 
és Erzsike is ott laktak. A bácsi csakugyan jól 
érezte, hogy már nincs sok ideje hátra és pár órá-
val azután, hogy Lacit megáldotta, csendesen el-
szenderedett. A temetésen sok török ur vett részt, 
komoly képű, meghatott férfiak, akik mindnyájan 
jól ismerték Ladányi Istvánt. Laci észrevette, 
hogy sok tiszt is elkisérte a bácsit utolsó utján. A 
temetés után Musztafa bég visszament a szomorú 
lakásba és igy szólt a nénihez : 

— Ö, aki most már Allah trónja előtt nyerte 
nemes életének jutalmát, azzal tisztelt meg, hogy 
családját reám bizta. Ez a szomorú lakás minden 
pillanatban csak gyászra és fájdalomra emlékez-
teti mindnyájukat, tehát nem maradhatnak itt. 
Házam tágas és egyedül lakom benne. Első eme-
letét berendeztem barátaim számára és az uj la-
kás várja gazdáit. 

A néni eleinte ellenkezett, de Musztafa bég 
olyan komolyan ismételte hivását, hogy végül is 
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átköltöztek hozzá. A bég háza az Aranyszarv túlsó 
partján, a török városban, Stambulban volt. Köz-
vetlen közelében pompás mecset emelkedett a 
magasba és a bég megmagyarázta Lacinak, hogy 
ezt a mecsetet a hatalmas Szulejmán császár épít-
tette és ezért viseli az ő nevét. 

Laci a napokat a bácsi üzlettében töltötte. 
Egy öreg, örmény segéd volt még a boltban, aki 
becsületesen segített az eladásnál. Laci csakha-
mar sokat tanult és minden erejével azon volt, 
hogy az eladásnál ő is segítsen. A szomszédok, 
akik jól ismerték és szerették Ladányit, szívesen 
segítettek neki és csodálkozva nézték, hogy a kis 
fiu hogyan szaladgál és számol egész nap. 

— Derék fiu ez, — mondották. — Az ilyen 
fiún segíteni kell. 

Ks segítettek neki, ahogy tudtak. Laci pedig 
esténként elégedett arccal ment haza. A portéka 
szépen fogyott és a fiu ugy számított, hogy talán 
még több jövedelem lesz belőle, mint amennyit a 
bácsi mondott. 

Most ismét hazafelé tartott. Már Musztafa bég 
házának közelében volt, amikor valaki hirtelen 
megállította. Ez a valaki egy igen kövér, alacsony 
termetű férfiú volt, akinnek az arcán lila és sötét-
piros színek váltakoztak egymással. Ravasz kis 
szeme nyugtalanul pislogott, az ajka körül pedig 
állandóan mosoly ült, amellyel láthatóan nagyon 
kedvessé akarta magát tenni. 

— Ugy-e, Musztafa bég házába mégy, kis 
fiam ? — szólította meg Lacit mézédes hangon. 
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Laci csodálkozva nézett rá. De illedelmes fiu 
volt és ezért tisztességtudóann válaszolt: 

— Igenis, odamegyek. 
— És ugy-e, ti ott laktok Musztafa bégnél ? 

— folytatta az ismeretlen a kérdezősködést. — 
Már régen laktok nála ? 

— Csak egy hónap óta. Amikor a bácsim 
meghalt, Musztafa bég magához vett bennünket. 

— Milyen okosan válaszolsz, kis fiam. Kü-
lönben is nagyon okos fiúnak látszol. És én na-
gyon szeretem az okos fiukat. Igazán, nagyon sze-
retem őket. Okos fiuknak mindig ajándékot ve-
szek, fiacskám. Mit akarnál ? Édességet ? Vagy 
jobban szeretnél egy órát ? Egy igazi órát, amely 
jár. Csak mondd meg, én szivesen veszem meg. 

Lacinak ez a beszéd sehogyse tetszett. És 
mivel őszinte fiu volt, hát őszintén meg is 
mondta : 

— Ne tessék semmiféle ajándékot venni, mert 
idegen embertől nem fogadok el semmit és kü-
lönben se szolgáltam reá. 

Az idegen nem vette rossz néven ezt a 
választ. 

Hebegve nevetett és azután még édesebb han-
gon folytatta : 

— Milyen büszke fiu vagy. De nem baj, én 
nagyon szeretem a büszke fiukat. Hát idegen 
vagyok ? Persze, nem ismered a nevemet. Én 
Hasszán effend ivagyok, a jó Hasszán effendi, aki 
a gyerekeket szereti. És azért se kell busulnod, 
hogy nem szolgálod meg az ajándékot. Dehogy 
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nem szolgálod meg. Majd mindjárt megmondom, 
hogy hogyan szolgálod meg. Nem fog nagy fárad-
ságodba kerülni. Nem bizony. Egyszerűen egy 
pár kérdésre kell válaszolnod. 

— Miféle kérdésekre ? 
— Egészen ártatlan kérdésekre. Látod, én 

nagyon kiváncsi ember vagyok és sok minden-
félét szeretnék megtudni. Például nagyon érdekel, 
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hogy Musztafa bég, a ti házigazdátok, mit csinál 
mindig este? Kik járnak hozzá ? Hányan vannak ? 
Mikor mennek el ? Csupa ártatlan dolog. De 
látod, fiacskám, engem minden nagyon érdekel. 
És ha megmondod megveszem neked a szép órát,, 
vagy ha nem akarsz órát, hát mondd meg, hogy 
mit vegyek neked ? 

Laci nem volt nagyon tapasztalt, de azért 
megérezte, hogy ez a mekegő hangú Hasszán 
efíendi nem kiván tőle tisztességes dolgot. Azt 
akarná, hogy ő hallgatózzék a jótevőjük házában 
és kémkedjék utána. Haragos pir öntötte el az 
arcát és határozottan válaszolt: 

— Nem kell nekem sem óra., se más egyéb^ 
Én semmi esetre sem teszem meg, amit akar. 

Hasszán effendi még mindig mosolygott, de 
a szeme dühös pillantásokat lövelt. 

— Gondold meg jól, fiacskám, hogy mit be-
szélsz. Nem jó dolog Hasszán effendit meghara-
gítani. Nagyon megbánhatod még, hogy ilyen 
ostoba vagy. 

— Inkább ostoba vagyok, de nem kémkedem 
a jótevőnk után. Ha kiváncsi arra, hogy Musztafa 
bég mit csinál, kérdezze meg tőle magától. 

Hasszán effendi arca most már egészen el-
torzult a haragtól. 

— Nagyon hetyke fiu vagy, kisöcsém. De 
majd megtanulod előbb vagy utóbb, hogy a 
hetykeség nem illik a fiatalsághoz. Majd megta-
nulod. Most pedig figyelj jól. Ha egyetlen egy 
szóval elárulod Musztafa bégnek, hogy mit be-
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széltél velem, rettenetesen megbüntetlek mind-
nyájatokat. Ne hidd, hogy nem tudom meg. Biz-
tosan megtudom. És akkor jaj neked is, a kis le-
ánynak is, meg a nénidnek is. Ugy vigyázz 
magadra ! 

És ezzel Hasszán effendi elfordult a fiútól és 
hirtelen eltűnt egy sikátorban. 

Laci megdöbbenve nézett utána. Az utolsó 
szavak tolyan fenyegetőek voltak, hogy egy pilla-
natig nem tudta : mit tegyen. De aztán fölemelte 
a fejét. 

— Legjobb az egyenes ut, igy tanultam az 
iskolában. Ez az idegen valami rosszat forral 
Musztafa bég ellen. Tehát nekem az a köteles-
ségem, hogy megmondjam neki. Ha bosszút áll 
is rajtam ez a Hasszán effendi, csúnya gyávaság 
volna tőlem, ha hallgatnék. Mihelyst haza érek, 
azonnal elmondok mindent Musztafa bégnek. 



V. 

Musztafa bég nagyon megcsóválta a fejét, a 
mikor Laci elmondta neki, hogy milyen különös 
találkozása volt az előbb. 

Lenn voltak Musztafa bég dolgozószobájában, 
egy nagy, egyszerűen berendezettt helyiségben, a 
melynek diszt és szint csak néhány szép, puha 
keleti szőnyeg adott. Musztafa bég az asztala 
mellett ült, amely tele volt könyvvel, irattal és 
komoly figyelemmel hallgatta végig Laci el-
beszélését. 

— Azt mondod, hogy az idegen Hasszán 
effendinek nevezte magát ? — kérdezte végül. 

— Igen, ezt a nevet mondotta. Ismered őt, 
Musztafa bég. 

— Ismerem. Ő a szultán leggonoszabb be-
súgója és kémje. Bizonyára azért őrzi a házamat, 
mert valamit forral ellenem. 

Laci szeretett volna kérdezni valamit, de nem 
merte. Musztafa bég azonban leolvasta arcáról 
gondolatait és önként válaszolt neki: 

— Te most azt szeretnéd tudni, kis fiam, 
hogy a szultán miért őrizteti házamat. Hiszen 



- 29 -

csak a gonosztevőket szokás őriztetni. Figyelj 
ide, majd megmagyarázom neked a dolgot, ugy, 
hogy megértsd, De előbb ülj le. 

