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Az éjszaka elmúlt, a hajnal rábontotta lánghaját 
az égre. Ki is reggeledett. Orsika azonban hiába várta 
az ígért szahadítást. A hárem életre kelt. Minden a 
szokott kerékvágásában haladozott. Sehol semmi nesz, 
ami valami különös, külső körülményre engedne ko- 
vetkeztetni. . .

A szegény rabasszony lelkében akkor megpat
tant az az egyetlen szál, amit a remény tartott meg
feszítve. összeomlott, a virrasztás emberfölötti izgal
mától megviselten, szinte élettelenül. Meg és a két 
olaszka alig győzték fellocsolni. Akkor is csak sírni 
tudott, szívszaggató zokogásokkal, mint egy mélyen 
megszomorított gyermek. Arcocskája úgy megfehé- 
ríilt, úgy elkeskenyedett egy-éjszaka alatt, hogy a 
nyomorult látványokban cserzett szivű kodzsa is el
ijedt tőle.

Betegnek vélte s — feloldozva a napi teendők 
alul — kipnrancsolía a kertije.

De írva lehetett a Végzés könyvében, hogy a csa
lódott teremtésnek ma még az is bánatot hozzon, ami
ben máskor egy parányi enyhiilctet tudott lelni!

A kertben már látogatókat talált. A szultána fa- 
vorita — Ossafije — vonult le egész udvarával és 
fiacskájával.
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Jóképű, csinos, elevenmozgású gyermek volt a 
kis szultánfi, Mehemed. Máskor talán el is játszoga
tott volna vele Orsika. Ma azonban meggyűlölte a 
szive mélyéig, ahogy csak a túlnagyra nőtt fájdalom 
képes gyűlölni.

Az történt, hogy Mehemed — miután pajkosan 
összefutkározta a kertet s mindenhatóságában meg
gázolta a pázsitot és féltett virágágyakat — íjjat és 
nyilakat parancsolt.

Eleintén csupán kifeszített cél-dobokra ment a 
vadászat. Ám a mozgástalan tárgyakat mihamarább 
elunta a nyugtalanvérü íiú. Akkor különféle kéztőleső 
holmikat: cukros kaskákat, az odaliszkák papucsait, 
legyezőit kelleit előtte feldobálni.

De a kis szultánfi harcos életre nevelt, igazi török 
gyerek volt! Szeme mint a héjjáé. Keze mint a villám. 
Minden célt eltalált. S ezt a dicsőséget is hamar meg- 
elégeltej, Mégjobban akarta fitogtatni ügyességét a 
tapsikáló rabnők és ámulattól makogó félemberek 
előtt! S ahogy Orsika ott gunnyasztott a gyeppadon, 
egy pirosbogyójú díszbokor tövében, megtöretett 
szívvel babusgatván az ő galambját, egyszercsak rá
villant a két fekete vasgomb szeme.

— Dobd föl a galambot! Dobd föl, hogy száll
jonl

Aztán látva, hogy a kisírtszemű árnyékasszony 
— a parancs vak teljesítése helyett — inkább fátyo 
laiba burkolja kedvencét, rá is toppantott. Barnabőrű, 
kerek arca olyan piros lett. mint az atlasz dolmán 
kaja.

Méghevesebbet dobbantott és még élesebben ha
sított a hangja:

— Azt parancsoltam, hogy vesd föl!
— Keress magadnak másvalamit! Ez a madár az 

enyém!



Megszólalt az árnyék-asszony az unszolásra! De 
bár ne szólalt volna inkább!

Mert a gyermek dühös kifakadásaira már anyja 
is fölneszeit •

Ossaílje megnyújtotta kevély-szép nyakát, mint 
a figyelő kócsag és — hatalmas toll-legyezőinek ár
nyékában — odalebegett a csatározókhoz.

— Mi ez itt? Hogy mersz ellenkezni a fiammal! 
— villantak szilaj fényt azok a fekete kárbunkulu? 
szemek, melyek kétségbevonhatatlanul bizonyították 
a legfőbb kegyencnő velencei eredetét. — Hogy me
red ingerelni! — tette hozzá, ő is toppantva. És ken
dőző szerei alatt, kétszeresen elbíborult.

— Hiszen csak gyermek . . I
— De a kalifa vére s az enyém! Tedd azonnal, 

amit kíván!
— És ha nem teszem? Ha ez a tuba kedvesebb 

nekem mindkettőtöknél?
Alit már a rab asszony isi Alit minden ízében 

reszketőn Óh, nem féltében! Nem. Hanem megáié- 
zótt büszkeségében és fájdalmakkal teli lelkének hir 
télen lázadásában

Eszétvesztette-e, hogy így ellenszegült? Vagy 
annyira tölt a serlege hogy ki kellett annak valami 
kép csordulnia?

Maga se értette meg később a vakmerőségét 
Most azonban még féltőbben fogta szívére a madarát

És villant a szemével, ő is.
— A galamb az enyém?
~  Ez . . I Ez a tiéd!
A velencei nő gyorsat mozdult. Kikapta a kor

bácsot a mellette vijjogó kodzsa övéből
Egy pillanat és . . . suhií
épp  halántékon találta az ellenszegülőt.
Orsika feljajdult s önkéntelenül elbocsátotta a 

galambot Megtántorodott Búcsúzó eszméletébe heh*
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szűrődött még a kép: hogy rebben föl a kedvence., i 
Hogy kapja álla alá az íjjat a tiú s hogy repül bele 
a biztos halál abba a szegény kis szívbei

Aztán elfeketült szeme előtt ez a gyászos sár 
golyó

Nem elég, hogy a sóvárgott szabadulás boldog 
reménye füstbe ködlött! Tetejébe a kézhöz szelídített 
égi postás is elpusztult.

Vannak az életnek, vannak, ilyen korommal je 
lölt napjai!

Talán jobb is volt Orsikának, hogy az övét meg 
rövidíthette.

Ott feküdt a pázsiton, elomolva, nemlátón, nem
tudón, nem hallva a cudar velencei asszony gúnyos 
kacagását.



Fájdalommal szökött ki a világból s a fájdalom 
hívta vissza oda, megint.

Homloksebe — bár nem maródott éppen valami 
túl mélyre — gonoszul sajgott.

Kinyitotta szemét, melyben még a szédület el
suhanó uszály vége ködlött.

Fölnézett
Egy női arc hajolt fölé. Nem ismerte. Csak úgy 

vélte tompán, hogy valami ötven körül járó asszonyé 
lehet. Még mindig szép s az árnyékosra festett szem- 
héjjaival, pilláival, kendőzöttségével: fiatalos is. Hom
lokán arany-abroncsú smarágd csillag fogja sárgára- 
tündöklő, violaszín fátyolaif. Tekintete hosszúkásán 
eltáguló és epedő pmyű, mint a török nőké általában 
lenni szokott. Arca nyúlt kör. Allán gyermekujj- 
nyomásnyi, gyöngéd horpadáska.

De Orsikát mindennél közelebbről érdekelte az 
idegen hölgy sokgyűrűs keze. Milyen jó símogatássaJ 
jár végig az a kéz. az ő porbazilált haján . .!

Hálásan és bágyadt csudálkozással rátűnődött.
— Ki vagy, jó lélek, hogy áldhassalak ezentúl? 

rebegte kérdező tekintettel.
Az ismeretlen dáma teljes fehér fogsorokat vil

lantott rá.

II.
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Elmosolyodott s kissé hátrább vonult.
Helyette — a túloldalról — egy másik, jóval 

fiatalabb nő arca ötlött elő. Idegen, hasonlókép.
Az válaszolt.
— Te nem tudakozhatod a szultána validát 

bohó! Legföljebb válaszolhatsz neki, ha kérdez és 
szólhatsz vele, ha ő úgyakarja A felséges padisáh 
anyja ő! Nur-Banu, a „Tiszta44, — lehelte utána, ter
mészettől piros ajkai közül, melyek úgy uralkodtak 
gyümölcsbolyhosan üde arcában, mint becses kövek 
a remekmívű foglalatban, őszi kökörcsin színével 
elegyes, árnyékbarna fátyolok adtak szegélyzetet en 
nek a megkapó keretnek, olyan festői elegyítésben: 
ahogy egyedül a mohamedán nők tudnak a fátyollal 
bánni. Az alóluk kibuggyanó haj azonban, rajtok is 
túltett, ritka színével. A megolvadt bronz haragos- 
vörös patakzásában övezte körül az ismeretlen hölgy 
nyakát.

Orsika egyik asszonyról a másikra hordozta sze 
mét. Vélte, hogy talán még mindég álmodik. A sok 
buja szépség egész megzavarta.

Jó, hogy az anyaszultána megtörte a varázslatot
— Ez a másik meg itt. aki téged oktat, a padisáh 

nénje. Eszmahán, a lányom, — függesztette utána.
S átcsillant ahhoz, akit ilyképen prezentált.
— Eszmahán, nem szabad a gyermeket megfé 

lemlítenünk! Ne tarts semmitől, sekerli! Jószívvel va 
gyünk hozzád, mind a ketten. Mi szedtük ki a korbá
csot annak a sárkánynak kezéből. Különben talán 
még most is ütne.

ö  is halkan beszélt, nehogy a félkarajba hátrált 
rabnők kíváncsi füle elkaphasson valamit a szavaiból

Orsika elértette a szándékát s azt. hogy a méltó 
ságát félti.

Mély pillahúnyással felelte inkább, mint hang
gal:
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— Hálásan köszönöm a segítségteket, úrasszo
nyok .. I

— De mi nagy vétket követtél hát el, hogy így 
összetört? — érdeklődött tovább Eszmahán. — Vala
mivel csak ki kelett hogy a haragját híjjad?

— Volt egy galambom . . .
És Orsika elmondta, ami történt.
A két hölgy nem vágott közbe. Hagyták beszélni. 

Időnkint azonban össze-össze néztek. Orsika már meg 
tudta ítélni, hogy ezek a lopva váltott tekintetek: 
tetszést tükröznek. Egyetérők. Sőt! A világszép tűn 
dérasszony meg is nedvesítgette olykor az ajkát, mint 
a pákosz cica. Nur-Banu pedig egyre diadalmasabban 
tündökölt.

— Látod? — emelte rá arcát a leányára, mikor 
a megnyilazott galamb bús históriája véget ért. — 
Nekem van igazam! Ez a velencei kígyó egész elha
talmasodott. Rendelkezik, büntet, mintha ő volna itt 
az egyedüli úr! Mintha te, meg én, a világon se len
nénk! Honnan vette a bátorságot, hogy ezt a boldog 
talant így leterítse?

— Felejted, anyám, hogy ő a szultána favorita, 
— sajnos .. 1

A hangban féltékenység és irigység rezdült.
De Nur-Banu csak fátylas fejét rázta.
— Nem felejtem. Tudom, hogy ki ő. Ez a rabnő 

azonban, a szultáné! Örömére kiszemelt lény. Szent
ségtörés volt, egy ujjal is megilletnie Meg is fogom 
ezt mondani Amurádnak.

— Nem mégy vele sokra, anyáin!
— Miből gondolod?
— Mert Ossaffije elég ravasz lesz, hogy a fiára 

hivatkozzék! Mehemed pedig, végül is. az első szul- 
tánfi.

— Sőt, fájdalom, az egyetlen! — tőrt ki egy ke
serű sóhaj az anyai kebelből. *— Ez éppen a második
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ok, amiért a Basso lány hatalmát tovább növekedni 
nem hagyhatjuk! Gondold meg, Eszmahán! Mi lesz 
a házunkkal, ha ez tovább így tart?

— Bizony, — kornyadt le bú-hervadtan a feje 
delmi hölgy virágfeje. — Minden évben öt-tízszer 
kellene örömet lövetnünk a bástyákról, egy-egy új 
szultánfi születésére, akiket a trón biztosítására kül 
dene Allah!

Nur-Banu rábiccentett.
— No, úgy-e! Végül rájösz. így, ha Monker és

Nakir vizsgáló angyaloknak holnap eszükbejutna 
elvinni az élők sorából a szultánfit, elég, ha a hatai 
más janicsárok összesúgnak a muftikkal. . .  Nihajet! 
Vége! Fogoly lehetne a szultán, mi m e g ----------

— A halak eledelei!
5— Eltaláltad. Amurád körül hiányoznék a fiák 

kardja, mellyel a padisáh uralmát megvédjék s vele 
minket is. Ezért hajtogatom, hogy valamit ki kell 
eszelnünk!

— Mire gondolsz? — tágította két fénylő topáz
szemét Eszmahán.

— Föl kellene tüzelned uradat, Mehemedet is, 
Osafíije ellen! Nem nehéz dolog a vén oroszlánnak 
ha a te ifjúságodat és szépségedet, magas származá
sodat vesszük! És utóvégre, ő a nagyvezír!

— De féllábbal mázul/ Mellőzött! Amilyen kor 
látlan úr volt dicső Szolimán és Szelim-atyám alatt, 
éppoly semmivé lett, mióta öcsém üli a trónt.

— Bizonnyal ez is a korfúi macska műve! —- 
élesztgette volna csökönyösen a tüzet Nur-Banu. 
S finom orrcimpái kerekre hólyagzottak.

Ezúttal azonban Eszmahán tagadólag intett
— Ebben az egyben megelőzték!
— Ki?
— A gaz Kara Ovejszí
— A „fekete ember**?



— ö, — sóhajtott Eszmahán. — Annyi turpisá- 
got hordott a füle mögött, hogy ajánlatosnak látszott 
— jóidejében — födözni a hátát. ígéretet csikart ki 
öcsémtől, még mikor trónfoglalni érkeztek együtt, 
hogy sohasem kell tartania a nagyvezír haragjától. 
Azóta is lop, csal, a cudar eb! Mi meg nézhetjük. Ha 
Mehemed megpróbálná, számadóra vonni, őt alázzák 
le, míg Ovejsz ellép, bántallanui.

— Hát majd eligazítom a sorukat, ne félj! —- 
csapott ki a tűzláng az úrnő szeméből, — Ha én egy
szer fölteszek valamit, azt ki is vívom!

Ügy tanakodott a két fejedelmi dáma, mintha 
Orsika a világon se lenne. De most megint visszafor
dult rá a figyelmük. Nur-Banu ismét a haját kezdte 
simogatni. Eszmahán pedig, még a gyöngén halmo
sodó keblét is megcsókolta.

— Szegény kicsike! Te szép . . I
— Bennünk erős oltalomra találtál! — intett 

Nur-Banu. — Hallhattad, hogy nekünk is épp elég 
okunk van gyűlölni azt a cifra, velencei rongyot!

Orsika tagadólag úsztatta oldalt bágyadt szemét
— Én nem gyűlölöm, úrasszony.
— Nem-e?
— Csak megvetem a szívtelenségét.
— Igen egyremegy, — vont vállat a valida. —- 

Fő, hogy vak eszközünk légy! A többit bízd rám. Meg 
foglak bosszulni.

— Azt se kívánom.
— Hát!
— Hogy szabadítsanak ki innen!
— A háremből?
A két nő összevillant. Néhány pillanatig hökkenve 

néztek le rá.
Aztán Nur-Banuból kiszaladt a kiáltás:
— Ohó .. I



— La, la .. I — visszhangzott rá Eszmahán meg 
ütközött hangja is.

S a két rejtelmes szempár ismét kereszteződött.
A hölgyek fölemelkedtek. Megajándékozták Or

sikát gyöngyökkel, nyalánkságokkal és Nur-Banu ki
adta rendeletét, hogy a beteget azonnal fürdőbe, 
onnan pedig ágyba kell vinni. Pihenjen, gyógyuljon 
és ügyeljen szépségére, míg ők a boldogságán mun
kálnak. Persze, saját elképzelésük szerint. . .

Hogy ez mit jelentett?
Szegény asszonyt sokkal jobban megviselték a 

kiállt izgalmak, semhogy behatóan elmélkedni bírt 
volna a kérdés fölött. A megdöbbent felkiáltások ér
telmét se fogta föl tisztán. Csak annyit tudott, hogy 
mostantól fogva a hárem két nagyhatalmának — va
lamiképp — ráfordult a figyelme.

Mit bánta!
Nem bánt ő már semmitI Nem érdekelte őt már 

semmi többé, ezen a világon!
Míg az odahívott félemberek hordozószékbe 

emelték, arcára borította fátyolait. Élő testben halot
tul, úgy vitték át a kerten.
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Mióta hódító Szulejmán, a „nagy“, lezárta sas- 
szemét, fia és utóda, „részeges44 Szelim alatt a félhold 
rettegett uralma hanyatlásnak indult. A háromnegyed 
éve Ozmán kardjával övezett új szultán — Amurád — 
országlása sem ígérkezett olyannak, ami ezt a hanyat
lást meggátolhatta volna. Népe harcos politikát és 
régebbi, hangos fogadkozásaihoz illő, nagy tetteket 
várt tőle. De hovatovább kitűnt, hogy csalatkozott.

Az ifjú uralkodó visszaakasztotta szépen dicső 
Ozmán kardját a szögre s minden végzendő munkát 
divánülő basáira bízott, kik túlnyomórészben idegen 
nemzetek fiaiként kerültek Sztambulba. Velük együtt 
a hűtlen sáfárkodás, majd a közcélokra való pénzte
lenség átka is beköszöntött az egykor kincsekben 
dúslakodó Portára. A rendetlenség és szűköség elége
detlen közhangulatot szült. Az elkedvetleniilt vér
török nagyfejüek — rejtett helyeken — összeesküvő 
terveket kezdtek kalapálni. Kis híjjá, hogy néhány 
igen veszedelmes lázadás gyújtózsinórját még ideje- 
napján el lehetett rekkenteni.

De csak a köpeny alá!
Mert maga a baj — a kincstár és rossz belső gaz

dálkodás baja — harapódzott tovább. Lassankint át
terjedt Európa legjobban szervezett hadára, az oz-

Guláesy Irén: A káliói kapitány, n . 2

III.



mán seregre is. A legendáshírű fegyelem: lazult. A 
vezírek — olykor — csupán a legnagyobb erőfeszítés 
mellett és hiú ígérgetések árán bírták fékrefogni em- 
bereiket. Új, soha nem álmodott zsákmányú magyar- 
országi hadjáratokat kellett kilátásba helyezniök, 
hogy így a morgolódó legénység képzeletét foglalkoz 
tassák, dühét levezessék.

A láng azonban, így is, ki-kicsapott a köpeny alul. 
A feszültség nőtt, hányta szikráit s rövidesen a ma
gyar hódoltsági részekre is átperdült. A janicsárok és 
szpáhik kezdték pontatlanul kapni zsoldjukat, ami 
nek vad rablások és féktelenségek lettek következ
ményei.

A helytartó-basa, begler-bégek és bégek rőkö- 
nyülten adták meg Sztambulba a vészjelt. Ám hiába! 
A birodalom pénzügyeinek minisztere, a defterdár, 
üres közpénztárban vájkált. Amit talált volna, az is 
az udvar esztelen dőzsöléseire futott szét. (No meg az 
ő hivatalos járandósága, a befolyó jövedelmek egy- 
huszad része is kiállt néha az esőre: nőni.. ! Hogy 
mennyivel? Ki a megmondhatója annak? A számadá
sokat arabs nyelven vezették, a Krima nevű titkos írás 
módján, amelyet — a kamarás tiszteken és a szultánon 
kívül — senki sem értett. Azoknak pedig kisebb gond
juk is nagyobb volt, mint számolással veszkődniP

A basák, begler-bégek és bégek kénytelen-kellet
len szemethiinytak hát a hódoltsági katonák csinta
lankodásaira. Sőt — kilenced éve — ennél is tovább 
kényszerültek egy elefánt-lépéssel! Kijárták az enge 
délvt a janicsároknak, hogy kivonakodva egykor kér 
telhetetlen szigorúsági! szabályaik alól — melyek 
féJigmeddig a félhold szerzeteseivé tették a török ka
tonaságot — ezentúl házasodhassanak.

Persze, ilyképp a hajdan híres janicsár és szpáhi- 
iskolákat se lehetett elzárni a mérgezett korszellem 
elől! Az ódákban tanulás okvetlen kötelező volta meg



szűnt. Kit is köteleztek volna? A megházasodott jani
csár uraknak eszük ágába se jutott, hogy féltett cse
metéiket Sztambulba küldözzékl Vagy oldaluk melló 
szedték őket, azon képzetlenül — ami még a jobbik 
eset — vagy egyszerűen otthonhagyták őket, a jó me
leg sutton.

A vitézi élet tündöklő éráját a kivételes kedvezé
sek, visszaélések s a lassú elpuhulás korszaka váltotta 
föl. Nem kellett itt mostantól, hogy valaki bátor 
szablyasuhintgatással vágjon magának ösvényt a 
jobb jövő felél Az eddig kard szerint osztott és örö- 
kölhetetlen hűbér-birtokok puszta öröklés útján cse
réltek gazdát, nem is nagyon várva, hogy Sztambul 
megerősítse az egyoldalú határozatot.

Ilyen s efajta belső férgek rágcsálták a hatalmas 
Török Birodalom fáját. De az elszúvasodás vesze
delme — egyelőre még — csak bent őrölt a mélyben, 
Kívülről semmi se mutatta a roppant szervezetben 
lappangó bajt. Sőt! Talán sohase adtak annyit a biro
dalom fejének s a szultáni udvarnak napkeleti fé
nyére, mint ezidőt.

III. Amurádot valóságos bálványszertartással szi
getelték el Szerály-beli szentélyében. Nem szabadott 
körötte hanggal se szólni! Az udvar a siketnémáktól 
eltanult jelbeszédet használta. Maga a félisten-voltába 
belegyőződött padisáh és azok a jövevények is, aki 
két az ajtónálló törpék az életet jelentő függönyön 
belül bocsátottak.

Az a kiváltság, hogy előzetes jelentés nélkül is 
beléphessen a mindenható úrhoz — aki az összes val
lási és földi törvényeken felül álló — mindössze két 
halandónak járt ki a palotában. Kegyencnőjének: 
OssaíTijének és anyjának, a szultána validának, akin 
a na gyúr szenvedélyes fiúi rajongással csíiggött.

Nos, a valida most hát épp ezt a rajongást akarta 
gyümölcsözővé tenni, amikor eltökélte, hogy véget-
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vet a gyűlölt korfui helytartólány egyeduralmának. 
Élt szabadságával s félretolva útjából élő és élettelen 
akadályokat, belépett íiához.

Amurád épp süketnémáival, törpéivel és udvari 
bolondjaival mulatozott, a délszaki növények fűszer- 
illatát lihegő, szemkápráztató mozaikpompás hű- 
tődző-terem közepén. Kevéssel előbb szállt ki fürdő-* 
jéből. S míg a szolgák szárogatták, illatos olajokkal 
kenegették, magas és arányos, de korai s egyenetlen 
hízást jósló testét oltárszerűvé emelt pihenőágyon 
nyugtatva, féltenyerébe támasztotta arcát.

Nagyhomlokú, tág barna szemű, merész sasorrú 
volt ez az arc. Tetszetős, bárha némileg rontotta is az 
ütköző sarjú-szakáll, amelyet Amurád alig néhány 
napja — atyja hivatalos gyászidejének elteltével — 
kezdett növeszteni. Hogy azonban minden férfiúi kel- 
leme dacára mégsem keltett vonzó képet, ez nem a 
szakáll bűne volt. A restség, gőg, unalom és lelki csi
szolatlanság nyomták rá bélyegüket a szultán ábráza
tára. Minduntalan átfutott rajta egy-egy vonás, mely 
hol kegyetlenné, hol meg üressé, bárgyúvá, vagy 
éppen állativá tette arckifejezését.

A valida előtt — persze — így is szépnek, a föld
kerekség legszebbjének tűnt. Elhízlalta rajta anyai hiú
ságát, diadalszomjú, fejedelmi szívét. Párduchajlékony 
alakját kiegyenesítve, fogódzott az oszlopkárpít sze
gélyébe. Elnézte hosszan, moccanás nélkül: mint 
emelkedik az az arany-abroncsokkal pántolt, asszony
gömbölyű k ar..  1 Mint nyúl be az istenített gyermek 
keze a bőrzacskóba, melyet egy néger szolgafi térden- 
állva tart elé. Hogy emel ki egy marék pénzt s veti 
a mély márványmedencébe! Aztán hunyorít a törpék
nek, akik erre a jelre a vízbe tartoznak ugrani s a be
dobált pénzdarabokat felbúvárlani. Ki mit kapott: az 
övé lett. Ám amelyik kifulladt és elügyetlenkedte 
mesterségét, annak ott-helyt meghegedűlték a talpát.
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Nur-Banu megkacagta az újfajta mulatságot s 
végül előlépett rejtekéből. A szultán pedig egyetlen 
parancsoló mozdulattal eltávoztatta élő játékszereit.

Anyjához fordult.
— Ó, valida, — mondta napkeleti kenetteljes

séggel. — Légy üdvöz fiadnak szállásán!
— És te, padisák legdicsőbbike, mindenható 

khalifa, légy üdvöz a te ányékod által! Megenged
néd-e, hogy szólhassak veled?

— Jer közelébb! — indított le papucsa orrával 
Amurád egy hatalmas selyemvánkost, fekhelyéről.

S arcán fölcsillant az unatkozó emberek mohó 
eseményvárása.

— A fülembe súgj, — tette hozzá később, ami 
kor Nur-Banu elhelyezkedett. — Hiszen tudod.. ! 
A palota tele szimatolókkal.

A valida követte a parancsot. És olyan közel tá
masztotta orcáját a legkegyelmesebb arculatához, 
hogy a kívülleselkedők — nagy bosszúságukra — egy 
hangot se bírtak kivenni az egész eszmecseréből. 
Annyit láttak csupán, hogy a társalgás alatt a nagvúr 
mind nyugtalanabbá válik. Olykor heveset mozdul. 
Majd elfutja a méreg szederj-vöröse. Le is rúgja sar- 
katlan, hímes papucsát!

Mire a látogató — befejezve közlendőit — távo
zott, Amurád úgy maradt ott, elkerekült szemmel* 
mint egy megbűvölt birka.

Nossza, a kopók .. !
Rebbentek, megvinni a hírecskét Kara Ovejsz- 

nek, az álnok szultáni cimborának! (Jól fizetett!) Má
sok a magyarból vedlett testvérpárhoz: Dzsáfer fő 
kamaráshoz és Chasnefer pasához futottak. Megint 
mások az öt vezírt, Piale-t, a khioszi hódítót, — Ach- 
medet, Mahmudot, Musztafát — a hragndinói sin
tért —, Szinán basit, Jémen és Goletta leigázóját, ej
tették útba. De a kapudán basa: Kilidzs Ali, — az



európai és anatóliai legfőbb ítélőbírák — Abdurrah- 
man s Mohamed efendi — se maradtak tájékoztatás 
nélkül. Lalesar főkamarás saját előkelő személyében 
értesítette főkamarási társát, Mohamed Cselebi-t. 
Hogy pedig a többi bennfentes se éljen tudatlanság
ban, erről a birodalmi titoknok, Feridun gondosko- 
dott. (Azért volt titoknok!) Sorrajárta a főmuftit, az 
ulemákat, egyházi rangjuk szerint. Végül a janicsá* 
rok, szpáhik, dzsebedzsik és bosztandzsik agáiról em 
lékezett meg. Sőt, az alsóbb kamarások és testőrök 
se panaszkodhattak mellőzésről. Ki kinek a talpát 
nyalta, kitől várt valami hasznot — szekere tolását — 
ahoz lódult. Ha nem is teljes hírrel, de legalább 
annyival, amennyit nyújthatott.

A dolog azonban nem állt meg ennyinél. Nur- 
Banu nem érte be a szokott heti-egy látogatással. Rö
vid időn belül ismét előkerült. Sőt, divatba vette, 
hogy egynap többször is fiára nyisson.

Murádot egyre ingerültebbé, szótlanabbá, az ud
vart pedig egyre kíváncsibbá tették ezek a rejtelmes 
beköszöntők. Mígnem egy szép napon épp annak tá
lalták a pokolkonyha főztjét, aki legkevésbbé éhe
zett rá.

Az égetnivaló kodzsa lelkendezve rontott be Orsi
kához.

Szokott szidalmai és gúnyolódásai helyett — az 
asszonyka őszinte riadalmára — térdrevetette magát 
előtte.

— Óh, tubarózsák tubarózsája! — vijjogott. — 
Elsápasztója a napnak! Földnek ékessége! Dicső vagy 
te a dicsők közt!

Azt hitte szegény kis teremtés, hogy hirtelen meg 
bolondult a kínzója.

Ijedten taszította félre.
— Bocsáss . . !
De az undok banyától nem lehetett szabadulni

53



Mármeg a tér3eit fonta át.
— Ne vess el színed elől, Égi Harmat lánya! Óh 

hagyd, hogy részegüljenek rajtad a szemeim! En
gedd, hogy én, a te második anyád, készíthesselek föl 
téged a te nagy tisztességedre ..  !

Ekkora csökönyösség láttán, mégis föl kellett 
ügyelnie Orsikának. Összevonta szemöldökét

— Micsoda tisztességről szólsz?
A szipirtyó csak forgatta ráncos boszorkány

arcát, az égnek.
Majd szinte vallásos ihletben suttogta:
— A . . .  szultán ..  ! Ma estére magához hívat a 

legfőbb Űr! Beszélni parancsol veled. Ha úgy meg
tetszenél az ő szemeinek , . ! Óh, Seth, Énok, Ibrahim 
és Allahnak mind a háromszáztizenhárom prófétái. .  ! 
Lehet, hogy asszonyául is fogad! Mondtam én azt ne
ked mingyárt, amint megláttalak, hogy a hetedik 
paradicsomban sincs hozzád fogható gyönyörű és 
kellemetes hurií Mindég gondoztalak, becézgettelek!

Nem folytathatta az orcátlan hazug.
Ömlengését metsző kiáltás vágta ketté.
Olyan sikoltás volt, mintha éles tőr merülne élő 

szívbe.
Orsika színehagyott arccal, karikára dermedt 

szemmel hátrált az ocsmány banyától. Ügy nézett, 
mint aki nem lát s úgy hátrált, mint elítélt a vesztő 
helyen, mikor hóhérját érzi közeledni,

A kodzsa azonban értenyúlt és megragadta.
Tehette. Vihette. Az az ellankadt test nem vias

kodott már akkor, Könnyű lett egyszerre, mint a le 
hullt virág. Feje hátrahanyatlott, Dús fekete haja 
hosszan patakzik a földön.



IV .

Azért ez a nap is eltelt, mint a többi. A föld nem 
fordult ki sarkából. Forgott tovább, közömbös lom- 
posan, a talán csak megkésett talán mégis beköszöntő 
szabadulás sóvárgott, legkisebb jele nélkül.

Orsikának ezzel utolsó, kétségbeesett reménye is 
semmibe foszlott. Megértette, hogy a külvilágtól való 
elzártsága s ezzel teste lelkének rabsága teljessé vált

A jövendő hite elhagyta. Nem tudott bízni többé
János elpusztult — tűnődött, akadozó aggyal. — 

Mert ha lenne, híre után, nem hagyta volna beváltat
lanul az ígéretét! Ha pedig ő nincs — fűzte tovább a 
kínos gondolatsort — mi köthetné tovább e világhoz 
azt, ki pompás sas röptének földre vetett kis árnyéka 
csupán?

Léphet ő már, akármilyen kockázatosat! Ellen
szegülhet nyíltan s ellen is fog szegülni! Legföljebb 
azt veszítheti, amivel senkinek sem tartozik Ami 
őmaga előtt sem érték ezentúl. Az álmaiból kifosztott, 
keserves életét.

Ez a végső leszámolás adott neki újból erőt És 
ez tette keménnyé, mikor ütött a nagy óra. hogy 
szemtől szembe találkozzék hatalmas rabtartójával.

Nyugodt és sötéten eltökélt volt. amint fMvolaiba 
burkoltan, feléje lépdelt az árkádok, folyosók és tér-



mek sorain keresztül. S míg egész közel nem ért a 
szőnyegborított [leverőhöz — melyen a zsarnok nyúj
tózott — föl se vetette a pilláit.

De akkor. . !
Megrezdült, egész testében.
Jóságos ég! Ez a hasonlatosság..  I
Egy pillanat hosszáig, mintha az ö édes urát látta 

volna maga előtt.. I
Aztán Murád megmozdult, amivel vége is lett a 

gyönyörű látomásnak.
A szerelmes asszony éles szeme fölismerte a két

féle mozgás különbségeit.
Ez visszaadta önuralmát.
Alig észrevehetőleg megbólintotta fejét, mint a 

koporsóban felültetett holttest. S azon túl hajlatlan 
maradt. Állt meredekül, a pogány félistennel szemben, 
aki előtt fél Európa térdelni szokott.

— Hívattál, törökök khagánja, — mondta sír 
bolti hidegséggel. — Eljöttem íme, mert szolgáidnak 
százaival úgyis hiába huzakodnék. Mit kívánsz hát 
tőlem?

Olyan döbbenetesen hatott ez így, hogy egy sen- 
kicske rabnő felborítson minden bálványimádó szer
tartást, ami e falak közt divatozott és rá merjen kér
dezni számonkérő, szigorú szóval Kelet urára, hogy 
Murád jó darabig beleszakadt lélekzettel bámult.

Csak percek múltán eszmélt hüledezéséből s nyi
totta meg száját a sértett méltóság.

— Hogy bátorkodsz szólni hozzám, kérdezetlek 
nül, hitvány szolgáló? — rivalt fel.

De az a lábonjáró kőszobor nem ijedt el az üvöl
téstől.

Fagyott tovább, előre, a szeme.
— Csupán rab, törökök khagánja! — felelt zen- 

géstelen hangon. — Vonj különbséget! A rabot a bi
lincs teszi, amit nála számosabbak és erősebbek
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könnyen rárakhatnak. Szolgálót pedig a meghajlás, 
ami saját akaratából indul. Nem tartozom ezek közé

— Ha parancsolom!
— Nekem nem parancsolsz. Nem vagy uram, se 

a hitem, se fajtám szerint. Keresztény asszonynak 
születtem és magyarnak.

— Tüstént láncraveretlekl
Két aranycirmos, kénsárga fénycsóva lobbant 

Murád szeméből. A sivatagok fejedelmi vadja nézhet 
így, mielőtt támadásra szöknék.

S valóban .. ! A mindenható pogány fölveteme 
dett az állatbőrös, szőnyegterítékes szófán. Hátát egy 
óriás vánkosnak dobva, teli arcot fordított vakmerő 
ingerlőjére.

— Szép eb vagy, de veszett, akinek orvét fogok 
a nyakára vetni! — acsarkodott föl ismét kiáltása.

És szemében megsokasodtak az aranyfényű cir 
mok.

A kőszobor azonban, csak állt. Lepergett róla a 
fenyegetés. Sőt, ha tudnak mosolyogni a szoborképek, 
most az ő arca is elréviilt, fagyasztóan.

— Tedd, ha olyan szűkre huzatod, hogy kiszo 
rítsa belőlem a lelket! Mi többre tartjuk a tisztes ha 
Iáit a becstelen életnél, padisáh!

— Elválik!
A szultán minden kiejtett szóra összerándutt 

Látszott rajta, hogy már már a korbácsütés testi fáj 
dalmával határos az az érzés, amit a szemtől-lázadás 
hangjai kicsalnak belőle.

Barna bőre agyag-sápadt lett és viaszos fényű 
Ajaka vonaglott.

Míg egyszercsak, mintha zökkenés vetette volna 
ki haragjának bűvöletéből, fölszegte állát.

Arcán széles, kárörvendő vigyorgás jelent meg
Visszaterülve a világító mangál ibolyafényébe, a 

puha állatbőrök közé, valami kígyósziszegéshez ha



sonló hangot hallatott s fölkacagott utána kurtán, 
kajánul.

Mintha bűbájosságot mívelt volna!
Az elhagyatottnak látszó mozaik-terem hirtelen 

életrekapott. Nesztelen suhanású törpék, púpos és 
lapítottfejű kis emberi szörnyek rezsdültek elő, min
den résen, minden függöny és oszlop mögül.

Orsika tágraszakadt szemmel bámult rájuk. So
hase látott hozzájuk fogható utálatos lényeket.

Az írtózat szédülete kezdte környékezni.
Hogy e félember, félállati rémek közül egy is, 

ujjal érintse?
Erre, ilyen szörnyűségre, igazán nem számított.
De elfojtotta iszonyatát.
Az arénába vetett mártírok se válogathattak a 

szenvedések módjai közt, — gondolta.
És állt tovább moccanás nélkül, annyival is in

kább, mert érezte, hogy a nagy barbár kíváncsi tekin
tettel nézegéli.

Hát csak nézze!
Ha az első riasztó meglepetés nem verte lábról 

ezentúl mégkevésbé adja meg neki a szomjazott elég 
tételt! Azt ugyan hiába várja, hogy féreggé alázkodva 
boruljon elé!

Valóban, Murád várni látszott valamire. Aztán, 
hogy semmi se mozdult, megint átfutott rajta egy bal- 
sejtelmű mosolygás. Fölemelte gyűrűs kezét s a gyön
gyözött fátyolok tündéri pompájában csillogó asz- 
szonyra mutatott. Olyan jellel, mely nem sok magya
rázatra szorult, kiszabta sorsát.

Egy raj a süvegfejű kis szörnyekből, nyomban 
Orsikának rohant. Síkos és hideg érintésű ujjakkal 
megragadták a vállait. Másik csapat bilinccsel csö
römpölt. Föl vonta a rab csuklóira a vasperecet. ősz 
szefűzte karcsú bokáival.

Egy lökés, egy zuhanás és az áldozat lábai «Jól



kifogyott a szilárd támaszték. Elrántották, hogy meg* 
csavarodott, saját karjai körött. Vonszolni kezdték, 
nagysebesen, valahová kifelé.

Nem próbált védekezni. Zúzódott, sodródott, 
egyetlen jajszó nélkül.

Csak mikor a bejárati függöny elé értek, fordult 
vissza egyszer.

— Köszönöm, — lihegte bágyadtan. — Mielőtt 
meghalnék, imádkozom érted, pogány nagyúri Szán
dékod ellenére, te leszesz a legfőbb jótevőm.

Azzal vonszolták, tovább.
D e.. ?
Mi ezl
A sziszegő fütty, íme, megismétlődik I A gnómok 

lába, mintha földbe gyökereznék. Aki vállába mart, 
meghőköl s elbocsátja.

Ám még ezzel se ér véget a mirákulum.
Amilyen gyorsan megtelt, ugyanúgy ki is ürül a 

terem. Az undok kis szörnyek kotródnak, mint fa 
bogarak, fény-gyulladtán.

S a beállt csöndben Murád szava emelkedik. 
Nem dühöngve többéi A megdöbbent lélek ámulatá 
val.

— Kelj föl, óh kizl Elég a leckéből. Hát te való
ban nem félsz? Akkor vashólvaló a te szíved és 
arany a bátorságodl Ez tetszik nekem. Bármi ugatós 
légy, nem tudok rád haragudni. Különben is, ha jól 
utánagondolok, legalább egyelőre, anyám védőszár
nya alatt á llsz ... Nézd, én saját kezemmel csatolom 
le a bilincseidet! Jer hát közelébb!

Már nemcsak a szava hívott a hatalmas pogánv- 
nak! Pillantása is. Ahogy rajtaállatta a kötelékeiből 
bontakozó asszonyon, az előbbi nagy zivatarnak 
nyoma se látszott többé benne. Szemöldökei közé a 
homállyal ütközött értelem vont álló barázdákat. Aki 
így látta, elhevert, félszemmel figyelő, fönséges oda-



omlásában, el se hitte volna, hogy az az érzékeny száj 
bőgni, marcangolni is tud.

De Orsika már tapasztalt! Horzsolt tagjaiból, 
töretett leikéből kitelt a tanulság.

Mikor — sajgató fájdalmak árán — végre sikerült 
fölemelkednie, se igen kapott a híváson. Lappangott 
benne a gyanú. Maga fajtájában nem tudott rá pél
dát, hogy valaki ilyen percek alatt váltogassa az indu
latait s legott szabadjára is bocsássa őket, mint a kö
högését, vagy tüsszentését.

Újabb, gonoszabb fordulatot várt. Kelepcét. Fon
dorlatokat. És fegyverkezett ellenük. Fürkészte az 
ellenfelét, ő is.

Míg Murád ajka szélén meg nem jelent egy ki 
csinylő mosoly:

— Csalódtam? Mégis félsz?
Akkor fölvetette fejét s elszántan előrelépett.
— Egyedül Istentől, khagánl
— Tartsd a csuklód, mondtam!
— íme!
Egy csörrenés, egy csattanás és földön hevert a 

bilincs.
A szultán ujjal se érintette a márványhűvös 

csuklót.
— Hiszesz-é ezentúl, kétkedő, Szelim fiának, 

Szolimán fiának, aki Bajazeth fia, aki Amurát fia és 
dicső Ozmán lágyékából származik? — kérdezte, nem 
minden méltóság nélkül.

— Ha fölvilágosítassz, hogy mire szabadítottál! 
Halálnál cudarabb sorsra?

Orsika hangja zihált még az átélt küzdelemtől. 
De azért bátor volt és nyugodt. Pillantása is, rezdü-? 
letlen.

Murád fordult el előbb.
Tagadólag úsztatta oldalt a szemét.
— Nem. Hanem hogy igazat szólj.



— Azt bilincsek közt se lett volna szabad kétlenedí
— Akkor valóban más bordából szőttek, mint 

akik eddig vetődtek utamba, — mormol! maga elé a 
nagyik. — Különös ..  !

És, néhány percig, álmodozóan akadt meg szeme 
a csúcsíves boltozaton.

Majd ismét megélénkült.
— MindegyI Rád csak annyi tartozik ebből, 

hogy felelj: Megvertek-e ma téged a kertben, igazán?
— Szultán, egyedül a koldus kérkedik sebével! 

— szökkent magosba Orsika álla.
— Hisz’ ott az ütés helye a halántékodon!
— A te szavad! És akkor mire a kérdés?
— Tamu . . I Hát mégse felelsz? Ez az a híres 

„igazság*4?
— Mindég igazat kell szólnunk, de nem minden 

igazat kell kibeszélnünk.
— Jó, — intett Murád.
S a tekintete fénylett.
— Ha erről vallani szégyen a te furcsa törvé

nyed szerint, rádhagyom. Nevezd meg akkor leg
alább azt, aki kezet mert tenni arra, ami nem az övé!

— Kívánnád, hogy árulkodjam?
— Ha terhel, már azt se. Tudok mindent, úgyis
— Akkor h át.. ?
A férfi ajka elbágyadtan mormolt:
— Próbára akartalak tenni, hogy valóban olyan 

vagy-e, amilyennek anyám föstött? Azt mondta: te 
nem gyűlölsz. Nem kívánod a bosszút. Masallah. . / 
Azóta én ennél is többet láttam! Hiszek a beszédjé
ben, ami pedig forgandóbb, mint az aj-esicséji virág 
feje. Sohase került elém eddig, asszonyállatban, hoz
zád fogható!

Most már egvbefüggőleg beszélt s hangja, mely 
először csattant, azután bökkenve csudálkozott, las- 
sankint valami búsongó tűnődés ritmusába lágyul!



— Lehet, hogy a hited teszi ezt, kerime. .  /
Akármilyen botorság, csak kell lennie abban valami 
varázslatnak, amit mi mozlimok nem ismerünk! Ami 
ilyenné tud tenni..! Ez sokszor eszembejut. És 
néha nyugtalanít is, mint a dolmánom alá tévedt 
dongó. Most még mindössze arra a kérdésemre felelj, 
hogy mért idegenkedsz tőlem annyira, te lány?

A két tág férfiszem feszült várakozással fordult 
Orsika felé.

Az — önkéntelenül — hátrébbhúzódott,
Lebocsátotta pilláit.
— Nem vagyok lány, — lehelte halkan.
Murád azonban így is megértette.
Ráingatta a fejét.
— Annak kell lenned, minthogy fölvettek a 

hárembe! Tört liliomot mi oda be nem ültetünk.
— Esküvőről jövet raboltak.
— Ezért utálsz?
— Nem utállak.
— Gonosznak és barbárnak vélsz!
— Csak barbárnak, ha éppen kérded. Senki *e 

egészen rossz, se tökéletesen jó. Keverékek, mind
nyájan gyarlók vagyunk

— Iszonyít az orcám?
— Csak . . .  emlékeztet. Mint élő más a holtra.
De ezt már igazán olyan halkan súgta Orsika

hogy őmaga se bírta kivenni. És Murád nem is fag
gatta tovább. Reérte annyival, amennyit az értelme 
fölfogott.

Mélázva bámult a mangál ibolyafényébe s oly* 
kor, alig tudottan, le-leszakított egyet a heverő mellé 
készített nagy tál gyümölcsből.

Az olaj halkan sercegett, a szökőkút vize szelí
den szitált. És csöndesen mozgott az ő ajka is:

— Ha elgondolom: a lázadó fejednek mostanig 
valahol a vizek mélyén kellene lennie., ! Mivel fog-
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tál vissza? Én nem szoktam megállni félúton, amikoi 
haragszom! igen, azt üi^zem, hogy mégis valami bü- 
bájosság van itt. . ! Mintha más világból csöppennél! 
Különös, titkos világból, ahol álmomban én is meg 
fordulok néha. ..  Ott a virágok mind teljesek, a 
madarak éneklők, a férfiak hívek s az asszonyok 
olyanfélék, mint te. Nem a külsődre értem! Nem 
csupán arra . . .  — legyintett hanyagul. — Szükségte
len félned azért! Akkor se kellenéi, ha keletnéd ma
gadat!

Egyszerre fölpillantott.
Csak egyik szemöldöke húzódott föl vele. Az 

alól mustrálta végig a rabnőt, a barbárok gyermeteg 
orcátlanságával.

— Nem kellenéi. T a lán ... — halt el ismét szá
ján a szó.

És megemelt félszemöldöke megint helyre- 
símult.

Lebocsátotta nehezülő szemhéjjait.
— Távozhatsz!
Szegény asszony nem mondatta kétszer! Ment, 

ahogy kínzott tagjai bírták.
A függöny selyme zizegve rezdült.
Kint pedig a madárfejű gnómok arcraborultak 

az ingó-lengő jelenség előtt.
Idegent megtéveszthetett az a szultáni biztatás! 

ők azonban tudták már, hogy milyen dűlékeny lába
kon nyugszik Kelet világában egy-egy ilyen kényúri 
„talán" .. /

A hárem csúszómászó népe várta az új udvarral 
emelkedő Napot.



Nagy lett ettől az időtől fogva Orsika tisztes
ségei Az ódában külön háromtermes lakrészt jelöl
tek ki számára. A vad cirkassziai lánytól, egyszersmin- 
denkorra, megszabadult. Senkit se kellett szolgálnia 
többé. Sőt! Maga választhatott ki társnői közül hár 
mát, akiket saját szolgálatára kívánt.

Persze, hogy barátnőit: Meg-et s a két olaszkát 
választottal (Mellette legalább nyugton élhetnek 
majd, szegénykék!)

Régi környezetéből egyedül a kodzsát kötötték 
rá. De hogy megváltozott az is! Nemhogy pörlekedni 
merészelt volna, hanem valósággal olvadozott a tisz
telettől. Hol nyalánkságokat, hol meg mindenféle 
csillogó haszontalanságokat hordozgatott Orsikának, 
díszül azokhoz a pazar főruhákhoz, melyeket a 
kádun kjethuda — mindjárt a szultántól való vissza
térése után — küldött neki. Még galambokat is kapott! 
Ezekkel meg Nur Banu és Eszmahán kedveskedtek 
védencüknek. Ám azt a szívéheznőtt, kedves jószá
got, mely a zsarnok szultánfi áldozatául esett, száz 
másik társa se pótolhatta nála többé! Ügyet se igen 
vetett a tubákra.

Pedig, mióta az első szultáni látogatás kockáza
tán túlesett, az élet dolgai iránt való érdeklődése

Gulácsy Irén: A káliói kapitány. II. S

V .



kezdett visszatérni. Szemei, melyek olyan üres tekin 
tettel bámultak eddig a világba, mintha föl se fognák 
az eléjük táruló dolgok képét, ismét megteltek fény
nyel. Sápadt arcocskája lassankint átszínesült.

A felső Kegyelem kétségbevonhatatlan jelét vélte 
felösmerni abban, hogy első szembenállása a nagy 
ragadozóval, oly véget ért, mint ahogy végződött. 
Asszonyi tisztességén leheletnyi folt sem esett..  ! A 
szultán ígérettel bocsátotta el magától!

Ugyan mért oltalmazná ilyen csudával határos 
módon a Gondviselés, ha nem volna vele valami to 
vábbi célja? Mért vészéjtette volna el épp azt az 
egyetlen lényt, akiért lenni: egyedüli értelme az éle 
tének?

Ne történhetnék meg, hogy János mégis élne? 
Hátha csak egy ugyanolyan vak véletlen, aminő az ő 
galambjának lepuskázása is volt, akadályozta meg. 
hogy végbevigye első tervét? És hátha — mialatt ő 
itt kishitűen emésztődik — azóta már valami újabb 
megoldáson kovácsol?

Óh, de akkor sietnie keli! Mert nagy kérdés 
hogy mindég így sikerül-e, ami egyszer sikerült? Ki 
a megmondhatója, hogy meddig állja szavát a sze 
szélyes barbár? Elég egy átfutó hangulat, egy kéz 
legyintés, egy kis semmi és minden fejtetőre fordul . 
hat vele!

Az a tétova „talán" a rettegett kényúr ajkáról, 
folyvást a fülében csöngött. Megtöltötte félelemmel 
szorongással. Visszagondolt arra az érthetetlen el- 
lágyulásra, amivel Murád kiparancsolta fogdmegeiL 
Ez is és minden jel a rátörhető nagy veszedelmek 
húrján feszült.

Tudta, hogy pillanatnyilag biztonságban van. A 
szultán — az ő pogánymódja szerint — még mindég 
ragaszkodik Ossaffijéhöz. Anyjának és nénjének mé 
reglabdacsai csak lassan oldódnak benne.
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De meddig bír ellenállni egy ilyen zabolátlan 
lélek? És egyáltalán . .  ! Van-e lelke a pogánynak?

Jöttek órák — napok — mikor, saját nagy meg
ütközésére is, majdnem igen nel mert volna felelni. 
Mikor Murád szelíden beszélt hozzá és tág barna sze
meiből lappangó szomorúság áradt felé. Mikor arról 
a másik, előtte ismeretlen világról szólt, melyben 
Orsika mélyen keresztényi lelke gyökerezett s mely 
után — úgy látszott — mintha öntudatlan sóvárgást 
táplált volna.

Ám amikor úgy találta, ópium-mámorban da
dogva, élőn halottul fetrengve, mint valami állatot, 
vagy — atyai örökségeként — a dugva élvezett sze
szes italoktól esztelenül, vagy látta, hogy koncoltatja 
föl hirtelenrobbanó dühében leghívebb szolgáit, 
ilyen napokon visszavette tőle ébredező szánalmát 
és megint elszégyelte, amiért néha megtéveszteni 
engedte magát.

Mert a magos invitálás nem állt meg egynél! 
Orsika gyakori vendége lett a kalifa belső szentélyé
nek. Az öldöklő unalmával vívódó nagyúr sűrűn elő
parancsolta, hogy szörnyen üres perceit segítsen el
verni. Ilyenkor Orsikának beszélnie kellett a falakon 
túli világról, távoli nagy városokról, népekről, szó 
kásáikról. Beszélnie kellett geográfiáról, gyógyító 
füvekről, Krisztusról, a csillagokról és mindenről 
ami csak eszébe jutott. Akár bolonddá is tehette 
volna Kelet hatalmas zsarnokát, ha épp kedve tartja! 
Murád — baromi tudatlanságában — mindent elhitt 
volna neki és olyan mohó füllel hallgatta, mintha tün
dérvilág képei peregnének le szemei előtt. Orsikát 
azonban lelke finomsága visszatartotta az ilyen ízet
lenségektől. Megmaradt komolynak, okosnak és hideg
nek. S az éheslelkű ember mindég fölélénkült, a vele- 
töltött idő után.

Meg is csóválta egyszer a fejét.
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— Bolond dolog, évii.. / Te talán még a bölcs 
ulemák-ná1 is többet tudsz, akikről pedig azt tartja 
a Korán, hogy már az arcukra nézni is okulás, sőt 
imádkozás I Az általuk fölhasznált tinta, végítéletkor, 
a vértanuk vérével lesz egyenlő. Nem szólok a mufti
ról, aki közönséges viziló hozzád képesti Szinte 
mintha emberszámba vennélek .. ? Jó, — intett uszí- 
tólag és fölcsillant a szeme. — Csak ellenkezzélI 
Megszoktattál hozzá. És a vitatkozás már mulattat is.

De Orsika nem érzett most kedvet a csatáro 
záshoz.

— Nálunk az asszonyt is emberszámba veszik,
1— válaszolt kitérően.

— Elég balgák vagytok I — pattant hát Murád a 
támadó szerepébe. — Az asszony: kígyó. Tetszetős 
bőrű, falánk, cifra és gonosz állat. Ebben nincs 
igazatok.

Elhallgatott s néhány percig komoran tűnődve 
bámult maga elé.

Majd ingerült dörmögéssel tette hozzá:
— Nem rád véltem! Ha mind ilyenek volnátok, 

én is többre becsülném a fajtádat.
— Hiszen a ti asszonyaitok is különbek lenné

nek, ha nem tartanátok ketrecben, ha megbecsülné
tek és mívelnétek őketl

— Egyéb se hiányoznék! — rivalt föl Murád 
váratlanul, olyan oroszlánbődüléssel, amitől az egész 
hatalmas csarnok megrázkódott. — Hogy gaz módra 
ellenünk törjenek, épp akik iránt a legtöbb jóval 
viseltettünk .. !

És lecsapott a heverő szőnyegére, hogy felpor- 
zott belé.

Orsika csak ámult.
De minél tovább nézte, annál jobban átértette a 

dühbegurult pogányt és szíve megreszketett a küszö
bönálló veszély sejtelmétől.



Akármivel fűtik is Eszmahán és Nur-Banu ezt 
az acsarkodó barbárt, mindenesetre jól fűtik. Ha 
igaz, hogy van lelke, mérgezett már az! Egész valója: 
mint a nyúzott emberé. Bárhol érintsenek nála egy 
kérdést, elevenén tapintják.

Nem a női rend ennek a baja, hanem egyetlen
egy asszony! A szép Basso-leány felett gyűlik a felhői 
Ossaffijének: — alkonyul..! A szultán elégedetlen
sége hol itt, hol ott gyullad ki ellene.

Óh, ha egyszer ez az elégedetlenség teljes lángot 
fog .. !

*

Hát ez a szörnyű nap is elkövetkezett. És való
ságos poklot támasztott a háremi falak közt.

Muráddal elhitették, hogy a velencei nő —» 
bosszúból, amiért ő a hárembe-lépésének kizárólagos 
jogát más asszonyszemélyre is kiterjesztette — bű- 
bájosságot mível rajta. Varázsitalokkal igyekszik 
megrontani férfiúi kellemét és szerelmének ifjúi 
tüzét, hogy rajta kívül senki nőhöz forró érzelmek
kel közelíteni se tudjon.

Míg csak a hatalmaskodás bűnében érte Murád 
egykori kizárólagos kegyencét, míg csupán gőgje és 
dacos fenhéjjázása képezték a besúgott panaszt, ezt
— ha külsőleg duzzogva és bensőleg elkeseredve is
— meg tudta bocsátani. (Hisz' ő maga kapatta a 
gyermeklányból párduccá érett asszonyt olyanná* 
amilyen lett!)

Ám erre a vádra betelt a mérték.
Safur hónapnak — keresztény időmutató szerint 

Mindszent havának — tizennegyedik éjszakáján, Or
sika olyan sikoltozásra rettent álmából, hogy meg 
hült tőle ereiben a vér. A kiáltozást lábdobogás, ful
dokló hangok, majd heves ajtócsapkodás követte.

Hiszen ami azt illeti. . ! A fájdalom kitörései 
leghevesebb formájukban se mentek ritkaságszámba
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itt, e földi pokolban! De ilyen tomboló őrjöngésre 
mégse akadt példa eddigelé.

Szegény asszony sápadó szívvel ült föl. A hárem
ben szokásos tapsjellel hívta barátnőit.

Jöttek tolongva, mind a hárman. Kísértetiesen 
fehérek voltak és reszkettek.

Meg fordult be elsőnek az ajtón.
— M i. . .  mi történik az ódában? — tágította rá,

elsőnek, a kékudvaros szemét. — Mit jelentsen ez a 
szörnyű sivalkodás? Talán a szerencsétlen Concha, 
megint---------?

Már addigra a két olaszka: Eliza és Bóna is otí 
szorongott az ágy körül. Vacogott a foguk, ami nem 
is csudáíható, mikor a mindég szilárd, hűvösvérű 
germán lány is alig állt a lábán.

— Nem, — felelt az, kezét a szívére szorítva. —
Concha szegény---------Nem zavar többé minket!

— Kiszabadult?
— Örökre. Tegnapelőtt... Saját hajfonatára 

függesztette föl magát, a mívelő házban.
— Nem mondtatok!
— Mit hűsítsünkI — pillantott Meg, szomorúan. 

*— Elég neked a saját bajod!
— Akkor hát---------?
— Ossaifije . . ! — lehelte a lány.
És összerázkódott, az újból felvonító jajveszéke

léstől.
— A cudar pogány épp most fogatja össze azo 

kát a rabnőit, akikkel bizalmas lábon állt. A zsidó
nőket, tudod, akiknek olyan szép, fekete hajuk 
volt. . ! Megbámultuk egyszer, a fürdőházban. Em
lékszel még?

— É s --------- mi lesz velük?
Eliza felelt. (Szegény gyermeknek szilvakéken 

rebegett a szája.)
— Sorba fojtják meg, mind!
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— Honnan tudod?
— Láttam. Belestem egy függönyrésen, mikor 

a pokol tánca kitört.
— Hallod, hogy hörögnek? — kapott a homlo

kához Bóna.
És egyszerre egész hosszában végigvágódott a 

földön.
Orsika is elhanyatlott. Még szerencse, hogy ágy

ban érte az iszonyat és hogy — Eliza magyarázata 
után — fülére kapta két tenyerét. Nem is vette le 
onnan őket, míg Meg jelbeszéddel értésére nem adta, 
hogy a szörnyűséges horkolás elmúlt. Igaz, hogy ak
kor meg a csönd lett hajmeresztő.

A négy boldogtalan teremtés csak bámult egy
más arcába, tágraszakadt pillantással. Alig rezgeti a 
szívük.

Végehosszatlannak látszó idő telt így. Olyan 
hosszú, ami megérttetle Orsikával az egyéjszaka 
megőszülés titkát.

Végre Bóna, aki lassankint föleszmélt aléltságá- 
ból, könnyekre fakadt.

Ez elvitt valamit a tűrhetetlen feszültségből.
Orsika arca gyöngén elpirult, mint Máriaüveg, 

a hajnal átvilágító derengésében. Meg-re emelte sze
mét, aki karbafont kezekkel, meredekül támaszkor 
dott az ágy lábához.

— Mind.. . elpusztultak? — kérdezte tőle, 
olyan suttogón, mintha attól félne, hogy felkölt va
lakit.

A szőke pillarojtok igen-re bocsátkoztak.
— Semmi kétség, — tette hozzá, szóval is, a 

lány.
És hosszasan sodorta keblébe a levegőt.
— A khirjji hárem egymásután varratja zsákba, 

szegényeket.
— Zsákba. . ?
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— Ez a temetésünk!
De Orsika még mindég nem értette.
A szőke lány hát megadta a magyarázatot.
— A holttesteket a falakra cipelik. Egy toszítás 

és repülnek a tengerbe. Azt hiszed, hogy valami sok 
teketóriát csinálnak miattunk?

Meg sötét mosollyal kísérte magyarázatát.
Kezével a hullámok összecsapódását utánozta.
— Ennyi.. I És elmúltunk.
Rövidesen azonban, oktató beszédre sem lett 

szükség. Orsika tisztán kivenni vélte a víztömegek 
szokatlanul erős ütközéseit a tengerre szolgáló falak 
felől.

— Egy . . .  kettő . . .  ö t . . .  nyolc . . .  — számlált, 
el-elfogyó hangon.

A tizediknél tenyerébe temette arcát.
— Mit róttak tulajdonképpen bűnükül?
A szőke nő megvetőleg vont vállat.
— Hogy segítettek a Favoritának, valami bű

bájos ital készítésében.
— Ilyen babonaság!
— Mit akarsz? Vadak még ezek! Állatok prédá

jául estünk.
— És Ossaffije.. ? Öt is megölték?
Ezt a kérdést már Elizához intézte Orsika, mint 

aki saját szemével tapasztalt s így mindőjük közt 
legtöbbet tudott.

A lányka hideglelősen rázkódott össze.
— Vele nem tudom, hogy mi lett, — válaszolt 

betegül. — Meghalljuk, holnap. Addig ágybavinném 
Rónát. Ö gyengébbszívű nálam és könnyebben tö
rik. Te magad is .. ! Hiszen csak árnyék vagy! És 
te is, Meg .. !

A szőke bólintott és indult.
— Elizának igaza van. Elmélkedésre lesz elég 

időnk. Ha lesz . . ! A mangált égvehagyjam?
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Orsika némán intett igent és tekintetével kisérte 
három mártírtársát, míg azok — bús temetkező an
gyalokként — áthaladtak a szobán. Aztán odaterült 
gondolatainak, melyek lázas zűrzavarban lüktettek 
homloka mögött.

Ezen az átkozott éjszakán — Murád pokoli ke
gyetlenségével — ismét egész szörnyűségében tárult 
elé fenyegetett sorsa.

Akár él, akár halott Ossaffije, a szultán számára 
mindenképp megszűnt. És most mi, — ki követke
zik? Hogy állja a próbát az a habozó „talán“ ? Igazán 
csak az unaloműző társalkodásáért kedvelte-e meg 
őt a rettenetes kényúr? Vagy Ossaffije alkonyatával 
az ő kálváriája kezdődik? A végső, mindennél na
gyobb próbál tatás?

Nem talált választ. Szegény fáradt agya min
denütt korlátokba ütődött. Sírni se tudott. Könnyel 
rég elapadtak. Csak meredt előre, a mangál szint
játszó fényébe, míg egyszerre — minden átmenet nél
kül — valami halálhoz hasonló kábultságba omlott.

Mire ismét kinyitotta szemét, a mangál kialudt s 
a reggel, a szűk és magos ablakon keresztül, bepor-i 
lasztotta gyér világosságával a szobát.

Sietten ült föl, hogy egy fölösleges perccel se 
nyújtsa meg az éjszaka gyötrelmeit.

De alig mozdult, mikor megint visszahanyatlott. 
A mozaik-míves boltozat megfordult szeme előtt.

Teremtő Isten, mi ez? Hát a rémség hatalma már 
a nappal birodalmába is betör?

Odakint ugyanolyan velőketjáró kiáltozás, mint 
volt az éjszakai. És a kisértetes hangok egyre köze
lednek .. ! Az ő ajtaja felé közelednek . . ! Aztán az 
ajtó be is roppan.

Tompán felnyöszörgött s fölvetette rémségeket 
váró tekintetét.
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A csudálat és megdöbbenés kiáltása hagyta e) 
száját.

A támadt nyíláson egy görnyedt asszonyi alak 
ötlik be! Haja zilált. Ruházata dúlt. Nyakán végig, 
hosszú csíkokban: vérgyöngyök. De gyűrűs kezei 
födve tartják az arcát. Nem tudni, hogy ki rejlik mö
göttük. Míg egyszerre a kezek is lehullanak és dühtől, 
megalázottságíól vonagló testtel — mint egy sebzett 
párdúc — Ossaffije áll az ágy előtt.

— Favorita .. !
— Tegnap még .. 1 Cudar, keresztény eb!
A velencei asszony sziláján rázta hátra szikrázó

fényű haját. Szikrát szórt a szeme is. És a szája: 
átkot, átkot!

Orsika csak hallgatta. Nézte.
Ijedelme elmúlt. Lassankint, valami megvetéssel 

párosult szánalom kezdte átjárni szívét.
— Azért jöttél-e — kérdezte halkam — hogy 

szidalmakat halmozz rám?
— Hogy én mért jöttem?
Ossaffije ajkain érdes nevetés tört elő.
— Megmondom! — kiáltott vadul. — Azért, 

hogy elédhajítsam a pálmát! Én, a mindmáig veret 
len: megbuktam. Nagyobb vagy nálam a cselszövés 
ben! Te maradtál felül.

•— Esztelenségeket beszélsz. Nem értelek.
— Hazudsz! — tágultak Ossaffije remegő orr 

cimpái. Ertessz te engem, nagyonis! Fizetsz az ostor 
csapásokért! Ám jó. Ez rendjén. Helyedben magam 
se maradnék adós. De fizetnél legalább igazsággal 
Hisz’ neked tudnod kell, hogy a bájital dolgában nem 
vagyok bűnös! Mégis beárultálí

— Ha vádoltak, rossz helyütt kereskedsz. Nem 
én voltam.

— Tíz legkedvesebb rabnőmet és a kalifa kegyé' 
vesztettem!
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— Elveszthetted volna az életedet is!
— Igen, — vetette föl dacos-szép fejét Ossaffije. 

