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I. KÉSZ
ELSŐ FEJEZET.

1.
Körülbelül három hete, hogy a város úgy el van 

zárva ember se ki, se be, még a szigeti varjak is félve 
gubbasztanak a fészkeiken, riadalmas károgással száz
szor is megkerülgetik a nyárfást, mire neki mernek 
vágni a levegőégnek.

A Dunának ereszkedő lejtőn egész nap jöttek- 
mentek a kiváncsiak, az aggodalmaskodók. A felsőváros 
szűk sikátoraiból komoly csoszogással ereszkedtek le a 
szerbek, jobbról-balról a magyarok meg a szlovákok ban
dukoltak a vízhez, csak a németség mutatott kevés érdek
lődést, ami hiszen érthető is, lévén ők többnyire ipar
űző mesteremberek, már pedig se a dikicset, se a gyalút 
nem fenyegette közvetlen veszedelem. Arra nem gon
doltak a jó sógorok, hogy kárt szenvedett városban ká
rosodik a mesterember is, mert senkinek sincs dolgoz
tatni való se pénze, se kedve, ők csak megültek a me
leg kuckóban, gyártották rakásra a vásári portékát, ha 
más dolog nem akadt.

A magasra dagadt, bömbölve rohanó, tajtékos viz 
szélén egész nap fürtös csoportokban ácsorogtak az em
berek és napestig elnézték, ahogy rohan, tajtékzik és
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gondolatsebesen ragadja magával a parasztudvamyi 
jégtáblákat, amelyek vastagra meghíztak valamelyik 
csendesebb folyású ágban, de a széleik recsegő, sivitó, 
harsogó fűrészeléssel hasogatták a parti fűzek embemyi 
törzsét, szaggatták, rontották a malomhajók szurkos 
pallóit, amiket erős láncokon aggattak ki a molnárok, 
hogy megvédjék a dereglyetesteket, meg a lapátkereke
ket. A maguk közvetlen sorsa nem volt túlságosan fe
nyegető, mert akármennyire megárad is a viz, előbb a 
lapos szigetet önti el, csakhogy nekik a sziget éppen 
úgy a szivükhöz volt nőve, akár a kis házuk, belsősé
gük, mert a legtöbbjének a szigeten volt a tenyérnyi 
földje, amit még a telepítésnél szabott ki Zsigmond ki
rály az ősöknek. Ha a Duna akár most vagy akár ta
vasszal elönti a szigetséget, akkor ott nem lesz aratás, 
mert vetés se lehet. Az őszi rozsbúza se kel ki, agyon
nyomja az iszap, de hát még a rét. . .  ? Azután meg so
kuknak tanyaféle kunyhójuk, óljuk volt odaát, sőt itt 
az öreg Szremác Márkó, aki már egyedül él azok közül, 
akik még az óhazából jöttek, annak a két unokája oda
át is lakik, de meg éppen Risztics Péró szerb bírónak 
a Deán fia is odaát rekedt a juhokkal az akolban.

Több, mint három hete, egyre tombol a vihar, a 
városból északra és délre kivezető utakról lesodorta a 
zuhogó áradat a kis fahidakat, be voltak zárolva, akár 
ostromló sereg szállta volna meg Szent-Endrét a Sziká
rosnál meg a Dobogókőn.

A magyar biró, Vargyas János uram, egyben a vá
ros szabadpolgárságának főbírája (mind a négy nem
zetnek külön választott bírája parancsolt), óvatos, meg
fontolt ember létére őrséget rendelt a partra, ámbár 
nem is nagyon kellett a parancsolat, őrködtek a polgá
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rok a maguk jószántából a maguk javára amúgy is.
Ezen az éjszakán Risztics Péró, a szerbek bírája 

volt az őrség vezetője. Jó negyvenes, komoly, higgadt 
ember, a szerb városban a fényes nagytemplom során 
a legszebb kőház az övé, a legszebb juhnyáj neki hordja 
& gyapjat és a legszebb eladólány neki mondja: apám, 
ha ugyan mondja, mert Péró nem szokott nagyon nyá- 
jaskodni a családjával, bár mással sem nagyon. Harcos 
ember volt világéletében, ha háborúba hivta a polgár
ságot a király, akkor felkötötte a kurta kardot, vállra 
vetette a számszerijját, övébe akasztotta a kétélű bár- 
dot és vezette az atyafiait oda, amerre a zászló paran
csolta.

Többet tudott az őshazáról, mint az ott született 
vén Szremác, haddal járta meg Várnát, meg a Rigóme
zőt és ott állt tavaly Zimony alatt, amikor a junákok 
junákja, Jankó knéz örökbékét kötött a halállal.

Volt is becsülete itthon is, másfelé is, mert ő nem 
fecsegett össze-vissza, mint Márkó deda, aki már jól túl 
lehetett a nyolcvanon, de talán a kilencvenen is, hiszen 
már serdülő gyerek volt, amikor a koszovói véres napon 
annyi tiz, meg százezer szerb gyerek elvesztette az ap
ját. Akkor, igy meséli az öreg, kézen fogta a három ki
csinyét az anyjuk és vad szakadékokon, járatlan őserdő
kön át szaladt velük, szaladt, amíg a Szávához nem ér
tek. Ott, a Lázárevics Sztipán környezetében talált va
lami foglalkozást az anya, a két nagyobb testvér, ki 
tudja, hol, ki tudja merre maradt el a bujdosásban, 
Márkó pedig, amikor Zsigmond hívására megindultak a 
szerb családok, erre fölfelé jött velük, jött a Milica után, 
akit azután már itt, magyar földön el is vett, el is te
metett.
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Péró sokszor elhallgatta a vénember kúsza, össze
vissza keveredett visszaemlékezéseit, hallgatta csende
sen, mert ahogyan ő maga sem tűrte volna, hogy egy 
fiatalabb valaki belekotnyeleskedjék a szavába, úgy tar
totta féken ő maga is a nyelvét. Amúgy se volt szapora- 
szavú. Pedig ott is maradhatott volna a rokonok közt, 
de emitt várta a menyecske, apróság is öírt-rítt, a va
gyonka is húzta-vonta, hazajött hát, ki se mozdult az
óta, csak pesti vagy budai vásárra, váci sokadalomra.

Átázott bocskorban, csuromviz abaposztó köpeny
ben rótta a nedves parti ösvényt őrtűztől-őrtűzig, aggo
dalmasan, gonddal hallgatta a viz fenyegető morajlá
sát, jegek összeverődő recsegését. Sötét volt, nem látha
tott semmit, csak a tüzek mellett fagyoskodó társakat, 
a szigetről is néhány elszórtan parázsló tűzrakást, kö
döt és ködöt.

Egyedül járt, nem szerette a társaságot, nem ke
reste senkinek a barátságát. A többiek se nagyon az 
övét, nnert a szűkszavúságáért azt tartották, hogy gő
gös és nagyralátó.

— Olyan, mintha nemes ember lenne — mondta 
egyszer a sokat fecsegő Bukin Lázó, azóta maguk kö̂ - 
zött — »lemes« volt a csúfneve. De nagyon vigyázott 
a nyelvére mindenki, nehogy meghallja, mert a kurta- 
nyelű dákos vagy a kampós juhászbot egyforma hirte
lenséggel és egyforma biztossággal mozdult a kezében.

Nagyokat, mélyeket gondolt Péró, az járt a fejé
ben, mit beszél a Duna, mikor nyáron szelíden suttog, 
amikor most haragosan bömböl. Péró sokat foglalkozott 
magában világi dolgokkal, politikai tervei voltak. Nem 
a maga személyéről tervezgetett, hanem »haza« gondolt, 
a török által halálra sanyargatott testvérekre, a vad
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hordák rabságába hurcolt sudár lányokra, asszonyokra, 
vérükbe vert harcos férfiakra, janicsárrá nevelődő fe- 
Jketeszemű, lobogó indulatú fiúkra. Ez ellen kellene 
tenni, ez ellen kellene összefognia az egész világnak. De 
mit ér a sok gond, az egyszerű paraszti elgondolás, ha 
az urak egymást marják, egymást tiporják, ahelyett, 
hogy előbb a turkot pusztítanák el. Ahol is-e, meghalt a 
nagy vezér és ő a maga szemével látta Garán, hogy a 
nádorispán az udvaron táncolt örömében, bort csapol- 
tatott, ökröt meg malacokat húzatott nyársra, őt pedig 
deresre akarta fektetni, mert nem akart vele örülni, ha
nem siratta Hunyadit.

Azután uralkodott valameddig Ulrik gróf, azt nagy
okosán megölték, mielőtt egészen tönkretette volna az 
országot, hát akkor meg uramfia! ez a gyerekkirály, 
ahelyett, hogy Belegrádot rábizta volna az öregebbik 
Hunyadi-fiúra, fogja magát, fejét véteti. Nagyon keserű 
napja volt akkor Pérónak, amikor ezt a paptól meg
hallotta, hinni se nagyon hitte, mert a pap jócskán 
felszokott önteni a garatra Budán jártában, de azután 
hajósemberek, meg vásárosok is bizonyozták. Hát nem 
tudott elsülyedni szégyenében az a budai hegy?

Mielőtt a jég jött, morva szekeresek jártak erre, 
azoktól kést vett, alkudozás közben azok beszélték, hogy 
meghalt Prágában az esküszegett király, most hát áll 
a harc széltében, ki legyen, hogy legyen. Csehországnak 
is király kell, Morvának is, de leginkább itt, ahol bi
zony vasököllel döngeti a kaput az ozmán. Nagyon ma
rokra fogta a pogány, mióta Cárigrádot magábaroppan- 
totta és mióta nincs Hunyadi, akitől féljen.

Tűnődés közben alig vette észre, hogy felszállt a 
3töd, a félhold mint fenyegető, mindent levágni kész
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sarló hidegedett a magasban, a veszendő jövő bús és 
borzalmakkal terhes ígérete. A szigeten túlról kísérte
ties fényben ragyogott át a Naszál, mint az ország gond* 
baborult homloka. Felérkezett a város felső szélére, ott 
azzal fogadták az emberek, hogy alighanem megállt a 
sziget csúcsán a jég, mert jó darabon tisztult a folyam 
csillámló tükre, a széleken lassan hártyázott a friss fa
gyás.

— Ha szél nem jön, reggelre befagy, állapította 
meg Péró, azután fülelve kapta fel a fejét, harang csen
dült a város felől.

— Mi az?
— Ej, csika Péró — magyarázta az egyik suhana

— karácsonyuk van a magyaroknak.
Éjfél volt. 1457 karácsonya.

2.
Másnapra beállt a Duna jobb ága. A sziget csúcsá

nál egyre emelkedő jégtorlasz a baloldali szélesebb fo
lyásba terelte a Vág meg az Ipoly, Garam veszedelmes 
küldöttjeit. A hirtelenéles kanyarulatban a jegek neki
vágódtak Vác lapos partihomokjának és abban elfullad
va, csendesen megfeküdtek. Az őrizetre már nem volt 
szükség.

Az öregedő pap korán reggel átment Péróhoz, 
(hogy megtudakolja, mi újság a pEWton. Erre ugyan 
nem lett volna semmi szükség, mert a maga portájáról 
is láthatta a hosszan elnyúló sima jégtükröt, de reggelire 
éhezett a tisztelendő, akinek a rideg özvegyi konyhájá
ról még a macska is elszökött. Fiatalon maradt özve
gyen a pap, de se a saját kánonja, se László és Kál
mán király szigorú parancsai nem engedték meg a má
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sodik házasságot: gyereke, asszonyrokona nem volt, hát 
csak a szintén özvegy harangozóval éldegéltek, nagyobb
részt tejen, sajton, szalonnán, hideg birkahúson. A tejet 
még osak megmelegitették néha, a bort is fölforralták, 
ha akadt néhány kancsóval, de a főzéshez egyikük sem 
értett. Meleg reggelire vágyott a pap, ez vitte pirkado- 
záskor a szomszéd gazda konyhájára, ahol a szép kis 
Jelena már ott szorgoskodott a kemencenyüás előtt, a 
parazsat húzta ki vonóval, vetni akarta a kenyeret.

— Hej, szivecském, Jelenácska húgom, de régen 
ettem jó friss lángost! Tudsz-e sütni galambocskám?

A hangra felneszeit Péró is, felkelt a lócáról, ko
bakkal jött jóreggelt kívánni.

— Egy kis lengyel pálinka, szent atyám, a múltkor 
cseréltem egy birkáért a vásárosoktól.

A pópa csodálkozva látta, hogy a biró kivételesen 
jókedvű, porán reggel, amikor még a rendesnél is mo
gorvább szokott lenni. Feltűnt ez a papnak is, a lány
nak is, aki majd elejtette a lángosnak kiszakított tész-

A pap csodálkozva látta, hogy a biró kivételesen 
óta először — megsimogatta a fejét.

— Sokat süssél, lányom, éhesek vagyunk. Hozd be 
a döbözt is az érett túróval, avval jó a lángos, arra csú
szik az égett ital. Vagy inkább kajganát együnk?

Felcsillant a pap szeme, szalonnás vagy juhtúrós 
rántotta! Ez volt a szive bálványa, a gyomra kívánsága, 
az ínye legnagyobb gyönyörűsége, de nem akarta ki
mutatni a mohóságát:

— Együk meg csak fiam előbb a lángost, azután 
vagy éhesek maradunk, vagy éhesebbek leszünk.

Péró elmosolyodott. Olyan volt az átröppenő mo
solya, mint emberölő, zord hózivatar reménytelen éjsza-
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Icájában a botorkáló vándor előtt felvillanó csalóka és 
mégis bizodalmat keltő lámpacsillogás.

— Jól aludtál Péró, elmúlott a fejünk felől a vesze
delem.

— Tudod, nem sokat aludtam, de jó ízűt és olyat 
álmodtam, hogy azt csak Szent Nikola patrónusom kö
nyöröghette ki a részemre.

— No?
— Hát az álmomnak az egyik része úgy volt, hogy 

ott ültem Belegrád alatt a nagyszigeten, jókedvűen 
csáklyáztuk a tarkók bárkáit, mert sok nap után végre 
jól is laktunk abból a harcsából, amit egy magyar fiú 
fogott. Fönt a várban, a vár előtt dübörgött a csata. 
Ahogy felnézek, villog a sok kard, zuhog a buzogány, 
ropog az újmódi füstös fegyver, tolakodik fel a török 
létrán — gyalog, ki hogy éri. Éppen előttem, magas 
sziklahasadékban egy nagyturbános: lófarkas zászló a 
kezében, széles, görbe kés a szájában, öten-hatan tol
ják alulról, a szabad kezével meg kapaszkodik, előtte 
egy széles rés, ugrik rajta befelé és leüti a lófarkas 
kopj át a bástyafalba.

— Nem volt új ez az álom eddig, meg még ezután 
sem egy darabig; láttam én ezt elevenen akkor, csak 
éppen nem a Száva szigetről, hanem a másik bástya
fokról. Mondom, most is látom, ahogy odarohan a Ti
tusz, elkapja a kópját, de a pogány nem engedi, verek- 
szenjek, amannak eltörik a kardja, emennek kiesik a 
görbe kés a kezéből, ölre mennek, birkóznak. Én a vi
zen át kétségbeesve nézem, hogy se magyar, se szerb 
nem siet oda, a vén barát öt lépéssel amarrébb hado
nászik a kereszttel, de arra se forditja a fejét, de bez
zeg mennek ám a törökök. . .
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— Dugovics fölnéz hirtelen az égre, a jobb kezével 
a török torkát fogja, a ballal rövid keresztet vet, az
után átöleli a lófarka® rudat is, kontyost is, lerántja a 
szikla oldalán. Hát mondom, láttam én ezt eddig a való
ságban is igy, de azután jön a csoda. . .

— Leestek, összetört a csontja mind a kettőnek,,
csakhogy Dugovics — Gospodi pomiluj! — felkel és a 
víz  fölött, a levegőben jön egyenest felém: Péró Risz- 
tics, mondja, én most meghaltam, de mielőtt elmegyek, 
bízok rád valamit. . .  Soha el ne felejtsd, amit most lát
tál — mintha bizony lehetne azt elfelejteni — tudd meg,, 
hogy én most meghaltam a szerbekért, miagyarokért,, 
svábokért, mindenkiért, akinek ellensége a török. Az pê  
dig mindenkinek veszedelme, akit nem török anya szült 
vagy aki gyáván pogánnyá nem lett. De még annak is,, 
mert azt semmire sem becsüli. Te fiam, véremből való 
vér, változz meg. Szeress mindenkit, aki nem turk ée 
gyűlöld halálig a hited meg a néped ellenségét. Ha pe
dig nemsokára hivnak, hogy akármilyen úton vagy 
akárki után a török ellen menjél, akkor vedd fel újra 
a szablyát és menj, ne keresd, ki hiv. Én hívlak, meg
a Jugovicsok, meg a koszovópoljei sok ezer, meg mind
mind, akik a hitünkért meg a szabadságunkért meghal
tunk . . .