Laci leült, Musztafa bég pedig komolyan 
folytatta : 

— Látod, fiam, az én hazám egyszer igen 
hatalmas és erős ország volt. A török zászlók 
mindenütt győzedelmesen haladtak előre. Sok ide-
gen nép engedelmeskedett parancsának. De azu-
tán elkezdtünk gyöngülni. Az idők megváltoztak. 
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A katonáink nem voltak többé olyan szilaj ok és 
vakmerők, mint azelőtt. Különben is a véres há-
borúk ideje lejárt. Ma már nem az a nép boldogul 
többé, amely jól harcol, hanem az, amely müveit 
és gazdag. Ma már nem a csatatéren nyeri meg 
egy nemzet a csatáit, hanem az iskolákban és a 
gyárakban. Minél több ember tud irni és olvasni, 
minél több ember keres meg annyit, hogy jó la-
kásban lakhatik, a gyermekeinek jó ennivalót 
adhat és taníthatja őket, annál boldogabb lesz a 
nemzet. Érted ezt, fiam ? 

— Értem. Hisz a bácsi is azért akarta, hogy 
kereskedő legyek. 

— Ezért akarta. Mert látod : nálatok is még 
nagyon sok ember műveli a földet, nagyon sok 
ember ur, de még kevés a kereskedő és a gyáros. 
Ma pedig azok a nemzetek gazdagok és hatalma-
sok, amelyekben sok a gyáros és a kereskedő, 
amelynek hajói vannak a tengeren és sok vasútja 
hozza, viszi a holmikat. Nálatok, szép Magyaror-
szágban azonban már sok ember gondolkozik 
igy és majdnem száz éve dolgoznak ezen a mun-
kán. A nagy Széchenyi István volt az első, aki 
erre tanitott benneteket és azért áldjátok az ő 
emlékét. Nekünk nincsen Széchenyi Istvánunk, 
de azért sokan vagyunk, akik szintén igy gondol-
kozunk és akik belátjuk, hogy a török nemzet 
csak akkor lesz újra hatalmas és erős, ha a fiai 
tanulnak és dolgoznak. Ezért hirdettük és hirdet-
jük ezt az igazságot. 

— De hiszen ez nagyon szép és jó igazság. 
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— Mi is ugy gondoljuk. De vannak, akik 
más véleményen vannak. Elsősorban maga a szul-
tán ellensége ennek a munkának. Mert látod, 
addig, amig csak harcoltunk, a szultán hatalma 
roppant nagy volt. Ő volt a vezér, ő kapta a 
zsákmány legnagyobb részét, ő parancsolt béke 
és háború fölött és aki nem tetszett neki, azt 
eltette láb alól. De müveit államban ilyen bor-
zasztó nagy hatalom nem lehet egy ember kezé-
ben. Müveit államban lehetetlen, hogy egy ember 
ok nélkül, kénye-kedve szerint elvehesse alatt-
valóinak a vagyonát és az életét. A szultán tudta, 
hogy ha ugy fordulnak az ügyek, ahogy mi akar-
juk, az ő nagy hatalmának is vége. És ezért 
üldözte mindazokat, akik velünk együtt dolgoztak. 
Sok nemes társunk, akinek csak az volt a bűne, 
hogy nagyon szerette a hazáját, vérpadra került 
vagy nyomtalanul eltűnt. De mi azért dolgoztunk 
tovább. Jó emberek segitettek. A te bácsid is sok-
szor segitett rajtunk. Sokan, akik csak rejtekhe-
lyenvoltunk biztonságban, nála találtunk otthont. 
Végül azután a katonák is belátták, hogy nekünk 
van igazunk és tavaly nyáron kényszeritették a 
szultánt, hogy engedjen. Alkotmányt kellett adnia, 
ami annyit jelent, hogy ezentúl maga a nép is 
választ férfiakat, akik az ország ügyeit intézik. 
Most tehát dolgozhatunk a régi terveink megvaló-
sításán. De a szultán még mindig nem tudott bele-
nyugodni abba, hogy többé nem az ő egyedüli 
ur és szeretne ismét változtatni a dolgon. A kémei 
körülvesznek bennünket, rossz emberek pénzével 
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izgatják fel a katonákat és n\ lehetetlen, hogy 
ma vagy holnap ismét harcolnunk kell. 

— De hiszen akkor nagy veszedelemben 
vannak, — mondotta Laci. 

— Szent könyvünk, a Korán, arra tanit,hogy 
sohase vagyunk veszedelemben, ha az igaz uton 
járunk, — válaszolt Musztafa bég. — Mi teljesitjük 
kötelességünket és a jövő Isten kezében van. 

— De hátha a szultán elküldi az ő katonáit 
és azok megtámadják a házát. 

— Akkor védelmezni fogjuk magunkat. Ha 
pedig eltalálnék esni, az se nagy baj. A jó ügy-
nek van elég katonája és helyettem mindjárt ujak 
folytatnák a harcot az igazságért. 

— Tanuld meg kis fiam, — folytatta Musztafa 
bég, — hogy nem a halál a legnagyobb rossz, 
hanem az, ha valaki nem teljesiti hiven a köte-
lességét. 

Laci meghajtotta a fejét. 

— Köszönöm ezt a tanácsot, nem fogom 
elfelejteni. 

Mikor Laci felment a szobájába, Erzsike félre-
hívta. 

— Te, Laci, valamit akarok mondani. De ne 
szólj anyának, mert megijed. Én rendesen az 
ablaknál szoktam ülni és ott olvasgatok. Ma este 
is ott olvasgattam, láttalak is, amikor hazajöttél. 
De aztán mást is láttam. Egész csomó gyanús kül-
sejü ember járt a ház körül, katonák is voltak 
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közöttük. Valamennyien nagyon mutogattak a ház 
felé 

Laci érezte, hogy szive hangosabban dobog. 
Hátha Hasszán effendi azonnal be fogja váltania 
fenyegetését. De azután erőt vett magán. Akármi 
történjék, a kis leányt nem szabad megijeszteni. 

Elnevette magát: 

— De ijedős lettél, Erzsike. Ezek a törökök 
estefelé mindnyájan olyanformák, mint odahaza a 
cigányok. De nem tesznek kárt senkiben. Nem kell 
félni tőlük. 

— Ezek azonban aligha voltak jó járatban, 
— nyakaskodott a kis leány. — Folyvást a házra 
mutattak. Egy kövér ember vezette őket és az ugy 
hadonnázott a kezével, hogy azt hittem, mindjárt 
elrepülnek. 

— Hadonázástól nem kell megijedni — mon-
dotta Laci, bár egyre nyugtalanabb lett. Semmi 
kétség, a kövér ember csak Haszán effendi lehet. 
De azért nem mutatott félelmet. Mosolyogva simo-
gatta meg a kis huga haját és tréfásan folytatta : 

— A nagy félelemben még a vacsoráról is 
megfeledkezel, Erzsike. Pedig hidd meg, megér-
demlem a vacsorát, mert ma ugyancsak dolgoztam. 

A kis leány még mindig nem volt egészen 
nyugodt, de mivel látta, hogy Laci nem veszi 
komolyan az aggodalmát, ő sem szólt többet, ha-
nem lement az ebédlőbe, hogy vacsorát készítsen. 

Laci Törökországban. 8 



VI. 

Egy sötét éjszaka Laci hirtelen felébredt. Pár 
nap telt el az utolsó beszélgetés óta és az első 
pillanatban nem tudta mi riasztotta fel. De azután 
egyszerre csak dörrenéseket hallott az utca felől. 
Most már megértette, hogy odakünn puskatüzelés 
folyik. A lövések rendetlen egymásutánban dör-
dültek el, mintha nem katonaság lövöldözne. 

Laci felkelt és az ablakhoz lépett. Konstantin-
nápoly utcái nincsenek jól megvilágítva és Laci 
először alig látott mást, mint a homályban mozgó 
alakokat. De szeme lassan megszokta a sötétséget: 
most már tisztán látott egy csapat katonát, akik 
rendetlenül futkostak a ház körül és puskáikat 
találomra a magasba lőtték ki. 

Laci még nem tért magához első meglepe-
téséből, amikor már kopogtak az ajtón. 

— Ki az ? — kérdezte. 
— Nyisd ki, fiam. Én vagyok, Musztafa bég. 
Laci az ajtóhoz sietett és félre tolta a reteszt. 
A következő pillanatban Musztafa bég ko-

moly arrca jelent meg. A törökök rendes hideg 
nyugalmával lépett be Musztafa bég a szobába és 



- 35 -

a hangja sem volt izgatott, amikor most megszó-
lalt : 

— Házam nem volt jó oltalom számotokra, 
de Allah látja lelkemet, erre nem számíthattam. 
Most azonban menekülnünk kell. A szultán kato-
nái körülvették a házat és pár perc múlva be 
fognak törni. Akit itt találnak, annak élete nin-
csen biztosságban. Tehát velem kell jönnötök. 
Hivd elő a nőket és azután induljunk. 

— Hová megyünk ? — kérdezte a fiu. 
— Egy barátom házába, mely künn van a 

falaknál és ahol már gyakran taltunk menedéket. 
Ott majd meghalljuk, hogy mi történt és mit kell 
tennünk. De most siessünk. 

Laci nem kérdezősködött tovább. Bement a 
néni szobájába. Nagy örömére a nénit és Erzsi-
két már felöltözve találta. A puskalövések őket 
is fölébresztették és magukra kapták ruhájukat. 
Pár szóval megmondta nekik, hógy miről van szó 
és azután velük együtt tért vissza Musztafa béghez. 

— Menjünk, menjünk, — sietette őket Musz-
tafa bég. — A katonák minden pillanatban itt 
lehetnek. 

Csakugyan, odakünn az orditás erősödött és 
a puskagolyók kezdettek átcsapni a falakon. De 
mivel felfelé lőttek, a golyók egyelőre mind a 
menyezetbe fúródtak. 