— Elismerem, hogy ottlehetnék most én is, ahol a 
többi, ha Murád nem tekint a fiára. Bizonyosan miatta 
kiméit. De ezzel a mi kettőnk számadása még nincs 
lezárva! Szemedbe kell kiáltanom, hogy — ha igazán 
adott bájitalt a szultánnak valaki — egyedül te lehet
tél! Nos, elérted a célod! A Szerályban ki van adva a 
kati seryf, hogy a padisáh ajtaja, a nap bármely órá
jában, nyitva előtted, míg előttem bezárult. Mától fogva 
te lész a Favorita, én pedig szolgálni tartozom neked! 
Hát csak parancsolj, pokol szülötte!

A fájdalom-bősz asszony ledobbant az ágy elé. 
Előreomló, selymes haja lobogott a démoni kitörés 
viharában. Körmei végigszántottak födetlen nyakán, 
melyen kiujiiltak a rubincsöppek.

— És ezt nekem! Nekem.. ! — hörgött.
Egész testében rázkódva várta a győztes vetély-

társ diadalkiáltását.
Ám az elmaradt.
Erre, egy idő múltán, fölkapta fejét.
— Mégse nevetsz? — rikoltott.
De a kérdés függvemaradt száján.
Szeme elkerekült.
Semmit se látott abból, amit várt. Amitől 

büszke, pogánnyá szabadított velencei vére úgy rette
gett, hogy már a halálos csapást is inkább vállalta 
volna.

A bosszúját szürcsölő ellenfél: sehol.
Helyette egy holdbéli sápadtságú arc fordul felé. 

Szenvedő, mint jómaga. Tekintetében fájdalom és 
megadás. Megadás, aminek azonban, mintha valami 
mostszülető, nagy eltökélés csillámlanék a mélyén.

Elképedve bámult rá. Nem hitt a szemének.
De Orsika helybenhagyólag bólintott
— Ossaffije, — szólalt kérlelőn — csillapulj!
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Igyekezzünk egymást megérteni. Talán több hasz
nodra lesz, mint a rút dühöngés. Higyjél nekem! 
Sohase gáncsoltalak urad, a szultán előtt. Es nem 
mesterkedtem semmiféle bájitallal. Az egész nem 
egyéb babonaságnál, amivel önmagatokat s egymást 
bolondítjátok! Az én Istenemre esküszöm — tette 
hozzá, megemelt hangon. — Lépj hát velem inkább 
szövetségre, ahelyett hogy ellenein törnél!

— Gúnyolódsz?
A velencei nő szép arca ismét kibukkant hajfürt

jei közül. Tág fekete szemében állvamaradt a szé
gyen és lázadás két utolsó könnycseppje.

— Mulatsz-e rajtam? — ismételte s gyanakvó 
fiirkészéssel vonta össze szemöldökét.

De Orsika fejét ingatta.
— Szánlak inkább.
— Hiszen gyűlölnöd kell!
— Nem tudok gyűlölni.
— Megaláztalak!
— Már elfeledtem.
— A . . .  korbács .. ! Bántottalak.
— Megbocsátottam. Ami útra én indulok, az előtt 

az ember lezárja a számadásait.
— Te útra készülsz?
A szultána szemei mindjobban elnyíltak. Előbb 

még tajtékotfúvó szája is, kivillantotta fehérgyöngy 
fogsorát.

— Megőrültél? — kérdezte új ámulattal s kicsit 
elhőkölve. — Ugyan hova utazhatnál innen?

Orsika nem válaszolt. Csak hosszú pillái emel
kedtek, könnyű pillangórezdüléssel, a mennyezet felé. 
Majd megint visszabocsátotta őket s úgy maradt 
ott egy ideig, lecsukott szemmel, derengő mosolygás
sal. Keskeny arca vértelen volt és átszellemült, mint a 
templomi szobroké. Szinte világított. Még a felforrt- 
vérü pogány nőt is megragadta édes szelídségével.
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Ossaffije vonakodó keze önkéntelenül odatévedt 
a bőujjú hálóköntöshöz.

Megfogta s enyhén megrázta.
— Szép vagy, hallod! — suttogta, rádelejeződöt- 

ten. — Meg kell adni.. ! Kicsit sovány vagy ugyan és 
hidegvérű, hanem azért szép. Hát miféle utat terve
zel .. ? Oda föl? A dombokra talán? Hiszen mondtam, 
hogy mi nem mehetünk a falakon túl! Akkor pedig ..  I

Egyszerre és egy-rohammal lepte meg a tisztán* 
látás.

— A felhőket érted! — kiáltott föl, elhátrálva. 
Ahova nem juthat élő!

— A lelkem élni fog, — felelt a sápadt asszony. 
— Isten föltámasztja és megvigasztalja. Lemossa a 
vértől. . .  Hiszen csak a tisztaságom utolsó védel
mére —

A halvány ajkak elharapták a többit.
De ha folytatják, a szultána akkor se hallotta 

volna.
Megdöbbenésében hevesen eltoszította magát az 

ágytól.
— Meg akarsz halni? — hüledezett.
— Ki kérdezné az én akaratomat, aztán .. ?
— Ki . . !  Mindenki. A Porta! Az egész világi 

Nem érted-e, hogy épp most van a csillagod kelőben? 
Hogy mért dobtak félre engem, mint valami rongyot? 
Nem a dacosságomért! Ne hidd! Te ejtetted rabul 
Murád szívét, ezzel a holdas szépségeddel és a törvé-* 
nyeid furcsaságával! A padisáh szeret! Téged szeret! 
És te, őrült, te halálra készülsz?

-— Éppen azért! — tört ki egy mély sóhajtás 
Orsika kebléből. — Ezt persze nem értheted . . .  Rossz 
nyomon jársz. Nem, ne is kívánj magyarázatot! Ha
nem, ha vissza akarod szerezni régi verhetetlen híred 
és — ki tudja — talán a hatalmat is, a kárörvendő 
udvari nép fölött. . .
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— óh, igen, igen! — sikoltott közbe Ossaffije.
— Akkor idehallgass!
— Igazán segítenél?
— Ha összefogunk.
— Mit kell tennem?
— Először is: add nekem azt a hosszú ezüst haj

tőt, onnan a hajadból!
Amaz már vonta kifelé a csillogó holmit.
De félútban megállt.
— Lehet, — fürkészett ki, félighunyt pillái alól 

— hogy igazán javamra, valami hathatós varázslatra 
használnád a tűt. Lehet azonban, hogy csak a gyé
mántok végett. . .  Ki biztosít az önzetlenségedről? S 
éppen a tiédről.. ? ! Hogy nem akarsz-e, Murád sze
relme után, az ajándékaiból is kiforgatni? Tudod, 
hogy ozmán nő az ékszerein kívül, más földi vagyon
nal nem bírhat.

— Nem tudtam. Ám ha gyanakszol, szedd hát ki 
a köveket a tűből!

— Nem értek hozzá.
— Hívasd az ékszerészedet! Estéiig ráérsz. A 

foglalat helyébe pedig, kárpótlásul — — —
Egy arany karcsatt fénylett Orsika csuklóján. 

Még hazulról hozott tárgy volt Sára néni ajándéka.
Most leoldotta és Ossaffije ölébe vetette.
— Nesze! Megéri a tű ezüstjét. Ami meg azt a 

kérdésedet illetné, hogy önzetlenül . . . Hát nem! Hall
gatásommal se legyek csalód! Tudd meg a titkomat, 
hogy magamért is tenném, amire készülök. Tudd, 
hogy ott az én távoli hazámban hűséget esküdtem 
egyszer valakinek, mielőtt elfogtak. Szeretem, talán 
jobban mint te a szultánt. Másé nem lehetek. Hiszesz-e 
ezentúl?

A két nő tekintete összekapcsolódott. Hosszú 
percekig tartották megkötve egymást.



47

Aztán Ossaffije lebocsátotta pilláit.
— Hinni akarok neked, gyaur asszony, — szólt

halkan. — Ebben az egyben nincs különbség kérész 
tény és mozlim nő közt. Most még csak valamit. . I 
Hallottad, hogy büntetésből szolgálódul rendelt a pa- 
disáh. Mit. ..  Miben----------

— Szolgálhatsz? — egészítette ki Orsika a va
júdó kérdést.

Ossaffije büszke feje a keblére csüggedt.
— Igen, — lehelte megalázottan. — Tudom, 

hogy hiába minden lázadozásl A kati-seryf parancsol. 
Rendelkezz!

— Hogy költözz át legtúlsó szobámba! A kod- 
zsák szeme miatt... Azon túl pedig élj, amint eddig,

— Jól értettem? Szabaddá teszesz?
A szultána egy szökéssel termett talpon. Örömét 

kétlő megrettenéssel riadt Orsikára.
— Szabaddá? — kiáltott, — Szabaddá, mint 

előbb?
— Egészen.
Az árnyék-asszony keblére csüggesztette fejét.
Csöndes mosollyal tette hozzá:
— Az én Krisztusom a pogány császártól se ta

gadta meg, ami a császáré. Én is megadom neked, 
ami meg a tiéd.

A másik inkább ajkáról olvasta, semmint hallotta 
a választ. Aztán — mint akiből a túlnagy öröm ki
fogyasztotta az erőt — hirtelen összecsuklott. Mélyre 
hunyta pilláit.

— Különös Isten lehet, — mormolt révetegül.
— Mielőtt Allahhoz láncoltak, te is övé voltál. 

Kereszténynek születtél, Ossaffije!
— Igén, — intett a lankadottságában is fejedelmi 

fő. _  Mondják . . .
— Nem hiszed?
— Lehet. Rég történt, Elfelejtettem.
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Orsika nem folytatta a kérdezősködést. Belátta 
ennyiből is, hogy ez az értetlen tekintetű asszony 
örökre elveszett az ő világa számára.

— Hagyj egyedül, — sóhajtott és lassan elfordult.
— Estére küldöm amit kívántál!
Erre se felelt.
Hol jártak már az ő gondolatai.. !
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Teltek, muladoztak a napok, de a kállai fiúk csak 
nem bírtak lélekre vergődni. Gunnyasztottak — hang 
tálán tűnődéssel — a sátoruk előtt.

Mert sátorlakók lettek egy idő óta. A halászatot 
választották mesterségül. No, azért nemigen szakítot 
ták meg magukat vele! Épp annyit fogtak, amennyi a 
fenntartásukhoz kellett. Ahoz se sok. Elcsappant az 
étvágyuk is. Nagyon nekiereszkedtek a búsulásnak.

Míg egyszer Ambrus mégis nekiszánakozott.
— Halljátok-e? — fordult a népe felé. — Aszon- 

dom, hogy mit őrizzük itt tovább a kutyafejű csá
szár portáját? Ideje volna Ivállónak fordulnunk! Ha 
egyszer így esett. . ! — tette hozzá bánatosan.

És hogy az emberek nem válaszoltak, elértette 
ezt a néma beleegyezést is.

Föltápászkodott, előkaparta a sátor mélyéből a 
fél-ládácskáját, bele a maradék halnéműt s nyakába 
akasztotta az alkalmatosságot.

A szikszói Lőrincz akkor mégis kérdésre fakadt.
— Hova, apám?
— Csak benézek mán, még egyszer.. I
Amiből érteni lehetett, hogy a Jedikulának irá-

nvodik.
Persze.. ! Aki egy utat megszokott, rájár a lába.



Főképp ha olyan valakihöz vezetett az az út, aki ked
ves volt az ember szívének.

El akart búcsúzni a vén huszár attól a helytől, 
ahol a gazdája élt, míg élt. Ahol ama bizonyos parola
váltási história történt s az öreg vitéznek számos, szép 
megbecsültetése. Látnia kellett azokat a megszentelt 
köveket, melyeket az ura lábai tapodtak, mikoron ő 
még járt-kelt és tapodott e földi téreken. Mielőtt el
érte az a cudar sors, amit előre megjósolt neki!

Nagyon sötét ábrázattal indult Ambrus. Maga se 
tudta, hogy ért el a tett helyéhez, úgy nekigondolko
dott. És lelkének ebben az elszármazásában úgy meg
feledkezett a kellő ügyelemről, hogy — magyar 
módra — dugóhúzósan kezdte sodorgatni a bajuszát. 
Hol a jobb, hol a bal szárat. Mire a Héttorony udva
rába ért, állt a szőrzetének két vége, mint a csere
bogár tapogató csápjai.

Szétpillantott az udvar közepén.
A régi ott minden! Falak, kőrakások. Itt-ott 

mohadékos omlatagok, pincéket záró, vasrácsos veré- 
cék. A rab uraságok jönnek-mennek, vagy üldögélnek 
a gyeppadokon, tereferélve. Ismerős arcú, mind. És 
mégis . .  ! Milyen más minden: „azóta ..  !“ Nézni is 
merő szomorúság!

Hát nem nézelődött. Visszarántotta mérgesen a 
szemét s fűrészcsikorgású hangon rágyújtott a kal- 
már-mondókájára:

— Turna baligil Merszin baligil Százán baligü 
Jilan baligi! Güzel bálik almaki

Aztán magyarul is elsorolta a portékáját, ha ne
talán rákívánkoznék valaki a fogoly magyar uraságok 
közül. (Mert a török nemigen kedveli a halat.)

Valóban, a várakozása beütött. Ahogy állt, kis 
idő teltével koccan az egyik udvarra szolgáló, föld
szintes ablak.

Fordul neki és . s .
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Megcsóválja — helytelenítőleg — a fejét.
No, cudarság, hogy épp a gazdája régi szállásá

ról vásárol valaki! Hát annak már új lakója került?
Bámul az ablak irányába, soha jósán. Valami ala

kot lát ott imbolyogni, az olajozott vásznon át, amit 
ablaküveg helyett használ a török.

Néz oda, merően. Mindjobban néz, hogy szinte 
kidiózik tőle a szeme. Az állát is majd elejti.

Aztán úgy csapja ládáját a földhöz, hogy az 
eresztékei szétnyílnak. Fut, mintha ördögök űznék! 
Be a házba! Löki az ajtót. Rántja a kárpitot. S bődül 
egy akkorát, mint a sebzett bölény.

— Uram .. ! Jól látok-e? Nem halt meg kegyel
med?

Mire a tudakolt csak áll a szoba közepén, szét
vetett lábakkal, karbafont kezekkel és mosolyog, fé
nyes szemmel.

*— Nem szoktunk mink meghalni, öreg szolgám! 
Főkép nem, ha fejünkbe vesszük, hogy élünk. Vala
kiért . . .  Én pedig lásd, ezt igen a fejembe vettem!

És hinni kellett a szónak, a jelenés valódiságának 
is! Mert olyan parolát szorított Ambrussal a „kísértet", 
hogy az öreg legénynek összenőtt tőle egy kicsit az 
őt ujja.

— Kapitány úr ..  !
— Kedves vitézem!
Bizony, azok összeölelkeztek. Nem nézték, ki mi

lyen bölcsőben látta meg a napvilágot. S az Ambrus 
két szarvasbogár csápja lekonyúlt megint, szép törö- 
kösre, az ölelkezés után. Nyilván valami nedvesség 
érte. . .  Mcgeshetik, az ilyen élemedett, nyirkos bör
tönfalak közt!

Utóbb csak összekereste magát ismét a két férfi.
— Ne feledkezzünk meg az okosságról, intett 

nyugalmat az úr. — A halaid .. ?
«— Másnaposak!
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— De láttak bejönni ide!
Szaladt már Ambrus! Mintha olajjal kenték volna 

meg, forgóban, a lábát, olyan fürge lett egyszerre. El
méjéről is lemúlt az ólmos köd. Elértette a félszót.

Aztán megkötötték a látszat-vásárt és elbúcsúztak.
— Estére legyetek az öbölnél, az első rakodó

ház előtt! A vizen zavartalanul beszélhetünk, — intett 
a kapitány és tekintetével kisérte kedves öreg vitézét, 
amennyire a nyitvamarasztalt ajtó engedte.

No, ha látta volna valaki a derék kállói fiúkat, 
mikor Ambrus közébük toppant, elujságolni az ő cso
dálatos hírét! Azt hihette volna, hogy valami ártó szél 
fuvalt el a kopott halászsátor fölött, amitől egyszerre 
bolondult meg öt ember!

Biz’ ott úgy szökdöstek a huszárok, mint a szöcs
kék. Turbánjaikat hajigálták. Sőt a két szikszói le
gény — Lőrinc és Gergő — még a kállai kettőst is 
eltiprotta.

— Bizonyos kend, apám?
— Hát! — ütött le az áliával Ambrus.
Aminél valóban nem kell nagyobb hitelesség.
Lehetett már megint remélni, tervezgetni!
A csepűhajú Bence fölgyűrte patyolat-inge ujját.
— No a teremtésit, — rikoltott — addig, hogy 

én magam török be abba a Szerályba és öregujjánál 
fogva rántom ki onnét azt a lator pogány császárt, ha 
mind a két rabunkat ki nem ereszti!

— Csiba! — mordult el Ambrus, az ő szokott, régi 
magosságából, ülvén s falatozván épp a tíz körme 
közül. — A parancs a kapitány úré! Régecskén jártál 
Kállóban, úgynézem .. !

Eltelt így az idő, jóleső évődésben, a kitűzött 
óráig. Akkor aztán saját szemével győződhetett meg 
róla a négy legény, hogy a vén huszár se lett álmot- 
látó. Igazán Zsegnyey János úr, Kálló oroszlánja volt 
az a valaki, aki — jöttében a parton — feléjük lob
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bántotta keszkenőjét! Kicsit csapottabb ugyan a szo
kottnál, üstökén is vörhenylik néhány friss sebfolt, 
arcán, kezén, a vér törésének nyomai kéklenek, ha
nem azért együttvan, egész. És most már megtudható 
tőle az ő csudálatos szabadulásának históriája is.

Biz’ ott, szegény jó urat, ki találták tessékelni — 
hordólakásával együtt — a tengerbe! Fenerossz mulat r 
ság volt, mert haszon helyett kárrá fordult a csapó
ajtó. Nem lehetett azt kifelé tolni, lévén odakívűl az 
irdatlan nyomású víz!

De mért ád a Teremtő olyan öles vállakat valaki
nek, mint Zsegnyey Jánosnak adott?

Hogy a menekülésre más mód nem maradt, azo
kat a hatalmas vállait feszegette hát szét. Fejét, nya
kát, körmeit se szánta.

— Mint ez már lenni szokott az olyannál, aki 
vízbe akar fullni! — vélte Illés, mély szakértelemmel.

Ám hogy erre Ambrus egy bősz pillantást lövelt 
felé, elhallgatott.

— Akar a nyavalya! — dünnyögött a vén hu
szár. — Hásszen éppen hogy nem akart! Mit járatod 
itt a szád?

Nem is kopott ezentúl sok szó köztük. Magyar 
ember ért kevésből is. Főképp — mivel jobban meg
fontolva az ügyet — igazán nem volt olyan rettentő 
erős tartású az a hordó! Csak afféle lekváros-edény. 
Megvehette a rozsda az abroncsát, a párás tengeri 
utakban.

Megbólogattak a kállói íiúk. És hogy a maga kü
lön kis elmélkedését ilyenformán elvégezte ki-ki, az 
arcok várakozólag fordultak a kapitány felé.

De János a part hosszába mutatott és tagadólag 
intett.

Egy csapat piád közeledett a város felől.
— Vízre!
így történt.
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Később aztán azt mondta, az első őröm után 
szemlátomást elborult kedvvel:

— Mostanáig nyomorítottak a sebeim. Megszállt 
a forróláz. Ez az első emberséges napom. Még semmi 
okosat se tudtam kifundálni. Pedig nem késleked
hetünk!

És rásóhajtott. Homloka mély redőkbe vonult, a 
két szemöldöke közt. Nemlátó tekintettel révedt 
maga elé.

A csónak közben megiramlott. Suhant a közeli 
alkony szivárványszíneivel tarkult, zöld tengertükrön.

A négy vitéz nekieresztette orrát az állának. Lát
szott, hogy átvették a gazdájuk gondját.

Csak Gergely oldalát szúrta még egy kérdés:
— A Héttorony bégje..  ! Nem fogott-e gyanút, 

uram?
— Bajazeth?
— Igen.
— Ügyeltem rá. Ha gyanakodott volna is, ki

magyarázkodtam.
Ezzel végképp csönd lett. Az öt lélek befelé 

fordult.
Jó ideig haladoztak így, szótlan. Míg Ambrus 

egyszerre megfészkelődött. Elnyújtotta — hosszan — 
a nyakát.

— La! — hunyorított, az öböl kanyarodója felé.
Amiből megérthették mindenek, hogy valami kü

lönleges tünemény közeledik.
Valóban ..  ! Egy hajó.
De minő!
Igen fő-töröké lehet, hogy így kicifrázták! Lóg 

róla a sok mindenféle függöny, drága szőnyeg, arany 
félhold, ezüst csillag, lófarkas boncsok, selyem-rojt. 
Még tarka tollbokréta is lengedezik, az evezőpadok 
szélén!
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— Ezek így kóricálnak, — sercintett ki Illés a 
foghíjja közül, mély megvetéssel.

— Sétálni is leginkább hasmánt, vagy hanyatt 
szeretnek az ebadta lustái! — tódította Gergő.

Aztán — hogy már ilyen szemet-döfő volt a hajó 
cifrasága — hát csak arrafelé oldaloztatták a saját 
edényüket is! Hadd látnák!

Közeledve hallani lehetett, hogy muzsika is züm
mög a hajóban. Cimbalom, hegedők, dudák és persze, 
török sípok zenéje! Valaki verset szaval hozzájuk. 
Bizonyára virágéneket, amiről otthon, Magyarország
ban is, híres a török. Vagy valami pogány győzedelmi 
szárát.

Nagy basa lehet, aki ilyen szerrel őgyeleg! Aki
nek saját külön udvari énekmondó sáhnámedzsík-re 
is futja!

Jól kitátották szemüket a kállai fiúk! Még János 
úr se sajnálta, előbbre dülleszkedni. Mióta megint igy 
a bizonytalanság habjain hányódott, mindenre kiter
jesztette a figyelmét. Az ember sohase tudhatja, hogy 
mikor és hol lát valami okosat!

De ezúttal olyat tapasztalt, amire igazán nem ké
szült! A lélegzet is benneszakadt, úgy elhőkölt.

Ám ülj világ!
ő  maga ült azon a másik hajón!
Hát ez meg már micsoda! Hogy lehetséges?
Megvonta kezét a szemén, hogy kitakarodjék be

lőle a boszorkányos látomás. Majdmeg az üstök- 
sebére tapintott, hogy netán emiatt nincs itt valami 
rendjén.. ?

S nézett, kövülten. A vitézek szintúgy. Bencének 
a lapát is kifordult a markából.

Talán ott dermednek bálvánnyá, mind a hatan, a 
rőkönyüléstől, ha a cifra hajóból ki nem ötlik hirte
len egy sárgadinnye csupaszságú, toliforgós, turbános 
kobak s a tulajdonosa rájuk nem bődül:
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— Térdre, ebek! Nem látjátok, hogy a fölséges 
padisáh-t hozzuk?

így aztán megoldódott a rejtély. Nyilvánvalóvá 
lett, hogy nem képzelődés, hanem élő valóság: III. 
Amurád, az Ozmán Birodalom császárja az, akit elé- 
bük vetett a sors s aki unott bólintással hordja végig 
rajtuk nagy, álmosnézésű szemeit.

Az öt embert azért, így is, fogvatartotta a csuda. 
Meglepődésükben még az urukra tekinteni is elfelej
tettek. Csak mikor a cifra hajó már messzijárt, ötlött 
föl nekik, hogy a kapitány valami fehér gyolcs köte
lékből bontakozik. Egy jókora keszkenőféle volt az, 
amit a harapós tengeri szűnyograj elhessentésére 
hordott János, az övébe gyűrve, mikor így a vízre in
dult. Hogy az élő hasonmását megpillantotta, azt 
kapta az orcája elé. Hirtelenében maga se tudta volna 
magyarázatát adni, hogy miért?

Hanm most egyszerre fülébe csöndültek Baja- 
zeth szavai! ő  is rálátott arra a nemmindennapi ha
sonlatosságra, közte s a szultán közt, amiről a vén 
török beszélt. És megértette, hogy ösztönszerüleg cse 
lekedett.

Nem tanácsos tudni erről a jelességről senkinek, 
rajtok kívül!

Hogy miért?
Majd elválik! A Teremtő — aki az emberarcok 

szabását rendeli — megengedi neki talán, hogy ezt a 
különös tüneményt, valami módon, javára is fordít 
hassa!

— Uram . . ! — kezdte volna Ambrus, hogy a 
hajó elsiklott.

De ő csak a fogai közül diinnyögve felelt:
— Hagyj gondolkozni!
Fordultak is ezzel visszafelé, a partnak. Hang 

nem esett több A derék káli ói fiúk megsejtették azt a
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lázas munkát, ami a gazdájuk fejében indult. Külön
ben őmagukat is lenyűgözte a rendkívüli élmény.

Mindössze búcsúzásnál szólalt meg ismét a kapi- 
tány.

— Valaki naponta bejöjjön! Cserélkőzzetek, hogy
gyanút ne keltsünk. A többit meglátom . . .

*
Szegény magyar vitéz, jó káliói kapitány .. 1 Alig 

még, hogy kigázoltál az egyik halálból, máris egy 
másikban töröd árva fejedet!

Szállására érve János, befordult a béghez.



Nagyon megörült az emberséges Bajazeth az ő 
rabjának. Egy idő óta mind hosszasabban s mind 
jobban rámelegülő szemmel szokta nézegélni.

Hogyne!
Borotválgatta már a „gyaúr“ a fejét! Sőt török 

ruhát is hord, mióta a tengeren póruljárt csónakjából 
olyan szerencsésen megmenekült. (Ittléte óta másod 
ízben ..  I)

Arra persze nem gondolt a jó öreg, hogy a borot 
válkozást a fejsebek gondozása tette szükségessé. Az 
idegen gúnya meg arra jó, hogy az ember kímélje 
vele a sajátját, ő  csupán a külső jelenségeket vette 
számba s úgy állítgatta össze őket, ahogy legjobban 
kedveztek a szíve vágyának. Arra következtetett, hogy 
— ilyen lépésben haladva — a fez se lehet többé igen 
messzi. . .

Pedig a fez: nagy szó! Attól már csak egy bak- 
arasz a turbánig, ami viszont a törökké-léttel egyenlő 
Azzal, hogy a felhőkön túl szorgoskodó fö-melek új 
igazhitű nevét jegyezheti be az angyalok könyvébe! 
Aki egyszer turbánt húzott — ha puszta tréfából is 
*— annak mozlimmá kell lennie, még ha nem akarná 
is!

Ha ő azt megláthatná! Megérhetné! A Korán

II.
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Ígérete szerint, túlvilági boldogsága örökre biztosítva 
volnál

Szinte belehevült a vén török pergamenfakó 
arca, mikor ennek a dolognak sok szép lehetőségét 
így végigvette. És hozzá, a gyaúr a szultán felől kezd, 
ime, érdeklődni..  ! Hogy kiféle-miféle szerzet is a 
császár? Már ami az embervoltát illetnél Hogy s mint 
él a Szerályban? Mik a szokásai, sajátosságai? Holott 
eddig csak legyingetett, ha ő ráterelte a szótl

Örömében kávét töltött Bajazeth a rabja elé s úgy 
adogatta a válaszokat a szapora kérdésekre, mintha 
nem is foglya, hanem egyenrangú sorsosa, igazi ven
dége lenne a kérdező. És mikorra kifogyott a szultán
jának magasztalásából, végső bizonyítékként hozzá
tette.

— Az igazság minden kedvelője közt ő a legiga
zibb. Annyira, hogy saját szemével szerez meggyőző
dést a népe sorsáról. Saját fülével akarja hallani a 
panaszokat. . .

— Bebocsátják a Szerályba az ügyesbajos embe
reket? — lőtt ki János szeme egy fénylő villámot.

— Annál is több! — bólintott a bég, kenetteljesen. 
•— Szolimán óta Murád az első szultán, aki hallgat a 
Próféta tanácsára és maga megy ki a nép közé. Hol 
a kikötőben, hol a kaszárnyák, sajkások, hol a kutak, 
fürdők, templomok körül hallgatózik. Persze — tette 
hozzá megvető vállrándítással — akadnak gonoszok* 
akik kétségbevonnak minden szépetl Ezek azt állít
ják, hogy atyjának módja szerint, ő is az ital ördögét 
szolgálja titkon s arra kellenek a leplezett utak, hogy 
szabadabban részegeskedhessék. Meg unaloműzőkül. 
Én azonban ezt nem hiszem és te se hidd! De mi ütött 
hozzád uram? — kérdezte egyszerre, megváltozott 
hangon.

Valóban, Jánost úgy elfűtötte a hirtelen-hő, hogy 
képtelen volt tovább egyhelyben ülni.



Felszökött a vánkosáról s kipirult arccal, izga
tott léptekkel méregette a szobát. Ám, hogy Bajazeth 
így ráolvasott, észretért és megcsöndesítette a robo- 
gását.

— Nagyon meglep, amiket meséltél! — adta ma
gyarázatul. — Én azt hittem, hogy a padisah valóságos 
fogoly. Bálványkép gyanánt őrzik a Szerályban. Nagy 
szer nélkül ki se léphet. . .

— Nem is, ha mint szultán jön ki! Csakhogy 
olyankor kerüli a pompát! A legkülönfélébb formákat 
ölti föl! A beavatottak tudják, hogy milyet.

1— Tanulhatna tőle a mi királyunk!
— A bécsi király?
— Az! Ti nevezitek a helyes nevén! Idegen ne

künk. Azt se tudja talán, hogy mi fán terem a nép! 
Urai csinálhatják, amit épp akarnak.

— Más raboktól is így hallottam, — nyugodott 
meg Bajazeth a magyarázatban.

De János már nem hagyhatta ennyibe a dolgot! 
Űzte, hajtotta tovább az a terv, ami most fogant meg 
a ködből s kezdett bontakozni az agyában.

Kis idő teltén ismét kérdéssel fordult a béghez.
— Dicső szokás .. ! Aztán . . .  Gyakran jár ki a 

palotából a . . .  felséges úr?
-— Gyakran.
— Napjai vannak talán kitűzve?
— Há .. ! Bölcsebb ő annál, semhogy előre napot 

tűzzön! Hanem azért ritka hét, mikor legalább egy
szer ki ne jönne. Miért tudakolod?

— Tudja Isten! Szeretném egyszer látni, hogy 
ennyi szépet hallottam felőle . . .

Az öreg elgyönyörködötten mosolygott, a fogatlan 
szájával.

Ám ugyanakkor tagadólag vonogatta hozzá a 
nyakát.

— Bajos, bajos!
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Micsoda?
—* A kívánságod. Hisz* mondom: nem lehet Mo

hamed utódjának gondolatait előre kiszámítani. . 1 
Azért sose búsuljl Ha a Kegyelem megkörnyékez, 
szembehozhat rá az utad egyszer, mikor legkevésbé 
várnád! Allah tudja a legjobbat.

Hát hiszen bizonyos, hogy a felső hatalmak töb
bet értenek nálunk I

Azonban János földi agyában is kezdett már 
bontakozni a köd!

Az éjszakát töprengve virrasztotta keresztül. 
Reggelre kelve pedig, azt mondta a vándor borbély 
képében prezentálódó Bencének:

— Mától kezdve, fiam, szünet nélkül figyeljétek 
a Szerály kapuját!

— Mi módon?
— A koldus koldulhat, anélkül, hogy gyanút kel

tene. Itt ezeknél: a fiatal is .. ! Nem kérdik.
— Értem, uram.
— Mihelyst a tegnapi csónakos nagyurat látná

tok kijönni, bármi külső alá rejtve, nekem azt vala- 
melyitek, futva, tüstént meghírelje.

— A . . .  szultánt?
— öt.
<—» Úgy lesz, uram!
—* Ne kend a szappant a fülembe, toklyú!
Ez a befejezés —» persze — már a külvilágnak 

szólt. Az ablak előtt kóválygó és vitatkozó rabtársak
nak.

Bence el is értette
— 1 Tisztelem a füledet, efendi, — hajlongott 

alázatosan.
S minthogy több vendége nem került, rövidesen 

indult is, kifelé.
Eleintén vontatva lépegetett, mint akinek ráérős. 

Aztán •— amilyen mértékben távolodott a Jedikulától,
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— ugyanúgy gyorsult a mozgása. Mire a látótávol
ságból kiért, már rohant. Vitte a parancsot, aminek 
meg se kérdezte a célját. Katona volt ő! Magyar vitéz, 
várhuszár, a legjavából. Megszokta a vak engedelmes
séget, társaival együtt.

öt hűséges, bátor szívből állt a kállói rab kapi
tány regimentje, ö  tudta, hogy mihöz kezdhet velők!



Egy hét eltelt, különösebb változás nélkül. A 
legények bejárogattak ugyan a Jedikulába, de inkább 
csak urukat látni, megmutatkozni. Hírük nem akadt.

Nyolcadnap azonban a vén Ambrus jött elő, ami 
egymagábavéve is, jeles dolog. Hozzá, belül se került 
egészen az öreg! Hogy ott látta gazdáját az udvar 
közepén — nagy ftilledező járáskelésben — csupán 
a kapuból rikoltott:

— Kést köszörülni! Bicsakl Kardi Szikkin/
Azzal hunyorított egyet és fordult kifelé.
No, ennek sürgős! Ez hírrel jár!
János nézte, hogy mielőbb kintteremjen.
Gyorsan letudta dolgát a kapuőrségnél s indult 

Kívül Ambrus már várta. Egy kétkerekű kis kordé 
mellett ácsorgott. Arra tessékelte föl a gazdáját.

— Sietnünk kell uram, — rándította meg a 
gyeplőt. — Jöttömben, indult kifelé a palotából a 
kutyafülű!

— A szultán?
— Igen. Be kell hoznunk a késést.
— Rátalálunk-e majd?
—; A négy legény követi. Leállnak vártának. 

Megmondják, hogy merre tartsunk.
— Akkor csak siessünk!

Gtilácsy írén: A kallói kapitány. II. 5

I I I .



Mentek is, olyan sebesen, hogy János tekintete 
önkéntelenül a fürgén görgedező kordéra siklott. Le 
ordított róla, hogy új.

— Tehallod .. I — vonta föl a szemöldökét. — 
Honnét ez az alkalmatosság?

— Afféle köszörűsnek való, uram! Kell az ipar^
bán.

— De kitől szereztétek?
— Került, — hangzott a válasz, kurtán.
János nem is feszegette tovább a kocsi ügyét 

Hanem a paripába — vérbeli lovas létére — nem 
nyugodhatott bele ilyen könnyen.

Szép, fényesszőrű, kisfejű, karcsúbokájú, ideges* 
szájú állat volt, amilyet az ember ritkán kap szeme 
elé. Szerecsen főló, kétségtelenül! Nagyurak ménesé 
ben teremhetnek hozzá foghatók.

No, erre nem sajnálta mégegyszer rákérdezni!
— Füvelni csapták ki a szultáni lovakat, — sodo

rhatott egyet Ambrus, félkézzel, a bajusza fél szárán.
— Ti meg elkötöttétek ezt!
—* Nyíri emberek vagyunk uram, vagy mi!
— Félkézkalmárok!
—i A török nem elragadoz-e mindent, ami meg 

a miénk? — vetette ellen, némi sértődöttséggel, a vén 
katona. — A kállai gulyánkat nem elhajtotta-e?

Hát csak éppen visszavettek egyet a legények a 
sok jogos tulajdon közül! Ambrus szerint, képzelni se 
lehetett természetesebb és becsületesebb üzletet ennél! 
Sőt. Jól véve, ezen a paripán fölül még vagy száz 
százötven jószág járt volna vissza a kállai számlára 
ha öt ember elegendő lenne az ilyenfajta kereskede 
lem lebonyolításához.

— Örüljön a pogány, hogy ennyivel beértük!
Nem volt apelláta a vén huszár határozata ellen

De nem is folytathatták a tanakodást.
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Az egyik olajkáros-sátor tövéből, hirtelen rájuk 
rikkant valaki:

— Hahó . . I Allah nevében .. I
A szikszói Gergő torkából eredt a hang. Meg- 

ősmerni is inkább csak arról lehetett, mert olyan 
átkozottul rongyos, mocskos a dali-szép vitéz, mint 
aki sose látott élesmosót, vizet! Félkarja hiányzik.

Vagy hogy rongygubancos dolmánya alá szip
pantotta?

Alighanem. (Holott a reggel még semmi fogya
tékossága se látszott.)

Biceg a fiú, a kordé iránt. Tartja féltenyerét.
— Szadaka verm ek..! — kántálja, alamizsnát 

kérő alázattal.
Hálából aztán, viszonozza a baksist, egy örvende

tes hírrel:
— Most vonult ám erre a fölséges szultán! Ha 

látni akarjátok efendik, erre irányodjatok!
A kordé gurult tovább.
De Jánost mintha nem örvendeztette volna meg 

kellőképp a hír. igen hangosan kiáltotta meg a fiú!
— Hát, — vetette föl a kérdést — nem egyedül 

jött ki a szultán a Szerályból?
— Harmadmagával kujtorog biz’ az! — pislogott 

az öreg legény. — A bosztandzsi basi kíséri, meg azon* 
felül is valaki, a nagyobb úrfélékből.

— Kicsoda?
— Nem láthattam.
A kapitány hiimmentett egyet. Kölletlenül baráz

dálta a homlokát.
Mondani azonban csak ennyit mondott:
— Úgy . . ! Akkor majd legközelébb . . .  Ha job

ban kezünkrejár a szerencse.
— Visszaforduljunk?
— Nem. Az se árt, ha minél többször látom . . .
Ügettek tovább. Minden fontos útkeresztezésnél



leadták a baksist a kállai fiúknak s mindtől megkap 
ták a szükséges irányítást.

Utolsónak Bencze maradt. Ez aztán a tenger felé 
dirigálta őket. Megint liajókázni ment a nagyúr, amire 
különben abból is lehetett volna következtetni, hogy 
a bosztandzsi basit velevitte, (Sétacsónakázásoknál 
annak tisztje: igazgatni a kormánylapátot.)

összevárták a négy legényt. Nem volt többé siir 
gős a dolguk. A vízről bajos megszökni.

Csónakot vettek s eveztek, komótosan.
Úgy vagy fertályóra múltán, meg is pillantották 

a cifra hajót. Addigra a nap fürödni indult a tenger 
vizében. Még egy hunyorítás és lemerült az elvérző 
hullámok mögött.

A szultáni csónak visszafelé tartott az esthomály
ban. Két végén épp a színes lámpákat gyújtogatták. 
Meg a középsátor előtt, egy ibolya-lánggal égő, hatal
mas bronzvödröt.

— Közelegjünk! — adta ki János a parancsot.
Mert úgy vonzotta egy idő óta a szultán látása.

mint delejes patkó a szöget.
— Annak a négy világos ablaknak vegyétek az 

irányt!
— Görög kocsma .. I — bólintott Ambrus.
— Akármi! Ott elébükvághatunk. Láthatjuk 

őket, közelből.
— Kapitány uram!
— N o. . !
Bencében ágaskodott egyet a virtus.
— Ne rezzentenők meg őket kissé?
*— Már az igaz, hogy rég akadt vitézhöz való 

munkánk! Nekem is viszket a tenyerem! — tódította 
Lőrinc.

De a kapitány fejét csóválta.
— Várjátok sorát, fiúk!
Hát a legények aztán nem is okvetetlenkedtek
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többé. Hogy szabaduljanak az izmaik feszülésétől, 
abban versenyeztek inkább, hogy ki milyen mélyre 
meríti a lapátot.

Vagy öt hajóhosszal surrantak keresztül, a cifra 
jármű előtt. Azon túl egyik edény lefelé, a kállaiakó 
fölfelé.

Jól kellett azonban ügyelniük, mert erősen part* 
közelben siklott, a másik hajó is! Ők így mégkijjebb 
szorultak. És teli volt homokpaddal, korall zátonnyal 
a fenék!

Tetejébe — mikor a négy világos ablak alá értek 
— felülről is hullni kezdett rájuk az áldás. Tengeri 
csutkák, kókusz-héjjak, gyümölcs-csonkok.

— Hej, a török szentháromságtokat! — pözsdüü 
fel a szőke Bence.

S kirántotta lapátját a vízből.
Nagydühösen megfenyegette vele azt a kontyost, 

amelyik épp most találta el az orrát, egy löttyedt 
paradicsommal.

— Gyere ide, hé! Ideki gombozzunk!
— Tartod a szád? — vélte idejénvalónak Ambrus, 

közbelépni. —  Addig, hogy idehurítaná ez a szpáhi- 
k at.. !

Mert hogy szpáhik a görög kocsmában tivor- 
nyázók, azt az ő járatos szemének nem kellett ma
gyarázni.

No, nem is maradt ennyiben az ügy! Bármeny 
nyire sietett légyen a vén huszár, elkésett az óvással,

Bor volt a törökben, Allah felé ne fordítsa figyelő 
szemét! S ilyenkor a mozlim veszettebb kötekedő, még 
a magyarnál is, talán.

— Dzsehennem! — üvöltött föl a szpáhi a fenye
getésre, övig kihajolva az ablakon. — Vízi eb létedre 
velem mersz kockázni? Lovas katonával?

— Paripád nem látom! Nyilván magad nyerítesz 
helyette!
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— Majd meglátod, hogy lovas vagyok-e, ha a 
hátadra ülök, rothadt lehellelű bejgirl

Biz’ ott, a két mérges fattyú összehorgolt. Ezen 
már csak valami okos ötlet segíthet, ha ugyan nem 
késői

János leállította a kormánylapátot.
— Ugyan-ugyan, mit mérsz nyelvet ezzel a kol

dussal, vitéz hadfi I Bizony a saruid megoldására se 
érdemesI — fordult nyugodt hangon a gőgjében sér
tett katona felé.

És hogy erre a szpáhi fölneszeit, kifelé mutatott 
a vízre, ahol a sátras csónak úszkált.

— Ahol nil Van ott valaki, aki méltóbb a te 
szavadra, aszkerl Maga a fölséges padisáh hajózik el 
előttünk!

— Bolonddá akarsz tenni?
— lm, saját szemeddel szerezz meggyőződést!
A kapitány félreállt a csónak orrára. A legények

nek is intett, hogy buktassák meg a fejüket. Közben 
szerét ejtette, hogy egy rosszalló pillantást vessen a 
puskaporos Bencére.

A legény bűnbánólag húzta vállai közé a fejét.
A szpáhi meg kihajolt. Tátott szájjal fürkészett 

néhány pillanatig. Aztán hirtelen megfordult és föl* 
kapta a kupáját. Harsány török éljenzésben tört ki:

— Jasal Jasal Jasaszin, padisah!
Már addig a többi csárdabeli szpáhi is az abla

koknál nyomakodott. Fej fő mellett. Ember ember 
hátán. Pohár, serleg, kupa mindnek a kezében. Fa
nyar borszag csordul velük a szabadba. Látszik, hogy 
megjárták ezek szép Magyarhont! Elismerkedtek az 
ottani szokásokkal. Nem sok ügyet vethettek a koráni 
bor-tilalomra, amit különben — az utolsó néhány év
tizedben — maguk a muftik, imámok, khatibok és 
más egyházi személyek se vettek épp szó szerint.
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is-* Szihhcitinize, szultán azamethil (Egészségedre, 
felséges szultán!)

— Jasal Jasaszin! — ordítoztak, reszelős hangon.
Míg valamelyiknek eszébe nem ötlött:
— Hej ..  ! Vissza is járna talán a köszöntés!
Erre összenéztek. Egyszerre csönd lett.
Az emberek vártak.
Majd, hogy az evezősök csak billegtek s a csó

nakból senki se felelt, egy szökés — és Bence para 
dicsomhajigáló komája kintcsöppen az ablakon. Ke- 
zében emelt kókuszpohár. A félittasok szilajságával 
törtet befelé a vízbe.

Most látszik, hogy milyen mokány, izmos férfi! 
A bor nem tett még kárt a mozdulatainak bizonyos* 
ságában. De azért már nem az esze hajtja a lábát, 
hanem a lába húzza a fejét:

— Megálljatok ott! Mink itt szpáhik volnánk, a 
haza első katonái! Ha elköszöntöttük az urat, járja< 
hogy visszaáldjon minket!

Bumm . . !
Megjött végül a válasz! Egy jókora dörrenés. 

Nagy fényesség nyilamlik vele. Mint mikor puska sül
Aminthogy — valóban — tűzzel feleltek a csónak

ból a garázda beszédre. Hogy nem okosan, kiderül 
később. Egyelőre annyi történt csupán, hogy a para
dicsomdobáló szpáhi, akinek füle mellett süvített el a 
halál szele, kihajította kezéből a kókuszpoharat.

— MeYunl Átkozott! — rivallt föl. — Ezt meg 
emlegetitek!

A fenyegetésre egy másik félittas szpáhi is: 
hupp . . ! Ki az ablakon! Nyomába loccsan a barma 
dik, ötödik, tizedik. Gázolnak a csónak felé, mely — 
vesztére — föl talált futni egy kis föveny-padra 
Hiába izzadnak, nyögnek az evezősök. Hasztalan nó
gatja őket, maga a bosztandzsi-basa (aki az előbb 
tüzelt). Se előre, se hátra!
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Pedig a nekivadult katonák már a csónak körűi 
gyürűznekl Egy harcsabajúszú, lopótök-fejű fickó 
meg is akasztotta tíz ujját a hajó peremén. Ordít, 
hogy fültől fülig tágul a nagy papucs szája:

— Hát föláldja-e a szultán az ő vitézeit? Vagy a 
Tuba-fa árnyékába vágyik inkább? Mert Allahra, m? 
odasegíthetjük!

És látszik, hogy nem a levegőbe beszél.
A többi szólni sem vesz időt. Ragadják a meg

átalkodott csónakot. Lökdösik a partnak. Egyik 
szpáhi hóna alá veti a horganykötél karikáját s 
uccu..! Kutyázik kifelé. Szörböli, pökdösi a vizet. 
Másik a kormánylapáthoz! Harmadik úgy toszítja 
baskón a bosztandzsi basit, hogy lecsücsültében söpri 
a habokat. Telefröccsenti a káliói fiúk szeme-száját

Azoknak se kell egyéb! Anélkül is villogott a 
szemük!

Pattognak kifelé a csónakból.
— Kapitány uram .. ! — esengnek . . .
No, ezt nem óhajtotta János. Ám, ha egyszer így 

fordult..  !
Nem akarta, hogy megpókosodjanak a vitézei.
Csak ráintett.
— Nem bánom! De a szultánra senki se tegye rá 

a kezét! Azzal más dolgom van . . .  A bőrére is ügyel
jen, ki-ki!

Biz’ ott elsősorban önmagának kellett volna, hogy 
mondja ezt az óvást Zsegnyey János! Mert ahogy egy 
lapátot a vállára somondorít, még a víz hűvösségéi 
se érzi meg, úgy fölpezsdül benne a harci vágy.

Ennyi kínlódás után, végül szembe lehetni az ő 
szerelmes asszonyának rab-tartójával ,. ! Szerrel ront
hatni az ellenségre .. !

Nem csuda, ha elfutotta a bíbor-köd. És korpázta 
a bestye kontyost, ahol egy tar koponyát fölbukkanni 
látott!
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Addigra Ambrus és a kallói fiúk már a mártoga- 
tásnál tartottak. Feltűnően néptelen lett az a sáv, 
amit útirányukba kerítettek. Azt se sokat nézték 
hogy szpáhi-e, vagy evezős, akire a markukat teszik! 
Fő hogy török és hogy bugyborékoljon!

Kevesen múlt, hogy a csónakhoz nem öklöződtek 
— János úrral az élükön — mint ez kapitányi és meg
rabolt férji állapotához kétszeresen illő. Mikor egy- 
szercsak: mintha elvágták volna a lármát.

A szpáhik visszahőköltek s eleregették a fog
lyaikat. Az történt, hogy a szultáni csónak bíborfüg
gönyei közül, egy szálas férfi alakja ötlött elő. A 
becses kövekkel, gyöngyökkel ékített hármas kandiai 
strucctolltűzék a turbánján és fehér, síma selyemből 
készült, hermelinbéléses köntöse — no meg utánoz
hatatlan méltóságú testtartása — nyomban elárulták 
a született előkelőséget. Feje valóságos oroszlánfő. 
Tüszőig érő ősz szakálla arról tanúskodik, hogy meg
ette őkelme mostanig a kenyere javát.

Ahogy a mangál fénye rávetült, János azonnal 
megismerte. (Hej, elég nagy és keserves szerepet ját
szott az életében ahoz, hogy soha el ne felejtse ezt 
az arcot!)

Mehemed volt, a nagyvezír, aki őt szerelmesétől 
elválasztotta, rabbá pecsételte.

A keze ökölbe rándult.
Hanem aztán, ki is nyílt szépen, megint.
Akármekkora átkát hurcolta Szokolli Mehmed 

szavának, jól tudta, hogy a nagyvezír szava sohase 
emelkedett önző célból. Bármint sáfárkodott, vitéz
kedett vagy alakoskodott, egyedül hazája vagy hálát
lan szultánja érdekében tette. Egyike volt ama fehér 
hollóknak, akik az Ozmán Birodalomban talán még 
ritkábbak, mint másutt. S a becsületért becsültetés 
jár ki, az ellenféltől is.
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Nyugalmat parancsolt hát föllángolt szívére s 
várta, a többivel együtt, a jelenés okát.

Nem sokáig kellett próbálnia a türelmét!
Az ősz ember hagyta, míg a dulakodás zsivajának 

utolsó nesze is elül, majd megszólalt, nyugodt és ter
mészetes hangon:

— Allahnak áldás! Vitézeim, szpáhik! Fölséges 
szultánunk, aki ezen a hajón tartózkodik, megértette, 
hogy látni és tisztelni kívánjátok őt. S mivel sóvár
gástokhoz egyedül bátorságtok fogható, nem is akarja, 
hogy tovább szomjazzátok. íme, fölfedi hát magát és 
óhajtja, hogy engedelmességtek is oly nagy legyen, 
mint volt az ő leereszkedése! A Próféta áldja meg az 
Ozmán Birodalmat!

Könnyedén megbólintotta fejét s hátralépett. Föl
csapta a sátorfüggönyt.

És János újból megpillanthatta saját énjét: egy 
második testben. Ahogy — kiterjesztett ujjai fölött — 
áldást mormol. . .  Vagy az alázott dölyf és kiállt aggo
dalmak szitkait?

Az is lehet.
Murádnak remegett az ajka. Félighunyt pillái 

alól, sárga sugarak törtek elő.
A szpáhik azonban ezt nem láthatták. Hangula 

tűk egyszerre megfordult. Akik eddig leghangosabban 
acsarkodtak, szelídekké kezesültek, mint a bárányok. 
Mellüket, homlokukat illetgették s az örök-gyermek 
nép ájtatosságával, könnyekre fényesült szemekkel 
itták zsarnokuk képét. Egyik se vette észre, hogy az 
áldomásból kimaradt a pohár.

De János figyelt mindenre és megértette, hogy 
ez az a pillanat, mikor nekik el kell tűnniök a küzdő 
térről.

Oldalbataszította a mellette bámészkodó Ambrust
— Vissza a csónakba!
— Most, mikor---------?
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— Csönd és tedd a parancsot!
A legények értettek a kettejük mozgásából is.
Amilyen zajtalanul lehetett, foglalta el ki-ki a 

helyét.
A négy lapát megmerült.
Csak Bencéé maradt gazdátlanul. A fiúnak leló

gott fél karja, a vízbe. Olykor keserveseket nyögött, 
míg a kapitány — egy szigorú pillantással — el nem 
némította. Azon túl nem esett beszéd.

Csupán mikor a hallótávolságból kiértek, csóválta 
meg fejét a vén huszár.

— Kapitány úr!
— No!
— Mondok, hogy--------- Nem volt kár, mégis..?
•— Azt hiszed tán, hogy bátrabb vagy nálam?
— Hászen ez az épp, ami nem fér a fejembe!
— Felejted-é, hogy csak addig dulakszik egymá3 

közt a török, míg idegent talál? Előbb-utóbb meg
érezték volna rajtunk.

— Török gúnyában?
— Abban is! A fortélyunkról.
— Ejszen, ha egy kicsit kedvez a szerencse.. I 

— motyogott bánatosan a vén legény.
— S ha nem kedvez?
— Elégszer néztünk mink szembe a csont 

komával!
— Igen, — intett az úr. Akkor úgy hozta a

kötelességünk.
— És most?
■— Most nem rendelkezünk a saját életünk fölött.
— Nem-é?
.— Nem. Míg nálunk gyöngébbek oltalomra szó 

rulnak, magyar vitéz, önnön kedvére, nem passzióz- 
hátik!

Ez a lecke egy kis kedvetlenséget támasztott. 
Ambrus elröstelkedve járatta kiülő ádámcsutkáját. A
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többiek meg, kényesek voltak a vén csontra. Nekik is 
megereszkedett az orruk. Sőt, maga a kapitány se 
kedvére tette, amit tett.

Megkókadva kötöttek ki.
*

Csak mikor fövenyt ért a lapát, jutott eszébe 
Jánosnak: jobban szemügyre venni Bencét.

— Hát te .. ! — kérdezte, kölletlenül. — Te 
vigyázatlan! A hetvenkedéseddel majd hogy föl nem 
borítottad minden tervemet! Ugy-e, csontod törték?

De a legény vállatrándított.
— Fenét! —* mondta, mély meggyőződéssel. — 

Épp hogy ezt a paradicsomhajigálót tanítgattam mó- 
resre, kissé! Igen veckelődött itt, a csónak mellett. . .

S ezen-szóltában kiemelte a vízből a súllyal lelógó 
karját.

— Erővel lélegzeni akart..  !
Ami nem csodálható.
Bence karja egy tincsben nyert folytatást. Az 

pedig egy tar koponyából serkedt. Nyak és törzs is 
tartozott a koponyához. Ám azokat nem használja 
többé a török! Leutazik szépen a tengerfenékre, meg
oktatni a halakat, hogy: „káliói fattyába ne köss!“

Egyszerében odalett a komolykodás!
A vitézek kibuffantak, nevetve.
János úr is szétbocsátotta a szája két szögletét.
*— No, ez ugyan gyorspostával visszakapta: para

dicsomért a Paradicsomot!
És fölfénylett a szép, büszke, napbarnított arca. 

Föllegzése elmúlt. Helyette jó bizakodás járta át a 
szívét, édes melegével.

Megy ő még valamire, ezekkel az ördögfiakkal! 
Ami ma eredmény nélkül maradt, holnap majd sike
rül! Csak addig tartsa féken a Teremtő az ő fekete 
angyalait!



Lázadás.. !
Lélekindulásos, baljóslatú, beláthatatlan tartalmú

szó!
Ha valaki azt találta volna mondani lápispataki 

Zsegnyey János főkapitány úrnak, hogy ő a sztambuli 
görög csárda csetepatéjával egy ilyen kockázatos ese
mény gyújtópontjába került, akkor lápispataki Zseg
nyey János annak a valakinek egyszerűen szemébe 
mosolyog. És pedig nem véletlenül.

Holott ezegyszer ő járt volna az igazság mellett! 
Mert tojásból kél a sárkány is! S nincs az a hatalmas 
folyam, mely valamikor gyönge viz-erecske ne lett 
volna.

A kocsmai perpatvar még ugyanaznap megszülte 
óriásfejű magzatát. Igazi zavargássá fajult s egyike 
lett azoknak a veszedelmes belső háborúságoknak, 
melyek később aztán mindennaposakká lettek és las- 
sankint aláásták a rettegett ozmán hadsereg belső 
rendjét, sőt az egész török despocia erejét, tekintélyét 
is.

A Szerályba érve, az anélkül is állandóan ingerült, 
szerelmi válságával küzdő és kénytelen meghunyász- 
kodásában most végletekig dühödött szultánnak első

IV .
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dolga volt: ujból meghirdetni az ősi koráni szesz- 
tilalmat.

„Forró ólom nyelésével bűnhődjenek ezentúl, 
akikre a bor élvezete rábizonyosodnék!“

Hogy ő maga is társalgóit titkon a palack dzsin- 
jeivel? Mit tesz az! Nem halandók és törvényeik fölött 
álló személy e a szultán? Kelet legkeletibb értelmé
ben vett kényűr? Nem maga Allah vonta-e ki Moha
medet s utódait a közönséges földi lények tömegéből, 
mondván:

„Oly különös szabadság a tiétek, melyet rajtatok 
kívül semmi igazhívő el nem nyerhet! Valami azok
nak nem szabad, néktek megengedtetik. És valamit 
néktek különösen megengedtem, senki bennetek vé
tekül tartani ne vakmerészkedjék!“

Egy csöpp nyugtalanságot se érzett Amurád, mi
kor a kérlelhetetlen szigorú „kati seryf“ -et kiadta! 
Csak azzal nem számolt, hogy elbolondított szpáhijai 
rég kijózanultak már a mohamedi idők fanatizmusá
ból és szolgai engedelmességéből.

Még ugyanaz éjjel forradalomba lángoltak a 
lovassági kaszárnyák. A janicsárokéi: szintúgy. A 
bőszült katonák kitódultak az utcákra és rombolni, 
fosztogatni kezdtek. A levegő megtelt feszültséggel, a 
feszültség veszélyes lehetőségekkel. Az ordítozás ter
jedt s a kül- és elővárosokra is átharapódzott. Nem 
elég! A duhaj szpáhik kicsalták háreméből a kajma- 
kám-ot s a csónakról lövöldöző bosztandzsi basi-t és 
mindkettőjüket félholtra verve, megcsúfolták.

Aztán földrengésszerű morajlással a Szerály elé 
zúdult a tömeg. Üvöltve kezdte gyalázni a főméltó
ságokat, sőt itt-ott magát a szultánt is.

A palota ablakai nem akartak nyílni. Murád még 
mindig dacolt.

Akkor a janicsárokkal s a hadi iskolákból ki
bocsátott katonanövendékekkel: az idsogtánokkal és
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asamogIáno/c-ka 1 felszaporodott szpáhik, végső fenyítő 
eszközükhöz nyúltak. Egy hadtestjük előretört. Óriás 
réztúbákon keresztül kiáltva, fölszólították a legfőbb 
birodalmi törvénytudót s egyben főpapot: a főznu/fí-t, 
hogy szálljon alá és jöjjön nyomban közéjük. Már 
pedig, ha ő a hadak mellé áll. nincs az a hatalom, ami 
megmentse az összeomlástól a szultáni trónust!

Erre végül meg kellett indulnia Murádnak.
Az erkélyajtó kinyílt s a palota balkonján meg

jelent (ki más, mint aki bajban mindég kéztől esett?) 
az összes seregek legfőbb parancsnoka: Szokolli Me- 
hemed nagyvezír, személyesen.

Fegyvertelenül jött a vén oroszlán s rendre intve 
az izgága népet, megígérte ura nevében a követelések 
teljesítését.

A szultán kénytelen volt beadni derekát. Vissza 
kellett hogy vonja azt a tilalmat, melyet, alig hat órá
val előbb, olyan dölyfösen hirdettetett.

Hej Murád, Amurád, törökök khangánja! Hol 
van már a te látszat-hatalmad atyáidnak igazi hatal 
mához képest. , !

Még álltak a trón oszlopai. Sőt tündöklőbben 
csillogtak, mint bármikor előbb. De bensejiikben 
rágcsált már a szú! Vánkosai süppedeztek.

És aki a szuvas oszlopokat elsők közt megrázta, 
aki Kelet Bálványának selyemvánkosait elsők közt 
merítette alá, magyar kéz volt az, magyar játékból! 
Egy paprikáskedvű káliói huszár bajból-hűzásáért.

Zsegnyey János rab kapitány gyújtotta lángra 
annak a lázadásnak csóváját, amiben eleinte maga se 
hitt, amiért első pillanatban megnevette volna a hír
hozóját.

Később aztán nem nevetett, se ő, se mások.
A rémület villámokkal terhes föllegei jártak ezen 

a válságos éjszakán a szorongatott Sztambul fölött.



A török nép vállát nyomasztó örökös fenyegetés
nek: az állandó perzsa veszedelemnek hangoztatása, 
a szultáni behódolás, no meg a zacskószám osztoga
tott pénz és ingyen leves, ezúttal mégis megtette dol
gát. Végezetül lecsöndesítette a fölzúdult népet.

A katonák visszatértek kaszárnyáikba, az idsog- 
lánok és asamoglánok ódáikba. Az ordítozás elült.

Jánosnak nem kellett rettegnie többé, hogy a 
zendülés továbbfajul, átcsap a szultáni háremre s 
még nagyobb nyomorúságba dönti az ő szegény, rab 
asszonyát, mint aminőben eddig sínylődött. Sőt rövid
del később azt is megérte, amire olyan türelmetlenül 
áhítozott.

A szultán egymaga jött ki a szerályi kapun!
Ambrus hozta a hírt, hogy közrendű töröknek 

van álcázva s a piac felé cselleng. A legények — 
persze — szemmel tartják, a megadott módon.

A kapitánynak akkorát döbbent a szíve, hogy 
szinte átütötte a török módi szerint való mellényét. 
Aztán olyan gyorsasággal, ahogy csak lehet, teremtek 
künn az utcán.

Beszedték a jelentéseket a vártázó legényektől.
Az utolsó — a szemfüles Lőrinc — már egész a 

szultán tőszomszédságába sündörgött. És hogy az

V
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álcázott nagyiír egy szájas szakácsot hallgatott épp, el- 
elmosolyulván a potrohos konyhaművész szófordula
tain, a szikszói fiú odahunyorított egy jelentőségtelje
set a kállóiakra s mire azok beérkeztek, már beszédbe 
is kapott a nagyméltóságú törökkel. Alkalmasint a 
politikus szakács elveit helyeselték, ami — Murádot 
tekintve — nem csodálható.

Az érdemes pecsenyesütő a trón és padisáh tán
toríthatatlan hívének bizonyult. Persze, mint afféle 
nagy-hasai ház cselédje, megszokhatta kora gyermek
ségétől az úrtiszteletet! Számára a világ az ő gazdá
jával kezdődött s a trón zsámolyánál végződött. Aki 
azontúl való, nem tekintelte földi lénynek és azt se 
állta a füle, hogy mások bírálgassák. Védte hát kö- 
römszakadtig az elégedetlenkedőkkel szemben a szul
tánt, a piacon felszökő drágaságért a zendülést, azért 
meg az esztelenül lövöldöző bosztandzsi-basit s leg
főképp az Istámbul efendi-t téve felelőssé.

— őkelme tartoznék olcsó élelemmel ellátni a 
várost és a közmegelégedésre ügyelni! Ne legyen 
Ferhád a nevem, ha ez nem így van, ahogy mondom! 
— fejezte be szónoklatát, olyan szapora taglejtésekkel, 
melyeknek hevéhöz talán a bugyogója zsebéből ki
ütköző palack is hozzájárult.. .

Bármint volt azonban, megtalálta a hangot a ha- 
sonrendűi szívéhez.

A zúgolódók vállatvontak s elhallgattak. Város 
és kaszárnyák után, a belső békesség harmadik nagy
hatalma, a piac is lecsöndesült. A szakácsok és kuk
ták kisebb-nagyobb csoportokra űnakodtak szét.

János elérkezettnek ítélte az időt a beavatkozásra.
Intett az embereinek:
— Most.. I
Maga is közelebb lapult, olyképp, hogy jól meg

figyelhesse a második énjének minden mozdulatát. 
Az ellenben sohase kaphassa őt teli látásra! És hogy

Gulácsy Irén: A káliéi kapitány II. 6
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egész bizonyos legyen efolol, megint beburkolta féi 
arcát, mint a í'ogafájós.

A kállai gyűrű észrevétlenül szorult Murád körött 
A kapitány ügyelt rá, hogy a nagyszájú szakácsot is 
velük vonzza. Rezesorrú, erezettszemű, borissza kiil 
sejű ember volt ez a Ferhád. Épp beleillett a számi 
tásába, már csak az ő második énjének tetszése 
miatt is.

Kishallal fogják a nagyhalat!
Csalétekül akarta használni a szakácsot a tér 

véhöz.
Fertály óra sem telt belé, a nyolc főre szaporáit 

kis csapat már együtt tanakodott. Másik fertályóra 
múltán pedig, ha akadt volna figyelmes szemlélő, azt 
láthatta volna, hogy megindulnak mind, közerővel. 
Az idegen török ugyan, mintha szabódnék eleintén. 
Tétovázik. Hőköl. Meg-megáll. Hanem utóbb lépeget, 
egész rendesen. Sőt mind bátrabban és mind nagyob
bakat.

Az öregvár irányába tart a kis ember-csoport. 
Nyilván a péra-i bilád a céljuk! Leginkább idegenek 
lakják. Itt épültek az európai követségek rezidenciái, 
katholikus és protestáns ima-hajlékok, meg más ilyen 
nem-mozlim szándékra emelt házak is. Egy-egy putri
forma házikó ékelődik néhol közéjük. Födélzetének 
nádhaját a meszelt fal-homlokra fésülte a szél. Gyalu- 
fcrgácsból kötött pamat ötlik ki a gerendák alul. Fent 
bogra van hurkolva a forgács, mint a lófarok. Imbo- 
lyog a szélben. A magas kerítést söpri.

Nem ok nélkül magas a kerítés! Az bizony pin
cét rejteget. A pince meg seres- és boroshordókat. 
Óvatos ember a kocsmáltató görög! Tudja, hogy míg 
a földobott alma lehull, idők változhatnak s velük: — 
szultáni engedélyek . . .  Az ő portékájával jobb nem 
kérkedni! Elegendő cégérnek a gyalűforgács.