— Hát eddig volt az álmom eleje, de most gyere
pap atyám, együk meg a lángost.

A friss lángos szagára begyűlt az egész család. Az 
asszony a tehénfejéstől, az Uros gyerek a lovak mellől.. 
Deszánka nénő majd elájult, amikor az ura lángossal 
kínálta, a saját kezével kenve rá a túrót, a fiú pedig 
szentül azt hitte, hogy részeg az apja vagy hirtelen el
vesztette az eszét. Ilyen nyájasnak, ilyen kedvesnek soha.
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nem látta még senki, hiszen Deszánka arra is emléke
zett, hogy amikor a nászuk reggelén kedveskedve meg 
akarta ölelni, durván ellökte: Akkor szeress, ha én pa
rancsolom!

A derült, fagyos téli reggelen derült, de szokatlanul 
meleg sugár játszott a konyha falán, az olajos gyolccsal 
bevont apró ablak bámulva meresztette félszemét a je
lenetre.

3.
— Hát most mondd tovább — szólalt meg a pap, 

félig tele szájjal, a Jelenka katrincájába törölve zsiros 
kezét. Ez eddig esést jelent, mert halottal álmodni: eső 
vagy hó.

— Nem mondom tovább, mert ami tovább van, az 
már egy másik álom, amit vagy annak mondok csak el, 
aki tenni tud róla, vagy annak, aki mellettem lesz a 
halálom óráján. Te — fordult a fiához — nincs annak 
a lónak valami baja?

— Melyiknek apám?
— A feketének. Annak a nyerítésére ébredtem föl 

a  két álom között.
— Nincs annak egyéb, meg kellene jártatni.
— Hát miért nem jutott ez előbb eszedbe?
— Nekem eszemben volt, de apám nem paran

csolta . . .
— Hát most idehallgassatok, mától másképp lesz. 

Te, asszony, meg a lányod ellátjátok a házi dolgot: 
sütni, főzni, mosni, varrni, fonni, szőni, tollat fosztani, 
tyúkot ültetni, fejni, lábamat mosni, hajamat nyírni, 
kertben dolgozni ez a ti dolgotok. A Deán majd ellátja 
a juhokat, te meg Uros a kocsis vagy, tiéd a lovak. 
Szántani, vetni, fát hordani a mi dolgunk, kettőnké,
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aratni valamennyié. Csépelünk mi ketten, malomba is mi 
járunk. Engem senki ne kérdezzen, mindenki tudja, mi 
a dolga. Baj ne legyen.

Akkora kegy és leereszkedés volt ebben, hogy a 
gyerekek a fölszabadulás ujjongó érzésével csókoltak 
kezet, mig az asszony néhány titkos könnyet morzsolt 
szét a szemében.

Riadt szomszédok jöttek, farkast láttak a város 
felső végén, lehet, hogy több is van. Nagy a tél, be
hajtja csordástól őket a városba. Péró a fegyver em- 
[bere, csináljon valamit. Fejsze, furkó, vasvilla, csép- 
hadaró mindegyiknél volt, vezető kellett leginkább. Riszr 
tićs Péró a hosszú j/uhászbotot fogta és jóleson megrán
dult a bajúsza, mikor látta, hogy Uros csak egy rövid 
baltát emel fel a földről.

*

Mikor a rövid téli nap alkonyatán hazatértek, a 
városka valamennyi kutyája ott vonitott körülöttük, 
mert Uros egy hatalmas ordast vonszolt maga után. Az 
asszonyok kiváncsiskodására senki sem felelt, lefekvés 
előtt csak annyit mondott Péró a kisebbik fiának:

— A bőre a tied.
Ez volt minden dicséret, de ez annyi volt, olyan 

sok volt, hogy a gyereknek egész éjjel dobogott tőle a 
szive. Nem tudott aludni az örömtől, a büszkeségtől, 
hogy ime, gyerekből, a gyereksorból legénnyé szabadult.

4.
Aludt a Tisza. Vastag takaró alatt, amelyen gon

dosan őrizte a szelelőlyukakat Bokros Antal halászmes
ter uram. Lusta, örökösnek látszó álomba merült a fo
lyó, a folyó, amelyben a monda szerint csak kéthar
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madrésznyi viz jutott az egyharmadnyi hal számára. 
Bokros apó nem hiába őrizte már vagy negyven esz
tendeje a tiszai halakat, nem engedett a böcsületbol még 
ezen a rettenetes éjszakán sem, kétszer is végigjárta a 
lékeket, nehogy befulladjanak a halacskák. Mert az egy
szerű halászember, aki bizony egy vonásnyit sem értett 
az ákom-bákomhoz, legfeljebb a rováshoz, tudott annyit, 
hogy a hal meg nem él a puszta vizből, amint az ég 
szárnyasa se puszta levegőből; ennek viz is kell, aman
nak levegő. Gondoskodott a lékelésről szaporán, de gon
doskodott arról is, hogy a lék — lék maradjon.

Most éppen a szőregi partot járta, jó mélyen, majd
nem Keresztúr fölött, amikor visszatérőben az alsóváros! 
szigetet* balkézről hagyva, szánkócsengés vert a fülébe.

Menedékes a part, könnyen nyakát-egyebét törheti 
az ember és a ló. A vén halászmeater arra fordulva töl
csért csinált a tenyeréből:

— Hahó! Ha-hó! Hó!
Hamarosan megjött a válasz és kisvártatva fáklyás 

lovas igyekezett feléje.
— Állj mög, mert belefordulsz a parton a jégbe.
— Ki beszél?
— Mondd mög fiam, ki vagy, azután majd felelök.
— Nem érek rá sokat lefetyölni, ki kend?
— Kend az öregapád! Én Bokros Antal állok itt, 

nemes Szöged város halászmestöre. Nahát!
— Ujnye drága jó céhmestör uram, éppen kegyel

med ? Hiszen az a jó Isten hozta kegyelmödet az 
utunkba.

*) Akkor még nem „boszorkánysziget" volt a neve, mert 
élt még Kálmán király paráncsa. A boszorkányégetés a későbbi 
„fölvilágosodott" időben lett kapós divat Szegeden.
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— No?!
— Hát nem ismerszik rám?
— A ff. . .  harapta a szót el Antal mester, eszébe 

jutván, hogy a nemes város két ezüstdénár büntetést 
szab a káromlásra.

— A Ferkó vagyok!
— A ff .. .  (megint egy nyelet), sok Ferkót ösme- 

rök én. Három legényöm is Ferkó.
— A Tandari Ferkó, a Julcsa néne fia.
— No, igy mán vélekszök rád. Hát hun gyüszmé- 

kölsz te ilyenkor a vízparton, he?
— Hát bizony édös bátyám-uram, én lovas emböre 

vagyok, belső emböre a nagyságos és tekintetös, nemes, 
nemzetes Szilágyi örzsébet nagyasszonyunknak.

— Hát osztán?
— Hát osztán most is őtet késéröm. Szögedébe 

akarna jutni röggelre.
— Röggelre?
Gondolkozott egy kicsit az öreg, csak azután foly

tatta:
— Röggelre hát azt éppenséggel lőhet, de éccaká- 

ján nem löhetségös.
— Akkor nagyon mög van kend bukva, mert az 

én nagyasszonyom még márna Szögedében akar hálni.
— Akar? Az más. Akkor fiam várj mög, fölka- 

paszkodok hozzád, azután majd mögmutatom, hol lőhet 
átjutni a jegekön.

Hajnali misére harangoztak a Fekete Máriáról ne
vezett templomban a mezítlábas barna barátok, amikor 
a Nagyasszony a másik fájdalmas Anyához küldött imája 
közben elszunnyadt a Palánkban levő kvártélyán.
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Dehogy tudta, dehogy is aludt volna, ha tudja, hogy 
két házzal odébb az ő kárára esküsznek, a családja vesz
tére, Gara Miklós meg a druszája, a szrémi Újlakról való, 
a Héderváriak, egy-két fiatal Brebiri, Bánfi Pál és a Szent- 
györgyi Zsigmond gróf. Ittak az urak a mledve bőrére: 
másnapra volt adva a nagy találkozó Hunyadiékkal, 
nagyokat nevettek, hogy fogják holnap vagy holnapután 
sarokbaszoritani az »öregasszonyt« meg a bátyját, a dör- 
mögő vén medvét. De, ha a bátyja nincs itt vagy nem 
jön meg, akkor amúgy is könnyű lesz a »Gracchusok 
anyját« láb alól eltenni, egy tenyér, amilyen akad jó 
pénzért még elég, egy markolással, akár ezer aranyat 
is foghat, meg a nyanya torkát is.

Amikor aztán tizenkettedikén kora délelőtt székely 
ijjászaival, magyar lovasvitézeivel, bácskai »csak nézd, 
uram, de ne segits« kopjásaival bevonult a mórai ré
szen Szilágyi is, bezzeg fölriadtak — egyszeriben kijóza
nodtak a mulató urak, dühöngvén a szegedi népre, amely 
bizony kalaplevéve várta, bámulta, tisztelte a »testhöz 
álló magyar embört.«

5.
Szeged királyválasztó napja, január 12, királyfogás 

és minden megállapodás nélkül múlt el. Az urak el- 
széíedtek, a nagyasszony zabathkai birtokát ment meg
tekinteni, Mihály bátya azonban mindenki előtt sietett 
Budára — ahová nem jutott el, vagy legalább is késve. 
Nem engedte a Duna. Egyenesen Pestnek ment, mert se 
Bezdánnál, a Gara révjén, se Bogyiszión a németujváriak 
kompján nem akart átmenni, Kalocsánál pedig az uszódi 
révész még kiskirályságért se kompozott volna át a zaj- 
lásban.
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Szilágyi igy Pesten rekedt, onnan rendezkedett pár 
napig jobbra-balra, azután mégis csak átkelt nagy prak
tikával Csepelnél és Gara előtt ott volt a kisebbik or
szággyűlésen, ami ugyan igazából a nagyobbik volt. Mert 
ebben tanácskoztak azok, akik határozhattak, a nagyon 
elszaporodott várurak, kiskirályok, ország zászlósai, fő
papok.

Szentendrén Vizkereszt ünnepét ülték az óhitűek.
Ez különösen nagy ünnep szokott lenni Riszticsék- 

nély minden esztendőben ebédre gyülekeztek ezen a na
pon a ház barátai, nemcsak szerbek, mások is, a biró- 
társak, néhány német iparos, magyar meg szlovák szom
szédok.

A szigettel már szabadon közlekedtek a jégen át, a 
Deán-fiű is hazajött, a vállán hozva a legkövérebb ürüt, 
amit az udvaron szabad tűz fölött ősi szokás szerint egy 
darabban kell megsütni. Visegrád, Esztergom felé is sza
bad volt az út, csak a budai oldalon nem csinálták még 
meg a szakadás fölött a hidat. A hegyeken át, Pilis- 
Szent-Lászlónak menve, veszélyes gyalogösvényen kerül
hettek volna csak a fővárosba.

A túlfűtött szobában cstemmegve kanalaztak a ki- 
szela csorbát, a tyúkok, hidak feldarabolva vártak nagy 
cintálakon, a kerek réztepsikben illatoztak a piták, az 
udvar közepén izzó parázs fölött sisteregve-recsegve for
gott és pirosodott a nyársra húzott kövér iirü, amint 
Deán nagy szakértelemmel loosolgatta. Csend volt, aminő 
csendben komoly férfiak enni szoktak, csak a nyelés, rá
gás, csámcsogás halk zenéje kisérte az ebédet, ám egy
szerre, akár a forgószél  ̂ úgy rontott a házba Trifunác 
Julka, hogy az apja majd elsüllyedt szégyenében ekkora 
neveletlenség láttán.
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— Csika Péró, siessen a Miladin malmához, egy ma
gyar akar magával meg a többi birák-uramékkal be* 
szélni.

— Egy magyar?
— Az. Ott áll a mosás túlsó oldalán, lóháton.
Miladiné volt a legalsó malom a folyó mentén, egé

szen ott, ahol a budai hid cölöpéi várták, hogy újra fel
építsék rájuk a deszkapallót, korlátot.

A négy bíró, el nem feledkezvén a gombos pálcák
ról sem, megindult kifelé, a vendégek iparkodtak utá
nuk. Péró visszaintette őket, féltréfásan mondván:

— Maradjatok, egyetek, igyatok, nekünk is hagy
jatok!

A túlsó szélen ott állt a lovaslegény, süvege majd 
az orrig lehúzva, bekecse az álláig felhúzva. Már mész- 
sziről integetett:

— Te vagy-e, Péró apám?
—Én csak én vagyok, de te ki vagy?
— Én meg a Ferkó vagyok.
— Miféle Ferkó?
— Hát a Tandari Ferkó.
A négy biró közelebb ért.
— Annyit tudok, mint előbb.
— Ejnye bátyó, hát aki azt a nagy harcsát fog

tam a Szávából, mikor a legéhösebb voltál Belegrád 
alatt.

— Zdrávo Frányó! Hát mi baj?
— Kikkel jöttél Péró bátyám?
— Ez a város öregbirája: Vargyas János, emez meg 

Winter Flórián, a német biró, meg Závec, a szlovák biró, 
magam vagyok a szerbek bírája. Beszélj, fiam Frányó.
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— Hát én nem tudom, a másik bírák uraméknak 
szól-e az én üzenetöm, én csak kelmödet tudom. . .  — 
habozott a legény.

— Csak mondjad bátran, ha nem valami olyan, ami 
csak magamra tartozik.

— Úgy gondoltam, hogy tégöd ösmerlek, hát. . .  
nem bánom, no. Rozgonyi Pétör vitéz hadnagy urunk 
azt parancsolta néhányunknak Szilágyi Mihály nagy
urunk röndöletéből, hogy hajtassuk föl azokat az ös- 
merősöket, akik a boldogult kormányzó serögeiben har
coltak. Jöjjön föl Buda alá valahány, de fegyverösen, 
királyválasztani.

— Nem vagyunk mi nemes urak — dörmögött a 
főbíró.

— Abba neköm nincs szavam, csak hát ez a rön- 
dölet. Úgy hallottam, nagy seregöt akar öreg Szilágyi 
összehozni, hogy a Mátyás úrfi lögyön a király.

— A Hunyadi fia?
— Az.
— Ott leszünk — emelte fel a fejét egyszerre Var- 

gyas is, Risztics is.
— Nem ott leszung! — elégedetlenkedett Flórián. 

Zavec hallgatott.
— Hát akkor — fordította vissza a lovát Ferkó — 

hát akkor Istennek ajánlom. De leginkább is — fordult 
meg a nyeregben feléjük — de leginkább is Szent Vince 
napjára lögyön kendtök mindön harcos polgárral egye- 
tömlegösen Buda alatt.

— Zbogom!
— Isten jó nap!
A német csak a fejét rázta, ő  nem megy, neki 

semmi köze a választáshoz, válasszanak az urak, ma
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guknak választanak. A polgár dolgozzék, fizesse a sar
cot, tizedet, de ne avatkozzék a nemesek dolgába, öreg- 
biró csititgatta, de amaz egyre jobban belelovalta ma
gát a méregbe. Végre Péró is megszólalt:

— Nézze kelmed, mi szerbek, szentendrei szerbek, 
még igazándi városi polgárok sem vagyunk, tudod ma
gad is, inkább csak afféle szabad parasztok, mégis elme
gyünk, mert a Hunyadi fia a török veszedelmét, a török 
pusztulását hozza. Nekünk meg az kell.

— Nekem meg nem kell, Szent-Endrére soha el nem 
jut a török, de hamarább eljön Fridrik űr, azután az 
majd kikeresi, ki választott Mátyás mellett.

— Most már értem sógor uram — dörmögte Var- 
gyas — hát a Fridrik kéne? Arra választanátok kelme- 
tek?

Zavec még mindig hallgatott.

6.
Szent Vince napjára véges-végig úgy befagyott a 

Duna, hogy a kis hid nélkül is el lehetett jutni Budára. 
Vargyas uram jókor reggel összeszedte a magyar fegy
vereket, de mire felüzent a hegyre, hogy a szerbeket is 
hivják, már akkor Péró messze járt a jégen a maga em
bereivel.