Musztafa bég egy gyertyatartót vett a kezébe 
és lefelé világitott a lépcsőn. A falépcső recsegett 
lábuk alatt, amint gyorsan leszaladtak. De Musz-
tafa a földszinten sem állt meg, hanem levezette 
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őket a pincébe. Azután bezárta a pince erős, vas 
ajtaját és ment előre a gyertyával. Keresztül ve-
zette vendégeit az egész pincén, mig a túlsó falhoz 
nem értek. A fal egy helyen szokatlanul sima volt, 
ezen a helyen Musztafa bég egy vasgyürüt kere-

sett meg, azután húzni kezdte azt. A fal nemsoká-
ra engedett, egv nagy kőlap oldalra fordult és 
egy tágas üreg szája sötétlett feléjük. 

— El voltunk készülve a szultán ma éjjeli 
meglepetésére, ha mindjárt nem is vártuk ilyen 
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hamarosan. Ez az ut a pincéken vezet keresztül 
le az Aranyszarvhoz. Ott csónakra ülünk és a 
többi majd elválik. Most jertek utánam ! 

A magyar család szó nélkül követte Musztafa 
béget, aki lobogó gyertyával haladt előttük. Az 
éjszakai vándorlás egy fél óránál tovább tartott. 
Nedves, nyirkos pinceüregeken mentek keresztül, 
néha denevérek csapkodtak körülöttük suhanó 
szárnyukkal, de ők azért bátran mentek tovább. 
Végre ismét egy szük sikátorba jutottak és mikor 
kiléptek belőle, maguk előtt látták a fekete vizet 
és fölöttük néhány csillag nyugtalan fénye ra-
gyogott. 

— Tovább, tovább ! — sürgette őket Musz-
tafa bég. 

A parton egy árnyék mozdult meg. Musztafa 
bég előre lépett: 

— Te vagy az, Ali ? 

— Én vagyok, uram. Már egy óra óta várok 
reád nagy aggodalommal. Attól féltem, hogy nem 
jössz. 

— Mi történik a városban ? 

— Az egész város tele van katonával, akik 
lövöldöznek és halálra keresnek benneteket. Sok 
pénz van náluk, a szultán nem kimélte aranyát 
és ezüstjét. 

— És nincsenek hü csapataink, amelyek 
szembeszállnak velük. 

— Konstantinápolyban ma éjszaka nincs hü 
katona, uram. A tisztek veletek tartanak, de a 
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katonák elzárták őket és sok derék tisztet megöl-
tek.. A szultán pénze jól dolgozott. 

Musztafa bég arca nagyon elborult. 
— A bárkád kéznél van ? 
— Igen, uram. 
— Ugy evezz velünk a szokott helyre. 

Ali nem kérdezősködött tovább, hanem a 
bárkájába lépett, besegitette vendégeit és azután 
gondba borult arccal evezni kezdett. A bárka 
csendesen siklott a fekete vizén keresztül az 
Aranyszarvon fölfelé. 

A hosszú vizcsiknak, — melyet Aranyszarv-
nak neveznek, — a végén egy régi és nevezetes 
mecset áll, az ejuli-mecset. Az uj szultánokat ott 
övezik fel a próféta kardjával. A mecset közelé-
ben hatalmas falak romjai kezdődnek, amelyek 
mellett órák hosszat bolyong a vándor, mig a 
végükhöz ér. Ezek a falak védték Konstantiná-
polyt, amikor még Bizancnak nevezték és a törö-
kök még nem foglalták el. 

Musztafa bég most ezek felé a falak vette 
az útját. A sötét éjszakában a falak árnyéka ijesz-
tően borult reá az elhagyott vidékre és Laci érez-
te, hogy Erzsike keze megremeg az övében. 

— Ne félj, Erzsike, — mondotta halkan. — 
Meglátod, még minden jóra fordul. 

Erzsike szomorúan csóválta meg a fejét. 
Szegény kis leány annyi sok bajt szenvedett az 
utolsó hetek alatt, hogy bátorságának már majd-
nem vége lett. 
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Laci észrevette, hogy a kis leány elgyöngül 
és átkarolta a derekát. 

— Ne félj, Erzsike, — biztatta. — Mindjárt 
ott leszünk. 

De még jó ideig kellett bukdácsolniok a kö-
vek között, amig Musztafa bég végre intett ne-
kik, hogy célnál vannak. Egy kis ház előtt állot-
tak, amely egyenesen hozzá volt épitve a falak-
hoz. Musztafa bég háromszor, különös módon 
kopogott az ajtón, az ajtó erre felnyilt és belép-
hettek. 

Egy tágas, teljesen üres előszobában voltak, 
amelynek végén tűzhely állott. A tűzhelyen lobogó 
rőzseláng égett és egy öreg, barátságtalan ember 
arcát világította meg, aki most fürkészve nézte 
az érkezőket. Mikor azután megpillantotta Musz-
tafa béget, a vonásai mosolyra enyhültek. 

— Te vagy az, Musztafa bég ? Csakhogy meg-
menekültél. Rossz éjszakánk van. Attól tartok, 
hegy rossz napok fognak utána következni. 

— Lehet, hogy igazad van, — válaszolt szo-
morúan Musztafa bég, — de mindegy. Sokan 
jöttek már ki ? 

— Nagyon sokan. Ugy látszik a katonák már 
az egész városban dolgoznak. Sokan jöttek ki, 
de sokan hiányoznak is. Allah oltalmazza őket a 
mai éjszakán. 

— Ugy, hát nyisd meg az utat. 
Az öreg ember a három magyarra mutatott : 

— Kik ezek ? Nem igazhitűek, őket is le 
akarod vinni magaddal ? 
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— Őket is magammal viszem. Magyarok. 
Magyar barátaim. Ladányi családja, aki velünk 
érzett és aki most már nincs többé. 

Az öreg embert ez a válasz láthatólag kielé-
gitette, mert szó nélkül a tűzhelyhez lépett és 
valahol egy rugót nyomott meg. A nyomásra az 
egész tűzhely, égő lángjával együtt csendesen 
elfordult és egy lépcsőt fedett fel, amely a mély-
ségbe vezetett. 

Musztafa bég intett: 
— Jertek utánam ! 
Csak pár lépcsőfokon kellett lemenni és is-

mét ajtóhoz értek. Musztafa bég ismételte az 
előbbi különös kopogást, az ajtó erre hirtelenül 
megnyilt és Laci hatalmas, tágas, barlangszerü 
termet pillantott meg, melyet égő fáklyák lobo-
gó fénye világitott meg. A teremben harminc-
negyven férfiú volt együtt, fiatalok, öregek, sze-
gényesen és gazdagon öltözöttek. 

Néhányan közülük egyenruhát hordtak, má-
sok polgári ruhában voltak és valamennyien ko-
molyan pillantottak az érkezőkre. 



VII. 

Musztafa bég gyorsan előlépett és a törökök 
szokott köszöntését végezte. Tenyerével előbb 
olyan mozdulatot csinált, mintha port szedne fel 
a földről, tenyerét azután szivéhez és homlokához 
szorította. A férfiak viszonozták a köszöntést, 
egy magas termetű, őszszakállu török azután 
előre 1 épett: 

— Allah megoltalmazott és te is kikerülted 
a gyilkosokat, üdvözlünk. 

Musztafa bég meghajtotta magát az öreg 
előtt, azután a terem egyik sarka feléé mutatott. 

— Vezesd a nőket oda. — mondotta halkan 
Lacinak. — Mi nekünk tanácskoznunk kell. 

Laci egy kőpadra ültette le a nénit és Erzsi-
két, azután izgatott kiváncsisággal leste, hogy 
mi történik. Azt már tudta, hogy ezeket a férfi-
akat azért üldözik, mert jót akarnak népükkel és 
a szive lelkesedéssel telt meg azok iránt, akik da-
colnak a halállal és mégis elvégzik azt, amit 
kötelességüknek tartanak. Most is valameny-
nyien komolyak és nyugodtak maradtak. Halkan 
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beszéltek egymással és egy mozdulattal sem árul-
tak el félelmet vagy izgatottságot. 

Időről-időre ismét kopogtatás hallatszott az 
ajtón és uj menekülők jelentek meg a küszöbön. 

Mindannyiokat ugyanazzal a nyugodt komoly-
sággal fogadták, mint Musztafa béget és társasá-
gát. Csak a halk beszéd csendesedett el, mindig 
egy-egy pillanatra. 
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Musztafa bég most ott hagyta társait és ah-
hoz a sarokhoz közeledett, ahol Laciék meghú-
zódtak. Odalépett a gyermekekhez és megsimogat-
ta Erzsike szőke haját. 

— A legokosabb az lesz, ha hajnalban elhagy-
játok ezt a rejtekhelyet és abba a palotába mentek, 
ahol hazátok konstantinápolyi követje él. Ott 
nem történhetik bajotok. 

— És mi lesz veletek, Musztafa bég — kér-
dezte a néni. 

Musztafa bég vállat vont. 
— A mi ügyünk rosszul áll. A szultán katonái 

urak lettek a városban és minden uj hir azt je-
lenti, hogy a mieinket megölték vagy elfogták. És 
a legnagyobb baj az, hogy üzenetet sem tudtunk 
küldeni barátainknak. 

— Hol vannak barátaitok ? — kérdezte ismét 
a néni. 