Hát egy ilyen forgácsfonatos kalyiba előtt, meg-
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áll a nyolc jövevény. Vonják szemöldöküket a kora
délutáni nap permetegében. Kémlelődnek körül. Az
tán — egy a másra — osonnak be a kapun. Annak, 
amelyik leghátra maradt, kendővel van felkötve az 
álla. Borítja fél arcát, meg az egyik szemét. De a sza  ̂
badon maradt félszemével is tud ő néznil Hosszan 
tekint föl a felhőbárányait legeltető égboltozatra. 
Mintha társalogna valakivel? Ajka mozog. Tartása 
megindult. Majd kiegyenesűl megint s átlépi a küszö
böt. A kapu bedörren mögötte.

Nem is nyílik ki az, csak mire beesteledik és a 
vacsoracsillag kisüt. Akkor visszajön egy ember a 
nyolcból. Némi időközökkel rá: még másik öt. A nyúlt 
árnyékok, távolabb, összefolynak. Aztán — amelyik 
legelsőül mutatkozott — megint különválik. Előre 
vág. A többiek szétszóródnak. A házban nem marad, 
csupán a szakács, meg mégegv vendég.

Hol?
Nem látható. A magos kerítés eltakar mindent.
A nyolc közűi melyikőjük?
Ki tudnál
A görög, akié a kalyiba, ugyan nem firtat utá

nuk. Alszik a söntés mellett, olyan mélyen, hogy akár 
a fülébe lehetne ágyúzni. Attól se ocsúdnék.

A ház körvonalai lassanként belesüppednek az 
éjszakába. Nagy a csönd. Csak Sztambul köztisztasá
gának őrei, a kóbor kutyák őgyelegnek a néptelen 
utcán s rágódnak a kapuk elé vetett hulladékon.





VIII. RÉSZ.

A.Z ÚJ FAV0R1TA





I.

Vannak, akiket a közhit holtaknak vél. Sápadt 
az arcuk, csukva a szemük, hideg érintésű a testük, 
néma az ajkuk és csöndes a szívük. S azért mégis, 
csak látszat szerint halottak! Aki tőrt merítene belé
jük: élő testet ontana meg vele. Vannak aztán élők, 
akiknek színes az arcuk, nyitva a szemük, meleg a 
bőrük, beszédes az ajkuk s ver a szívük. És azért 
mégis halottak! A lelkűk halott, ami ellen a test élete 
sem segít.

Ilyen halottnak élő, élőnek halott volt a szultáni 
hárem legfőbb dísze, a hatalmas ozmán császár úján 
kiszemelt kegyencnője: Orsika,

Már ugyan a neve sem a régil Átkeresztelték — 
pogány szokás szerint — keresztvíz nélkül. Ügy, hogy 
valaki fölkapott vaktában egy szót, a többi meg ra
gasztotta tovább.

„Faziletli Peri**. . , „Erényes Tündér44 lett Zseg- 
nyey Jánosné új neve. Sorsa pedig: amit a háremi 
felügyelőnő alig egy órája adott neki tudtuk Hogy 
Amurád — minden törökök khagánja — a mai na
pon őt, a szultáni virégoskert egyetlen magyar virá
gát akarja legfőbb kegyében részeltetni: nejévé 
tenni . . .
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Ennyit ért hát a nagy barbár ígérete! Ennyit a 
keleti ember szava!

A „nem4*: „talán“-ná változott. Később „igen“-né. 
Az a rettenetes „talán44, ami szegény asszony számára 
a feje fölé hajszálon függesztett karddal volt ugyan 
egyenlő, ám ami azért mégis csak magában rejtette 
eddig a remény egy parányi szikráját.

Mostanra aztán ez a bágyadt remény se maradt 
többé. A végzetes kard lehullt.

De Orsika már nem rémüldözött és nem sikol 
tozott.

Fogadta a hírt, szemrebbenés nélkül,
— Beteljesedett. .!
Ennyit szólt mindössze c hírhozónak.
S azon túl engedte h y forgassák, készítsék, 

mint ez lenni szokott olya* kiválasztottaknál, akikre 
először süt le a szultáni k gy szerencséje.

Fiirösztgették is! Locsolták illatos olajokkal, fé- 
sülgették, burkolták drága selymekbe, fátyolokba.

Éjszaka lett, mire a nászpompa elkészült.
Akkor a leendő favorita elbocsátotta szolgálóit, 

megölelte, hosszan, sorsának szegény osztályosait, há
rom barátnőjét s Ossaffije után küldött.

A velencei asszony jött, sietve. Megkeskenyűli 
arcán, kékárnyékos szemén látszott, hogy kevés fala
tot, de annál több könnyet nyelhetett mostanában. 
Mozgásán is, valami titkon emésztő láz tüze érződött.

Megállt a függönykárpiton belül és csak bámult. 
Bámulta utódjának igazán tündéri szépségét s reme
gett hozzá, féltékenységében és a megalázottságtól.

Orsika akkor lassan feléfordította arcát.
Szobor merev volt ez a szép arc s valami nem

emberi kifejezésű. Sápadtsága átvilágított a kendőző
szereken is. A máskor csillogó kék szemek tekintete: 
dermesztő.

*— Ne félj, — mozdúltak a fagyos ajkak. — Csu-



89

pán azt akartam veled közölni, hogy amit régebben 
fogadtam: állom. Fiadnak atyját, csábbal, én tőled el 
nem veszem.

Ossaffije mélyre hunyta pilláit. Lábai egyszerre 
megrogytak.

Ledobbant vetélytársnője elé.
— Oh, Faziletli! — szabadult ki belőle a rettegő 

kiáltás. — Hihetek-e valóban a szavadnak?
— Felejted, hogy megesküdtem?
— De nem tántorít-e majd el, amit látsz? A ha

talom?
— Az én tekintetem már befelé fordult.
— S ha Murád bolondító italokat fog veled 

itatni?
— Kiütöm a serleget a kezéből.
■— A szultán szobája népes! — rázta fejét Ossaf

fije bús-makacsan. — Akkor is népes, ha senkit se 
látnál. A függönyök mögött: őrök mindenütt! És 
mindnél ólomgombos hurok!

— Kipróbáltam.
— Korbács!
í— Nem fog fájni.
— Óh Faziletli! — jajdult föl megint a szórón 

gatott teremtés. — Te mégis csak asszony vagy, míg 
Murád férfi és erős! Hatalmat vehet rajtad, másegyéb 
módon.

«— Akkor pedig saját feje felett törte el a pálcát.
Hogy érted . . ?

1— Nem adtál-e nekem eszközt?
A zavarodottfejű asszony azonban, nem tudott 

most kiigazodni a burkolt beszédből.
Orsika hát megmerítette hajában az ujjait.
— Idenézz!
És valami villant a kezében.
-— A tű!
De milyen tű!
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Élesre fent, mint a borotva. Hegyes, mint valami 
kettőzött ágú tőr.

— Ha illetni m er---------
— Leszúrod! — nyelt vissza Ossaffije egy vad 

sikoltást.
(Volt benne annyi öröm, mint iszonyat!)
— Inkább megölnéd, — ismételte, félig lebukj i

pillái alól, bosszújának kéjét szürcsölve. — Óh, Fazi- 
letli, te valóban nagyobb, különb vagy nálunk! 
S é n ---------- kezdem Murádot megérteni. .. En
gedd, hogy megcsókoljam a ruhád szegélyét!

Orsika azonban nem kért ebből a pogányos tisz 
teleiből.

Kiszabadította magát.
— Ne légy esztelen, — hárította el a lelkendezőt.
Másvalami lett volna inkább, amit ő kívánt!
Néhány pillanatig habozott, hogy megmondja-e

ennek az emberbőrbe bújt, szép fenevadnak, akiben 
a sértett gőg nag}Tobb mint a szerelem s a nő élőbb- 
való, mint az anya. Akinek egy szava sincs fia atyjá
nak védelmére: megtenné-e vajon, amire a vetély- 
társnője kéri?

Aztán csak kimondta:
— Éjszakára kelve, ha loccsanni hallanád a ten

gert a falak felől---------Vonj egy keresztet, abba az
irányba! így, ni! Nem lesz, aki hitem szerint temes
sen, — tette hozzá magyarázatként.

És elfordult.
— Megteszed?
Ossaffije értetlenül pillantott rá. Nem válaszolt. 

Ujjai görcsös szorításából azonban érezni lehetett, 
hogy a másik kívánhatna most tőle, bármit.

Orsika nem is akart többet ennél a néma bele
egyezésnél.

Intett, hogy befejezettnek óhajtja a látogatást.
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-— Neveld szótartónak a fiadat! A hazug ember 
nein érdemli meg a férfi-nevet, — bólintott búcsúzóul.

És Ossaffije keresztülsuhant a szobán. A függöd 
nyök zizegő szeléből meg lehetett érezni, hogy kiha
ladt köztük.

A rabnő akkor letérdelt, ahol épp állott.
— „Sionban, Isten, téged illet a dicséret és ne

ked teljesítik a fogadást Jeruzsálemben“ — kezdte 
halkan.

Majd tétova hangja megerősödött:

„Napja Isten haragjának
Végét veti a világnak . . .
Ez szavuk a prófétáknak.

Akkor — szegény — én mii tegyek?
Oltalmamra kiket vegyek,
Hol a szentek is rettegnek . . 9“

*

Szent vagy te magad is, szegény mártír-asszony, 
aki többrebecsülöd a tisztaságot az életnél! Aki fegy
verrel szállsz szembe inkább egy világrész hatalma
sával, mint hogy azon kívül, akit uradul fogadtál, 
másnak engedd át a lelked virágait!

+

Saját halotti imáját énekelte rab Zsegnyey Já 
nosné, a pogány csapdában.

„Amen(i azonban nem hallatszott.
Túlrikoltotta egy török síp éles szava.
A dob ráperdűlt a küszöbön, tompán döbögve s 

valaki félrerántotla a függöny redőit.
A háremi zenekar érkezett, hogy — régi szokás 

szerint — muzsikával kísérje a leendő favoritét a 
Nagyúr színe elé.
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— Kövess, óh Faziletlil
A Kadan Kjethuda magosra emelte ezüst szövét- 

nekét s megindult a menet élén. Az ő tisztjét képezte: 
a szultáni mátkát a padisáh legbelső terméig vezetni 
és ott a Kislar Aga gondjaira bízni. Mióta III. Amu* 
rád a trónon ült — tizedik hava — nem volt része a 
vénasszonynak ilyen beavatásban! Sőt, semminő
ben sem. Ossaffije valósággal lenyűgözte a szultánt.

És most íme, egycsapásra üt be, amire jddig 
olyan sóváran lesett az udvar.. !

A kiváltságos szerep egész megbolondította a för
telmes szipirtyót. Ezerráncú ábrázata szinte világí
tott, tarka fátyolai közül. Fogatlan szája torz vigyor
gásra nyílt, behuppant szemei pedig olyan ördögi 
fényben égtek, mintha az Apokalipszis valamelyik 
szörnyalakja elevenűlt volna meg benne.

Mindmagasabbra lóbálta szövetnekét s rövid idő 
múltán, már táncba csapolt a mozgása.

A zene közben egyre szilajabban szólt, mint ez 
különben illik is, az ilyen napkeleti bálványfejedel
mek lakodalmán. A buja, mindgyorsabb ütemű keleti 
dallam hol mélyen búgva, hol fölvisítva zúgott a pa 
lotán keresztül, aszerint, hogy a menet melyik árkád 
sor alatt s mely irányba fordult.
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Végre egy hatalmas, nyolcszögletes terembe ért a 
bokrosodott táncot lejtő, éneklő és fáklyáit hajigáló 
tömeg. A csarnok közepét pazarul faragott, csúcs- 
pilléres, színes aranyozási! oszlopok rekesztették kü
lön. Tágas belső nyolcszöget formáztak. Köztük —* 
oszloptól oszlopig és mennyezettől márványpadozatig 
— pazar, királyszín-vörös brokátfüggönyzet alkotott 
sátort. A nyolc csúcsban ugyanannyi kristályos szökő
kút porlasztotta gyöngyszemű vizét.

Ebben a teremben megállt a nászkíséret. A zene 
őrjöngése elcsitult. A tánc és dobálódzás megszűnt, 
mintha elszakadt volna valami rejtelmes zsinór, mely 
mostanig az emberek tagjait rángatta.

A csimpolyázó népség láthatólag a szentek szent
jének borzongta ezt a helyetl A Kadun Kjethuda 
is lábujjhegyen futott egyik víztartóhoz, hogy még 
topánjának bársonytalpával se üssön zajt.

Kioltotta szövétnekét, aztán megint a menet élére 
toppant és várt.

Volt ebben a hirtelentámadt csöndben és vára
kozásban valami idegszaggató! Érezni lehetett, hogy 
hiába lelték üresen a szálát, a függönyzet mögött az 
élő lénynek számtalanja lappang, kúszik s készíti elő 
az elkövetkezendő órák boszorkányfőzetét.

Orsikának szinte már az is megváltásként tűnt 
föl, mikor az egyik kárpit megmozdult s a kislar aga 
gombfejű, tohonya alakja előhimbálódzott mögiile.

A kadun kjethuda felé tartott a fél-néger ember
csúfság s megállt előtte, szertartásosan. Mindketten 
keresztbetették karjaikat a mellükön és meghajoltak, 
mélyen.

Kölcsönös üdvözlésnek számított ez a hajbóko
lás. Egyben azonban jelezte az átcserélt szerepeket is.

Majd a néger félember Orsika felé nyújtotta 
nyirkos érintésű kezét. Szívós pióca-ujjai az asszony 
bal csuklója köré fonódtak. Megragadta és a nyolc-
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szegleti! biborbaldachin irányába lendítette, azzal a 
különös, szaladó járással, melyet a szultán közelében 
a palotai szokástörvény előírt.

Orsika nem is szegült ellen. Ment, amerre von
ták. Még a sátor közvetlen közeiétől se torpant visz- 
sza. (Pedig a muzsika megint rábődiilt, jelezve, hogy 
a nagy események most értek fordulópontjukhoz!) 
Haladt, mint akit saját végzete igéz. Csupán a tekin
tetét sütötte le.

Nem akarta pillantására méltatni azt a férfi
nevet bitorló hitványt, aki levegőbebocsátott szap-? 
panbuborék módjára játszott a maga szavával! Nem 
akarta látni a Szörnyet, aki elnyelni készül az ő 
egész boldogságát, életének minden reményét! És 
végül, nem akarta látni azt az élő embert, aki halottul 
marad itt, az ő tisztaságát védő keze nyomán . . .

De ha nem nézett is föl, a szultán kereveten 
nyújtózó alakjának körvonalai a való dolgok bizo
nyosságával futottak szemébe. Föl tudta fogni Murád 
intését, ahogy az — parancsolólag — a szófa lábánál 
fekvő selyemvánkosra mutatott és megindult felé.

Meglepő volt a szépsége így, kövült arcával, büsz
kén fölvetett mártírfejével. A sátor szegletein álló 
ezüst füstölő urnák illatterhes, szivárványszínt por
lasztó fényében valami meséből idetévedt álomkép
nek látszott inkább, mint földi asszonynak. Útját 
virágszirmokkal hintették föl és virágszirmok hull
tak rá a sátormenyezetről is, mikor elfoglalta a szá
mára parancsolt helyet.

Most egyszerre taps-jel csördült. Tudta, hogy 
csak a Kislár Agától eredhet. S erre már odafordult. 
Hiszen a szultánon kívül egyébtől nem tiltotta el a 
tekintetét! (Látnia is kellett minden körötte történő 
mozdulást, ahoz, hogy védekezni tudjon!)

De mindössze egy villanás volt ez a tekintet. Míg 
rádöbbent arra a sereg kibontotthajii, rózsakoszorú-
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zott homlokú indus bajadérra, akiknek ez a koszorú 
és sörénypalást képezte: — egész ruházatát. ..

■ Akkor egyszer mégis elhagyta a nyugalma.
Fölkiáltott, a tisztaerkölcsű magyar udvarház 

leányának szégyenkező kiáltásával és arca elé kapta 
két tenyerét. Nem látta meg az aranytálakat se, me
lyeken Dél legritkább gyümölcseit s a szultáni édes
ségmester — a Ualvagis Basi — remekeit kínálgatták 
neki. Csak akkor bocsátotta le megint a kezét, mikor 
a zene megszűntéből megtudta, hogy az orcátlan tán
cosnők kitakarodtak a sátorból.

Ám egyben azt is megértette, hogy most az ő 
nagy órája következik!

Kivonta hajából az élezett tűt.
És valóban .. ! Sejtelme nem csalt. A következő 

percben heves érintést érzett Nyomban rá, erős rán
dulást.

A heverőn nyugvó férfi kapta el s vonta hirtelen 
maga felé.

Az italokkal rakott szofra fölborult. Az edények 
fülsértő csilingeléssel zúzódtak porrá. S a megrohant 
áldozat ujjai közt megvillant a hidegfényű eszköz.

— Jézusom, állj mellettem! — futott ki a fohász 
összeszorított fogai közül.

Jobb karja fölemelkedett, készen lesújtani.
Azonban, nem sújtott le.
Ehelyett egész testében összerázkódott, mint 

akin delejes ütés csap át.
Széternyedt ujjai közül kihullt az életontó esz

köz.
Hogyne .. !
Hiszen végső szorongatottságából fakadt szavára: 

egy másik válaszolt! Elfojtott bár, az is, de éppolyan 
tisztán kivehető, mint az övé. Éppolyan érthető és 
éppolyan: — magyar . . !

— Orsikám! Édes feleségem!
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— János!
A rab asszony csak bámult, örömháborodott né

zéssel. Nézett, míg a megösmerése bizonyossággá erő
sült. Míg elbágyadó szeméből ki nem fogyott a meg
váltó csuda látása.

Akkor aztán már szabad volt megengedni annak 
a büszke főnek is, hogy lehorgadjon, mint a túlsók 
napban fürdött virág. Meg lehetett engedni a roskadó 
lábaknak, hogy elomoljanak, a viselhetetlen öröm 
súlyától.

Nem jött hang többé.
Orsika ott hevert, aléltan, az ő legdrágább rabtar

tójának lábai előtt.
Óh, ha az most föléhajolhatna: karjaiba kap

n i.. ! Csókjaival halmozni.. I Micsoda halottat is 
fölébresztő csókok lennének azok! Micsoda kárpótlás, 
a kiállt szenvedések után! És: mekkora esztelenség! 
Könyelmű fölidézése olyan újabb veszedelmeknek, 
melyekből egy is elég volna: halálos halomba dön
teni a vakmerő tervet.

Nem azért tört be a lehetetlenség birodalmába az 
a kemény férfihomlok, hogy tetézni segítse a sorsnak 
két élet nymorúságát! Hanem, hogy eltávoztassa lég-* 
alább annak feje fölül, aki számára maga a szerelem 
is csak kagylóba rejtett, titokzatos gyöngy volt még, 
szűzi lelkének oltárvánkosán!

A két fénylő barna szem nézett még néhány pil
lanatig, az elomlott, édes fehérségre. Aztán már látta a 
követendő utat.

Okosság és áldozatos önlebírás, rakták annak 
határköveit. . .

A henyélő nagyúr elfordította tekintetét a meg
vesztegető képről. Tapsolt. Mire a szolgák elősiettek, 
már az elérzékenyülés utolsó felhőfoszlánya is eltűnt 
arcáról. Dölyfös volt megint és kegyetlen az a moz
dulata, mellyel az összerogyott nő felé intett.



—- Vigyétek és vessétek ki a Szerály kapuján! 
Ez az asszony! allat nem vaio hárembe! Nehézkórosl

Nem érzett Zsegnvey Jánosné a durva vonszolás- 
ból, semmitl Az üíődést se érezte, amivel egy halom 
kőre terült.

Angyalok vitték őt most a kötényükben, csoda
világból mégcsodásabb szabadulásba!

Ö7

Veszélyes kaland volt ez! Aki rámerészkedett, 
fejével játszott s ha száz élete lett volna: mind a száz
zal. Óvatos ész, körültekintő szem kellett hozzá! Hű
séges. önfeláldozó, sárkánytejet-szopott bátorságul férfi. 
Huszár. Magyar ember . . .

A história persze — nemigen fogja emlegetni! 
Lehet, hogy észre se veszi senki a turpisságot, azokon 
kívül, akiknek pedig megvan minden jó okuk a hall
gatásra . ..

Adja a Teremtő!
Klio szekere afelől ugyan görgedezhet vígan, toa 

vább, a História évezredes ösvényén.
Mi egy éjszaka a népek történetében?
Semmi.
Két ember sorsában: kárhozat, vagy üdvözlés.

, Gulácsy Irén: A káliói kapitány. X  1





IX. RÉSZ

A BÉCSI KIRÁLY KAPITÁNYA.





I.

Lápispatak bizonyára nem valami főhely a 
büszke városok rendjében. Mégcsak nem is város. 
Csupán egy kis község, Sárosmegye déli részén, ahol 
Tolnamegyének veti hátát. Hanem ha kicsi is a fé
szek, annál szemrevalóbb! Környéke festői. Hegy- 
völgyes. Mindössze a Tarca folyócska tekenőjében 
enyhül búzát is megtermő szelíddé. De itt se lapul el 
annyira, hogy ne kínálkoznék egy derekas halom, 
melyre urasági kastély volna építhető. Kell a domb 
magoslata! Védettebb lesz vele a hajlék a mindenféle 
rablókalandok ellen, melyektől a magyar udvarhá
zaknak — hódoltságbeliek vagy se — annyi okuk 
van manapság tartani! Főképp mióta — lepergett 
Szent András havában — a bosznai basa megint az 
országba tört. Az ilyen rezdülés köztapasztalatúlag 
végighullámzik az egész haza földjén. Lovat ád az 
unatkozó basa-népség alá. Hát jó, ha hátát födve- 
tartja ki-ki I

A lápispataki halmon épült kastélyt — némi 
hozzávaló toldalékkal — a nemes Zsegnyey-család 
uralja, több mint száz esztendeje. Valami túlnagynak 
nem mondható. Ám kisebb termetében is, célszerűen 
egyesíti e daliás kor minden kívánalmát. Előtte tüs- 
kös bozót, első ijesztő a behatolni próbáló, garázda
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szándék ellen. Majd rendes vizesárok gyűrűzi körül a 
dombot. Amit mulaszt térfoglalásban, pótolja mély
ségben. (Lovas embert elborítana benne a víz.) Aki 
ördögadtának pedig ez sem elegendő, kilábolva, a 
„latorkert“ - be fog csöppenni s fújhatja bezzeg kör
meit, a különféle ravasz védőeszközök hasgatása után!

Szerencsére nem minden beirányuló szándék go
nosz. Igaz, hogy a békés járatú jövevény nem is az 
árok mentét tapasztalgatja, hanem nyiltan szemtől 
kerül. Odaverdesi a tölgyfagyámolú, bálványos, tőke- 
záras kapu táblájához a róla lefüggő kalapácsot. Az 
ilyen utast megkérdi a porkoláb, hogy: „mi járat
ban44 s — kellő válasz esetén — félretolódik bentről 
a vasdorong és a serpenyőkön forgó kapu megnyílik, 
szépen.

Azért azt ne higyje valaki, hogy most mindjárt 
a kastélynak futunk!

Dehogyis!
Jobbkézt a sáfárépületeket szokás építeni, ma

gyarosan, sövényből. Fa-gyámolokon nyugvó borjú
tartó pajtákat, tapaszos marhaszállásokat, szénás 
arborákokat. Balfelől a pásztorházak sokasága vi
dítja a szemet. Bogárhátukra könyököl a csűr. Zseg- 
nyeyéknél három kármentője is van s polyvatartó 
fiókjai. Búza-garat. Szérűk. (Látszik, hogy módos az 
uraság!)

Maga a „palota" a főrészben emelkedik, több 
kontignációsan, pagonyosan. Sárgára meszelt falai
nak — már puszta megpillantásánál is — derű szállná 
meg az ember szívét, ha a legfelső rend téglahíjjaiból 
s a szakállszárítóvá alakított donjon párkányáról, tarac^ 
kok csövei nem meredeznének elő. így aztán jól esik 
visszabocsátani a tekintetet a kastély tövében békésen 
elnvujtózó virágos kertre, színesen gyontározott file- 
góriáival. Szép látvány lehet tavaszi s nyári évad 
alatt a sok tarka jácint, tulipán, nárcisz, szekfű, ba-
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zsarózsa! Mert ennyit mégis köszönhetünk a török
járásának! Egész csomó, eladdig ösmeretlen virágfajt 
honosított meg nálunk. Jeles kertész a mozlim!

A gonddal cirkalmazott ágyakra könyököl ki a 
palota faoszlopzaton nyugvó tornáca. Itt ülne össze 
a család, ha ugyan egybe tudna gyűlni a mostani za
varos időkben.

Kertből folytatódik a gyümölcsös. Hát ebben is 
felötlenek különféle, eddig ismeretlen fajok, mikorra 
idejük érkezik. Ezek se voltak, ameddig török nem 
volt! Se „török-bors", a veteménynéműek közt. Mink 
paprika néven vettük át és úgy hozzábarátkoztunk, 
éppen mint az utakat szegélyező, kedves akácfához is, 
mely szintén idegen szerzemény.

De az aszalóházak találmánya megint színma
gyar. Méhes, sernevelős-ház, leguminás pince társul
nak hozzá. Tartogatják a kincseiket.

Kinek, ugyan? Minapot leszámítva, nemigen ké- 
redzett be itt a kapun vendég, már hónapok óta. 
Azoknak is első, ami megütötte szemét: a palota 
oromzatáról búsan lefüggő zászló.

Ha csak közönséges címeres zászló lengene kint, 
ez — a korszokás szabálya nyelvén — azt jelentené 
az országúton járókelőknek, hogy itthon a castrum 
ura. Ám hogy fekete a zászló, ez meg azt panaszolja, 
hogy nincs többé honn senki számára, e földi téreken.

Biz’ ott jó Zsegnyey László nemzetes úrra rá
ejtette szárnyát az elmúlás angyala, kilenc nap előtt. 
(Épp Karácsony havának első napján!) Mostantól a 
kastély-kápolnában, időleges koporsójában hanyatt- 
fekve várja, hogy a ceremóniás temetőlevelek szét- 

* repüljenek s a kőfaragók, énekmondó deákok, címer- 
vetők és egyébszőrű mesterek elkészítsék utolsó pom
páját. Az 1570-es évek táján, bele szokott tartani néha 
nyolc-tíz esztendőbe is az ilyen készülődés, míg való
ban elföldelésre kerülhet a dolog. De legalább aztán



megvan a látszata! Némely gála-temetésre akkora so- 
kadalom gyűl, hogy szandzsák-bég uraimék is orrot 
emelnek rá és titkon iratos kémekkel szimatolgatják, 
ha vajon nem lázadásra seregük e a sok gyaur?

No, majd lenyugszanak őkelméik! Ami meg 
László urat illeti, az se türelmetlenebb, mint a többi 
halott. Ha kell, akár a Dies lrae bekövetkeztéig is, 
ráér kivárni sorát.

Más lapra tartozik, hogy ily szokások mellett, a 
gyász állandó lakótársul költözött a lápispataki por
tába. Zene, vígasság nincs többé. Lábujjhegyen jár
nak a cselédek is, amin különben a ház urán kívül 
van még egy jó okuk. Az évtizedek előtt asszony nél
kül maradt kastély úrnő-helyettese, a derék Semsey 
Sára. Igen elővette a koros dámát szokott baja — a 
csúz — s hozzá az ő legdrágább ellenségének elköl
tözése.

Nincs mit megütközni az egymásnak ellent
mondó szavakon! Mert csak látszat szerint való az 
ellenmondásuk Valóságban — a lefolyt esztendők 
alatt — úgy elmérgesedett a viszony a két egymást 
szerető atyafiságos öreg közt, hogy hiába egy-födél, 
szólni se szóltak egymáshoz. Papirosra vetették in
kább, ami közlendőjük éppen került.

Ezek a dirib-darab cédulák ott forogtak most a 
medvebőrös nyugvópad szélén, egy nyúltárnyékú, 
fiatal asszonyka kezében.

— Olvasd, Orsikám! Hadd halljam, lelkem! —* 
nyűglődött a matróna.

— De nem búslakodik el tőlük kegyelmed?
— A rossz is jól esik, ha ő származtatta rám!
Ifjú Zsegnyey Jánosné hát, különfogott egy cédu

lát, találomra.
— ,,Te Isten egvigaz valójában megbódorodott 

és eretnekségedben dórén hibbangató lelki inaszakadt 
asszony!** — futott ki száján a megszólítás.
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El is ijedt tőle!
Az úrnő azonban nem vett tudomást róla.
Intett, a faggyas ruhákba kötözött kezével:
— Ne hagyd félbe, lányom!
Így a menyecske újból nekikészült:
— „Megmutaltatik semmirekellőnek lenni a te 

tudományod, nemcsupán hitbéli tekintetben, hanem az 
földi répának vermeltetése környül isi Mert mi dolog 
úgy-e, hogy egyremásra vetteti az répákat a te téven- 
gések porában vájkáló kezed, holott külön-különb ere
detű és természetű répák vágynak ott, a leguminás 
pincegádor előtt? Ezért ajánlom, térj balga eszedre, 
minekelőtte az ördögök pányvára kerítenek s külön 
vermeltesd nékem az marharépát, nagyot és koránérőt 
s megint külön a főztembe valósit!14

De már erre a kíméletlen üzenetre igazán elhűlt a 
kisebbik úrnői

Szomorkás kék szeme tágra nyílt.
— Rosszul olvastam-e? — ámuldozott.
— Nem, nemi — lógatta fejét Sára, tagadólag.
S két mogyorónyi könny gördült végig nagy, nyílt 

orcáján.
-— Vedd a másik cédulát! Olyan ez így, mintha a 

valóságot élném .. !
No, ez a cédula se leit az előzőnél különb.
E sorok álltak rajta:
— „Ha kedved tartja hányni-vetni, ahova csípős 

nád volna való neked: én nem bánom! Ám ha máskor 
patika-füvek válogatása közt, eretnek zsoltárokat vak
merészkedsz nyihorászni fennyszóval, az én igazhitű 
ablakom alatt, bízón kint termek a te részeidnek vir
gáccsal megpritskéltetésére! Miértis ajánlom, ne kan- 
csalogj köröttem, ki az Egyisten igaz leheletét szívom 
s fúvóm, hanem oldalogj magad pajtája felé, hová 
majd az válogatnivaló többi fűszerszámokat is bévette- 
tem neked!"
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— Jóságos Teremtöm! — szörnyedt fel Orsika, 
ölébehullatva, levelestől a kezét s szánalommal tekintve 
Sára asszony szemébe. — Be igen kiforgathatta atyánk- 
urunkat a betegség, hogy ilyen írásokkal trak táló 
zott.. ! Sokat szenvedhetett az oldalán kegyelmed! So 
kát kellett megbocsátania!

— Hát hisz . .  I Ami azt illeti---------
A jó öreg zavartan forgatta félre arcát.
Aztán csak megkeményült. Sőt, mintha valame

lyes büszkeség is lobbant volna, fakó két szeméből:
— Ügy igaz, hogy én se maradtam adós^ a mi 

drága angyalunknak, lányom! — vágta ki elszántan. 
— Nem esett afelől semmi kár a szeretetünkben!

— Hogyan.. ! Kegyelmed is postázott?
— Vedd azt a legalsó cédulát! Olvasd!
így kívánták, így történt.
Ez állt a levélben:
— „Vén makutyi, asszonyimádó! Bálványozásod

ban eszelősen trombitáló elefánt! Mikor agyaraidat 
ellenem csattogtatod, fülembe felgyött, hogy bűnökben 
fertéztetett bendődet főzőrépákkal akarnád tömni e té
len; kit hogy megérj, magunk imádatával jól imádkoz
zunk, mindketten! Nem répa való már a te lvukado- 
zott, gonosz pápista csontjaidnak, kiken fütyülve sza
ladgál a szél! Hanem tyiikbéli takarmány s könnyű! 
Ezért én, igenis, egybevettetem mind az répákat a jó
szág számára, úgy tudd! S orrodat többé konyhám dol
gába ne verd, holott karikával vonyhatnád vissza .. !“

Nem olvasott tovább a menyecske. Félresöpörte 
az egész csúfos levélhalmazt.

Bántódottan vonta szemöldökét.
— Hogy bírt kegyelmed ennyi ócsárlást összehor

dani?
— Hiszen: nini..! A prédikátorunk is kezemre

járt!
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— És apánk urunk . . ! Aki mindég kurtoáziával 
adózott az asszonyi rendnek .. !

— Annak meg a káplánunk segélt.
— Hát a lelkek pásztorai se nyughatnak?
— Azoknak kötelességük csak egyszer igazán, a 

való utat keresni!
— Mikor a pogány a nyakunkon?
— No, — sújtott le az úrnő s ezúttal igazán inge

rülten. — Ügy tudd, hogy ha férfi lennék és kard ver- 
desné az oldalam, mielőtt a török ellen szállnék, én is 
egy pápistát ontanék meg előbb! Mert a kontyos meg 
se ösmerte a szent kinyilatkoztatást. De ezek megös- 
merték és gazúl meghamisították.

— Igen, a reformáltak! Ügy faragták a hit szent 
matériáját, mint szabó a rázsa-posztót! Ahol bő: elszű
kítem. Hol meg szűk: kinnebb hagyom.

Ki tudja, hová fajul még ez az eszmecsere, nevelő
anya és dajkáltja közt is, ha Orsika ideje-pillanatában 
rá nem eszmél, hogy ami fölött olyan kész volt pálcát 
törni, észrevétlenül belesodródott már — íme — ő is, 
a vallásbeli patvarkodásba! Lám, a kornak kijáró tisz- 
teletes alázatról, a betegnek dukáló kíméletről is, majd 
megfeledkezett!

Elszégyelte hevességét és letérdelt a harciasán ha
donászó dáma elé.

Odamosolygott neki, könnyek körül:
— Hát akkor rajtam kezdje az öldöklést, édes 

nevelőanyám! Mert, hogy ne feledjük: pápista vagyok 
én is . . .  S épp a kegyelmed áldott keze tartott meg 
azon a hiten, amire születtem. Konfirmációs ruhámat 
is, ki varrta, úgy-e?

Választ azonban nem várt ifjú Zsegnyeyné. Mi
előtt a könnyei végleg kitörhettek volna: huss! Ki, a 
föltüzelt levegőjű szobából.

Gyorsan subácskát rántott, nyusztprémes bretra- 
süvegét fejére, jól bélelt henger-karzsákba kezét s át-
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haladt a sáfárházak közt, a virágcsárda mellett, a dísz 
kert felé.

Nem tudta a bohó, hogy amivel itt, a hajdan békés 
falak közt szembeütődött: világjelenség, mely rajtuk 
kívül egy egész földrészt nyomorítI A háborúk szenve
déseinek szokott velejárója. Bűnbak keresés. Ragályos 
betegség a lelken, mint pestis a testen, ö  szegény csak 
azt érzte, hogy valami megváltozott, nincs rendjén. 
Valami fáj, sajog belül. Űj ütődés érte, azok után, ami
ket szenvedett.

Óh, pedig mennyit, mennyit szenvedett..  !
Magábavéve, az a hat és félheti vándorlás, a nagy 

messziségből, szekéren, lóháton .. ! Fagyos utakon, já 
ratlan vízmosásokban, hogy gyenge tagjai meggémbe- 
redtek, megzúzódtak a hidegben s a kíméletlen zökke
nésektől.

— Hagyján ez is, — sóhajtott föl, a gonosz emlé
kekre.

Hanem amit a lelke kiállt! Felösmerni az ő oltár- 
nál-hitelt szerelmesét, akin lelkének egész rajongásá
val csiiggött! Hogy megint külön kelljen hasadniuk, 
mint mindig, valahányszor a sorsuk ösvénye egybesza
kadt! Otthagyni a szeretett férfit, az érte vállalt kocká
zatok prédájáúl. . !

Ugyan hogy is bírta ki?
Tűnődve állt meg. összeszedte értelmének minden 

erejét, hogy valahára tiszta képet alkothasson arról a 
percről, mikor — alig megízlelt öröm után — megint 
rászakadt a nagy árvaság. Tudni szerette volna: hogy 
került ki a hárembörtönből?

Ennél a pontnál azonban, mindég elakadt az em
lékezete. Föl kellett adnia a harcot és ott folytatni az 
édes-keserű emlékek fűzését, ahol a kállai huszárok 
rátaláltak. A Szerály kapujánál, egy kőrakás tetején. 
Eszméletlenül rakták egy perzsasátoros szekérre.
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(Áléit lehetelí nyilván már előbb is, azért nem tudott 
a vele történtekről!)

Sztambul kapujáig szemét se igen nyitotta ki. Igaz, 
hogy nem is nagyon költögették! A derék kállai fiúk
nak csak könnyebbségül szolgált, ha nem a város kí
váncsi népe közepeit üt majd neszt a siránkozásával, 
mikor az élők világába ébred.

— így is meggyűlt velem a bajuk! — gondolta, 
visszarémledezve azokra az órákra, mikor egyre a Sze- 
rályban képzelte magát.

Alig lehetett meggyőzni, hogy nincs mitől tartania 
többé! Akkor meg azon háborgott, hogy vigyék vissza 
az urához! Osztozni akar a sorsában! Sikoltozott Kért. 
Fenyegetőzött. Csak arra csillapult, mikor elmagyaráz 
ták neki, hogy milyen veszedelembe dönthetné mind
nyájukat, a visszatérésével! Sőt Jánost, egész bizonyo
san el is veszítené! Hiábavalóvá tenné a nagyszerű 
áldozatot, ő  mostantól fogva úgy szolgálhatja legjoh 
bán az ura szándékát, ha az értevaló gondtól megsza
badítja. Ha bevárja otthon, a fészkükben, míg vissza 
tér. Mindnyájan ezen fognak munkálkodni!

A kemény fogadalomra — végre — megcsönde- 
sült és viselte ellenszegülés nélkül a pórias köntöst, 
amit számára készítettek s a szerepet, amit ráosztottak.

Idegenek előtt Illés feleségének vallották a kállai 
fiúk, önmagukat pedig perzsa sátorkészítőknek, akik 
rendelt szállítmányt visznek Eminder, a szolnoki bég 
udvarába. így érték el a honi földet, bár megrövidített 
úton, de kétannyi törődés árán, mint Sztambulba 
menet.

Rábólintott az elsuhanó emlékekre:
— Így volt ez! így .. !
És vontatott léptekkel bandukolt tovább, a dísz- 

kert kanyargó ösvényén. A cipreszus-liget mély csend
del övezte körül. Csak elvétve koccantak, fagyosan, a 
gallyak, ahol hozzájuk súrlódott. Korán beköszöntött a
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tél, itt, a hegyek-dombok közt! A hó már Szent András 
havában lehullt s a szemcsés kristályok most hideg 
fénnyel sziporkáztak a délelőtti napsütésben. A födet- 
len maradt, edzettebb díszcserjék üstökéről, hosszú 
szakáll módjára függött a jég. Görnyedhátú, vén tör
péknek látszottak így, akik a pihenő föld szívedobogá- 
sát hallgatózták s közben megdermedtek. Néhol egy- 
egy karcsú surján-fa felébe repedt és előrehajolt fél 
törzsével, a szokatlanul bőséges zúzmara terhétől.

— Ni, ezek meg itt valóságos tündérlányok .. I 
Azon kapta magát Orsika, hogy míg kezdetben fá

sult közönyösséggel járkált, amerre az út épp fordult, 
most percek óta áll már egyhelyben s tágranyílt szem
mel — gyönyörködik. Az élők tulajdonságaival ruház- 
gatja föl a látott dolgokat, mint hajdan, letűnt gyer
mekéveiben! És hogy ez az önkéntelen képzelet-játék: 
— jól esik neki. . .  Fölkavart emlékei lecsitultak, fáj
dalmas lelke föloldódott, észrevétlenül.

Elcsudálkozott a változáson: a csöndes, fehér kert 
ajándékán. De elfogadta. És mostantól tudatosan foly
tatta azt a gondolatfűzést, ami a természet néma beszé
déből indult, hogy ott folytatódjék, az ő kétségektől 
zaklatott lelkében. Maga elé varázsolta a képet, ami
lyen ez a kert lesz majd, nyarat szakán! Aztán még 
tovább hatolt. Megtárta búszántott lelkét egy újabb 
magvetés, egy újabb biztonságtermő gondolat előtt:

— Mért egyedül a lélektelen teremtmények telére 
következnék boldog Június? Mért adna Isten ekkora 
előnyt nekik, az ő lelkes és érző teremtményei felett? 
Ha ez így volna, hol maradna a gondviselői jóság és 
igazságosság?

— Nem, — ingatta meg fürtös fejecskéjét, benső
jén átlangyosodó, jó s egyre növekvő bizakodással. -— 
Lehetetlen, hogy épp csak az ő életük zord évadja 
lenne örökkétartó, a természet nagy fölváltakozásainak 
elleneszegülő! Mit vétettek, hogy rossznál, csapásoknál
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egyébben sohase legyen részük? Végre betelik a pohár, 
lejár a próba! Utolsót fordul a fekete sorskerék. Bekö
szönt a kikelet, melyet neki — igen — kötelessége lá
bon bevárni! Bízni a Teremtőben és bízni a szeretett 
férfiban — élettársában — tovább! Vállalni a ráeső 
részt s ha le-ledöntenék gyarló csüggedések — mint 
most — megrázkódni és megújból talpraállni.

Igazat szóltak a derék kállai fiúk! Nem siránkozó, 
elborult lélekre lesz Jánosnak szüksége, ha egyszer 
visszatér! Se púpozott sírdomb bánatával nem fizethet 
a roppant áldozatokért, melyeket szerelmes társa érette 
hozott. Vidám, továbbküzdésre vértezett asszony kell 
hogy várja, az otthon küszöbe előtt és — az is fogja 
várni! Megfogadja, még itt, ebben az órában.

— A kert legyen a tanú!
Könnyek lepték el szemét. Átfűtötte a boldog elra

gadtatás.
Volt már: célja .. !
Legott eltökélte, hogy kék liliomokat, sárga szarka- 

lábakat fog majd nevelni itt, ha a tavasz beköszönt. És 
sok violát! Főleg rozmarint. A szerelem virágát.. ! Ér
zőkét, rezedát, fárakúszó hajnalicskát is vet, hogy mél
tóképp örökítse meg fogadalmának helyét és hogy tér
dig járhasson illatozó szépségben az ő hazaszálló hőse 
mikor — megvívott harcok után — végre üt a boldog
ságuk órája.

— Én uram! Be nagyon szeretem is kedves ke
gyelmedet! — mosolyodott el, önmagára csukott pillá1* 
alól.

És lassan megfordult. Templomi áhítattal tért visz- 
sza a békétlenemlékű házba.



Sára asszony nyugtalankodott nuír. Nem is feküdt. 
Készre öltözve üldögéli a medvebőrös pádon. Aggódta, 
hogy nem vonakodik-e ki, valamilyen ürüggyel, Orsika 
a közös étkezésből? Meri ha igen. akkor igazán meg* 
neheztelt. Mélyen fájlalta volna. És mialatt a másik 
odakiinn viaskodott önmagával, ö is erősen föltette, 
hogy a nevelt leányával nem patvarkodik hitbeli 
ügyekről többé. Van elég, ami eméssze az Istenadtát!

Az ajtónyitásra nagyon megkönnyebbült. Mellé- 
ölei te kedvencét a lócára.

Kgy csöndes szembemosolygás volt a béke-trakta, 
kézcsók, homlok-csók a szigillum A nap benvilazott az 
ablak halszegletes, ólomba pántolt, apró üvegtábláin s 
körül láncolva a falak vadász-zöld színű posztó-szuper- 
láíján, ódon bútorokon, megállt az ölelkezők feje 
fölött.

Sára asszony nyeldeste még egy ideig a könyeit. 
Aztán csak megindult a históriázás. Ebédig ráértek Az 
öreg kikövetelte mind .kai a részleteket, melyekkel 
Orsika — érkezésének első törődöttségében — adósa 
maradt. Érdekelte minden, abból a titokzatos, idegen 
világból, honnét a neveltje olyan csudával határos mó
don szabadult. Utóbb persze, élűiről kellett kezdeni a 
mesét.

II.



De látszott az asszonykán, hogy örömest enged a 
kívánságnak. Hisz’ azoknak a históriáknak mindegei
kéből a szeretett férfi dicsősége nyilatkozott Okos
ságának, szerelmének, hősiességének fénye verődött 
vissza, mint tükörből. Ahol meg valami rossz fordu
latra került a sor: ott sem ejtette el többé a bátorságát. 
Megtalálta a kellő, nyugtató szavakat, míg a dáma be* 
telt, végezetül.

Akkor szerepet cseréltek.
Most meg ő kérdezősködött.
— Hát itthon .. I Hogy s mind, mióta elszakad- 

tünk?
— Láttad! — fakadt sóhajra Sára asszony. —» 

A mi gyászos históriánk a palota ormán lengedezik .. I
— Osztályt kérek belőle. De azon kívül!
— Egy gondolatot tápláltunk, a drága halottal. 

Urad szabadítását. Mert, mint mondtam, téged elve
szettnek kellett tartanunk. Ki hitte volna, hogy pogány 
háremből . . ! És hozzá töretlen virágként..!

A válasz többi részét elnyelte a jó Sára. Nem illet
tek volna azok, mégse, egy olyan menyecskéhöz, akj 
csupán az abrincsos gyűrűje szerint asszony .. !

Kis szünet után, az úrnő továbbgördítette a mese 
kerekét.

— írtunk, — legyingetett. — Küldözgettünk Pon- 
ciustól Pilátusig. Majd hogy így lábról estünk: sáfár 
uramat mozgattuk. Oldódott a zsák! Ment a pénz! Ment 
Bécsbe, Budára. Biztattak innen is, túlról is. Ám az 
eredményt magad tapasztalhattad . . .  Legföljebb azt 
nem tudhatod, hogy mind elúszott, amit az idei aratá
sokon bevettünk. Makovica zálogban. Bodony zálog
ban. Somost alig pár hét előtt cserélte fel a boldogult, 
egy kisebb birtokért. Csak semmi.. !

— Talán a kezdet volt hibás! — vetette ellen a 
fiatal asszony.

Guiácsy Irén: A káilói kapitány. U. 8
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Szerinte nem a bécsi királynál és nem a helytartó 
basánál kellett volna kezdeni, hanem talán ott, ahol a 
derék kállai huszárok. A török váltságpénzen. Keleti 
szabású nép a török! Ha százszor törvény is nála, hogy 
„szultán rabja csak fej fő ellenében váltakozhassék“,
— túlteszi az magát minden törvényen, mikor aranyat 
kínálnak neki!

Sára asszony kenetteljesen rezgette csótárját.
— Én is erre véltem. Egész elbúslakodtam már, 

hogy annyit fecséreltünk, míg az én Mírám meg nem 
nyugtatott.

— Kicsoda?
— Hát a Jaromir. Ja persze! Hiszen te nem ös- 

merheted! Add ide fiam, no, azt a krakkai időmutatót, 
a tálas pereméről! Abba bele van írva az egész neve. 
Így, könyv nélkül, mindég kiforgatom!

Meglett a kívánság.
Az öreg hölgy eltartotta— jó távolaskán — ma

gától a kalendárium-könyvet s összecsücsörítette pár- 
nás ajkait.

Roppant fontos képet öltött.
— Chelcic. .. Cselcsics! — betűzte. — Az, az, a 

bagoly rúgná oldalba! Mindég kimarjul tőle a nyelvem!
És gyász ide, gyász oda, kifelejtkezett belőle egy 

kurta kis nevetés.
De Orsika nem vett részt a vidulásban. Valahogy 

furcsába, hogy a nénje olyan bizalmas lábra ereszke
dett egy idegennel.

Nem is állta kérdés nélkül,
— Aztán ki légyen az a Cselcsics Jaromir, édes?
— Azt ne hidd, hogy valami szedett-vedett nép

ség! Főember biz’ az! Derék morva úr. Rueber János 
császári helytartó alatt kapitánykodik, Kassán. Anyja
— ha jól tudom — bárónő . . .

Ebből azonban még mindég nem lehetett kiérteni, 
hogy mi módon verődtek egybe. Míg végre kiderült,
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hogy Prépostváry, káliói vicekapitány uramnak kö
szönhető az ismeretség.

— Beverte őket egy pogány felhőszakadás ide, 
Lápispatakára. Itt éjszakáztak nálunk. Akkor szeret
tem meg a nyájas beszédjéért! — rezgette tokáját az 
öreg hölgy.

Majd hozzáfűzte:
— Most ő ragadta kézbe a mi szegény Jánosunk 

dolgát. De psszt csak .. ?
A faggyas kendőbe burkolt kéz egyik ujja figyel- 

meztetőleg bukkant elő.
Nyomban rá, Sára örömpirúltan bólintott:
— Ügy nézem, farkast emlegetünk!
Valóban, a kapu felől lódobogás közeledett. A tor

nácnál megszűnt, hirtelen. Hallatszott, amint két sze- 
kernye-csizma letoppanik. Kevéssel rá már a lépések 
is kivehetőkké váltak, ahogy urak-háza felől az asszo- 
nyi szállás felé dökrettek. (Mert szigorú szokás minden 
rendes úri-magyar portán, hogy külön lakozzanak a 
két nemen lévők!)

Az öreg Sárában ezzel meg is szűnt minden két
ség.

— Az no! — izgúlt. — Hát igazán az én Mírám! 
Add ide lányom hamar, a jobbik féketőmet! Tiszteljük 
meg a látogatót. A konyhára kiüzenni se ártana! A le- 
móniás levet el ne felejtsék a tehénhús-pecsenye mel
lől! Gyömbérrel megtrágyázzák, megsavazzák, bebor- 
solják, mindenestül!

De a kommandírozásnak vége kellett hogy sza
kadjon.

Egy kemény koccantás és belülkerült az maga, 
aki végett az úrnő ilyen sürgedelmesen megmozgatta 
az egész házi gépezetet.

Az ajtónyílásból egy szálas, harmincöt-negyven 
körű] járó férfi alakja bukkant elő. Ahoz, hogy szépnek 
lehessen mondani, az orra ugyan valamivel hosszabb,
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ajaka vékonyabb, keze-lába kisebb lehetett volna. Ám 
hiszen, nem is a szépséget kereste őbenne az úr
asszony! Ami célra meg neki kellett, arra jó volt őke- 
gyelme pisze orral, kigyűrt szájszélekkel és nagy lá
bakon is!

Sőt!
Az ember igazán el is felejtette neki mind ez apró 

gyarlóságait, olyan udvariasan prezentálódott és annyi 
volt benne a derűs közvetlenség. Orsikát is úgy kezelte 
mindjárt, mintha testvérhúga lenne a fiatal asszony. 
Mindössze abból sejlett, hogy nem valódi testvér, mert 
igen ráfényiő meglepődéssel mustrálgatta és szelíd mo
solyát, hangjának kellemetes rezdüléseit is, meg
dicsérte.

Nem lett volna Éva lánya Orsika, se az a háládato! 
kis teremtés, akinek széltében ösmerték, ha mind ez a 
sok jó buzgalom hatás nélkül marad rá! Megbánta az! 
a kölletlenséget, amivel Jaromír létezésének hírét, majd 
első pillanatban őtmagát is fogadta s igyekezett nyá
jasságra hasonlóval felelni.

Ügy összemelegedtek biz’ azok hárman, mire az 
egrégius asztali kézmosáshoz csöndített, mintha évek 
óta ösmernék egymást! És mivelhogy az öreg dáma 
nemigen közlekedett saját lábán, Míra kerek világért 
se engedte volna senkinek a hordószék mellső rúdjait. 
Lovacskát csinálva saját úri és kapitányi személyéből, 
mindenféle bakugrások és bohóskodások közepeit, in
dult az ebédlő szálába, a menet.

Táblánál aztán komolyra fordult a beszéd.
Sára asszony Jánosra terelte a szót.
— Mi hír a dolgunkban, öcsém-uram?
— Remélhetjük-e az én édes lelkem szabadulá

sát? — kapott a régvárt fordulaton Orsika is.
Míra épp pástéllyal mesterkedett a káposzta

levélbe göngyölt csuka körül s látszott, hogy szemével 
fut elé a szájának. Hanem azt meg kell adni, hogy erre
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a kettős kérdésre, úgy csukától, mint pástélytól, egy
szerre elvonakodott Fölvetette szemét, mely az ő búza
virág kékségében, igen talált a lenszínű hajához s az ő 
hangja is mindjárt komolyra fordult.

— Hát, — mondta, idegen kiejtésű, de tán épp 
azért kétszeresen kedves magyar beszédjén — mind 
aszonynénémnek, mind húgomasszonynak, nyugtató 
hírrel lehetek. Halad az ügy! Halad.

— Megtalálta-e már öcsém azt az élő lakatot, 
akibe az én aranyládikóm kulcsa beleillik s akiről leg
utóbb beszéltünk?

— Az én főrangú bécsi barátomat?
— öt, őt! Az udvari ezüstkamarást!
Míra szlávosan gyöngéd bőrű arca, mintha elborult 

volna, egy pillanat hosszáig. Az is lehet azonban, hogy 
csak a szála ablaka előtt haladt el valami szolgáló.

így kellett hogy legyen, mert a kapitány hangján 
legcsekélyebb elfogultság se érződött.

— No, ami azt illeti, pontosan őt ugyan nem ta
láltam. De arra nem is számíthattunk, hogy mindjárt 
őmaga álljon rendelkezésünkre! Az ilyen nagyurak 
nem őrzik a házuk küszöbét. Hol egyik birtokukon va- 
dászgatnak, hol a másik kastélyukban vendégesked
nek. Aztán elúnják mind és nekifutnak, világot látni.

— A kamarás úton van? — riadt föl Sára asz- 
szony, saját részéről is lerakva a csukához járó mar
solt lé kanalát. Hiszen akkor: Uram-Teremtőm .. I 
Hogy lehet jó a kegyelmed híre? Kit talált, ha a főka
marást nem találta?

— Én csak kamarást mondtam! Ezüstkamarást.
— Üsse kő! Az a fontos, hogy ki segít nekünk, ha 

ő nem?
Míra — úgy látszik — helyénvalónak ítélte, egy 

kis leckét adni a kurta asszonyi észnek.
— Kegyelmed, néném, tán az utolsó lépcsőfokon 

kezdi, ha a fölső kontignációra akar jutni! — ráncolta
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szemöldökét. — Lám, lám .. ! így én se a kamarással 
kezdtem, hanem azon a garádicson, amin keresztül biz
tosan eljutok hozzá. A lájb-vadászán. Gazdája után ké
szülődik, épp!

— Hova?
— Ha én azt tudnám!
— Hát a kamaragróf meg se írta kegyelmednek? 

A kebelbarátjának?
— . . .  azaz hogy megírta. Nagyonis .. ! De épp 

a vadásztól veszem értésül, hogy az az invitációs levél 
elveszhetett. Elcsapta a kezemről valamelyik udvari 
fickó. Lehet rossz tréfa, lehet irigység is. Barátom erő
sen megválogatja, hogy kiket hívogasson, — fejezte 
be magyarázatát a vendég, nem minden felsőbbség 
nélkül.

Majd, mint aki ennyivel kiköszörültnek is tekinti 
az önérzetén esett csorbát, legott derűs jófiúvá igazo
dott, megint. így — mondta — egyelőre be kell érnie 
azzal, hogy, a kamarás távollétében, fölszalad Bécsbe, 
megvívja sebtén duellumait a gyanús főurakkal és be
illeszti az aranykulcsot a vadászmesterbe.

— Nem fut meg a pénzzel, Uram Teremtőm?
— Elég-számba veszi a gróf azt a vadászt?
A két asszony már csak szerényen mert érdek

lődni.
Míra megelégedéssel vette tudomáséi ezt a válto

zást és ezúttal a menyecskéhez indította a szót.
Kiderült belőle, hogy az a bizonyos vadász azért 

nem olyan kis pont ám, mint ahogy a dámák vélték! 
Közel esik a kamarás úrhoz . . .  Vérben nem, csupán 
névben és rangban különbözik tőle!

•— A fia! — rikkant föl Sára asszony és megdöb
benésében kiejtette a kanalat a kezéből.

— Értem már! Értem! Afféle szerencsétlen került- 
gyermek .. I
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—■ Ügy, úgy! — helyeselt Míra. —• . . .  akivel nem 
szokás kérkedni, de aki azért sokszor közelébb esik az 
ilyen nagyurak szívéhöz, mint a legjobb kamerád. i s 
Csakhogy fölvilágosodtak kegyelmeitek!

És ezek után — valóban — neki lehetett fogni a 
félbehagyott kollációzásnak. A két asszony nem firta- 
tódott többé.

Csak mikor Míra kedvence, a liktáriumos gom
bóc is lekerült a tábláról, tért vissza az öreg hölgy — 
befejezőleg — a beszéd tárgyára.

Engesztelőleg tette kezét Míra kezére.
— Nem szabad neheztelnie, öcsém, amiért az 

előbb úgy riadoztunk! Az az aranykulcs, amit legutóbb 
átadtam s amit kegyelmed majd a vadászmesterbe 
illeszt: a somosi birtok ára volt. Szép tag, udvarház
zal . . .  És nem azért mondom, de velevitt egy halas
tavunkat is ..  !

Bocsánat jeleképp Míra őmaga csókolt kezet, 
nagy gálánsul.

Ugyan mit is vehetett volna komoly rossznéven két 
nyúlszívű asszonytól? S nem is azt tűzte ő feladatául, 
hogy érzékenykedjék, hanem hogy kemény férfikezek
kel ragadja meg a gyeplűszárakat Űri és gavalléri kö
telességének nyilatkozta: rendelkezni, ha kell, még a 
két hölgy kedve ellenére is, valakiért, akit bár szemé
lyében nem ösmert, ám aki bajtársa és sorsosa volt a 
pogány ellen vívott, szent keresztény harcban.

n szép dikció után a vendég megtörülte száját a 
szolgáló kendőben, rendetállt a tábla után való kézmo
sásnál s megköszönve a bőséges lakozást: búcsúzott is* 
S imi tartóztatásra nem maradhatott.

— A kötelesség mindenek előtt!
Sára hát kénytelen-kölletlen útjára bocsátotta ked

vencét.
— Kálióba? — kérdezte s búcsúzóra nyújtotta 

ép keze ujjait.



A kapitány gáláns csókot nyomott rájuk.
— Nem. Onnét jövök.
— Kassára?
— A leggyorsabb útonl
— Kár. Kíséretül adhattuk volna valamelyiket a 

káilói vitézek közül. Hírlik, hogy Vasban, Tornában, 
megint dúl a pogány. A fehérvári bég Palotát, a többi 
meg Szalatnát s a Rábán tűit sarcolja. Ügyeljen öcsém! 
Valahogy be ne kerítsék!

— Bizony, — tódította a fiatal asszony. — Úgy ne 
járjon, mint szegény jó uram!

És utánafohászkodott a szabadítónak, míg elérte 
szemmel.



Dejszen, aligha vállalkoztak volna testőrködésre 
azok a káliéi legények, akikre a dáma hivatkozott!

Alig fordult ki a kapitány paripája a kapun, a vén 
huszár kisercintett, balvállán keresztül. Tekintete 
összehorgadt Bence pillantásával.

— No .. ! — vetette föl kérdőleg az állát.
— Ühümm, — bólintott a másik.
— Láttad-é?
— Láttam.

. — Hogy hajította magát nyeregbe .. !
— Oztán mekkorát rántott a feszítő száron!
— Egész összecibálta a boldogtalan párát!
— Udvarból igényest, vágtában indult! Egyálltó 

helyből!
— Rossz lovas és rossz katona, — hunyta rá a 

szemét Ambrus.
A legény is tűnődve sodorgatta bajusza végét.
— Úgy inait ki, hogy garast se vetett a szolga* 

népnek .. !
— Mivelhogy ő maga se igazi úr!
— Míg a tornácról láthatták: „hec-hec. .  1“ Azon 

túl: „lotty . . !u
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— Álorcás ember! Hamis. Kutyámat se bíznám 
rá, — vonta le az öreg katona a végső következtetést, 
ebből a beszédből.

És megint sercintett.
Majd szájába dugta két ujját. Harsány füttyöt hal

latott.
ösmert jel lehetett ez a káliói vitézek nyelvezete 

szerint, mert jöttek a hangjára, kit hol talált éppen. 
Bokájukat csapdosva járultak a vén huszár elé.

Az végigpillantott rajtuk. Szólni ugyan nem szólt 
6— az előbbi licitálódásban kiadta minden ilynemű tu
dományát — de két bütykös öklét melle irányába 
emelte, aztán pedig hátrarántotta. És apró, villogó 
szemével suttyantott egyet, az istállók felé.

Elérti a parancsot, aki vérbeli katona, ennyiből is! 
Nem mást jelentenek e dolgok, mint hogy: „Nyergelj, 
szolgám s fordulj Nagykállónak!“

Ha itt ilyen idegen világ járja, hát csak próbálja, 
aki bízik hozzá! A káliói fiúk ugyan nem fognak abból 
kérni.

Aláz’ szolgája!

Egy óra teltén hírmondó se maradt belőlük Lápis- 
patakán.



Kell néha egy-egy kis édesség is ahoz, hogy az em
ber el bírja viselni a sors keserűségeit! Főképp, ha az a 
sors olyigen keserű, mint volt, az 1575-ös években, a 
magyar vitézi állapot.

Jól esett a káliói fiúk szemének, látni az ő kedves 
várukat, amit a török terjeszkedés a haza testének szí
vében tett már végházzá s ahol annyi hősi cselekedetet 
műveltek, míg az ég így be nem borult az ő nagyságos 
gazdájuk fölött! Öröm lett volna ez a viszontlátás 
akkor is, ha van a dicső sasfészek, a régiben.

Hát még, hogy így megújult!
Lehet mondani, hogy tiszta új lett az egész Kálló. 

A külső latorkert hegyes karózatán egyetlen foghijj se 
mutatkozik. Frissen van leverve minden cölöp. Sőt — 
vízálló szurokkal — meg is gyontározták. Erős vas
pántok övezik a falazatos sorompót, hogy úgy főst, 
mint egy vitézkötésekkel meghányt és kivetett kebel. 
A sánc vizes árka tisztára kotorva. Se aszúnövényzet, 
se moha nem ékteleníti az oldalait s jó derekasan 
megmélyítették

És a híd . . !
No, az merő gyönyörűség, hogy mi lett a híddal. 

A kidűlt-bedűlt, ócska biirü, valóságos igaziszép és kp-

I V .
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moly kőhíddá változott. Mintha tündérkezek varázsol
ták volna el! Hegyes vasakkal kivert felvonó gémjén 
ugyan meg nem ismerhető a hajdani, rozoga emelcsős 
kapui A külső vár kerítése is, derekas palánkfal.

— N i.. ! — ragyogott föl Bence, örömsugárosan 
s arrafelé vetette az állát. — Még egy sánccal szapo
rodtunk! Sövenyfonatos!

— Jól megtüsközték, — tette hozzá Illés.
Ügy bólogatott a két huszár, mintha édesgyere

kük lenne Kálló és az ünneplő köntösét mustrál- 
gatnák!

De a külső vár kapujánál félbeszakadt a bírál- 
gatás. Itt egyenesen el kellett némulni. Gergőnek a 
könny is a szemébe jött, olyan takaros lett a kiérde- 
mült, régi cirkálóház. Hej, hányszor álldogált ő 
abban, égre meresztve a szemét! Hányszor verte eső, 
tépte a zimankó s csak az Űristen kékfelhő subája 
terült fölé . . 1

Hanem azért — minden gyönyörűségek közt — 
mégis a megifjúlt kapubástyák keltették a legnagyobb 
ámulatot, a hazajáró vitézekben. Hát azok olyan ko
moly és nagytekintélyű építmények lettek, hogy 
Ambrus meg is szalutálta őket maga-feledtében, mintha 
élőlények volnának s azok közt is: urak!

Micsoda boldogság lehet ilven várban szolgálni! 
Ilyen huszárvárban nyergeim! Ilyen istállókba köt
hetni a paripát! Lám, tűzvész — a magyar várak leg
főbb átka — se fenyegeti itt a palánkot! Mészhaba- 
rékkal csapdosták be a sövényt s ezzel elvették a gvul- 
ladós kedvét.

Hogy sóvárog majd ide ezentúl a vén huszár 
szíve, onnan, a távoli idegen országokból! Vajon meg- 
adatik-e neki, hogy visszatérhessen, a becsületből 
vállalt és emberül végzett föladat után?

A néma kérdésre nem válaszol senki. Csak a nap
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küldözgeti le sápadt sugarait az égből. Mintha u.cs- 
fénybe akarná foglalni az öreg katonát. ..

A kis lovascsapat bedörömbözött a belső várba. 
(Mert, hogy ne feledjük, mind ez a sok csuda, még 
csupán a külső várnak képezte részét!)

Belül aztán már csodálkozni is elfelejtettek a
fiúk.

Uram Teremtőm . . ! A donjonok: ki réztetősen, 
ki cserépfödötten! A tornyok érckakasosan, ércsipká- 
san! És megint sáncoki Fával bélelt, foní-sövennyel 
burkolt, drága holmik .. !