Az apácák szigetének a felső végétől végtelen végig 
fegyveres emberek állták a jeget, meg a partokat, le 
messze, a Gellért hegyén is túl, talán JKelen révjéig is. 
Péró nagynehezen megtalálta Ferkót, aki sebes üzene
tekkel cikázott a lován ide-oda a jégen a csapatok közt, 
meg vissza föl a várba.

— Mondd meg a nagyúrnak, itt vagyunk. Ordítunk 
ha kell, verekszünk is, ha nagyon kelL Péró úgy ve
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zette a tizennégy kopjás, baltás, ijjszerszámos emberét, 
mintha most azonnal megrohannák a törököt és meg se 
állnának Cárigrádig, amit Isztambulnak csúfol a po
gány.

Tolongás volt, ide-oda parancsolgatás, a szentendrei 
szerb csapat átszorult egészen a pesti partig, ott állt 
két nap, egy éjjel. Tüzek égtek a jégen is, a parton is, 
kocsitengelyre rakott hordókból szüntelen csorgatták a 
Szilágyi tüzes erdélyi borait, hát csak állták az embe
rek. De amikor kinek a keze, kinek a lába fagyadozott, 
amikor a borok már erősen ingerelték a kedveket, ak
kor egy zarándmegyei kisnemes, lqurtalábú, kurtanyakű
— számot tartott a szóra, mert azt mondja, földije a 
Hunyadiaknak — akkor ez a ménesi vagy gyoroki em
ber feldobta a süvegét:

— Vitéz nemes barátaim, nem várunk tovább! 
Mondja meg már Mihály urunk, vagy Rozgonyi urunk, 
ki éljen, azután gyerünk!

Deres paripáján éppen arra vágtatott János pap, 
váradi püspök, Mátyás nevelője, sietett a várba. A kur'- 
ta kis ember utána szólt:

— Teszel-e már királyt, püspök uram?
— Nem mi tesszük! Isten teszi, hallod-e?! — felelt 

a nyeregből a pap és robogott a jégen tovább.
A vár hallgatott. A nagyurak veszekedtek a palo

tán, de a pesti oldalon kalászbahajlott Vitéz János ve
tése: csapatostól jöttek a gyerekek, énekelve énekelvén 
azt a dalt, amire az imént tanitotta őket a pap:

— Mátyást mostan választotta 
Mind ez ország királyságra,
Mert ezt adta Isten nékunk 
Menyországból oltalmunkra
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Azért mi is választottuk,
Mint Istennek ajándékát,
Kitől Isten dicsértessék,
És örökké mondjuk: ámen!

*

Kalászba hajlott a vetés, azonnal be is érett. Alig 
hangzott fel a dal, alul-felül, széles Dunán keresztbe- 
hosszába’ zúgott a bástyákat omlasztó rivallgás:

— Éljen Mátyás király!
Süvegek emelkedtek, magasra tartott kezekben kar

dok vülogtak, hirtelen szélnek bontott zászlók, hollós 
címerek lobogtak, odahallszott, odalátszott a tanácskozó 
palotába. Gara Miklós nádorispán szoruló lélekkel, ököl
be fogott kézzel, de erőszakoltan harsány hangon hirdette 
ki, hogy az ország rendei Hunyadi Mátyást választották 
királyukul, azután a felzúgó zsivajban odasúgta Héder- 
várinak:

— Kegyelmed se hitte volna ingyen se, hogy tél 
derekán igy elverjen bennünket a jég . . .

Kimutatott az ablakon. Negyvenezer, ötvenezer, 
vagy talán még több torokkal zengett, zúgott, harso
gott alant a jég. . .

7.
Hazahozták az új királyt aranyos Prága várából, ha

rangoztak is nagy sort a tiszteletére, amikor és amerre 
végighaladt az országon, az Uros gyerek még fel is 
pántlikázta a két fényesre kefélt lovát, úgy hajtott Bu
dára, hogy lásson valamit a parádéból. Hát látta is a 
tenger népet, lobogó zászlók káprázatos erdejét, fényes 
uraságok drágakövekkel, ezüsttel-arannyal cifra dísz
ruháit, morcosképű német purgerek lesunyt fejét, de az 
ő szemével nézve egy csepp királyt sem látott, mert az
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a siheder, olyan vele egyidős legényke, akármilyen 
nyusztprémes ködmön is volt rajta, akármilyen hango
sakat kiáltottak is felé, az ő szemében bizony az nem 
volt király. Fogadásból akár háromszor is földhöz te
remtené, ha ki merne állni vele a gyöpre. . .  Se korona 
a fején, se aranyalma a kezében, micsoda király lehet az ?

Sokat beszélt odahaza Uros a Budán látott pompá
ról, jó szeme volt, mindent észre vett, megjegyzett, csak 
éppen arról a jászkun családról hallgatott, akik éppen 
az ő kocsijára kérezkedtek fel királyt látni. Persze csak 
az asszony meg a gyerekek, mert Kaszás András sokkal 
büszkébb nyakas jász volt, minthogy a kíváncsiságát el
árulja. Hanem az asszony meg a fiúk hujjánoztak tor- 
kukszakadtából, csak éppen a nagyocska leány bújt fél
szemérmesen az anyja válla mögé, kivált, hogy nagyon 
magán érezte a legényke izzó szemsugarát.

Szép leány volt nagyon, most fejlődő alakja, ahogy 
a fehér ingvállból, kék: mellénykéből kitetszett, majd 
megveszejtette Urost. Sok a szép leány Szent-Endrén is, 
de talán, hogy apró gyerekkoruktól ismerte valamennyit, 
meg nem nézett igy még egyet sem soha.

Mikor vége volt a fölvonulásnák, mikor oszladozott 
a sokaság, akkor András gazda leszállította a családját 
és nyájas arccal nyújtotta a kezét:

— Jó öcsém, ha az utad valamikor Nagyfalu felé 
hozna, emide a Jászságba, akkor bekövetkezzél ám Ka
szás Andrásékhoz.

Nagy zavartan köszöngette a fiú, végre is az asz- 
szony kérdezte tőle:

— Ki vagy fiam, hová való?
Lesütött szemmel, mint aprócska gyerek, akado

zott Uros:
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— Szentendrei szerb vagyok, innen a Duna mellől. 
Urosnak hívnak, az apámat meg Risztics Pérónak.

— örülök fiam — folytatta az öreg a szót — lát
tam a fajtádat Várna alatt verekedni. Hát az aztán 
igen!

— Hiszen az én apám is ott volt, meg még Beo- 
grádnál is két év előtt.

Ha eddig csak nyájas volt a gazda szava, most már 
egészen csak atyáskodóra fordult a hangja:

— Hallod-e asszony, talán abban a sarokban tarisz- 
nyázhatnánk, soká lesz, mire átérünk a kompon. Mert 
tudod, fordult megint Uroshoz, a szekerem odaát maradt 
a vejem őrizete alatt.

Az asszony szeme mindent meglát, hogyne vette vol
na már eddig is észre, hogy tetszik a leány a fiúnak, de 
hát még azt az ijedt pillantást hogyne fogta volna el, 
amit Uros a lány felé vetett. Nevetve mondta:

— Nem ám ennek a rusnya békának az ura, mert 
ez még nem anyányi, hanem az első asszony lánya a 
menyecske.

Uros zavartan fordult a lovai felé, hogy föltegye a 
hámot, megigazítsa a zablát. A kisafával babrált éppen, 
mikor Kaszás melléje lépett:

— Hát rendes emberek vagytok, azt látom a lovak
ról meg a készségről.

Erre már elöntötte a büszkeség pirja a legény 
arcát:

— A lóval csak én bánok, apám egészen rám hagyta.
Amig az ember a lovakat nézegette, a lovasember

egész szóbeliségével, azonközt a család letelepedett a 
kiszemelt sarokba, két egymás hegyére-hátára rakott 
magas, keskeny ház közé szorult füves zugba, ahonnan
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messze lehetett látni túl a széles folyón, a csöppnyi Pes
ten át a Rákos sivóhomokjába, onnan szólt az asszony:

— Gyere öcsénk, legyél a vendégünk, soká érsz még 
haza.

Húzódozott eleinte, de nagyon noszogatták, meg hát 
az se volt éppen elvetni való, hogy igy tovább lehet 
a leány közelében, akinek pedig se a hangját nem hal
lotta, se a nevét nem tudta. Hát egész Budaváráért 
megkérdezte volna-e?

A nagy kinálgatásra mégis csak odatelepedett, de 
előbb kivette az ülésládából a maga háziszőtt tarka sze- 
redását, aminek a széleibe szép piros meg kék, meg min
denféle színű rojtokat kötözött a Jelena ügyes keze.

— Hát nem bánom, együnk együtt, hoztam én is 
harapnivalót.

Tiszta kendőre kirakodtak, csendes paraszti tempó
val eszegettek. A lány egyre a szeredást nézte.

— Tudnál-e te ilyent csinálni, Ilona? — kérdezte 
az apja, mire Ilona hirtelen elkapta a tekintetét, úgy 
súgta inkább, mint mondta:

— Tudnék.
— Ezt a húgom csinálta, a Jelena !
— No látod — mondja Kaszásné — játod is van. 

Szent-Endrén, mert úgy-e Jelena az Ilona?
— Az — feleli a gazda — volt nekünk királynénk 

is olyan, aki lánykorában Jelena volt Szerbországban, 
azután Ilona lett minálunk.

— Mikor volt az apám? — kérdezte a villogószemű 
nagyobbik fiú.

— Bizony én nem tudom, kis cselédem, mert talán 
az öregapám öregapja se élt akkor. Csak Lőrinc pap be
szélt róla a minapában.
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összecsukta a nyaklós kését, leakasztotta a csikó
bőrös kulacsot a válláról, ivott egy jóízűt, úgy kinálta 
a vendéget, azután a maga cselédeit. Alkonyodott, bú
csúzni kellett. A bor feltüzelte a bátorságot Urosban.

— Mikor ér kelmetek haza?
— Hát, ha hamarosan átjutunk a kompon, akkor 

éccakára beérünk az üllei kománk házához. Onnan vir
radatkor indulunk, angyali üdvözletre nálunk lehetünk. 
Mert tudod, nagyon jók most az utak, meg — tette 
hozzá hetyke kacsintással — én se a Zagyvából rá
kásztam a lovaimat.

Uros nem értette el a tréfát, se Zagyvának, Be rák
nak hirét se hallotta soha, csak bámult, mit nevetnek 
az új magyar barátai. Azt hitte, őt nevetik. Ez fájt neki 
egy kictsit, de mikor kaszás megölelte, megcsókolta, meg 
mikor az asszony is anyai csókkal búcsúzott, akkor 
megenyhült és várta, hátha a gyerekek is . . .

De nem, ehelyett Ilona lebontott egy rövid égszín- 
szallagot a hajából:

— Ezt a húgodnak. . .
*

Hát erről beszélt odahaza nagyon keveset, inkább 
semmit a legény, a pántlikát se adta Jelkának, hanem 
a süvege bélésébe rejtette, onnan kaparászta olyankor 
elő, ha senkise látta. Nagyfalu, Jász-Nagyfalu, ki tudja, 
merre van, s ki tudja, eljut-e oda valaha?

Hogy is mert volna szólni, hiszen az apja egyre csak 
arról faggatta, mit hallott Budán, lesz-e török háború? 
Risztics egyre izgatottabb, egyre türelmetlenebb lett és 
elégedetlenebb. Az ő egyszerű eszével úgy gondolta, hogy 
lia már két napig állt nagyjából étien (szomjan nem, ar
ról gondoskodtak Szilágyiék), a jég hátán meg a cUmai
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velőfagyasztó szélben, hát akkor úgy kellett volna, hogy 
a Hunyadi fia meg a sógor egyenest Bulgáriába vagy 
a Macsvába vezessék . . .

Kisvártatva már jöttek a rossz hirek innen is, meg 
amonnan is. Tutajos tótok elmondták, hogy baj van a 
Fátra vidékén, Giskra meg a többi cseh urak nem akar
ják a királyt, hadakoznak ellene szüntelen. . .  Alulról 
hosszú sor ló vontatta a nehéz bőgöshajókat, azoknak az 
embereit is kikérdezte Péró, mi újság arra lefelé:

— Semmi jó. Illokon nagy a készülődés a király el
len, Brankovics még tavaly meghalt, a fiai egymást mar
ják, ahelyett, hogy közös akarattal felszabadítani igye
keznének rettenetes sorsából a szerbséget. . .  A magyar 
király nem mozdul, gúzsba kötötte a nagybátyja. . .

Minél tavaszabbra fordult az idő, annál mogorvább 
lett Péró: itt a tavasz, most lehetne háborúba menni, 
mire várunk?

Annyira visszazökkent a régi kerékvágásba, hogy a 
családja múló, bohó álomnak tartotta azt a rövid időt,, 
amig nyájas volt és barátságos a házuk tája.

Nem sokkal a király hazajövetele után Tandari lá
togatta meg Riszticséket. A biró szívesen látta Harcsás 
Frányót, szerette a jókedvű, mégis komoly ifjút, aki 
félig-meddig udvari ember is volt, sokat tudhatott. Né
hány órát töltött náluk Visegrádra vivő útjában, arra 
az időre mégis felvidult némileg a gazda is, a háza tája 
is. A látogatás után azonban mélák maradtak ketten: 
Tandari meg Jelena. Amannak nagyon a szivébe lopako
dott a leány szépsége, a nevéhez ülő karcsúsága, min
den mozdulatnál, minden szemvillanásnál csattanó-égőre 
piruló arca, a leányt megejtette az idegenség, a más le
vegő és szellem, amit finom ösztönével kiáradni érzett a.

29



vitézből. Nem beszéltek egymáshoz, Jelenának még a 
köszönését is csak az egerek hallották, mégis édes, re
ménykedő vágyakozással hajszolta lovát a fiú, a leány 
pedig járt, mint a babonázott, tett-vett, de a szava még 
halkabb, még kevesebb lett, mint szokott. Félszemmel a 
parton húzódó budai utat leste, ijedős boldogsággal dob
bant meg a szive, ha távoli lódobogást hallott, de el- 
alvás előtt azon imádkozott, vezérelje másfelé a délceg 
magyart az Isten, hiszen úgy sem lehet reménye semmi
hez. Az apja soha bele nem nyugodnék, hogy az uno
káit ne a pópa keresztelje (elpirult, amikor az apja uno
káira, a maga gyermekeire gondolt), Ferkó meg — itt 
rebbenve vette észre, hogy magában Ferkónak meri ne
vezni — Ferkó meg annyifelé megfordult előkelő udvari 
ember, futár vagy belső micsoda, hogy nem vesz el egy 
egyszerű szerb parasztlányt, ha módos is, ha biró, ha 
hős leánya is.

8.
A legény ezután sűrűn odakötötte a lovát a garád- 

hoz és felelhetett Péró kérdéseire: mi lesz, hogy lesz? 
Mikor indulunk a törökre? Mit csinál a király? Beszél-e 
néha vele?

Azt persze semmi kincsért, talán még a Jelena göm
bölyű két karjáért — válláért se árulta el Tandari, hogy 
bizony, ha néhanapján beszél a királlyal, legfeljebb any- 
nyit mondhat:

j— A nagyasszony kéret, Felséges Uram!
Vagy:
— Melyik lovat parancsolja Felséged? — és ha

sonló, országos fontosságú dolgokat.
Ilyenkor azután Mátyás is nagyon közlékeny, néha 

három-négy szóval is válaszol.
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Egyszer meg éppen tréfás kedvében volt (Szilágyi 
ellenére intézett valamit) és azt kérdezte tőle:

— Ugye szolgám, Ferenc a neved?
— Szolgálatjára Felségednek, jól tetszel tudni.
Nagyot kacagott a király:
— Nem tetszem biz én, csak éppen olyan jó furkó- 

ferkós képed vagyon.
Hogy ők ilyen jó barátok, arról nem beszélt Har

csás Frányó, de ami udvari hirt, pletykát a várban, a 
palotán vagy a tornácon felszedett, azt bizony kiadós, 
bő lében tálalta fel.

Hogy mennyit tud a király, de még folyvást tanul, 
meg ír is, olvas is! Mindenkivel a maga nyelvén beszél 
és hogy János úr, a váradi püspök pirosra kelt képpel 
jött ki a király szobájából, úgy mormogta félhangosan:

— Eddig én voltam a preeeptor, most meg már a 
diákom examinál engem, a lánchordtát!

A derék püspök úr a káromkodásért járó negyven 
pénz büntetést mindjárt oda is adta a kincstartónak, 
csak azt nem mondta megr hogy miért káromkodott.