— Szalonikiben. 
Laci nem ismerte ezt a nevet és ezért kérdő 

pillantást vetett a beszélőre. 
— Persze te még nem hallottad Szaloniki 

nevét, — magyarázta Musztafa bég. — Szaloniki 
egy nagy város, de igen messze van innen. Vona-
ton is egy éjszakát és egy napot kell utazni, hogy 
odaérjünk. A nagy török birodalomban ez a város 
szolgálja a leghivebben a szabadság ügyét. Az 
odavaló katonák mindannyian igaz barátai a sza-
badságnak és a nyáron is ők voltak azok, akik 
legtöbbet tettek a jó ügyért. De Szaloniki messze 
van, a vonatok talán már nem is járnak és ha jár-
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nak is, minden utast szemmel tartanak, a postát 
és sürgönyöket előbb megvizsgálják, ugy, hogy 
nem tudunk üzenetet küldeni az odavaló tisztek-
nek. Ez most a legnagyobb baj. 

— Nem lehetne álöltözetben odamenni ? — 
kérdezte a néni. 

— Most kaptuk a hirt, hogy néhányan meg-
próbálták, de a vasútnál reájuk ismertek és el-
fogták őket. Aki itt van, az mind ismert ember. 
Hiába tenné kockára az életét. 

Mialatt Musztafa bég beszélt, Laci lelkében 
mindjobban egy gondolat erősödött meg. Ezek a 
férfiak mind a szabadságért küzdenek : ezért tisz-
telte és szerette őket. Hátha segiteni is tudna 
rajtuk ! Musztafa bég azt mondja, hogy nem küld-
hetnek üzenetet Szalonikibe, mert mindnyájukat 
ismerik. De őt nem ismerik. Ö biztosabban utaz-
hatnék el és tehetne szolgálatot a szabadság 
ügyének. 

Igaz, hogy talán veszedelemnek teszi ki ma-
gát, de ő nem fél a veszedelemtől. 

Laci hirtelenül megszólalt: 
— Musztafa bég ! Küldjétek velem az üzene-

tet. Én elviszem. 
Musztafa bég meglepetve pillantott reá : 

— El akarod vinni az üzenetünket ? De hi-
szen ez lehetetlenség. 

— Miért volna lehetetlenség ? 

— Először is még kis fiu vagy. 

— Az nem baj. Ide is egyedül utaztam. 
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— Azután nem szabad ilyen veszedelemnek 
kitenned magadat. Gondold meg, hogy te vagy a 
nénéd és kis húgod egyetlen védelmezője. 

Laci lehajtotta a fejét. 

— Az igaz. De amikor annyi nemes és derék, 
ember van halálos veszedelemben azért, mert jót 
akart, nem szabad magunkra gondolnunk. Ha 
valami bajom lesz, bizonyosan akadnak majd, 
akik a néninek és Erzsikének gondját viselik. 

Erzsike nem is szólt eddig közbe, de most 
megfogta a Laci kezét. 

— Igazad van, Lacika. Csak kövesd szived-

nek a sugallatát és segits azokon, akik bajban 

vannak. 

Musztafa bég gondolkozott. 

— Nem mondom, hogy nem tennél igen nagy 
szolgálatot nekünk. És ki tudja, hátha tényleg 
sikerül is a vállalkozásod. Hátha csakugyan el 
tudsz jutni oda, ahová más nem juthatna eL 
Mindenesetre bátor és nemesszivü vagy, és én 
hálásan fogadom a kinálkozást. De mielőtt többet 
mondhatnék, társaimmal kell beszélnem. 

Musztafa bég ismét a többiekhez lépett és 
magára hagyta Laciékat. A néni könnyes szem-
mel tekintett a fiúra. 

— És te csakugyan meg akarnád próbálni 
ezt a nehéz utat, Laci ? 

— Megpróbálom néni. Nagy bátorságot érzek 
a szivemben. Ezek a török urak mindannyian 
olyan jók voltak hozzánk, hogy meg is érdemlik 
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ezt tőlem. A bácsi bizonyára szintén igy cseleke-
dett volna. 

Erzsike buzgón intett a fejével. 

— Igazad van, Laci. Szegény apuska éppen 
igy cselekedett volna. 

Nem beszélhettek tovább, mert Musztafa bég 
ismét visszatért hozzájuk. Az arcán szokatlan 
meghatottság látszott. 

— Még mindig kész vagy arra, hogy elindulj 
a veszedelmes útra ? 

— Kész vagyok, — válaszolt Laci erős hangon. 

— Nem félsz ? 

— Nem félek. 

— Ugy hát jer velem. 



VIII. 

Musztafa bég a kör közepére vezette a ma-
gyar fiut. Egy kőpadon szelíd tekintetű, hófehér 
szakállú aggastyán ült. Fejét fehér turbán födte, 
kezében hosszú ébenfa pálcát tartott. Ö volt egye-
dül, aki ült, a többiek mindnyájan álltak. 

— íme, ez az a bátor magyar fiu, aki el 
akarja vinni üzenetünket Szalonikiba, — mon-
dotta Musztafa bég. 

Az aggastyán egy hosszú, kutató pillantást 
vetett a fiúra. Pár pillanatig szótlanul nézte, az-
után meg lehetett elégedve a vizsgálattal, mert az 
arca barátságos mosolyra derült. 

— Musztafa bég azt mondotta, hogy egy ne-
héz és veszedelmes feladatra vállalkozol, — kez-
dette végül. A hangja mélyen, ünnepiesen csen-
gett, mint a megütött harang. — Jól meggondol-
tad-e, hogy mire vállalkozol ? 

— Meggondoltam, — válaszolt Laci bátran. 
.— És miért akarod megtenni ? 
Laci nem jött zavarba. 
— Tudom, hogy a szabadság ügyéért teszem. 

Mi magyar fiuk megtanuljuk az iskolában, hogy 
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a szabadság harcait csodálnunk kell és ha lehet* 
hát részt is kell vennünk bennök. 

Az aggastyán bólintott. 
— Jól válaszoltál. A szabadság szent kincs és 

minden fiúnak, minden leánynak a szivében kell 
őriznie a szeretetet iránta. Te magyar fiu vagyr 

de igazad van, a török szabadságért is szabad 
küzdened. Nemcsak azért, mert minden elnyomott 
népnek a szabadsága drága, hanem azért is, mert 
a törökök nem egyszer védték meg azokat, akik-
nek menekülniök kellett, hogy a magyar szabad-
ságért küzdöttek. Jól van, fiam. Nem tudom, si-
kerül-e vállalkozásod, vagy nem, de szent köny-
vünk, a Kórán arra tanit, hogy a jó cselekedetet 
beirják az élet és halál könyvébe és az itélet nap-
ján felolvassák. 

Ünnepi hangon mondotta az utolsó szavakat 
és a férfiak a körben mindnyájan bólintottak. 

— Tehát meg akarod kisérteni, hogy Szalo-
nikiba eljuss ? — kérdezte pár pillanatnyi csend 
után újra az öreg. 

— Meg akarom kisérteni. 
— Helyes. Figyelj most reám. Hajnalhasa-

dáskor el fogod hagyni ezt a rejtekhelyet és az 
öreg ember le fog ismét vezetni a vizhez. Egy bár-
kát találsz majd ott, amely levisz Sztambulba. Az-
után felmégy arra a térre, ahol a szent Aja Szófia 
mecset van. Balról a mecset mellett egy kis utcát 
találsz, annak első házában balról egy kávéház 
van. A kávéházba belépsz és a tulajdonos után 
kérdezősködöl. Arra előjön egy hatalmas termetű 
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férfiú, kinek neve Izmael. Izmaelnek megmutatod 
ezt a gyürüt, melyet ime átadok neked. Akkor ő 
tudni fogja, hogy tőlünk jössz. Azután megmon-
dod neki, hogy adja át neked a leveleket és vezet-

ú lhbr 

tessen ki a vasúthoz. 0 nem hagyhatja el üzletét, 

mert bizonyára őrzik. Megértettél fiam ? 

— Mindent megértettem, — válaszolt Laci 

komolyan és bátran. 

Laci Törökországban 4 
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— IJgy Allah kegyelme legyen veled és uta-
don. Allah néha nagy dolgot müvei a gyermek-
kel is. Szent a gyermek az igazhitű előtt. Menj, 
fiam, és ha majd Szalonikiba érsz és felkeresed 
azokat, akikhez Izmael küldeni fog, mondd el 
nekik saját szavaiddal azt, amit láttál és tapasz-
taltál. Menj békével, fiam ! 

— Menj békével ! — ismételték a többiek is. 
Musztafa bég újra visszavezette Lacit a két 

nőhöz. 
— Végy bucsut tőlük, mert a hajnal már 

szürkülni kezd odakünn, — intette. 
Laci megölelte a nénit és Erzsikét. Egy pilla-

natig mégis nagy félelmet érzett. Vájjon elég erős 
lesz-e, hogy teljesiteni tudja, amit reá biztak. De 
azután leküzdötte a gyöngeséget és bátran sze-
mébe nézett mind a kettőnek. 

— Majd meglátjátok, minden jóra fog for-
dulni, — biztatta őket. 

— Erzsike megszorította a fiu kezét. 
— Imádkozni fogok éretted, Lacika. 
Még egy utolsó kézszorítást váltottak. Musz-

tafa bég ezután ismét az ajtóhoz kisérte Lacit. 
Az ajtó felnyílt és Musztafa bég néhány szót szólt 
az öreg embernek, aki az előbb beeresztette őket 
Az öreg figyelmesen végighallgatta, azután némán 
intett Lacinak, hogy menjen utána. 

Musztafa bég kezet nyújtott neki. 
— Ha életben maradok megfogom jutalmazni 

nemes bátorságodat. De a jutalom nem fog elma-
radni akkor sem, ha nem én tőlem kapnád meg. 
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Mert minden jó tett önmagában hordja a jutal-

mát. Isten veled, fiam ! 