Hogy a jövevények a turris limpanator — a do* 
boló bástya — alá értek, odafönn megdöbbentek a 
rézüstök. Nem mintha különösebb jel kellett volna a 
vitézek bebocsátására! (Hiszen, akit már ennyire en
gedett az őrség, az úgyis idetartozik.) Hanem mivel 
Prépostváry Bálint vicekapitány uram — történetesen 
— őmaga is fent álldogálván épp az oromzaton, így 
akart ráköszönteni az ő hazaszálló katonáira. Balkeze 
keményen a kard markolatán, jobbját parolára teríti. 
Mind az öt közlegény beleadhatja a sajátját.

Szép megtiszteltetés!
Csak a beszéd indul nehezen. Igen köhécselnek 

a fiúk. A kapitány is nyeldes, míg le nem gyűri azt 
a csomót, ami a torkát szorongatja.

Akkor megszólal, dercés hangon:
— Vele, vagy nélküle?
Arra a valakire vonatkozik ez a kérdés, aki első

nek értendő mindég a magyar várban, akár jelenlé
gyen, akár se s aki személye felől épp Ambrus szorul 
a legkevesebb magyarázatra.

Nem is vár ilyet a vén huszár!
— Istámbulban maradt, — dörmögi. De olyan 

csöndesen, hogy inkább csak érezni, mint hallani le
het a választ.

Ennyi is elegendő azonban ahoz, hogy Prépost-
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váry ajkai körül eltűnjék a mosoly-derengés, amit az 
ő kedves katonáinak üdvözlete fakasztott rajtuk.

Szép, férfias arca megködlik.
Sőt már sóhajt is egy mélyet:
— Akkor hát balul jártatok ..  !
— Fele-részben.
— Hogy-hogy?
— Az ifiasszonykát hoztuk.
— De főkapitány urunk csak él?
— ö  maga váltotta ki, — siet Ambrus eloszlatni 

a kérdésből kirezdülő szorongást.
Meleg pillantás jutalmazza.
Aztán gördül tovább a kérdezősködés:
— Pénz árán-e?
— Vagyishogy, egynapi Szerályban lakozással.. *
Ezen a válaszon megint fönnakadhatna, aki já

ratlan! Ám közvitéz Tokodi Ambrus úgy hullatta ki 
csupán, mintha a világ legtermészetesebb dolgát mon
daná. Olyasmit például, hogy: egynapi sétalovaglással. 
Vagy: egygöngyöleg faliszőnyeggel. A kapitány pe
dig úgy vette, ahogy kapta. Nem volt szokás meg- 
sokallni Káliéban semmi ragyogó cselekedetet, ha az 
a vár fejétől származott!

Prépostváry fűzte a szót, tovább:
— Hol hagytátok őkegyeimét?
— A Szerályban. Lehet, hogy ma is ott lakozik. 

De inkább kijött.
— Nem vész-e oda?
— Há .. ! Nem szokása neki.
— Hallottátok! — fordult a kapitány a köréjük 

szaporodott és mohón fülelő vitézek felé.
S ezzel abba is hagyta a tudakozódást.
Még valami kedvetlenítő találna kikerekedni a 

beszédjükből! Nem akarta lerontani a bizakodó pilla
natot.
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Megfordult és — odapengetve sarkantyúit a
básiyaút kövezetéhez — a palota felé indult.

Utánaintette Ambrust is.i
— Gyér a szállásomra!
Ott aztán részletesebben nekiereszkedhettek.
Prépostváry lecsatolta kardját és a lovagterem 

kecskelábú asztalára könyökölt.
— Hogy vélitek tovább urunk ügyét? — kér

dezte, a falazat győzelmi trófeáin kalandozó tekin
tettel.

A huszár a pénzváltság mellett szavazott,
A kapitány föl vonta rá a vállát.
Sejthető volt, hogy más nézeten leledzik, hanem 

azért nem szegült ellent. Végighallgatta az öreget, fél
beszakítás nélkül.

— Főrabbal indultatok, — pillantott föl, mikor 
Ambrus végére ért a mondókájának. — Azzal mi tör
tént? Megszökött?

— Meg, a kutyahitű! Egész a hetedik paradi
csomig!

— Baj. Más nem akadt volna helyébe?
— őrözteti magát amelyik rangos, az én Istenem 

pusztítaná ki, valahol egy írmagja van! — kesergett 
a vén huszár. — így aztán inkább kalmárkodtunk.

— Gyűlt-e valamelyes pénzetek?
— Gyűlt, de el is olvadt most, az úttal. Hát nagy

ságaitok .. ?
Hogy a kapitány elhallgatott, Ambrus is meg 

kockáztathatott már egy kérdést. Utóvégre, közösér
dekű dolog ez itt! És nincs szájatátó, aki botránkoz- 
hatnék a cserélt szerepek fölött.

Válaszának bizonyságául, Prépostváry kifelé mu
tatott a vaskosaras ablakon.

Tűnődő arca fölélénkült.
— Láthattad fiam, — mondta, csillanó büszke

séggel. — Merő újjá építtettem ezt a düledék tanyát!



Pedig tudod, hogy a Porta folyvást a lebontását sür
geti?

Ambrus ne tudta volna ,. I
— Esztendeje is ezzel a kikötéssel hosszabbí

totta meg a békétl
— Persze! Száznál több falut von ki a vár a tö

rök adózás alól. Majd még mit nem ..  ! — rágott 
vissza bosszúsan Bálint úr a lebontás gondolatára. — 
Hát egy kis sáfrány nem kéne? Szolnokot kivéve, az 
egész környéken sincs ehez fogható, célszerű erősség!

— Sok pénzt kóstálhatott, míg így megújúltl — 
vélte az öreg huszár.

De Prépostváry tagadólag ingatta fejét.
Nem vádolhatja őt esztelen költekezéssel senkii 

Bizony, csak acélpénzen fizethette a szegény jobbá
gyot! Fegyver hatalmával terelték őket az emelt ro
botra! Fájt a lelke értük, hiszen fajtája volt a jobbágy 
is. Ám, mit csináljon? Behozta ugyan az országgyűlés 
a „ laborpénzt“ f de ki fizeti azt. a koldús-világban?

— Én az építőanyagra értettem, — hümmentett 
Ambrus, mikor a kapitány befejezte a jeremiádát.

Bálint úr azonban erre is csupán legyinteni 
tudott:

— Kinek telik ma vásárlásra, fiam? Melyik ma
gyar várnagy mehet boltba mészért, vasért, szögért, 
fáért? Biz’ én a szomszéd uraságok erdőit, bányáit 
meijesztgettem ki. Ne csak az árva jobbágyot húzzam, 
szükségemben!

— Nem ütöttek lármát?
— Engedi a törvény, a jó célra! Aztán, ha nem 

engedné is .. !
Egy kézmozdulatból kisejlett, hogv Prépostváry 

bizony, a tilalomból se csinált volna valami nagy dol
got. Ki hol talál, onnét vesz a mai nyomorult világ
ban és ligv állja tovább az ő nehéz sorsát.

— No, — fejezte be végezetül fölvilágosítását —1
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ezzel most körülbelül tudsz Is minden szükségeset, 
édes vitézem! Tisztán állnak a dolgaink egymás előtt. 
Fik kalmárnak, kupeceknek csaptatok föl, magam 
meg pallérnak. De hát így van ez jól! Próbálkozzunk, 
minden mód szerinti En — mint látod — ezt válasz* 
tottam. Erős meggyőződésem, hogy egyedül a közös 
javulás hozhatja már meg az egyes ember sorsa- 
javulását is! Várakat emelni! Nekigyűrkőzni! Senki 
idegenre nem számítani! Fogni, verni, irtani a törö
köt, míg le nem pusztul a mi ősi, szent földünkről! 
Nem használ itt egyéb, hidd meg, öreg csont!

Hogy az „öreg csont44 mit hitt, mit sem, arról 
nem sok szó esett ezentúl. Tarisznyálás és nvergelés 
annál inkább . . .

Csak a déli strázsacserélést várta még be, huszár 
Tokodii Am ,ahogy a lovak megabrakoltak s a légé* 
nyék kitisztálkodtak, dörömbözött is már megint a 
kis csapat a hídon. Épp hogy most: kifelé ..  I

Sarcoltassa bár magát idegen uraságokkal az 
egyik felekezet, építsen várat — gyönyörű fölleg- 
várat! — a másik, a „majd“ -ra: a vén vitéz halad a 
saját útján és semmi kecsegtetés le riem téríti arról.

Mire a megindult zsinórhavazás egész elfátyo^ 
lozta szem elől a szépséges, azt a szívnek legdrágább 
káliói várat, Bence odakormányozta fehér szépé- 
módú kabláját Ambrus vasderese mellé.

— Merre, apám .. ?
— Csiba! Hászen látod! Előre! vakkant a 

vitéz.
•— Messzi megyünk?

Neee . . .  Csak amoda Kisázsiába.

Gulácsy Irén: A kállói kapitány TI. 9





X, RÉSZ.

A FORTÉLYOS SZAKÁCS.





I.

A sztambuli görög korcsma pincéjében — az ajtó 
alatt — besüt a fény. Rávilágít egy gömbölyű termetű 
ember arcára. Az ember hanyatt fekszik és alszik. De 
már bosszantja a világosság. Görgeti előle a fejét 
jobbra-balra, a porban. A fez lemarad csupaszra be- 
retvált kobakjáról. Két keresztbetűzött kanál jelét 
viseli a fez. Tehát az ember: szakács.

Éviekéi még egy kicsit, ásít egy savanyút, aztán 
felül.

Körülhordja a tekintetét.
Ni lám, egy másik ember is fekszik mellcttel 

Csakhogy az még alszik. Sőt le is van vetkőztetve. 
Lábtól a gúnyái.

A szakács nézi, eszmélkedően. Megdörgöli előbb 
az orrát, apró sündisznó szemeit, rezgelődő tokáját. 
Majd szélesrefuttatja a száját. Elvigyorul.

— Ühümm . . ! — dünnyögi.
És megpiszkálja az alvót.
— Efendi! Ébredj!
Az „efendi“ -n azonban nemigen akar fogni a szó. 

Mordul egyet s oldaltveti magát. Folytatná.
Ám a szakács most már nem engedi. Megint 

megpiszkálja. Akkor végre kinyitja szemét az alvó 
és dühösen felül.
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— Kutya! Hogy merészelsz .. ? — kezdené.
De a másik nem hagyja befejezni.
Összecsücsöríti száját és roppant méltóságos arc

kifejezést ölt.
— Én a szúbasi szakácsa vagyok! — emeli meg 

hangját.
— Én meg a szultán! — dörren rá amaz.
— Kicsoda?
— Szultán!
A szakács elfakad röhögve. Hasára csapja két 

tenyerét, úgy röhög. És mentői jobban erősködik 
amaz, annáljobban röhög. Végezetül már hempereg.

— Aludj no, még egy fertály órát, efendi! Míg 
az eszed kitisztul. Csak addig ne beszélj, mert meg- 
veszedek a nevetéstől!

Hanem a cimbora ezúttal igazán haragos! És a 
hangjába is vegyül valami, amitől a szakács gondol
kozóba esik. Beszünteti a nyihározást. Mered a föl
dön kuncorgó férfiúra, tétova szemmel.

— Masallah . .1 Én bolondúltam-e meg, vagy te 
vagy bolond, uram? — kérdi zavarodottan.

— Bizonnyal te inkább, mint én! Meg is keserü- 
löd, ha tovább folytatod! Nem szoktam meg, hogy 
egy ilyen te-fajta eb a szemembe csaholjon!

— Megbocsáss efendi. . .  De olyan hihetetlen az 
egész! Hogy kerülnél akkor te ide?

— Ügy, hogy Allah a mozlim nép atyjául kül
dött! Nem első eset, mikor kijövök az én palotámból.

— Palotá---------
Kis hijján, újból nevetésre durrant volna a sza

kács!
Ám még idejében összerántotta a szája redőit. 

Óvatosságra intette az a dölyfös legyintés, amit a má 
sik tett.

Ez a mozdulat. .
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És valóban: mintha az arc is ..! Finom kezek .. I 
Patyolatselyem alsónémű .. !

— Már igazán hogy elment a jódolgom! — rázta 
meg fejét s látszott rajta a kínos igyekezet, hogy el
oszlassa tompult agyában a ködöt. — Segíts rajtam, 
efendi! Tégy hitet rá, hogy való, amit mondasz! A 
nagy hitet tedd le, amit mozlim ki nem ejthet hami
san a száján, az Al-Havijat hetedik poklának kárho
zata nélkül! Akkor nem kételkedek többé, bármi cso
dásán hangozzék is a te beszéded. Illeszd szívedre a 
kezedet és fordulj Mekka felé, nagyuram!

Szinte már könyörgött a szakács! És pillogott a 
társára, aggodalmas tekintettel.

Az is fürkészte őt, a szeme zugából. De hogy 
semmi illetlent se fedezett föl az atyafin, sőt, hogy az 
„nagyuramnak“ szólította, ettől megenyhült a dühe.

Engedett a kívánságnak.
— Asehadu en la ila, ella Allah, ve Mohamed 

résül Allah! — oldódott a dölyfe is. — Hiszesz-e most 
már?

— Hiszek, óh keriml
-— Hogy hívnak?
— Ferhád, óh kelő nap fényessége!
Alázata jeléül, a szakács elomlott a földön. (Cső*, 

dálatos, hogy milyen kicsivé tudta hajtogatni egy
szerre a kövér tagjait!)

Ajkai a félmeztelen ember talpait keresgélték.
— Megbocsátod-e a vakságomat, óh, édes lehel- 

letű?
Hiszen nemigen tehetett ennél okosabbat a pince

lakó földi bálvány! Elég volt körülnéznie, hogy má- 
morködös szemmel is lássa: micsoda helyzetbe sod
ródott! És hogy ebben a méltóságteljesnek éppen 
nem mondható, korán i parancsnak semmikép meg 
nem felelő állapotban, még ki is szolgáltatta magát 
esküjével, egy élő tanú kénye-kedvére.
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— ÜsztI Kelj föl! Segíts összeszedelőznöm! — 
válaszolt, azonban nem minden nyájasság nélkül.

Majd, hogy nagyobb jelét adja ennek a nyájas-. 
Ságnak, el is vigyorodott.

— Fel tudsz-e öltöztetni?
— Tudnom kell mindent, mikor a Tudományok 

Teljessége sugárzik rám!
— Az én tagjaim nehezek.
— A méltóság teszi, óh, khagánl
— Vagy a bor. . !
De ezt már nem mondta hangosan Murád. Be

érte azzal, hogy elgondolja.
Kifelé fordult és öklére támasztva állát, nézte 

kíváncsian — a kapatos emberek kárörvendezésével 
— hogy helyezkedik talpra a másik? Hogy rántja ide- 
oda a borgőzös feje? Ni! Esik a salksir a bő, vörös 
bugyogóért! Bódul a hosszú en/an-mellény után! Im- 
bolyodik a kaftán fölé és nyújtaná is, ha támolygó 
lába megengedné az egyhelybenvaló szolgálatot.

Csakhogy nem engedi!
Elbotlik és puff! Végigdűl, mint egy liszteszsák. 

Két kezét előre nyújtva, hasonlít egy nagy, piros tek
nősbékához.

Nem lehetett ezt igy, komoly képpel nézni!
Ezúttal Murád buggyant el, nevetve.
És hogy a kacagás olyan sokkal jobban esett 

neki, mint a méltóságoskodás, meg se kísérelte vissza
fojtani. Kacagott, a combjait csapkodva. Kacagott, 
hogy a szeme kidiózott belé.

— A köpeny..! Add a djupeh-emet is! Fuss 
neki, egyenest! — fuldokolt.

Valahogy csak sikerült az ügy.
A bénis átszolgáltatása közepett azonban, megint 

póruljárt a konyhaművész. De már nem is bánta.
Ha egyszer olyan jól mulat fölötte ez az idegen 

úr, aki lehet, hogy józan korában se sokkal kisebb
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legény, mint amilyennek félittasan vallja m agát., ! 
Hadd teljék a kedve! Akkor ez a kis bokázás se fog 
kárbaveszni!

ö  is beletársult a nevetésbe.
Csak mikor az utolsó ruhadarab is előkerült, né* 

zett össze a kettő.
— A szent mosakodás ..  ! Elmulasztottuk. —* 

hökkent Ferhád.
— Hogy jutok vissza a Szerályba? — emelintette 

Murád is a szemöldökét.
Kettejük közül a szakács nyugodott meg előbb. 

A Szerály említése megvigasztalta, sőt leleményessé 
tette.

Biztatólag bólingatott:
— Ne félj, nagyuram! Egyet se félj, míg engem 

látsz!
— Vissza tudnál vezetni?
■— Hátamon viszlek odáig!
6— Megtennéd?
— Hát te, sekerli, teszesz-e valamit, a te lábad 

poráért?
— Nem áldozik le a nap a te nagy dicsőséged 

nélkül, — intett a földönülő férfi, kenetteljesen.
És néhány balulsikerűlt kísérlet után, föltápász- 

kodott, ő is.
Körültapogatta magát.
— Hallod-e te kizmedzsi!
— Igen, nagvuram.
— .. . hanem az a bor mégis csak jó volt!
s— Édes volt uram, mint a nádméz!
— És tetszetős illatú!
—̂ Mint az angyalok talpa!
— Egy két látópohárral a Szerályban is el

kelne . . .
— Ha megengeded, lesz gondom rá, hogy mindég 

kerüljön!
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— . . . a z  igaz, hogy kár a kóborló gyaur ebekbe, 
*— dünnyögött szemérmesen Murád, az öve csattjá- 
val piszmogva.

De a gyaúrok emlegetéséről nyilván eszébejutha
tott valami, mert egyszerre elvörösödött, mint az érett 
paradicsom és felfújta magát, mint a fánk.

— Tehallod!
■— Igen, nagyuram.
— Mi lett azokkal a kutyákkal?
— Miféle kutyákkal, dicső?

No, akikkel idejöttünk!
— Ki a megmondhatója, óh fényes orcájú? — 

vonogatta vállát a szakács.
Aztán meghajolt és tisztelettel hozzátette:
— . . .  a Próféta hizlaljon kövérré!
A másiknak azonban nem volt kedve a szépeb 

géshöz. Vitte a tudásszomj.
— Valamit csak gondolsz? — fortyant türelmet

lenül.
Hát igen. Gondolt valamit a szakács, már mióta 

eszmélkedett. És most, hogy kérdezték, ki is vallotta:
— Idegenek lehettek, óh padisáh!
— Hitetlen cudarok?
— Alighanem.
— Akkor karóban üljenek ma estig, — lett kész 

a válasszal az ivó-cimbora, de olyan izibe, hogy ha 
maradt volna is Ferhádban kétség a társa személye 
felől, ez a zsarnoki hirtelenség azt is eloszlatta.

— Űgv lesz, földnek ékessége, ahogy rendeled! 
-— hajlongott. — Még azesetben is. ha rossz percben 
fogannék a te parancsod . . .  — tette hozzá és jelen
tőségteljesen forgatta kifelé tenyereit.

— Kévéséi ed a büntetést?
— Bátorkodik mástgondolni a te árnyékod ár

nyéka!
Mit?
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— Azt, hogy hagyd te csak futni azokat a rot- 
hadtlelkűeketl Mi módon is akadnánk rájuk, a városa 
bán kószáló ezernyi idegen közt?

— Körülkeríttetem bezliákkal Sztambult!
— Akkor egész birodalmadat keríttesd körül, jó 

uram! Mert ha igaz amit gondolok, kiviilvannak 
azok már rég a város falain! Allah tudja, kik lehettek 
s hogy hol-merre járnak! Aztán pedig — tette utána 
döntő érv gyanánt — a mi tapasztalatainkkal, jobb is 
lesz zajt nem ütnünk . . .

— No, ez igaz!
A haragos ember megvakárgatta füle tövét.
Elszottyant a mérge.
Nem is háborgott azontúl. Abban csúcsosodott 

minden igyekezete, hogy fölkapaszkodjék és lehető 
jó fészket térdeljen ki a szakács hátán.

Ferhád ülőkét formált két tenyeréből, mint ná
lunk a gyermekek, mikor puttonyos tótot játszanak:

— „Túrót vegyenek! Túrót!“
De itt csak Murád játszott. A félittas emberek 

kegyetlen pajkosságával kapta sarkantyúba időnkint 
a konyhaművész érzékeny részeit. Mezítelen tenyeré
vel nagyokat ütött szegény Ferhád tar fejére, ahol az 
kimaradt a fezből. A szakács azonban tűrt mindent. 
Ügy vitte, mint elkövetkezendő dús kárpótlások zálo
gát. Megesett, hogy néha elbotlott és belehasalt az út
féli sárba.

Sebaj!
Co, föl megint!
Lépés volt azért, minden lépés! És déli imakiál

tásra — valóban — el is vergődtek a Szerályig.
A beavatott kapuőrök egyetértő pillantást vál

tottak.
Hogyne! Hiszen tegnap is így történt ez!
Bár — jól fölgondolva — az eddig igazán ritkán 

fordult elő. hogy két egymásutánvaló nap menjen
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ki eget változtatni s térjen vissza ilyen malac-mód a 
Szerályba, a nagyúr.

Ám, ha most így tartotta a kedves kedve.. !
De Ferhád előtt lecsapta dárdáját az egyik bosz- 

tandzsi.
— Takarodsz? — rivalt.
— Oh nagyuram! — vonyított föl a szakács. — 

Vajon tűrheted-e, hogy elválasszanak tőled, ezek a 
gazok? Emlékezz az ígéretedre, igazságos az igazsá
gosak közt!

Murádot eddig már vitte is befelé egy marha
erejű aga.

A nyikorgásra azonban visszafordult és hátra
intett:

— Szögezzétek csak a kapuhoz a dárdájával azt 
a hitvány kutyát! Emezt meg itt. bocsássátok velem 
és mától megnagyságoljátok, aztmondom!

A bosztandzsi felüvöltött.
Hanem addigra már le is zajlott fölötte a gyors 

keleti igazságszolgáltatás. Állt a gyomrában a dárda. 
Olyan volt vele, mint egy óriás tűre szúrt bogár Szeme 
forgott, mintha bűvészpálcán forgatnák, belülről. Hö
rögve és átkozódva köpte ki lelkét a távozók után, 
akik — mindkettő egy-egy embertáltoson — vígan 
ügettek befelé a mesék palotájába.



Ezt követőleg, órákig, mély csend honolt a hatal
mas épülettömb környékén. De olyan csönd, mintha 
az a tízezer főnyi ember — úr, szolga, hivatalos sze
mély — aki a Szerályt lakta, mind kezét-lábát nyelte 
volna el.

A nagyúr aludt.
Mikor aztán később föl méltóztatott ébredni neki, 

két cselekedetet végzett, gyors egymásután. Először 
is, fejbecsapta az ásítozó Ferhádot, amivel legmaga-. 
sabb fölismerésének adta kifejezését. Majd pedig a 
szerályi fő-hoppmesterért, Kasznefer agáért rikoltott:

— Lódulj rögtön a felhva-emim házába! Hozd 
magaddal a fő-muftit! Legyen veletek, ami illő.

A vén aga tiszteletteljes futamodással indult kifelé.
Bumfordi képű atyafi volt őkelme. Szögletesfejű, 

vastagorrú, nagyarcú, aprószemű, tömzsi kis ember. 
(Már ugyan csak félember.) Le se tagadhatta volna, 
hogy rablott magyar gyerekből ficamította törökké a 
lelkét a hirhedt janicsár-iskola, valamikor! De tanu
lékony paraszti eszével, olyan sikeresen végezte ezt a 
ficamodást is, hogy a Porta legfőbb méltóságai közé 
küzdötte fel magát.

Nem azért élemedett meg a szerályi szolgálatban, 
hogy ne tudta volna: mi készül itten?

11.
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Akkor szokták hivatni a nagyurak a fő-muftit, 
mikor valamilyen kérdés tekintetében két-közbe kerül
nek és — vallásuk parancsa szerint — Isten emberével 
kell dűlőre vitetniük a bizonytalanságukat. Az ilyen 
kérdéseket írásba szokás foglalni, mint ahogy a főpap 
is írásban terjeszti vissza válaszát, a Fethvát. (Persze, 
bizonyára inkább a szultán szájaíze, mint a Korán 
szelleme szerint!)

Kasznefer hát „állam-ügyben“ loholt a főmufti
hoz.

Épp hivatalában lelte a nagytekintetű férfiút.
Ám a szentatya nem ült írószeres asztalánál, ha

nem feküdt. A padozat gyékényén feküdt, hanyatt. 
Azzal foglalatoskodott éppen, hogy legyeket kapdosott 
s a zsákmányt aztán beillesztgette szépen a mezítelen 
lábaujjai közé, hogy ott brözsgésükkel kellemetes 
bizsergést támasszanak.

— Mit művelsz, óh bölcsek ámbralebelletű böl
cse? — toppant a kis Kasznefer a hosszú, csontos- 
bütykös férfiúra, mintha nem látná, amit lát.

A nagyméltóságú Istenpásztornak azonban, nem 
méltóztatott mindjárt válaszolni. Bevárta előbb, hogy 
a legye kibrözsögje magát a lábujjai közt és csak 
mikor előbújt s végigtipegett talpának gyalogútján, 
akkor felelt:

— A legédesebbet és legokosabbat, oh tiszteletre
méltó Kasznefer, amit Allah tennem enged! Semmit.

— A padisáh hívat!
— Fethva? — sóhajtott föl kelletlenül a főmufti, 

még mindig fektéből.
— Az, az! Mozogj hát, uram! Nem hinném, hogy 

meg óhajtasz ösmerkedni azzal a márványmozsárral, 
amit külön a hanyag főmuftik számára őriznek a 
Jedikulában .. !

A szóban fenyegetés bujkált.
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A főmufti el is értette, sóhajtott is megint, de 
azért még mindig nem mozdult.

— Allah nem kedveli, ha sietünk, — mondta 
bágyatagon. — Azt vélné ebből, hogy gyorsasággal 
többet képzelünk elérni, mint amennyit ő nagy ke
gyelme folytán enged. Meg aztán meicelesz sincs kész..!

Azokra a pergamenlapocskákra vonatkozott ez az 
újabb panaszos kifogás, amelyekre a rövid Fethva- 
kérdéseket szokás írni. Kilenc coll hosszúaknak és 
négy coll széleseknek kellett lenniük a szent perga
meneknek s hogy most nem voltak fölvágva, ez némi
leg indokolta a főmufti azon mozdulatát, mellyel fél- 
emelkedtéből megint a gyékényre terült.

— Ott a pergamen és a kés! — nvavalygott. —* 
A nagyságot el ne hibázd!

Kasznefer — mi mást tehetett volna? — munká
hoz gyűrkőzött. Míg ő a cédulákat nyesegette, a fő
mufti lebocsátott még torkán egy csésze párolgó fekete 
levest — kávét — s elkapott, nagy gyakorlattal, 
néhány kóválygó legyet.

Akkor aztán már nem került több kifogás.
A kettő a szultáni lakószobák felé indult.
Kasznefer hátát tartotta íróasztalként és Murád 

íróvesszeje mozogni kezdett a papiroson.
— „Elcsaphatja-e a szultán az ő legfőbb embe

reinek egyikét, ha az méltatlan disznó? És másat 
tehet-e helyébe, Allah orcájának elborulása nélkül?" 
— morzsolta le, szemmel, a főmufti

De Murád türelmetlenül vakkant rá:
— Ne itt olvasgass! Menj annak helyére és hozd 

a választ, mielőbb!
— Uram, — emelte apadt szemét a mennyezetre 

a főmufti — az Aya Szófia messze innét. . !
— Ha az én szolgálatom követeli?
— Úgy értettem, oh legfőbb ür, — sietett a he
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lyesbítéssel a főpásztor — hogy a mecsetig is szükség
telen mennem!

— Tudod a fethva-mintákatV
— Fejből.
— Akkor hát: nekil
Rendszerint a válaszok se hosszabbak a kérdé

seknél.
A szent férfiú nem soká kucorgott a sarokban. 

Hozta is már a kész fethvát.
Murád belepillantott.

„Elcsaphatja,
Mást tehet helyébe,
Allah tudja a legjobbat

— állt, a szokott formában, a pergamenen a döntés.
Rábólintott:
— Eveti
És a birodalom fő-szekretáriusa, Feridun után 

küldött.
— Pátenst fogsz írni, — mondta ennek pedig, 

enyhén oldalbarúgva a hajbókoló férfiút. — Két leve
let rajzolj! Egyet szultáni zöld színnel ékesen körül- 
pingálj, a másik jó lesz barnával, vagy egyéb színnel 
is. Díszitened sem kell! Elbocsátjuk rajta hitvány szol
gánkat, az Istámbul Efendit, — tette hozzá kiegészí
tésül s a szeme megállt Ferhádon.

A szakács addig már a papucsa talpát csókolgatta.
— Oh bőkezű a bőkezűek közt! Idő és föld osz

lopainak, az Ozmán Ház szultánjainak legjava! A 
hódítás második atyja, győzhetetlen szultán-khán, aki 
Szelimnek fia, aki Szolimán fia, aki Bajazeth fia, aki 
Amurád fia . . ! A Próféta nyújtsa khalifaságodat az 
idők végéig!

— Meg vagy elégedve?
— Kegyeidben fürdőm!
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A nagyiír félbeszakította az áradozást.
Papucsával odanyomta titkon, a szőnyegre, a tér

delő cimbora fülét.
— Es te . . ? — hunyorított.
— Bocsáss ki uram a palotából, csak alkonyatig! 

Olyan nektárban lesz részed, hogy a paradicsomi szent 
Tuba-fa ágaiból se fejhetsz annál különbet, — lihegte 
vissza a szakács.

♦

Szavának is állt, valóban.
De írva volt erről a napról, hogy továbbra is 

meglepő, eseményekkel teljék!
Alig hogy az Ozmán Birodalom újdonsült nagy

hatalmassága a Szerályba visszatért (immár rangjá
nak megfelelő, aranycsíkos, hermelinnel bélelt sclyem- 
kaftánban s egy szakajtónyi pae/eöef-turbánnal a 
fején) Murád gondolt egyet és a legfelső háremőr- 
tisztért nyargaltatott.

— Úgy határoztunk, hogy mai napon nőtilvesz- 
szük a magyar odaliszkát, — jelentette ki az elmeredő 
kislár agának.

S a vérködös szeméből sóvár tekintet villant.
— Mit állsz itt még mindig, te fekete víziló? — 

rivallt föl hirtelen, látva, hogy az aga csak nem moz
dul. — Gondolod talán, hogy engedjük sokat zavarni 
magunkat abban, amire kedvünk kerekedik?

A szegény négerből szinte kifutott az erő.
— Uram, — makogta végre, megrőkönyült han

gon, — a magyar odaliszkát érted-e valóban?
— Azt hát, te tulok! Megsiketiiltél?
— Hiszen . . .  kivettette tegnap szent parancsod a 

Szerály kapujánI
— A magyar odaliszkát?
=— Tulajdon őt, igazság kelő napjai
— Én-e?

Sclácsy Irén: A káliéi kapitány ü  10
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— Te magad, jáspis-szemű!
Murád kezébői kifordult a nádméztartó, amit 

épp az agához készült sújtani.
Ámulatában még az állát is leejtette.
Bambán pillantott Ferhádra.
— Mit szólsz ehez .. ?
A szakács is meghökkentnek látszott.
Állt és tűnődött.
De csak egy percig.
Aztán kiemelte állát a két ujja közül.
Szeme zugából, merően adta vissza Murád pillan

tását.
— . . .  hogy ezt mi uram, veled együtt, mindnyá

jan jól tudjukI Bölcsességedre vall azonban, hogy 
időnkint kipróbálod a te szolgáidat! Mire valók, ha 
arra sem, hogy a legdicsőbb úr náluk tartsa az emlé
kezetét? Lássuk aga, mondj el végig mindent! — for
dult a se holt, se eleven háremfőnök felé s egy nyoma
tékos hunyorítással elbocsátva a szultán szemeit. — 
Hogy is volt hát azzal az odaliszkával?

— Nehézkor törte ki a nász előtt, fölséges padi- 
sáh! — citerázott a rémült ember. — Úgy kegyeskedtél 
ítélni, hogy nem való a te asszonyaidnak rózsás
kertjébe . . .

— A magyar odaliszka . .  !
— Igen.
— És én kivettettem ..  !
— Magam is láttam! Nem győztük bölcsességedet 

dicsérni, — emelt a hangján Ferhád.
S hogy a kislár aga lekonyult fővel álldogált ott, 

ezúttal egy gyors jellel is megtoldotta figyelmeztetését.
Murádnak el kellett értenie.
Kizavarta az agát és harag-döbbenten fordult 

Ferhádnak:
— Hallottad ezt a röfögő sertést?
— Hallottam, uram.
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_ Hogy én itt minap a nászomat készültem
ülni.. I

— Ugylá Iszik.
— És kidobaitam minden rabnőm közt a legéke

sebbet ..  !
— Ugylátszik.
— Hát én akkor a Szerályban is voltam az éjjel, 

meg a pincében is?
— Ugylátszik.
— Allah bolondítson meg, ha egy árva szót is 

értek az egészből!
Elkeseredésében, Murád lekapta és falhozvágta 

zöldselyem papucsát.
— Ugylátszik, te Ferhád, hogy itt valami hatal

mas disznóság történt velünk!
— Bátorkodom mást gondolni, pacsirta-szavű!
— Mit?
— Hogy éppen Allah őrzött! Trónod örökösének 

szelleme. . .
— Mit ártakoznék ő az én asszony dolgaimba!
— Sőt nagyonis ..  ! Nem akarja, nyilván, hogy 

mást szeress, mint a nagykellemetességű Ossaffijét.
— Mehemed anyja .. ! — rezdült meg Murád.
— No lásd ..  ! És neked hű asszonyod!
— Úgy neveltem . . .
— Képedre nevelted, nagyúr!
— Hát nem is vált szégyenemre!

. — Dicsőségedre vált! Nincs nála királyibb ter
metű!

— Se jobb táncú, az bizonyos . . .
A kettő összenézett.
Majd Murád elmosolyodott.
Ferhád pedig megcsókolta a köntöse szélét
— Mikorra hívassam?
— Azonnal jöjjön! Több tíz napjánál,

hogy----------



14$

De nem végezhette be, amit kezdett.
Kint — a palota előtt — rézdob perdült.
Most proklamálták épp, Ferhád kinevezését. ,,

*
Egy világrész szakácsa lesz ezentúl, a fortélyos

szakácsi



XI. RÉSZ

HALÁL ŐFELSÉGE 
VÁRÓCSARNOKÁBAN.





I

Hajnalodik. De Sztambulban még az őszi hajna
lok is oly enyhék, mint nálunk — Felvidéken — 
derekanyárban. A nap pirult orcával bontakozik felhő
párnái közül. Kimelegedett ők elme, nyilván! Végig
futtatja hát mezítelen sugarait az égi mezőn és be
világítja velük a tájat.

A firmamentum rózsaszínbe borul, Mint könnyű, 
légi csipkézet, rajzolódik rá ezernyi-száz, karcsú me
csettorony. A kupolák aranygömbjei aránylanak, fél
holdak, szélkakasok ezüstlenek, a fényben. A temérdek 
lófarkas bonc sok-zászló kibontott hajjal röpköd és 
játékos csapdosásaival terelni látszik a város felett 
otthonos, felhőnyi galambfalkát.

Legszebb napszaka a hajnal, mindenütt. De talán 
sehol a világon nem olyan megkapó, mint épp ebben 
a pogány városban. Lehet kék ege Nápolynak, örök
derűs mennyboltozata Firenzének! A hajnal koronája 
mégis Sztambult illeti!

A karneollal átfuttatott, csodás narancsszín el- 
omlik, halvány violaszínbe mosódik és csipkés tetőzet
ről a földre csordul. Bevilágítja az utat.

Egy árnyék suhan a szivárványszínű úton. Gyor
san mozog az árnyék. Azt bizonyítja, hogy akiről vető
dik: fut. Meg-megvesztegel ugyan olykor — lélegzetet
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venni — ám csak pillanatokra. Aztán nyilai megint, 
tovább.

Sok itt Sztambulban a fogoly-féle! Az ember ki
találni véli, hogy mit jelentsen egy ilyen futó a la k ...

Bizonyára valamely tömlöc ejtette rá homályát s 
most abból szökik! Menekül.

Tévedne, aki ezt hinné.
Ez a férfi bíborselymek közül rohan. Kelet leg- 

pazarabb ékszerei övezték nyakát, homlokát és ezek 
elől, a szolgák ezrei: a hatalom elől rohan. A Jediku- 
lába. Rabnak lenni . ..

De hát bolond ez az ember?
Nem. Csak fajtájánál fogva nemes és lelkében űr. 

Magyar vitéz. Egyszer — valamikor — parolát adott 
arra, hogy a rámért rabságból önhatalmúlag ki nem 
szabadkozik És ezen az áron háhoríttatlan mozgást 
élvezett.

A férfi vágt 't tovább.
Jól hajtja, ami hajtja, mert már lélegzetetvenni 

se igen áll meg. Törhet be, a házak közé. Ott suhan 
végig, a kiírd negyed alvó utcáin.

Azt mondhatná erre valaki szemlélő, hogy azért 
mégis: túlzás! Ha éppen mindenáron rab akar maradni 
a fogoly, a Jedikula iszonyú épületkolosszusa ugyan 
el nem szalad előle! Lassabban is megtalálná.

Az ilyen gáncsoskodó nem ismerné a kialakult 
szokást. Azoknak a keresztény raboknak, akiktől nem 
vettek „vasváltságpénzt‘\ bokájukra forrasztott bilincs- 
gyűrűt kell viselniük, jelkép gyanánt. Az abroncstól 
való önhatalmú megválás egvet jelent azzal, hogy a 
rab nem hajlandó többé sarcában szorgoskodni, vagy 
rámért és vállalt egvéb kötelezettségeinek megfelelni.

Ja j az ilyen lázadónak, ha kézrekerul! S épp 
ezért, nemhogy szívesség volna fogolyról levágni a 
bilincs gyűrűt, hanem ellenkezőleg! Gonosztett. Aki 
pedig maga fűrészelte le lábperecét — mint Zsegnyey
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János ez éjszaka — az a szószegés csúf látszatán kívül, 
tetejébe még öngyilkosnak is tekinthető. Bizony, ha 
nem sikerül az időlegesen lerakott biiincskaiika hiá
nyát hamar pótolni és netalán anélkül csípik! Akkor 
hiába áldozat és jószándék!

Hát két jó oka is volt a kapitánynak a sietségre. 
Sőt ha jól meggondoljuk, egy harmadikban sem szű
kölködött! Hiszen ezt az egész éjszakát a Jedikulán 
kívül töltötte, ami szintén főbenjáró bűn!

No, futott, ahogy bírt. Tudott egy emberséges 
kovácsot itt, a kurd negyedben. Keresztény kovácsot. 
A kovács jól hallott ugyan, de — valami régi tatár
kaland emlékekép — ki volt vágva a nyelve.

Eggyel több ok rá, hogy hozzáforduljon az ügyes
bajával s vele forraszttasson a bokájára egy új perecet!

Kész akart lenni, mire a nap egészen főikéi s a 
Héttorony életének belső gépezete megindul.

Ezért futott akkorát a görög kocsmától, ahol 
bizony jócskán elidőzött! Még a gúnyáját is vissza 
kellett váltania! Aztán nyitvahagyta szépen az ajtót 
a két horkoló törökre, hogy mikor a hasonmása ki
józanul, mehessen oda, ahonnét ő megiramodott.

Jól fogyadozott a köz.
Kevés idő múltán, látta már a kovács házát is. Ott 

függött egy kicsided halom oldalán, mint fecskefészek 
a fal ereszetén.

Irányt vett neki, mikor egyszerre — mintha 
mellbelökték volna — megállt. Redőkbe vonta a hom
lokát. Meredt előre, kisúlyosodó szemmel, mint aki 
előtt a föld tárult s most hányja ki magából a pokol 
rémségeit.

— Elkéstem, — mormolta, összecsikorított fogai 
közül.

Csakugyan .. !
Az utcának szemközti torkolata megnépesedik, 

öbléből egy csomó csausz buggyan elő. A csauszok:
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Lovon ülnek és dognak, azok is. Mint az esőmosadék, 
árasztják el az utcát. Ömlenek előre és összefolynak 
azokkal, akiket meg a keresztutcák öble ont.

— Hej igazhitűek! Ébredjetek! Szökött-rabot 
keresünk!

A környéket egyszerre fölveri a lárma. Lódobo
gás. Nyerítés. Szitkozódás. Belülről — a faházikók 
oldalába vágott ablaklyukakból — láthatatlan kezek 
kirángatják a szalmatölteléket. Minden ablaklyuk egy 
álmos, szakállas pofa és minden arcban kérdésre nyílt 
szemek.

De nem kell itt sok magyarázat!
A szakállak tulajdonosai jönnek is már, kifelé a 

kapun. Kinél pányva, kinél súlyom, kinél dorong. Ki 
mit ért, törtet vele, segíteni a szultán katonáinak.

A rab állvamaradt. Hátra sem fordult, feltekinteni 
azt az utcát, melyen idáig terelte a balsors. Meg
mondta neki a füle, hogy visszafele sincs többé mene
külés! Kerítik. Áradnak abból az irányból is a fogd- 
megei. Ebfalka jár velük. Tábori kutyák. Azok is bele
társulnak a hajszába.

Megvárta, hogy körülfogják. Nem tiltakozott, mi
kor a bandavezető csausz nyakábaröpítette a hurkot 
és — harsány diadalüvöltéssel — futtatni kezdte a 
lova mellett. Tudta, hogy mindhiába lenne, úgyis! 
Ezeknél a baromi katonáknál magyarázkodással ugyan 
nem boldogul!

Meg se szólalt, csupán mikor céljukhoz értek és 
őt a Jedikula elöljárósága elé vezették.

Együtt szorongott addigra már a sok kapzsi tö
rök! Rekedtre ordítozták a torkukat dühükben és 
rémületükben, (Persze! Hiszen a lábrak élt sarcból 
mindnek járt volna egy-egy kis morzsalék!)

János végigpillantott rajtuk,

15
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Egy tekintet is elég volt neki ahoz, hogy lássa: 
mire számíthat tőlük .. !

Egyedül a vén Bajazethtől remélhetett pártfogást. 
A bég mindig emberségesnek mutatkozott iránta.

Egyenesen felé fordult hát a mentségével:
— Nem akartam én szökni, meghidd! Föltett 

szándékomban állt, hogy bilincset veretek magamra. 
A kovácshoz útban tartottak föl épp. Az én hitemre 
esküszöm, — tette hozzá, döntő bizonyítékképpen.

De minő csalódás!
Akiben egyedül bízott, Bajazeth sem, oda se for

dult. Mint aki megsüketült! Egy hangja sincs. Csak 
pillog a rőt szemhéjjaival.

No,. annál nagyobbat bődül a rabközség kapi
tánya!

— A lehelleted is hazugság! Ha bilincset akartál, 
mért nem hagytad rajtad a régit?

— Erre nem válaszolok és főképp nem neked, 
fajankó! — egyenesült ki hirtelen a rab s mint az 
ingerült oroszlánnak, sárga fényt vetett a szeme.

Sejtette, hogy nem használt magának! De úgy el
öntötte a sértett méltóság és keserűség, hogy már 
azzal se törődött. Nézte, gúnyos tekintette! hogy ugrál
nak föl helyeikről a kontyosok! Hogy hadonásznak, 
botránkoznak!

Tisztára, szarkacsörgéshez hasonlít a cserfelésiik!
Csak odavetette nekik büszkén az állát és nézte 

őket, fentről.
Ennyi elégtétele legalább maradjon, hogy hajlat

ban nyakkal fogadja a sorsát!
Nem is sokáig váratott az!
A tömlöctartó előintette porkolábjait:
— Vasba és pince börtönbe vele, míg a diván ha

tároz a dolga fölött! — ordított, a méregtől szilva
kéken. — xMajd adnád bezzeg lejjebb is, mikor karóra 
tűzik a fejed, ebfajzat! — tette hozzá.
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Ez a fenyegetés azonban már nem jutott János 
fülébe.

Egyik porkolábja elrántotta nyakán a hurkot. A 
kötél belevágott húsába és úgy megfeszült, hogy meg 
kellett küzdenie minden lélegzetért.

Fuldokolva támolygott ki — fogdmegei után — 
az őrszobából, a nagy-udvarba.

A rabtársak jöttek-mentek ott, most is. Legtöbb
jük oda se nézett a bús menetnek. Mindennapos 
dolog volt itt az efféle látvány! Megszokhatták.

Csak két férfi állt meg, mikor elvonultak mellet
tük. Papok lehettek — pápista papok — mert hosszú, 
fekete talárt viseltek és feszület függött a mellükön.

Ezek odamordultak a durva porkolábokra.
De az ő pártfogásuk se sokat használt. Sőt talán 

inkább még olajat öntött a tüzrel A cudar pribék
legények most már játékra vették a két ember inger
lését. Annáljobban cibáliák, lökdösték a foglyot! Míg 
a szeglet-toronynál egyik kulcsot vont elő, beillesz
tette a rozsdás zárba és úgy megtaszította a megkötö- 
zöttlábú rabot, hogy az zuhanvást bukott egy sötét, 
földalatti barlangfélébe. Ott is maradt aztán elterülve, 
jó ideig, gondolattalanul.
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Arra eszmélt, hogy valami hideg kis tárgy kop- 
pangat a homlokára. Egy, majd mégegy és mégegy*

Odatapintott.
Az ujjai nedvesek lettek.
Tehát: víz . . 1
Ugyan honnét fakadhat?
Széttapogatott maga körött.
Egyszercsak valami hidegérintésű, kerek holmi 

akadt a keze közé. Amolyan arasznyi-átlós, háromujj 
vastagságú. Egyik részén a falba gyökemlik. Mint 
valami nagy, elvásott gyűrűi

Perszel Bilincs-gyűrű .. !
Erről egj^szerre eszéhejütött minden.
Tudta már, hogy mit jelentsenek a rejtelmes eső

cseppek! Azt is, hogy hol van.
A börtönben, És valamelyik sziklafal izzadhatja 

ezt a nedvességet. . .
Fölvonta rá a vállát.
Sajátságosképpen, nem érzett többé semmi indu

latot. Emlékezett bár pontosan mindenre, ami történt* 
mégse bírt, se megbánásra fakadni, se háborogni.

Nem elérte-e, amit céljául tűzött?
Akit saját énjénél is jobban szeretett, megmentvei 

Számolt ő jóelőre azzal, hogy az ilyen sikert nem
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osztogatják nagy kockázatok nélkül s hogy ezek bár
melyike balul üthet ki és összezúzhatja!

Nem történt egyéb ennél.
Hogy ő is megmenekülhetett volna, ha nincs a 

késedelem?
Volna, volna . . I
Hiszen ha a „volna“ nem lenne, akkor kockázat 

se lenne, érdem se lenne és nem lenne semmi! Ez a 
kurta kis szó: maga az élet. A vállalt föladatok for
dulata. A legfelső döntés felettük, így, vagy úgy.. .

Hogy perceken múlott?
Már az sem keserítette.
Jelent valamit perc, vagy évszázad, az örökké

valóság szüntelen, végtelen patakzásában? És nem 
ilyen kurta kis perc kérdése volt-e valamikor a szüle 
tése is? Ki mondja, hogy nagyobb dolog elmúlni, mint 
életr eeredni?

Még arról sem panaszkodhatott, hogy csúnyán 
pusztul ebből az Isten félaraszával játszva átfogható, 
végességre kezdett, kicsided földi létből. Nem görnye- 
dezett! Nem alázta meg férfiméltóságát! Riadozni nem 
látta senki.

Rábólintott a gondolatra s ezzel le is zárta szám
vetését, Átadta magát a befejezett dolgok nyugal
mának.

Órák telhettek így, anélkül, hogy eszébejutott 
volna olvasgatni őket. Nem érdekelte többé az idő. Az 
se, mikor csikordulni hallotta mögötte a börtönajtót.

Egy porkolábféle, tömzsi, fakószemű és bárgyú- 
arcú ember szállt le a barlangjába. Oda se nézett neki! 
Hagyta, hogy — rávilágítva szövétnekével — elébe
adja szűkös estebédjét. Kenyeret, egy fej vöröshagy
mát és némi gyümölcsneműt. Csak az egyenesen 
hozzáintézett kérdésre mozdult:

— Kívánsz-e valamit, hitetlen? Alighanem utolsó 
estédet éled itt, e földön . . !
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a- Papot, — vetette föl erre, lassan, a pilláit.
— Jó, — intett az ember.
De a dolog — úgylátszik — mégse lehetett olyan 

egyszerű, amilyennek első hallomásra ítélte, mert a 
lépcső aljában megállt és megdörgölte orrát.

— . . .  aztán mifélét? — tudakozta. — Hiszen sok 
bolond hit járja köztetek .. !

— Római-hitűt keress!
•— Aki a Krisztus-prófétát imádja?
— Krisztus istenünk nekünk.
-— No, elég balgák vagytok érte, — vetett vállat 

az őr. — Hanem hát: a ti dolgotok .. ! Nagyobb baj, 
hogy kereszthitű imám az egész Héttoronyban sincs!

— Kettőt is láttam ma délelőtt!
— Azokra ugyan ne várj többé!
— Miért? Meghaltak?
Mintha árnyék futott volna el a rab arcán . . !
Lehetett halálra átengedett a teste! Saját sorsa 

iránt megadássalteljes a lelke! A mások nyomorúsá
gára azonban, még rezdült. ösmert hálát.

Visszaemlékezett két pártfogójára.
Sajnálta volna a pusztulásukat!
Ám a török tagadólag intett:
—* Valami frenk dervisek jártak itt..  •
— Megváltották őket?
— Mind a két gyaúrt! Két basát hoztak helyet

tük. A papféle nemigen maradandó . . .
Ni. . !
Mármeg mintha mosolygásféle futna el a fogoly 

a rcán ..! Fölfele réved. Ajkai mozognak.
Mikor pedig — saját ügyéért — egy moccanása se 

volt.. !
Az őr meghökkent. Kíváncsian szemlélte a furcsa 

jelenséget.
De be is telt vele. bemar. mert megcsörgette a 

kulcsait.
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— Ne brözsögj! BeszéljI Más kalugyer nem jó?
— Nem.
— Az új-hitű ..  !
— Nem
— A Mózes pártján való se?
— Az se.
— Akkor ugyan magad szakállán csúszol a gyau

rok Hotama-poklába! — fortyant hirtelenméregre a 
porkoláb és sarkonfordult. Fölvette szövétnekét. fel
haladt a lépcsőn. Bevágta a vasajtót. János pedig 
egyenesen azzal folytatta félbemaradt társalgását, 
akinek — rövid időn belül — úgyis közvetítő nélkül 
kell, hogy előtárja szívét. . .

Kalárisfűzére nem volt. Olvasó helyett hát saját 
rabláncát csavargatta a csuklója köré.

Hangja halkan zsongott, mint a mélyhegedű. 
Zsongott, míg az álom szelíd csöndjébe bódult.



így érte a látogató, aki hajnaltájt lebocsátkozott 
hozzá.

A vén Bajazeth volt a látogató. Kanócos viasz
fazekat emelt reszkető kezében, annak fényénél ap
rózta, egyenkéntvaló gyermektipegéssel, a lépcsőt. 
Majd megállt a fogoly fejénél. Elnézte hosszan, szót
lanul. Ráncos ajkai körül szánakozó mosoly révedezett.

Aztán vállonérintette a rabot.
— Ébredj I Ütött az óra . . .
János épp a káliói vár virágoskertjében járkált. 

Apjaurával rózsatöveket gondoztak ott. A lugasban 
Orsika ült, madonnásan. A vitézek meg: körül. . .  A 
nap aranyozta a kőfalakat. A dicső, szép, káliói fala
kat ..  !

De azért legott talpon termett.
— Indulhatunk I
— Ne még, — fogta vissza a vén török. -— Vala

mit tudtodra szeretnék adni.
És kéri élőén nézett János szemébe.
A rabot inkább a fehér aggastyánszakáll belé-i 

nevelt tisztelete késztette megállásra, mint annak tu
lajdonosa, vagy épp a kíváncsiság. Mert földi dolgok 
őt már nem érdekelték! Ez az ember sem, akinek

Gulácsy Irén: A káliói kapitány. II. 11

I I I .
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jóindulatában bízott és — utolsóul — akkorát csaló
dott ..  1

Vagy legalább azt hitte.
Bajazethen volt a sor, hogy fölvilágosítsa tévedé

séről.
— Nincs részem a vesztedben, — rezdült a 

hangja. — A vártartó bég ébredt ma szokottnál hama
rább. Valami kóbor ebnek ütötték el lábát az ablaka 
előtt s ez hozta rád a bajt. „Kiszmet. . . “ Felső ren
delés ..  I Ilyen semmiségekhez nyúl némelykor Allah, 
hogy megmutassa nekünk a semmiségünket! Ha ké
sőbben ébred a bég, nem csorba a kedve. Ha jókedvű, 
nem firtatja a rabok zárkáit. Hát így történt. . .  F á j
lalom. Hitetlen vagy ugyan, de különb, mint sok igaz* 
hitű . . .  össze is szoktunk. Okosbeszédű voltál. .  , 
Kedveltelek.

Halkan, szomorúan permeteztek a szók az aggas
tyán ajkairól. Szikkadt kis madárfeje szitálva rezgett 
hozzá, az inda-vékony nyakán. Látszott egész lényéről, 
hogy többet érez, mint amennyit mondott.

A rabnak azonban így is eleget.. !
Egyszerre valami jó, belső melegség hullámzott 

rajta keresztül. Öröm, amire nem hitte képesnek 
magát.

Elérzékenyülten viszonozta Bajazeth tekintetét. 
Köszönő szavakat mormolt neki. Végül még ő vigasz
talta! Eldícsérte iránta tanúsított emberségét. Jóságát.

— Tudom, — tette hozzá — hogy ha teheted, 
segítettél volna is.

— Hiszen megpróbáltam, gyaur! Ha ezekkel a 
bőszült vártisztekkel nem is látszott tanácsosnak ujjat 
húznom, elkövettem minden telhetőt! Éjjel a díván- 
bán jártam . . .

— A Szerályban?
— Ott. A nagyvezírnél, mindkét kádi leskiernél,
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a defterdárnál, reisz efendinél, seraskiereknél, begler 
bégeknél és basáknál. Jó embereim . 4 ,

— És h át. . .  Mind a fejem ellen esküdtek, 
ugy-e?

Mióta az emberi jóságba vetett hite visszatért, 
János már mosolyogni is tudott.

De a vén török tagadólag intett.
— . . .  pedig talán jobb lett volna neked „úgy“ . .  /
— Nem értlek. Szólj világosabban!
— Gátyára változtatták a büntetésedet, — tom

pult Bajazeth hangja, egész a suttogásig.
És egy nehéz bólintással horgadva maradt a feje.
János torkából kiáltás tört elő. Nem lehetett tudni, 

hogy az öröm, vagy rémület fakasztotta-e?
Vagy mind a kettő együtt?
Mégis, az öröm lehetett inkább. Mert néhány 

percnyi fojtogató csönd teltén, melyben csak egy ha
talmas mell küzdő lélekzetvétele hallatszott, a rab 
megint elevenné mozdult. Arcáról eltűntek a halálra-; 
készültség fásult vonásai. És ami szemében villant, az 
régi akaratának kemény fénye volt.

— Míg élet van jó Bajazeth, olyan élet, amit 
nem becstelenséggel vásárolt az ember: minden le
hető! — mondta, immár lehiggadt szóval. — És ha 
azokból a lehetőségekből, melyeket látok, csupán egy 
is valóra fordul, még boldog ember válhat belőlem és 
áldhatlak a jóságodért. Akárhogy dűljön, el nem 
felejtelek . . .

Nem, Kálló várának vitéz kapitánya! Te valóban 
nem fogsz felejteni. Eszedbejut majd sokszor ez az 
óra! Ez az óra, ez a perc s az agg török sejtelmes 
jövendölése, hogy: jobb lett volna neked „úgy . .!“  
Megképzenek még előtted mindazok orcái, akiket sze
rettél és nemszerettél! Megnyílnak a sírok is, hogy



164

iszonyattal és vággyal ostorozzák szívedet, lelkedet, 
agyadall Bekopognak még hozzád: düh, lázadás, 
bosszú, hogy megizeltessék veled a téboly poklát, 
amikor önmagadból kivetkőzöl!

Csak vállalod — jó hős — gyönyörű férfi-módra 
ezt a sorsot is, azokért, akikért eddig mindent vállal
tál! De nem tudod még közelről, mi az: lelkes lény
ből puszta számmá, alázott barommá válni! Nem ös- 
mered mi a szenny, a bűn, mi az eleven kárhozat! 
Hallhattál elröppenő meséket, de nem tanultad meg 
húsod, csontod, ép-eszed árán, hogy mi az a gálya, 
mi az a gálya ..  I



XII. RÉSZ

ÚSZÓ KOPORSÓ.





— Erre gyere! Vigyázz, a fejedet be ne üsd a 
boltozatba!

Bajazeth fölemelte viasz-fazekát és előre indult.
Földalatti, sziklás, alagútszerű, szuroksötét és 

nyirkos sikátoron nyomultak elő. A fordulatokból ki 
lehetett számítani, hogy elkanyarodnak a főbbrendű 
rabok szállása alatt. (Nyilván a Héttorony valamelyik 
mellékudvara a cél!)

Az út nem volt könnyű. A doh és penész-szag 
szinte fojtogatott. A falakról pedig csergedezett a víz. 
Ez a víz némely helyen tócsába verődött és — súlyos 
bilincseivel — nagyban nehezítette János számára az 
átkelést.

Ilyen helyeknél Bajazeth bevárta foglyát s 
amennyire fonnyadt izmaitól telt, igyekezett a terhén 
könnyíteni. Aztán tocsogtak, tapogatóztak tovább.

Végül, egy barlangszerű öblözetnél, megállt a ve-* 
zető. Föltekintett a rab emberre és gyöngén megkor- 
nyasztotta fejét. Balját a szívére helyezte.

— Chair olla, gyaur .. / — sóhajtott.
— Nem vezetsz tovább?
«— A mi útunk mindjárt szétválik. Allah engedje,
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hogy a tied se vigyen ártalmadra! Teljesítse, amit re
mélsz . . .

— Neked pedig nyújtsa hosszúra napjaidat, em
berséges öreg!

A török mégegyet bólintott, mégegyet pislantott, 
mégegyet sóhajtott s azzal a sóhajtással el is fújta a 
viaszmécses lángját.

Most látszott csak, hogy szabadranyíló, falazat- 
lan, vasrostélyos ajtó tövében állnak s kintről beszü- 
remlik a korareggel fénye. Azonban másrészt se lett 
volna, a világ szempontjából, ildomos, hogy bég hur= 
coljon lámpást egy hitetlen (s hozzá gályarab) előtt.

Pár lépcsőfok után, Bajazeth hát kinyitotta a ros-: 
télykaput és oldalt surrant, János pedig csörömpölt 
tovább, előre.

Nagy, sivár, ötszegletű térség volt, ahová jutott. 
Köröskörül hámlott vakolatú, egyenlőtlen magos, szo
morú börtönépületek szegélyezték a tért. Közepén ha
talmas esővíz-ciszterna állt.

Már ugyan mozgalmas képet nyújtott a vidéke! 
A foglvárok minden irányból terelték a rabokat. 
Valószínűleg a környező épületek szerencsétlen lakóit. 
Némely tömlőéből kettenként, hármasával is bugy- 
gyantak a némán loholó árnyékok, kik közt a kapi
tány — fehér bőrükről s kék szemükről — fölismerni 
vélt néhány lengyelt és oroszt. De akadtak brittel, 
moldvaiak, cirkassziaiak, georgiaiak, cigányok, rácok, 
levanteiek, sőt egyiptusok is. Képviselközött itt — 
rabokban — úgyszólván a világ minden nemzetsége. 
Egyrészüket azok a boldogtalanok tették, akiket csak' 
pár nap előtt tereltek Sztambulba, valami harci ka
land után s akik nem mutakoztak hajlandóknak a 
Díván színe előtt a mohamedán hitre áttérni. (Ami 
közrendű foglyoknál elengedhetetlen!) Mások eszten
dők óta várták már — hiába — a sarcukat és hogy 
ne egyék a kenyerüket ingyen, ahelyett az ő testük'
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erejére róttak ingyen-munkát, a pogányok. Nagy 
számban akadtak azonban igazi gonosztevők is! Lát
szott ez eldurvult ábrázatukon, ádázvillogású szemük 
kön s a gondozatlan testükön.

Mindezek a jó és vad arculatok — fehérek, bar
nák és feketék, lázadók és bárgyúságig megtört ki- 
fejezésűek — a legtarkább összevisszaságban hullám
zottak ide s tova. A jöttön-menten sürgölődő hajcsá
rok sem tettek különbséget köztük, se testük bőrének 
színe, sem pedig a lelkűk mélyéről derengő indulatok 
szerint. A felügyelő is — aki láthatólag a főhatalmat 
gyakorolta a fogolytábor fölött — válogatás nélkül 
terelte őket a ciszterna köré plántált borbélyokhoz.

Oh, siralmas kép! Első keserves próbatétel!
János önkéntelenül lehunyta szemét, mikor a 

hideg ollóvas megindult a hullámos, az ő kényengon- 
dozott, dús hajában!

Minden csesszenés távolabbvetette az eddigi 
énjétől és közelebbhozta ezekhöz a körötte hemzsegő 
páriákhoz, akik rendjébe ezentúl tartozni fo g .. !

A borbély gyorsan és gorombán mívelkedett. 
Szappant se használt a borotválásnál, csak úgy, a 
mezítelen, csorba késével hántotta le a daliás bajúsz 
szép, villás ágait. A szakállt is fűrészelte inkább, hogy 
mire elkészült, Jánosnak arca, egész feje égett már, 
mintha tüzes olajjal forrázták volna végig.

No hiszen, a tűztől se járt messze! Ott lobogott 
az, az udvar bal sarkában, egy rőtreégett oldalú, hor
dozható vaskemence rostélyzatán. Előtte vörösbugyo- 
gós, vörösdolmányos, tatárképű ember. Félkar hosz-; 
szúságú vaspálcát hevít épp, a tűzön. A rúd végén 
körteformájú gubó. Fogja s üti egy előtte váncogó 
rab csupasz jobbvállára.

A fogoly sebéhez kap és ordít.
De addigra ott lángol már nyomoréit testén a
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beleégetett jel. A gátyarabok minden nációval közös 
bélyege. Igaz, hogy mindössze három betű:

„G A L “
azonban annyit jelent hogy: „Galerién^...
És ez a tartalom elég, egy élet hosszára. Szökni 

nem hágy. Szabadulni nem enged. Még álomban is 
árulkodik, ezentúl.

János sápadozni érezte a szívét.
összecsikorította fogait és elpillantott.
Nem volt szabad meggyöngülnie! Nem akarta 

látni a kínjukban hadonászó áldozatok keserves lát
ványát! Nem akarta tudni, hogy porigalázott ember- 
méltóságában, mikor kerül a sor majd rá? Állni akarta 
a próbát tovább és a szenvedések elviselésében is kü
lönbözni attól a szomorú, alantas csordától, melytől 
születésénél és számtalan más kiváltságánál fogva, 
különbözött.

Minthogy megkötözött védtelenségében vitézi meg
torlásról nem ábrándozhatott, föltette, hogy szó, egyet
len hang nélkül fogadja a rámért gyötrelmet. És amit 
föltett, annak urául bizonyult! Mindössze az ajka szé
lén perdült le egy vércsöpp, ahogy megszívta s a te
nyereibe rajzolódott ugyanannyi szederjeges kis fél
hold, ahány körme az ujjain.

Aztán sodorták, tovább.
Az udvar másik sarkában várt reá kálváriájának 

újabb állomása.
Míg odavergődött, legalább a külsejével formázta 

régi énjét. De mire onnan is elkerült, nem maradt 
meg a délceg kallói kapitányból, nemes arcán, két lel
kes szemén és tagjainak fínommívű izomzatún kívül 
többé, semmi. A szennyes, barbár kezek leszaggattak 
róla minden ruhát. Csupán egy lágyékát övező, kurta, 
cserzetten hőrtunika leplezte.

Erre is rábólintott és állta, zokszó nélkül.



Már rávilágosodott, hogy férfierejét nem a csapá
sok osztogatásában, hanem ellenkezőleg, azok elvise
lésében kell megmutania ezentúl.

Mi lenne, ha mindjárt a kezdetet megsokalná?
Elveszne, örökre! Menthetetlenül.
— Az a fő — gondolta, lelkét vértezgetve 

hogy el ne hagyjam magam!
Legott megfogadta, hogy lelkének és szellemének 

épségét mindenáron meg fogja tartani. Nem sülved 
az alantas tömeg értelmi tompaságába! Nem szabad 
elbutulnia, sem elaljasodnia!

Hogy gondolatainak mindjárt kezdettől munkát 
adjon, nagy elhatározással mégis körülhordozta sze
mét. Vizsgálat tárgyául tett minden falkát és külön 
minden arcot. Osztályozni próbálta őket, fajtájuk és 
ábrázatukra ütköző, belső tulajdonságaik szerint. El
nézte, hogy mely rab hogy viselkedik a borbélyok és 
vetkeztető sintérek keze közt s hogy-mint állja a 
bélyegzés iszonyatát?