Ravaszkodott is Ferká, másképpen & ravaszkodott. 
Szénakaszáláskor, Búkor az egész család odaát volt a 
szigetein, átevezett kát 5 is, de úgy kötött ki a fűzek 
alatt, hogy látva se lássa Ferót vagy a fiait. Kicsit lo
pakodva nyitott be a tanyásházba, ahol nagy örömére 
egyedül találta — Deszánkát. Kétszázötven év óta, egész 
Magyarországon talán neki jutott megint először eszébe 
a boszorkányégetés, nem hiába volt szögedi.

Mit volt mit tenni, kiballagott a rétre, még segített 
is gereblyézni, de többet járt a szeme a Jelena hajla- 
dozásán, mint a renden. Mondta is neki Deán:

— Te Harcsás, ha azt hordanók be, amit te ki
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hagysz a gereblye alól, több lenne, mint amit össze
fogsz.

A déli harangszó, a belgrádi nagy nap örökös em
lékeztetője széles e világon, Pérónak is emlékeztetője 
volt. Amig a friss tarhót kanalazták, erősen ránézett a 
magyar legényre.

— Mi lesz a törökkel?
— No bátya, hát azt nem sokat tudom, hogy mi 

lesz, mert jövendőmondó nem vagyok, de azt megmond
hatom, ami van . . .

— Baj?
— Baj.
— Hol?
— Szerbországban.
— Akkor most hallgass, egyél, azután lefekhetsz, 

ha akarsz, amoda az árnyékba vagy segítesz, a bajt 
hagyd estére.

— Hát akkor inkább úgy segítek, hogy lemegyek a 
ladikomhoz, kivetem a hálót, halat fogok vacsorára. Mire 
megjöttök, meg is sütöm vagy főzöm az udvaron.

— Ni, a Harcsás! — évődött a két legény, de Je
lena a szemszögletéből, akárhogy lesütötte is a két sze
mét, mégis úgy látta, hogy a Ferkó kis szőke bajúsza 
sokkal inkább legényes, mint harcsás.

Jó étel a tarhó, pásztorembernek, mezőndolgozó- 
nak üdülés és felfrissülés a savanykásra leoltott juhtej. 
Barna kenyérrel úgy jóllakat a tejfölös sűrű része, mint 
semmi más, a savós zsendicéje pedig akárminél jobban 
elveri a szomjat.

Hát, hogy jó idő legyen holnap, mutatta a tisztára 
kikapart tálat Ferkó a leánynak, aki a hajatövéig pi
rult, mikor értenyúlván, odaért egymáshoz a kezük. Az

32



á két izmos és barna kéz, amely azonban bársonynál lá- 
gyabbart tudna egybeöimulni, ha. . .

Valami ilyesfélét gondolt Uros, mert a szerelmes szi
vével tisztán érezte, megérezte inkább, mint meglátta a 
húga meg a legény közt fonódó lehelletnyi pókhálószá- 
látj de a süvegéhez nyúlván, a kék pántlika annyira fel
izgatta és megmozgatta a lassú gondolkozását, hogy azt 
ifit eltudta gondolni: a pók avval a vékony kis szállal a 
dárazsat is megszorítja, örökös rabul fogja, hát még ha 
az Isten sodor ilyen szálat két sziv közé? Ki tudja azt 
elszakítani, micsoda óriás vagy micsoda vihar?

*

Naplemente után körülülte a család a szabad tüzet. 
A pap is átjött a halszagra, a szomszédok közül is oda
telepedett néhány a közeibe esti beszélgetésre.

Mikor az utolsó falatot is lekaparták a nyársakról, 
mikor már körüljárt a könnyű szigeti borral a csobolyó, 
akkor elmondta Ferkó, amit t&idott. Amit igazán tudott.

Brankovics fiai összevesztek, mert mindegyik ural
kodni akart, de az öregasszony a vak Grgát pártolta 
(»Verje meg az Isten, aki megvakittatta«, mormogta Pé
ró.) Igen ám, de a legfiatalabb Brankovies-fi, a Láíó, 
nem akart ebbe belenyugodni, merthogy mindkét bátyja 
vak, hogy vezessenek azok sereget. Hiveket gyűjtött, föl
támadt ellenük. Grga a szultánhoz szaladt, nem akar 
semmit, csak holtig váló békés tartást. Sztipán meg Di- 
bárba vitette magát Kasztriótához, most hát jöhetett 
Lázó a fejedelmi székbe. Csakhogy az anyja azt mondta 
neki: »mani se sinko«, apádnak az volt a végakarata, hogy 
én parancsoljak, amig élek. Lázó úgy tett, mint aki be
lenyugszik az anyja szavába, de titokban mérget kevert 
az ételébe, igy pusztult el a fia gyilkos kezétől Lazare-
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vics Sztipán özvegye. Ez még mind tavaly történt, de 
Lázó se sokáig élvezhette az uralkodást, mert tavaszra 
ő is meghalt. Most nincs más Brankovics, mint Ilona 
meg az ura, Tomasevics.

Lehamvadt a tűz, hűvös szelet hozott a koranyári 
éjfél, nedves párázatot lehelt a föld és koránkéit szú
nyogok rajban támadtak a Duna felől, de a társaság 
nem mozdult, mozdulatlanul ülve hallgatta Ferkót. Még 
a máskor bőbeszédű pap se szólott közbe, még a vén 
Szremác Márkó se mondta, hogy gyerekkorában hallott 
már ilyesmit. Nehéz szóval, magábafojtott indulattal 
kérdezte végre Risztics:

— Hát most mi lesz?
— Most az lesz, hogy Mohamed magának követeli 

Szerbiát, mert az igazi fejedelmet ő tartja a maga udva
rában, de a pápa is kitalálta, hogy most már neki van 
jussa az országra . . .

— Hát Mátyás?
— Mátyás talán Tomasevicset akarná, hogy egy 

királya legyen Szerbiának meg Boszniának, de még nem 
tudom, hogy mi lesz, mert az urak nem akarják, hogy 
beleelegyedjék. Azt mondják, fiatal még erre. . .

Megint csend lett, lassan, elgondolkodva emésztették 
a hallottakat. A fiatalok nem mertek, az öregek nem 
bírtak szót ejteni. Végre is, Péró mondta ki a vélemé
nyét:

— Uj szita a gazdád, szögön tartják, hogy ne 
kopjék.

Fölkelt, minden szó nélkül az eresz alá ment és 
hanyatt feküdt a lócán.

*
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Alig derengett, mikor Uros megnyikorgatta a kút- 
gémet, a lovait itatta. Ferkó talpra ugí*ott, de akkorára 
a gazda is felneszeit a lócán.

— Jó reggelt, csika Péró, hogy aludtál?
— Nem aludtam, testvér, vagy csak naigyon ke

veset.
— Hát?
— Kergettem az állmomat.

9.
Arattak. Néhány nap hijján itt volt már Péter-Pál, 

de különösen a halványszőke árpavetés olyan érett volt, 
zizegős és kipattanószemű, hogy bizony le kellett akasz
tani a kaszát és kiélesiteni a sarlót, vágni kellett az éle
tet. A Risztics-család erre az időre egészen szigetlakó 
lett, a lovakat, teheneket is átkompozták, csak az ajtó 
•előtt keresztbe fektetett seprő őrizte a házat.

Vidám volt ilyenkor a szigeti élet, akármilyen ke
mény volt a nappali munka. Itt is, amott is jóbarátok 
vagy jó szomszédok vágták a rendet, rakták a kévét, 
este azután összegyűltek valamelyik szabad térségen kö
zös tűz körül, guzlica került elő vagy duda és amig az 
öregebbje csendesen beszélgetett, a fiatalság egyre szi- 
lajabb, szélesebben és szélesebben forgó kólóban kapasz
kodott össze. Sokáig persze nem tarthatott se a tánc, se 
a beszélgetés, mert pitymallatkor megint csak oda kel
lett állni a táblába, akinek még maradt lábon is.

Riszticsék úgy számitották, hogy hárman két nap 
alatt levágják, összerakják, de bizony három nap alatt 
se lettek készen, még mindig maradt egy jókora szögel
let, annyira megdőlt a vetés, hogy jobbára csak a sarló
val lehetett dolgozni.
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Éppen ennek a harmadik napnak az estéjén azt 
mondja Szremác Gyúró, a Márkó bácsi kisebbik unokája:

— Akinek üzenni valója van a városba, szóljon, 
mert jókor reggel átmegyek.

— Hát már nem birom tovább, be kell vinnem azt 
a gyertyát Szent Demeternek, mert addig le nem mú
lik rólam a gonosz.

— Miféle gonosz?
— A rossz ördög, aki, ahogy elalszom este, kan

tárt vet a fejemre, hámot rak a mellemre, oldalamra, 
egész éjjel húzatja vélem a nehéz szekerét, amelyiken a 
lelkeket szállítja a pokolba.

— Alom ez, hallod-e!
— Hátha álom, :*kkor nem tudom, miért vagyok 

fáradtabb meg izzadtabb, mint amikor egésznapi miunka 
után esté lefekszem.

Közbeszólt egy öregasszony, mert ilyenkor szabad 
igazán a szavuk.

— Hát én azt mondom, hogy más annak az orvos
sága . . .  Hiszen az a gyertya nem árt, ámbátor inkább 
csak magtalanság ellen való a Szent Demeter közben
járása, azt is inkább asszonyok szokták keresni, de hát 
azért nem árt, ha már egyszer fölfogadtad, vidd el, ne
hogy megharagudjék a Szent. De a te bajodra más az ír.

— Mondja már Anica néni!?
— Hát fiam, mielőtt elalszol, de éppen egy perccel, 

mielőtt elalszol, háromszor vess keresztet. Egyszer ren
desen, azután csak a homlokodra, utoljára csak a mel
ledre, a hátadra meg köss egy kis zacskóban szentelt 
pemétfűvirágot. Ettől elijed az ördög, én mondom.

— Köszönöm a tanácsot, meg is fogadom, de azért 
reggel mégis átmegyek. Pemétfüvet is keresni kéne.
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— Hát azt ne sokat keresgélj, eredj el a mi házunk
hoz, a kiskert sarkában terem elég. De ha még nem vi
rágzik, szólj a menyemnek, adjon a tavalyiból. Az még 
jobb is lesz, mert nem a mi papunk, hanem a vándor- 
kalugyer szentelte meg. Ott van egy kis zacskóban, egy 
kék meg fehér zacskóban, az ikon mellett felakasztva. 
Ftetszögön. Mert a vasszög elveszi az erejét.

— Én se kaszálok holnap — mondja Périn Nenád 
■— rossz jelet kaptam.

— No?
— No?
— Egész estefelé egy öklömnyi varazsbéka ugrott 

át ú kaszámon, mind elvette az élét egyszeribe —
— Rossz je l. . .
— Az a legrosszabb, hogy hiába fenné utána az em

ber a kassát, annál életlenebb lesz, amig szakasztott an
nak a békának a hájával meg nem keni.

— Biz ez úgy van — bplongattak az emberek. — 
Hát hol a béka?

— Elbújt a földbe, perestem mindenfelé, de nincs. 
Hát ez a baj.

Varázslatok, lelkek, jó és rossz szellemek kerülte  ̂
szóba, mindenki tudott valamit, mindenki mást tudott és 
mindenki hitt abban, amit ő tudott, de abban is, qjftit 
a másik mondott.

— A legnagyobb baj — mondta most az öreg Tri- 
funác — hogy a mi papunk nem tud ráolvasni, meg a 

misén kivül semmit sem tud olvasni, meg írni se. Be
szélte a nagyapám, hogy volt nekünk egy öreg fcalu- 
gyerünk, a? tudott betűket pingálni meg kis ikonokat 
mindenféle bajról. De a? még otthon volt Mitrovicán.
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Ezek a mostaniak, ezek a fiatalok nem tudnak már 
semmit.

— Csak a tizedet szedni! — vetette közbe vala
melyik menyecske.

— No-no, annak a fele vagy kétharmada a kápta
lané — csititotta Péró a menyecske szavára hangosan 
helyeslő méltatlankodást.

— Dehát, csika Péró — kérdezte most az idősebbik 
Szremác unoka — maga biró, törvényismerő ember, ka
tona is volt, sokat tud, amihez mi buták vagyunk, hát 
azt mondja meg csika Péró, mi közünk nekünk a kápta
lanhoz vagy a káptalannak mihozzánk, mikor mi pravo
szlávok vagyunk, a káptalan meg nyugati hitű.

— Hát az a közünk van hozzá fiam, hogy ez az 
egész sziget a káptalané, meg a dunai rév, meg a malom
jog, meg a halászat, mind a káptalané, egészen az apá
cák szigetének a felső csücskéig. Mikor a Lázárevics 
Sztipán barátja, a császár idehozta apáinkat, akkor csak 
úgy engedtek ide a papok, ha a tizedet nekik fizetjük. 
Még azt is akarták, hogy vasárnap az ő templomukba 
járjunk. Mikor aztán hozattunk magunknak mifajtánk
ból való papot, akkor a tized felét annak engedték át, 
de ahelyett harminc fuvart állit minden évben a község. 
Most van vagy húsz éve, örökbe megváltottuk a fuvart, 
amikor a magyar templomhoz követ, fát mind mi hord
tuk, a zsindelyt mi faragtuk.

— Minek azoknak az a sok pénz, gabona, jószág?
— Annak, hogy ha veszedelem van, akkor a király 

szavára minden főpap, püspök meg káptalan annyi ka
tonát állit, amennyi törvény szerint dukál.

Oszlófélben volt a társaság, alig néhányan maradr 
tak még, ám egyszerre mintha a sötétből sűrűsödött
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volna eleven alakká, Vargyas öregbiró lépett a tűzhöz. 
Szerették és tisztelték, amit már azzal is megmutattak, 
hogy még a félig szendergők is fel/ugráltak, körülfogták.

— Mi újság? Mi baj? Miért jött kegyelmed?
A szép szál ember kétfelé sodorta a deresedo baj

szát, a gombos biróbotot lenyomta a földre, úgy tá
maszkodott rá az öklével:

— Háború.
Se a szerb, se a magyar nem kíváncsiskodó, de erre 

mindnyájából kipattant a kérdés:
— Hol? Merre? Kire?
A biró lassú mozdulattal emelte fel a kezét, úgy 

mutatott délre, nyugatra, délkeletre és azután hosszan, 
szomorúan északkeletre. A szerb férfiak némán és meg
értőén követték szemükkel a jelölt irányokat: dél a tö
rök, nyugat a német, délkelet a rakoncátlankodó oláh 
vajda, de bámuló kérdéssé vált a tekintetük, mikor az 
utolsó mozdulatot tette a biró. Lemondó fájdalom réz- 
gett a szavában és keserű bosszúság:

— Ott Vác ég!
— Vác.
— Vác. Fentről, a városból tisztán látni, lehet, hogy 

innen is, a kiserdő mögül.
Néhányan odaszaladtak, alig volt pár száz ölnyire 

a nyárfás mögött a Duna bal ága. Onnan azután har
sány kiáltással feleltek vissza, hogy bizony ég az, de 
nagyon.

Mindannyian odamentek, szinte hallani lehetett a 
ropogását, érezni a bűzét a tomboló, hatalmas lángok
kal harapózó tűznek. Sok száz ház máglyája, ezernyi 
szegényember hajléka, vagyona, mindene.

— Dzvela munkája — mondta a magyar biró.
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Sokáig álltak hallgatva az emberek, végre Póró 
kérdezte:

— Főbíró uram, most már mondd meg. hova szól a 
parancsolat.

— Vári egy kicsit testvér, hadd sírjon még egy ki
csit a lelkem. Addig menjen valamelyik, élessze fel a 
tüzet amott, mert sokáig tart a mondanivalóm.

*
T&en, tizenketten ültek a tűz körül, lesték a meg

fontolt szavú öreg magyar beszédét.
— Ott kezdem, hogy a németpárti urak a héten 

megkoronázták Fridiiket Újváron. Hát most ez ellen is 
tenni kell, mert mindhiába álltunk két nap a Dunán, 
mindnyájan, az egész ország, hogy most néhány úr pénz
ért, jószágért meg hivatalért megint idegennek, a leg
rosszabb idegennek adjon el bennünket. A ml urunk Má
tyás, hát p parancsol. Parancsolt először is országgyű
lést Szegedre, azután parancsolt egy hadat a Dunántúl 
meg Pozsony alá a német ellen, egy másikat Rosgonyi 
meg Zudar uramék alatt a gyujtogatókra, utoljára pe
dig parancsolta Szilágyi Mihály nagyurunkat déli végek 
kapitányának, sereggel tüstént, mert mozgolódik a kon
tyos.