Minden ugy történt, amint az aggastyán előre 
megmondotta. Lenn a viznél egy bárka várt. 
Laci beült a bárkába és két hallgatag evezős 
azonnal munkához fogott. Fenn az égen bíborpi-
ros felhők úsztak, a város minden részéből pedig 
folytonos puskaropogás hallatszott. A bárka gyor-
san siklottt tovább a vizén és alig egy óra múlva 
ismét a hídnál volt, mely Konstantinápoly két ré-
szét összeköti. Laci kiszállt és felkapaszkodott 
az Aja Szófiához vezető kanyargó uton. 

A hajnal első fényében katonákat pillantott 
meg, akik mindig nagyobb tömegekben lepték el 
az utcákat. Dühös tömeg volt, amely szakadatla-
nul lövöldözött és közben rekedt hangon orditott : 

Éljen a szultán ! 
Laci eközben elérkezett az Aja Szófiához. A 

nagy, hatalmas mecset egykor a régi keresztény 
város leghíresebb temploma volt, most a törökök 
szent mecsetje. Mindjárt mellette megtalálta a 
szük utcát és benne Izmael kávéházát, 

Izmael óriás termetű férfiú volt. Olyan óriás, 
amilyent különben csak vásári bódékban és cir-
kuszban mutogatnak. A keze akkora volt, mint 
egy tál és szeme ugy forgott, mint a malomkő. 
De különben jóságos embernek látszott. Mikor 
Laci megmutatta a gyűrűjét, az óriás barátságo-
san Laci fejére tette a kezét, amitől a fiu majd-
nem leesett. 
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— Hát tőlük jössz, — dörmögé. A hangja 
olyan volt, mint egy vízesés zúgása. — Derék fiu 
vagy. Gyere csak be, mindjárt útba igazitalak. 

Bevitte Lacit a kis szobájába és egy levél-

csomót adott át neki. 
— A csomagot rejtsd el a sipkád bélésében, 
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ott nem keresik, — dörmögé. — Igy n i ! És most 
menj le a pályaudvarhoz egyedül, kérj egy má-
sodosztályú jegyet Szalonnikiba és ülj be bátran 
a vonatba. Ha Szaloniki városába érsz, vedd ki a 
leveleidet és mutasd meg bármelyiket az első 
vasúti tisztviselőnek, akivel találkozol. Egyben 
mondd meg neki, hogy honnan jössz és kik kül-
denek. ők majd útba igazitanak. Most pedig várj, 
amig pénzt és elemózsiát adok neked. 

Ezzel Izmael a másik szobába ment át, Laci 
pedig csendesen várakozott reá. De egyszerre 
csak hatalmas dübörgést hallott kívülről. A kö-
vetkező pillanatban egy csapat katona rohant be 
a kávéházba. 

Ketten vagy hárman azonnal neki estek, 
földre dobták és megkötözték. A többi pedig be-
tört abba a szobába, amelyben Izmael volt. 

A gyors támadás és a fájdalom annyira meg-
zavarta Lacit, hogy először nem is értette meg : 
mi történt vele. A katonák pedig föléje hajoltak, 
és a szuronyaik hegyével mutatták, hogy ne mer-
jen megmozdulni. 

A szomszéd szobában azonban nem tudtak 
olyan könnyen végezni. A szobában irtózatos ro-
baj hallatszott, a küszöbön aztán megjelent Iz-
mael. A kabátját letépték róla, a haja kuszáitan 
lógott a homlokában, hatalmas markában pedig 
két katonát tartott, akiket ugy vágott a falhoz, 
mintha nyulacskák volnának. Néhány katona is-
mét útját akarta állani, de Izmael félrerugta őket, 
azután nekilódult az ajtónak, felszakította, áttörte 
magát a künt áll ókatonákon és egy pillanat 
múlva eltűnt a szomszéd sarok mögött. Pár lövés 
dördült utána, de egyik sem talált. 



IX. 

A katonák néhány percig Izmael után bámul 
tak. Mikor aztán belátták, hogy őt már aligha 
fogják a kezükbe kapni, ismét Lacihoz fordultak. 
Az egyik katona, aki láthatólag a többinek a ve-
zére volt és akinek a sárga esik ja altiszti rangot 
mutatott, intett a fiúnak, hogy keljen fel. Két má-
sik katona azután közre fogta és ismét jelekkel 
mutatták neki, hogy induljon. Kimentek a kis 
kávéházból és azután gyors léptekkel haladtak 
át az utakon. Kisérői szemmel tartották, de egy-
szer mégis meg tudta tapintani a sapkáját és meg_ 
könnyebbülve lélekzett fel. A levélcsomó hiány 
nélkül benn volt a bélésben. 

Nem kellett sokáig gondolkoznia. A katonák 
megálltak egy ház előtt és belökték a kapun. A 
kapu alatt falépcső kezdődött, amely az emeletre 
vitt fel. Mikor Laci felért az emeletre, egy tágas 
szobában találta magát, amelyben akkor még 
nem volt senki. 

Kinyilt a szemben fekvő ajtó és e4gy férfiú 
lépett be a szobába, aki gonosz mosollyal nézte 
Lacit. Laci is azonnal ráismert. Hasszán effendi 
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volt, az a kém, aki néhány nap előtt megállította 
az utcán. 

Hasszán effendi jó ideig nem szólt semmit, 
megelégedett azzal, hogy merően nézte a fiut. 
Aztán intett a kezével és erre a jelre a katonák 
visszavonultak. Végül pedig megszólalt: 

— Lám, lám, hát ismét viszontlátjuk egymást, 
kis öcsém, — kezdette csúfondáros hangon. — 
Remélem, most nem leszel olyan hetyke, mint a 
minap voltál. Ezek a kis szijak a kezeden talán 
már okosabbra tanítottak. Most már talán meg-
érted, hogy Hasszán effendivel nem lehet pac-
kázni. 

Elhallgatott és várta Laci válaszát. De Laci 
nem válaszolt, hanem maga elé pillantott. Hasz-
szán effendi azt hitte, hogy a fiu nagyon megijedt 
és szelídebb hangon kezdett beszélni: 

— No ne félj annyira. Ha okosan válaszolsz, 
nem lesz semmi bajod. Nemcsak hogy bajod nem 
lesz, de még szép ajándékot is fogsz kapni. Mon-
dottam neked, hogy Hasszán effendi szereti az 
okos fiukat. Majd mindjárt meglátom, hogy okos 
fiu vagy-e ? 

Közelebb lépett Lacihoz és vállára tette a 
kezét. 

— Figyelj ide. Nagyon jól tudom, hogy Musz-
tafa bégtől hoztál izenetet ennek a gonosz Iz-
maelnek, aki most megszökött, de nemsokára 
kézre fog kerülni. Tehát tudod, hogy hol van 
Musztafa bég. Az éjszaka együtt szöktetek meg 
vele. Most megmondod nekem, hogy Musztafa bég 
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hol rejtőzik. Ha megmondod és igazat beszéltél, 
gazdagon megjutalmazlak. De ha nem válaszolsz, 
vagy megcsalsz, rettenetesen fogok elbánni veled. 
Olyan vég vár rád, amilyenre még gondolni se 
mersz. De te okos fiu vagy és nem fogsz elveszni 
idegen emberek miatt. Hiszen tulajdonképpen 
semmi közöd sincs Musztafa béghez. Nem roko-
nod, még csak nem is a te nemzetedből való. 
Azért hát egy-kettő, beszélj. Hol találom meg ? 

Laci érezte, hogy most minden erejére van 
szüksége. Abban nem kételkedett, hogy Hasszán 
effendi minden kegyetlenségre képes. Talán a 
föld alá tömlöcbe záratja el, talán azonnal meg-
öleti. És ő megszabadulhatna, ha felfedezné Musz-
tafa bég rejtekhelyét. De azt nem szabad meg-
tenni. Ő csak kis fiu, akiért nem nagy kár, de ha 
a rejtekhelyet felfedezik, egész sereg nemes és 
kitűnő ember jut fogságra és hóhérkézre. Akkor 
inkább pusztuljon el ő. 

— Nos, mit gondolkozol annyit ? — sürgette 
Hasszán effendi. — Várom a válaszodat. Vagy 
nem mersz felelni ? 

A magyar fiu bátran a szemébe nézett: 

— Merek felelni. De nem akarok. 

— Nem akarsz ? Azt mered mondani, hogy 

nem akarsz ? Tudod-e, hogy hogyan veszem ki 

belőled a választ ? Addig veretem a meztelen tal-

padat, amig sirva fogsz könyörögni, hogy meg-

hallgassalak. 

Laci megrázta a fejét. 
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— Verethetsz, kínoztathatsz, de feleletet azért 

nem kapsz tőlem. 

Hasszán effendi arcát dühös gyűlölet torzí-

totta el. De azután ugy tett, mintha megsajnálná 

Lacit. Hozzálépet és megsimogatta a fejét. 

— - Csacsi vagy, édes fiam, — mondotta szín-
lelt jóakarattal. — Igen csacsi vagy. Miért aka-
rod rettenetes büntetésnek kitenni magadat, ami-
kor néhány szó árán megszabadulhatsz, sőt egész 
életedre úrrá lehetsz. Látod ezeket az aranyakat, 
valamennyit neked adom, sőt még több aranyat 
is adok, ha őszintén válaszolsz. 