Szándékkal tért vissza ehez az ocsmány képhez. 
Á förtelmekhez is edződni akart, hogy semmi se vesse 
sodrából később. Semmi ki ne foghasson a lelke 
erején!

Nehéz lecke volt, amit vett. De olyan eseménnyel 
járt, amiből a Gondviselő csodás égi jutalmát vélte 
kiolvasni.

Ahogy ott áll, a vaskemence látogatásában épp 
egy hozzáhasonló korú, zömök férfi a soros. Nagy 
az arca. Horgas állú, buzogány-orrú az atyafi. Kurta 
lábszárain, forgós bütykein ruha nélkül is látszik, 
hogy aligha született selyembölcsőben. Hanem a lelke, 
az: úr!

Egyet se jajdult, mikor hozzásütött a bakó!
Mindössze kurjantott egy kurtát:
— Tyű, azapád bestye pogány teremtésit..!
így: magyarul.
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És ennyit. Nem többet.
Jánosnak azonban ennyi is elég volt és fölért a 

legédesebbszavú mennyei hegedűk hangjával.
Ott-helyt, a szeme előtt ment végbe a második 

jutalmazó csuda.
Ügy megszépült egyszerre az a darabostestű 

férfi, hogy szinte az orcája se látszott nagynak többel 
Horgas álla valahogy meggömbölyödött. Mélyenülő, 
apró szemei tündöklő fényt nyertek. Trombita-orra 
megnemesbült és illő, vonzó járuléka lett arcának.

Első percben arra gondolt János, hogy meg
kiáltja az embert. Megosztja vele az örömét, hogy 
nincsenek többé egyedül az idegen csordában!

De hamar lielyre-eszűdött.
Nemcsak a lelki erejét: okosságát is nevelnie kel

lett, mostantól!
Hátha a jelváltással felbőszítené a hajcsárait?
Mért vonna többet — talán mindkettejük fejére 

•— azokból a lealázó bántalmakból, melyekből lesz 
nekik, úgyis, elég részük ..  !

Visszalépett hát szépen rabtársai közé s bevárta 
hangtalanul, míg az utolsó fogoly is leborotvált fővel, 
lecsupaszítva és megbélyegezve igazodott a sorba.

Akkor a korbácsos hajcsárok közrevették őket és 
a bús menet megindult, az udvaron keresztül, ki a 
Jedikule kőburkolt kapuján.

Isten veled, lápispataki, nemes Zsegnyey János!
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Időközben egész kireggeledett. Az út, amerre a 
menet haladt, megélénkült. Mindenfelé fátyolozott 
arcú, vízhordó jrd/a-lányokat, asszonyokat, moskékba 
siető hívőket, piacra igyekvő szakácsokat és háti kal
márokat lehetett látni. Az útféli fazekasok már leállí
tották talicskaformájú, tolható korongjaikat, — bor
bélyok lecihelődtek. A vándor kávéfőzők és cukrászok 
egymást túlrikoltozva hirdették: ki mit kotyvasztott. 
Hasonlókép fennszóval magasztalták tudományukat 
a kardnyelők, majomtáncoltatók, kígyóbűvölők és 
delejeshatalmú dervisek is.

A rabsereg azonban elhaladt mellettük. Sőt a 
szőnyeg-, kaftán-, élő-madár- és üveggyöngy-árusok 
zsivajló sátorvárosánál sem állapodott meg. Egy nagy, 
szennyes piacféle volt a célja annak! Afelé hajko- 
lódtak a hajcsárok.

No, a piac se nyújtott kevésbé élénk képet, mint 
az eddig megtett út! Kavargott, tarkállott itt is, a min-s 
denféle nép. Éppen hogy itt nem arabs patyolat, kor
dován, damaskusi penge, vagy drága haszontalansá- 
gok képezték az árucikket, hanem maga a teremtő
isten megcsúfolt álma, az: em ber...

Nem állt egyedül ezzel a szomorú vásárral Sztam- 
bul, a világrész népei közt! Velencében, Máltában is



dívott a lélekkereskedés ocsmány szokása. De azért 
a sztambuli piacnak mégis, még fölöttük is megvolt 
az ő külön hírességei Éspedig az, hogy itt szemmel 
se lehetett „selejtes portékát44 látni. Ami reménytelen, 
alja-foglya van a töröknek, annak ott a tenger meg a 
zsák! Ide csak a legjava kerül. Hatalmas mellek, gigá
szi lábszárak, acélcsípők.

A piacfelvigyázók — nyilván — tudták is ezt a 
nevezetességüket, mert igen gangosán lépdeltek a 
magas dobogóra kiállított rabjaik között. És akadt 
olyan árus, akinek kétszázötven, háromszáz forinton 
kelt el a «portékája» . .»

(Hja, kellettek az erős izmok, mindenütt! Bá« 
nyákban, gályákban, aranymosótelepeken, kőolaj- 
forrásoknál, rengeteg erdőirtásoknál és a földalatti, 
körbenforgó taposómalmok poklában, egyaránt. Gé-! 
pék nem divatoztak. Napszám meg mégkevésbé. Ha 
ugyan lennének a semminek fokozatai!)

De a piac hivatalos és hivatásos férfiaival, be is 
telt a büszkélkedők sora! Ami rajtukkívül való, az 
mind csupa Ínség, szenny, bűn. Siralom és nyomorú
ság. Aki egyszer látta ezt a harsányan kínálgató és 
jajveszékelő piaci népet, megmérte vele az emberlélek 
legfeketébb gyehennáját s ha százévig él, sem felejti 
el többé.

Mikor a tábor egy alkalmas helyen iecihelődött, 
az őrök köteleket hoztak a kísérő szekerekről és 
körülkerítették vele a Jedikulából hozott rabokat, 
annak jeléül, hogy ezek nem eladók. Sőt, inkább vetlek 
hozzájuk. Éspedig lehetősen. Ügy, hogy mire a vásár 
megtörtént s a kiegészített csapat megint útnak eredt, 
a foglyok száma a kétszázat is meghaladta.

Kettenkint voltak összefűzve a szerencsétlenek és 
hat hat ember alkotott egy sort. Horgadt fejjel, bú
san haladoztak egymás oldalán. Lehet, hogy szabad 
lett volna beszélgetniök. Megpróbálni azonban nem
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merte, senki. Hátha mégse szabad? Az őrök árgus 
szemmel figyeltek a sorok végén. Az ilyen rabféle pe
dig, meg van már félemledve. Gyanakodó. Bajt neszei 
mindenben. Mintha érhetné nagyobb baj annál, hogy 
a világraszületett..  I De hát úgy alkotta az embert 
az Alkotó, hogy ragaszkodjék, még a legnyomorultabb 
életéhez is!

A csapat nagy port vert és hagyott háta mögött. 
A vezetők lehetőleg a szélesebb utakat válogatták, 
hogy könnyebb legyen rendettartaniok. Senki le ne 
maradozhassék.

Jó egy órán keresztül csoszogtak, sóhajtoztak, 
meneteltek így. Akkor végre előbukkant egy házcso
port rései közül a tenger s a rakodópart.

Az első szélesebb köznél letértek. Megérkeztek.
A porkolábok leállították a tábort. Sűrűn egy

máshoz zsúfolták a szerencsétlen rabokat, mert sok a 
kétszázfőnyi ember! A hely meg kevés. Sorban, a leg
több hajón, folyt a rakodás. Nyüzsgött az egész ki
kötő. Itt hordókat görgettek, siketítő duhogás köze- 
pett, amott tengeri fövenyt lapátoltak ki. Másutt meg 
befele málházott a legénység.

János szándékosan fordította figyelmét rájuk. 
Nem akart a saját nyomorúságára gondolni! Elnézte, 
hogy mekkora irdatlan terhet bír el egy egy ilyen 
teherhordó! És milyen macskaügyességgel fut föl 
vele a keskeny járódeszkán, melynek még csak kor
látot se vontak! Némely padló szinte félívbe görbült, 
úgy elhajolt a terheléstől.

Aztán az egymásmellé kikötött hajókat kezdte 
mustrálni. Találgatta, hogy ugyan melyik is lesz az 
ő börtöne?

— Úszó koporsó, a tenger-temető ölén .. I
Elrántotta figyelmét a csiiggesztő gondolattól. És 

hogy az esze vissza ne kalandozhassák rá, kiválasz
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tott egyet — találomra — a gályák közül. Kemény 
eltökéléssel merült a szemléletébe.

Mintegy ötven, ötvenöt magyar rőfnyi hosszúsá
gúnak becsülte a hajót. Ezzel szemben a szélessége 
alig lehetett több öt-hat rőfnél. Karcsú és nyugtalan 
testű alkotmánynak mutatkozott. Mozdulattal felelt 
a parti hullámok legkisebb ütésére is. Ilyenkor meg
rezgette három, alacsony kötelékkel csillagformán lê  
rögzített árbocát és vitorláit.

János elcsudálkozott rajta, hogy egyik kötél se 
visel egynél több vitorlát. Azok se igen nagyobbak, 
mint egy nyakbavető leányka-kendő.

Hát hogy akar haladni ez a hajó?
Nyomban megfakadt benne a keserű válasz.
5— Ugyan mit bízná magát játékos szelekre! 

Gondoskodtak ennek hajtóerőről, szél és vitorlák nél
kül is . .  !

No, ez megint veszedelmes gondolat volt.
Hamar elhárította.
Az árbóc ormán alul függő kosárra terelte vissza 

figyelmét.
Ni! Lőrésekkel iyuggatott az árbóckosár ..  !
Csata-gálya vajon ez?
Néhány pillanatig eltűnődött.
De aztán megrázta a fejét:
— Nem következés, A puskarések nem bizo

nyítanak semmit. Éppannyi erővel kalmárgálya alkat
része is lehet a kosár. A tengeren sok a kalóz, akik 
ellen minden vízi járóműnek egyaránt védekezni kell.

A kormánylapátra külön figyelmet fordított. El
nézegette sarlóformáját, mór ízlésű és tarka fösték- 
kel megírt cifrázatait.

Vajon merre fog mutatni az a kormány, mely 
majd az ő börtönét igazgatja? — surrant észrevétle
nül ismét az eszébe. — Leáll-e vele mégegyszer e föl
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dön? Lesz-e menekülés? Vagy ha nem, hol, mikor üt 
az utolsó órája?

Megint ráeszmélt, hogy félrekalandozik és megint 
elhessentette szorongását. A kísértő gondolat meg
megérinthette szárnyával. Ez nem tőle függött. De az 
már igenis, rajta állott, hogy fészketverni ne hagyjon 
neki a fejetetején!

Kettőzött buzgalommal folytatta a gálya vizsgálatát.
Egy négyszögletű, hátrafelé azonban mindinkább 

keskenyedő galériát látott, a kormánylapát felett. Kö
zepét ívboltozatú kis hajlék tartotta lefoglalva. Hom
lokán eímer. Oroszlánbőrfosztány közt, zöld mező
ben lebegő, ezüst félhold. Fölötte kócsagtollas, zöld 
turbán s két lófarkas zászló.

Tudta, hogy az Ozmán Birodalom címere az 
egyedüli, amit a török használ. (Nála nincs született 
nemes úr!) így a találgatás nem sok fejtörésébe ke
rült. Inkább a házikó lakóján tűnődött.

Ki légyen?
Előkelő személy, az bizonyos. Mert a lakása ajta

járól hosszú, becses gyöngyfüggöny csügg. Oldalait 
is, drága keleti szőnyegek ékítik.

Kapitány?
Igen, ha csata-eszköz a gálya!
Valami gazdag űzér?
Mégis, inkább ez látszott valószínűnek. A födél- 

zeten seholse mutatkozott ágyú. Bálákba sodort holmi 
annál több. Mocskos és rohanó emberek cipelik, s ü l 
lyesztik le a hajó gyomrába. Mezítelenek félig és 
hogy a nap időközben telefénnyel kisütött: verítékez- 
nek is már.

János jólélekkel örült, hogy végefelé járnak a 
munkájuknak. Akkor talán lemosolyog rájuk egy kis 
pihenő .. !

Vagy lelkiikszakadt foglyok, rabszolgák ezek is, 
mint ők maguk?

Gulácsy Irén: A káliói kapitány. EL. 12
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Elhatározta, hogy a következő fordulónál meg 
győződik a dologról. Elég, ha valamelyik vállal for
dul felé. És ha ott a vállán a bélyeg .. ?

De írva lehetett, hogy a káliói kapitány sohase 
gondolhassa végig ezt a gondolatát.

Hirtelen éles, villámszerű fájdalom cikázott vé
gig rajta. Majd — mielőtt a kínos meglepetésből fel
ocsúdhatott volna — második! Harmadik!

A támadás oly váratlanul érte, hogy nem volt 
ideje fölvérteződni ellene.

önkéntelenül fölkiáltott és düli-riadt szemmel 
kereste fájdalmának okozóját.

Nem kellett sok keresgélés.
A levegőben — mint megbőszült kígyó — egy 

korbács szökdösött. Aztán még egy és még tíz, Ponto
san ugyanannyi, ahány rabterelő. Most buggyantak 
ki s futottak le a hajóról! Alkalmasint a rabok átvé
tele lehetett céljuk, mert az egyik lajstromot tart a 
markában. Számlálja a rémült csordát, ahogy viny- 
nyogva és púpossá görbedve, elkúsznak előtte. S hogy 
a számot el ne vétse, minden tizediknek még ő is 
utána üt:

— Ileri, itlerl (Előre, kutyák!)
Mintha kellene ide sürgetés!
Törtet, ki hogy bír.
Valóban: a cifrakormányú hajó fe lé ..!
Jánoson épp csakhogy keresztülfuthatott a gon

dolat. Azzal már fönt is volt a járópallón.
Végződött az élet!
És kezdődött valami, ami nem élet többé, mert 

nincs benne szabad mozgás, se akarat, se öröm. De 
nem is halál, mert nemismeri az örökálom békes
ségét.

Kezdődött a gálya, himbálódzott a gálya, élet és 
halál keresztiitján
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János jól következtetett. A hajó — melyre ke- 
rült — valóban a kereskedelmi gályák s azok közt is 
a java-rendjébe tartozott. Húsz-harminc főnyi, hivatá
sos gemidsi-legénysége ott tűnt el batyuival a födélzet 
alatt, körülbelül el is foglalva ezzel minden ember
lakható tért, amire a karcsútestű hajón számítani 
lehetett.

Hol lesz akkor hát a raboknak otthonuk?
No, megkapták rövidesen a választ erre és min

den más bennükszorongó kérdésre is!
A hajcsárok az árbócrúd köré terelték a rőkö- 

nyödött falkát. Asztalnyi nagy, lépcsőzetes zsámoly- 
féle emelkedett ott.

Kis idő teltén egy harmincöt-negyven év körüli, 
harcsabajúszú, kék kaftános férfi sietett elő. Átvágott 
a födélzeten és föllépdelt a dobogóra. Tisztféle lehe
tett, mert igen rangosán dobálta fülesbögre-fejét s a 
turbánjában két jókora strucctoll kalimpált, egy gyé
mánt griff karmai közt.

Ez a következő felvilágosító beszédet intézte a 
megfélemledett nyájhoz:

— Kutyák! Mai napon annyi, mintha megdögöl
tetek volna. Nem a mi dolgunk az ítéletieket ku* 
tatni! Csak hogy rendet tartsunk közietek. Lesz gon-
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dunk rá! Tudjuk, hogy mire számíthatunk a rothadt 
párátoktól! S épp ezért, senki a fejét összedugni, egy
másközt csaholni, de még suttogni se merészkedjék! 
Kivétel, ha talán valami rangos miszáfir lépne a ha
jóra. Ezt azonban a fölvigyázóitok majd idejében 
hírül adják. S akkor mind így tegyetek:---------

Az érdes papagájhang egy percre elcsitult.
A bögrefejű tölcsért formált két tenyeréből:
Aztán hangosan felkurjantott:
— Hú! Hú!
És hogy a szerencsétlen rabok erre ijedten rez- 

dültek össze, felröhögött s a saját szórakoztatására, 
elismételte még párszor a kiáltást.

*— Ez a köszönésiek, — folytatta utóbb a cudar 
leckét. — Azt ne merjétek hinni, hogy továbbra is 
emberek vagytok! Nevetek nincs. Megszűnt! Számot 
kaptok, melyet ki-ki ott lel a gályapadján. Az eve
zésre beoktatnak benneteket. Este pedig, mikor a 
száldob megperdűl, magatok fújjátok el a takarodó* 
tokát. így . . ,

Megint vigyorgásra futtatta szét a száját és me
gint eltátotta torkát.

Ezúttal elnyújtott, vonításszerű üvöltést hallatott.
— Ebből is megérthetitek, hogy ebek vagytok, 

akik ebül fognak veszni! Most takarodjatok! — vágta 
el kurtán a beszédét, ráunva a mulatságra.

És szavainak nagyobb nyomatékául, korbácsával 
a legközelebbálló rab arcába ütött.

Az ember felordított és felszökött, egyhelyben.
De akkor már jajveszékelt és szökdelt a többi is!
Nagy kavarodás keletkezett, melyben János azt 

se tudta többé, hogy tulajdonképpen mi történik? 
Csak annyit érzett, hogy toszítják, sodorják. Majd 
záporszerűleg lehulló ütlegelés közepett, hirtelen ki
fogyott lába alól a lépcső. Kötelékeibe és más köte
lekbe, malmozó karokba, lábakba gabalyodva, pokoli
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zsivaj hangjai mellett, megindult zuhanvást a hajó 
gyomra felé. Érezte, hogy élő testeken gördül végig 
s élő testek zuhannak rá, fentről. Azt is, hogy párolgó 
vér csordul arcán, vállán, törzsén s hogy ez a véreső 
folyvást szaporodik azokéval, akik meg őfelette tüle-: 
kednek. Azonban nem maradt ideje se irtózni, se 
mérlegelni. Az egész ördögi utazás úgy tört rá, mint 
valami iszonyú, hirtelen lázálom. Megszakadt benne 
érzékeinek helyes felfogóképessége és gondolatainak 
ép folyamata.

Mire a lidércnyomás alól fölszabadult, már lent 
is volt a hajó félhomályos fenekén. Ezt a sűrű félho
mályt alig szaggatta meg egy-egy szövétnek imbolygó 
fénye, úgy, hogy világossághoz szokott szemei elein- 
tén nem is bírták a dolgokat egymástól megkülönböz
tetni. Mire pedig megszokta volna a szürke ködöt, 
ott súlyosodott bokáján a lánc s ő hanyatt-homlok 
terült az evezőpadok egyikére.

Olyan fájdalom érte ismét, amitől be kellett 
csuknia néhány percre a szemét.

Mintha betört volna fél arca .. !
Arra pillantott föl, hogy már fogja is azt a vala

mit, ami ez újabb szenvedést hozta rá és szorítja, szo
rítja, eszeveszettül.

Az erőkifejtés eszméletet, az eszmélet józanulást 
nyitott.

Gondolatai lassanként visszatértek.
Vállába törülte verítékes arcát és keze alá te

kintett.
A tölgyfából készült dalladzó evezőt fogta! Éle

tének ezentúli társát. . .
Fényesre koptatták azt már más tenyerek gyöt- 

relmes súrolásai!

178.
állt a szám, a markolat tövén.
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összerázkódott az — új nevétől.. ! Egy percre 
a vén Bajazeth jóslata is fülébe csendült, hogy: „jobb 
lett volna úgy .. r

De elutasította a gondolatot.
Nem azért nyerte vissza eszének birtokát — 

egyetlen tulajdonát e földön — hogy alig bírva, ismét 
elveszítse!

Erőt és önuralmat parancsolt magára.
Szilárd eltökéléssel hordozta körül tekintetét.
Hosszú, ehez képest azonban aránytalanul kes

keny, gerendákból és deszkákból ácsolt pajtaféle volt, 
ahova került. A bivalybőrrel dobszerűen bevont lyu
kon át — melyből evezőjének szára kinyúlt — kivette 
a hulámok ütődéséből, hogy padja körülbelül másfél 
rőfnyire lehet a víz színe fölött. Előtte és mögötte — 
úgy egy-egy rőfnyi távolságban — más, hasonló evező
padok nyúlászkodtak. Középjárat választotta külön 
őket. A padokat úgy erősítették a gálya gerendáihoz, 
hogy minden következő magosabban esett a másiknál 
és valamennyi háttal a gálya haladási irányára. A 
többitől eltérést csupán az utolsó sorok mutattak. 
Ezek evezősei számára egyáltalán nem volt pad ké
szítve. Alighanem állva kellett hát dolgozniok, már- 
csak eszközeik nagyobb hosszúsága miatt is.

Mikor ennyire jutott a tájékozódással, félbe is 
szakíthatta, ismét.

Ugyanoly embertelen módon, ahogy ő a padra 
terült, társai érkeztek. Szám szerint még öt. Egy gyű
röttorrú, hatalmasmellű, fiatal barbár, egy javakor- 
beli, zömök férfi, egy himlőhelyes cigányforma, egy 
szélesarcú tatár s egy sebforradásos, hókaképű legény. 
A hóhérló pallérok nyomban bilincsekkel cserélték 
fel kötelékeiket és — Jánoséval együtt — odaláncol
ták lábaikat az evezőpad alsó gerendázatához. A nvo- 
morultak szűköltek és vonaglottak a rájukcsergő
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ütésektől és csak nagysokára némult el a nyöször
gésük.

Megnépesültek addigra a többi padok is. Mind
egyikre hat-hat kárhozott jutott. Valamennyinek úgy 
szerkesztették az evezőjét, hogy egyik sem fölözhette 
a másikat.

A terem megtelt tajtékzó, ziháló emberpáriákkal. 
Levegőjét a vér és veríték bűze kezdte súlyosítani. 
S mindéhez a növekvő, fülledt hőség és sötétség .. !

Haj, akinek az a három rettentő betű ékteleníti a 
vállát.. ! Az bizony ne válogasson!



Hát rettenetes volt a beköszöntő. De a kínok ser
lege még korántsem telt be vele. Látszott a padsorok 
közt járkáló pallérok előkészületein, hogy nem fogy
tak ki a kínzásaikból.

Arasznyi magos és ugyanolyan széles ládikókat 
hoztak. Minden három-négy padsor mellé leraktak 
egyet belőlük. Majd — mire a ládikók mind szét
osztódtak ■—i sorba fölnyitogatták őket.

Fából, vagy vasból készült pockokét tartalmaz
tak a gonosz kis ládikók. Egymásután feszítették ki 
velük a szerencsétlen rabok száját. A cövek a száj 
fenekére lapította nyelvüket, ügy, hogy lehetetlenné 
vált vele minden beszéd. Tetejébe olyan nyomást tá
masztott a szájpadláson, hogy János például úgy 
érezte: be fog az övé mindjárt roppanni!

No nem roppant be. De gyötörni gyötörte, mond- 
hatatlanul.

Zúgó aggyal gondolkozott, hogy mire kellhet kín
zóiknak ez az újabb, szenvedéstetéző szerszám?

Megtudta.
A dalladzó termet — immár teljes létszámban —* 

árasztották el az őrök. Szíjjostort szorongatott mind, 
egy kivételével. Ez a terem túlsó végén elhelyezett, 
lépcsős emelvényre települt. Megdöbbentette a fatön-

IV .
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kön előtte álló dobot. És erre következett olyan ször
nyűség, amit a rab kapitány soha többé nem bírt el
felejteni. Az elvetemült kegyetlenségnek és kínoknak 
olyan színjátéka, amitől megállt az esze, sőt még az 
ő nagyon erős, bátor szívének verése is.

A pallérok korbácsa lehullt. Ahányat a dob 
üteme döbbent, annyit sújtottak, nem válogatva sem 
áldozataik személyét, sem testük részeit. Csak vertek, 
csépeltek, hülyén, vakon, arcukon szétfolyó, állati vi
gyorgással, mig a nyomorult páriák össze nem ros- 
kadtak s félig élettelenül, padjaik alá gördültek.

Mennyi időre történhetett ez? Meddig tartott a 
démoni tánc? Órák hosszán keresztül? Vagy csupán 
évezredeknek tetsző pillanatokig?

János nem bírt volna számot adni róla. Mint 
ahogy abban sem volt bizonyos: vajon mi lehet kín
zóik célja ezekkel az alávaló gyötrésekkel?

Arra vetett, hogy a hajó újonc gályarabjainak 
betörésére szolgálhatnak, még leginkább. Kimutatni, 
hogy az egyes rab tökéletesen kiszolgáltatott és min
den hatalom a felügyelőké.

De lehet, hogy tévedett. Lehet, hogy a gálád veré
sek ítéletük járulékait képezik. (Azon ítéletekét, me
lyeket soha, senki sem hirdetett ki előttük.) Azt se tar
totta azonban kizártnak, főleg nem, mikor kozárolóik 
arcába pillantott, hogy nincs semmi más céljuk, mint 
a megtorlás veszélye nélküli, önmagáértvaló gonosz
kodás. Ujonckorukban talán még ösmertek szánal
mat ezek a kérges szívek! Később aztán elvesztették 
lelkűk nemes érzékenységét, míg végül most már, örö
met is találnak mások kínzásában.

A

Órák teltek ilyen és ehez hasonló tépelődések 
közt. órák, melyek alatt a cudar hóhérok — mintha 
maguk is belefáradtak volna ocsmány munkájukba —«
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szüneteltek. Sőt, néhány kivételével, a többi el is 
hagyta a pajtát.

A boldogtalan rabok kezdtek lélekre kapni. Mind 
több és több váll bukkant föl. Mind több arc lett lát
ható.

János — amennyire zúzódásai hagyták, hogy sa
ját baján kívül egyébbel is foglalkozhassék — figyel
mesen szemügyre vette ezeket az arcokat.

Különös megállapításra jutott!
A rabok túlnyomó többsége aligha lehetett kü

lönb, mint mészárolóik! Elvetemültség, alattomosság 
és bárgyúság, képezték köztük a közös vonást. Alig 
egy-kettő akadt, akiken enyhülettel bírt volna meg
pihenni a szeme. Egyikőjük — egy húsz-huszonnégy 
esztendősforma ifjú — hosszú, barna pilláit le-lebo- 
csátva, szinte szoborszerű mozdulatlansággal ült he
lyén. A másik bronzszínű óriás volt, sajátságosán 
ragyogó szemekkel, melyekből bátorság és lélek csil
lant elő. A harmadik hajlottabbkorúnak látszott. 
Alkalmasint hatalmas erejének köszönhette, hogy 
mégis a gálya lett a sorsa. Valóságos emberbika be
nyomását keltette ez a férfi! Nyaka: oszlop. Karján 
a gladiátorok kötélszerű, roppant izmai. Amellett, de
reka karcsú. Törzse sudár. A lélegzetvétel játéka ki
remegett bordái közt.

János azonban mégis a negyedik kiszemeltjénél 
időzött el leghosszabban. Annál az embernél, akit ma
gyarul hallott szólni, ott a börtönudvaron, mikor a 
tüzes bélyegző vállára égett. Ez az arc jelentette szá
mára a lelki pihenőt, az otthont, népét, szeretteit s a 
régmúlt, gyönyörű, vitézi multat.

Melegen zárta szívébe és hálával gondolt rá, ma
gáért a puszta tényért, hogy: van. Fölemelő hatást tett 
rá a férfi nyugalma, ahogy — kínjainak emberi föj- 
háborodása után — visszanyerte békességét és méltó
ságát.
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De hát ő milyen bírálatot válthatna ki vajon, más 
szemlélődéből? — vágott az agyán keresztül. — 
Maradt-e, csak egyetlen vonása is, mely a régi, büszke 
arcára emlékeztetne?

Rosszkor találta föltenni a kérdéstl
Izmainak egy szerencsétlen mozdulatával meg

bolygatta a szájábarakott pecket, mely nyomban he-* 
vés fájdalommal felelt erre a bolygatásra.

Érezte, hogy eltorzul s az iparkodás, hogy testé
ben békességet teremtsen megint és valamivel jobb 
helyzetbe tolja a kínzó eszközt, véget is vetett kifelé 
irányított figyelmének.

Hirtelen önmagára eszmélt. Arra, hogy szenved 
és hogy szenvedései nagyobbodnak,

A nyitott szájon át való légzés teljesen kiszárí
totta torkát. Nyelve érdes lett, mint a reszelő. ínye lán
golt. Sebei tüzeltek. Külön sajgott mind. Azonkívül, a 
hosszas egyhelyben ülés is gyötörni kezdte. Dereka 
tompán szaggatott. Bal lába pedig — melyet a geren
dához láncoltak — bolond rezgéssel tiltakozott a meg
másíthatatlan helyzet ellen.

Lassanként forróság szállt le rá. Homloka veríték 
ben fürdött. Szemei parázslottak.

— Vizet!
Ez maradt az egyetlen gondolat, melyre gondolni 

tudott.
— Vizet!
Ezt a sóvárgást láthatta volna rabtársain is, ha 

ugyan bírt volna figyelmezni rájuk most már, ebben a 
mindinkább ráhatalmasodó forróságban, mely végül 
egész birtokába vette.

*

Heves lökés és szájának nyilaló kínja ébresztette 
vissza abból az ég és föld közt lebegő tudatlanságból, 
melybe zuhant.
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Önkéntelenül felordított
Akkor eszmélt rá, hogy: tudott ordítani. i !
A pecek nem volt a szájában.
Nyilván akkor rántotta ki valamelyik hóhérló 

pallér, amikor meglökte.
Oh áldott, áldott könnyebbülés . .  1
És áldott az a víz — ha langyos és bűzös is — 

melyet torkára önthetett!
Nem maradt más vágya, mint inni, inni, inni. 

Inni végehosszatlanul, teljes odaadással. Eltelni ned
vességgel, mint a száraz homok. Járatni merev nyel- 
deklőjét, megforgatni tikkadt nyelvét.

Mikor a szennyes fakupa utolsó csöppje is kime
rült, kihullatta kezéből.

Határtalan kielégülést érzett. Fájdalmai is, vagy 
elcsitultak, vagy úgy elbújtak tudata alá, hogy nem ta
lálta őket, sehol. Azt sem hiányolta, hogy étel nélkül 
maradt. Mert ennivalót nem adtak a rabok elé, pedig 
jó hosszú idő múlhatott, mióta a gálya magába- 
nyelte őket!

— Talán be is esteledett már?
Hogy föltevése nem csalt, abból is kitűnt, hogy a 

pajta bejárójából egy fáklyás porkoláb bukkant elő.
Intésre emelte kezét s megadta a hangot ahoz a 

vonításhoz, mely a rabok takarodóját képezte.
Az egész pajta felsüvöltött. Engedelmességük és 

szorgalmuk jeléül, a szerencsétlen páriák igyekeztek 
egymást túlordítani, míg égy ismételt intés és ledöb
benő dobszó elnémította őket.



Az éjszaka leszállt.
De hol a pihenő? A fekhely? Bármi nyomorúsá- 

gos is?
Jánost szinte már tűrhetetlenül gyötörte az egy

helyben ülés s a kemény lóca.
Várt. Várt valami engedelemre, vagy terelésre —■ 

ha mindjárt a kínzó korbácsok kíséretében is — hogy 
csak szabadulhasson helyzetéből és kinyújthassa gém- 
beredett tagjait.

Azonban semmi' sem mozdult. Nem jött senki.
Körötte egyre gyakrabban ismétlődő dobbanások 

és csördülések jelezték, hogy rabtársai lezuhannak a 
padok alá.

Ebből megértette, hogy az ő számukra ugyan nem 
vetnek ágyatl

Nincs többé fekvőhely és nincs pihenési
Melléreejtette hát fejét s belehullt ő is abba a mély 

tudatlanságba, mely közös járópallót képez álom és 
halál közt.

Aludt, nem tudva arról, hogy ő is a pad alá gör
dült, hogy ott fekszik a gálya fenekén, szomszédja ve- 
rejtékes mellén nyugtatva arcát. Aludt, csak aludt, tes
tének tökéletes elengedésével, izmainak teljes ernyedt-

V .
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ségével, szellemének, gondolatainak megsemmisülésé 
vei.

*

így rontott le rá a hajnal s az őrök kezében su
hogó ébresztő.

Fölriadt rá, de már nem kiáltott.
Az álom megfürösztötte lelkét, föliijí tóttá erejét.
Bírta az ádáz tornát, hangadás nélkül. Sőt, várta 

is az ütéseket! Érezte, hogy legfőbb ideje iskolát kéz 
deni, melyben önmagát nevelje a szenvedésekhez, mink 
hogy azok semmikép se fognak hozzá alkalmazkodni.

összeszorította fogait és csukvatartotta szemét.
Föladatául tűzte annak megfigyelését, hogy mi

csoda érzésekből tevődik össze a fájdalom. Hogy kéz 
dődik, folytatódik és szűnik meg ez a rejtélyes dolog, 
amit így neveznek?

A korbács lehullt.
Végighasított, hátán keresztül.
Megrándult rá, hogy minden izma csomóba szö

kött. Hanem azért néma maradt. Fogadta, figyelte és 
szűrte a nyert benyomást.

És: sajátságos tapasztalatot tett!
így — értelmének tevékenységétől kísérten — a 

fájdalomnak nevezett érzés nem hatott rá olyan élénk 
kínnal, mint mikor gondolat nélkül terült oda neki. 
Nem hatalmasodott el rajta úgy. Nem alázta őrjöngő 
fetrengésbe.

Még és mégegy ütést vártl
Egyik nyakszirtjétől melléig, másik vállától csípő

jéig találta. De ezeket is bírta csöndben állni.
Sőt!
Most már arra is parancsot adott agyának, Hogy 

a korbáesszíjjak útját kövesse:
Hol hasított a szíj?
És hasított, vagy marcangolt-e inkább?
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Mely érzés milyen osztályba tartozandó?
Hogy felel rá a teste?
Várta a következő ütést.
Majd kinyitotta szemeit.
Az ütés: elmaradt. . .
Megértette, hogy túlesett az ocsmány ébresztőn és 

hogy iskolája bevált. Bírta, pisszenés, egy méltatlan 
mozdulat nélkül az egész sanyarúságot, mely pedig 
semmivel sem maradt az előző esteli mögött! Állta, 
legalább egyharmadával csökkent szenvedéssel, mint 
eddig. . .

Mint minap, mikor innia adhatott tikkadt torká
nak s eltelt a nedvesség kielégülésével, úgy telt el 
most a lelke is.

Mondhatlan diadalérzet járta át.
Megtudta, hogy jó nyomon halad s hogy ugyan

ezen az úton továbbhaladva, megőrizheti önbecsülését, 
emberi méltóságát, eszének épségét és velük együtt a 
reményt, a lehetőségekben kifogyhatatlan életre: a 
holnapra . . .

Óva intette magát erejének túlbecsülésétől, ami 
megint csalódásokba, sőt a kétségbeesésbe is kerget
hetnél Sejtette, hogy lesznek még hatalmas próbái. 
Bukások, melyeknél módszere cserbenhagyja. Vagy 
lelkének akaróereje lazul. De föltette, hogy szembenéz 
az ilyen gyöngeségekkel is. Talpraszökik minden el* 
siklásból és nem, nem hagyja kialudni azt az istentől 
belegyujtott szikrát, ami nélkül nem ember az emberi

Általában: értelmének szakadatlan munkát adni 
— hogy a bárgyúság el ne heveredhessék rajta — ezt 
tűzte ki fő elvként. És ezen az elven keresztül akart 
kivédeni minden csapást, minden szenvedést.

Nem múlt óra biztató sikerek nélkül.
Első próbáját a dalladzó terembe végül mégis le

hozott élelem képezte.
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Ecetes vízben áztatott korpa volt az. Mint a ser
téseknek, vályúkban öntötték minden evezőpad elé.

— MostI — gondolta, a lealázó kép első megpib 
lantására. — Most válik el, hogy igazán űr vagy-e a 
tested fölött, vagy hagyod úrrá fölötted ezeket a gazo
kat, akik kínzásodat tűzték célul?

Megmerítette tenyerét az undok pépben.
Nem kóstolgatta. Lenyelte egy-nyelettel.
— A táplálkozás nem öncél! — bátorította ma

gát. — Csak eszköz, hogy az életet fenntartsuk 1
Mégis, a torka ingerkedni próbált.
Megvonta hát rajta az ujjait.
— Nyelj! adta ki a befelé rivalló parancsot.
És megint megmerítette tenyerét.
Kétszer-háromszor ismételte a kísérletet.
Aztán — nem akarva túlzásba esni — félretolta 

a vályút.
Már nem érezte a kóválygó csömört. A rosszullét 

elmaradt.
A jutalom azonban nem!
Bármilyen emberhöz méltatlan moslék volt. is a 

táplálék, amit elköltött: csak táplálék volt. Eloszlott 
benne. Megszüntette gyomrának mardosó üresség-érze
tét. Szétfutott ereiben, tagjaiban, izmaiban.

— Menni fog . . !  — ujongott föl.
És végtelen hálával emelte szemét a nyomorúsá

gos odú deszkatetőzetérev

*

Kevéssel rá, harangjelzés ütötte meg füleit.
A hang a felső födélzet felől indult. Lábdobogás, 

zaja, lánccsörgés és tompa buffanások kísérték.
Mindez a mozgolódás, főleg pedig, hogy a pajta 

hátulsó dobogóján, egyszer már látott ember bejött és 
megint elfoglalta helyét a száldob mellett, arra vallott,
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hogy a gálya elvégezte rakodási munkáját és indulni 
készül.

Valóban, kis idővel rá, a hóhérló pallérok ismét 
beözönlöttek.

Egyikőjük fölragadott egy evezőt.
A hatalmas dalladzó lapát fölszárnyalt, egy pilla

natig megállt a levegőben, majd megint lehullt.
A pallér kibocsátotta kezéből és rövid, éles sípje

let hallatott.
A rettegő raboknak nem sok magyarázat kellett.
Ki-ki fölragadta és megmártotta evezőjét.
A gálya teste megrázkódott. Orra lemerült, hátulja 

fölemelkedett. A födélzetre csörömpölve hulltak le a 
vasmacskák. Ugyanekkor a száldob is megszólalt. 
Ütött egyet és ismét egyet. Aztán megint és megint. A 
dobbanások szabályos időközt tartottak. A lapátok pe
dig mindannyiszor emelkedtek, vagy süllyedtek.

A hajó teste megszűnt rázkódni. Olykor még meg- 
meghintáló, de mind simább siklása arra vallott, hogy 
kifelé halad az öbölből.

Ám, volt erre más jel is. Éspedig félre nem ért
hető . . ! Az evezőpadok bal táblájára csattogott alá, 
arra késztetve a boldogtalan rabokat, hogy mialatt a 
jobb tábla előnyomul, ők meg hátrafelé hajtjsák esz
közeiket.

A gálya ügy megfordult, mint a megperdített 
orsó. És ettőlfogva csakugyan mély vízen járhatott 
már, mert megszűnt körötte minden emberi zaj.

A kikötő s vele a szabad, boldog lények egész vi
lága, a növekvő távolság ködébe merült.

Gulácsy írén: A káliói kapitány II 13
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— Kezdődik az «új élet», — gondolta János, mély 
nekifohászkodással, melyet azonban félbeszakított az 
a heves rántás, ami majdnem kitépte karját.

Megértette belőle, hogy a kelleténél egy pillanattal 
hamarabb mártotta az evezőt s hogy ez a hullám- 
előző mozdulat okozta kárát.

Föltette, hogy ezentúl megkíméli magát aiz ilyen 
fölösleges fájdalmaktól. Pontosan betartja a száldob 
jeladásait. És míg az evezés üteme egész átment moz
dulataiba, nem is engedte megoszlani a figyelmét.

Hála szívós akaratának és kitünően működő ösz
töneinek, a gyakorlat nem igényelt túlsók időt. Las
sanként már visszabocsáthatott agyába egyet-egyet 
száműzött gondolataiból, anélkül, hogy a veszedelmes 
hullámelőző mozdulat rászabadította volna karjára a 
gálya egész megzavart egyensúlyát.

Szerencsétlen társainak azonban — akik nem 
rendelkeztek az övéhez hasonló akarattal és értelmes- 
seggel — sokkal nehezebb volt a dolguk. Hol itt, hol 
ott vonított föl egy kétségbeesett sikoltás. Hol itt, hol 
ott fordult ki a lapát egy-egy kimarjult kézből. Sőt az 
se tartozott a ritkaságok közé, hogy valamely bolond 
hullám egyszerűen lesodorja az ülésről az evezőst.

Az ilyen szánandó teremtésekre mindjárt lecsör-
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dűlt a hóhérok korbácsa és saját kárukból meríthet
ték az okulást, hogy az ügyetlenség ugyan még nem 
mentesít a további munka alól! Kinek mije sajdult, 
evezhetett sajgó tagokkal. Aki pedig jajgatni meré
szelt, az megismerkedett a ,,kínzó körte“ gyötrel
meivel.

János sohasem hallott eddig erről a gyalázatos 
eszközről. De most közvetlen padszomszédján tapasz
talhatta ki szörnyű használatát.

A gömbölyű vasszerszám — melyet a tehetet
lenné kötözött áldozat szájába nyomtak — egy rugó
nyomásra felpattant és úgy kifeszítette a nyomorult 
ember bőrét, hogy arca rövid idő múltán elkezdett 
repedezni.

A vér márványszerű erezetben indult meg a se
bekből. Még néhány vonaglás s az ember odazuhant, 
János lábafejére. Ott érezte aztán vívódó lélegzetvéte
lét, egész napon keresztül. Nézhette fogcsikorgatva, 
hogy szorgoskodik az élő testen egy kövérpotrohii, 
undorító légy. Hogy rakja a nyitott sebekbe förtelmes 
petéit. Nem segíthetett a szerencsétlenen. Másnap pe
dig — mire föleszmélt — az istenadta rabtárs már 
nem zihált. Nem köhögött. Elkékült: halott volt Meg
ölte a szája belső roncsolódásából tüdejére szivárgott, 
szilvalészerű vér. Az őrök nem törődtek vele. Ott he- 
vertették napokon át, mígcsak a tűrhetetlenné váló 
levegő őmagukat is terhelni kezdte. Akkor valahára 
kioldozták láncaiból. Megragadták lábainál fogva és 
kivonszolták teremből.

Ilyen és ehez hasonló szörnyűségek játszódtak 
le a pajta más helyein is. A rabok mind után szorgal
masabbak és riadtabbak lettek, hogy az arcukra kiülő 
rettegés, végűi, valóságos szörnyetegeket torzított be
lőlük.

Kemény próbáit jelentették az efajta események 
János akarat iskolájának! De nála a megdöbbenés és
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iszonyat is haszonná fordult. Jobban az Isten s a val
lás felé terelte belső szemléletét. Mostantól — ha 
szenvedőket hallott jajveszékelni — imádkozott köny- 
nyebbedésiikért. Pia pedig az áldozatok kiszenvedtek, 
megnyugodott a gondolatban, hogy földi vezeklésük 
ideje elmúlt és lelkűk ott áll már az édesszelídségű 
Krisztus előtt, akinél bizonyára vígasztalódást találnak.

Őmaga nem adta föl a harcot,, se a mögöttema- 
radt élet folyamatosságától nem akart elszakadni.

Elsősorban tudnia kellett, hogy mennyi idő telik 
odakünn a nagyvilágban, mialatt ők itt alvilági életü
ket tengetik!

Gondolkozott a mód fölött, amivel a napok mú
lását megjegyezhetné.

Végezetül az az ötlete támadt, hogy hüvelykujja 
körmével — minden esti fohász előtt — rovást karcol 
lapátja nyelébe. Hogy pedig ennek" a szerszámnak 
mondhatlan fárasztó mozgatását megkönnyítse, kü
lönböző jelszókat keresgélt s azokat cserélgette:

— „Márt-sad!“
— „PIúz-zad!!!“
Hát bizony, sovány szórakozás volt! De egy-egy 

kis időre mégis elfoglalta az értelmét. Később ki is 
bővítette azzal, hogy hozzácsengő rímeket keresett a 
jelszavakhoz. Két vers mindennap el kellett, hogy ké
szüljön. Emellett elhatározta, hogy több érdeklődést 
tanúsít saját munkája iránt.

Elkezdte számlálni evezőjének merítését.
Fél nap alatt — aminek leteltét az etető vályú 

megjelenése adta hírül — közel ötszáz, nagy, mély, 
ívelő evezőcsapást olvasott meg!

Szinte maga is megdöbbent a hatalmas teljesít
ménytől. De hogy képes volt rá és hogy az első napok 
izomszaggatásai után, aránylag hamar beletört a mun
kába, ez bizalommal töltötte el testének ereje iránt.
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— Ha egyszer kiszabadulnék — gondolta — 
senki sem fog vetekedhetni a karjaim erejévell

Ahogy azonban előre sejtette, akadtak kevésbbé 
erős napjai is, mikor ráutált összes együgyű játékára 
s lelke a lázadás és csüggedés meredekén tántorgott. 
Ilyenkor lazábban kezelte az evezőt, minduntalan el
vétette a dobszó ütemét és karjának tőből-rángatásá- 
val, keserves korbácsoltatással fizetett.

Hogy űj lélekre kapjon, új szórakozást kellett 
találnia.

Már régebben feltűnt neki, hogy evezője nyelén 
— a foggantyún alul — egy kis kéregszemölcs áll ki, 
melyet, ha előrenyujtott hüvelykujjal evez, elkaphat a 
körme élével.

Nyomban kitűzte magának a föladatot. Három 
evezőmerítést kell tennie símán s a negyediknél — ka
pásból — elfogni a kéregszemölcsöt, anélkül, hogy 
keze mozdulatait szemmelkísérné, vagy az evezésben 
elakadna.

A próba eleintén nem sikerült. Vagy innen, vagy 
tűlfogott a kéregszemölcsön. De a játék harmadik 
napján, egyszer már megakasztotta a körmét. Sőt, 
ugyanaznap még két ilyen diadalt aratott. Ekkor — 
megijedve a túlgyors eredménytől, mely csakhamar 
gyakorlattá válhatnék s megfoszthatná őt a játék inge
rétől — abbahagyta az új időtöltést és visszatért ko
rábbi szórakozásainak egyikéhez.



A gálya pedig közben haladozott. Hol símán, 
hol táncolva, szökellve, aszerint, hogy milyen kedvé
nek örvendett a tenger, ott a hajó héjján kívül, az ő 
határtalan, boldog szabadságában.

Mert neki is megvoltak a szeszélyeiI
Egy éjszaka például — mintha hirtelen megve

szett volna — harsogni és dobálódzni kezdett. A hul
lámok vadul vágódtak a gálya bordázatához. A dal- 
ladzó lapátok minduntalan hullámelőző helyzetbe 
kerültek. Sőt akadt olyan rab is, akinek markában 
roppant szét az evezője szára.

János számítása szerint elindulásuk harminc- 
harmadik napját — Mindszent havának huszonkilen* 
cedikét — követhette ez a viharos éj, mely véres 
betűkkel íródott az emlékezetébe.

A vihar épp akkor tört rájuk, mikor ritkaörömű 
órái következtek volna. Fölváltották s a zöldséges 
magazin sikátora elé terelték, az első tíz sor legény
ségével együtt.

Annál örvendetesebbnek ígérkezett ez a pihenő, 
mert a pallérok — talán restségből, talán feledékeny- 
ségből — elmulasztottak pecket rakni a foglyok szá
jába. És János a maga kiszemeltjeiből is ott látott

V I I .
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kellőt, köztük .. ! A hosszú szempillájú legényt, meg 
az ö magyarját!

Föltett szándéka volt, hogy az éj leple alatt va
lami módon megközelíti az embert s vált vele néhány 
szót. Istenem . . ! Az ő drága, közös anyanyelvü
kön ..  ! Magyarul. . !

Ki tudja, talán még szabadulásukról is szőhetné
nek valami közös tervet. . ?

De ha nem, akkor is, legalább talán kezetszorít- 
hat titkon az ő honfitársával, akit régen a szívébe 
fogadott!

Olyan sóvár vágyat érzett a gálya durvaságai kö- 
zepett, azután, hogy szeressen valakit és hogy felé 
is forduljon valami nemesebb emberi érzés, hogy már 
egy puszta egyetértő összepillantástól is megistenült 
volna. Mikor azonban legszerényebb kívánsága is 
megsemmisült és a korbácsok megint terelni kezdték 
őket a bűzös pajta felé, ettől a csalódástól hirtelen 
szinte eszét vesztette.

Maga sem értette később, hogy mi ütött hozzá. Mi
csoda fölviharzása lehetett a dacnak, dühnek (— vagy 
talán az őrületnek? —) az a valami, ami váratlanul 
szembefordította kínzóikkal? Csak arra emlékezett, 
hogy egyszerre — teli ököllel — az egyik porkoláb 
arcába sújtott. Fogait csikorítva, zúzta, gyömörte, 
ahol éppen érte.

Hogy mi történt ezen túl, az már megint kiesett 
az emlékezetéből. Pedig elégszer faggatta, hogy veze
keljen önfegyelmének lazulásáért! De szemei hirte
len lecsukódtak. Ellepték a megtámadott őr segítsé
gére siető pribéklegények.

Jobb is volt talán, hogy nem tudott magáról!
Ott függött — csuklóinál fogva — a pajta külső 

falán, egy horgas vasszögön, egész éjszakán keresztül.
Mikor leszedték, mint halott, terült el a fal alatt. 

*



Tombolt eközben a pokol, az evezőteremben is.
Amily mértékben erősbödött a tenger hábor

gása, a rabokat annál veszettebb munkára nógatták. 
Az őrök szüntelenül jöttek-mentek a járópallón s a 
korbács meg nem állt kezükben.

A ziháló rabok szinte fürdöttek verítékükben.
Nem elég!
Az átkozott korbács csak sújtott és sújtott.
Itt-ott vad röhögés támadt a nyomában, jelezve, 

hogy a tébolyodás megindult s kezdi szedni áldoza
tait, a túlhajszolt ember-barmok közt.

Nem ügyelt rá senki.
S talán még ezek az őrültek jártak szerencséseb

ben! Nem éreztek többé se fájdalmat, se fáradságot. 
Nem voltak más, mint lélekző gép, mely a lapátot 
mártja, vonja.

Ha ugyan nem az evező vonta őket..  ?
Már azt sem tudták.
Ha fölpillantottak, félelmesen elfordult fehérjü 

szemükkel, a pokolvörös alvilági fény derengésénél, 
tekintetükben borzalmas űr tátongott.

A többi azonban még látott, érzett és szenvedett.
Némelyik tengeribetegséggel küzdött. Mások vér- 

habos szájjal fetrengtek a gálya fenekén és semmi 
rugdosás sem bírt többé lelketverni beléjük.

200



V II I .

így telt a démonok éjjele és ki tudja, hány éjjel, 
hány nap, míg János — az eszmélkedés halvány 
derengésével — megint kinyitotta szemét.

Tagjai zúzottak voltak, mintha köves malomban 
őrölték volna meg, külön a csontjait. Szemhéjjal 
tüzeltek.

Körültapogalózott, megtudni, hogy hova került?
De reszkető kezei eleintén semmi magyarázó 

nyomot se találtak.
Lecsukta szemét és várt. Gyűjtötte az erőt.
Aztán akaratának megfeszítésével, hirtelen fel

ült és körülnézett.
Ugyanott, a zöldséges magazin előtt hevert, ahol 

a baj rárontott. Körülötte néhány rabtársa. Néme- 
% lyük nyöszörgött. Mások tébolyult vihogással haho

taztak.
A rab magyar: sehol többé.
Azaz hogy, csak a törzse ült. Egy faltámasztó 

gerendának vetette hátát. Feje — lábtól — eléje téve. 
Mintha köszönésre emelte volna, valami láthatatlan 
hatalom előtt. . .

És ezzel a szivetmardosó, drága csonkasá ggal 
kellett farkasszemet néznie Jánosnak, a nap többi
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óráin keresztül.. ! Kegyetlenül elpusztított reményé' 
vei, az egyedüli lénnyel, akihez ragaszkodott. . !

Mert el nem mehetett innét! Örök, akik fölszaba
dítsák, nem mutatkoztak. A födélzet felől sem hal
latszott nesz.

A kínok hajója — minden valószínűség szerint — 
az elmúlt napok ördögi táncát heverte.

*

Este azonban az élet újból megindult. Az őrök 
ételt, vizet is hoztak.

De János csak a víznek vette hasznát. A lan
gyos, bűzös korpa elnyeléséhez, hiányzott most a lelki 
iskolája. Meg aztán, a nyomorúságos táplálékot még 
el is gyalázta két latorképű porkoláb.

Összeröhögtek s egy marék szemetet vetettek
belé.

Az átkozottak .. !
A rab nem emlékezett rá, hogy egész életében 

találkozott volna annyi gazsággal, amennyi ezeknek 
csak egyikébe is, szorult.

Nem túlzott, mikor ezt vélte.
A porkolábok kétségtelenül cudarabbak voltak a 

legelvetemültebb gonosztevőknél is, az egész terem
tett földkerekén. Mert sem rabló, sem gyilkos nem 
cselekszik valami cél nélkül. S néha-néha mégis meg
pihen. Kiáll. Ismer magábaszállást. Belső csömört. 
De ezek a fenevadak sohase teltek be a szenvedések 
okozásával! Sohasem léptek ki oktalan gyűlölködé
sükből. Egy sem akadt, amelyiknek ne tartozott volna 
legjobb mulatságai közé: valami új, meglepő kínt föl
találni. Ha más szórakozásuk nem került, legalább 
valami hegyes eszközt döfködtek azok testébe, akik 
mellett elhaladtak.

János mindinkább azon föltevése felé hajolt, 
hogy korcslelkű eszelősök, egyiől egyig. Bármint volt
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is, mondhatlan megvetést érzett irántuk s — még 
sokszor visszatérő lázképzelődései közepeit — gyak
ran érte magát a gondolat-tévengésen, hogy ott ül va
lamelyiknek a hátán s addig fojtogatja, míg az 
emberbőrbe bújt szörnyeteg szeme ki nem lép üre
géből.

Ezek a zabolátlanságai azonban, mind gyéreb
bekké váltak. Teste lassankint megerősödött, tagjai 
visszanyerték szabad mozgásuk képességét.

Egy napon aztán megint ott ült a dalladzó terem
ben, szenvedőtársai közt.

De hogy megfogyatkoztak azokl
Jó harmadával kevesebben lettek, mint mielőtt 

a gyászosemlékű élmény kiszólította közülük. És Já 
nos ebből a számapadásból megértette, amin eddig 
hiába törte a fejét. Hogy mért nem vetették ki a 
gályából hitvány hőhérlóik, mikor — maga-tehetet- 
lenűl — kidűlt a dolgozók sorából?

Kellett a kar! Az erő! Szükség volt minden eve
zősre.

Az ostoba emberpazarlás nagyon lecsökkentette 
a hajó személyzetét.



A romlás azonban már megindult a gályán. Az 
emberek egyremásra fordultak le a padokról. Valami 
különös gyöngeség lepte meg őket. Bőrük alatt vér- 
futásos foltok tűntek föl, még olyankor is, ha az 
őrök kezében pihent a korbács.

A vérzési hajlam terjedt, növekedett.
János padjából is lefordult egyik szomszédja, 

Szájszélein csergedezve indult meg két, piros csík . . .  
Hajtorzsái közt: gyulladt gumók , ..

Kezdetben nem értette a dolgot. De új munkába 
lépésének harmadik napja rákényszerítette, hogy 
kettőzött figyelemmel forduljon a különös tünemény 
felé.

Az ő karján, mellén, lábszárain is megjelentek 
a sajátságos vérszüremlések. Ö is meg-megszédűlt! 
Izmai heves fájdalommal kísértek minden evezőcsa* 
pást. Bágyadt lett, egész a fásultságig. Foghűsa meg 
megfakadt. Vér ömölte el száját, torkát.

— A skorbut! — riadt föl hirtelen, letargiájából.
— A száj-fene! — visszhangzott lelkében az 

iszonyat belső kiáltása.
Valamikor régen, boldog vitézi napjaiban —* 

káliói kapitány korában — hallott ő már erről a för
telmes betegségről! A nyomorúság baja volt. Az egv-

IX .
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oldalú és rossz táplálkozásé. Néha szinte járvány- 
szerűleg ütötte föl fejét a katonák közt, mint most 
itt, ezen az átokvert hajón is.

De nem érhette be a megállapítással! Ujjászüle-* 
tett életösztöne leteperte ólmos bágyadtságát. Véde
kezést parancsolt, éspedig késedelem nélkül.

Tudta, hogy első teendő: azonnal változtatnia 
egyoldalú táplálkozásán. Félbehagyni az örökös 
korpa-evést.

Csak: hogyan?
Szakácsok — akiknek parancsolgathatott volna —* 

nem álltak rendelkezésére. Se élelmiszerek. Beszédre 
sem nyithatta a száját, nemhogy holmi kívánságok
kal álhatott volna elő.

És mégis, ki kellett találnia valamit, ha nem 
akarja föladni az életét s vele a lelkemélyén foly
vást ott-parázsló reményt, hogy kiverekedheti magát 
egyszer ebből a pokolból és visszatérhet az élők vilá
gába, kedvesei körébe!

Soká tűnődött, hasztalanul.
Leleményessége azonban mégis fölíilkérült.
Eszébejutott, hogy néha — mikor nagyobb erővel 

dűl a munkának és a lendülettel beljebb is vonja 
lapátjának nyelét — a rúd köré fonódva, zöld ten* 
geri moszatot, mohát talál. ..

Ügy kapott a gondolaton, mint az újból vissza
szerezhető egészség ígéretén. S a gyógyulás reményé
vel, kedve is visszatért.

Nekihajolt az evezésnek. Dolgozott, hogy álla 
majdnem a térdét súrolta. Es ha kettőzött fáradtság 
árán is, de hovatovább elsajátította azt az ügyességet 
és gyorsaságot, melyre szüksége volt, hogy az erős 
evezőnyomások után egyúttal beljebb is rántsa a 
lapát szárát. Letépte róla a természetadta gyógyszert, 
még mielőtt kizökkent volna az evezés üteméből.

Hát sós-keserű volt az orvosság, amit ilymódon

i
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kiharcolt magának! De nem finnyáskodott. Nyelte — 
mint orvosságot szokás — Ízlelgetés nélkül. Mikor 
pedig part-távolban jártak s a tenger gyérebben osz
togatta ajándékait, a hajó-oldal felé fordította figyel
mét.

A gombák valóságos tenyészetét látta ő ott! Igaz, 
hogy a nyirkosság és árnyék hívta életre őket, mér
gesek azonban nem voltak.

Lekapdosta és megette, amit talált. Nem rettent 
vissza, még evezőjének bőrszijjazatától sem. Megrágta 
azt is. így folytatta élethalál küzdelmét, napokon ke
resztül.

Ám elkeseredetten tapasztalta, hogy a baj csak 
nem akar engedni!

Ereje szemlátomást fogyott. Míg egy reggel, az 
ostor is hiába cserdiilt le hátára. Nem bírta többé az 
evezőt.

Hagyta, hogy a durva hajcsárok fölcibálják s a 
zöldséges pince felé vonszolják. Ott összerogyott és 
lecsukta szemeit. Várta a halált.

Mennyi idő telhetett így?
Nem tudta.
Arra rezdült, hogy valami ütés éri.
Nem volt valami nagy az ütés, de épp arca köze

pén találta s erre már mégiscsak fel kellett neszelnie.
Egy csapatnyi őrt látott. Élelmiszeres ládákat 

cipeltek ki a pincéből. Egyik láda födele fellazult és 
a bennelévő holmi szertegurult a földön.

Egy csomó citrom .. .
Nyilván a gálya más, emberszámba vett népsé

gének konyhájára kellettek!
Hogy most a gaz palléroknak hajladozniok kel

lett végettük, ez megdühítette őket. Szedegetés köz
ben szitkozódtak s oda odavágtak egy-egy sárga kis 
bombát a pince elé terített szerencsétlenek közé.



János először csupán pilláinak bágyadt libbené
sével felelt az újabb gonoszságra.

Egyszerre azonban, villámszerű gondolat ütötte át:
Gyötrő szomjúságában, italul is szolgálhatna a 

citrom! Kész lemónia annak a leve!
Már nem csukta vissza a szemét. Sőt nagyon is 

ügyelt, hogy hol hullanak le körötte a sárga gyü
mölcs-parittyák. És mikor a csapat ember valahára 
elkészült a ládák cipelésével s eltakarodott, mohón 
gyűjtött össze minden citromot, amit csak el bírt érni.

Kettőt a zsákmányból nyomban fölfalt. A többit 
meg gondosan bőrtunikájának kötényébe rejtette s 
fölgyűrte rájuk a kötő szélét.

— Hátha a halál még várat magára? — gon
dolta. — Hátha még napokig kell itt hevernie? Azzal 
ugyan senki sem törődik, hogy nekik inniuk adjon! 
Isten se, akinek alkalmasint szintén csak ép, egész
séges, úri és vitézi állapotában tetszett. Másképp nem 
fordította volna el tőle így az arcát! Méltányolta 
volna erőfeszítéseit.

Ezzel a gondolattal — s egy mindent betetéző 
csalódással szívében — el is aludt. Aludt, mozdulatla
nul, órákon keresztül.
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Lázong az ember sokszor! Ami csapás éri: meg
morogja. Nyomban kész megoktatni a Teremtőt, 
hogy mit hogyan kellett volna jól és méltányosan 
elrendelnie? Panaszolja a rámért szenvedést. Pedig 
sokszor épp a tetézett kínt választja Isten megmen- 
tésünk eszközéül.

Ilyenfajta gondolatokat forgatott agyában János, 
miközben a leguminás pince előtt heverészett és 
mohó nyeletekkel szürcsölgette az ő citromait.

Néhány napja, mióta észrevétlenül így komóti- 
zált, állapota egyre javult. A véraláfutások kezdtek 
elszínteledni bőre alatt. Majd lassacskán el is tűntek. 
Foghúsának vérzékenysége alábbhagyott, sőt egész 
meg is szűnt. Tagjai fölfrissültek, visszanyerték moz
gékonyságukat. Ugyanígy szellemének erői.

Nem tudhatta be, csak az elköltött, savanyú gyü
mölcs javára, melyet a Gondviselő épp kínzói kezén 
keresztül s ép akkor küldött csodálatos és jóságos 
megmentésére, mikor ő legjavában kételkedett s el
lene zúdult.. !

Mély bánkódással büntette magát kishitű gyarló
ságáért és minden kínálkozó lehetőséget fölhasznált, 
hogy az égi segítséget, sajátrészéről is, előmozdítsa.

Ha porkolábot látott közeledni: óvatosan vissza-

X.
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hanyatlott. Pihenni, erősödni akart, ameddig csak 
lehetett! Míg egyik őrnek végül mégis szemetszúrt 
megemberesedett arcával. Erre fölcibálták és vissza
kergették evezőjéhöz.

De már háborgás nélkül indult. Megértette, hogy 
a Gondviselés számára nincs lehetetlenség. Ha akarja, 
a gályapadhoz láncoltán is feloldozhatja és meg
mentheti.

Bizakodó lélekkel fogott ismét munkához. Megint 
elővett egyet-egyet régi játékai közül és gyermeteg 
örömmel adózott minden kis sikerért. Az időszámí
tást is újból kezdte.

— Orsika! — lehelte néha, mint bűvöserejű va
rázs-szót. — Még találkozunk .. ! Ember vagyok még! 
Ember maradok, édes feleségem .. 1

Milyen jó, hogy nem látott el odáig, ahová a 
szegény lelke röpdösött.. I Szép Magyarországba, 
Lápispatakára, az ősi kúriába . .  I

Talán ép most gyújtották oUhon a karácsonyi 
gyertyát! Talán ép ez volt az a perc, mikor Chelcié 
Jaromir kapitány úr — szép bőkot csapva mindkét 
dáma előtt — elsóhajtotta a balvégzetű hírt, hogy 
kamarás cimborájának titokzatos fia, bizony meg-; 
lépett a somosi birtok árával . . .  És ő most új nyomo
kon indul. . . Persze: új költségek mellett . . !

Oda a halastó! Makovica, Bodonv, zálogban Ta
lán épp e pillanatban kerül a sor Budamérre. Buda- 
mérre és egy hosszú pillantásra — Jaromir részéről —* 
ami elől azonban elfordul Zsegnyey Jánosné, szemér* 
metes bíborral az arcán.

Ma még .. I
Vond csak azt az evezőt, te gályarabi Vonjad 

csak, vonjad, megállás nélküli
*— „Márt-sadl“
— „Húz-zadi“

*
Gulácsy kén : A káliéi kapitány. U. 14
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A hajó rohant előre.
Rabtartók hajója s az élet hajója: Ismeretlen 

céljuk felé, ismeretlen mélységek fölött, idegen 
vizeken.



xin. rész

ELENGED A GÁLYA





Múlhattak telek, mert Jánosnak ötször egy
másután nyílt alkalma — huzamos időn keresztül —• 
látni saját lehellete párafelhőjét a gálya dögletessé 
vált levegőjében, míg teste didergett a rádobott nyers
bőr válladzó alatt. És múlhattak nyarak is, mert 
megismerte néhányszor a gyehenna forróságát. De 
hogy pontosan mennyi idő múlt, azt nem tudta 
többé. Evezőjének nyele körben rovátkos volt már, a 
napok belekarcolt jeleitől. Nem maradt rajta több 
hely, új rovások számára. Se célja nem látszott ennek 
a keserves erőlködésnek.