— Éljen a király! — kiáltotta el hirtelen Péró, ki
esve komor méltóságából. Egyszeriben elfelejtette \ a? 
utóbbi hetek, hónapok lelki kínjait, önmarcangolásait, 
mindent, boldog volt, hogy mehet az ősi ellenség ellen.

— Hát én most azért jöttem éjszaka évadján, mert 
mink is takarítunk, beszéljük meg üstöllést, hogy leszünk.

— Pát a németek meg a szlovákok?
— Win tér olyan kólikát kapott, hogy beszélni se 

lehet vele. Leginkább Fridiikhez menne — kezet csó
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kölni. Most a német polgárokra ne számítsunk, de a 
szlovákokra se, mert azoknak is elment az eszük. Attól 
félnek> hogy Giskráék ellei} viszik őket és elfelejtik, hogy 
éppen az ő fajtájuk szenvedi a legtöbbet tőlük. Zavec 
uram hallgat, de a hallgatása beszél.

— No, akkor itt vagyunk mi.
— Úgy van. Azt tudom, hogy ti a törökség ellen 

akartok, mink meg majd elosztozunk. Egyik felekezet 
az újváriakra, a másik a csehekre. így mindenhova jut 
szentendrei. Két hétre indulás.

Ri<sztics gondolkozott. Az iménti lelkesedése, ami
lyen hirtelen jött, olyan gyorsan higgadt le komoly el
határozássá, erős akarattá.

— Még egy nap az árpa, egy nap a behordás, az
után vasárnap. Hétfőn meg kedden jöhet a rozsbúza, 
szerdán behordás, asztagolás odaát az udvaron. A zabot 
Dean maga is ellátja, addig még van pár hét. A csép- 
lést apránként móvában ellátják a testvérek.

Eddig tartott $ Qzámadástétel.
— Nekünk sürgősebb az utunk. Másik vasárnap 

mise 'után mehetünk, de hol lesz a tábor?
— Úgy gpndolom, egyelőre Szegeden várja a népe

ket Szilágyi urujik. Ha nincs ott, majd megmondják, 
merre tartott.

Néfyányan lekisérték Vargyast a révhez, Péró pedig 
felverte a kisebbik Szremácot a nyögős, verejtékes kín- 
álmából:

— Dusán, majd reggel együtt megyünk haza.
— Csika Péró is a templomba?
— fin fiam majd csak a fegyverkovácshoz, j e 

gyünk haza Szerbiába, a törököt megverni.
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10.
Péró úgy számított, hogy kilencedmagával induL 

Urost is viszi, a nagyobbik fiú hadd miaradjon a család-* 
nál, amúgy se valami harcos természet, csendes, egy
kedvű, igazi juhász, aki még leányra se nézett, se össze 
nem verekedett senkivel. Nagyon az anyja fia.

Reggelre kelve két meglepetés érte a birót. A föl
hívott hét szerb vitéz helyett kilenc erősködött azon* 
hogy de bizony ő megy, Uros azonban, aki az éjjel végig
hallgatta a tanácskozást, ellene szegült az apjának: $ 
a csehek ellen akar menni, majd a magyar csapattal.

Riszticséknél még nem történt meg soha, hogy 
gyermek vagy feleség szembeszálljon a családapával, 
természetes tehát, hogy Péró szemlében egészen érthe
tetlen és felfoghatatlan volt a dolog. Persze nem tudta, 
hogy a fiát nem a rablógarázdálkodás ingerli északra, 
hanem az a remény, hátha arra esik valamerre az a 
Jász-Nagyfalu is. Kérdezni senkitől se merte, de hiába, 
is kérdezte volna, úgyse akadt Szent-Endre mezővárosár 
bán olyan ember, aki ezt meg tudja mondani. Talán még 
az a nagyszakállú, nagyon tudós fehér barát sem, aki 
a lőrinci monostorból eljárt misét mondani a magyarok
nak. Pedig Pál barát — úgy mondják — még írni is tu
dott, amit azonban nagyon kevesen hittek el.

Az apja előbb csendesen próbálta rábeszélni Urost r
— Nézd, nekünk a német nem ellenségünk, a cseh 

meg éppen szláv testvérünk.
— De ezek nem a cseh nemzet vagy nép, ezek kö

zönséges bojnikok.
— Hát neked ehhez semmi közöd sincs, azt végez

zék el a magyar urak, meg a kirabolt szlovákok.
— Azok is testvéreink.
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— Ne feleselj! Igazi testvéreink mégis csak amazok 
odalent, akik közé vissza is mehetnénk, ha kiverjük a 
földünkről a törököt.

— Én nem akarok visszamenni Én itt születtem, ta
lán itt is halok meg. . .

Péró hirtelen méreggel kapta el a karját:
— Itt halsz meg menten a kezem között, elvetemült 

kölyök, ha még egy szót mersz szólni. Velem jössz, mert 
én parancsolom!. . .

Uros érezte, hogy nincs ereje szembeszállni az apjá
val, mert az a kora ellenére is félkézzel összemorzsolná, 
búsan elvonult hát, Péró pedig mérget fújva indult a 
városba, csak alkonyat felé tért vissza a szigetre.

Alig hagyták abba az immár befejezett aratást, 
sűrű, ütemes evezőcsapásokra lett figyelmes a nép. 
Zászlós királyi naszád siklott lefelé a vizen, magas, réz
zel cifrázott kosorrán tárogatós állt, időnként figyelmez
tető hangokat adott szerszámán a szemközt jövő hajók
nak, bárkáknak.

A kis nyárfaerdő csendes öblében kikötött a hajó. 
Sötétben bizonytalanok a vizek, a kormányos nem mert 
az estében Budáig leereszkedni. A hajósnép kiszállt, tü
zet rakott, halat sütött, bort melegitett, beszédbe ele
gyedett az odagyülemlő kiváncsiakkal. Barátságos és vi
dám nép a hajós, még ha egész nap húzta is a dallad- 
zót vagy forgatta a vitorlarudat, de ahogy eleresztheti 
a kötélvéget, el is felejtette.

Péró a kormányossal beszélgetett, egy csinos fiatal 
legény meg Urossal barátkozott. Deán kissé távolabb
ról, fájó sziwel, epekedő vágyakozással nézte a karcsú 
hajót, amely mint hattyú siklik a vizen, simán, neszte
lenül, zsongató ringatással viszi az embert messze ide*-
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gén világokba. A juharnál talán csak a hajókat szerette 
jobban. Nem azokat a lomha, nagytestű, szurokszagú, 
ormótlan jószágokat, amiket roskadozó lovak vagy kor
báccsal hajszolt rabok vontattak, hanem ezeket a ke
cses, finomformájú, karcsú naszádokat, amiken két- 
háromtucatnyi evezővel dolgoztak mindegyik oldalon a 
legények, a fedélzeten fényes rézágyúk állnak és jókedvű 
vizi katonák himbálóznak.

Hajós szeretett volna lenni, ábrándozott arról, mi
lyen jó lenne forgatni a lapátot és úrnak lenni a vizek 
mélységei felett. A tudatlan parasztlegény szivében ata- 
visztikus vágyak keltek életre, a tengerhez törekvő, de 
a tengertől minden oldalon messze elzárt ősök ábránd
képei öltöttek csillogó álomruhát, de ezek az álmok, ezek 
az ábrándképek, ezek a rejtett vágyak és kívánságok 
már a fogantatásnak pillanatában halálra voltak ítélve, 
hiszen meg se merte volna nemhogy mondani, de még 
említeni sem az apjának, hogy mi a szive vágya. Mégis, 
hogy azt látta, az apja nagyon elmélyedt a kormányos
sal, mégis rámerészkedett, hogy odaszóljon az egyik ha
jóslegénynek:

— Bizony jó dolgotok lehet nektek.
A hajós hangosan felkacagott:
— Hát az igaz. Urak vagyunk, nem parancsolunk 

senkinek, oda megyünk, ahová küldenek, azt csináljuk, 
amit rendelnek, azt eszünk, amit adnak.

Dean azután sokáig, napokig és hetekig gondolkoz
hatott és gondolkozott is azon, milyen jó sora van a 
hajóslegénynek.

Az a legényke, aki Urassal tárgyalt, a király sta
fétája volt. Cobor úrnál járt Szerdahelyen, most majd 
lóra száll Pesten, Szolnokra megy, Jászkun-kapitány ő
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kegyelméhez, hogy siettesse a jász-kun hadat a német 
ellen.

Megütötte Uros fülét a jászkun szó, szerette volna 
megkérdezni merre van Nagyfalu, de sokáig tartott a 
habozása, mire kinyögte:

— Mondd, jó staféta uram, merre van az á Ndgy- 
falu?

— Nagyfalu? Hát egy Nagyfalut tudok Biharban.
— Az a Jás»-Nagyfalu ?
— Nem. Arról nem tudok, arra nem jártam, se ke

resztül az utam nem vitt rajta soha. Mi bajod van ne
ked avval?

Hiszen ha Uros elmondhatta volna! Ha ő abból 
akárki fiának is egyetlen szót el mert volna árulni, hogy 
mi baja neki Nagyfaluval. . . !

Semmi, mondta, csak hallottam egyszer emliteni 
ilyen nevű falut.

— Hát lehet, hogy van, de az is lehet, hogy nincs. 
Mert a jászkunoknak sok falvaik vannak.

Tele kétséggel, elérhetetlen szerelemmel, megaláz
kodó beletörődéssel ment lefekvés előtt az apjához:

— Ne haragudj apám, igazad van. Veled megyek 
apám, há akarod.

Péró akkor arra gondolt, hogy sokat ér a családban 
a határozott apai erély.

MÁSODIK FEJEZET.
1.

A Drávát, Tiszát meg a Szávát magábanyelt lomha 
folyam fölött kies dombvidék, pirostetejű házak, mint. 
tányér peremére kúsznak föl a köröskörül dúsan zöldelő 
lankára, az előtérben kietlen kopasz tér, por és sár ki
fogyhatatlan hazája: ez Szmederevó. A szőlő bogyója
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diónyi, illatos és édesebb a méznél, a bora mámorooitó 
és délszaki ingereket rejteget. A festői képet balsarká
ban ormótlan sötét kőhalom csúfítja: a szendrői vár. 
Bástyái mjélyen leépítve a folyam medrébe, sok tornya, 
szegeletbe futó falai sodrást okoznak a csaknem tóvá 
szélesedett tükrös vízben, amely századokon át makacs 
kitartással, néha-néha morajló haraggal, zúgva ostro
molja a gátló falakat.

Tomasevics István, Boszniának és Brankovics Lá
zár halála óta Szerbiának is királya, Szendrőben ült, ott 
fogadta uj országa keleti részének a hódolatát és jólér- 
zésében kinevette azokat, akik riadtan menekültek dél- 
felől azzal, hogy: jön a török.

A dinom-dánom mámorából hiába igyekezett fel
rázni a mulató társaságot Ilona királyné, még a magyar 
urak is, akiket Mátyás küldött Istvánnak, még a ma
gyar urak is lehetetlennek tartották, hogy most támad
jon a török, hogy maga a nagyúr vezeti a sereget!

— Bizonyosan valami portyázó spahi csapat riasz
tott rájuk.

Egy-két napig vigan itták még a minden bajt rózsa
színbe takaró szmederevszkát, azután ki lóra, ki hajóra 
szállt, egyik felekezet ment Belgrádba, a másik át a 
Bánságba. A magyar urak elmentek, Tamásfia István 
király pedig mulatozott a maga uraival fáradhatatlanul 
tovább.

Mint a fölszakitott zsilip mögül bömbölve előretörő 
áradat, úgy zuhogott egyszerre minden oldalról Szendrő- 
re Mohamed hada. Megszólaltak a dombokra vont ret
tenetes ostromágyúk és felvonultak a Dunán a fegyve
resekkel rakott evezős gályák, hogy a víz felől is szo
rosra fogják a fojtogató acélhurkot

*
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2.
Risztics nem találta a hadsereget Szegeden, hanem 

talált egy fenekestől felfordult lázasan készülődő vá
rost. Mátyás országgyűlést hirdetett Szegedre, ezért volt 
drága dolga mindenkinek, ezért főtt száz gondban főbí
rónak, kapitánynak a feje. Akkora sürgés-forgás volt a 
torony alatt, olyan fejetlen kapkodás, hogy talán még 
törvényt tenni se értek volna rá a nemes urak és vitéz 
polgárok, ha éppen valami rossztevő akadt volna a ke- 
2ükbe.

Bokros uram, a legnagyobb halászbokor gazdája, 
városi mester, vadonatúj bárkákba gyűjtögette a java 
halakat fajtánként, hogy parancsolatra meglegyen, ha 
az urak megkivánják. . .  Most jött meg éppen, a gyevi 
révtől hozta be a város porcióját és amig azt válogatná, 
csendesen beszélget az ő szerelmetes atyafiával, a Jul- 
csa néne Ferkójával.

— Éppen egy üyen nagy bajszu harcsát fogtam 
harmadéve Belegrádnál — kiált nagyot a fiú az öreg 
kezében lévő meregetőhálóra mutatva.

— Hyet-e? Ha két leiköd vóna, mind kitönnéd, ak
kor se hinném. Ilyen hal csak a Tiszában teröm mög, 
értödi-e ?!

— Nohát pedig elhihetöd bátyám, mert még most 
is él az az embör, aki velem ögyetömlegösen ötté mög.

Gúnyosan kérdezte Bokros gazda:
— Hol él az, te kótyamiska?
Ferkó méltatlankodva emelte égnek a szemét, de a 

tanuságtételre hivott mennybolt helyett a magas töltés
oldalra esett a tekintete:

— Ahol van-e! Oda nézzön kelmed!
— Hová, te?
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De már akkor Ferkó nem felelt, hanem mint az 
eszeveszett ordított, hadonászott, integetett, amíg azok 
is észrevették. Uros nevetve kiabált:

— Fogtál-e megint harcsát Harcsás Ferkó?
A tizenegy szerb lekövetkezett a víz mellé, ott azu

tán tisztázódott a helyzet, öreg Bokros apó enyhültén 
mondta:

— Halászembörnek születtél te, hallod!? Nem más 
kezelábának, hallod?! na most ugorj a tanyába, cepeld 
ki a nagyobbik bográcsot, ögyünk hát bográcsos halat, 
aztán mondja majd mög ez a jó embör, tudtál-e ilyet ká- 
szólítani abból a pocsolyahalból.

Peró nevetve válaszolt:
— Hát amaz bizonyosan jobban izlétt, pedig csak 

nyárson volt sütve, de már akkor majd égy hete csak a 
hal levit ittuk amúgy nyersen a Szávából.

Ezen hát nevetni köllött, azután amíg a bogrács To
tyogott, ráterült a beszéd a komolyabb dolgokra is.

Most megtudta Péró, hogy Szilágyi a sereggel lê  
ment a határra, erre indult a Bánság felé, bizonyosan 
Temesvárnak megy, onnan a Temes mellett Pancsovára, 
talán épen Szmederevónak.

Tanakodtak. Ferkó, akit a királyhoz küldött Mi- 
hály úr Budára, azon volt, hogy menjenek a Tiszán Vagy 
a Tisza mellett Tételig, onnan Szalánkemén felé Beleg- 
rádba, csakhogy Pérónak ez nagy késedelem volt.

Mire megették a halat, már határozott. Átkelnek itt 
a Tiszán, azután az oroszlámosi monostorban majd meg
tudják, merre kell tovább venniök az utat, hogy elér
jék a hadat.

Búcsúzóul mondta még Ferkónak:

48



— Ha jut időd nézz át hozzánk, mondd, hogy talál- 
, koztunk.

— Lőhet, ha lőhet, majd hozok üzenetöt, mert hogy 
úgy vélöm, visszatérők én is a sereghöz.

Bokros mester halászai egy-kettőre áttették a szent* 
endreieket a szöregi partra, onnan megindultak Orosz
lánosnak, a görög barátok hajléka felé. Fierkó pedig 
megkereste a lovát és nekivágott a {Kiskunságnak.