— Nem kellenek az aranyaid, — mondotta 

Laci. — Tartsd meg magadnak. És tudd meg, 

hogy nincsen annyi arany, amennyiért elárulnám 

azt a férfiút, aki a szabadságáért küzd. Én csak 

kis fiu vagyok ^ s nem tehetek sokat érette. De 

hiába kínoztatsz, inkább elharapom a nyelvemet, 

semhogy, áruló legyek. 

Hasszán effendi most már nem türtőztette a 

dühét. 

— Majd meglátjuk, hogy meddig beszélsz 

ilyen gőgösen ! — kiáltott. — Majd meglátjuk. 

Most a föld alatt börtönbe foglak záratni, ahol 

nappal és éjszaka egyformán sötét van és a ned-

ves földön csúnya férgek másznak. Holnap reg-

gelig ottmaradsz és nem kapsz ennivalót, sem 

italt. Holnap reggel majd újra megkérdezlek. Re-

mélem, addig megjön az eszed. 
Tapsolt a kezével és a katonák visszatértek 
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a terembe. Hasszán effencli pár szót szólt törökül 
hozzájuk, erre megragadták Lacit és kifelé vezet-
ték. Hasszán effendi összefont karokkal nézte, 
mint viszik ki a fiut. A küszöbről aztán egy szó-
val még egyszer megállította őket. 

— Még mindig nem gondoltad meg ? — kér-
dezte. — Csak egy szavadba kerül. Ha kimondod 
azt a szót, szabad vagy és ez a sok arany mind a 
tied. Ha hallgatsz, elvisznek a sötét tömlöcbe, 
gondold meg. 

Laci magasra emelte a fejét. 

— Csak vitess a sötét tömlöcbe ! Inkább szen-
vedek, semhogy olyant tegyek, amiért szégyenleni 
kellene magamat. 

Hasszán effendit újra elfutotta a méreg. 

— Holnap reggel majd másképpen beszélsz. 
Vigyétek ! 



X. 

Sötét és nyirkos volt a pince, amelybe Lacit 
levitték. Kezén a szijat még szorosabbra kötötték 
és a lábát is odaláncolták egy kőhöz. Azután le-
csapták a nagy vasajtót és ő magára maradt a 
csendben és sötétségben. 

A szijak mélyen belevágódtak a kezébe, a feje-
zúgott, de azért nem vesztette el bátorságát. Egy 
helyet keresett magának, amely félig-meddig szá-
raz volt, ott leült és azokra gondolt, akikkel 
együtt élt, a nénire és Erzsikére. Valószinüleg 
nem fogja többé viszontlátni őket. Holnap reggel 
ismét vallatni kezdik majd és mivel holnap se 
mondhat mást, mint amit ma mondott, szomorú 
sors vár reá. De azért egy pillanatig se jutott áru-
lás az eszébe. Bármi történjék, bárhogyan ki-
nozzák, ő hü marad azokhoz, akiknek a lelkese-
dését és munkáját csodálta. 

Örák hosszat maradt igy ülve. Nem tudta, 
hogy nappal van-e még, vagy már az éjszaka 
szállt-e le, sürü sötétség vette körül. Egyszerre 
azután hangokat hallott kivülről. A hangok min-
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dig közelebb hallatszottak és pár pillanat múlva 
már az ajtó előtt voltak. 

Nagy csikorgással megnyilt az ajtó és vörös 
fáklyafény lobogása világitotta be a börtönt. A 
fáklyák fényénél Laci egy bő köpenybe bunkóit, 
fekete hajú, nagy turbánu férfiút pillantott meg, 
akit néhány katona kisért. 

A köpönyeges férfiú egy iratot tartott kezé-
ben és abból olvasott valamit a katonának. Az 
egyik katona aztán odalépett Lacihoz, megoldotta 
a láncot és a köpönyeges férfiú elé vezette. 

A köpönyeges férfiú ismét az iratot nézte, 
azután intett Lacinak, hogy kövesse. Lacinak el-
szorult a szive. Tehát elérkezett a pillanat, ami-
kor kinozni viszik. De bátor fiu volt, nem sirt 
és nem jajgatott, hanem szó nélkül követte a ka-
tonákat. 

Egyelőre azonban nem bántották. Végig-
mentek a hosszú folyosókon, a kapunál az őrség 
megvizsgálta őket, de mikor a köpönyeges az 
iratot megmutatta nekik, szó nélkül tisztelgett és 
félreállt. Odakünn már esteledett, az utcák még 
mindig telve voltak katonákkal, az ordítozás és 
lövöldözés pedig még erősebb volt, mint reggel. 
A zajongó tömeg közepette Laci és kisérői gyors 
léptekkel siettek lefelé, a vizhez. A kikötőben egy 
nagy négyevezős bárka közeledtükre megmoz-
dult és feléjük tartott. A köpönyeges egy paran-
csoló mozdulattal intett Lacinak, hogy szálljon 
be, azután a katonákhoz fordult és néhány rövid 
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parancsszót kiáltott feléjük. A katonák erre tisz-
telegtek és gyorsan eltávoztak. 

A köpönyeges most szintén beugrott a bár-
kába és a négy evezős gyors csapásokkal szelni 
kezdte a vizet. Laci csendesen ült a padon és 
azon törte a fejét, hogy vájjon mi fog történni 
vele. Töprengéséből hirtelen egy ismerős hang 
riasztotta fel. 

— Allah neve legyen áldott, ismét kikerül-
tünk a kezeik közül. 

A fiu megfordult és legnagyobb csodálko-
zására azt látta, hogy társa ledobja köpönyegét, 
turbánját és fekete parókáját, kiegyenesiti gör-
nyedt termetét és a bárkában Izmael ült vele 
szemben. 

— Az ám, én vagyok, — mondotta Izmael, 
amikor látta Laci ámulását. — Egy kis komédiát 
kellett eljátszanom, hogy szeretett barátunknak, 
Hasszán effendinek túljárjak az eszén. De a ko-
média sikerült és a jó Hasszán holnap reggel 
majd bottal ütheti foglyának a nyomát. 

Laci még mindig nem tért magához nagy 
csodálkozásából. 

— De hát hogyan tudtál kiszabaditani ? — 
kérdezte. 

— Nagyon egyszerűen. Amikor megszöktem, 
nem mentem messzire, hanem figyelemmel kisér-
tem, hogy a katonák mit müveinek. Azután lát-
tam, hogy Hasszán effendi elé visznek és azonnal 
tudtam, mit akarnak tőled. Az igazat megvallva, 
nagyon féltem attól, hogy fiatal gyerek létedre 
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nem lesz meg az erőd, hogy Hasszán ígéreteinek 
és fenyegetéseinek ellent tudj állni. Csak akkor 
nyugodtam meg, amikor láttam, hogy újra bör-
tönbe visznek. Ebből megértettem, hogy derék 
fiu vagy, aki inkább szenved, semhogy barátait 
elárulja. És azért elhatároztam, hogy ha törik, 
ha szakad, megszabadítalak. Alkalmas álruhát sze-
reztem tehát, azután fölmentem a katonaság ve-
zetőihez. Még mindig sokan vannak, akik titok-
ban velünk éreznek és szomorúan látják, hogy mi 
történik a városban. Egyik barátunk kiállította 
ezt a parancsot, amely meghagyta börtönöd őrei-
nek, hogy adjanak át nekem. Azután magam-
hoz vettem néhány katonát, és a többi már köny-
nvü volt. 



XI. 

Másnap este a derék Izmael könnyezve bú-
csúzott el tőle és Laci kiment a vasúthoz. 

Nagy nehezen jutott ki és gyorsan behúzó-
dott egy fülkébe. A pályaudvar tele volt katoná-
val, a vonaton ellenben alig utazott valaki. Laci 
folytonos rémületben várta, hogy most húzzák ki 
a kocsiból. De nem történt semmi baj. A kato-
nák, ugy látszik, nem is vették észre a fiut, aki a 
kocsi egyik sarkában meglapult. Végül csenget-
tek, a kalauz trombitált, a mozdony fütyült és a 
vonat elindult. 

A vonat először Konstantinápoly házai között 
robogott, azután a tengerpart mellett kanyarodott 
el. Laci megkönnyebbülve sóhajtott. Ugy látszik, 
hogy megmenekült. 

Husz perc múlva a vonat megállt az első 
állomásnál. Ez San Stefano volt, egy igen hires 
fürdő a tenger partja mellett. Az állomáson ismét 
katonák állottak, néhány utas felszállt és leszállt, 
a vonat azután ismét tovább robogott. 

Laci most már teljes biztonságban érezte 
magát. Erősen alkonyodott ugyan, de a tengert 
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még mindig lehetett látni. A fiu gyönyörködve 
nézte a szép vidéket és egy pillanatig el is feled-
kezett veszedelmes megbizatásáról. Annyira bele-
merült a táj szépségeinek szemléletébe, hogy nem 
is vette észre, amint fölnyilt nesztelenül a fülke 
ajtaja 

Egyszerre csak egy kéz nehezedett a vállára. 
Hirtelenül visszafordult és azután rémülve esett 
vissza a kocsi párnájára. 

Hasszán effendi csúfondáros arca föléje ha-
jolt és mialatt a vonat dübörögve zakatolt 

Laci Törökországban 5 
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tovább, a szultán kémje kárörvendően kezdett 
nevetni. 