Az eltelt végehoszatlanságban, lassanként vásott, 
rozsdásodott János vasakarata is. Értelmének műkö
dése gyakran kiállt. Mikorra pedig újból erőtvett 
zsibbadt lelkén, hiányzott számításainak folyamatos
sága. Elvesztette a kiindulási pontot.

— Hogy fog végződni mindez? — döbbent föl 
benne olykor a kérdés.

— A halállal, — kondult rá lelke mélyéből a 
válasz, melyet mindritkábban sikerült elfojtania.

— Jobb is lett volna „amúgy“ . . — bólintott rá 
és ilyenkor mindig eszébejutottak a vén Bajazeth 
szavai.

Csüggedés ejtette rá szárnyát. Komor vágy fogta

I.
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el: nem mártani és nem húzni többé! Nemérezni 
hátán az ostor marását! Nem úszni ezen a világból 
kiátkozott hajón, ebben a poklok kamrájában, ahol 
minden gyönyörű emberi erőfeszítése megbukott, 
minden áhítatos reménye porrázúzódott.

A végehosszatlan idő alatt — amit itt töltött — 
a külső szabad világ legparányibb jele sem jutott 
hozzá. Nem változott körötte semmi. Legföljebb 
néhány arc, mikor rabtársainak létszáma már nagyon 
megfogyatkozott és új áldozatokat tereltek helyükbe, 
valamelyik ismeretlen kikötőből.

De ezeknek az arcoknak változatossága is miha- 
marébb megszűnt. A némán végzett baromi munka 
— mely éhesen hagyta a rabok értelmét s melynek 
se hasznát, se végső célpontját nem lehetett látni — 
a durva ütlegelések, melyek sohasem engedtek kegyet
lenségükből: rövidesen minden fogoly ábrázatára rá
nyomtak valami közös bélyeget. Megtört szellemük
nek állati türelmében, lelkűk kimerültségében, szinte 
hasonlókká lettek egymáshoz, mint a testvérek. Egy 
izzadó s egy aztkövető didergő korszakon túl, ugyan 
senki sem állapíthatta volna meg többé róluk, hogy 
miféle fajhoz és nemzethöz tartozhattak.

Legtöbbje ezzel sem törődött. Az első idők vívódása 
után behódolt végzetének, a munkának, melyet sem 
becsvágy, se hazafiság, se vallás, sem semminő más 
nemes célkitűzés meg nem édesített. Föladta az éle
tet, mely viszonzásul aztán föladta őt magát: az élőt.

János a legcsudálatosabb halálnemek számtalan 
ját látta körötte bekövetkezni. Az ember ma még 
dolgozott és gőzölgött verítékében. Démoni erejűvé 
fejlődött ízmai működtek, mint a gép. Melle tágult, 
mint roppant sátor, melyet vihar szele feszít. Hol
napra pedig merevek lettek a pompás izmok s a her- 
kulesi mell megállt. A lélek kiszökött a külsőre hibát
lan, óriás gépezetből. Beteg sem volt a rab! Egysze-
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rüeii csak kimúlt, ugyanolyan némán és értelmetle
nül, mint ahogy élt.

— Meddig tart ez így? Mikor áll meg a verő 
a rettenetes száldobon? Mikor áll meg a klepszidra? 
— jajdult föl benne ilyenkor megint a kérdés.

— Soha, soha! — fakadt rá nyomban a gyászos 
felelet.

Hogy bele ne tébolyodjék ebbe az önmagával 
folytatott, meddő párbeszédbe, igyekezett még ebből 
is valami szellemi föladatot formázni.

-  » S ° ---------■"
Itt megmártotta az evezőt.
-  •  •  har
Itt előrevonta.
Nem elég!
Valami dallamot is keresett a keserves ritmus

hoz, míg füle össze nem zagyválta a képzeletbeli han
gokat s értelme — észrevétlenül — elsiklott az új föl
adat mellett. Akkor visszasüppedt ólmos fásultságába 
és végül bekövetkezett az az idő, hogy napokon át, ta
lán nem is gondolt tudatosan semmit.

Ha ugyan csak napokat jelentett ez az ébrenlét 
és lelki homály közt libegés!

De lehet, hogy heteket töltött rendbefoglalható 
gondolatok nélkül.

Első visszaderengő gondolata az lett, hogy meg
állt a hajó. Rákövetkezőleg azt a megállapítást tette, 
hogy ismét új rabszolga-legénységet vesznek föl. 
(Gyakran pótolták az elhullottakat!) Aztán: hogy a 
rövid pihenés végétért. A gálya megint indult. És 
hogy szaporodik rajta a patkány... Nemcsupán sza
porodik: bátorodik is!

Az undok férgek nem érték be többé azzal, hogy 
éjszakánként suhanjanak ide s tova! A nappal se űzte 
el őket. Ott súrlódtak, motoszkáltak, szimatoltak a
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riadtszemű foglyok közt, akik állati idegenkedéssel 
rángatóztak el előlük.

Maguk az őrök is hökkenve figyelték a dolgot 
Látszott, hogy tanácsot tartanak.

Míg egyszer — váratlanul — fölöslegessé vált 
minden tanakodás.

Amilyen rohamosan szaporodtak a patkányok, 
ugyanúgy kezdtek hullani.

Csakhogy nem egyedül ők!
Az emberek is velük! Éspedig olyan arányok

ban, mely minden előző pusztulást fölülmúlt!
A szánandó páriákat egyszercsak kirázta a hideg, 

hogy alig bírták fönntartani magukat az evezőpadon. 
Majdmeg forróság öntötte el őket. (Látszott ez sze-s 
gény, fénylő, szomorú szemükön!) Nyakuk, álluk, 
végtagjaik forgóinak mirigyei gyorsan megduzzad
tak, utóbb aztán szét is estek: — a boldogtalan rab 
életkerekeivel együtt. . .

Eleinte két-három napig még elvonszolták kín
zott tagjaikat az áldozatok! Később azonban már 
ennyi idő sem kellett a szörnyű baj kifejlődéséhez.

Az evezők egymásután álltak le. Hol itt, hol ott 
hallatszott a padozatra lezuhanó embertestek tompa 
dübörgése.

— A pestis! — nyílt rá János szeme a bizo* 
nyosságra, miután közvetlen közelből nézhetett végig 
egy ilyen kimúlást, melynek gyötrelménél egyedül 
undoksága lehetett nagyobb.

De már távolállt a rémüldözéstől. Nem üvöltö
zött, mint a többi. Életösztöne — melyet nem táplált 
többé a remény, semmi ember és férfi-voltához méltó 
cél — alvadozott.

Sőt!
Az elomlott testek tökéletes pihenését látva, in

kább csak még erősbödött benne az eddig leküzdött, 
tétova vágy: nem-lenni! Elmúlni! Így fekhetni, bármi



217

áron! Nem lázadni, viaskodni, nem folytatni a hasz
talan erőfeszítéseket többéi

Mire a pusztulás olyan tömegessé vált a terem
ben, hogy alig huszonöt-harminc evező mozdult s az 
őrök nagyrésze is kiejtette kezéből a korbácsot, — 
lelökte magamellé a lapát foggantyúját ő is és várt. 
Várta a saját testén feltünedező jeleket. Az elmúlást.

Már mindössze tíz társa hördült! Már csupán 
négy fuldokolt, orrvérzéstől gyötörten!

Harmadnap virradatra nem maradt több, egynél. 
Mikor pedig a rákövetkező reggel szennyessárga vilá
gossága a pajtába szűrődött, az az egy is megszűnt 
lélegzeni. Anélkül, hogy János a betegség leghalvá
nyabb jelét észlelte volna . . .

A fekete kaszás késett.
A halál kitért azelől, aki kereste!



I I .

Nem jött a halál.
De élő se jött!
Órák múlhattak és János körül semmi sem moz

dult. A födélzetről se hallatszott semmi zaj.
A hajó véletlen himbálódzásokkal hintáit a kö

zömbös tenger tükrén. Hajó, melyet nem vezetett 
senki. Nem hajtott senki. . .  Hajó, teli borzalmas, 
néma teherrel! Halál hajója, egyetlen élő lénnyel sír
bolt-fenekén . . .

— Egyedül maradtam.
Ez a gondolat rezdítette ki bágyadt pillangó

szárnyával először Jánost, abból a fásult éber-álom
ból, amiben lelke szunyókált.

— Egyedül maradtam! — lett első érzése, 
mely a gondolat után rohant, mint ahogy dörrenés 
a villámlást követi.

Megrázkódott tőle, mint akit igazán villám ütött.
Egész elvakult, elgyengült. Aztán csak reszketett, 

percekig, mintha valami láthatatlan, de rettenetes 
erejű marok rázná,

— A Gondviselés keze! — vacogta.
És annyira érezte, hogy szinte bibliai félelem 

szállta meg, kinyilaikozó közellététől.
— Istenem, — mormolt. — Irgalmazó Isten ..  !
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Tenyerébe födte az arcát. Nem bírt, nem is akart 
tudni ebben a döbbenetes pillanatban semmit, a hálá
nak azon a tűzfolyam-forróságú érzésén kívül, ami 
jobban átjárta, mint a belelielt levegő, vagy vérének 
keringése. Ha a padmaly megnyílik alatta* vagy a 
mennyezet indul meg feje fölött, azon sem csodálko
zott volna, e percben. Sőt inkább az lepte meg, hogy 
semmi rendkívüli sem történik. Teljes a csönd és 
mozdulatlanság.

Hogyan. . ?
Fölemelte fejét s körülhordozta réveteg szemeit.
Aztán egy-tekintettel fogott föl mindent.
Mint akit meglöktek, vetemült talpra. Fásult

sága robbanó akarattá, akarata egyetlen kiáltássá 
tornyosult:

— Menekülni!
Már nem volt gyönge! Nem volt tétovázó. Már 

megértette, hogy a lábáraforrasztott bilincs az utolsó 
akadály közte és az élet közt, melynek lehetőségei — 
minden látszat ellenére is — kifogyhatatlanok. És 
oh, be gyönyörűek! Mégis, gyönyörűek!

— Orsika! — kiáltott föl, mintha megnyíló szí
vén keresztül nyilalnék ki a kiáltás. — Orsika!

Szinte összerogyott arra a képre, amit ez a név 
elébe idézett.

De nem hagyta el magát. Nem többé! Ezentúl 
felül akart maradni. Felül kellett maradnia, minden 
további küzdelemben!

Először is: kihámlani abból a hideg ölelésből, 
mellyel bilincse a lába köré fonódott.. !

Nyugalmat parancsolt ziháló izgalmára és megint 
körüljártatta szemét. Feszült figyelemmel keresett 
valami eszközt, amivel elzűzhatná láncát.

Azonban nem talált, semmit.
Pedig már tudta, hogy nem késlekedhetik! Amit 

eddig kikerült, az leteperheti ezentúl. A pajta teli
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halottakkal. Bomlásuk gyors és gyilkos. A levegő tele 
fertőzéssel. Azonkívül, az éhenhalás veszedelme is 
mind fenyegetőbb ..  I

Mintha máris zörgetne testén .. ?
Eszébejutott, hogy második napja mióta az 

őrök cirkálása megszűnt — semmi táplálékot sem 
vett magához.

Mi lesz, ha ez így tart, tovább?
Legyöngül és tehetetlenné válik! Ott pusztul el, 

az élet megnyiló kapuja előtt.
Rácsikorította fogát a gondolatra:
— Nem!
S teljes erejével megrántotta az átkozott láncot, 

mely az evezőpad alsó gerendázatához fűzte.
A lánc megfeszült és zajosat csördűlt.
De nem engedett. Dübörögve hullt a padozatra. 

A második, harmadik kísérletnél is.
És János nem is erőltette tovább. Belátta, hogy 

a hatalmas csavarnak — mely a gerendát átüti — 
valahol egyebütt, a hajó egy általa meg nem közelít
hető részén kell, hogy kifutása legyen. Biztosan le is 
rögzítették valami csavarházzal! Egyember ereje 
nem elég ahoz, bármilyen óriás legyen is!

Más megoldást kell hát kitalálnia!
Visszabocsátkozott az evezőpadra s néhány pil

lanatig mély tűnődésbe merült. Tekintete az előtte 
heverő rabtárs holttetemén nyugodott, anélkül, hogy 
tudott volna erről.

Visszatérő értelme azonban, már nem engedte 
tartóssá válni az ilyen látásnélküli nézést! Rövidesen 
tudatossá lett benne, hogy szemlélődik s az is, hogy 
mit?

Egyszerre odakapott a halott ember lábához. 
A láncához, mely éppolyan kérlelhetetlen és szétsza 
kíthatatlan volt, mint az övé.

De ami nem szakad, még törhetik!



Megragadott egyet a nehéz láncszemek közül, 
Fölkapta és teljes erőből saját láncának egyik szeméra 
sújtott vele.

Emelt és ütött. Emelt és sújtott, ugyanolyan 
egyenletesen, fáradhatatlanul, mint ahogy a lapátot 
húzta eddig.

Beleizzadt. Azzal sem törődött. Hagyta, hogy a verí
ték megeredjen sörénnyé vadult hajcsomói közt s le
folyjék pemetes szakállán. ő  csak zúzott és zúzott.

Hiszen most már az életért ment a küzdeleml 
A holnapért! A szívébe gyökerezett reményekért.. I

Ez a tudat százszoros erőt kölcsönzött izmainak.
Kitartóan folytatta a munkát. Míg egyszerre azt 

észlelte, hogy a megostromolt láncszem ugyan nem 
törik, de: — lapul..  ! Szemlátomást, minden lecsa
pás után jobban és jobban szétterüli

Végezetül felényi vékony lett már.
Akkor abbahagyta a sujtolást.
Lehajolt és fölemelte a láncszemet. Aztán két 

hüvelykujjának dagadó izomcsomói közé szorítva, 
megpróbálta elfacsarni.

Egész beletorzult. Szemei kidülledtek. Fogai —* 
mint valami vigyorgásban — előütköztek. Érette, 
hogy megpattanásig duzzad benne minden ér. De 
érezte azt is, hogy: — a vasdarab lassan megsodró
dik, facsarodik kezei között. . .  Nyúlik, vékonyul. 
Vásik. Míg egyszeresük két ökle szétrepült s ő oda
terült — zuhanvást — az evezőpadra.

— Szabad vagyok!
Valami nem-ember kiáltás volt, ami a torkán 

előtört. A rab-oroszlán bődülhet így, mikor ketrecé
nek ajtaja szétcsapódik. És mintha ez a repesztő 
hang magával is szakította volna minden erejét, egy 
ideig ottmaradt, elomolva, a pádon. Melle viharosan 
hintáit. Lelke remegett. Majd — mintha hosszú esz
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tendők minden csigázó feszülése egyszerre akarna ki
robbanni belőle — kibuggyant száján a zokogás.

*

— Szabad vagyok!
Zokogott és ujongott, egyszerre.
— Szabad vagyok! — kiáltott ismét és talpra- 

vetette magát.
Egy szökéssel termett kint, a padok közt futó 

gyalogjárón. Vállaival előrebukva, fejét előrefúrva, 
rontott előre. Keresztül az elfeküdt holttesteken! Vé
gig az evezőpajtán! Föl a száldob zsámolyára! El a 
zöldséges magazin sikátora előtt!

Amitől eddig értelmének tompasága folytán meg
menekült: már az iszonyat is kezdte hajtani. Mentői 
inkább távolodott, a mögöttehagyott, borzalmas kép 
annál riasztóbb és elevenebb színekkel rajzolódott elé. 
Hangokat vélt hallani. Csontjain átfütyülő sóhajtáso
kat. Aztán meg fojtott zokogást, gonosz, vihogó kaca
gást. Tudta, hogy mindez csupán a téboly játéka. Az 
őrület most, végezetül akarja hatalmába keríteni, aki 
eddig dacolni merészelt vele! De ez a tudat sem hasz
nált. A szörnyű hangokat nem szaggatta ki a füléből 
Azok tovább üldözték.

Futott előlük, ahogy mozgástól elszokott lábaival 
bírt. Egyre szorulóbb szívvel kereste a kijáratot abból 
a pokolból, melynek útjait nem ösmerte, minthogy 
rabságának egész ideje alatt, egyszer se bocsátották 
föl, Isten szabad ege alá. Esztelen rohanásában azon
ban, minduntalan csak oda tért vissza megint, ahon
nan elindult.

Végül — minden ízében reszketőn, dülledt sze
mekkel s egy beleszakadt kiáltással a száján — meg
torpant.

A deszkafalhoz kellett támaszkodnia, hogy össze 
ne rogyjék.
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Jól lát? Vagy igazán megháborodolt?
Közvetlen előtte a keresett lépcső . . !
igen ám! De alsó fokát egy jelenés tartja meg

szállva, akiről éppenséggel nem bizonyos, hogy nem 
egyike-e azoknak a rémeknek, melyek idáig üldözték?

Férfi-formájú a fantóm és szövétneket tart a kezé
ben. Arca olyan kísérteti, hogy János eddig soha nem 
látott hozzá foghatót. Sápadtsága sajt-színű. Tekintete 
kövült.

Rárőkölt a látomásra és felordított:
— Ki vagy?
Nem jött felelet.
A jelenés csak állt és bámult.
Ha tíz, — ha még csak öt percig tart így ez a 

feszült állapot, János talán igazán beleőrül. De e perc
ben észrevette, hogy a jövevény kezében megrezdiilt a 
szövétnek s ezzel meg is tört a lidércnyomás.

Megértette, hogy ugyanolyan élő lénnyel áll szem
ben, mint ő maga. És elszégyelte, amiért annyira 
hagyta hatalmasodni lelkén a láz képzelődéseit.

Leszikkasztotta verejtékes üstökét s kiegyenesült. 
Egészarccal fordult a jövevény felé.

Megnézte tüzetesebben.
Közepes korú, csukaorrú, lógóbajuszú, sovány 

ember volt a „fantóm". Most már azt is látta, hogy 
török ruhát hord. A fején turbánt. Strucctollasat. A 
csótárt gyémántos medály fogja. A szövétneket tartó 
ujjakat pedig kölesszem nagyságú köves gyűrűk 
övezik.

Tehát nemcsupán élő, hanem tetejébe még elő
kelő személy is a török! Alkalmasint a födélzet felső 
világából való. A szabad emberek közül. . I

Erre a megállapításra egész elsimult izgalma.
Megismételte — s ezúttal török nyelven — az 

előbbi kérdést. Azonban arra is készenállt, ha netalán 
ártó szándékkal jött volna ide ez a férfi.
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Akkor ugyan élve vissza nem fordul.. I
De ettől nem kellett tartania. A jövevény látható

lag örült, amiért őt nem bántják, nemhogy ő akart 
volna támadni.

Sőt — egy kis ocsúdozás után — az előbb válasz 
nélkül hagyott kérdésre is felelt, éspedig igen jám
boran:

— Resid a nevem, oh mahbűz.
— Odafönt?
— A többi mind halott.
— Idelent is . . .  Állnak az evezők.
Az idegen nyelt egyet és valamivel bátrabban 

folytatta.
— Rólad persze nem tudhattam. Egyedüli élőnek 

véltem magam az egész gályán.
— Én is . . .
— . . .  míg az elébb dörömbözés hatolt a fülembe. 

Gondoltam: akárki, mégis csak élő . ..! Lejöttem. Lát
talak, ahogy keringtél . ..

— Mért nem kiáltottál rám?
— Nem tudhattam, hogy nem vagv-e deli? Hisz* 

olyan szemeket meregettél, mint a megszállott!
— Valami kijárót kerestem! — vetette rá János, 

magyarázólag.
Mert bántotta volna, ha úgy éri a török, azon a 

percnyi, nagyon emberi gyöngeségén . ..
De kárbaveszett a magyarázkodás.
Távol állt most Resid minden bírálattól!
Jobban érdekelték őt a saját kérdései.
— Ki vagy? — tudakozta. — A szád ékes török 

beszédű, mint akár az enyém. Pedig mi nem szoktuk 
gályára vetni a véreinket! — Javuz . . / — terjengette 
szét a tenyereit. — Ha nem akarsz, ne válaszolj. Má
tól fogva nem kényszerítlek, semmire. Szükségem van 
rád, mint ahogy neked is szükséged lehet rám.

— A szabadságomat magam vettem magamnak és
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meg is tartom! — csattant János hangja, figyelmeztet 
tőleg.

Resid azonban sietett eloszlatni minden félre
értést.

— A hajó az enyem, — szólt. — Nemcsupán a 
szabadságodat, hanem tetejébe azt is neked adom, ha 
nem táplálsz ellenem gyűlöletet és segítsz, hogy partra 
jussunk. Allahra esküszöm! Megfogadod-e te is, hogy 
nem törsz romlásomra?

János nem felelt mindjárt. Habozott. Még túl- 
közeliek voltak az emlékei! Égették. Bőre, húsa, csontja 
még sajgóit az ütésektől. Még háborgott a gyarló lelke 
s annak mélyén a bosszú állati vágya: sújtani a csapá
sokért! Fojtogatni a fojtogatásokért! Megtorolni vala
kin azt a rettenetes sorsot, amit reámértek, — ártat
lanul.

De jobbik énje lassan felülkerült. A hála, mellyel 
annak a fölötteálló hatalomnak tartozott, aki fenntar
totta és irgalmában talán meg is menti: lefegyverezte 
és megszelídítette.

— Tőlem ne félj, — mondta, mélyet hunyva a 
pillám. — Csak egyre válaszolj . . .  Tudtál-e azokról a 
gazságokról, amik idelent történtek?

Resid komolyan adta vissza a pillantást.
A fejét rázta.
— Énmagam sohasem fordultam meg. a rabok 

közt. És a népemet emberségre intettem, mindig. Két- 
óránkcnt rendeltem, hogy váltsanak benneteket. Ha 
gazságot emlegetsz, abból csak azt látom, hogy nem 
követték a parancsomat.

János nem bírt elfojtani egy keserű mosolyt.
— Volt úgy, hogy éjt-napot eveztünk, kiállás nél

kül, étel-ital nélkül, gazda! Ügy hulltak a rabok, mint 
az őszi légy. De hát — tette hozzá, visszatartva magát 
egy újabb indulatfeltöréstől — nem felelhetsz a szol-

Gulácsy Irén: A káliói kapitány II 15



228

gáid cudarságáért! Amiről nem tudtál, abban nem hi
báztatlak.

A beszéd félbeszakadt.
A szövétnek hunyorgása arra figyelmeztette a két 

férfit, hogy fogytán az ecet a kanócból. Sötétben ma
radnak, ha tovább időznek!

— Jöjj — intett a török — és megfordult.
Lassan fölfele indult a garádicson.
De pár lépés után mégis megállt. Leoldotta övken

dőjét.
— Odafönt tűz ám a nap! — szólott. — A te sze

med nem szokta . . .  Ne, itt ez a kendő! Kössd be vele 
a szemed.

Bölcs előrelátás!
így is megszédült János, mikor különféle kanya

rulatok és — oh! — mondhatlan szomorúságéi, örökös 
szürkület után, ismét kibukkant Isten szabad világába.

Nem bírt leküzdeni egy vad kiáltást.
Sziláján doboló szívére szorította két öklét.
Sokáig csak állt így, az aranyló sugárözönben, 

minden porcikájában reszketve, sodorva tüdejébe a 
friss, sóspárájú levegőt, fürösztve tagjait áldott, szabad 
mozdulatokban, — míg ismét meg tudott indulni.

Indulni. . !
Az élet, — az Űj Elet felé! A megváltás és kárpót

lás üdvössége felé!
Oh. torkon soha ki nem férő, befelé tellő, befelé 

éneklő, boldog Halleluja .. !



Jó pár órába telt, míg János lábai megszokták a 
szabad mozgást s még egy-kettő, mire leoldozhatta 
szeméről a kötést. De akkor is — és még sokáig — 
úgy hibbangatott, mint aki falábakon lépeget. Akkora 
erővel roskadt meg minden mozdulatnál, mintha má
zsás zsákot tartana a vállain, ami lenyomja. Szeme is 
hunyorgott, mintha folyvást kacsintana. Csak nem 
egyszemmel, hanem mind a kettővel. Olyan furcsa 
volt így, hogy a gazda — minden nyomorúságuk elle
nére — sem állta meg elfanyalodás nélkül.

•— Látod . .  ! A szabadság se olyan könnyű, mint 
az ember hinné! Azt is tanulni kell.

— Azt is.
János ráhagyta. Az ő gondolatai másfelé jártak 

most!
Mikor a födélzeten megkotyvasztott kis elemó

zsiájukat elköltötték, meg is kérdezte a töröktől:
— Tudod-e gazda, hogy mely világ körött já

runk? Vagy kallódunk inkább, — igazította helyre. * *  
Mert hiszen csak a hullámok sodrása, ahogy mozgunk!

Resid a válláravetett szolgáló-kendőbe fente előbb 
a kanalát Csak aztán felelt:

— Míg így ki nem pusztultam mindenkiből, a

111.
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kormányos reggel-este jelentette az irányt, amit köve
tünk.

— Mikor kaptad az utolsó jelentést?
— Ügy harmad-negyed napja. De várj . . I Igen. 

Épp ma negyedik napja! Akkor úgy mondta, hogy a 
frenk partokhoz járunk közel. Egész a szomszédjában.

— A francia partoknak . . I — hümmentett János, 
sajátrészéről is kendőbe törülve kanalát.

És fölsandított, az ő furcsa hunyorgatásával.
Épp belefutott a török szemébe a szeme.
Resid állatta rajta a tekintetét. Komoly figyelem 

tükröződött a pillantásából.
4— Te franciának hívod a {Teriket..  J
—  úgy-
— Hát akkor madzsar tabaszindan is vagy te! 

Azok nevezik fransziz-nak a frenket! Eltaláltam?
— Semmi tagadnivaló sincs a nemzetségemen! 

— villant föl János.
Majd visszasímult megint.
Vállatvont.
— Szólíts, ahogy akarsz! Előbbrevaló dolgunk 

van, minthogy egymás nevét és nemzetségét keres
géljük. Ne felejtsd gazda, hogy teli halottakkal a 
hajó!

— Én felejteném-e?
Resid búsan legyintett a füle mögé.
-— Napokon át egyebet se láttak a szemeim! 

Akiknek idefönt ütött az órájuk, végezetül mind ma
gam kellett, hogy eltemessem.

*— A vízbe?
— Oda. Szükség esetén engedi a Korán.
— Nem elég! — vélte János. — A lentvalókat se 

hagyhatjuk. Ennyivel még nem ugrottuk át az árkot.
— Mit bolygatnók a lentlévőket! — tört ki az 

újabb dolog gyanúja és fajának eredendő restsége a 
törökből. — Akit nem látunk, nem undorít.
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— De a baj látatlanul is feljöhet hozzánk!
— Nem jár az lépcső ti
*— Annál nagyobbat szökik!
Resid csak pislogott.
A fenyegetés nem látszott valami nagy hatást 

gyakorolni rá.
— Hát mit tegyünk? — kérdezte utóbb vonta

tottan és inkább előzékenységből, mint igazi érdeklő
désből. — Te gondolkozz helyettem is, gyaur, mert 
attól engem elszoktattak, rég!

Nos, elsősorban azt gondolta János, hogy a kávé- 
szürcsöléssel jó lenne mielőbb végezniük, akármilyen 
gyönyörködtető volt az ő számára is a régízlelt, aro
más ital.

Fölkelt és a tengerbe rugdosta a főző parazsat. 
A hajó szerszámoskamrájába vezettette magát

Horgasvégű vaskampókat és szíjjhevedereket ke
resett elő. Két kampót és két hevedert. Ez utóbbiakat 
lécekre kötözte, átlósan.

Mire a munka elkészült — Resid őszinte bámu
latára — egy egész takaros hordozóágy állott ren
delkezésükre.

Akkor János két bőrpánttal még külön átfogta 
az alkalmatosság két végét s — átbujtatva mellét az 
egyik szijjon — szövétneket és kampót fogott. Intett 
a töröknek is, hogy kövesse a példát. Aztán meg
indult előre, lefelé.

A szíve nagyokat lükögött. De nyugalmat paran
csolt rá. Hisz’ azokért, akik ott lent várakoztak, 
úgyse tehetett többet annál, mint amit tenni készültl

Ilyen megfontolás mellett — ha meg is borzon
gatta a halottas csarnok — józansága maradt az úr. 
A riasztó képzelődések megkímélték és társát is meg
nyugtatta nyugalmával.

A két kampó egymásután emelte hordágyra az 
elhullt tetemeket.



Mikor úgy megrakódott, hogy több már nem 
fért rá, mindketten befogták magukat a bőrpántokba 
és: f ö l . . I

— Emeld, borítsd! — vezényelt János a hajókor
látnál. — Vigyázz, hozzá ne érj a szerencsétlenekhez!

— Mi muzulmánok nem hiszünk abban, hogy a 
betegség ragad, — jegyezte meg Resid, utánatűnődve 
az egyik hullának, mely — fölfúvódott bőrtunikájá
nál fogva — kis ideig még lebegve maradt a víz 
színén.

Csúnya portéka volt, szegényke! Felakadt inyű 
és nagyfogú. Szemefehérje fölvetődve, mintha a sirá
lyok siklását bámulná. Szájszéle s a teste már ké-t 
kült. Hosszúra megeredt szakálla szennyesszürke filo
szaiként úszkált előtte, a vizen.

János is utána bámult, míg — mintha csak tré
fából tenné — a tetem továbbukdácsolt a hullá
mokon s más társakba íitődve, megkavargott velük és 
aztán elmerült a mélyben.

Akkor utánamutatott:
— Nem látod a példát?
— Allah akarta így, — emelt vállat a török. —* 

Mi hiába óvakodunk. Ha írva van a sors, utolér.. .
— Ügy tégy, ahogy meghagytam!
Két fényes villám János hunyorgó szeméből, 

arról győzhette meg a gazdát, hogy tud parancsolni 
is, aki engedelmeskedni tudott!

— Jó, — bólintott rá Resid, békéltetőleg.
És azontúl óvatosan forgatta ki a hordágyat, a 

párkányon keresztül.
A munka haladt, derekasan. János nem is ügyelt 

többé a törökre, csak arra, hogy mentői szaporábban 
térüljön forduljon. Üresnek akarta tudni a gályát, 
mire bealkonyodik.

És amit céljául tűzött, azt el is érte.
Mikorra az utolsó violaszín sugarak is elfolytak
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a tenger tükrén, a gálya födélzete alatt sem maradt 
több temetetlen veszedelem.

Akkor gyantagolyócskákat keresett elő és kifüs
tölt vele minden zeget-zugot. Egy nagy vörösréz- 
tálcán ként is gyújtott a dalladzó pajtában és zsákok
kal torlaszolta el a réseket.

— A legszebb selymeim ..  1 — siránkozott Resid, 
a pufTadt bálákra mutogatva. — Csupa selyemgyolcs 
és fátyol az egész ..  ! Egy falut beborítana, ami egy  ̂
egy ilyen ponyvában rejtőzik, olyan finom és lenge 
a kelme!

— Még mindig jobb, mintha szemfödélül vetnék 
rád! — vigasztalta János a kárvallott embert s dol
guk végeztén terelte is már fölfelé, nehogy még va
lami galibát csináljon, fukarságában!

Megfőzte — ahogy épp tudta — az estebédjü
ket, aztán fáradtan álomnak dűlt. A gálya ringatta, 
szép csöndesen. A gonosz hajó, mely csak kínokat 
tartogatott számára eddig! . . ! Most megjuhászodott 
az Isten tenyerén, egész arra hízva, aki — bizonnyal 
— kormányosnak is a legjobb.



Álmodni sem ért rá János, úgy aludt reggelig. 
Mikorra pedig fölserkent, már a hunyorgás is kiment 
a szeméből. Egésznek, frissnek és olyan hatalmasan 
erősnek érezte magát, mint eddig még soha. Szinte 
maga is elcsudálkozott izmainak kötélfonadékain és 
hogy akkora keresztet kellett vetnie a mellére — reg
geli fohászként — amihez szinte rövidnek bizonyult 
a karja.

— Glória in excelsis . . .
Csupán hogy a köszöntést elvégezte, indult, hogy 

megkeresse a törököt.
Egy kicsit meghökkent.
N i..  ! Üres a vacok az árbócrúd tövében, ahová 

minap este kászolították, előrelátásból!
Hát eleinte furcsállta.
De aztán megemelintette a szemöldökét.
Mit lehet tudni. . ? Talán hüvösöllte az éjszakát 

a török és a hajócsárdába vonult. Vagy imádkozik, ő 
is. A szent mosdást végzi.

No, csak hadd imádkozzék, mosakodjék! Majd 
előkerül.

Hanem az bizony nem jött. Mialatt ő — segítség 
hiányában — már a vitorlák használatának kitapasz 
talásán erősködött, még mindig nem mutatkozol!.

IV .
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Sőt akkor sem, mikor — kellőszámú fejbeverődések 
árán — végre sikerült, jól a szélmentébe fognia az 
egyik vászonparipát.

— Residí
De nem felelt, senki,
— Hát hosszan tart az az im a.. I
Fogta a második vitorlát s most azzal próbálko

zott. Már voltak némely tapasztalatai. A súlyos kötél
zetet se vonszolta többé maga után, hogy mindunta
lan a lábai közt alkalmatlankodjék és leüsse! Szépen 
fölcsavarta félvállra, félkönyékre előbb. Kúszott, len
dült, szökellt. Megkísérelt minden bevált fogást. Ke
rült úgy, hogy hibásat mozdult. Ilyenkor egyszerre 
megbillent az egész hajó. Sőt előfordult az is, hogy 
megdűlt és szinte korlátig lebukott a féloldala. Akkor 
hamar más irányba lendítette a ponyvát, míg vége
zetül ezzel a szélfogóval is megküzdött.

A két vitorla dagadozott, mint két hatalmasan 
felpörsent hólyag s a gálya vígan iramodott előre. 
Ügy siklott, mintha tündérkezek vonnák, láthatatla
nul, valami áldott rejtekből.

— Ha ugyan helyes az irány.. 1
Hát efelől mégiscsak ajánlatosnak látszott meg

kérdezni a törököt.
— Resid!
Semmi válasz.
— Gazda! Efendi!
János már tölcsért is formált a két tenyeréből, 

úgy kiáltozta a társa nevét.
Továbbra is: semmi.
No, ez különös! Ugyan hol az ördögben bujkál 

az az ember?
Az újdonsült hajómester abbahagyta a kiáltozást.
Ráncolt homlokkal indult a gazda keresésére.
A szíve egyszerre elnehezült. Maga se tudta
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volna megmondani, hogy miért, hirtelen valami gyanú 
fogta el. Rosszat érzett.

Egyre gyorsabb léptekkel járta körül a gálya 
fedélzetét. És egyre furcsábbnak tűnt, hogy senkit 
se talál. Végűi már csak a csavarterem maradt hátra. 
Tudta, az előzőnapi gyászos munkájuk óta, hogy itt 
futnak ki azok az iszonyú vastekervények, melyek 
az evezőpajta gerendázatához erősítették a rabok 
bilincseit. Hát — más lelő hely híjján — ide is be
kukkantott.

És: valóban.. I
Ott feküdt a törők! Ott feküdt, hosszan elnyúlva, 

hanyatt. Arca iszap-szín fakó. Szemeit mély, lilás ár
nyék gyűrűzi. Semmi fénye annak a két báva szem
nek! Se nyak: sehol. Nincs is talán, úgy egybeduzzadt 
Resid szegény, tar fejével. Mérges buckók a füle kö
rött. Csillagformájúak. Melle véres a töröknek, ahogy 
így fekszik. Látni az orrán, csuka-szájának két vé
gén és a búsan függedező bajusz-szárain, hogy orrá
ból eredhetett a vér.

Nem azért látott János az utóbbi napokban annyi 
emherhullást maga körül, hogy sokat kellett volna 
találgatnia: mi lelheti az ő törökjét. . !

— A döghalál . . ! Még egy .. 1 Az utolsó . .  ! —* 
döbbent el a siralmas képtől.

És a szenvedő rábólintott, szegény, nyakatlan 
fejével:

— Kiszmet. — mormolta, bús-csőkönyösen. — 
Bár az is igaz, hogy mikor nem ügyeltél rám -------- *

— Hozzáértél temetés közben a tetemekhöz!
— Evet! — csukta rá. igenlőleg, a török a szemét.
És megrándult, valami, a testén átfutó borzon

gástól.
— Végem, — pihegte. — Már az éjjel tudtam, 

mikor idehúzódtam...
— Fáztál?
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— Míg a forróság rám nem tört. A nyelvem ki
száradt. Adj innom, gyaur, ha nem irtózol . . .

Mintha bizony ösmerne idegenkedést, aki annyi 
fortéimét megért, mint a rab kapitány „. I

Ha óvakodott is eddig, csak az okosság paran
csára. A fölösleges bajt kerülte. De hogy a baj már 
ittvolt és látton gyötörte egy embertársát, eszébe se 
jutott, hogy a segítségét elkímélje tőle. Hogy pogány 
a nyomorult? Azért volt ő keresztény, hogy ne váló-* 
gasson felebarát és felebarát közt! És ha rosszat tud
hatott be neki? Követ is kenyérrel visszadobni: szó
lott az ő törvénye!

Meg aztán, nagy dolog is az az utolsó ember..  I 
Utolsó élet, rajta kívül, ezen az elmagánosult 
hajón .. !

Fordult a sarkán és indult az éléstár felé. Meg
tanulta mostanig a járatát.

Egy köcsög savanykás itallal, kovásszal és be
mártott kendőkkel tért vissza. Megitatta a szerencsét
len halódót. És ha halódott is az, próbaképpen rábo
rított a buckóira egy kovászos kendőt. Hátha meg 
lehetne még a tüzelő búbókat nyitni? Hátha volna 
még segítség?

A vízbemártott kendők közül egyet homlokára, 
egyet szívetájára igazított a töröknek. És hogy így 
bevégezte szamaritánusságának testi cselekedeteit, 
vigasztalóra fogta a dolgot.

Resid azonban ellegyintette a bátorítgatást.
— Hagvd, — zihálta. — Beletörődtem Már nem 

is bánom Mi az élet? Kincs, vagy terhes bátyú9 Ki 
tudná megmondani . .! Te sem tudhatod még, hogy 
mire maradsz meg?

— A te sorsodra, — pillantott János.
Mert nem is várhatott mást, ebben a gyilkos kö

zelségben. amivel itt a baj biztos átragadásának útját 
egyengeti.
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De a török tagadólag úsztatta oldalt a szemét.
— Nem, — szólt révületbe fordultán. — Biztos

érzésem, hogy ezt a romlást elkerülödl Én úgy hívom 
ezt, hogy kiszmet. Te gondolhatod, hogy rajtad nem 
fog a baj . .. Megjártam a perzsa háborút. Hallottam 
eleget a fekete halálról. Néhány mindig elkerüli. Te 
ezek közül való vagy. . .  Szerinted, mert olyan a 
véred. Szerintem, mert Allah úgy rendelte. Adj még 
egy kicsit---------1

Az italra értődött ez a kívánság, mely ott állt egy 
sajtárkában, Jánosnak lábtól.

Érte nyúlt s a török szájához emelte az edény 
csatornáját.

Resid azonban nem kortyolt többé.
Szakállán csordult le a víz.
— Már nem megy. Nem nyel a gégém, — mór* 

molt fáradtan. — Megígéred-e, hogy mikor befejez
tem, lehetőségig úgy temetsz, ahogy mi szoktunk? 
Ne tiltakozzál, — szigorodott meg egyszere a két 
összeránduló szemöldöke.

És hangja is érdessé reszelősödött.
*— Vond le majd rólam valami eszközzel a ru

hát . . .  Mink úgy megyünk a nagy Bíró elé, ahogy 
tőle elindultunk. Leplezetlen testtel és lélekkel.. 
Talpam, kezem hintsd meg izsóppal. Lelsz a kamrá
ban s ezt is megcselekedheted, hozzámérés nélkül. . .  
Minthogy te hiszesz a betegség ragadásának balgr Há
gában . . .  Aztán úgy vess a vízbe, hogy arccal Mekka 
felé bukjak a hullámok közé. Űgy-e megígéred, em
berséges gyaúr?

A hang ereje rohamosan fogyott. A beteg légzése 
szörcsögővé vált. János azt is látta, hogy összefont 
kezének ujjain kékülnek a körmök. Fölfedett mel
lére, sápadt kézfejeire, nagy udvaros, szennyes sárga* 
barna foltok ütköznek ki.

Megértette belőlük, hogy nincs az a felebaráti
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gondosság többé, ami ezt az embert az életbe vissza
foghatná. Nincsenek már ennek, talán csak percei. . ! 
A pusztulás utolsó napjaiban elég hasonló esetet 
látott, mikor a szörnyű kórnak többé napok sem kel
lettek a teljes kifejlődéshez. Órák alatt ölt, mint a 
méreg.

Nem szabódott hát tovább.
Rábólintotta a várt megnyugtatást:
—- Úgy lesz ahogy kívánod, Resid.
— Megfogadod?

Az én Istenemre!
— Köszönöm, — volt az elhaló válasz. — Szót 

ejtek majd érted odatúl, ahova készülök . . .  Mért ne 
tenne kivételt Allah egyszer egy gyaurral is? Talán 
javadra lehetnék . . .

— Ahoz ugyan nem kell meghalnod!
A török elnyitotta pókosult szemeit, annak jeléül, 

hogy vár és hall.
Akkor János föltette neki a kérdést, ami egyre 

sürgetőbbé vált benne:
— Te tudod az irányt, amiben a gálya haladt, 

amíg haladt. Űgy-e?
•— Tudom. .
— Hát azt tudod-e, hogy milyen irányt kell tar

tanunk, ha el akarjuk érni a frenk partot, amiről a 
kormányosod beszélt?

Resid lecsukta viaszosfényű szemhéjait. így 
jelezte az igent. De szóval felelni nem bírt mindjárt. 
Valami öblögető hang támadt a torkában. Azt a 
csomó alvadt vért, ami fojtogatta, ki kellett hogy 
adja előbb.

Aztán mégegyszer fölnézett.
— Északnak tarts, — suttogta. — Mindég csak

északnak .. í Az árbócrűd nyirkos oldaláról megtud
hatod . .. Közel a part. A part---------

Nem végezhette be a mondanivalóját. Már addig
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dös parton . . .

Szeme nyitvaszakadt. Álla leíittyedt. Egész teste 
szederjeges színbe öltözött. Melle nem zihált, szíve 
nem birkózott többé.

— Resid!
A hívásra se mozdult. Örök siketségre zárkózott 

a füle.
És János nem is szőlogatta. Ült csöndesen a ha

lott mellett s nézte. És nézte önmagát is.
Milyen elfogódott!
Nem értette.
Hiszen ez az ember — tegnap még — idegen 

volt neki.. ! Egy idegen pogány . . .  Hosszú eszten
dők háborító kínjait okozta neki azzal a puszta tény
nyel, hogy a világon van, ahol a hozzáhasonló pá
riáknak még egész sora húzott-vont miatta. A többi 
el is pusztult, mintha valami láthatatlan kéz egy- 
söpréssel törülte volna le őket a föld színéről. Lehet
tek köztük érdemesebbek is, ennél a csuka-orrú 
töröknél. A szenvedés közösségében például, egész 
bizonyosan közelebb álltak hozzá. S mégis . . ! Rajok
ban nézte végig a pusztulásukat, száraz szemmel, 
mozdulatlan szívvel, míg ezt: meggyászolja.. I

Mi teszi ezt?
Sokáig ült ott, néma töprengésben és nem talált 

magyarázatot.
Míg egyszerre rányílt a titok:
— TeJjesvirágú, nemes érzések csak szabad em

berben születhetnek! A szánalom is ilyen érzés . . .
Olyan gyöngéden vonta le a vaskampó segítsé

gével Residről a köntöst, mintha testvére lett volna. 
Aztán izsóppal meghintette s jól meggyőződött róla 
fönt a födélzeten, hogy melyirányban keresse 
Mekkát . . . Mely oldalán nyirkos az árbócriid?

Mikor minden kétsége megszűnt, óvatosan a



hajókorlátra emelte a hordozoagy ruujait és terhé
vel együtt az egész alkalmatosságot alábocsátotta, a 
vízbe.

Ugyan kinek kellett volna már az a szerszám?
Rajtakívül igazán nem maradt itt több erő.
Ha pedig rákerülne a sor .. ?
Megrázta fejét és föltekintett.
A nap magosán járt. Sugarai szétomiottak, mint 

megoldott aranykévék. Áldott biztatású fényükkel be
aranyoztak mindent. Eloszlattak minden borúlátót és 
homályt. És János másodszor érezte olyan közelinek 
a Gondviselést, mintha oltalmazó palástja alatt lett 
volna.

— Aki eddig megóvott a veszedelmektől, meg
tart továbbra is, — mormolt, mély megindulással.

És kísérte tekintettel az utolsó társát, míg látni 
lehetett.

A halott utazott csöndesen, lefelé. Az átvilágított 
víz még elő előcsillantotta. Majd végleg elmerült, el
tűnt szem elől.

Akkor János megragadta a vitorlák kötelét. Célba 
irányította a ponyvákat.

A gálya megperdült és futni kezdett, abban az 
irányban, amit az árbócrúd mohos oldala jelölt. Fu
tott, szökdécselt, mintha neki magának is visszatért 
volna a kedve.

*

Minden tőle tellőt megtéve, János nem törődött 
tovább a hajóval.

— „Élni!“ — lett az új törvény.
Erre hallgatott.
Vizet forralt a konyha-kabinban s beleforgatta, 

ami hamut, ecetet csak talált Leöntötte a buzogva 
fortyogó vízzel mindazokat a helyeket, melyeket sze
gény Resid megült, vagy megfeküdt. Lemosta magát
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is. Egy szekrénykében gondosan eldugott égettbort 
lelt. Azzal meg száját, orrát öblítette ki. Majd a fö- 
délzetre kerítette a sort. Megúsztatta, hogy néhol 
bokáig csatakolt a tócsában, míg a korlát-deszkázat 
dugóit meg nem nyitotta. Aztán a fedél aljába vonult. 
Félrelökdöste a nyílásokat torlaszoló selyembálákat. 
Kicsapta a dalladzóterem ajtaját, hogy a kiáramló 
kéngőz öntsön el és járjon át mindent, mielőtt szét
oszlanék.

Sajátszámára fönt, az árbóckosárban készített 
vackot, de úgy, hogy előbb végigmosta a köteleket és 
minden tárgyat, amivel ezentúl érintkezésbe fog ke
rülni. Elhányta ruháit is. Egyik megontott bála leg- 
közepéből hasított magának leplet és ágynéműt. így 
elkészülve úgy érezte, hogy megtett mindent, amit a 
józan ész parancsolt. És mikor az éjszaka leszállt, jó 
bizakodással hajtotta álomra fejét.



Alkonyaira fordult az idő. A parti bokrok im
bolygó árnyékokat hintáltattak a tenger vizében, 
mely — mintha hatalmas táblában hirtelen megemel
kedett volna — földombosodott, aztán nagy hullá
mokra szakadva, szanaszét zúdult a part felé.

A fák közt — némely helyütt — emberderékig 
érő, húsos és csúcsoslevelű növények terjengnek. A 
végük szúrós. Másoknak tányérosan nagy a levelük 
és behasgatott, mint a kéz ujjai

Sok az ilyen furcsa növény. De kevés a fű. A ta
laj sziklás, homokos. A homok a tenger fövenye. Arra 
teremtette Isten is, hogy útépítő anyagként szolgáljon 
a parti lakosoknak. Az utak némelyikét hegynek sza- 
lajtották, hogy az odafönti nép se legyen elzárva a 
tengertől. A főút azonban mégis, sík talajon vezet. 
Part mentén, ahol már nem kapdoshatja el a víz, mi
kor nekibokrosodik és söpör, dübörög, dagadásának 
hevében.

Ezen az úton négy ember halad. Négy férfi. Hogy 
férfiak, inkábbcsak a járásuk darabosságáról és a 
tagjaik gyöngédtelen nagyságából sejlik. Mert a felü
letes szemlélő — ugyanannyi erővel — asszonyoknak 
is vélhetné őket. Hiszen szoknya van rajtuk! Vagy 
legalábbis olyanféle gúnya, ami jobban hasonlít szok-

Gulácsy Irén: A kállói kapitány IX. lő
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nyához, mint a szokott, rendes férfiúi köntöshöz. 
Á ruha fehér és otromba fekete sarukban végződik, 
alul. Aki viseli, barát mind a négy. Szerzetes barát. 
Közelebbi szemléletnél, meglátszik ez különben, a mel
lükön viselt feszületről s az övükre függesztett olva
sóról is.

Aki már látott ilyen barátokat, az tudja, hogy 
trinitáriusok. De a járatlan nem lesz okosabb, a sza
vuktól se! Mivel idegen nyelven tanakodnak az atyák. 
Valami sziszegő, selypítő, gyermeki nyelven, amit 
azonban ők négyen jól bírhatnak, mert látszik rajtuk 
az egyetértés.

Kor és kiállás tekintetében, ahány, annyiféle a 
négy barát. Az elülső szikkadtkoponyájú, ráncos
nyakú kis vénség. Töppedt és ősz. Csupán szemöl
döke maradt meg kemény feketének, az esztendők 
nagy elhavazkodásában. Egyéb keménység aztán 
nincs is rajta. Szeme lágy kék, mint a bepillédzett, 
téli tó tükre.

Annál meredekebb, amelyik mögötte jár! Ennek 
körül rojtos a feje, a kerekrenyírott szög-hajától. 
Olyan, mint a kéményseprő keféje. Amúgy erőteli, 
daliás férfiú. Arcának izomzata szíjjas. Látszik a bő
rének lilás derengésén, hogy gondot okozhat neki a 
beretválkozás.

A harmadik nagylábú, nagykezű. Abban az álla
potban van, mikor se öreg, se fiatal az ember és ba
jos kitalálni a korát.

De zsenge fiatalnak ott a negyedik!
Ez jóformán gyermek. Surján növésű. Bőre 

barna. Haja is. Szeme kicsi, élénk. A szája lapos. 
Beszédre nemigen nyitogatja. Hagyja selypíteni, szi
szegni a többit. Legföljebb bólint epet-egyet. mint 
noviciusokhoz illő, akik számára bölcsesség és oku
lás a föllebbvalóik minden szava.

Ugyan min magyarázkodhatnak olyan nagyon0
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Taglejtésük hevességén megérződik az izgatott
ság.

Még a kis töpörödöttnek is jár a sovány karja. 
Meg-megtorpan olykor. Bevárja a többit. Ilyenkor a 
három élemedettebb a tenger felé fordul. Zsizsegnek. 
Az ifjú meg biccentget hozzá. Mikor pedig amazok 
megint nekiindulnak: tölcsért formáz tenyereiből a 
szeme elé.

Látná-e vajon már ő is a vízen azt a valamit, 
ami az atyákat ilyen lázba ejtette?

Hát most már látja. És nem képzelődés, hogy 
az a valami: hajó. Két-vitorlás hajó. Zászló az árbóc 
tetején.

Hagyján a zászló ..  I
Hanem hogy — nyilvánvalólag és orcátlanul 

a pogány félhold jelét viseli. .  I
No, ezen igazán hadonászhat egy kicsit az ember! 

Főképp, ha szerzetes.
A négy barát megint megtett egy darab utat. 

Olyan sebesen lépdeltek, hogy még a csuhájukat is 
meg kellett emelinteniök hozzá, másképp bekaílogott 
volna lábuk közé, a nagy sietségtől.

Ilyenformán — mikor az elöljáró meghőkölt —* 
jó hogy egymás hátába nem verték az orrukat.

Mi volt ez?
Bizony, különös tünemény!
Nem elég, hogy igazhitű keresztény vizeken po

gány zászlóval orcátlankodik egy hajó — az a hajó! 
— de még fényt is mer gyújtani az alkonyati homály 
bán, mely jótékonyan eltakarná a bennerejlő bot
rányt!

Sőt: nini .. I
Mármeg csóválódik is a fény! Apró csillagokat 

preckel s forog körbe körbe.
A kis agg barát majd a földre ült.
Azonban a többi is izgatottan csápolt.



csicseregnek, berzenkednek, az— Szi-szi — 
ő madárnyelvükön.

És mutogatnak a hajóra.
Az közeledik. Sebesen közeledik. Ki-kialvad rajta 

a fényvillogás. Ám — mire megnyugodnának a bará
tok — ujfönt kigyúl.

Vájjon mire vegyék?
Hát egyszercsak felhökken mind a négy szerze 

tes. A legifjabb még el is nyikorodik. Igaz hogy meg
kapja tenyerével a száját, de már ezzel sem változtat 
azon, hogy a hang kintvan.

Az elámulás és ijedelem hangja . . !
Nem ok nélkül esik. Mert lám, a botrány-okozó 

vízi edény egyet perdült s ott, a fráterek szeme előtt 
szökkent neki egy zátonynak.

— Eh, eh! — mondja a vén barát.
S ezúttal valóban lecsücsült egy kiálló kőre.
— La! La! — tódítja a pemetes hajú.
És a botjával csápok
Alkalmasint arra akarja fölhívni a társak figyel

mét, hogy megfeneklett a pogány hajó, a homok- 
pádon. Ráfutott s leült.

Azonban: látja ezt a többi is!
Mint a megijedt bárányok, izgatott berbikélésre 

dugnák épp a fejüket, ha a dolgok állapota meg
engedné a tanakodást.

De: a csudahajón közbe új csudálat történik .. !
Kanyarodik róla ismét a fényjel! Preckeli a csil

lagokat s bukik a lilaárnyékosan feketedő, alkonyati 
vízbe.

És ha még a fáklya buknék csupán . . !
Am kivehető, hogy bukik ott vele a kar is, ame

lyik tartotta.
Egy magányos ember!
Vagy inkább emberformájú tünemény? Megele- 

venült bronzszobor?
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Hogy nincs túlmesszi a hajó, szinte a víz nagy 
loccsanását is hallani vélik az atyák, ahogy bele
li stökösödik a hatalmas test.

Ha ugyan nem a káprázat játszik velük ..  I
Ez is megeshetik. Hiszen egész odavannak a 

gyermeteg lelkek, az egymástkövető ámulatoktól I 
Mint jó keresztényeknek, örülniük kellene mindannak 
vesztén, ami pogány. Viszont — ugyancsak keresz
tény létükre — segítségül kellene sietniök a nyilván 
valókép bajbajutott embernek.

Hát most hogy legyenek ők itt okosak? Mihöz 
kapjanak?

Szerencsére, feltört a kemény dió, nélkülük is. 
S épp maga a gondjuk okozója segítette ki őket a 
bajból.

Mert lám, úszik az ember! Két hatalmas, élő eve
zője lapátolja a vizet! Mutatja az előttefutó hullám, 
hogy milyen gyorsan halad. Ahol fövenypadot, szikla
ütközőt ér, fölvetődik rá. És azzal tovább, megint!

— Diő, D iő ..  / — gőgicsél föl erre a látványra 
a madárfejű kis aggastyán.

S a parti cövekhez erősített csónakra mutogat.
A kereszt jele ékeskedik a csónakon.
Mostanig elkészült — alighanem — a jámbor lé

lek számvetése. Rájött, hogy hiszen csak egyedül van 
az úszó tünemény! Aligha forralhat ártó szándékot! 
Aztán ha pogány is, Szent Péter hálójával talán ki 
lehetne fogni az Igaz Egyháznak?

De a három szegény zavarodott barát keze las
sabban dolgozott, mint a különös jövevény.

Mire a pányvacsomót kigabalyítanák s löknék 
vízre a keresztes csónakot, a vendég már be is érke
zik. Vagy inkább repül. Zihál egy nagyot, fröccsent 
egy mégnagyobbat, döf előre egy utolsót a fejetetejé- 
vel s azzal: áll a talpán. Léptei alatt porcog a kavics.

— Eh, eh .. ! — hőköl a kis vénség.
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— La! — ámul a másik három.
És csak merednek, kidiózó szemmel. Hálrálnak.
Mert nem láttak ők, soha, ehez az idegenhez fog

ható látványt!
Álomalak ez! Ügy tévedhetett ide közéjük, valami 

dajkameséből!
Ahogy a lábát megveti, megrendülnek s gördül

nek a parti szikladarabok. Ahogy megindul: egy bikát 
föltoszíthatna. Álla gerendákat zúzhatna. Erő van en
nek, talán még a hajában is, ahogy a vállára fodrosul 
és egybeömlik bajuszával, torzonborz szakállával

A szeme meg: éppen .. !
Valami szilaj fény lobog a szemében. Elvadult, 

puszta mezők fénye lángolhat így, mikor beléjük kap 
a tűz.

Félelmes, félelmes a szőrös, mezítelen gigászi 
Talán egyenest a pokol hányta ki magából, hogy meg
kísértse általa az ég vőlegényeit..  ?

A madárfejű kis vénségnek már épp egzorcizáló 
szavakra riadt a szája, mikor egyszerre megfordult 
benne az Ige s lett belőle az öröm felsüvöltése.

Hogy a jövevény talajt ért s kizihálta a vizet 
tüdejéből, farkasszemet villant a barátokkal egy per
cig. Majd fölemelte jobbját és: — keresztet vetett.. I 
Aztán összekulcsolta szép szelídeden a roppant vas-í 
ujjait s csak nézett, azzal a két tág szemével, várako- 
zólag. Emelte mind a négy fráterre, egymásután.

És hogy azokba úgy belekövült a beszéd, meg is 
szólalt, mély, erdőzúgású hangon:

:— Laudetur Jesus Christus . . .
— In aeternum, ámen!
Megtört a jég.
Mind a négy barátból egyszerre lökként ki a 

lélek dugója. S a jámbor teremtések megrezsegtek, 
mint négy nagy fehér galamb, akik elé magot hullat
tak. Az aggastyán is talpára serdült. Nem volt már
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benne semmi ijedtség! A többiekben sem. Ki hol érte: 
illette, karolta a tenger váratlan irtását.

Kár, hogy hamar kifogyott a beszédjük.
A jövevény — láthatólag —  nem vallott többet 

latinul, mint amennyit üdvözletképp mondott.
Próbálkoztak hát máskép.
— Angié? — tudakozta a merev fiatal.
,— Italien? — vette át a vallatást a második.
— Eszpányol? — pihegett a kis öreg fráter, lát

ván, hogy az élő szobor egyre csak ingatja loboncos 
fejét.

Még a gyermekbarát is belecsippent a firtatásba.
Ám hogy a jövevénynek erre se lehetett igen nel 

válaszolnia, most meg ő vette vissza a szót:
— Johannes Zsegnyey de Lápispatak! Magyar . . .  

Hungar . . .  Ungáris . . / — erősködött.
— Sprehhen ön pő dejcs?
— Kicsit vlsszen . . .  Intelligitl
Az ártatlan öröm kiragyogott mind az öt arcra.
Hogyne!
Akármilyen gyarló módon, de már tudtak érte

kezni!
Csak törték hát kerékbe a nyelveket. Németet, 

latint franciát, magyart. Ki mire bicsaklott. Sőt, a 
nagy botladozásban kiderült, hogy jóval többet is 
tudnak, mint hitték.

Vagy a pünkösdi Lélek szállt le rájuk?
Semmi se lehetetlen, ha az a tenger sanyarúság, 

amit János Johannes — az ő gyarló módjuk szerint 
— elmesélt jámbor hallgatóinak, ime, olyan áldássá 
fordulhatott, mint ahogy ez itt történt!

A fráterek gyermeteg egyiigyűséggel állták körül 
az elbeszélőt.

Ott volt a három végzetes betűi Ott égett — való
ban — az óriás vállán. A gályarabok rettentő bélyege! 
A mese hiszem pecsétje!
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No, ezt megkönnyezte az egész barát-társaság, 
Olyan meleg szemmel nézegélték az előbb még gyű
lölt és rettegett embert, hogy, ha lehetne pillantással 
vasat olvasztani, János menten elolvadt volna.

Végül a kis reszketős — aki mindnyájuk közt 
legfőbbnek látszott — az idegen hatalmas karja alá 
öltötte kezét.

— Claustrum! Claustrum! Kloátr! — integetett 
egy, a parti homályból tekintetesen kiötlő, fehér épü
letcsoport irányába.

Ha nem is volt valami igen érthető amit mon
dott, a födelek közül kiütköző templomtoronyka el
találni engedte, hogy a klastromba hívogatja a tenger 
csudájából csöppent óriást.

Ott lett csak egyszer öröm!
A sok kedves, galamblelkű fráter nem győzött 

ávézni, benedicité zni! Legott hálaadásra gyűltek. 
Miséspapjuk olyan lángoló példabeszédet kanyarított 
a Gondviselés kifürkészhetetlen útjairól és végtelen 
irgalmáról, hogy még Jánosnak is — aki pedig egy 
szót sem értett az egészből — elfolyta az égi harmata 
szemét. Úgy megtelt a szíve rajongással, hogy szinte 
elnehezült.

Hálaadás végén, csöndes áhítattal követte a bará
tokat a tanulóterembe. Hagyta magát nézni, forgatni. 
A sok elkínzott, baromian bárgyú ábrázat, alattomos 
és gonosz ördögpofa után — melyek eddig körül
vették — valóságos lelki fürdőt jelentettek számára 
ezek az átszellemülten fehér, égi mód derűs és nyu
godt arculatok. Testvéreiül szerette mind, mint ahogy 
a barátok is egymással versenyeztek a készségben.

Egyikőjük mindjárt széket tolt elő és ollót hozott. 
Körülnyírta, kimosta, kikefélte a rab ember elvadult 
haját, szakállát Kifente, még a bajúszát is. Más szere 
nem lévén: hát gyertya viaszkkal. Tömjénszagot árasz
tott ugyan a viaszk, de így is jó volt az, nagyon!
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Mintha félmázsát könnyebbült volna a tisztogatás 
után, János szegény feje . ..

Egy másik, osztott-állú, kékszemű, fiatal kis frá
ter ezalatt a körmeit vette gondozás alá. A prior pe
dig ruhát hozott, meg sarut. És minthogy az egész 
zárdái ruhatárban egyetlen olyan csuha se került, ami 
ráment volna az oszlop-nyakra, bölény-szügyre és 
gerenda-karokra, így a sartor-fráter mindjárt hozzá
látott: két csuhából toldani egyet. A gyermek-barát 
fűzte keze alá a tűt. A sekrestyés lenfonalat gombo
lyított. A misés atya meg a daróc végét tartotta, a für
gén futkározó szabóolló előtt.

Mire a szakács-fráter a kolostorra csendítette a 
vesperást, egész rendes harmadosztályú barátot fábrí- 
káltak a derék szerzetesek az ő pogánynak vélt fe
lükből!

Akkor — a kevés fölszedett francia tudományá
val — János rátüsszentett egy háladatos „merd-1“ .

Ezen aztán, persze, mind nagyon örültek. Meg
nevették, ártatlanul.

— Nix: merd! Merszil
— Hát legyen merszi!
És a barátsereg fehér föllege elvonult, az ebédlő

terem felé.
Fehér asztalhoz!
Onnan: fehér ágyba!
Esztendők állati nyomorúságai után . .  1
Bizony: „ laudetur .. !“

*

Ügy aludt ezen az éjszakán János, mint akit 
semmi rossz se érhet többé. Dehogy is gondolt volna 
rá, hogy a próbák mértéke nem akkor telik be mikor 
mi elegendőnek ítéljük! Hanem kinébkinél a leikébe 
pattantott, égi szikra nagyságához szabják azt!
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Aludj, jő Zsegnyey János! Aludj édesdeden. Vir- 
raszthatsz te még, álomkerült szemmel! Ha kiúsziál a 
tengerből, kerülhetsz te még más tengerbe is .. 1 Csak 
majd onnan kiússz! Abból vergődj partra!
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Szentandrás havának elseje, Mindszent napja be
köszöntött.

Reggel a novicius vándorbotot tört a vendég szá
mára, a klastromi kertben.

Nem lett volna a világnak az a nyájas csicsergése 
és sziszikeláse, ami tovább is visszatartsa Jánost!

A prior hát — kicsit élsz ontyolo dót táji — áldási 
vont a meghajtott fejére.

Másik kezében ezalatt, egy útravaló pénzes 
buxácska csordult.

És hogy erre a zörejre János elb(borult s azt- 
mondta, nyaka-fölszegelten, figyelmeztetőleg:

— „Nobilis sum, —“
a jámbor kis öreg a reggeli fényességben hintáló 
hajóra mutatott.

— Nem volt-e jogosan a tiéd? S nem adtad-e ne
künk, rendünk céljára? Hozzádhasonló rabok szaba- 
dítására? — kérdezte, beszédesebb tekintettel a beszé
dénél.

A vándor megintcsak meghajtotta fejét. Belátta, 
hogy valóban ő az itt, aki adományt oszt. Nincs mért 
vonakodnia tovább.

Eltette hát a pénzt és — vállán az iszákkal, kezé
ben görcsös bottal — megindult.
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Haza .. !
Ha ugyan van még otthon .. ! Ha ugyan engedi 

majd oda elérni a sok viszontagság, — a hegyeken- 
völgyeken át, gyalogszerrel rácsikorduló télidő ..  !

*

Egyik félperemén sugárzott az ég. De a másikon 
már zimankós jóslatú föllegek úsztak. És vihart jó
soltak a tenger fölött nesztelen szárnycsapásokkal 
sikló sirályok is.



XIV. RÉSZ.

AMI ERŐSEBB A VASNÁL





Ha Klio — a történelemírás széphomlokú müzsa- 
asszonya — nem ereszti nagyon bő lére bodzaténtáját, 
a lepergett hat év eseményeit így jegyezhetné:

1575: Székely belháború. Vallásbeli viszálykodá
sok, mindenütt.