Forrón égette a nap a vándorok hátát, kút sehol, 
ház, falu messziről se látszott, csak a délibáb incselke
dett velük, mosolygó tündérképek annyiszor csalogatták 
a vágyukat mjeg a képzeletüket, hogy amikor végre tény
leg egy terebélyes fa került az útjukba, csak akkor hit
ték, hogy valóság, amikor már az árnyékában hevertek. 
Vén körtefa állott a pusztaság közepett, ki tudja, mikor 
ki tudja, hogyan került oda valaha a csemetéje, de most 
tizenegy tikkadt ember áldotta az ültetőjét. Kásás-leves 
apró körte szorongott az ágain, nagy része túléretten 
pottyant már le, de a felső ágakon tömött csomókkal in
gerelte a szomjazó ínyeket. A fiatal Müorád biztatás 
nélkül is egy-kettőre fenn termett, jól megrázta a ha
talmas ágakat, valóságos körtezáport zúdított alá. Péró 
rászólt, hogy jöjjön le, elég lesz, de a fiú fenn akart lak- 
mározni, ide kúszott, oda mászott, egy vigyázatlan lé
pésnél egyensúlyt vesztve zuhant le, három-négy öles 
magasságból, esés közben alaposan beleverve testét a 
kiálló emberderéknyi ágakon.

Hányát fekve terült el az égett pázsiton, ijedten sza
ladtak hozzá a többiek, azt hitték, hogy halott. Nagyso
kára ébredezett, de olyan fájdalmakat érzett a dereká
ban, hogy Péró attól félt, eltörte a gerincét. Kinos pró
bálgatások után megállapították, hogy se karja, se lá-
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ba nem tört, de a derekának vagy a hátának komoly ba
ja eshetett.

— Ehol-e, még ellenséget se láttunk, még a sere
get se értük el, már is kidőlt az egyik, dörmögtek az em
berek.

— Jaj apám! jaj, anyám)! — jajongott a sebesült. 
Drága Müicám. sose látlak benneteket többet

— Nem szabad megijedni, — nyugtatta őket Risz
tics, bár ő maga is nagyon aggódott a rossz előjel miatt.

Végre is két kopjából hordszék-félét eszkábáltak, 
úgy vitték a lassacskán megnyugvó fiút Oroszlámosig, 
ahová szerencsére éppen napnyugta előtt érkeztek. Ké
sőbb nem juthattak volna be a zárda udvarára.

Éjfél után hatalmas égiháború döngette az ódon 
falakat, reggel is szakadt még a záporeső, nem lehetett 
elindulni. Milorádot se akarták elhagyni, inkább vártak 
még egy napot.

— Látod, minden rosszat jóra fordithat az isteni 
akarat, mondta másnap reggel Riszticsnek a perjel. Ké
ső éccaka ideértek a csanádi püspök szekerei, azok is 
mennek a sereg után. Milorádot majd fölteszik valame
lyik zabos szekérre.

Tizenhat ökrösszekér táborozott nem messzire a 
kolostortól, nyolc fegyveres lovasember volt a kisérőjük.

Pérónak nem nagyon akarózott Temesvár felé ke
rülni, szerette volna az eredeti tervét betartani, a szeke
resek vezetője meg azon volt, hogy neki az a parancso
lata, ott keresse a vitéz urakat.

— Hát tudod mit, mondta neki végre Péró, várjunk 
még egy napot. A tegnapi eső úgy feláztatta ezt a fe
kete földet, hogy akár valamennyi ökröd bele is szakad, 
ki nem huzzuk a sárból a szekeret, ha egyszer levág.
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Holnapra felszikkad, mehetősebb lesz az út, addigra va
lamelyik embered benyargal Temiesvárra. Estére vissza 
is lehet.

Ebben megállapodtak, így aztán maga a vezető lo
vagolt el egy cimborája kíséretében.

3.
öreg este lett, mire visszatértek, tele rossz hírrel, 

öreg Szilágyi nem fogad szót a királynak, a déli határ 
helyett Erdélynek vitte a sereget Beszterce ellen, csak 
egy kisebb caspatot küldött le Belacrkva irányába. Eb
ben a csapatban vannak a püspök zsoldosai is. Ennél 
azonban a nagyobb baj, a rosszabb hír az volt, hogy Szti- 
pán király átadta Szemendriát a törököknek.. .

Péró most már öklözhette a fejét, miért nem hall
gatott Bokros gazdára Szegeden, miért nem ment egye
nesen Belegrádba, ha már mennie kell, de visszafordul
ni? Ilyen Istenkisértésre még az ő elszántsága se vete
medhetett, hiszen az maga a legnagyobb szerencsétlen
ség.

Először arra gondolt, hogy rézsutirányban levág a 
Tiszához, annak a bal partján mjegy le a Dunáig, de a 
vidéket ismerő szerzetesek csúnyán lebeszélték. Mocsár, 
sás, nád, vad posványok, irdatlan ősbozót állja el az 
utat, a Tiszához csak úgy jut el, ha visszamegy Kérészi- 
túrra. Onnan talán csónakon eléri Becsét és talál utat 
Becskerekre. Legjobb lesz, ha délkeleti irányban Detta 
felé mennek, az út is türhetős, falut is találnak, ahol éj
szakázhassanak.

A szentendreiek kinn aludtak a szekereseknél, hogy 
ne zavarják hajnalban a barátokat, bár azok is korám 
szoktak kelni, de Péró úgy beszélte meg Bálint mester
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rel, hogy amint Göncöl apó hazafelé forditja a rudat, 
elindulnak ők is. Úgy hamarjában éjfél után.

4.

Jász-Nagyfalu, nemes jászkun község piacán le
ütötte a toborzó zászlót Rozgonyi Sebestyén urunk fo
gadó embere. Tíz katona esett a községre, azokat kel
let összeszedni, ha lehet önként jelentkezőkből, ha nem 
lehet, akkor majd személy szerint válogatva.

Vasárnap volt, templomból jött a nép, amely hirte
len körülállta a lobogót és leste, kik lesznek azok, akik el
mennek a szlovákokat megszabadítani a harácsolóktól. Ka
szás Jánosék is ott maradtak. Az öreg a vejével beszél
getett, a másik heti munkát kellett beosztani, az asszony 
a mostoha lányával meg Honnal kissé hátrább maradt, 
a két süvölvény meg a pajtásokkal egészen odafurako- 
dott ahhoz a három vitézhez, akik a katonákat várva a 
bíróval meg esküdttel tanácskoztak.

— Nem lehet már ezekkel a csehekkel, mondja a 
legidősebb katona. Most két hete fölprédálták Hatvant, 
egy héttel előtte Vácot égették hamuvá, nem biztos már 
se az életünk, se vagyonunk, de a legfőbb, hogy elsőb
ben is a templomokat rabolják meg.

— Keresztény emberek?
— Hát én megmondom igazán biró uram, hogy én 

nem tudom, miféle keresztények. Úgy hivják magukat: 
kelyhesek. A prófétájukat vagy micsodájukat még Zsig- 
mond király küldte máglyára.

— Hallottam valamit erről én is, avatkozott most a 
szóba Kaszás. Talán majd plébános urunk többet tud
na, mutatott a templom ajtóra, ahol abban a percben lé
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pett ki a pap. A hatalmas termetű lelkész egyenesen a 
csoportokhoz ment.

— Ki emberei vagytok?
— Rozgonyi Sebestyén nagy urunké meg Zudar 

Simoné.
— Kire mentek?
— A csehekre itt a fölvidéken. Úgy hallom Héder- 

vári László püspök urunk meg Egerből készül majd hoz
zánk a maga hadával.

— Hát a király?
A katona megemelte a süvegét:
— A király a derék haddal Fridrik ellen hadakozik 

majd a szegedi gyülekezet után. De a jászkunok nagy 
részét is arra felé rendelte Palóczi urunkkal.

Lőrinc pap föllépett a toborzóasztalra és beszélni 
kezdett. Nem volt az szokatlan dolog, hiszen a templo
mok faluhelyen olyan szűkek, hogy inkább csak kápol
nák, hát hogy az egész nép hallhassa, a templom terén 
prédikált sok pap. Lőrinc azonban nem szentbeszédet 
tartott, hanem iskolázott most inkább. Ez is szokás volt, 
hogy katekizáljanak istentisztelet után, mert csak így 
tanulhatta meg a nép a vallás elemeit, hiszen iskolák 
nem voltak, az imént divatbajött nyomtatással készült 
könyv még nagyobb és ritkább kincsszámba ment, akár 
a kézzel festett. De olvasni se tudott még a papok jóré
sze sem, kivált a parókiális papság.

Lőrinc a huszitákról beszélt. Erős, kemény szavak
kal ostorozta eretnekségüket, amiért a pápa egyházi 
átok alá vette őket. Vakmerő, elszánt és kegyetlen rab
lóhad ez, amelyet a maga jobb érzésű nemzete is kive
tett magából. Nem a vallás és nem a hazaszeretet vagy 
fajgyűlölet viszi őket kalandjaikra, hanem a zsákmány
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keresés. íme, alig húsz éve, hogy Rozgonyi püspököt a 
maga palotájában támadták meg Egerben, mikor Simon 
úr lengyel vendégeivel mulatott. Szégyene az országnak, 
hogy nem tud szabadulni tőlük, ámbár éppen elég sok
felé kell szakadnia a magyarságnak, ha mindenfelől vé
dekezni akar. A török, a német, Erdély szélén a moldo
vai fejedelem, itt fenn a csehek marják-tépik, de mind
ezzel könnyen meg lehetne birkózni, ha legalább egy
mást nem marcangolnák, ha megszűnne a pártoskodás, 
ha olyan hatalmas urak, mint Gara, Újlaki, a Kanizsák 
meg mások a király miellé állanának. Lám* még a fő
papok is kétfelé huznak, de egyes családok más-más tag
jai is más-más pártfelekezeten vannak.

Átkot, súlyos, kemény átkot mondott most a pap 
a térdeplő sokaság feje fölött, a napsugaras ég alatt 
azokra, akik a haza egysége, a választott király személye 
és a nép akarata ellen áskálódnak és áldást, százszoros 
búcsút hirdetett mindazokra, akik a Szűzmáriás zászló 
alá sorakozva védik a hitet, a hazát meg a királyt.

Sírt a nép és sírt a pap is, amikor végül kijelentette, 
hogy ő se marad el a püspökétől, hanem felköti a kardot 
és maga vezeti a nagyfalusiakat. Fekete Mihály, Kaszás 
Verőn ura, odasugta az apósának:

— Menjünk-e, apámurami?
— Hát vagy én, vagy te, ahogy majd az asszonyok 

akarják.
Kaszás János odaintette a feleségét meg a menyecs

kelányát:
— Úgy gondoltuk Miskával, hogy egyikünk majd 

elmegy, de tik mondjátok meg, melyik. Mert én már 
odajártam néhányszor Hunyadi János dicső nagyurunk-
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kai, értek a fegyverhez, de Miska meg fiatalabb fattyu, 
könnyebben cepeli a cókmókot.

Az asszony nem szólt, gondolkozott. A menyecske 
törte meg füligpirultan a csendet:

— Hát úgy gondolom, most pár hónapra ráérne a 
Miska, aztán mire hazakerül, Mária segedelmével, itt 
lesz a kis Mihály is . . .

— Ámen.
HARMADIK FEJEZET.

1.
Urost a hajnali harmat öntözte fel ájulásából. Ká

bán, nehéz aggyal ébredezett, a válla meg a feje saj- 
gott és nem tudta, hol van. A derengésben még lehe
tetlen volt tájékozódnia, csak az a nyomasztó lelki ér
zése volt. hogy valahol egyedül van, teljesen egyedül, 
nagyon egyedül. . .

Felkönyökölt, neszezett, erőltette a szemét, sehol 
semmi és sehol senki. A gyorsan következő pitymallás- 
ban azután meglátott néhány embert, elfeküdve a fű
ben, kicsit távolabb nádas hajladozott és most kezdett 
emlékezni. Ott van valahol a Temes mocsaras szélén, 
ahol hirtelen rejtekből rohanta meg őket vagy száz lo
vas. őt az egyik fejbecsapta buzogányával, akkor el
esett és elájult, a balvállára meg alighanem patkolat- 
lan török ló taposott. De hát a többi ? Az apja, a szent
endreiek, meg a Csanádi emberek? Amott aluszik né
hány, de hova lettek a szekerek?

Feltápászkodott, friss harmattal megmosta az ar
cát és odament a fekvőkhöz. Két Csanádi szekeres egy
másra borultan — halva, tiz-tizenöt lépésre az idősebb 
Szremác hullája, tőle nem messze Milorád meg az egyik 
csanádi vitéz.
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Gondolkozott. Elmenekültek a többiek vagy fog
ságra vitték őket? A szentendreiek gyalog nem mene
külhettek a spahik elől, de nem is menekültek bizonyo
san, hanem elnyomták őket, foglyul ejtették, a szeke
reket elhajtották. A Csanádi lovasok ki tudja merre fu
tottak, de ez mindegy, ő úgy is az apja után megy. 
Lesz, ahogy lesz, kiszabadítja az apját, csellel, erővel, 
akárhogyan, ha addig él is. Ehhez azonban legelőbb is 
az kellene, hogy megtudja, merre vitték, hova jutott. 
Eszébe jutottak a szekerek, a szekerek nyomán kell el
indulnia . . .  A fegyvereit elszedték a. törökök, egy tö
rött kard csonkjával hamarosan sirt ásott a puha talaj
ba, eltemette, közös sirba fektette első csatája halottjait, 
azután jó későn délelőtt, gondolatokba merülten, fárad
tan és nagyon szomorúan megindult a keréknyomokon
— észak felé. ^Keserűségében nem vette észre, hogy arra 
megy, amerről tegnap jöttek, csak sóhajtozott, sopánko
dott magában, hogy ime egyedül maradt a hazai tizen
egyből.

Igyekezett a Temes medrét követni, amennyire a 
környező mocsár, nádas, bozót engedte, mert azt hitte, 
hogy akkor — amint az apjától hallotta — eljut a Du
nához. A Duna, a kedve©, drága folyó, amelynek a habjai 
talán hazulról hoznak üzenetet. . .

Megéhezett. Az iszákja véletlenül a hátán maradt, 
valószínűleg arra esett, a török nem vette észre. Egy 
magányos fa alá telepedett és falatozás közben egyre 
azon járatta az eszét, hogyan tudhatná meg, hova hur
colták az apját és a társait. Halványan sejtette, hogy 
Szemendriától törhettek át a törökök, valószínű, hogy 
oda is térhettek vissza. Ebben valamennyire megnyugo
dott, mert volt ebben a gondolatban valami vigasztaló.
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Tudta, hogy egy magyar sereg útban van a Duna felé, 
hátha ennek sikerül majd elfoglalnia a várat, kiűzni a 
törököt és megszabadítani a foglyokat. Ezt tudta, de 
azt nem, hogy a magyar csapat alig volt tizedrésze an
nak a török hadnak, amelyik most szanaszét dúl a Bán
ságban és amelyik már szét is verte azt a maroknyi ma
gyart, akit Szilágyi maga helyett otthagyott. Azt se 
tudta, fel se tudta volna talán fogni, hogy Mohamed 
Szmederevó után sorjában elfoglalta a szerbiai várakat 
és városokat, hogy Szerbia nincs többé és hogy kétszáz
ezer szabad szerb családot hajszol rabságra, messze vi
dékre jobbágysorsba a török . . .

Kínzó gondolatai közben is óhajtotta, bár találkoz
nék valakivel, akitől kérdezősködhetik, vagy ami még 
jobban esett volna a szivének, akinek panaszkodhassék. 
Alig múlt tizennyolcéves, félig gyermek még és nagyon, 
nagyon közel volt ahhoz, hogy sírjon.

Felkelt a fa alól, hogy tovább menjen. Most felfi
gyelt, tájékozódni igyekezett és megindult — délnek, iga
zán a Duna felé! Mikor azonban egy ismerős cserjéshez 
ért, zavarodottan nézett körül: erre már járt ő ma. 
Mégis tovább ment egy darabon, végre határozottan fel
ismerte a helyzetet. A mostani helyzetet, azt, hogy az 
iménti pihenőjéről visszafelé indult. Hogy lehet ez? 
Kezdett rájönni, hogy egész nap távolodott a Dunától, 
ahelyett, hogy közelebb ért volna hozzá. Most már biz
tosan tudta, hiszen ma egész nap jobbkéz felől volt a 
Temes, holott tegnap a támadás előtt folyvást a balol
dalukon kanyargott.