— Hát megcsiptünk ismét, édes fiacskám,— 
csúfolódott Hasszán effendi. — Rossz fiu vagy. 
Mindenáron meg akarsz szökni a jó Hasszán 
effendi elől, aki annyira szeret. De Hasszán ef-
fendinek is van ám magához való esze. Szépen, 
nyugodtan vár ott künn San Stefanóban, mert 
sejtette, hogy az ő kis magyar barátja erre akar 
megszökni. Persze Szalonikibe akartál eljutni. 
Üzeneteket viszel, talán leveleket is. He-he-he ! 
Azokra a levelekre azonban én is kiváncsi va-
gyok. Legokosabb az lesz, ha mindent azonnal 
ideadsz nekem. Azt már megtanulhattad, hogy ve-
lem nem lehet packázni. 

Laci tudta, hogy most mindennek vége. Má-
sodszor nem fog kiszabadulni ennek a gonosz 
embernek a keze közül. A hü Izmael nem tudja, 
hogy milyen veszedelembe jutott ismét, egyedül, 
oltalom nélkül ül a robogó vonaton. Hátha ki-
ugrana. Egy pillantást vetett az ajtó felé. De 
Hasszán effendi is észrevette ezt a pillantást. 

— Csak semmi szökés ! — mondotta. — Mind-
járt elveszem én a kedvedet a szökéstől. Add csak 
ide a kezedet! Most a lábadat. Ezek a kis szijak 
majd visszatartanak, Ha Hasszán effendit ismét 
el akarnád hagyni. 

Kezén, lábán erősen megkötözte a fiút és az-
után elégedetten dőlt vissza a kocsi párnájára. 

— így n i ! Most kedvünk szerint cséveghe-
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tünk. Hát mondd csak, fiam, még mindig ma-
kacs vagy ? 

Laci nem válaszolt. De az arcán annyi meg-
vetés ült, hogy Hasszán effendi ismét hangot vál-
toztatott. 

— Nem szereted a tréfálkozást. Helyes. Hát 
majd egészen röviden foglak kikérdezni. Vála-
szolj igennel vagy nemmel. Biztak rád leveleket ? 

Laci összeszedte minden erejét. Büszkén sze-
mébe nézett Hasszán effendinek és azután csak 
annyit mondott: 

— Hiába kérdezel, hiába kinzasz, én nem 
válaszolok neked. 

Hasszán effendit ez se hozta ki a sodrából. 
— Nem válaszolsz ? Ezt se bánom. Csak meg 

akartam könnyiteni a sorsodat. Töredelmes be-
ismerés enyhitette volna a vétkedet. De mivel 
nem válaszolsz, majd magam keresem meg a 
választ. 

És evvel motozni kezdte Lacit. Kikutatta min-
den zsebét, megtapogatta a ruhája bélését, de 
nem talált semmit. Ez a balsiker azonban nem 
szegte kedvét. 

— A ruhádban tehát nincs semmi. Jól van. 
Gyerünk tovább. Hátha ez az ártatlan sapka el-
árul valamit ? 

S kövér kezével tapogatn ikezdte a sapkát. 
Pár pillanát múlva azután gonosz, diadalmas mo-
soly ült az arcán. 

— He-he-he ! — nevetett. — Lám, lám, hát 
ott tartogattad a kincseket. 
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Laci mostanáig uralkodott magán. De ez az 
utolsó csapás elvette minden bátorságát. Tenye-
rébe temette arcát és keservesen sirni kezdett. 

Hasszán effendi közben kibontotta a sapka 
bélését és átlapozta a leveleket. 

— Értékes kis papírlapok, — jegyezte meg 
csettentv.e. — Jó pár ezer aranyat kaphattál volna 
érettük, ha nem lettél volna szamár. — De most 
már nincs szükségünk reád. Ezek a kis papír-
lapok mindent elárulnak. Most már azt se kérde-
zem tőled, hogy a jó Musztafa bég és társasága 
hol rejtőzik. Holnap reggel mindnyájan a kezem 
között lesznek és nemsokára találkozni fognak 
veled. Szeretnéd tudni ,hogy hol. Megmondom. 
A paradicsomban. Mert te még ma éjszaka fogod 
megkezdeni az utazást. A legközelebbi állomás 
Csekmedzse, ott majd átadlak a katonáknak és 
azok majd megtanitanak arra, hogy Hasszán ef-
fendivel nem jó kikezdeni. Ugy-e, most sirsz ! 

Laci letörölte a könnyeit. 
— Nem magamért sirok, hanem azokért a 

derék férfiakért, akiket az én ügyetlenségem jut-
tatott a kezedbe. 

— Eljutottak volna ők anélkül is oda, — 
hencegett Hasszán effendi. — De most már mind-
egy. Holnap reggel majd megnézem azt a furcsa 
tűzhelyet, amely rugóra jár. 

Ezekből az utolsó szavakból Laci megértette, 
hogy Hasszán effendi csakugyan megtudta a leve-
lekből a menekültek rejtekhelyét. Kétségbeesetten 
tördelte a kezét. 
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— Hát nincsen semmi segitség ! Jóságos Is-
ten, hát nincsen segitség! — kiáltott fel nagy-
bánatában. 

Hasszán effendi hosszasan, jóizüen nevetett. 

— Ugy, ugy, csak hivd az Istent. Nem, édes 
fiam, csodák nem történnek. Látod azt a világos-
ságot. Az már Csekmedzse. Egy pár pillanat 
múlva berobogunk és azután megkezded az 
utazást. 

Csakugyan a vonat meglassitotta menetét és 
az állomás épülete már feltűnt. 

Az épület előtt merev tartásban egész sereg 
katona állott és lobogó fáklyák fényénél várta a 
vonatot. Hasszán effendi kihajolt az ablakon és 
nagy hangon kezdett kiáltani. 

— Ide hozzám, katonák ! Én vagyok Hasszán 
effendi. A felséges szultán nevében parancsolom, 
hogy azonnal ide jertek. 

A kiabálásnak azonnal volt foganatja. Egész 
sereg katona sietett fel a kocsiba. Egy magas, 
fekete tiszt vezette őket, akinek az arcát egészen 
borították a sebhelyek. A tiszt benyitott a fél-
kébe, a katonák künn maradtak a folyosón. 

Hasszán effendi Lacira mutatott: 

— Ez a gyermek áruló leveleket akart vinni 
a szalonikii lázadóknak. Fogasd el! Itt van Írás-
beli parancsom, amely elrendeli, hogy minden 
tiszt engedelmeskedjék nekem. 

Átadta a parancsot és a tiszt figyelmesen át-

olvasta. Azután zsebre dugta. 
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— Fogasd el ezt a fiút és vitesd ki ! A további 
parancsot majd azután adom meg, — rendelke-
zett Hasszán effendi gőgösen. 

A tiszt beszólitotta katonáit. Azután csende-
sen reámutatott Hasszán effendire. 

— Kötözzétek meg ezt az embert! — paran-
csolta. 

Hasszán effendi egészen zöld lett a dühtől és 
meglepetéstől. 

— Talán megbolondultál, — orditott magán-
ki vül. — Hej, katonák, ez az ember megbolon-
dult. Engem vakmerősködöl elfogatni ? Engem, 
Hasszán effendit, a szultán kedves emberét ? Tu-
dod-e, hogy ez az életedbe fog kerülni ? 

A katonák azonban nem törődtek dühös ordi-
tozásával és megkötözték. A tiszt erre odalépett 
Lacihoz ,és elvágta a szijat, amellyel Hasszán 
effendi megkötözte. 

Hasszán effendi toporzékolt dühében. 

— Gonosz lelkek incselkednek-e velem, avagy 
álmodom ? — kiáltotta. — Ti katonák, tudjátok-e, 
mi vár reátok Konstantinápolyban ? 

A tiszt élesen szemébe nézett Hasszán 
effendinek : 

— Nagyon jól tudjuk, hogy mi vár reánk. 
De azt is tudjuk, hogy vannak, akik nem vártak. 
Például te, Hasszán effendi. Tudod-e, hogy kiket 
látsz magad előtt ? 

— Nagyon jól tudom. A felséges szultán 
katonáit. 
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— Tévedsz, Hasszán effendi. Nagyon tévedsz. 
Ezek a katonák nem a szultán hivei. Akiket ma-
gad előtt látsz, azok a nemzet hadseregének elő-
őrsei, amely hadsereg már jön Szaloniki felől, 
hogy megbosszulja az árulást és a hitszegést. 

Hasszán effendi halálsápadt lett. Az ajka 
mozgott, de nem tudott szólni. A tiszt pedig emelt 
hangon folytatta : 

— Meg vagyon irva a Koránban, hogy aki 
őzet kerget, néha oroszlánra talál. Az irás ime 
beteljesedett rajtad. Isten akarta igy. 



XII. 

Laci jóformán magához se tudott térni el-
ső ámulatából és minden megváltozott körülötte. 
Nem volt többé fogoly, üldözője reszkető félelem 
között ült azon a helyen, ahol néhány perc előtt 
még csúfolódott vele. A sebhelyes arcú tiszt pedig 
most hozzája fordult és gyöngéden megsimogatta 
a fejét. 

— Ez a gonosz ember, — szólt Hasszán 
effendire mutatva, — azt mondja, hogy leveleid 
vannak, amelyeket Szalonikibe viszel. Igaz ez ? 

— Igaz, — válaszolt Laci bátran. 
— És kitől kaptad őket ? 
— Musztafa bég megbízásából egy Izmael 

nevü ember adta át őket. 
Musztafa bég nevének említésénél nagy öröm 

tükröződött a tiszt arcán. 
— Musztafa bég él még ? — kérdezte gyorsan. 
— Tegnapelőtt még élt és biztos rejtek-

helyen volt. 
— Hála Istennek ! Már attól tartottunk, hogy 

elkéstünk. De ugylátszik, még elég korán jövünk. 
Hol vannak azok a levelek ? 
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— Hasszán effendi elvette tőlem. 
— Hasszán effendi, add ide a leveleket! 