1576: A derék Báthory István erdélyi fejedelmet 
a lengyelek királyukká választják. Örökébe a jóra- 
való, de gyönge és beteges Báthory Kristóf ül. 
Ugyanez év őszén fejezi be szomorú, magával is meg- 
hasonlott életét a „bécsi király** — Miksa császár — 
Regensburgban. Épp a birodalmi gyűlés idején. (A 
mellvízkór végre hozzásegítette a csöndhöz, ami után 
életében hiába áhítozott!) Fiával, a huszonnégy esz
tendős Rudolffal — őrült Johanna szépunokájával — 
egy Spanyolországban nevelkedett, idegen és beteg
lelkű uralkodó foglalja el a magyar trónt. Kormány
kodásának másnapján már. négy magyarfaló fivéré
nek egyikét. Ernő főherceget rendeli helytartójául, a 
szerencsétlen nép nyakába, a török baj tetézésére.

Hogy miJvenfajtájii ez a török veszedelem? Ki
tűnik abból az ajándékból is, mellyel egyik buzgó 
szandzsákbég kedveskedik a budai helytartó basának. 
Egy halom levágott emberi orrot rejtegetett a cudar 
kosár. . ! Derék magyar vitézek leszabdalt test-
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részeit. . .  A lesvetések, kozárolások mindennaposak, 
bár talán sohase olyan gyakoriak a békességpecsétel* 
gető követjárások, mint mostanság

No, az ínség és nyomor aztán, még követeket se 
járatnak előttük! Jönnek s pusztítanak. Mátyás király 
egykor ékes budai királypalotája valóságos sertésóllá 
züllik. A közbizonytalanság, elnyomottság, törvény
szegés: félelmes arányokat ö lt . .. A jobbágynyomor 
akkora, hogy maga a császári kamara kénytelen az 
adónövelések ellen szót emelni. . .

Hogy legalább papiroson élvezhessen békét s 
nymgodtabban áldozhassék régiséggyűjtő hóbortjának, 
az ifjú király — nyolc évre — valóban leszerződi a 
törökkel a fegyvernyugvást.

1577: szeptember tizedik napjára pedig ország- 
gyűlést hirdet, az egyre növekvő nemzeti elégedetlen
ség megvizsgálására. De a „mirigyhalár4 kibúvójával 
kétszer el is odázza a lármásnak ígérkező gyűlést. ..

Ez évben — csupán ajándékul — 128.099 frt-nyi 
érték vándorol ki SztambuJba. a Portának, — mialatt 
a Korona adósságai — csak Magyarországon! — 
1,667.789 frt-ot tesznek ki. Horribilis összeget, abban 
az időben! Minden elzálogosítható birtok és érték, 
zálogban hever. A kereszténycélú, német birodalmi 
segélypénz évekre előre fölszedve és elköltve. Várak 
tatarozása, zsoldfizetés helyett régi képekre, órákra . . . 
Rudolf gyűjtőszenvedélye olyan összegeket fal föl, 
melyek árán a törököt nemcsupán Magyarországból, 
hanem egész Európából ki lehetne kergetni. Főképp, 
mivel a Keleti zsarnok házatáján is mindnagyobb a 
hanyatlás.

Murád — újból visszafogadott kegyencnőjének, 
Ossaffijénok hatása alatt — egészen a kicsapongások 
felé fordult. Aláásta egészségét s elértelmetlenült. 
Uralkodói tevékenysége mindössze abban az intézke
désben merült ki, hogy a tartományokból beszállított
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ndópénzeket aranygolyókba gyúratta és kincstárában 
— haszontalanul — fölhalmoztatta . . .

De hát, micsoda érdekeitvédő mozdulást várha
tott volna a sors-sujtott ország egy olyan magyar ki
rálytól, akitől még hagyományos, legszentebb nemzeti 
ereklyéjét — Szent István koronáját — se lehetett 
visszakapni? Prágában őrizték azt, a többi sok ócska 
lim-lom közt!

Az elégedetlenség nőtt, harapódzott.
1578-bán az elkeseredett rendek már csak két 

évre hajlandók adót ajánlani, miközben a szűkebb 
értelemben vett, legbelső honi viszonyok is egyre rosz- 
szabbodnak. A fegyverneki sokadalom megiitésével, 
veszteség éri a káliói vitézeket is. És Prépostváry vice
kapitány uram ugyan nézheti, mint pótolhatja a vár 
legénységében és hadiszereiben támadt hiányokat!

A baj tetőzéseül, az emberséges budai főbasa, a 
derék Musztafa is bajba kerül. Ellenségei eláztatják a 
cselszövő Portán, ahonnét ez év szeptemberének 30-ik 
napján, a baltadzsik neki is meghozzák a török-módi 
szerint való selyemzsinórt... Megfojtják szegényt, azt 
az utolsó kegyet se engedve neki, hogy fiacskáját 
búcsúzóul megcsókolhassa. Nagybátyja — Mehemed 
nagyvezír — se igen tehetett az érdekében! Irigyei 
akkor már annyira kikezdték, hogy tizenegy nappal 
Musztafa halála után, az ő utolsó órája is ütött. Két 
héten belül pedig egy új, jóétvágyú basa ült a budai 
helytartói székbe, a „fekete" Ovejsz személyében.

A sanyargatott nemzet számára — egyelőre leg
alább — az se hozott érezhető könnyebbülést, hogy 
keleten, a Török Birodalom túlsó végében, újból föl
lángolt a perzsa háború. Afelől ugyan itthon vígan 
garázdálkodhattak a beglerbégek és bégek!

Hej, a tespedésnek, széthúzásnak, sok régi vétkét 
kellett hogy hünhődje ez a boldogtalan ország! Mert 
ellene esküdtek ennek, még az elemek is!

Gulácsy Iréo: A kállói kapitány II 17
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Pünkösd vasárnapján olyan földrengés rázkód- 
tatta meg Pest-Budát, hogy alig maradt kő kövön.

1579 is a növekvő nyomorúság és véres huzako
dások jegyében telik.

1580-bán pedig, már az új budai basa is mázul-Iá 
lesz. Kalajkilosz Ali követi a harácsolásban. Az adó
szedők sohase járták olyan szorgalommal az országot, 
mint őkelmének kormánykodása alatt! Amire vigasz
talásul a bécsi király — két ízben is — meghirdeti 
ugyan az oly rég sóvárgott, törvényes országgyűlést, 
de: . . .  azok elsőbbikén nem jelenik meg, — a máso
dikat meg . . .  a következő évre halasztja k i . . .

1581: Erdélyben ismét vajda-változás! A hata
lom egy gyermek kezébe fut. Báthory Zsigmondéba.

A szultánon kívül, két uralkodója is van hát az 
árva országnak! Azonban, a kettő együttvéve se tesz 
ki egy egész embertl

Hozzá — kivált a fölvidéket ■— valósággal el
lepik a császári besúgók. Trónellenes és lengyel 
király, Báthory-párti mozgolódásokat szimatolnak 
mindenütt s árulkodásaikkal végképp elvadítják a 
magyar néptől az anélkül is agyrémekkel küzdő Ru
dolf király szívét, őfelsége már igazán csak alké- 
mista laboratóriumának és régiségeinek szentelközik. 
Hatalmasai pedig a dőzsölésnek, harácsolásoknak. 
A hadak gyűjtésére udvari tányérnyalók kapnak pá
tenst, akik toborzás és zsoldfizetés helyett, saját zse
bükre süllyesztik a közpénzt s fővezéreikkel, tiszt
uraikkal együtt, Prágában, vagy Bécsben telelnek, 
farsangolnak, mialatt az éhező és rongyos zsoldos
nép igazi rémuralmat teremt a kiuzsorázott magyar 
földön.

Bizony, okosan teszi Klio asszony, ha mentői 
kurtábbra fogja históriáját! Jobb, minél kevesebb 
emlékeztetőnk marad a hányatottságnak és Ínségnek 

emez esztendőiről!



Mint mikor kilobbanása előtt a kanóc még egyet 
ágaskodik, ilyen lángot vetett utóbbi időben a jó Sára 
alvadozó élete-gyertyája is. Egy heteformán kiserdült 
az ágyból a nagyasszony. Csiszegett-csoszogott a ház
ban. Minha hosszú idők minden kényszerű tétlensé
gét egyszerre akarta volna pótolni, ott is megtoppant 
az istápja, ahol legkevésbé számított rá a cselédség. 
Hol a kamara, hol a sáfárház környékén ejtette hold- 
kórosságba — váratlan megjelenésével — a szolga
népet. Akkor aztán kárpált, hogy meg se állhatott 
előtte, aki csak a legcsekélyebb mulasztáson érődött.

Ma meg éppen nyüzsgedelmes napja járt! Kora 
reggel már Orsikát is ő keltette ki az ágyból. Hiába 
kérlelte a fiatal asszonyka, saját személyében cökle 
tett ki a mérleghöz, kiadni az anapi élést.—

Hiszen nem egészen ok nélkül sűrített! Vendé
get várt a házhoz. Chelcic Jaromir császári kapitány 
urat. Bár talán ebben a minőségében se vert volna 
még ekkora szelet érte! De hogy Mira „szerelmetes 
fiának" jegyezgeti alá magát mostanában a levelek 
alján, ez a ragaszkodás egész megvette az öreg hölgy 
szívét.

Tetejébe azt üzeni utolsó levelében Mira, hogy 
nagy hírrel jön! Amit sohasem írt eddig! Ha akadt is

I.
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ujságolnivalója, beletette mindjárt a levélbe. Vagy 
nyelvet küldött, aki elmondja. Avagy pedig lóra pen- 
derült s átfutamodott ő maga, előadni élőszóval, hogy 
így és így, Budamér ára is elúszott ugyan, (a bécsi 
kamarási jóbarát immár saját személyében ejtette 
csalódásba!) ám ezentúl egyenesen a főherceg úrhoz 
fordul János ügyében, ha úgy Bogdányit pénzzé 
lehetne tenni. . .  Mint ezt legutóbb is cselekedte —* 
minden külön beharangozás nélkül — együtt sóhaj 
tozván a sokszorosan kárvallott családdal, mint annak 
bármely más kebelbeli tagja. És együtt remény
kedvén.

Hiszen köztudatú dolog, hogy Rudolf király el
méje egészen elborultl Az üldöztetésnek rémképei 
tartják lenyűgözve. S annyira megy ezekkel a szeren
csétlen képzelődéseivel, hogy saját testvéreit se átallja 
a trónja ellen való konspiráció gyanújába vonnil 
Szükséggel sanyargatja őket. Udvartartásuk költségeit 
ki nem adja. Miértis szívesen veszik az Istenadták, 
ha egy-egy kicsit megkenegetik a zsebük környé
két . . .  Az ilyen megkorcsolváztatott ügyekben aztán, 
szavatemelnek miniszter uraimék előtt, akik dönte
nek is, mióta őfelsége kormányzati kérdésekben tel
jesen nekik vetette oda a gyeplőt.

A reménykedés hát, nem volt alaptalan. Egész a 
múlt hétig.

De akkor maga Mira jött át, hogy — gyöngéd 
módon — a családnak ezt a reménységét is elosz
lassa .. ? Ezt a nagyköltségű reményét.. I

Azóta abban maradtak, hogy majd gondolkozni 
fog Mira a továbbiakon.

Talán csak nem ez a gondolkodás a „nagy hír“ ?
Sára asszony rácsóválta a fejét.
— Azzal még nem izent volna így ránk! Valami 

rendkívülinek kellett történnie itten, meglásd, Orsi
kám! Érzek valamit! Érzek, szegény fiam!
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Addig kuvikolt a jóasszony, addig emelgette a 
szemöldökeit, míg a menyecskére is átragasztotta a 
nagyotsejtését. Míg az is beletörődött a vendéglátás 
szokatlan ünnepiességébe.

Kötényt kötött s kivonult a nagy, téglás pádimen- 
tomú konyhába.

Délre egész kigyulladtak az orcácskái. Szeme 
tükrözött. Mostanig teljesen bizonyos lett már afelől, 
hogy a „nagy hír“ egyedül Jánosra vonatkozhatik 
és — hiába sóhajtozik Sára néne — csakis jót jelent
heti Akkor pedig igazán megérdemli az a derék jó 
fiú, Mira, hogy ő is készséggel legyen hozzál Amiért 
így siet.. I És amiért így lebírja a saját emberi ön
zését ..  I

Mert hiszen, ami jó őt Jánossal közösségben éri, 
az csupán rossz lehet a szegény flótásnak. Tudja az 
ilyesmit az asszonyi szívl Kiolvassa a férfi szeme- 
csillogásából, kezeinek rezdüléseiből, apró figyelmes
ségeiből. Meg abból, hogy — mióta a főhercegekkel 
is úgy leültek Zsegnyeyék — Mira semmi letten- 
módon nem akar többé olyan tervhöz nyúlni, ami 
további költségekbe ránthatná a megsarcolt csalá
dot . .. Kíméli őket minden elkerülhető kiadástól, 
mintha saját zsebét kímélné. Kész költségei fejében 
sem fogad el semmit, ezentúl! Bejelentette. Hát jeles 
dolog az önzetlenségnek ilyen nagy fokai És: — je
lentőségteljes ..  I

Jutalmul, jómagosra tornyozta Orsika a tortát, 
miután a többi konyhai művekkel elkészült. És mire 
a vendég lova bedörömbözött a kapun, a legfodrosabb 
köténykéjét kötötte föl. Addigra a bátortalanul kez
dett reményei föllegvárrá növekedtek és Sára asszony 
is elszipogta az utolsó könnyeit. Száraz volt már a 
két öreg szeme! Nem is sóhajtozott, mire a fiatalok 
rányítottak, ott, a szokott karosszékében, ahová csak 
vissza kellett ejtenie magát, végül! Mindössze a pillái-
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val intett egy lassút, mikor Mira — gáláns kézcsók
kal — elébe hajbókolt.

*— Megjöttél, fiacskám?
Mostanig tegezte is már a kapitány urat. Amúgy 

öregnénésen. Vagy anyásán? Istenem, no .. ! Ahogy 
a különféle gyöngéd figyelmességekért ki is járl 
Nézze meg az ember . .  !

De Mira nem fogott bele azonnal a mondóká
jába, amit kétpár tágranyitott szem lesett, sóváran, az 
ajkairól. Előbb a vendégszobájába kérődzködött, 
rendbehozakodni. És beletelt egy jó órába, mire 
megint előkerült. Addigra ki volt pomádézva erősen s 
igazán, egész szemrevaló legénynek mutatkozott így. 
Lám .. I Még gyűrűket is rakott az ujjaira! Közép
sőre pecsétnyomót, tallérnyi nagyságút. (Ez alkalma
sint, az anyai részről való! Bárói, azért olyan nagy. 
Mert valami nagy bárónő legyen a fiú anyja .. I)

— Hát édes gyerekem---------?
Azonban:
Be különös!
A kapitány úr továbbra sem sürög a bejelentett 

nagy hírével! Mármeg egy arannyal megírt iskátulyát 
von elő a mándlija zsebéből s azt adja Sára asszony
nak.

— Jóféle tea . . .  Házi szedésül
Majd Orsikának nyújt egy másik dobozt. Piros

bőr foglalatút.
— Húgomaszony . . ? Ha megengedi . . ?
De bizony az nem engedte. Mivel — ahogy a zár 

fölpattant — egy gyémántos kösöntyű villant ki az 
iskátulvából . . .

Legott rá is csapta a zárt.
Kipirult arccal hárította el az ajándékot.
— Nem illet ez éngem, Mira!
— Visszautasítaná?
— Köszönettel.
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— Hiszen Sára mama is elfogadta a teát?
A fiatalasszony sudár alakja kiegvenesült.
— Az orvosság: figyelem. — mondta. — Az ék

szer pedig érték. Ékszert én mást, mint az uramtól 
valót, nem viselhetek. Úgy-e, néném?

És helybehagyást várólag fordult Sára asszony
felé.

De: sajátságos . . I
A lecke elmaradt. Nem lobban az öreg hölgy! 

Csak pislog. És szomorkás-zavarodottan forgatja az 
iskátulyát.

Vélte Orsika, hogy talán nemjói értették!
Megint rákérdezett a nénjére.
Ám ismét csak nem azt a célt érte, amit kívánt! 

Sőt! Hogy megszólal valahára az öregasszony, ezt 
motyogja:

— Hát édes gyerekem . . .  Ami azt illeti — ------ -
Mirától.. ? A Mira nem akárki! Nem idegen, fiam. 
Más, mint mások.

— Ebben ő se lehet más!
— Ha mondom ..  í Van kivétel . , .  Egy kivétel 

lehet. . .  Ha a Teremtő is úgy rendeli. . .
— Hogy én az uram jogát csorbítani engedjem? 

S ezt épp kegyelmed tanácsolná?
Most meg halovány lett a fiatal asszony, össze

rántja két szemöldökét. Egész szigorúnak látszik így. 
Szinte haragosnak, amilyennek pedig soha, senki se 
látta eddig a környezetéből. S ki tudja hogy nem for
dulna-e a szava is ingerültté, ha Mira közbe nem veti 
magát?

De a kapitány űr rátette kezét a Sára megreb
benő kezére.

— Ne tüzeljen kegyelmed, — így szólt. — Jól 
véve a dolgokat, igaza van az én húgomasszonynak. 
Kicsit előre találtam szaladni a pr ezen ttel. Egyebütt 
kellett volna, hogy kezdjem! Ha azt végigmondanom



264

engedi az én kedves húgom, majd visszafogadja a 
kösöntyűt is! G rácia ..! — fejezte be védőbeszédét 
egy komplimenttel, Orsika felé.

És felkölt. Kihuzakodott vállbán. Az állát föl
szegte. Arca szomorkásán ünnepies kifejezést öltött.

— Kedves feleim, — emelte hangját — vértezzék 
kegyelmeitek a szívüket Istenbenvaló bátorsággal, 
hogy kelleténél jobban meg ne üsse a hír, aminek 
közlését a kötelesség szabja elejbém .. .

Itt egy kicsit megszünetelt, hogy eszmélési időt 
engedjen arra, amit mondott.

Aztán folytatta, a hirtelen körédermedő csönd
ben.

— Meg kell tudniok, hogy végére jártam az én 
ösmeretlen, dicső bajtársam ügyének, akit testvéremül 
szerettem, kegyelmeiteken keresztül.

— János ..  1 — futott ki a fiatalasszony száján.
— Jánosom, — lehelte Sára asszony is.
És elfordult.
De nem ejtette el magát. Csak sóhajtott egy mé

lyet — megadóat — s állatta tovább a szemét Mirán, 
várakozásteljesen.

Az visszaintett felé — mint akik már összetalál
koztak a megértésben — s mint aki helybenhagyást 
int:

— Megtudtam, hogy hiába apasztanánk mink itt 
tovább a tisztes családi vagyont! Húgomasszonyt is 
hasztalan engednők kornyadozni, épp az ő legkívána
tosabb, ifjúi virágzásában! Zsegnyey János bajtársam, 
•— nincs többé az élők közt.. . Istenéhöz tért, számos 
éveknek előtte, a pogány rabságában, kit a Teremtő 
kergessen ki az ő igaz bárányai közül.

A hang megint lehullt. Ám ezúttal úgy hullott le, 
hogy ki lehetett érezni belőle a végzést.

Mira meghajolt és futó pillantással átpillantotta 
a két nőt.
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Nem lepte meg, hogy a matróna keményen tartja 
magát. Tudta abból az előbbi tekintettalálkozásból, 
hogy a tapasztalt öreg hölgyet nem éri a híre készü
letlenül. Orsikától azonban egyebet várt volna a kapi
tány úri Hogy sikoltozik, vagy elfakad ríva.

De az se nem kiáltott, se könnye nem perdült. Ha 
meg is rezzent a hiób-hírre, ha el is fakult, sápad- 
tabbra a templomi kőszenteknél, hamar összeszede- 
lődzött. És száraz fényt vetett a szeme.

— Hiszem, — szólott — hogy kegyelmed, Mira, jó 
tudása szerint mondja, amit mond. Csakhogy téved 
kegyelmed is, meg a fölvilágosítói is tévednek I Az én 
uram él!

Fejecskéjét is megrázta, a tagadás nagyobb nyo-í 
matékául.

— Kitől vette kegyelmed a hírt?
— Annak hivatalos útján.
— Azoknak a hivatalosoknak engem kellett volna 

értesíteniük. A hitestárs én vagyok.
— Én pedig — villant föl Mira — az szeren

csétlen, aki kegyelmednek húgom, ezt az utolsó biza
kodását is kénytelen eloszlatni. . .

E szavakkal keblére tette a kezét. Aztán ugyan
azon kézzel, meg is bontotta a zubbonyát. Valamit 
matatott a belső zsebében. S az a valami megzör-i 
dűlt. . .

Mire ismét elővonta kezét, egy írás fehérlett az 
ujjai közt. Nagy, violaszín-stambíliás, riasztóan hiva
talos külsejű irat.

— íme, szegény húgom .. I
— Mit jelentsen .. ? — hátrált el Orsika, most 

már igazán nyugtalanul.
S a tekintetében kialudt a szárazon szikrázó 

fény.
Mintha megöregedett volna, pillanatok alatt, úgy 

meggörnyedt.
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Csak rebegtek a vér télén ajkai:
— Mi ez az írás?
A fiatalúr azzal válaszolt, hogy szétnyitotta a 

négyrét pergament s előtárta a fölzetét.
„Halottá n y ila tk o z á s— állt kövérrepingáit la

tin betűkkel, az okmány felső sorában.
De akinek mutatták, nem is olvasott belőle annál 

többet!
Az asszonyka úgy elomlóit könnyű súlyával, hogy 

zaja se hallatszott. A feje is hanyatt hullt, állacskájá- 
val a mennyezet felé. Ügy kellett azt Mirának két te
nyere közé fognia, vánkosra feligazítania. A szagos
vizes flakon se bizonyult túlzott előrelátásnak, a kapi
tány úr zsebében! Akadt dolga annak is, míg az ónos 
sápadtság újból élőszínre pirkadt s az a két kékárnyé
kos szem megint fölvetődött.

Akkor aztán talpra is lökte a fájdalom a szegény 
kis teremtést. Oda, az öregnénje lábaihoz! Fonja át a 
térdeit, úgy rázza a sírás. Csukladozik. Jajdul. És 
rezeg, mint az őszi falevél, a szedett, száraz ágon.

— No, kis bóhó .. ! No, árva madárkám .. !
Mira se állhatja sokáig tétlenül. Előkeríti a stik-

kolt keszkenőjét. S ő is Sára asszony lábaihoz kupo
rodik. Csempészi kezeügyébe a fejét. Míg egyszer- 
csak arra eszmél az öreg hölgy, hogy egy helyett két 
fejet cirógat. . .  És hogy Mira gyűrűs ujjai is rá-ráté- 
vedeznek az Orsika hajfürtjeire . . .

De nem azért tapasztalt, bölcs teremtés ő, hogy 
az ilyesmiből lármát csapjon s elriassza azt a madarat, 
mely — kérdés — hogy nem az új reménység olaj
ágát készül-e itt csőréből hullatni? Az ő szegény daj
kálnának ölébe, aki ím, megözvegyült, még mielőtt 
asszony lett volna . . ?

Elfordult, mint aki az ablakon át tekintget.
És pergette tovább a vígasztalás igéit:
— Mit akarsz, gyerekem? Aki halott, halott. Rí-
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vással azt mi ugyan föl nem építjük többé! Nyugod
jék békével! Imádkozunk érte, a neve miköztünk 
szent marad, ennél többet nem tehetünk. Hát csila- 
pulj! Tudod-e hogy mit mondanak, akiknek a nagy
látás kegyelmét megadta a Teremtő?

Hogy válasz nem érkezett, rábólintott:
— Ügy tartják, hogy a könnyeink — ha útjukat 

nem szegjük — mind a halott kedves sírjába folynak 
és hátukra emelik a koporsóját. Az ilyen halott vízben 
van. Üszik. Nem nyughatik. Azt akarod-e, hogy a mi 
Jánosunk is ússzék? Ne nyughassék? Sírját víz vesse 
föl? Ezt akarod? Mondjad!

Hej, öreg találékonyság..  ! De rá is tudsz tapin
tani az emberi gyöngékre!

Orsika egyszerre elnémult. Még a búgó lélekzet- 
vételét is kettészakította, úgy elhallgatott. Remegő 
ujjai riadt mozdulattal simítottak végig sápadt arcocs
káján. Törülte sebzett lelkének gyöngyszemeit, mintha 
lopott holmikat rejtene. Törülte. Ny előeste. Pillog- 
tatta a pilláit, hogy visszaverjék a könnyek folytatá
sát. Csak a kebléből szakadt föl olykor egy-egy töre
dezett hang, a szorosracsukott ajkai mögül.

Sára ezalatt folytatta lelki doktorkodását.
— Sejtettem én ezt, — bólogatott. — Sejtettem, 

rég! Épp hogy nem akartam szólni. Mit keseritselek? 
Sohase tudjuk meg elég későn a rosszat. Hiszen ha 
élne a mi szegény Jánosunk . .  ! Hat év hosszú idő! 
Meg nem állta volna, levél, vagy valami üzenet nélkül! 
Ügy eltűnt abból a Jedikuiából, vagy miből, mint akit 
a föld nyelt el! Hát ezért nem kell sírni, gyötrelmes- 
kedni, fiam! Mert akit te most siratnál friss halottnak, 
régen por és hamu! Túlesett az már, szegény, talán 
még a túlvilági penitenciáján is, eddigre! S azóta ott 
ül a Krisztus trónja előtt, égi dicsőségben, boldogan. 
Rontanád-e az üdvösségét azzal, hogy téged ilyen 
búvalverten lásson? Mert lát, fiam! Lát ő már min-
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dent! Figyelemmel kísér. őriz. Ha örülsz: örül. Ha 
megnyugszol s hagyod pihenni őt is, bizony nem vonja 
meg tőled a háláját! Ugye, Mira fiam?

— Ügy vagyon, — bólintott a kapitány úr. —* 
Szent igazság minden szava, néném! Sőt azt hiszem, 
hogy engem is a boldogult irányítása vezetett kegyel* 
meitekhöz! Az én kishúgomhoz. . .  Hogy ne legyen 
olyanigen egyedül, mikor rátör a gyász . . .  Legyen, 
aki helyette szeresse, dédelgesse..  I

De egy kicsit túl talált menni a határon Mira, 
ezzel az ő kényeztetésével.

Csak most eszmélt rá Orsika, hogy a nénje kezén 
kívül: mégegy kéz tévedezik a fején . . .  Le is siklott, 
— ni, — a hamvas őszibarack arcocskájára!

És ez már sok volt. Ez — egy idegen férfi érinté
sének elviselése — átlépte az ő megzúzott lelke bírá
sának küszöbét.

Felszökött, mint akit rúgok vetnek talpra.
— Hogy merészeli..  ? — kiáltott, szinte vadul.
Hanem addigra Mira is állt már!
Nézett a fölparázsló szemekbe, elgyönyörödve.
Égett az ő szeme is! Arca kipirult. És tekinteté

vel fogva Orsika pillantását, válaszolt:
— Úgy, hogy rég szeretem kegyelmedet! És most, 

hogy szabadnak tudom, vanszerencsém meg is kérni 
a kezét. . .

Egy sikoltás lett rá a válasz. Olyan sikoltás, ami
nőt a madár hallat, mikor a lesből szökkenő macska 
elkapja a torkát.

Azzal a fájdalmából fölriasztott teremtés kívül is 
termett az ajtón. Futott, mint akit kergetnek. Vitte 
magával — a szívéreszorítva — azt a végzetes írást.

Vagy az vitte őt?
Ügy kapaszkodott belé, mint meredek szélén 

csüggő az utolsó gyökérszálba, ami még ehez a vi
lághoz köti.



Szegény Sára asszonynak ugyan meggyűlt a bajai
Egy helyett kettőt vigasztalhatott már.
Mert Mira is egész sodrából fordult, hogy ilyen 

fogadtatásban részesültek az ő nagy szavai. Mérte a 
szobát, öles léptekkel.

— Nem kellett volna olyan ajtóstul rontanod a 
házba! — oktatta a nagyasszony. — Elég lett volna 
mára a gyászhír!

— De mikor úgy szomjazom rá, mint a szomjan- 
vesző! — torpant meg az ezüst-szekrény előtt a kapi
tány űr.

S nagy fölindulásában, rácsapta a kinyílt ajtót a 
nemesveretű, csillogó, címeres családi holmikra.

Mit bosszantsák még azok is? Mit lássa hogy —» 
azon kívül, akiért a sok bizalmas együttlét alatt iga
zán lángotfogott már minden csöpp vére — mennyi 
mindent veszített még? ő, az alantas sorsból fölver
gődött, szegény, éhkoppos katona! Aki körött minden 
jólét: talmi! Minden uraság: csak aranyfüst! Aki csu
pán azóta élhette a magakorú tiszt-űr bajtársak csil
logó és élvezetes életét, mióta Makovica ára, Bodon 
ára, Budamér ára, Bogdányi á ra ---------

Eh!
Erre is rábőszült.

II.



Mintha nem jobb szerette volna ő is a dolgokat 
másmódon! Tisztességgel! Hogy mikor a tükörbe 
tekint, rászalutálhasson a saját büszke képmására:

— „Aláz’ szolgája, kapitány úr! Vitéz úr! Félelem 
és gáncs nélkül való lovag! Aláz’ szo lgája ..!*4

Szebb, kényelmesebb is lett volna: feddhetetlenül.
De hát a szegény ördög számára olyan a becsület 

is, mint a kárbunkulus. Nem telik rá. Nem engedheti 
meg magának a fényűzését. Ott vesz, ahol lel és úgy 
veszi, ahogy veheti. . .

— Az ember nem olyan, amilyen lenni szeretne, 
hanem csak amilyen lehet! — szögezte le életbölcse
letét, fanyar mosolygással.

És folytatta a körbe-járkálást.
Közbe pedig legyingetett.
Hogy — ami azt illeti — ő se egész így képzelte 

azért. . ! Ami tagot lefaragcsált a birtokról, vélte, 
mintha előlegül venné s költögetné. Sajátjából! Két 
leendő, privilégiumos, szép sárosmegyei kővárából és 
a hozzájuktartozandó negyvenkét faluból..

Álmodta volna, hogy így ellene iszonyodjék Or
sika, mikor majd kenyértörésre kerül az ügy?

Gondolta az ördög!
Hiszen olyan szívesen fogadták itt, mindég! A 

menyecske se vágott rá haragos arcokat. Mirám így 
és Mira úgy . . .  Nyájas volt hozzá. Az idegen szárma
zásáról való beszédet — amin néhányszor összekaptak 
eleintén — kerülte maga is. Akkor mi ütött bele most? 
És meddig akar vonakodni?

Ráintett, nagykeserűn:
— Meglássa, Sára mama, sohase fog szívlelni! 

Amiérthogy én hoztam a gyászos hírt, úgy vesz, 
mintha legalábbis én lennék az ura gyilkosa! Mikor 
pedig mennyit fáradtam az ügyében .. !

Hát igazán: eleget! Mert azokat a szövevényes 
meséket — kamarási jóbarátról, szolga-fiáról, főher-
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cégekről s ki tudja még mi mindenről, — csakugyan 
nem volt könnyű mesterség kifundálni! Hagyján a ki- 
eszelés! De észben is tartani a mesét és állni azokat a 
zavarbahozó, váratlan keresztkérdéseket, amelyekkel 
az embert minduntalan megrohanják .. ! Szélesbíteni, 
mélyítgetni a históriát, míg az ember maga is hinni 
kezd benne, végülI Amilyen meggyőződéssel például ő 
minap azt a halotti nyilatkozatot is — sajátkezüleg — 
megszerkesztette .. I

Azonban: pszt..  !
Erre csupán gondolni is, még önmagának is meg

tiltotta a kapitány úr. Nehogy egyszer álmában el
kiáltsa, véletlenül I Mert az efféle bélyegzőutánzásból 
s a hozzáhasonló ügyeskedésekből, baja is származ
hatnék az embernek! Mikor pedig — alapjábavéve — 
olyan mindegy, hogy ki szerkeszti az ilyen írást.. ! 
És hogy egyáltalán leírják-e valakiről írott szóval is, 
azt, hogy halotti Mikor igazán halott!

— Hat esztendő alatt . ? Egy sor levél, egy üze
net nélkül?

Hess!
A nyugtalanító gondolat már el is párolgott. És 

lassanként a Mira heves loholása is lecsillapult.
Végigvillázta öt ujjúval a kenderszín haját s meg

állt az aggodalmas öregasszony előtt.
— Ne haragudjék, Sára mama!
— Hogy haragudnék, lelkem! —
--  Talán heves voltam.
— Érthető! De majd jórafordul. összefogunk 

ketten . . .  Ne félj! Ha vérzik is a szívem a mi szegény 
Jánosunkért: megszerettelek.

— Pártulvenne Orsika előtt?
A matróna mélyet sóhajtott.
— Lezárhatnám-e a szemem úgy, hogy ezt a bol

dogtalan árvát támasz nélkül hagyjam? igaz, más 
fajból való vagy, mint mink. De hithű keresztény s
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ucin holmi pogány. Eggyé barátkoztál velünk. Mért 
súrlódnátok? Se náció, se vallás nem lehet ütközőkő 
olyanok közt, akik okosak és egymást igazán meg
szeretik.

— A családom bár előkelő, vagyont és birtokot 
vesztettl

— Majd te okulsz a példájukon s annál ügyeseb-, 
ben forgatod, amink meg nekünk maradt! Azt hiszem, 
szegény Jánosunk is így kivánná, ha úgy leszállhatna 
ide, közénk . . .  Most, hogy már nem homályosítják a 
szemét földi indulatok . . .  — végezte szavait az öreg 
hölgy, önmagát bátorítólag.

És megsimogatta a Mira kezefölé hajló fejét.
— Megnyugszik Orsika! Munkába veszem . . .  

Majd elszánakozik, meglásd!
Addig azonban helyesebbnek ítélte a jóasszony, 

ha a szerelmében parázsló lovag békéthagy a friss öz
vegynek. Nem unszolódik! Engedi megkóstolni az ár
vának a magány keserű ízét. A senkitlenséget. Sehová- 
tartozást.

— Ha rám hallgatsz fiam, mégy és nyergeltetsz. 
Míg nem híjlak, ne mutatkozz! Megpuhítom. Értem 
én a módját!

Nagyon bizakodva fordult ki az ajtón, végezetül 
mégis, az elrivalt vőlegényjelölt. Már a kárbaveszett 
pompás ebédet sem sajnálta. Igaz, hogy a konyha
felé keriiltében, jól föltarisznyáztatott a lovászával!

Aztán — hogy már arra járt — a portát is körül
nézte.

Egy helyt dűrta a falat a salétrom. Ahoz oda
parancsolta a kőszegőt. Habarja be, mindenestől! Be
kukkantott az istállókba is. Hogy ugyan megvannak-e 
mind, a paripák? És hogy a kutricákban különrekesz- 
tették-e a maglőkocákat? S mennyit? A próbaképpen 
hozatott stíriai teheneknél, hogy ütött be a családi ese
mény? Hány a borjú?
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Mire lórapenderült, már egész helyrelibbent az 
ifjú úr kedve. Visszatért keblébe a bizalom. Sőt — 
hogy a mészégetőt elhagyta és a kassai útra fordult 
— még nótára is fakadt.

Nem valami harsány kurjongatásra. De azért 
csak ének az ének, ha fog közül serdül is ki!

Requiescat: János!
Éljen az élet s az élőt

Gulácsy írén*. A káliói kapitány TI 18



Aznap Orsika távolmaradt az ebédtől. Estebéd
től is.

Sára asszony hát, hagyta étien. Másnap reggel se 
mutatkozott! Akkor meg még a cselédeket is eltiltotta 
az arrafelé őgyelgéstől, nemhogy ő állt volna be, 
hívogatni!

Ez is a módszerei közé tartozott.
És a módszer jónak bizonyult.
Harmadnap délután, előkerült magától az özvegy. 

Fehéren ugyan, mint a hideggel elfutott pohár és 
virrasztástól égő szemmel, de előjött. S letelepült az ő 
szokott helyére. Sára asszony karosszékének lábtól, 
egy kis gyontáros zsámolykára. Aztán előbontotta a 
varró munkáját, mint egyébként.

A matróna látta mindezt a szeme szögletéből. 
Csak tette, mint aki nem lát. És mint aki igen termé
szetesnek véli így a dolgokat. . .

Ez is a módszerei közé tartozott: semmit el nem 
kiáltani!

Gyermeknél is — ugye — ha elterül és senkise 
hederít felé: főikéi s odébbáll, csöndben Míg ha saj- 
nálgatják, akkor is sírvafakad, ha eszébe se jutott 
volna amúgy.

ITT.
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Csöndes napi dolgokról szólt hát csupán, míg 
Orsikából ki nem csordult a panasz.

— Néném vesz mindent, mintha mi se történt 
volna?

Ügy befelé — a nyugalma színe mögött — várt az 
öreg erre a kifakadásra is!

Készenállt a felelettel:
— A te gyászod se nagyobb, lányom, mint az 

enyéml Hiszen egész életemet arra a fiúra tettem! Épp 
hogy okosabban gyászolom őt, mint te, szegény bohó. 
Az én gyászom nem abban áll, hogy már most aztán 
dűlj össze világ! Koplaljunk, sanyarogjunk, néma
barátot játsszunk! Hanem hogy tegyem, ami a kedves 
halottnak szándéka szerint volna, ha úgy ittjárna köz
tünk és kívánhatna tőlünk.

Egy kis gondolkozási szünetet tartott a jóasszony, 
öltött néhányat a csizmahúzónak készülő munka cif
rázatán.

Utóbb — mintegy toldalékul — tette utána:
— Kedvérelenni az elköltözöttnek ..  ! Az: igen! 

Nézd, János hányszor akarta — szegénykém — hogy 
fejtsük össze ezt a mi lápispataki borunkat a Zsegnyé- 
ről valóval. A heted-esztendei vöröset értette, persze! 
Hagytam elszaladni a fülem mögött. Tegnap volt a 
napja, hogy elrendeltem. Hadd örüljön! — mondom. 
— Ha nem is iszik már belőle, azért úgy legyen, ahogy 
kívánná! Aztán pedig — segített keresztül egy akadé 
koskodó fonálcsomót a kiszurkált kelmén — az jutott 
eszembe, hogy az ebédlőszála házöltözék-kárpítját 
mindég átcserélni óhajtotta, szegény jó fiam, a nap
pali szoba falán függővel. Akkoriban valahogy elma
radt. Ma délelőtt leszedettem a posztót és: hallod-e? 
Már kalapálnak is mester uraimékí Cserélik. Hadd 
örüljön .. !

Még egvpár ilyen apróságot sorolt fel az öreg. 
Majd elnémult Mélyen lesütötte szemét a munkájára.
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Nem pironkodásból! Dehogyis. Hanem mert 
érezte, hogy az a két búsbeteg szem rajta áll. Azt is 
tudta, hogy miért?

A sebzett szív fájdalomérzése átfordult egy más 
érzésre. Azaz hogy, most van fordulóban .. I

Irigységnek lehetne leginkább nevezni.
Azonban hiányzik belőle a gonosz szín.
Akkor talán vetélkedés? Féltékenység?
Lehet, hogy egyik fogalom se megfelelő. Lehet, 

hogy mind a háromból bennevan, ami nemes, szép és 
szent. De már mindenképpen az élet felé irányodott 
lélek érzése!

Hagyta Sára asszony, hogy kiteljesüljön.
Mikor aztán elégnek bírálta, jött a csalétekkel.
— Te lányom! — futtatta ki a munkából a fona

lát. — Ügy gondolom, hogy te is példámra kelhetnél. 
Ha nénje voltam is a drága boldogultnak, felesége 
csak nem voltam! Ha szeretett is, mégse ügy mint 
téged! Tőled bizonyára az öröm is nagyobb öröm 
volna neki..  !

— Ugyan mit tehetnék, én nyomorult! — fakadt 
fel a kérdés sebszája az elkinzott teremtésből. — Hát 
mit tudok én?

-— Nem mondta-e János sokszor, előtted is, hogy 
asszony kötelességet mulaszt, ha lompos? Nézd végig 
magad! Féketőd: Isten nevében! Köténykéd fonákján. 
Ingvállad félrefűzve egy tikkal. Helyedbe én tüstént 
úgy igazítanám, ahogy való. De nem is ezt a gyász
madárnak való, fekete gúnyát! Tudod, sohase szívelte 
asszonyon a fekete színt, a boldogult! Virághoz hason
lította mindig a nőt. És annak szerette. Szemek örö
mének!

— Csak nem húzhatok tarkát, a gyászom máso
dik napján?

— Századik, ötszázadik napját akartad kérdezni, 
ugy-e, fiam? — biccentett rá, fontos képpel, a nagy-
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asszony. — Vagy kitudja, nem az ezrediket-e? Mert 
amiért mink minapában hallottuk meg a hírt---------

Rálegyintett.
— Amint mondtam, letelt itt a gyászesztendő, régi 

Hanem azért ne panaszolhasd, hogy előírok neked! 
Magad asszonya vagy. Teszed úgy, ahogy akarod. Én 
arra válaszoltam csupán, hogy tudnál bizony te is 
holmi apró örömökkel kedveskedni a mi Jánosunk
nak, ha épp keresnéd. Ebben versenyezzünk, ne a so- 
pánkodásban!

Nem esett több szó.
Ám az esti táblához már beimbolygott az özvegy. 

S a haja megkefélve, szépen. . .  Annak rendje-módja 
szerint az ingvállacskája. Kötője a színén. Aztán hát, 
nem is volt fekete, se a rokolya, se a pruszlik . . .  Igaz 
hogy csak szürke volt — gyöngyszínű — de mégse 
fekete. És — ha meredt torokkal is — de evegetett a 
szegény, fészkéből-hullt madár. Csipegetett, hol eb
ből, hol abból. Ráncolt homlokkal, mint aki szorgos 
kötelességet végez. Szeme ott kalandozott minden le- 
szörnyűködött falat után, a plafonon, mintha azt ke
resné, hogy látja-e, nézi-e onnan valaki? Köszönli-e? 
Jutalmazza-e?

Hiába mutatkozott olyan szigorúnak Sára asz- 
szony! Ez a kép elfacsarta a szívét. Az első nagy sírá
soknál is jobban.

Arca elé kapta az asztali kendőt.
— Ni, de balga vagyok! Nem belckenyem a tö

rökborsot a szemembe?
Egész este se birkózott meg a derék matróna azzal 

a paprikával! Éjszakájába került, míg meg tudta 
nyugtatni a lelkét azon a keserves szerepen, ami rá
méretett. Adni a jámbort, mikor lázad ő is . . ! Szigort 
tanúsítani, mikor lágy és simogató szeretne lenni! Fe
ledést tanácsolni, mikor őmaga sem felejfhet! Soha- 
soha nem felejthet.. !



A napok múltak, múlogattak, kápolnába-járással, 
mécsesgyújtással, létániázgatással. Hanem azért a napi 
cselekedetekben sem meddőn.

A két asszony versengése nem szűnt. Fokozódott. 
Ha Sára átrakatta a kandallót a lovagi szála másik 
sarkába — „Jánosunk kedvére44, ahogy mondta — 
Orsika tüstént rebbent, a cserepekbe dugványozott 
nevendék-palántáit agyusztálni. Muskátli volt a csere
pekben. János kedvelte ezt a v irágot... És jó, hogy 
kézzel nem húzgálta az özvegy a dugványokat, hogy 
csak — Böjtelő havának előrehaladott télvíz-szaka 
ellenére is — látható legyen rajtuk a növekedés.

így figyelgették folyton, félszemmel egymást, 
hogy valamiképp le ne maradjanak.

Azaz hogy mégis inkább Sára figyelt. És mikor 
egyszer azt látta, hogy Orsikának sikerült megelőzni 
őt s hogy ezen — bágyatagon ugyan és szendergő 
arccal — de már el is mosolyodik: megkapaszkodott 
ebben az elsőszülött mosolygásban.

— így, fiam, így! Most vagy igazi asszony! Ennek 
örülne a mi kedvesünk. Ha mégvalamit meg bírnál 
szokni . . !

— Mit? — öntötte el a buzgalom tejes rózsaszínje 
az asszonyka sápadt arcát.

IV.
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S föl is vetette a szemét.
A matróna rábólintott.
— Hogy nyájasabb légy azokhoz, akik körötted 

élnek!
— Hiszen néném: hol van tőlem a harag..  !
— De annak látszik az örökös szomorúságod! Te 

azt nem veszed észre. Mink, akik látunk, annál in
kább! Mintha gyűlölnél mindenkit, aki élő! Azzal a 
szegény Mirával is, hogy elbántál.. ! Milyen ebül! 
Pedig ugyan mi volt a bűne?

— Hogy a gyászom első pillanatában nem átallta 
magát emlegetni. . ! — csapott ki a láng a menyecske 
szeméből.

És ezúttal igazán elszínesült az orcája.
— Hogy merészelte ..  ! — kiáltott, kiújuló kese

rűséggel.
Sára azonban nem ijedt meg a csattogástól.
Megvonta rá a vállát.
— Ügy, fiam, — felelt — hogy okos asszonynak 

vélt, akinél nem az a fontos hogy első pillanatban 
hall-e meg valamit, hanem hogy mi az, amit megtud! 
Mira — ha szeleskedett is kicsit — csak a szeretettől 
volt szeles. Javadat kereste. Annál többet, szebbet, 
amit ő kínált, rendes férfi nem ajánlhat tisztes asz- 
szonynak. Nem kedvesének óhajtott, hanem feleségül!

— De mikor én nem akarok férjhezmenni többé!
-— Ezt ugyan értésére adhattad volna, szebben is!

Hiszen nem bántottam!
— Nem! Csak néztél rá, mint a hiúz. No, el is 

érted, amit kerestél! Azóta ránk se nyitja az ajtót. Jól 
teszi! Nem ez járt neki, az ő sok szolgálata után! Sze
rencsére, talál ő még házat, ahol jobban megbecsülik, 
mint nálunk! Asszonyt is kap, minden ujjára tízet. Te 
meg maradhatsz itt az öregnénéddel, hoppon, míg 
majd lezárom a szemem Jöhet idő, amikor vissza- 
híjnád! Mikor ráébredsz magad is, hogy nem szép élet
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a magányos élet! Nem arra teremtette Isten az embert, 
hogy család és cél nélkül tengesse egyik napját a má
sikra, lányom!

No, kifutott erre a beszédre Orsika, ismét. És 
megint elzárkózott. De tudta az öreg hölgy, hogy nem 
marad ez az elzárkózottság haszon nélkül! A csöndben 
könnyebb gondolkodni. A magány jobb tanácsadó 
olykor, a legbölcsebb oktatásnál is.

Szurkába hát tovább a csizmahúzó díszes alkat
elemeit, szomorú-nyugodtan, amilyen mindég volt, mi
kor az a csacska kis gyerekasszony nem látta.

Öltögetett s várt.
És valóban, nem hiába várt. Ha a szokottnál is 

halványabban, ha még lidércesebben fénylő szemmel 
is, másnap megint előkerült az özvegy.

Szelídültén került elő.
— Gondolkoztam a kegyelmed beszédjén, — só

hajtott rá a fali acéltükör új szuperlát-függönyére, 
amit munkába vett.

— No és mit gondoltál?
•— Hogy kegyelmednek egyrészben igazsága volt. 

Nem kellett volna úgy ráhörkennem a szegény Mirára.
— Lásd .. !
*=--• Félre ne értsen néném! — tiltakozott egy föl

emelt ujjacska. — Én csupán a viselkedésemre gon
dolok itt! Mert amúgy---------

Az asszonyka rálegyintett:
— A dolog velejében, megmaradok változatlan.
•— Te dolgod, lányom Senkisem erőltet.
— Hiába is tenné! — vonta össze Orsika a szem

öldökét. — De ami igaz, azt beösmerem, erőltetés néb 
kül is. Beösmerem és sajnálom. Nem akartam meg
bántani Mirát. Szólnom kellett volna vele, okosan s 
nem csak ráirtózni, mint a rihes ebre. Ha előgyönne 
Mira, ezt — ennyit — szívesen megmondanék neki. 
Bocsánatot kérnék a vadságomért. János kedvére. a.
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— egészült ki a vallomás, egy mély pillahúnyással.
A kapitány úr azonban nem jött, hogy meghall

gassa a kegyes magyarázatot. Nem mutatkozott, napo-* 
kon keresztül. Pedig a háládatlanság önvádja mind
jobban kezdte égetni az asszonykát. Tiszta szívet 
akart volna mutatni ő, annak a két örökre lecsukódott, 
drága szemnek, melyek talán épp azóta látnak leg
messzibb, mióta lezárultak! Tiszta szívet, mindenben- 
való tökéletességet, napról-napra rendjén végződő, 
belső számadást.

„íme édes uram, követtem az elémadott példát! 
Aki jóval fordult kegyelmed felé, annak mindég jóval 
válaszolt. Én se vagyok hálátlan I Sebet senki szerető 
lelkén nem ütöttem. Hiszen én is tudom, hogy mi az: 
szeretni.. ! Ember általam soha ne érezze azt a kínt, 
amit én érzek, kegyelmed után! Gyöngéd voltam édes 
uram és kíméletes szívű, mint ez a kegyelmed felesé- 
géhöz illő. Mert az vagyok én, ma is! Nevét viselem! 
Meg nem mocskolhatom. Kötelez az a név, azon túl is, 
hogy kegyelmedet halottnak veszi a világ! Én nem 
veszem annak. Bennem — ha láthatatlan is — min
dig élő, minden ügyemben jelenvaló. Ehöz igazo- 
dók . . ! “

Hát jó lett volna így szólhatni a drága köd-alak
hoz, a sötétben, éjszakánként, mikor a kúriára lebo  ̂
rult a csönd!

Ám ehelyett csak a nyugtalanság maradt a fehé
ren őrzött özvegyi szobában és szívben.

Másnap Orsika már le se zárta a szemét.
Harmadnap pedig odaállt Sára asszony elé, le- 

csüggesztett fővel:
— Mi lenne néném, ha írnánk?
-— Kinek?
— A Mirának.
— Ugyan mit írjunk?
— Azt hogy. . .  Bocsásson meg!
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Sára asszony alig tudott palástolni egy öröm* 
villanást.

Hanem azért mégis elpalástolta.
Vállatvont.
— Nem helyeslem.
— Mért?
— Nem való az ilyesmit levelezni. Azt a levelet 

el is foghatják. Idegen kézbe kerülhet.
— Hát akkor-------- ?
Megintcsak vállat rántott az öreg hölgy.
— Mit tudom én? Várjunk.
— Mire?
— Hogy a keserűség talán magától kimúlnék a 

szegény fiúból.
— De hiszen épp ezt nem akarnám!
— Akkor gondolj ki fiam, valami okosabbat!
Nem segített már most a kedves, ravasz Sára asz-

szony!
Sőt!
Nagy körmönfontan, ő kezdett akadályokat tá

masztani. Tudta, hogy mikor a nyugtalanságnak egy 
ily folyamata egyszer megindul az emberi lélekben, 
az ugyan meg nem áll! Nem, cselekedet nélkül!

Hát csak hadd érjen! Hadd motoszkáljon! Az ő 
célját fogja előmozdítani az a feszülés! Az ő messzi, 
holnapba-ellátó, irgalmas szándékát. Az árva teremtés 
hasznát, jövendő sorsát. . .

— És ha lovaslegényt küldenénk? — toppant elő 
déltájban Orsika, az újabb javaslattal.

Arra is tagadólag intett.
— Munkában a jószágok!
— Egy talán kerül?
— A hetes se nélkülözhető. A sáfárházban va

gyon dolga.
— Akkor menjen az udvarbíró!
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— Töretnéd azt a szegény embert? Nem gyerek 
már!

— Ha jól nekiöltözik .. !
. — Nem sokat ér. Hófúvást kaphat útban.

— Hiszen derűs az idő!
— Akkor meg fagyot kapunk!
Ez is jól volt így. Ügyesen.
Ebéd költén, hiába várta vissza Sára asszony az 

özvegyet. Kiderült, hogy — varrogatás helyett — kint 
művelkedik a sáfárházban. Segít a hetesnek . . .

— Jó, — mosolyodott el szomorkás mosollyal a 
matróna, a hírre.

És most ő pillantott a mennyezet felé, mint aki 
beszámolót tart:

— „Lásd: nem hagyom gondviselő nélkül.. ! Ne
félj!"

Mikorra elegendőnek ítélte a dolgot, lecökletett a 
sáfárházba, maga is.

Fejét csóválva hümmögött:
— Ejnye, hejnye .. ! Hagyd abba fiam! Nem ne

ked való. Inkább hát, no . . I Menjen a hetes-fiú! üsse 
kő. Ha egyszer olyanigen akarod .. !

De addigra már ott kucorgott zsebében a kész 
levél!

Odacsempészte, titkon, a postázó legénynek.
Hogy mi volt a levélbe írva?
Bizonnyal okos tanácsok! Mert pár nap fordultán, 

Mira is nagyon megokosodva került elő. Hagyta ma
gyarázkodni Orsikát Nem lottyant közbe- Nem heves- 
kedett. Nézte, szép ildomosán, a csizmája orrát és 
bólogatott.

— Nem is annyira a kegyelmed ridegsége fájt 
nekem, húgomasszony! Inkább attól féltem, netalán 
megbántottam a kedves halottat.. !

— Nem bántotta, Mira! Ugyan mivel?
■— De igen! — makacskodott az ifjú úr. — A



284

mohólkodásommal! Pedig senki nálam jobban nem 
tisztelheti az én vitéz baj társam emlékét! Az ő elle
nére ..  1 B árm it..! Isten őrizz! így aztán misét mon
dattam érte. Engesztelésül. . .

— Jánosért?
Szinte kiáltva tört ki a kérdés Orsika száján.
S összecsapta hozzá a kezeit. A tekintete föllán

golt, idvezülten.
Mira nem látszott ezt észrevenni.
Bánatosan lógatta a fejét:
— Zsegnyey uramért, hát! Neki tettem én azt a 

fogadalmat, hogy kegyelmed mellett maradok, húgom, 
védni, oltalmazni, mikor azt a szomorú hírt vettem! 
Persze, csupán ha kegyelmed is úgy gondolta volna... 
Hogy mostantól egymaga helyett ketten tiszteljük a 
drága elhúnyt emlékét. . .  Ketten imádkozzunk. Mon
dassunk miséket. . .

Orsika nem válaszolt. És szótlan maradt, azon túl 
is. Tekintete mintha átfutott volna azon, aki előtte 
állt. Jött-ment a házban, tűnődve, zavarodottan, bete
gen égő szemmel.

*

-— Csak hagyd! — sunyorított Sára, a pártfogolt-, 
jára. — Csak te ne nyergeid mostl Hallgass rám! Ed
dig se volt rossz a tanácsom. Ezt a bokrétát i s ---------!

— Ne adjam oda?
— Ne ám!
— . . .  akkor kegyelmednek, ha megengedi!
— Nekem se! Vidd az ebédlőpalotába. Ott az a 

kép, tudod . . !
— János uramé!
—  Igen.
Mira megfogadta a tanácsot. És ezentúl, mintha 

a halottnak kezdett volna udvarolni inkább, semhogy 
az élőnek. Szája minduntalan Jánossal volt tele. Hol
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ezt, hol azt a gyengéd figyelmet találta föl. Hol így, 
hol úgy adott olyan fordulatot a társalgásnak, amiből 
végezetül is, mindig a halott ember magasztalása ke
rekedett ki. Messzehíres vitézi tettei. Majdmeg a 
nagy szíve. Katonáihoz való, lehajló jósága. Büszke
sége, fölfelé. Utoljára azon vette észre magát a gyá
szoló asszony, hogy ami kegyeletes rajongás benne él 
az elköltözött iránt — s amit hitvesi szemérmességé
ben ajkára se mert volna venni — azt a másik mind 
elmondja előle. Egyszerűen lehetetlenség volt, szebb és 
nagyobb gyászemlékezetbe övezni János alakját, mint 
ahogy ezt Mira tette.

Hogy mi ment végbe, mi sem, a fájdalmak boro
nájával fölszántott asszonyi lélekben — erre a megáld 
lapításra — afelől nem szerezhetett bizonyosságot 
senki. Egy azonban bizonyos. Hogy ez időtől fogva 
nem riadozott többé az özvegy, ha Mira történetesen 
bekocogott a kapun . . .  Sőt a hangjára is előjött, bár
hol tartózkodott légyen.

Nyújtotta neki a kezét, szemlesütve, szelíd-sóha-. 
jósán:

— Hozta Isten nálunk .. !
Egy napon aztán — fecskeváró hónap nyolcadik 

napján — csak belefogott a szuperlát hímzésébe, 
megint.

— Néném!
4— No mi az, lányom!
4— Azt mondta egyszer nekem kegyelmed, hogy 

az asszonyi élet — ha nem családnak szentelkőzik —«* 
nem is tetszetős Isten előtt. . .

— Azt mondtam, — rezdiilt meg az úrasszony, 
nagyotsejtően. — Mire kérded?

— Hát, hogy kegyelmed is így hajadonul ma
radt .. ! Pedig kérhették, a maga idején.

— Kértek, lányom. Kértek. Hanem tudod: a földi 
Szétszórt darabjai maradtak volna csupán, ha én ki-
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hasítom a jusst. Jánosunkért történt így, ami történt 
Ez is: család .. !

— Ne találhatnám én is, ígvvalahogy célom?
— Magvunk szakad. Nincs több, aki vérünk.
— De mikor én nem szeretem azt a szegény Mi-

rát! Azaz---------Nem úgy szeretem, mint szoktuk a
férfit, akit egy életre akarunk! Nem szerelemmel!

Sára kettéharapoít egy fonalcsomót. Nagyot rez- 
diilt, mint akinek nyerőkockáját vágták ki.

Ám azért ügyelt, hogy el ne árulja örömét!
— Kell is a férfiba belehabarodni! Olyan a sze

relem, fiam, mint az ótvar. Rágyön az emberre, aztán 
meg-elmúlik. Elég, ha jól megtűröd! Becsülöd. Elég, 
hogy valakit boldoggá tégy, ha már egyszer temagad 
nem lehetsz boldog.

— Soha! — ütött le Orsika az áliával.
— Az első keresztelőig, — mosolyodoít befelé 

az öreg hölgy, fájdalmasan.
Majd fennhangon tette hozzá:
— Leélni az életet, szép áldozatokkal teli, ke

resve, hogy legalább másvalakinek essék köszöneté 
belőlünk, ez: igen! És ha lepergettük, odaállhatni a 
halott kedves elé s azt mondhatni neki: „Kamatoztat
tam a napjaimat! Ahelyett, hogy haszontalanul emész
tődtem volna: mosolygás fakadt az én lépteim nyo
mán ---------“

Nem fejezhette be, amit kezdett.
Az asszonyka közbeizgúlt:
— De hátha nem helyeselné? Hűtlenségnek 

venné?
— Kicsoda?
-— János!
— Ettől tartasz?
— Kérdem csupán. Hogy így éppen szóbakerült 

ez az . . .  izé .. ! Ez az ügy . . .
Nemcsak szóbakerült! Meg is érett. Tudta ezt
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a tapasztalt öregasszony! Érezte, hogy az a pillanat
— amit eddig óvatosan kerülni kellett — mostanra 
beköszöntött. Most meg már elsiklani mellette, volna 
balfogás!

Hát nézd, fiam, — komolyult ünnepélyesre.
— Ha épp felvetődött, csak kimondom . . .  Hiszed-é, 
hogy Jánosunk — Isten nyugtassa! — özvegyen ma* 
radt volna, mindvégig? Ügy értem: ha te pusztultál 
volna ott és ő az, aki túlél? Nem, fiam! Megsiratott 
volna, lélekből, őrizte volna is — kegyelettel — az 
emlékedet. De hogy kámzsát húzzon és barátnak áll
jon, vagy egyedül morzsolja le a hátralévő napjait, 
cél és öröm nélkül: ezt én nem hiszem.

— Gondolja kegyelmed---------
— Mit?
— Hogy .. . Hogy---------
Orsika nagyot pillantott. VaL.mi különös, bús, 

komoly pillantással pillantott, mint aki erőt gyűjt.
Aztán csak fölszakadt a melléből:
— . . .  hogy megházasodott volna?
— Gondolom, — intett az asszonyság.
— Az — ----- az én . , .  ellenemre?
— A te kedvedre! Vagy te tán azt kívántad volna, 

hogy bús magányosságban morzsolja le az életét? 
öregségére ^z se legyen, akihez szóljon?

— Isten őrizz!
A hang mélyén fojtott könnyek bugyogtak
Sára úgy tett, mint aki nem vette észre.
Komolyan bólogatott:
— Lásd, lásd! Hát ő se önzőbb nálad. És ha jelt 

adhatna nekünk, most az ő tanácsa is bizonnyal az 
lenne, ami az enyém! Hogy hagyj föl végre a konok- 
ságoddal! Hajts az okos beszédre! A szerencséd mel
lett el ne fuss! Mondj „igent4* annak, aki tisztességre 
kér, lányom!

Orsika ölébebocsátotta a munkát. Fehér arcát
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mozdulatlanul, hogy a jó Sára kezdett aggódni. in 
szaladt-e túl, mégis? Vagy ebből a meglankadt kis 
testből nem szaladt-e ki az élet?

Föléhajolt. Könnyebbülten látta, hogy lélegzik. 
Piheg. És — igen — mozdul is már! Lefejti arcáról 
egyik tenyerét s odanyujtja. Majd a másikat is. Az
tán már ottvan mindenestül, a matróna térdei előtt. 
Hajtja a fejét rájuk. Nem szól, csak fúrja a két rán
cos öreg kézbe a könnyázott, szenvedő arcát.

De hát: Teremtőm..! Ugyan mire is volna ki
mondani minden igen t?

Érthető az, néma szájról, csüggedt főről is! Ért
hető, érthető, sokminden ebben az életben, mely nem 
az ígéret boldog birodalma, hanem a siralmak völ
gye. Alázatosság iskolája. Szüntelen megalkuvás.

*

Harmadnapra ott csillogott már a mátkagyűrű 
özvegy Zsegnyey Jánosné szegény, remegő kis ujján.



A határozat úgy szólt, hogy az esküvőt mentői 
előbb meg kell tartani. A kapitány úr óhajtotta ezt
így-

Igen érthető vőlegényi óhaj!
De Sára asszony se bánta a sietséget
Ki tudná az ilyen bohó kis gyerekasszony esze- 

járását? Amit ma így gondol, holnapra másként vél-, 
hétnél És akkor maradna a gyámoltalan teremtés bi
zonytalan sorsa, a fejefölött, függve.

Nem, nem. Jól volt az így! Mire is küldözgettek 
volna hívogató leveleket, rokonoknak, jóbarátoknak, 
megyéknek, városoknak? Mire gazdákat és algazdá-* 
kát fölkérni, vőfélyeket, nászoló asszonyokat s lányo
kat csődíteni, aranyozottszarvú ökröket süttetni, — 
mikor csak özvegy esküszik? És hozzá ilyen zavaros 
időben.. !

Elegendő a közvetlen ismeretség. A szomszédság* 
Mirának násznagyul Rueber János, a generálisa •—* 
vagy annak perszonálisa — Kassáról, Orsikának meg 
Préspostváry Bálint kapitány úr. Hogy Kálló se ma
radjon már ki a családi eseményből.. !

Azért így is szép számra szaporodott a násznép, 
mire a jeles nap — Pünkösd havának tizenötödik 
napja — elérkezett. Megtelt az asszonyok háza, urak

Gulácsy Irén: A kállóí kapitány. U. 18

V .
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rendje, sőt éjszakára még a lovagi szálában is ágya
kat kellett vetni. Nyüzsögtek az ünneplők. Tréfálkoz
tak, poharaztak, hol a menyasszony, hol a vőlegény 
egészségére.

Mert külön legénysirató se volt, mint egyébként 
szokás. Se asszony-búcsúztató, összecsapták ezt a ket
tőt is, ide, Lápispatakára. Ma estére tűzték ki, hogy 
másnap — az esküvő napján — azért el lehessen 
mondani: „minden kijárt, az ő rendje szerint. . .  “

Mira gálaruhát öltött a nagy alkalomra. És azt a 
díszkardot hevederezte föl, melyet Sára asszonytól 
nászajándékul kapott. Orsikának meg két rend la
kodalmas öltöny készült. Egyik csuklóigérő ujjú, 
hamuszín tarcolán-selyem szoknya — vontarannyal, 
bomeszával — a másik ezüstre tündöklő, gyöngyszín 
tafotából, csipkével prémezve s ezüst galonokkal 
négysorban meghányva.

A mai siratóestére a hamuszínű ruhát válasz
totta ki. Egyik frájj terítgette is épp, az öltözőszoba 
heverőjére, míg a másik a hajfodorítással foglalatos
kodott.

A matróna meg, bólogatott hozzá:
— így, így, fiam! Dicsérem az eszed! Tudtam én, 

hogy nem hiába fordulok ahoz! Hiszen úgyis olyan 
volt már Mira köztünk, mint családtag!

Orsika csak mosolygott, révedezőn. Az arénában 
vetett áldozati szüzek szenvedő vonása szántotta ha- 
lovány arcát.