Erre a ráébredésre csordultig telt a szive, levetette 
magát a fűbe és sirt, sirt, ahogyan egy romlatlan, egy
szerű fiú sirhat, amikor a rengeteg elhagyott síkságon 
egyedül találja magát, védtelenül, tanácstalanul. . .
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2.
A csata, vagy inkább csak csete-paté, amelyben 

Urost leütötték, rövid volt és kevésbé véres vagy bor
zalmas, mint ahogyan ezt az ájulásából felérzett 
legény elképzelte. Az úttalan mezőn kettesével mentek 
a szekerek, igy is elég hosszú sort alkotva. Előttük 
Bálint mester meg Osatt, az elválhatatlan cimborája 
(akit azután Urps földelt el), mellettük lépkedett Péró. 
A másik hat lovas szanaszét a szekerek mellett, lazára 
eresztett kantárszárral, hogy haraphassanak néha a dús 
fűből a lovak. A szekeresek meg a szerbek ki gyalog, ki 
meg valamelyik szekéren, de gondtalanul beszélgettek 
valamennyien, mikor a füzesből rajtuk ütött a törökség. 
Uros az utolsó szekéren ült, őt érte az első roham. A lo
vascsapat ötven-hatvan főnyi lehetett. A magyarok hir- 
telenében szorosra zárkóztak, a gyalog levők a szekerek 
alá bújtak és a túlsó oldalra kúsztak. így a szerbek Í3, 
kivéve Szremácot meg Milorádot, akik a két elesett ko
csissal fenn szekereztek. A lovasok állták a rohamot, a 
gyalogos Péró ott állt köztük, mig a többiek a szekér
vár mögül nyilaztak az ellenségre.

A rohamban Csatt átdöfött mellel zuhant le a ló
ról, de a törökök is hirtelen visszarántották lovaikat és 
visszavonultak néhány lépésnyire. Ezt az időt használta 
fel Péró, hogy az elesett vitéz helyett maga kapjon a 
nyeregbe és Bálinttal együtt előreszegzett kópjával igy 
várja az újabb támadást. A török csapat, amelyből vérző 
fejjel vagy megnyilazott oldallal vonult félre öt-hat le
gény, most kétfelé oszlott, hogy mig az egyik rész szem
től támad, a másik megkerülje a szekereket. Ilyenfor
mán veszedelmessé vált a helyzet, Bálint hirtelen elkiál
totta a parancsot:

— Be a Temesbe!
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Valamennyien a vizhez rohantak. A lovak is, az em
berek is vizhez szokott jó úszók voltak és mire amazok 
észbe kaptak, már a túlsó oldalon kapaszkodtak a part
ra. Se a török harcos, se a lova nem akarózott fürdeni, 
megelégedtek hát néhány nyílnak a megeresztésével, me
lyek közül az egyik szépen meg is állott Trifunác bá
ránybőr melledzőjében, de húsig nem ért.

Péró csak itt és most vette észre, hogy hiányzik há
rom embere, köztük a fia. Ha Bálint el nem kapja, rohan 
vissza azonvást a gyerekekért, de azután maga is átlátta, 
hogy kár volna teljesen hiába való módon még a maga 
meg a társai életét is kockára tenni. Végre is az egyik 
kocsis ráemlékezett, hogy bizony az Uros gyereket úgy 
vágta fejbe buzogányával az egyik török, hogy menten 
holtan gurult a szekér alá.

A törökök egy része, a nagyobbik rész, gázlót kere
sett a folyón, a többi meg lepányvázott, láthatólag ott 
akartak megpihenni a zsákmány mellett. Bálint jobbnak 
látta az odébbállást, most már tényleg Dettát, Fehér- 
templomot keresve, a keleti irányban és ebbeli buzgósá- 
gában szépen bele is bódorgott embereivel együtt a de- 
liblátói homokba. Volt abban drága dolga bocskomak, 
lónak, de szépen kereshetett volna a fiskus is, ha min
den kéretlen káromkodás után beszedi vala a birságot.

Harmadnapra azután nem volt mit tenni, valahogyan 
megkeresték azt az irányt, amiéiről elindultak és nagy
keservesen megint elvergődtek a Temesig. Péró Trifií- 
nácot maga mellé véve pihenés helyett a fia meg a tár
sai holttestét ment megkeresni, eltemetni, elsiratni. Ott 
pedig, a tett helyén találtak egy frissen hantolt sirt, 
rajta két husángból sással összekötözött keresztet. . .

A buján zöldelő pázsiton se a lába nyomát, se a 
könnyei helyét meg nem lelte Péró annak a fiúnak, akit
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ott hitt alant, a gödör mélyén és akinek a kedvéért szép 
formásra hantolta a kis dombot, ki is rakta gyeptéglá- 
val, meg is öntözte a könnyeivel meg a Temes langy vi
cével, hogy jobban összeforrjon.

3.
Uros Isten ujját, a sors akaratát látta abban, hogy 

kétszer is elvétette az útját és úgy vélekedett, hogy arra 
kell tartania, amerre a láthatatlan erők hajtják. Ment 
Mt, menvést ballagott a Temes jobb partján felfelé. Ahol 
elfáradt, megpihent, ha nagyon eltikkadt, megfiirdött a 
Temesben, ami az ő Dunához szokott szemének, testé
nek pocséta volt csak. Végre beért az első faluba. Ideje 
•volt miár, mert az átalvető egészen laposra fogyott, egyet
len falatnyi ennivaló sem maradt benne.

Csakhogy a várt vendégszeretet helyett üszkös és 
helyenként még füstölgő romok, lakatlan kunyhók om- 
ladékai, szétszórt hullák és elvadult ebek hada fogadta 
a vándort Itt járt a török! Ez volt a névjegye, a hite
lesítő kezevonása.

Buta tyúkok semmivel se törődve kapirgáltak az 
elhagyott udvarokon, kevélykedő kakas nagy fennyen 
kukorékol a szemétdombon, a töröktől utált sertés rö
fögve túr szanaszét, amíg ennivalót talál, nem hiányzik 
â gazdasszonya, aki átütött torokkal vagy kettéhasitott 
koponyával fekszik valahol, ki itt, ki amott, ha ugyan 
a saját disznaja vagy kutyája belé nem falt még.

Ebben az első faluban egy teremtett élő lelket sem 
talált Uros, a másikban összeakadt egy reszkető fejű 
öreggel, aki vinnyogó sirással, ajnározó csucsujgatással 
himbált a kezében egy gyermekhullát. A kis unokalánya 
agyontaposott gyenge testecskéjét babusgatta az életet 
ágérő napfényen, dúdolva neki álomba ringató dajka
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danát. Egy szegény őrült, aki egyedül maradt a falu? 
bán és csak annak köszönhette — ha ugyan volt rajta, 
mit köszönni — nyomorult életét, hogy a török tiszteli, 
és féli a háborodottat

Elkeseredetten, borzongató érzésekkel haladt to
vább, mig olyan helyre nem ért, amelyet elkerült a tö
rök, vagy csak még nem ért eL A jámbor parasztok sem
mit sem tudtak felőle, hogy mi történt a szomszédjukban 
és bizony, amikor Urost hallgatták, nagyon kételkedve: 
néztek rá.

— Egyheti járás ide a Duna, hallod-e?! Hogy jö
hetne ide a török, ugye?

Hiába bizonykodott a fiú, bevitték az udvarházba,, 
a nemesi portára.

»De eadem« nemzetes úr éktelen méregre fakadt:
— Deresre húzatlak, ördögadta fattya, ha ilyen ki

találásokkal rémisztgeted a jobbágyaimat legnagyobb 
robot idején! Ebrudon vitetlek ki a határból, gézengúz, 
kölyke! Nézzétek meg a lapockáját, nincs-e valami bil
log rajta, mert ez bizonyosan hóhér kezéből szökött.. ..

Mikor mondták, hogy nincs rajta jegy, önmagát 
nyugtatta meg:

— . . .  vagy odakerül.
Uros védekezett, magyarázott amennyire lehetett, de 

a nemzetes úr csak pattogott tovább. Végre egy mentő: 
ötlet:

— Nemzetes uram, mondok valamit. Ne sajnáljál, 
lóra ültetni egy legényt, nyargaltassa át kegyelmed a 
szomszéd faluba. Ha nem mondtam igazat, akár nyári
ba huzathatsz.

Egyelőre mindenesetre kalodába került, ott csúfoló- 
dott körüle a falu minden ráérője, de a földesúr mégis 
csak megfogadta a tanácsot, mert Uros látta, amint egy
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siheder legényke elrobogott a folyó partján. Gyorsan, 
vitte a pihent ló a fiút, de még gyorsabban hozta, pár 
takban folyt a tajték a meghajszolt állatról, a legény
nek azonban egy csepp vére az arcában nem maradt, 
zöldessárgára festette a rémület, minden izét vacogtatta, 
rázta a borzadály.

— Gyerünk Temesvárra!
A kiszabadult Uros kapott valami ennivalót, amig 

azt majszolta, látta, milyen kapkodva szedik össze a 
könnyebb drágaságokat, rakják bőrzsákokba, azután a 
hirtelen befogott útikocsira rakják. Nemzetes úr meg 
a családja Temesvárra készültek és ez azt a gondolatot 
érlelte meg benne, hogy odatart ő is.

Mire megebédelt, a nemzetes asszony úgy határo
zott, hogy bizony csak hajnalban induljanak, úgy estére 
beérhetnek, de igy, ki tudhassa, hol kaphatnak éjjeli 
szállást. Leszedték hát a holmit a szekérről, a nemzetes 
úr meg maga elé rendelte Urost:

— No gyerek, hát most mondd el, ki vagy, mi vagy, 
merre csavarogsz?

A fiú elmondott mindent, amit tudott. Nem sok volt, 
de ő még rövidebbre fogta a mondókáját, mert mehet- 
nékje volt nagyon. Füstszag facsargatta az orrát, hulla
bűz émelygette a gyomrát, ösztönös szorongás marko- 
lászta a szivét. Még azt is megmondta, hogy Temesvárra 
indul, hátha ott talál ott olyan magyar sereget, amelyik 
délnek készül. Akkor oda csatlakozik, hogy megkeresse, 
vagy megbosszulja az apját.

A földesúrnak, az egyszerű, kevélykedő, de a jobbá
gyaival egyaránt műveletlen és a parlagi életben osztozó 
(csak a munkában nem!) falusi nemesnek megtetszett 
a fiú.
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— Maradj nálam, pitvaraokot csinálok belőled.
Uros köszönte, de ő nem maradhat.
— Hát maradj reggelig, gyere velünk, majd ráül

tetlek valamelyik vezetéklóra.
Ez már inkább tetszett Urosnak, csak az a korom

szag ne savanyodott volna meg úgy a levegőben, csak 
keselyűvijjogás ne csengett volna a fülében! így hát 
nem és nem, ő indul és végre is kivágta:

— Köszönöm, nemzetes uram, a jóságodat, de én 
sietek.

NEGYEDIK FEJEZET
1.

Szilágyi Mihály bosszút állt Besztercén, leégette a 
várost, amelyik nem akarta grófjául elismerni, de vé
res fejjel hozta vissza seregét Szeben alól, ahol a dacos 
szász polgárok tűzesővel várták a bástyákon.

Szégyenszemre vonult el, nem birt erőt venni a hűt
len városon, pedig előbb be nagyon csúfolta őket.

»Spráng án de Miresch, luf án de Besch.«
Déván várta a gyámfia levele, Mathias Rex üzenete, 

menne azonnal Szegedre. Kedves volt a levél, aminőt öccs 
ír a bátyjának, fiú a nevelőapjának, pártfogolt a pátró- 
nusának, öreg Mihály mégis valami nemszeretem érzés
sel olvasta, valami oroszlánszagot érzett rajta. A kör
mei nyomát legalább is ott látta lelki szemével a tenyér
nyi pergamenlapon. Elment Szegedre, a Maros déli part
ján és ugyanannak a folyónak az északi oldalán pár nap 
múlva vitték vissza rabul Vüágosra.

Szemendria elesett, a bánsági magyar sereget szét
verte a török, Beszterce rommá lett, Szeben triumfált, 
Szilágyi fogoly. Mátyás pedig a nádorra bizva a szegedi 
országgyűlést, sietejtt Belegrádba, a maga tizennyolc
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éves kezébe véve minden gyeplőt, hogy mentse a ment
hetőt.

Nyár dereka volt 1458-ban.
2.

Uros elköszönt a nemesi portától, ahol olyan kel
letlenül fogadták és ahonnan olyan nehezen bocsátották 
útnak. A zsebében az a poltura, amit a ténsasszony 
adott, a hátán a Jelena fonta-szőtte-varrta tarisznya, 
fonatos kalács, foszlós cipó, száraz sonka, friss túró 
benne, az oldalán ajándék-dákos, mellette biztató kotyo- 
gású cinkulacs, igy indult a temesvári útra, amit vala
melyik öreg udvaros magyarázott el neki.

Mikor a sarkából kivetett kapun kilépett, egy le
ányt látott, aki egészen bizonyosan betévedt a házba, 
de aki egészen valószínűleg őreá leselkedett, mert ami
kor hirtelen eléje toppant, a sűrű, selymes haja tövéig 
tűzlángba borult az arca. Alacsony növésű, de karcsú 
és formás kis jószág volt, valamelyik jobbágy növendék
leánya, nem gyermek már, de még nem is nagylány.

— Hát te, szép hugám?
A leány most már elsáppadt, reszkető dadogás, ér

telmetlen szótagok pillettek a duzzadón apró száján.
— Tán tilosban jártál, ezért nem felelsz?
— Fé-fé-félek a töröktől.
— Láttál-e már törököt?
— Egyszer láttam, láncon. De nagyon félek tőle.
— Hát félni lehet, megijedni nem kell. Lehet, hogy 

nem is kerülnek erre, de ha — ne adj Isten — mégis 
mondok egyet: van pincétek?

— Van.
— Hordó is van benne?
— Van.
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— Üsd ki a hordó fenekét, bújjál a hordóba, egy 
nagy vödör bort vigyél magaddal. A hordó elején hagyd 
benn a csapot, ha jön a török, a bort nem bántja, úgy 
mondta apám, de a csapot megereszti, hogy elfolyjon. 
Ha észreveszed, hogy csavarja a csapját, öntsd ki ezt 
a vödör bort, tovább nem keres.

— Oh, hogy az Isten megáldja kegyelmedet!
— Hogy hivnak húgom?
— Svának.
— Miféle Éva?
— Hát Éva. Jobbágynak nincs más neve. Az apám 

Illés, az anyám Kata.
— Ládá-e, tudsz te egész rendesen is beszélni. . .
— Hátha rendes ember kérdez — mosolygott most 

vissza a lány, de a szemét mégis a porba sütötte, a me
leg, puha földlisztbe, amelybe furcsa abrakadabrákat raj
zolt a tétován huzigált formás kis barna lába.

— No hugám, kis Évike, Isten megáldjon.
— Elmégy?
— El ám, de csak most, hogy téged néztelek, ve

led beszéltem, elfelejtettem, merre is induljak Temes
várnak.

— Majd én elvezetlek.
Mint a kis cica, úgy, olyan nesztelen, olyan bájos

könnyen lépdelt a fiú miellett, a jobb karján szakadozott 
volt az egybeszabott paraszti köntös ujja, ahogy for
gatta, emelgette beszédközben, Urosnak sejtelmes fehér
ségek villantak a szemébe és mire kiértek a kurta kis 
faluból, szoruló sziwel gondolt arra, hogy megint el 
kell válnia valakitől, akit megszeretett és akiről még 
azt sem tudja, hol lakik, mert bizony elfelejtette a falu 
nevét megkérdezni
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Egyszerre megállt a leány, egy magános viskóra 
mutatott:

— Az a házunk, gyere oda.
— Most nem mehetek, sietős az utam. Majd vissza

kerülök én még erre, de mondd meg legalább, miféle 
falu ez?

Nagy szemeket meresztett amaz, barna szemében 
annyi gyermekies csodálkozás volt, akár az őzében, 
amely nem érti, miért űzi őt róka, farkas, hiúz, ember 
és minden más fenevad. Éva tekintete nyiltan elárulta, 
hogy neki az ő faluja és abban is a nemesi kúria a 
vüág közepe, soha várost, mi egyebet nem hallott, nem 
látott, vagy ha beszélt is valaki Budáról, Temesvárról, 
mese volt az csak, az óperenciák szélén az üveghegyre 
épített tündérpalota, ami szintén, mese ugyan, de ki 
tudhatja ? Lehet igaz is. Sok csodák vannak . . .

Uros belemelegedett a beszédbe. Elmondta a leány
nak, honnan jön, miket látott, mit szenvedett és mire 
a temesi fűzekhez értek, már rég elfelejtette, hogy a 
falu nevével megint csak adósa maradt Éva.

Odáig kisérte a viz partján, ahonnan már látható 
az a vén diófacsoport, amelyiknek az irányában észak
nak kell fordulnia, ha Temesvárra akar jutni az ember. 
Itt megállt a leány:

— Most arra eredj, azontúl mindig egyenest, hogy 
iregg'el jobbról, délben hátba, estefelé balról érjen a 
napsugár.