A szultán kémje nem mert ellenkezni és né-
mán nyújtotta át a leveleket. 

A tiszt elolvasta a cimeket és mosolygott. 
— Szerencséd van, fiam, — mondotta azután 

barátságosan. — Ez az első levél mindjárt Mah-
mud pasának van cimezve. De nem kell Szaloni-
kibe utaznod, hogy ezt a levelet átadjad neki, 
mert ő itt van. 

— Ezen a kis állomáson van ? — kérdezte 
Laci csodálkozva. 

— Igen, fiam. Ez a kis állomás igen fontos 
hely, itt gyülekeznek azok a csapatok, amelyek 
ismét jóvá fogják tenni azt, amit a szabadság ellen 
vétettek. Mahmud pasa is itt van és azonnal hozzá 
foglak vezetni. 

Intett Lacinak, hogy kövesse. Azután a re-
megő Hasszán effendire mutatott: 

— Ez az ember tömlöcben fogja bűneinek 
méltó jutalmát várni. A törvényszék majd itél 
fölötte. Mi pedig siessünk a pasához. 

Kiszálltak a vonatból és Laci csak akkor 
látta, hogy mennyi katona van a pályaudvaron. 
De ezek a katonák egészen másképp festettek, 
mint a csőcselék, amely az utolsó napok alatt a 
városban garázdálkodott. Ezek komoly, lelkesképü 
vitézek voltak, a ruházatuk rendes volt, a fegy-
verük ragyogott a tisztaságtól és jókedvvel, 
örömmel végezték a szolgálatukat. Laci csodál-
kozva nézte a különbséget és kisérője kitalálta, 
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hogy mire gondol, mert egyszerre csak meg-
szólalt : 

— Ugy-e, a mi katonáink másfélék, mint 
azok, akiket odaát láttál. De nem csoda, hogy 
mások. Azok a katonák hitvány pénzért fegyvert 
fogtak tisztjeik és hazájok szabadsága ellen. Ezek 
pedig életüket és vérüket áldozzák a szabad-
ságért. 

Egy katona fáklyát vitt előttük, az világított 
nekik. A sötétben csak a katonák fegyverei csil-
logtak. Végül egy kis házhoz értek, amelynek 
ablakán át lámpa fénye világitott. A szobában 
tisztek ültek egy nagy, kerek asztal körül és buz-
gón tanulmányoztak egy térképet. 

Laci kisérője egy öregebb tiszthez lépett, aki-
nek arany gallérja és fényesebb ruhája mindjárt 
mutatták, hogy ő a vezér. Azután tisztelgett és 
török nyelven beszélt, amit Laci nem értett meg. 
De az összes tisztek őt nézték és ebből Laci kita-
lálta, hogy ő róla van szó. 

Az aranygalléros tiszt most átvette a levelet, 
homlokához emelte, azután felbontotta és elol-
vasta. Mikor elolvasta, Lacihoz lépett. 

— Én vagyok Mahmud pasa, akinek levelet 
hoztál, — móndotta franciául. — És te ki vagy 
kis fiam ? 

— Ladányi Laci a nevem, — válaszolt a 
magyar fiu. 

— Nem vagy török ? 
— Nem. Én magyar vagyok. 
— És hogy kerültek hozzád ezek a levelek ? 
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Laci erre értelmesen és okosan elmondotta 

mindazt, ami az utolsó napok alatt történt. A 

tisztek nagy figyelemmel hallgatták és Mahmud 

pasa többször bólintott a fejével. Amikor azután 

Lacit megölelte és kétszer megcsókolta az arcát. 

— Sohase hittem volna, hogy fiatal fiu ilyen 

hősi tettre képes, — mondotta mélyen meghatva 

a pasa. — Valóban, Musztafa barátom jóra biztaa 

levelét. Egy hajszálon mult, hogy nemes buzgal-

madat drága áron meg nem fizetted. Allahnak 

legyen hála, hogy idején érkeztünk meg. Mert 

látod, fiam, nem volt szükség levelekre, hogy 

tudjuk : mi a mi kötelességünk. Amikor Szoloniki-

ben meghallottuk, hogy minden jó hazafi élete 

veszedelemben van és a szultán ismét vissza akarja 

állitani azt az időt, amikor ő volt az egyedüli ur, 

igen elszomorodtunk. De azért nem csüggedtünk. 

Megmagyaráztuk a katonáinknak, hogy a nemzet-

nek most nincs más támasza, mint aző hüségük. 

Ha pénzt akarnak, pártoljanak ők is a zsarnok-

sághoz. De ha ők is azt akarják, hogy nemzetünk 

szabad és nagy legyen ismét, ugy készüljenek 

arra, hogy vérük hullásával tegyenek bizonyságot 

lelkesedésük mellett. És a katonák inkább válasz-

tották a harcot a jó ügyért, mint a megalkuvást 

a zsarnoksággal. Valamennyien eljöttek velünk és 

most ime itt vagyunk. 
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— Nem kell tehát Szalonikibe mennem ? — 
térdezte Laci. 

— Nem, édes fiam. Akiknek levelet viszel, 
vagy másutt vannak, vagy pár nap múlva ideér-
keznek. Te becsületesen elvégezted azt, amit reád 
biztak. Maradj nálunk, pihend ki magadat és ha 
Allah is ugy akarja, pár nap múlva velünk együtt 
látod majd viszont azokat, akiket elhagytál. 



XIII. 

Minden ugy történt, amint azt Mahmud pasa 
előre megmondta. Lacit egy fiatal tiszt vitte ma-
gával sátrába. Ételt és italt adott neki és azután 
kényelmes fekvőhelyet készitett számára. A fáradt 
fiu leheveredett és azonnal elaludt. 

Hosszú, mély álma volt. Reggel harsogó ka-
tonazene ébresztette fel. Kilépett a sátorból és 
egy egész ezredet pillantott meg, amint vidám 
zeneszóval vonult az uton. 

Házigazdája szembe ment vele és derült mo-
sollyal mutatott a daliás katonákra. 

— Minden jól megy. óráról-órára uj csapatok 
érkeznek, akik részt akarnak venni a szabadság 
harcában. Nemsokára elegen leszünk ahhoz is, 
hogy bevonuljunk a városba. 

A tiszt igazat mondott. Pár nap alatt minden 
oldalról csapatok jelentek meg és egy hűvös, 
tiszta tavaszi napon Laci ismét viszontlátta Kon-
stantinápoly falait. 

A sereg támadásra készült és Laci roppant 
izgalommal hallgatta, mint dördülnek meg az 
ágyuk és ropognak a puskák. 
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A harc azonban nem tartott sokáig. Néhány 
óra múlva már elcsendesedett a zaj és a csapatok 
lassan, nyugodtan megkezdették az előnyomu-
lást. Laci is velük ment. Jókedvűen lépkedett az 
uton, amikor hirtelenül néhány lovas ügetett el 
mellette. Az egyik lovas azután megállt mellette. 

Mahmud pasa volt. 

— Ohó, a mi kis magyar barátunk is velünk 
jön ? — mondotta vidáman. — Ültél-e már lovon, 
fiam ? 

— Hogyne ültem volna, — válaszolt Laci. — 
Gyermekkoromban falun laktunk, akkor sokat 
lovagoltam. 

— Hát majd mindjárt megmutathatod, hogy 
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mit tudsz. Hozzatok egy lovat elő. Igy n i ! És 
most ülj fel és lovagolj a kíséretemben. 

Laci roppant boldognak érezte magát. Szép 
fekete lovat adtak neki s büszkén lovagolt a fé-
nyes tisztek között. 

Amerre elhaladtak, a nép hangosan éljenzett. 
Mikor pedig a hidhoz értek, ott állottak Musztafa 
bég és majdnem valamennyien, akiket akkor éj-
szaka a rejtekhelyen látott. 

Mahmud pasa üdvözölte őket. A férfiak mind 
mélyen meg voltak hatva. Sokan sirtak is. A pasa 
azután Lacira mutatott: 

— Ennek a derék fiúnak is köszönetet kell 
mondanotok. Bátran kockára tette az életét, hogy 
a jó ügynek használjon. 

Musztafa bég megölelte Lacit. 

— Szegény bácsid büszke volna most reád, 
— mondotta mélyen megindulva. — De most 
gyerünk a családodhoz. Képzelheted, hogy milyen 
izgalomban vártak. 

Ezzel elbúcsúztak a tisztektől és Musztafa 
bég házába siettek. A néni és Erzsike ott vártak 
reá. Nem is lehetett elképzelni azt az örömet, 
amellyel fogadták. 

Erzsike sirt is, nevetett is és egyre azt haj-
togatta, hogy ő nagyon büszke Lacira. 

Pár nap múlva azután egészen helyre állt a 
rend és Laci ismét megkezdette a napi munkáját. 
De mindenki tudta, hogy milyen derekasan visel-
kedett és alig egy hét alatt el is tudta adni a bácsi 
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minden portékáját, még pedig olyan áron, ami-
lyenre még álmában sem számitott. És ha végig 
ment az utcán, az emberek ujjal mutattak reá és 
azt mondták : 

íme, ez az a derék magyar fiu, aki olyan hő-
siesen viselte magát. 

Laci még nem jött haza. Egy nagy konstanti-
nápolyi kereskedőházban tanul. Tanul sok min-
denfélét, hogy azután egy nap visszajöjjön és 
szintén hasznára lehessen a magyar hazának. 
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