— Nem szeretem, — lehelte válaszul.
— Majd megszereted! — bátorítgatta a nénje. —- 

Közbe sírsz egy-egy nótát, nem mondom .. ! De hát 
asszony-sors .. ! Mind sírunk, fiam! Mink is, akik fér
jet nem ismertünk, meg tik is. Elmúlik a fiatalsággal, 
gyerekem! A kösöntyűt föltenni el ne felejtsd! — zök
kent ki egyszerre a prédikátor szerepéből.

És hozta is az ékszert. A vőlegény prezentjéf.
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Mostanra el kellett azt már fogadni ..  I
Ömaga csatolta föl. A gyöngycsepegtetésű fátyol 

előkötőt is felövezte, a szoknyára. Az aranybogláros 
özvegyi fékető fölhelyezését, meg éppen nem bízhatta 
másra!

— Viselheted majd, ünneplőnek! — biccengetett 
rá. — Csak majd ezt a fekete sávolyt kell lefejteni 
róla, később!

— Bizony nem fejtem én, néném!
r— Űj állapotodba is belevinnéd a régi gyászt?
-— Még a koporsómba is!
«— Jaj, ne szólj így! — ijedezett a szegény jó 

Sára. — Tudod, hogy egy idő óta babonás vagyok!
Hát Orsika nem is beszélt többet. Megakadá

lyozta benne az egrégius.
Szélesre tárta az ajtó szárnyát:
*— Tálalva van, nagyasszonyom!
‘— Az ételelőtt-járó inasok elindultak?
— El.
tgy aztán indultak, ők is. Kézenfogva, mint illő. 

Ahogy a fényesre világított ebédlőszála küszöbét elér
ték, fönt, a körbefutó karzaton, a csimpolya rágyúj
tott. Fölsivalkodtak a török sípok. Fölzendíiltek a he
gedűk, utolsó vacsorára, melyet az özvegy — még 
mint Zsegnyey Jánosné — fog elkölteni.

Be igen találóképp is nevezték siratónak .. I
*

Orsikának úgy elnehezült a szíve, hogy majd 
megszédült.

Hogyne!
Hiszen hét esztendő előtt —• — — !
Minthacsak ugyanaz lett volna minden, ami „ak- 

kor“ v o lt ..! A szomszéd famíliák: Keczerék, Ho- 
monnay-Drugethék, Kenték, Czudarék . . ! Az öreg 
Bebek ..  ! Világra, mint az első kézfogóján! Éppen
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hogy a fehér haja szívódott sárgásra, egy kicsit... Ber- 
zeviczy pedig meggyomrosodott s a szép Perényi Mi- 
kolt álla alá két kis rend toka gyűrkőzött. Thurzó 
uramból — igaz — apa lett, Forgách úrból meg nagy
apa, — Dessewfy azonban ma is olyan csontraszik- 
kadt, sovány. Mint ahogy a többin is, inkább csak vél* 
hető, mint látható a különbség.

Óh, hogy abban a vőlegényi gálában is, mért nem 
ugyanaz feszít ma, mint „akkor“ ..  ! Mért nem ugyan
az vezeti helyére, az asztalhoz, mely mintha a régi 
mátka halottitoros asztala lenne mostani

*— Miért. .  I
Bús mélázásából a szomszédja riasztotta ki Orsikát.
Rátette iromba férfikezét a kezecskéjére.
*— Hova el oztan bamiszkodolsz illen nagyon, 

leányocskám?
Rárebbent és megösmerte.
A lápispataki pap volt. Fölvidéki — tót »  az Is

tenadta.
Hanem azért derék, jóember.
A hajdani eskető papjuk ..  I
Meg: a leendő . . .
— Arra gondoltam, — sóhajtott — hogy hét év

nek előtte.. I
■— Had nem oztan kell illenek gondolni raja! — 

zsémbelt a kegyes férfiú. — Latolsz, máris ki oztan 
buggyanta könnycsepp a szemedből! BeluLl “  
sietett a helyreigazítással, magán érezve az átellenes 
szomszéd: — Homonnay Rikolt — kötődő pillantását.

De a jó úr, aki — az orra lilás derengése után 
ítélve — nem lehetett éppen ellensége a bornak, már 
rátette nyergét.

Átkönyökölt az ezíistterhű, virágdíszes asztalon.
5— No, Zapletál Janói — kezdte az ugratást.
A papocskát elfutotta a méreg.
~  Nem vágyom Zapletal! — zsörtölt. — .Va-
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gyom: Zalai! Is nem megvagyok „Janó“, hanem Ja- 
nós! Szolgája Istennek! Szolgája magyar oztan hazá-. 
nak! Tudhatnalsz annyi embersig, hogy ne oztan ku- 
korítsad csúf oztan néven Egyház oztan cselídjét!

— Hiszen csak kérdezni akartam valamit!
— Ha kirdesz becsülettel, meg is oztan felelek! 

Had mit oztan akarsz tudni?
— Hogy tán tormalével öntözöd a hajad, atyus!
— Beszílsz bolondok össze oztan vissza! Hiszen 

hajam se oztan nincsmegvan ..  !
— De a menyasszony rí melletted!
És a széleskedvű úrból kicuppant a nevetés. 

Combjait csapkodta, úgy kacagott a pap bosszúságán, 
meg Orsika zavarán.

A többiek: velel
Utóvégre, lakodalmas nép lettek volna s nem bán

kódni jöttek! Maradjanak a könnyek a menyasszony
nak! Annak valók! Annak is csupán szerivel-módjá- 
val. Illendőségből.

Ám hogy Homonnay űr így ráeszméltette, Orsika 
egész abbahagyta a sírást. Eszébe jutottak a nénje sza
vai. Hogy a könnyek árja megemeli a halott kedves 
koporsóját. . .

Megtörölte gyorsan a szemét s igyekezett meg- 
fogódzni a többiek vígságában. Ez a vígság pedig azon- 
képp növekedett, ahogy az étekfogók szállingózni 
kezdtek.

Zeneszó mellett vonultak föl, a hoppmester tiszt
jét betöltő, öreg rendszolga vezetése alatt. A tálcákat 
jónál jobb fogások terhelték. Szerepelt azok közt le- 
mónialeves bárányhús, kappany ispékkel, lúdfl tiszta 
borssal, csík marsolt lében, sertésfi susával, galamb
hús gyönge lánvsárjával, páva pástéllyal s ki tudja, 
hogy mi nem! Pedig a közép- és öregtálaknak még 
hol vagyon idejük! Hisz‘ a szerszolgák is csak most 
kezdenek járni a kézmosó kannákkal, beadogatván
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kinek-kinek cipóját és saját evőkészségét is, az asztal
hoz, mint illő.

Hát ennyiminden ízes falaton el is örvendezhet 
a szív — minekutána az ember elmondta szépen a 
pap után az asztali áldást, figyelvén a kellő áhítatra 
és nem figyelvén a gyakori „oztan“ -okra, melyek még la* 
tin beszéd közepett is utolérik olykor a jó Janó pátert.

A fogásokat utóbb beemelték asztalközépre —> 
köztálakban — s meríthetett, faraghatott most már, 
kinek mi csiklandozta az ínyét. Járhattak a dámák 
ezüstpohárkái, urak fortélyos edényei, gömbölyűtalpú 
barát-serlegek, melyek nem állhatják, hogy ital ma
radjon bennük! De a cápás, testállásos és növényalka
tot formázó poharak és kupák sem hiányoztak, díszére 
a háznak! Keczer apó előtt kériás kupa kínálkozott. 
Homonnay úrnak jó másfél-ejteles, hólyagos kupa 
került. A két násznagynak meg, bilikom. A kassai né
met generális — Rueber tábornok — perszonálisáé 
nagy, talpas száron állt s lejárt a födele. Húsz gíránál 
is többet nyomhatott súlyban, Prépostváry kapitány 
úréhoz hasonlóképp, mely szintén igen becses, zöld 
zománccal dúsan ékített holmi.

Hogy az előtálak kitakarodtak később, a generá
lis úr személynöke leemelte a bilikom födelét s fel
állt. Elköszöntötte az első kancsó aszúbort a jobbján 
ülő vőlegényre. Persze: németül.

Prépostváry uramnak kellett most már a meny-, 
asszonyhoz szállnia! Meg is tette. Persze: magyarul 
Sőt magyarán .. ! (Jó, hogy meg nem értette a német 
sógor! Mert akkor bezzeg nem bólogatott volna olyan 
helyeslőleg, a bécsi udvar kölcsönkért fényében sütké
rező ebadta!) Ivott aztán egymásra a vendégség. Oda, 
meg viszont. S megtelt zsivallyal a terem. A kedélyek 
felszabadultak. Czudar uram Homonnay úrral cse
rélt eszmét, a politika fordulatai felől. Ront uram Ke- 
czernek adott elő csiklandós anekdotákat, az utolsó
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diétáról. Az agg Bebek pedig Berzeviczyvel ortályozott, 
valami jobbágykérdésben s tőle nem is vélhető fiata
los hangon, védte a maga igazát. A Perényiek, Thur- 
zók, Forgáchok,Dessewfyek összefogtak, itt is! S ugyan 
nézhette a jó Sára, hogy a mókáiknak fel ne üljön!

A zsibongásnak Janó páter vetette kis időre vé
gét. Minthogy örömatyát nem ösmert a ház, rá vára
kozott a tiszt, hogy — helyette — a család nevében 
föláldja a vendégkoszorút.

Fölkelt hát és párnás kezeit csúcsos gyomrocs- 
káján összekulcsolva, belefogott a menyasszony-po
hárral járó beszédbe. Egy bibliai képpel kezdte a dik- 
ciót. És meglepően kevés „oztán“-t alkalmazott bele.

Azt jelentette ez, hogy előre készült! Tanult.
De a vendégek nem tudhatták.
Csak helyeseltek.
— Ni a Janó! Hogy elkanyarítja..  1 — ámult el 

hangosan, még a mindig kötekedő Homonnay is.
És, elismerése jeléül, vagy háromszor, igenlőre 

rántotta az abrosz alatt deres szakállát.
Azonban épp ezzel az elösmeréssel okozta a szép 

szónoklat vesztét! Mert igen meglelkesült tőle a derék 
páter! Kipirultak az orcái. Pislantott néhány sürgősét, 
megcsücsörítette negédesen a száját s most már: rög
tönzött .. ! Hol egyik, hol a másik karja lendült.

— A hajó, feleim, mely ilymódon révbe fut: a 
legszebb reményekkel vethet horgonyt!

Itt a jobbkarja libbent.
— Azt, azt! Horgonyt! — kanyarodott a balkarja.
Kis hijján orroniitötte volna balszomszédját, a

jámbor atyus.
No, ezt már nem Homonnay úr számára talál

ták föl!
Csepegő bajusza alá visszavonaglott aselymavonás.
Elnvikkant nevetve:
•— Tán evezel, Janó! Vagy a tutajt hajtod?
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A páter odanézett neki, egy keményet.
De — egyelőre még — folytatta:
.— . . .  a boldog családi élet talajában. Mert érté* 

sül vagyon mindenek előtt---------
Itt azonban félbeszakadt a tudomány.
Rikolt űr méltónak bizonyult a nevére.
Nagyot rikoltott, kacagtában:
— Ni, mármeg legyeket űz ..  I
— Elhallgatsz?
— Dehogy hallgatok! Kidurranok, ha így geszti

kulálsz, öreg!
A papocskát kezdte elhagyni a béketűrés.
— Én nem geszti oztán kulálok! — ütött le az

asztalra, a harmadik ujja csontbütykével. — Én 
megbeszílok szent házasság rúla! Áldom Tersmtő ezen 
szép frigyért! Áldom menyasszonyka. Áldom vő oz. 1  

legíny! Kívánom minden szép oztan jót fényes égisz 
nasz oztan népnek! Oztan---------

De addigra az egész gyülekezet kacagott már!
Rikolt űr kínjában az asztalon dörömbölt.
— Huh, a terem oztan tésit! — utánozta a mél

tatlankodó pátert. — Bocsád oztán el a torkomat, 
atyus, mert bizony megfulladok!

Hát nem is volt itt okosabb mit tenni, mint sür
gősen kihörpinteni a poharakat s lakoma teltén asztalt 
bontani, táncot osztani, akinek dukál és ahogy dukál.

János atya azonban, még akkor is csóválgatta a 
fejét, mikor Prépostváry uram menyasszonybűcsűzta* 
tója fölr 'mdiilt.

— Csag ezt oztan zavarjatok beszídjibe bele! — 
dohogott Rikolt úrra. — Tudom, megtanítja nektek 
kállai oztan kettő .. !

A hárfa elkezdett plüncögni. Fölrivaltak a sípok. 
A beszédnek fonala szakadt. Most következett, hogy 
vőlegényt s menyasszonyt egymáshoz bocsássák. 
Édeskedhessenek is kicsit, a sok illedelmeskedés után!
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Mira lehajolt és megcsókolta a menyasszonya vo
nakodó kezét.

— Milyen hideg! — suttogta. — Hihetem-e, hogy 
annál melegebb a szíve?

Orsika fölvetette kékárnyékos szemeit.
Halkan válaszolt:
— Nem megmondtam-e kegyelmednek, becsület

tel, hogy ami érzés hét év előtt fűtött, azt többé nem 
tudom érezni férfi iránt? Mért tudakolja hát kegyel
med?

Szemrehányás bujkált a hangjában.
És Mira tekintetében is, ahogy fölpillantott.
— Véltem, hogy afféle özvegyi negéd. . .

. — Nem! Való igazság volt.
— Elég lehetne, akkor is!
— Nekem sohase elegendői
*— így hát még mindég szereti a — ----—
— Ne hánytorgassuk a nevét, boros asztalnál! — 

vonta össze Orsika a szemöldökeit. — Elég legyen ke
gyelmednek, hogy a kívánsága teljesül! Nyújtom, 
amit tudok . . .

— A maradékot!
— A maradékot. Még ideje visszalépni, ha kévé

séinél Nem kell, csak egy szava . . .
De azt a szót okosabbnak látta ki nem ejteni, a 

kapitány úr. Észbekapott attól a fagyos tekintettől, 
mely Orsika szeméből villant.

Juhászodottan mentegetőzött:
— Elragadott a hév! Kérem gráciáját! Hisz4 tud

hatja kegyelmed, hogy nálam nagyobb tisztelője nincs 
a boldogultnak!

*— Hinni szeretném!
— A féltés beszélt belőlem!
— No, meg a pohár szelleme is, kicsit, — gon

dolta Orsika és idegenkedve húzódott arrébb, a föl-: 
g>últ arcú embertől.
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Körülhordozta a termen szomorú pillantását
Csupa ilyen parázsló arc tükrözött vissza rá, min

denünnen. A násznép zsibongott, táncolt, ivott. Egye
dül az öreg Sára üldögélt a karosszékében, elmélázva, 
mint ő. És sóhajtott mélyet, mint ő.

Egy percre összefogódzott a tekintetük.
És ebből az egyetlen, bús tekintetből, Orsika egy

szerre fölfogta azt az egész, szent komédiát, amit ez a 
szegény, megroskadt öreg asszony játszott előtte. Meg
értette övéhez hasonló fájdalmát, kiolvasta gondviselő 
anyai jóságát, aggodalmait.

Odafutott hozzá s átölelte, olyan forrón és hálá
san, mint eddig soha. A matróna pedig szívére vonta 
az asszonyka fejét.

Nem szóltak semmit, de mégis tudták, mind a 
kelten, hogy egyek ők most, nagyon!

Senkise ügyelt rájuk. Csak a hold lesett be az 
egyik ablak ólomkarikás üvegén keresztül. Fényes 
volt a nagy égi tányér, mint valami óriás ezüstszem. 
Mint az az egyszem, mely a templomok menyezetér"! 
szokott alátekinteni a hívőkre, ezüstfelhők közül, sze
líden, mozdulatlanul.

— Istenem, adj erőt! Tégy csudát! — nyíltak sut
togó fohászra Orsika vértelen ajkai.

Majd az ablakhoz lépett és szélesre tárta. Talán, 
hogy levegőt bocsásson a fülledtlevegőjű szálába. Ta
lán, hogy az égi vendég még akadálytalanabbul kül
dözhesse be sugarait s mégmélyebben láthasson az ő 
engedelmes, szomorú, rettegő leikébe . . .

A friss levegő beáramlott az ablakon. A kacagás, 
zene pedig, kicsordult rajta s elkanyargott a fekete 
kert fekete fái közt.

Éjszaka volt. Készülő új násznak éjszakája. Szí
vek éjszakája.



A telihold lesütött az égről. Bevilágította a tájat. 
Ezüstszövedékbe vont földet, fát, bokrot. Az ország
utat is megfehérítette, hogy olyan lett, mint egy nagy, 
fényes fehér szalag.

Az országúton egy férfi haladozik az éjszakában. 
A rozgonyi országúton. Hatalmas, ölestermetű. Két 
válla faltörő kosnak is beillenék. Nyakáról Atlaszt 
mintázhatna a képíró ecsetje, vagy a kőszegő vésője. 
Két lefüggő kezében, de még a haja növésében is: erő. 
Erő és olyan kemény határozottság, hogy szinte-szinte 
nem is illik ahoz a köntöshöz, amit a vándor visel.

Mert csuha van az óriás férfin. Barátcsuha. Lá
bán is: nyersbőrsarúk. Vándortarisznya a hátán. A 
csuha egészen fehér. A sarú: szürke. Poros és avítt. 
Éppen mint a tarisznya, mely a széles vállakon zö- 
työg. Hogy így zötykölődik, ürességre vall. Éhes lehet 
a barát. Talán azért is iránykodik olyan elszántan 
Rozgonv falunak? Emberi portát keres. Befogadó haj
lékot, élelmet, pihenést.

Nem messzi már ezek! Egy-két forduló és: ott a 
falu. Az egyforma apró jobbágyházikók megguggolnak 
a földön. Ezüstlik a hátuk, mint a tündöklő bogarak
nak. Némely kéményből kanyarog a füst. Itt ébren az

V I.



asszony. Nem: még-mindig, hanem: máris. Kenyeret 
vet, jókorral, mint szokás.

A barát megáll s tűnődni látszik. Majd irányt-- 
vesz. Egy ilyen füstölgőkéményű hajléknál bezörög.

— Női — hangzik a zörgetésre bentről, nem épp 
szívélyesen.

És nem is asszonyi hang. amely szólott. Férfié. 
Darabos. Reszelős.

— Ki vagy, ott künn?
— Vándor.
-— Török vagy-e?
— Nem vagyok török.
— Pribék vagy-e?
— Nem. Hithű keresztény.
— Akkor h á t----- - — ?
Hallani a cölöpökre alkalmazott házikó padló

deszkázatán, a közelgő léptek döbbenését.
A tolózár csattant. Az ajtó meglibbent.
Egy szövétneket tartó kéz s egy tüskösbajuszú, 

mogorvaarcú férfifej ötlött elő. A szellő fújja a lán
got. A világa: gyér. A kéz maszatos. A férfi fején áll* 
kendős jobbágysipka.

Paraszt az ember. És néz gyanakvóan. Nem be
szél, csak néz. Mustrálja a jövevényt. Az meg: állja. 
Megszokhatta már — vándorkodásában — az eféle 
mustrálást, mely javára üthetett ki, mert visszavonja 
a gazda a szövétneket s elfordul. Int hátra, hogy bel
jebb .. 1

Hát: beljebb .. !
Az idegen betassog és köszön.
*— Áldást, békességet!
—• . . .  békességet, — hagyja helybe a férfi.
És állítja a szövétneket a kemence sarkába, mi

alatt a vendég körülhordozza tekintetét az odún, ahova 
jutott.

Fülledt meleg. Egy rozoga szénaágy. Gyalulatlap
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asztal, szék. Némi cserépköcsögök s más edénynemű, 
mosatlanul, szanaszét a földön. Egy felrúgott zsámoly. 
És cser-szag. Ételszag. Olvasztott enyvnek szaga, a 
sok deszkadarab fölött, mely összevissza hever.

Magányos, rideglegény lehet az atyafi! Nincs ki 
rendben tartsa.

— No, ülj le, barát, ha már idehordott a szél!
A felrúgott zsámolyra vonatkozik ez az invitálás.
A vándor elérti. Lebocsátkozik. Roppannak a 

roppant tagjai.
*— Messziről gyössze-e?
w  Messziről.
“  Üres az iszákod, látom. Köll-e szalona? Vagy 

főzzek inkább?
— Nem fárasztalak, jóember. A szalona is jó 

lesz. És — tevődik hozzá — meg is fogom fizetni . . ,  
Ha ma nem: holnap.

-— Fene hallott ilyen barátot! Nem szoktatok tik 
fizetni, csak kereszthányással. Hát miféle barát vagy 
te?

Nem kérdésnek szánja a mogorvaarcú atyafi a 
szavait. Csupán morgolódásnak. És nem is vár felele
tet. Kotorja elő a kenyeret, a kemence-kuckóból. Meg 
a szalonát a szegről. Kést is hoz. Görbe kést. Látszik, 
hogy kardból verték. Tört kardból, ami úgyse való 
egyébre. S kanyarít a kenyérből, mérgesen. Akkorát, 
amekkora a mérge. Nagyot. A szalonából is. Sőt meg 
is tetézi.

— Ekkora em bernek---------- ? Várj! Vizet is
hozok. Aztán ne tartóztass!

Csapja ki kezéből a kard-kést s telekes bocskorát 
a padozathoz. Vízzel tér vissza. Egy szilke friss vízzel. 
Majd felfogja a gyalút és dögönyözi tovább, a félbe
maradt deszkát.

Jó lélek rejtezhet a mord pofája mögött!
A barát rábólint s hozzálát, evegetni. Szel a ke-
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nyérből, szel a szalonából. Húz hozzá, a szilkéből. El
gondolkozott az arca. A szája néma.

Csupán hogy a kollációzást bevégezte, szólamodik:
— Éjszaka is dolgozol-e?
— LátodI
— Vásárra talán?
— Fenét! Nem vagyok én mesteri
— Hát ak k o r---------- ?
— Csak: köll. . .  És te, barát? Vackalsz-e? Ott 

az ágyami Nekem most úgyse leh et...
A vándor megköszönte. De szállást már igazán 

nem kért. Épp hogy megpihenni akart, mielőtt tovább 
indul. Megpihenni és még valam it... Valami kérdés 
ég ott a száján. Azonban: mintha a kimondásához 
hiányoznék belőle az erő. Mintha igensok függne attól 
a választól, ami jöhetne.. !

Így aztán mellékérdez, megint.
— Hogysmint megy sorotok?

Jobbágymódra. Cudarul. Robotolhatok éjszaka
is!

A barát összevonja szemöldökét
Megütközés érzik a hangján.
i— Itt is?
— Itt is.
— Ügy hírlik pedig, hogy ezen a földön ember

séges a földesúri Szívvel van a néphöz . . .
— Csak volt! — legyint el a paraszt a füle mel

lett. — De egy idő ó ta ---------- Kutyámnak se kíván
nám ezt az újvilágot, ami ránk gyött! Amellett adó
zunk is, csuhás! Bécsi királynak. Török császárnak. 
Van úgy, hogy havak-szám járunk vármunkában! 
Még ha egyedül. . .  ! De szekérrel!

— Van szekered? — villant meg a barát.
-— Telkes jobbágy lennék! — vakkan vissza a 

paraszt, önérzetesen. — Lovam, kocsim! Kettő is volt, 
míg a másodikat el nem szedték . . .
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— Kicsoda?
— Hát ki szokott pénz nélkül vásárolni? A török!

Ügy tartják ezek, hogy aini a kereszthitűeké, az övék 
is. Szolgáik vagyunk . . .  Kellett valami istenátka bég
nek. Felült, aztán se pénz, még írás s e . .  I Hogy a 
s illy ---------- l

De ez a szitkozódás már nem a töröknek szólt. A 
gyalú akadt meg, egy görcsben. Időbe került, míg a 
buckó lesímult. Addigra a vándor is lerázta öléből a 
morzsát. Szája megvonaglott.

Mégis hát, csak hozzálélegzett ahoz a kérdezős- 
ködéshöz, ami mostanáig az ajakán égett.

— Közel ide Lápispataka. . .  Jár-e ki errefelé a 
földesuraságtok?

— Melyik?
■— Az öregebb. Miklósfia László.

Járt, míg meg nem halt!
— M eg---------- halt?
A jobbágy kurtán biccentett. Megsivánkodott a 

gyalúval. Nem ügyelt a barátra, hogy az megrökken 
ott, a zsámolyon. Elfakul. Szeme tágan bámul maga 
elé, mintha abból a gonosz képből látott volna meg 
egy foszlányt, amitől idáig rettegett.

Ám nem azért olyan nagy-tag a vándor, hogy 
mindjárt első szélfúvásra elejtse magát! Bármi gonosz 
legyen is az a szél!

Megemberedik, mihamarább. Pillant egy mélyet, 
sóhajt egy mélyet s azzal ismét együttvan, ha elszo
morodva is. És hogy az első hírt megkapta — s mivel 
a gvalii síkárolása is elszünt — megy már elé, a töb
binek is.

— Hát a nagyasszony?
<— Aki nála lakott?
— Az!

Csak megvan.
— Egészséges?



— Nem kívánnám neked! A esúz —* ------ 1
Mondják: gyalázatos egy baj!

Talán jó is, hogy megint felvonyít a gyalú! Húzza, 
sikoltja a deszkát, mint a szűkölő eb. A zaj folytán 
beállt szünetben, ezt a rossz hírt is el lehet rakni, az 
előző mellé. S nekikészülhet a barát a harmadik kér
désnek, amit tulajdonképp elsőnek szánt volna, ha a 
szorongása megengedi. Ügy készült hozzá, hogy meg
markolta görcsös kézzel a zsámoly két végét, amin ült. 
Nyakát pedig elnyújtotta, hogy így talán kimenne 
belőle az a fullasztó csomó . . .

Azért így is látható lenne az átkéklő erek lükögése 
a bőre alatt, ha a mogorvaképű atyafi ügyelné a jöve
vényt. De az inkább a szerszámát vizsgálgatja.

Fölöttébb elsokasodott a forgácstörmelék a gyalú 
acélnyelvének tövében! Azt kell előbb onnét kiakol- 
bólintani.

Olyan csönd ez, ami ellen nem vethető kifogás.
A barátnak szólalnia kell:
=— Hát a fiatalok .. ! Zsegnyeyék .. !
Hanem a hangja olyan gyermekül gyönge, hogy 

a gazda: már m égis---------- !
Odaúsztatja rá a szemét.
— János urat gondolod?
— őt, — kap a kérdésbe a vándor, mint akinek 

ennyi haladékra mégis szüksége van. — őt, a kállói 
kapitányt! — teszi utána, szinte kérlelőn.

A paraszt vállatvon.
Visszakormányozza szemét, a gyalúra.
— Rég meghótt, — feleli. .— Nyomaveszett. A

török rab ság ---------- ! Istámbul. . ! ösmerted?

— Jóravaló vitéz úr volt, — int a mogorvaképű.
*— Isten nyugtassa.

— És . * * a felesége . . ? Abból mi lett?
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Olyan halk már ez a kérdés, hogy inkább csak 
érezhető, mint hallható.

S a barát lecsukott szemekkel marad utána, a 
helyén.

Ha az előbb elfakult, ezúttal a maradék-színét 
is elvesztette. Szájszéle lefelé görbül, mint aki vasat 
tör és azon erőlködik. A melle mozdulatlan. Látszik, 
hogy visszafogja a lélegzetét.

A feszült pillanatban pedig, megszólal a jobbágy:
“— Az asszony.. I Jókor kérded! Most áll a lak- 

zija! Valami morva úr — Nyögjük az ízelítőjét,
máris ..  !

De ennél tovább nem jut.
A barát felszökik. Sodorja csuhájával a zsámolyt, 

mely dörömbözve borul a padozatra.
Nyitva már a szemel Olyan tág és úgy előre dül- 

led, hogy meg lehetne attól ijedni. Arca se fakó! El
ömölte a szederj-vörösség.

Hangja meg
A hangja .. !
Nem is emberi hang az, talán! Sebzett oroszlán

bődülése:
Hazudsz!

— Nekem mondod?
Fölhorkan a paraszt is, mint az orrbaütött mén. 

Csapja kezéből a gyalut. Döbög előre, ő is. Dülled az 
ő szeme, — hólyagosodik az ő orrcimpája is. Lerí a 
mokány magyarról a jóslat, hogy ez ugyan nem hagyja 
a sérelmét megtorlatlanul! Hozzá egy kápsáló baráttól, 
akit éjszakának évadján fogadott be, a portájára!

Hát: jön a jobbágy.
Ám ahogy odaér és szembekerül, ahogy a becs

mérlőjére tekint, a támadó szelindek néma figyelmén 
vei: egyszercsak meglohad pillantásának tüze.

A gyalú kiesik kezéből.
Uram . . ! — fakad sötét ámulatra.

Gulácsy Irén: A káliói kapitány. II 20



A másik rábólint:
— Ha megösmertél.. ! Mondod-e m ég---------- ?
A paraszt nem felel. Bocskorát szemléli. És köhög.
S a viharzó ember nem is faggatja tovább. Tudja,

hogy a válasz se lehetne beszédesebb, mint ez a nem- 
felelés . . .

— Hát így ..  ! — buggyan a melléből.
És dűl a deszkafalnak, mint az ittas.
<— Elkéstem. Megesküdtek .. 1
— Azt ugyan még nem!
A vándor kifordul. Mintha valami roppant bá- 

gyadtság este volna meg. Olyan fáradtan fordul.
— Mit mondtál? — őrli lassan az álla.
És nagyokat, lassú-nehezeket nyitogat a szemén, 

mint aki ólmos álommal küzd.
Végre fogja szeme* az embert! Füle is, a hangját:
— ...h o gy  ma csupán a siratót ülik! A nászt: 

majd holnap!
— Holnap, — int rá a jövevény.

* Aztán — mint akit ez a zökkenés egyszerre 
riasztott éberré — megrázkcdik.

A hang süvöltve szakad ki torkából:
— Az istállóba! Lovat!! Egy falut egy lóért!

*

Ügy elvágtat az, hogy szelek se érnek a nyo
mába! Ügy elszáguld, hogy a paripája hátsó lába 
elüti a mellsőt és tüzes csillagokkal hinti az útat a 
patkó.

Talán csak a végzet rohanhat így. Ilyen föltartóz- 
tathatlanul.

Meg a szerelem.
Vagy a kettő egyet jelent?
Néha
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A lápispataki kastély kapuja nyitva tárongott. 
Nem őrizte, csupán két strázsa. Azok is, inkább forma
ságból. Mert török nemigen jár erre mostanság. Aki 
vendég meg a házhoz kívánkozott, belül került eddig. 
Jöttek-mentek egész napon keresztül. Főképp — 
persze — a vágáns népség, melynek jó orra van kiszi
matolni, hogy hol készül nászünnep, gyászünnep.

Udvarbíró uram nem győzte a dolgot a sáfár
házban. A cipóosztó deákra bízta a gondoskodást, 
hogy üresen ne forgolódjék a belső udvarban a nyárs, 
a szabadtűz fölött s ki ne merüljön a pinceablakon át 
vezetett bádogcsatorna, melyen keresztül a szolga-bor 
folyik. A sütőasszonyok háromszor is töltötték a teke
nőket, zsenge cipóval.

Hát lakozhattak itt koldusok, énekmondó inasok, 
kedvükre. Míg aztán éjszaka: le is út, fel is út!

De hogy éppen éjszakának évadján kerüljön elő 
valaki..  ?

No, erre a közeledő lódobogásra már, fölkapta 
lámpásait a két virrasztó!

Ki lehet ugyan?
Ajánlatos keres/tbetenni az alabárdokat, az ilyen 

furcsa jövevény előtt.
Várt a két strázsa, ügyelten. Jól kinyitották a sze-
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műket, hogy időt ne veszítsenek, ha majd a rejtélyes 
utas kibukkan a rekettyésből, a dombocska mögül.

Nem kellett soká várakozniuk.
A gallyak csörögve pattogtak, mint nagy-vad 

cökletésénél. A kő gurult lábuk elé, a halmocskáról.
Aztán egyszercsak kilókként a bozót közül a ló 

orra is. A paripa zihálva dobbant előre. Az emelt lám
pások fényénél látni, hogy egész kinyúlt. Gőzölög. Orr- 
likaiból is lövel a gőz.

Persze, csupán pillantásnyi idő maradt, bele
fogadni a szembe ezt a látványt! Ám a két strázsa had
viselt ember. Ennyi idő is elég nekik. Lovat nézve, 
lovasát is látják.

Hát: barát a lovas . . !
Azaz: bizonyára valami barátnak öltözött lator, 

mert ugyan ki hallott valaha szerzetest lóháton szá
guldozni, éjjel?

— Állj! Ki vagy?
A két lámpás egyszerre koccan földre. Egyszerre 

emelkednek az alabárdok.
Semmi válasz.
Csak az agyonhajszolt állat nyerít egy keserveset 

s leroppannak alatta reszkető lábai. A barát oldalt- 
dőltében szökken le róla. Fordul a kapu felé. Gyalo
gosan, most már. Mint aki meg se látta a két fenye^ 
gető eszközt.

No, majd eszébejuttatják a virrasztók!
A két fegyver egyszerre csillámlik. És — •— — 

egyszerre csörömpöl a földre.
Az óriás-barát félkézzel kapja el őket s veti ma

gától. A rárohanó strázsákat is. Kit jobbra, kit balra. 
Azzal: el közöttük!

Mire az emberek összeszedelkőznek s keresik a 
riasztó tülköt: nincs sehol a barát..  I

Bizonnyal elérte a belső udvart. A tornác lépcső
jét. Aztán — mint akit tatárok kergetnek — végig a



folyosón! Át a szobákon! Aki ellene ágaskodnék, a 
virrasztók sorsára jut. Keresgélheti a lábait, hogy új
ból talpraálljon!

De addigra már a lakodalmas-terem küszöbén áll 
a förgeteges jövevény! Röpíti be az ajtó szárnyát.

Torkából aludtvér-setét hang szakad:
— Hej, vendégkoszorúi Még egy vendég! Akire 

nem számítottatok! Akad-e itt még valaki, aki Zseg- 
nyey Jánosra emlékeznék?

És megáll középütt, karbafont kezekkel, öklelő 
homlokkal.

Ha égi kő sistereg le a felhőkből, váratlanul, az se 
művelhetett volna nagyobb kavarodást, mint ez a 
hang s ez a fehéren lobogó kísértet.

Hirtelen elnémultak a hegedők. A vidám nép szá
járól ledermedt nótázás, tréfa. Az élő szó is. Csak hök
kentek, helybegyökeredve.

Míg egy metsző hang föl nem jajdul, velőket 
járón:

— Uram! János! János!!
S a menyasszony felszökik ültéből.
Mindeneket félrelökve, ront a jövevényre.
Erre már fölenged a dermedtség! Oldódik a 

lidércnyomás bénulata.
— Zsegnyey János! Főkapitányom! — rivall Pró- 

postváry szava is.
-— Szomszéd uram! Kenyeres komám! — süvölt 

Homonnay.
Felugrik. Felpattog mindenki. Bilikomok dűlnek, 

székek borulnak, asszonyok rikítoznak.
Kont úr majd legázolta az agg Bebeket.
Örömvadultan rikolt:
— Megösmerem én is! Felösmerem én is!
— Drusza oztan uram .. ! — hebegi a páter.

. S a lelke csordul.
Mert semmi kétség többet! Asszony és a bajtárs



810

szava után, egyszerre minden jelenlévőben bizonyos
sággá szakadt egy tétova ködkép, amit nem bírt hova
tenni, eddig. Mindenki törtet, hogy parolát nyújtson, 
a lelkét feszítő öröm és csudálat számára zsilipet nyis
son. Ki hol éri, rivallja, szorongatná az óriást. Aki 
pedig közelébe nem jut, legalább a keszkenőjét lobog
tatja.

De János nem elegyedik az őt-ujongók közé! Tá
volseper mindenkit, az egy Orsikán kívül. Azt azonban 
megragadja, csuklójánál s rántja, magával szemtől.

Néz rá setéten patakzó nézéssel. Az élve kárho
zottak döbbenetes tekintetével.

— Űj nászt ülsz-e, élő embernek hitvese?
— Halottnak véltelek . . .
Csak annyi neszt támaszt az asszony hangja, 

amennyit egy elrepülő madár szárnyasuhogása.
Ám hall most a férfi, a szenvedés és gyönyör 

találkozásában végletekig finomult érzékkel, mindent! 
Amit meg mégse hallott volna, leolvasta abból a két 
kitágult szemből, — arról az áttetsző arcról, ajkak 
vonaglásáról.

Szorít egyet a menyasszony csuklóján.
— Gondolomra akartál-e új kötést tenni, az 

enyém helyett, aki a poklokkal vívtam meg érted?
De már erre nem Orsika válaszolt!
A férfi-szorítás édes kínja odavetette, számonkérő 

ura és bírája elé.
Térdeltéből tekint rá, átistenült rettegéssel s 

onnan hall ő is, egy emelkedő, szigorú, öreg hangot:
— Asszonyodat elbocsásd! Rajta számon semmit 

ne követelj! Ha vétkes van, nem lehet más, rajtam 
kívül! A halálodról írott bizonyságlevelet hozott a 
vőlegény nekünk! S az én akaratom volt, hogy utá
nam az özvegy gyámot nélkül ne maradjon. Amit 
látsz, egyedül a te túlvilági nyugalmadért tette. Ügy 
tudd!
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Sára asszonytól eredt a szó.
És a matróna — akit az első percek bénultsága 

megejtett — fölegyenesült egész tiszteletetparancsoló 
alakjában s odalépett szorosan, az ítéletlátó ember elé.

Öt nem lehetett félresöpörni! Sem elpillantani 
nem lehetett, az ősz feje fölött! Azokba a bánattól ár- 
költ, vén szemekbe, bele kellett nézni és kiolvasni 
belőlük hosszú esztendők küzdelmeit, csalódásait. Két 
élet összeomlását, remények haszlalanságát s min
dent, amit elmondani a száj kevés.

— Bocsásd el a feleségedet! Ártatlan, mint a 
szent!

— És nem szeret rajtad kívül senkit! — sír föl 
az a madárszárnyakon repeső hang, onnan, a porból, 
János lábai elől.

Az óriás megrezdült tőle, mint az emelvényén 
megingott vasbálvány.

Ítélkező jobbja lehullt. Másikkal pedig, fölemelte 
a térdelő nőt. »

Egy percig ott álltak, szembe.
-— János! Hiszesz-é?
— Feloldoztalak, — hárította el a férfi.
Ám a vérködös szeme még mindig nem lel pihe

nést!
Siklik tovább, gyász-komoran.
Ha lehetne tekintettel ölni, rég halva lenne, akit 

keres! Kutat, de nem talál. . .
Csupa régtől jólismert arc bámul rá vissza. Pré- 

postváry. Kont! Homonnay. Bebek. Forgách .. ! Meg- 
annyian szomszédok. Hajdani kebelbarátok Mint 
megáradt bíborpatak tükrén elúszó ködképek, úgy 
suhannak el, egymásután, a szeme előtt.

Akkor ismét kiáltásra nyílnak a gyötrött ember 
ajkai:

Hej vőlegény! Bitorló cenk! Meddig várjalak?
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Nem érted-e, hogy kettőnk számára szűk lett a világ? 
Ide elérni Számoljunk!

És felporzik a padozat, a szilaj lábdobbantás sú? 
lyától.

— Ide a halottas-levelemet! Látni követeli az élő!
Hang nem, — csak mozgás felel.
A násznép most már egymásnak fordul. Egymást 

fürkészi.
— Kegyelmed------ — ?
— Homonnay uram .. !
— Berzeviczy uram .. !
A vőlegény nincs közöttük. Nincs sehol. A széli 

— amin hetvenkedve ült, mielőtt ez a megelevenüjt 
ítélet-szobor idedöbbent — üres.

S az ajtó nyitva . . .
Az éjszaka gomolyog be rajta, holdsugárosan, 

csillag-ihletetten. A titokzatos- ezüst-szem fénye, az 
égről, mozdulatlanul. . .  Meg egy oldalbarugott eb 
vonítása. Lódobogás.

Most ered meg az istállótól! Most csattog keresz
tül, a köves major-udvaron! Most fordul le az üveg-: 
csárdánál! Most döbben rá az emelcsős hídra! Zöröm- 
pöl rajta, végig.

Aztán: semmi.
Elhal a dübörgés.
— Megszökött! — kiált föl a terem sarkában, hir? 

télén, Dessewfy úr.
— Utána! — hasít a János hangja.
S elsőnek vetemül.
De a többi férfinek se kell magyarázat!
Érzik valami égrekiáltó cudarság illatát, a leve

gőben.
Homonnay a terített asztalon szökken át, Kont 

a gyermekek otthagyott macska-asztalát borítja el, út
ból. S rohannak, dübörögve, a kéztördelő asszonyfélét 
a pap gondjaira hagyva, keresztül az üres szobán.
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János csupán annyi időt szakít, míg — futtád 
bán — lekap a lovagterem faláról egy kardot,

Aztán: tovább!
Ki az udvarra!
Az istálló előtt nyergeit ló nyerít. Kevéssel előbl* 

érkezett rajta egy káliói vitéz. Gyors küldönc. 5,
Arra fel!
S neki! Hajrá!!
Mire a többi úr nyergeltet és lóraserdül, már 

csak két nyilalló árnyék látszik, a réten, a hold-ezüst 
fiivön. Ott száguldanak egymás sarkában, a Kálvária
domb felé, míg el nem nyeli alakjukat a cserjés.

De nyomonvannak a kísérők! Lovaik okos, ne
mes állatok. Érzik a gazdájuk parancsát, irányítás 
nélkül is! Rohannak, sarkantyúzatlanuL

Fogy a tér.
Már emelkedik a halom ., !
Itt a kis surján-erdő!
Akkor Prépostváry — aki elől törtetett — hirte 

len megrántja paripáját.
A ló nyerít és visszatop. Megáll. Homonnay vas

derese is. És Konté, meg a többieké.
Bálint úr előre mutat:
— Ott.. !
A hold fénye bevilágítja, Szelíd permetegével, a 

tájat.
A lápispataki Kálvária templomkája sudárodik 

előttük. Térségének ezüstfürdésében: ahol a két vetély- 
társ! Szökevény és üldöző .. !

Lovaik horkannak, egymással szembe.
Két kard csesszen. Két paripa ágaskodik. Két 

penge szórja a szikrát.
összenyilallnak, meg-szétrebbennek. Kereszteződ

nek, malmoznak, felülről, alulról, oldalt. Sújtanak 
csellel. Suhannak erővel.

Beszédhang: semmi.
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Az urak se szólnak. Megértik, hogy az 5 szerepük
itt végétért. Ami történik, rendjénvaló ügy és egyedül 
két ember dolga, ezen a világon. Számukra nem 
marad, csak az igazlátás.

Hát néznek és látnak.
Látják tisztán-élesen, mind a két küzdőt. Bőszült 

rontásaikat, fürge szökellésüket! S azt a gyors suhin- 
tást, az óriás hóna alá . . .

Ki se védi! Hagyja suhanni, ő  már alulról fölfelé 
irányította a pengéjét! És aztán ----------

— Mi ez!
Prépostváry lova megugrott. Valami szügyön 

találta.
Tompát buffant s lehullt. A fűből néz föl — 

emberszemmel — a némán bámuló urak szeme közé.
Jaromir kapitány, a vőlegény . . .
Vagyis: a volt-kapitány és volt-ember feje .. .
Teste még nyurgul egy pillanatig, ott, a küzdő

téren, a nyergében, öles vérsugarat lövelve magából. 
Majd ledül.

És János is lesuhintja kardját:
*— Urak, elvégeztetett. s .

A kísérők csapata megemelte süvegét
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A pitymallat bontakozott.
János és Bálint sebesebb ügetésre ösztökélték 

lovaikat. Az őt kísérő kállói huszár: szintén. A hintót 
hajtó kocsis forgathatta ostorát, hogy lépést tartson a 
törtetőkkel! Amint egy kicsit lassudtak, Orsika mind
járt nyughatatlankodott. Nem akart többé — pillana
tig se — ura nélkül maradni, a szegény asszony! Ama
zoknak pedig sietős.

Mert a lovas küldönc — aki az éjjel érkezett —* 
ugyan fontos híreket hozott, Prépostváry számára!

Először is: a Kassára való áthelyezését.
Rég vágyott erre a derék Bálint úr! Terhes dolog 

ugyanis a kapitánykodás, egy oly várban, melyet 
egyedül az Űristen gondoz! Szálkául szökni minden 
bitang basa szemébe .. ! Folyvást leseket vetni, hárí
tani ..  ! Csatázni, fizetetlen katonákkal, — élelem, 
posztó és lőszer-porció nélkül!

Elég volt szegény fejének hét esztendő, ebből a 
felelősségből.

Most aztán hát, itt a szabadulás.
Persze, csak János úr megjöttével, az is! Mert az 

áthelyezési engedelemben — nagy ravaszul — benne- 
foglaltatott a kikötés, hogy a távozni-akaró kapitány
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köteles maga helyett utódot állítani. Addig nem moz
dulhat . . .

Tudta jól a fölöttesség, hogy ő ugyan aligha fogna 
Kállóba kapitánytl A magyar fővitézek ismerik, hírből.

De most — szerencsére — a jogszerinti utód ke
rült meg. Azaz: az előd, akinek főkapitányi állapota, 
tulajdonképpen, soha be sem szűnt. Kipelyhezett fész
két érintetlen módon őrizték meg a várpalotában, 
minthogy — rideglegény létére — Prépostvárynak 
nem is kellett ekkora nagy szállás.

Hát lehet, hogy azzal a rideg állapottal is más
kép lesz, ezentúl. .. Valami szépasszonnyal szánták 
össze, utóbbi időkben, a vicekapitány nevét. Parlagi 
Pálnéval. Igaz ugyan, hogy nem szabad még a gyö
nyörű Csáky Anikó, de élő ember özvegye, máris. A 
tudós doktorok eltörték fekete pálcájukat Parlagi 
uram fölött. Nemsokáig áll az összeillő fiatalok közt, 
az árnyék. És amint az asszony az ő hitvesi szamaritá
nus-kötelességeit beteljesítette emberül, összeházasod
hatnak, Isten ember előtt emelt fejjel.

Ám, ha mind e dolgok sarkantyúzták is Bálint 
urat — mialatt ő meg a lovát ösztönzi — a második
nak vett hír se tűrt haladékot.

Arról is értést hozott a minapesti küldönc, hogy 
valami három vitéz érkezett a várba. Régi kallói embe 
rek, úgymondják. Szolnok körül, verekedtek is. És a 
legöregebb köztük: sebesült. Mégpedig olyan sebbel, 
hogy soká aligha húzza. Mielőtt lezárná a szemét, köz
lendője lenne. Fontos! De olyigen fontos, hogy senki
másra nem bízhatja, a kapitányon kívül.

Hát szálljon vissza Bálint úr! Mihamarább!
— Szolgálati érdek! — mentegetné nagy sietségét 

Prépostváry.
Ám hogy arccal is odafordul a társa felé, látja, 

hogy kárbaveszett az egész magyarázkodás.
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Nincs az oldalán Jánosi Visszamaradt, a hintó 
mellett. Már ki tudja, mennyi ideje!

A vicekapitány elmosolyodott:
— Érthető, érthető ..  I
És volt benne annyi tapintat, hogy meg ne fordul

jon a nyeregben.
Hadd örülje egymást az a két szegényl Rászolgál

tak, ennyi rossz után! Majd beéri János megint, ha a 
menyecske elbocsátja a hintóablakon keresztül fogva- 
kapott kezét!

De még azt is kiügyeskedte Orsika, hogy csókot 
lopjon arra a liliombimbó-ujjú s mégis vaserős kézre!

— Mintha nem is lett volna az a szörnyű hét esz
tendő! — súgta. — Mintha nem is engem ért volna az 
a sok hányatás! Levett rólam a kegyelmed első meg
pillantása mindent, ami nyűg. Áldja meg a megváltó 
szerelméért az én Teremtőm!

A férfi nem felel, csak sóhajt, mély boldogsággal.
Kis idő teltén meg, ő ejti rá szívvirág-formáju, 

forró, puha száját az ablakon kintfelejtett kézre.
— Sára nénénk miatt se búsulj! — bólint. — 

Nem okos, korhadt fát új földbe ültetni! Vésziét okoz
hatná. Nem haragból maradt ő külön tőlünk, hanem 
hogy atyánk-urunk végtisztességét illőn elkészítse. 
Mondatlan is tudom.

Orsika rápillantott, megnyugodva.
Ami után János is visszaszökhet most már, ahon

nan megszökött.
— Csak arra figyelmeztettem az asszonyt, hogy 

mindjárt beérkezünk .. ! — magyarázza, férfias rös- 
telkedéssel.

És siet, újjal elütni a beszéd tárgyát:
*— Egyvalamit sajnálok csupán!
— Mit? — segít Prépostváry.
— Hogy egy csalóval mértem össze a kardom!
— A -------- vőlegény .. ?



— ő, — int rá a főkapitány úr. — Hamis volt 
ám az a bizonyságlevéll

— Melyik?
— Amelyikben halottá nyilatkoztak engem! Azt 

az iratot sajátmaga fábrikálhatta a morva! Virgács 
dukált volna őkegyeimének, nem lovagmérkőzés! De 
hát, hagyjuk! „De mortuis nil nisi bene. .  1“ Kíván
nám, hogy ahova küldtem, odaát nyerjen bocsánatot. s *

A két férfi elcsöndesült. Akadt mindkettőnek, 
amin gondolkozzanak.

Csak vagy úgy egy fertályóra múltán, emelte föl 
megint Bálint a fejét.

Állával előre intett:
—̂ Az ottan már Kálló!
Mintha nem látta volna János is .. ! Mintha nem 

itta volna, azt az álmaiban százszor előderengő, drága-* 
látos képet!

Reszketett a mellében a szíve
Az a vár, az a vár .. !
Jó, hogy senki se készteti választani, közte s az 

asszonya közt! Lelke szakadna, mégse bírna dönteni.
Az a büszke sasok fészke s ez a fehérszárnyú kis 

emberpillangó .. ! Be jó, hogy mind a kettővel meg
ajándékozta Isten!

Elhúzta — észrevétlenül — keze födelét a szeme 
előtt.

— Minden olyan, mint hagytam! — feleli. — Épp 
hogy takarosabb talán, ha ugyan jól látok ebben a . .  f 
homályban ..  !

— Jól lát kegyelmed! — intett rá Prépostváry, 
büszkén. — Szívem vérét raktam én erre a várra! 
Hitem, hogy az ország dolga erődeinken áll, vagy 
bukik. Ezért is kell, hogy aki már kornyadozik, új 
embernek adja át a posztját. Vagy olyan réginek, aki 
saját kárából vett leckét, hogy mi-sors vár a fajtánkra.



ha ezeket a szent köveket idegen kézre bocsátjuk. 
Kálló a kegyelmedé, főkapitány uraml

— Megtartom! Nem hagyom! — vetette magasba 
homlokát, Zsegnyey.

Azontúl csak egy rövid társalgás az ibolyaszínben 
bontakozó föllegekkel — és a virrasztó kürtje felhődül. 
A híd lecsapódik. Az utasok bedörömböznek. A hintó 
hasonlóképp. A várták leszalutálnak s állnak kövülteiij 
mint dukál.

Vagy tán nem is merő illendőségből.. ?
A vitézek szeme tágul. Mellük emelkedik, a nyűtt 

harci zubbony alatt. Falják tekintettel azt az óriás 
embert, aki elléptet előttük. Még aki nemrégi katona 
is, láthatta megföstött képét, a várkápolna előterén 
ben .. ! Legendák jártak a huszárok közt, arról a kép* 
ről. Vagyishogy arról, akit ábrázolt.

No, hogy most ilyen feszes vigyázz-ban kell me- 
redezniök . . I Hogy egyet rikoltani se szabad!

A két úr ezenközben leszállt. Kinyitották a hintó 
ajtaját.

A nagyobbik tollpehelyként emelt ki egy hatalmas 
csokor virágot.

Asszony van a bokréta mögött.. !
Vagy virág az is? Isten virága, a férfi-sors mel* 

lett..  ?
Prépostváry előrelépett, pár lépést. Csak oda, a 

strázsa-házikóig. Benyúlt az ajtón. Valamit lekapott 
a falról. Kis füzér kulccsal tért vissza:

— Némi friss eget nem árt a szobákba bocsátani, 
* mondja. — Egyébként rendesen takaríttattunk . • 5

— Köszönöm, öcsém. Visszafizeti minden jóságom 
dat, az Isten!

A kulcsok megcsikorodnak a zárban.
A két ember, ott, a küszöb e lő tt..!
Akkor Prépostváry tisztelgőre emeli a kezét:
— Főkapitány úrnak alássan jelentem: leteszem
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a tisztet. Kegyelmedet pedig várják, a betegedő- 
házban. Az a sebesült huszár------=— 1

— Jövök!
És be se lépett a küszöbön Zsegnyey János.
Az ő édes asszonya: most már a fészkükben! Meg

találja ezentúl. Hanem majd csak kötelességek végez
tén.

Mégis: katona ő! Elsősorban is!
Sietten megy, a napos vigyázómester oldalán, át 

az udvaron. Lép egy elkülönözött, fehérremeszelt 
házba. Az első szobába.

Üres!
A másodikba!
Üres, hasonlóképp.
No: a harmadikba!
Ott aztán megtalálja, akit keresett.
A szobácska kicsiny, de világos és derűs. Meszelt 

falának tövében, fehérrel leplezett szénaágy. Azon fek
szik az a leikétől váló test, mely könnyíteni kíván a 
terhén. Vagy lelkin, vagy testin.

Az ajtó betevődött.
Mind a két férfi levette süvegét.
János odalépett, az ágyhoz.
— Vitézem .. ! — szólal.
Ám a szó függvemarad az ajkán. Előrehajol és 

bámul. Hökken, az előtte halódó vitézre.
Nézi.
Sápadt, öreg arc. Behorpadt szemgödrök. Hatal

mas bajusz, az arcon keresztül.
Látta ő már valahol ezt az arcot! Látta! Épp 

hogy akkor szürke volt az a válligbukó sörény. Azok 
a megfakult szemek villogtak, mint a vasgombok. S 
az az átlós bajusz, feketéllett. Most fehér minden, mint 
amire az idők hava szállt.

Verdes a főkapitány szempillája, niég pár percig. 
Aztán egyszerre orcáira borul, mint két fekete pil-
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tangó. Mintha azt a hangot — mely kitör bdőle — 
valahol mélyről, a szív és emlékezés mélyéről kellene 
felbocsátania.

— Ambrus!
A haldokló a hang iránt fordította arcát.
Az ő tekintete is állt, egy rezdülésnyi ideig.
Majd a vértelen ajkakon gyönge vonaglás suhant 

keresztül.
— Főkapitány uram! Itt..  ? Élő személyében?
— A kezedet, vitéz!
Hideg volt már az a kéz. És csak két ujját nyúj

totta. A többivel fogott, féltékenyen szorongatott vala
mit, a vén huszár. Valami sátorponyvábói készült 
zacskófélét. A takaróján is, ilyenek. Körül. Állnak ki- 
púpozottan, keményen.

Ambrus megpihentette rajtuk pókos szemeit. 
Mintha belőlük akarná meríteni a szükséges erőt.

Aztán egyszerre, kireszelődölt megint torkából a 
hang:

— Meglaktuk Kisázsiát. Szőnyegszövés---------í
Illést eltemettük. Bencét i s . . .  Nagyságodat többé nem 
találtuk. Hát---------

Egy kis szünetet tartott.
Szájaszélén vékony, piros zsinórkák eredtek.
Utóbb folvlatta:
— . . .  idegyüttiink. A sarccal! Együttvan .. !

Hogy keressék most már nagyságodat vele, felsőbb 
helyről.. ! Járatosabbak, mint mink. De hogy így sza
badnak látom---------

A tikkadt ajkak alig susogtak már.
Inkább csak sejteni, mint érteni lehetett a be

szédjüket.
János megrendültén hajolt az ágy fölé.
Szívével hallgatta ő, azokat a tördelt hangokat!
— Fordítsák Kállóra. . !  — állt meg Ambrus te-

Guláesy Irén: A káliói kapitány. II 21
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kintete, a gazdája melle-közepén. (Mintha fürkészten 
figyelne ott, valamit!)

Aztán egyszerre kinyúlt.
— Megyek előre, szállásmesternek . . !  Felleg

várba! — mormolt.
Nem is szólt ennél többet.
Majd odaát! A nagy szószéken! Az Égi Fő- 

parancsnok színe előtt! Majd ott beszél már tovább 
ezentúl, Tokodi Ambrus, a vén káliói vitéz. Angyalok 
fogják hallgatni, szentek szalutálni. Maga a Teremtő 
kommandíroz talán vigyázz-t, az égi hadseregnek s be
födi csillagmónélával azt a tallérnyi, piros foltocskát, 
ott, a hűséges, áldozatos keblén. Hogy merő sugárzás 
legyen mostantól a nyoma annak a kószáló török jag- 
mágír eszköznek, ami ezt a drága életet elontotta.

Ambrus így vélte legalább. És méretik neki oda- 
túl — bizonnyal — az ő hite szerint ..

A főkapitány állt egy ideig, tiszteletteljes, néma 
csöndben. Aztán az ágy fölé hajolt és megillette hom
lokán az átszellemült arcot. Az ágy leplét fölvonta rá, 
fejetetején felül. S megfordult.

Halk, de már nyugodt hangon rendelkezett:
— A legparádésabb temetést! Minden zászlót föl

vonni! Minden ágyú szóljon! Megérdemi Kalló máso
dik alapítója, ak i---------

Nem fejezhette he, amit még mondani akart.
Odakint, a fölébredt nap sugárkévéiben fürdő ud

varon, megharsantak a küríök. Ünnepi kürtök...
A vár népe — mely közt a főkapitány visszajötfé- 

nek híre futótűzként terjedt el — kigyülekezett s látni 
kívánta új urát, régi gazdáját.

A katonák: legjobb mundérjukban. Minden gomb 
tündököl. Minden kard fénylik. Minden süveg lobog. 
Minden szem nedves. Minden torok kiált:

— Vivát Ziegnvev János, főkapitányunk!
János maga is födetlen fejjel, szelte ál az udvart.
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Megaranylott a napban, mint egy mozgó bronzszobor. 
Haja leomlik válláig. Válla magasbatör. Ügy áll meg 
ott, az új napköltcben, mint az élet és győzelem fel- 
ujongása.

— Vitézek! — kiáltja, messziható hangon. —- 
Köszönöm, hogy üdvözöltök! S én is szívből üdvözöllek 
tikteket. A vár főparancsnokságát — ezennel — újra át
veszem. Új törvényem nincs. Csak a régi. Kalló hősi 
hírnevéhez hívek maradjatok! Valameddig egy csöpp 
vér buzog bennünk, az ezé a váré s a hazáé.

— Vivat! — tüzelt rá a kiáltás, minden torokból.
— Vivát! — követi a fölharsanást egy asszonyi 

madárhangocska, onnan, a főkapitányi szállás erké
lyéről.

S egy szál virág lehull a térre, János lábai elé.
A, parancsnok fölpillant egy villanással, mint a 

napba játszatott tükör.
Aztán folytatja:
— Most pedig, hogy ezt értéstekre bocsátottam, 

álljon elő a vár számvevője!
Kellett is azt hívni!
Ott verte a bokáját s várta a rendelkezést.
János kurtán fölpillantott.
— Meghagyom kegyelmednek, hogy mai napon a 

vár katonáinak fizetetlen zsoldjárói számadást eszkö
zöljön! Jelentse, amint elkészült, hogy mennyi ősz- 
szegre rúg a hátralék.

Az ember megint bokázott.
Majd a dolmányába nyúlt.
— A kállai számadás mindig kész, — válaszolt, 

önérzettel. — Imhol, tekintsen belé, főkapitány uram!
János a fogai közt dünnyögött.
Végr1 ~ sznV'ii-tta és is~z  ̂ dta az ívet.
Ismét fölemelte érces szavát:
— Elrendelem, hogy minden hálralékos zsold, 

még c mai napon, kifizettessék! A tárházakat meg kell



nyitni! Ami megtakarított posztónk, szétosztjuk. Min
den katona kapjon egy rend emberséges öltönyt, láb
belit. Délre ünnepi lakozás légyen s bor egy kupával, 
kinek-kinek. Szűkös állapothoz szoktunk. Kérditek, 
hogy: honnét? Hát én megmondom! Egy egyszerű köẑ  
vitéz — a ti rendetekből — hozta rátok ezt a bőséget 
s a várra szebb napokat. Vérét adta érte, a dicsőt Ne
vét megtudjátok és maradékaitoknak bizony áthagy
játok! Tokodi Ambrusnak hívják. Szolgáljon példája 
buzdítástokra és mindőnk épülésére, Isten orcája előtt 
pedig, üdvösségére. Nyugodjék békén, fényben, áldot
tan, ámen.

De már addigra ott állt, a pap is! A vár kapellá- 
nusa. Teljes ornátusban. Megérezte, hogy őrá is tiszt
ség* vár ma itt! Magosratartott karral — tömjénfüst
ben — a szentséget hozta s azzal vetett áldást a végház 
népére.

Mikor befejezte, a harang megkondult.
A vártorony öreg harangja ..  ! Felbűgott mélyen, 

zöngőn.
És a betegedő-ház kéménye mellé, felperdült egy 

lobogó.
Nem fekete! Nem! Háromféle színű. Közepében 

az áldó és oltalmazó Égi Anya képe. Lengette a reggeli 
szellő. Sugárzott benne, biztatón, derűsen. Akinek szólt, 
nem illette azt az elmúlás gyászfekete színe! Mert élni 
fog ő a harcosok lelkében, friss patakok partján, pász- 
tortüzeknél, minden bajtárs emlékezetében, minden 
magyar szívében.

*

Mikor az ünnepség, a két megmaradt, törőkföldet- 
járt káliói legény előléptetésével, befejeződött — s a 
szikszói Lőrinc a Bainzethnek szánt, busás ajándékkal 
útnak eredt — Prépostváry is feljött a főkapitányi pa
lotába.

32*
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Immár indulásra szerelkőzve jött. Köszönni.
Az úrasszony friss cipót, pogácsát tett a tarso

lyába.
Főparancsnok uram pedig, derekas parolát szorí

tott a jó vitézzel.
— Isten áldjon, bajtárs, azért, amit Kállóval tettél!
— Emberség volt, főkapitány úri Nem érdem. 
De Bálint még mindig nem vonta vissza a kezét. 
Tétovázva állt a szeme az óriáson.
Ki is bökte végül:
— Bátyám .. I
—  Noí
— . . .  ha kérdenék valamit!
— Mondd csakl
— Mostanig se futott időnk megkérdeznem: hogy 

került meg kegyelmed a fogságból, mégis?
Orsika is közelebb hajolt.
Az ő részére se ütött eddig a históriázás óráját 
Hát leste mohón, ő is, az ura szavát.
János azonban nem felelt közvetlenül. 
Elmosolyodott, az ő komoly mosolygásával s kér

dést adott a kimondott és ki nem mondott kérdésekre:
— Űgv -c, erős a török?
— Erős! — sóhajtott Bálint.
— Erős! — hunyta le pilláit, az asszonyka,
— Hát a rabláncot erős vasból szokták e kala

pálni?
— Persze!
— A legerősebből!
Bálint úr bólintott.
— És lá tjá to k ...! Mindez: semmi. Hiába erős a

legerősebb vaslánc is! Van olyan valami, ami erősebb a 
vasnál,

— Micsoda?
— Amit az ember maga köt magára! Egyiket a 

koporsóba fekteti, velem meg az én úszó koporsómat
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is áttörette. Isten segítségével, — Mte hozzá, megin- 
dultan. — A nevét tudjátok már ebből, ugy e?

Bálint úr bólintott.
— Tudom. „Kötelesség.4*
— Tudom, — intett Orsika is.
De ő nem mondta ki azt, amit gondolt.
Csak elpirult. Egész a fehérkagyló füléig.
És lesütötte a szemét.
Aztán odamosolygott az urára. Az meg vissza, rá. 
És szóllan megfogták egymás kezét.

VÉGE
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Tóth Sándor: S á r o s  v á r m e g y e  m o n o g r á f iá ja .
—  S z a b o lc s  v á r m e g y e  (M a g y a r  O rsz . v á r m e g y é i  és v á r o s a i ) .  

Szirmai Szirmai Antal: S z a th m á r  v á r m e g y e  fe k v é se , tö r té n e te i 
és p o lg á r i  e sm é re te .

*
Bárczay: A h a d ü g y  fe j lő d é s e .
Rónai Horváth Jenő: H a d tö r té n e lm i k ö z le m é n y e k .
Könyöki József: A k ö z é p k o r i  v á r a k .
Eduard Fuchs: Az e r k ö lc s ö k  tö r té n e te .
Dr. Siklóssy László: A m a g y a r  k ö z é p k o r  e r k ö lc se .
Br. Radvánszky Béla: M a g y a r  c s a lá d é le t  é s  h á z t a r t á s  a X V I.

é s  X V II . s z á z a d b a n .
Tóth Béla: M a g y a r  r i tk a s á g o k .
Trócsányi Zoltán. M a g y a r  r é g is é g e k  é s  f u r c s a s á g o k .
Dr. Hóman Bálint: M a g y a r  p é n z tö rté n e t .