Fordulni akart, de a fiú elkapta a vállát:
— Ne siess. Fáradoztál velem, gyere, vacsorázzunk 

együtt, mert azután én egész éjjel megyek, ameddig a 
holdvilág kisér.

— Szereted a holdat?
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— Néha szeretem, néha nem. Amikor olyan mérges
vörösen kel fel, látszik rajta, hogy nem jól aludt, hogy 
ököllel dörgölte ki az álmot a szeméből, akkor félek 
tőle. De amikor szép szeliden, ezüst-mosolygással biztat, 
szinte lekacsint, hogy: ne félj ember, itt a jóbarátod, 
aludj, majd én őrködök, olyankor szeretem és sokszor 
elnézem a Holdembert, aki ott ül a fényes réztálon és 
citorázik.

— Citorázik?
— Az. Citorán halk, selymespuha danákat pönget, 

amikor fölüti fejét a mezei virág, kinyitja kelyhét a 
félős nenyűljhozzám, millió kis bogár táncol a réten, 
boldogan szórja himporát a fűz barkája és odvába búvik 
a buta bagoly, mert azt hiszi, hogy nappal van. A Hold 
a szerelemért van, hiszen minden állat akkor keresi a 
párját, amikor az ő derült arcát érzi maga felett. . .

Uros bőbeszédű lett és mire befejezték az uzsonna
vacsorát, megették azt a néhány szem kék földi szedret, 
amit Éva az ártatlan szemérmetlenséggel felfogott szok
nyájában szedett az árokparton, akkorára félpofával le- 
vigyorgott rájuk a koránkelő hold, akármüyen pukkad
tán tekintett rá vissza a lehunyó nap.

A szomorúfűzek aljában az alig neszező folyócska 
partján háborítatlanul dúskáló selymes fűszőnyegen arra 
ébredtek hirtelen nászuk boldog álompihenőjéből, hogy 
már a hold is elhagyta őket, kelettől megint szürkül az 
ég alja, Napisten felébred és űzi a bitorlókat égi biro
dalmából, amit éjszakára vakmerően elfoglaltak.

Kocsi zörgött el mellettük, négy ló táncolt az úri 
szekér előtt. Két fiatal úr ügetett mögötte. »De eadem« 
nemzetes úr és a családja igyekezett Temesvár felé.

Még egy ölelés, még egy csók és ment a kisleány ha- 
2afelé. Százszor visszanézett, kétszázszor visszaintett, az
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után hirtelen meggondolkodott, apró lábai nyomán még 
a harmatos fű is lobot vetett, úgy szaladt a fiú után, 
sirva-nevetve húzta le utolsó búcsúra.

— Mikor jössz megint Kádárra?
Most tudta már Uros, hol járt (hiszen az uraság 

neve is az), most már volt egy név, egy szó, amiről örök 
életében eszébe jusson, hol és mikor vitt szerelembe Hold
istennő egy tudatlan fiút meg egy jobbágy leányt, aki 
bizony járatosabb volt nála, mert a jobbágy lányok nem 
nagyon szokták megvárni, de nem is nagyon várhatták 
meg, hogy az esküvőjük után szakítsák le őket. Nem 
szokták, mert nem szokhatták. . .

Az úri fogat sebes ügetésben haladt a diófák felé, 
Uros meg a fűzek alatt bandukolt, de hirtelen nagy 
riadás zajgott a fülébe. Egy vaskos nyírfa mögé bújva 
lesett amarra, ahol nyolc-tiz furcsa öltözetű ember fogta 
körül a kocsit és húzta le az úrfiakat a nyeregből. Ja
nicsárok voltak.

Uros a biztos helyről verejtékes homlokkal, lúdbőr- 
ző háttal nézte végig, hogy vetkőztetik a szülők előtt 
meztelenre a fiúkat, gyermekeik előtt a szülőket és bátyi
jaik előtt a két kisleányt. Azután került a kocsira a sor, 
végül a jatagán egy-két villanása elintézte az öregek 
sorsát, — örökre kiűzött belőlük minden szemérmet, szé
gyent és fájdalmat; a fiúk meg a kocsis szijjra kerül
tek, a lányokat sokkal csúnyább sors érte és amikor már 
elhalt a sikoltozó könyörgésük, a szinte vonitásszerű jaj
gatásuk, akkor megint a szekér puha ülésére vetette őket 
a durva janicsármarok és azután megindultak a zsák
mánnyal és a rabokkal nyugatnak, amerre valószínűleg 
a főcsapat táborozott valahol.

Uros, amikor magához tért abból a kábulásból, ami 
elérte, arra gondolt, vissza kell mennie a faluba, meg
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kell mondania, mi történt és figyelmeztetni az embere
ket, hogy vagy készüljenek védekezésre, vagy menekül
jenek. Azt elhatározta magában, hogy ha verekedni kell, 
ott fog maradni, ha azonban a viaskodáshoz nem szo
kott jobbágynép menekedni akar, akkor ő magával vi
szi Évát. Haza, vagy nem, haza nem, de akárhová, mert 
ez csak most jutott eszébe, hogy hiszen ez a gyermek 
még majd anya is lehet. . .

Jó öt vagy hat nyíllövésnyire lehetett a falutól, jól 
látta már ülés házát, Éva otthonát is, de látott egyebet 
is. Lobot vetett a falu sok háza, jajveszékelő nép sza
ladgált tehetetlenül az uccán, Éváék kalyibáját egész 
horda vette körül, nehogy a felgyújtott zsupfedél alól 
valaki kiszökhessék . . .

Józanul itt már nem tehetett semmit. Jó mélyen be
ment a nádasba és egy szárcsafészek mellett lefeküdt 
a parányi szigetre, amit a mocsár terjeszkedő hatalma 
véletlenül szabadon hagyott. Ott búcsúzott attól a nő
től, aki elsőnek tanitotta meg a szerelemre.

A Temes lágy csobogása álomba puhitotta.

ÖTÖDIK FEJEZET
1.

Péró nem akart a Bánságban maradni, nem akart 
visszafordulni északnak, neki török kellett mindenáron. 
Nyolcad magával maradt, megbeszélte a dolgot az em
bereivel. Első hóig vagy karácsonyig akár, ráérnek ha
dakozni, elmennek most Belegrádba, ott beállnak a vár- 
őrségbe.

Barátságosan elbúcsúztak Bálint mestertől, meg a 
többitől, azután megindultak a Temes mellett Pancsova 
felé. Onnan könnyű lesz átjutni a várba.
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Feldúlt, porrá égetett falvak, kifosztott udvarházak, 
temetetlen hullák fölött marakodó keselyűk és farka
sok: ez volt a Temes környékének képe.

Valamelyik elpusztult faluban ebédhez telepedtek. 
Az ennivalót nem is kellett keresni, a sok apró jószág ott 
kapirgált a puszta udvarokon. Egy hatalmas, bozontos 
szőrű fehér komondor kisérte őket már a szomszéd fa
luból, most ez is melléjük ült. Hiába riogatták, ha el is 
szaladt pár lépésnyire, csak visszafordult, odasompoly- 
gott, kért a két beszédes szeme. Péró megsajnálta, ve
tett neki néhány csontot, erre azután egészen hozzáfér
kőzött az eb, törleszkedett és véglegesen hozzászegődött. 
Megszerették, próbálkoztak vele, hogy eltalálják a nevét, 
de az állat nem értette egyik nevet se, végre Trifunác 
ráfogta, hogy legyen Szultán. Az maradt, estefelé már 
meg is fogadta, ha szólították.

Pancsevótól a Duna ellenében ballagtak a várig, de 
sehol nem találtak alkalmatosságot, amin átkeljenek, 
fel kellett menniök Zimonyig, ott azután akadt egy ha
lász, aki felvette őket. De nem Belegrádba, hanem Zi- 
monyba vitte őket. így is jó volt, megint városba jutot
tak, megpihentek és körülnézhettek, mert itt volt mit 
nézni. . .  Sürgés, nyüzsgés, csapatok jövése-menése, csak 
egyelőre olyan csapat nem jött, amelyikhez csatlakozhat
tak volna. Csupa lovasok voltak, meg pattantyúsok.

Másnap, harmadnap elúnta a dolgot Péró.
— Gyertek, lemegyünk a Szávához, ott majd akad 

ladik vagy talán komp is, azon átmegyünk.
Hát persze, hogy volt ott ladik is, komp is, hiszen 

ezen jártak a hadak túl meg vissza, igy hát hamarosan 
ott álltak szerb földön. Péró sokadszor, a többi most elő
ször és ezért nagy áhítattal, szent és meleg illetődöttség- 
gel léptek a komp dobogójáról a szárazra. Csodát vártak^
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valami különöset, azt gondolták, hogy egészen más vi
lágba érnek és kis csalatkozás lopózott a szivekbe, ami
kor azt látták, hogy a sár itt is mocskos, a por szürke 
és mindent belep, a füvek zöldek, ahol a nap le nem per
zselte és a hegyekről hűs szellőt hajtanak a bólongató 
fák.

De tiszta forrásviz fakadt a hegyoldalban, rigó fü
tyült a berekben és nádiveréb sípolt a kiöntés sűrűjé
ben, amely felett fellegesen rajzott a szúnyog. Felhúzódr 
tak a domboldalra, nézték az összefolyó két nagy vizet 
és a messze északról odakéklő Fruska Gorát. Otthon 
érezték magukat, boldogok voltak és elégedettek.

#
Otthon érezték magukat, boldogok voltak és elége

dettek — reggelig, amikor végre beballagtak a vár nyi
tott kapuján. Akkorig nem is nagyon beszéltek senki
vel, ott tanyáztak a Száva felett lankásodó topcsideri 
domb oldalán, kristálytiszta jeges forrás tövén, aminek 
az itala jobban esett akármi bornál. Melegen tűzött rá
juk a búcsúzó nap egészen legvégső sugaráig és a haj
nal első sugara már őket kereste, őket érte.

Péró a városon vezette végig az ő hét megmaradt 
emberét a vár felső kapujához, onnan be a belső ud
varra, ahol kettős őrök őrizték a fényesre pucolt réz
csöveket, a bömbölő csatakigyókat és mellettük a gúlák
ba rakott vas- meg kőgolyóbisokat.

Bizony toprongyos volt a nyolc szerb, testi ruhájuk 
szennyes, bocskoruk foszladozó, fegyverük rozsdás, a lé
pésük az éjszakai pihenő után is roskadt, de láng lobo
gott a szemükben, lelkesedés tüzelte a szivüket és hősi 
elszánások lángoltak egyszerű leikeikben.

— Kik vagytok, mit akartok? — igy egy soványas 
arcú, egyszerű ruházatú cingárka.
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— Vámagy urunkat keressük — feleü Péró — mu
tasd meg, merre van.

— Avval márna nem beszélsz bátya, mondd el ne
kem a panaszod, majd én szólok vele.

Bizalmatlanul nézett Péró a legényre, rozsdaszínű 
a haja (vörösember egy se jó!). Se szakálla, se bajúsza, 
a szája széles, az orra hosszú, nem; sokat hitt neki, de 
a szeméből biztatás és szeretet sugárzott, okos megér
tés, hűség és megnyugvást keltő bizalom, igy hát las
san mégiscsak beszélni kezdett Péró:

— Nem tudom ki vagy úrfi, talán valami belső emp 
bere várnagy urunknak.. .?

Amaz ráintett.
— Hát én Péró Risztics vagyok Szent-Endréről, Bu

da mellől, ezek tíieg odavalósi szerb testvéreim.
— Pa onda govori srpski!

Kicsit idegenesen, horvátosan vagy szlovákosan ejtette 
a szót (csak a született szerb tanulja meg az igazi hang
hordozást), mégis nagyot dobbant a Péróék nyolc szive 
. . .  hazai földön, az ősök szülőhelyén, az ősök szaván 
beszéljenek, azt mondja ez a magyar fiatalember: erre 
a biztatásra aztán meg is eredt a nyelvük, hogy amig 
Péró egy szemvillanással csendre nem intette őket, be
szélt valamennyi. Akkor azután Péró szépen rendben el
mondott mindent az indulástól a csalódásokon, a teme&- 
parti hajcihón, Uros meg a másik kettő elestén folytatva 
egészen addig, hogy ők, ha már kijöttek hazulról, törököt 
akarnak vágni, most hát beszegődnének a télig a vár
őrségbe.

— No apám — mondja neki a fiatal — ide most 
rosszkor jöttél, mert éppen tegnap kötötték meg a fegy
verszünetet a törökkel. Ezen az őszön már nem nagyon 
lesz verekedés.
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Péró elkeseredetten veregette a bocskora orrát a 
dákos nyelével:

— Hát mink most?
— Tik barátom, szépen elballagtok haza, vagy fel

keresitek a dunántúli sereget, avval elmentek a németre.
— A némettel nincs bajunk semmi, intézze el vele 

a dolgát a király.
— Jól van lelkem, de ehhez is emberre van szük

sége a királynak.
— Hát ez az ő dolga. Mi csak a török ellen jöttünk, 

ha most szégyenszemre hazamegyünk, senki le nem veL 
szi rólunk a gyalázatot, hogy jóformán nem is láttuk 
az ellenséget, mégis elvesztettünk három fiatalt.

Az ember gondolkozott.
— Hm! Hm!
— Nézd, jó embernek látszol, beszélj a várnaggyal, 

vegyen be minket a seregébe. . .  Úgy is tudni való, hogy 
a török nem tartja a szavát, pár hétig nyugton lesz, az
után megint itt fog portyázni, rabolni meg gyújtogatni 
-az orrotok előtt. Vidi tyes bre.

Egy öregebb vitéz, előkelőforma ember közeledett 
messziről. A fiatal odaintett neki, hogy maradjon távo
labb.

— Talán a várnagy őkegyelme? — kérdezte Péró.
— Nem — feleli a fiatal — egy budai ember. Nem 

tudom, mit háborgatnak folyton, már kedvére nem is be
szélhet az ember.

— Hát most elmégy?
— Látod, hivnak. De ne haragudj, jó ember, majd 

tüstént beszélek a várnaggyal is. Amoda szemben a 
ionyha, menjetek oda, kérjetek egy tányér levest.

— De nem adnak ám.
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— Csak menjetek, ha mondom, ott várjátok az üze
netem. Vagy lehet az is, hogy magam is odajutok ké
sőbbet.

A fiatalemberke sorba kezelt velük, azután megin
dult fel a palotára. Péróék azonban még sokáig tanakod
tak, odamenjenek-e a konyhára. Isten őrizz attól a szé
gyentől, hogy koldulóknak nézze őket valamelyik kuk
ta vagy micsoda. De meg el is vette az étvágyukat az„ 
amit a fiataltól hallottak: nem lesz csata, fegyvernyug
vás van, menjetek haza. . .  Ez bántotta őket nagyon, 
különösen Péró szivét szorongatta a megnevezhetetlen 
fájdalom, hogy a reá bizott lelkekből íme elherdált hár
mat és ahol-e, semmiből semmi. . .

Egy szurtos legény szaladt hozzájuk:
— Gyertek a konyhára, parancsunk van, hogy enni 

kapjatok.
— Kitől van a parancs?
— Tudom is én. A parancs az parancs, akárkitől 

van, meg kell fogadni.
Levest kaptak meg tarhonyáshust. Jó volt, elég volt,, 

bor is akadt hozzá. Péró nagy darab velőset halászott 
ki a tálból, éppen akkor toppant be hozzájuk valami 
udvari léhütő.

— Melyik a szentendrei Péró?
— Je sam!
— Nohát ember, burokban születtél. Ehol-e tizenkét 

arany. Minden emberednek egy, az elesett családjainak 
is egy-egy, neked magadnak kettő.

— Arany? ki adta ezt, miért, hogyan?
— Ne komédiázz bátya, mintha nem tudnád, hogy* 

a király küldi.
— A király?
Elnevette magát a belső ember.
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— Hiszen ott beszéltetek vele félórát az udvaron*.
Bizony elejtette Péró a velőskoncot kenyerestől, azt

fölkapta a Szultán, a gazdája meg leemelte a süvegéti
— Nek’ ga Bog szacsuva!
Az a golyhó Nenádovics, a Milivoj, akit csak a ret

tentő nagy ereje miatt hozott magával Péró, mert más
kép buszma ember volt nagyon, egyre a kezét nézegette,, 
hogy ő avval a nagy darab tenyerével átfogta a király 
kezét. . .  ! Ha valaki sokat beszél neki, hamarosan el
hiszi, hogy álom az egész.

*
Majd napszálltig ott lesték szerbjeink Mátyást a 

várudvaron, de bizony nem láttak belőle se aznap, se 
később, sokáig, még csak egy félrevetődött árnyékot* 
sem. Kapuzáráskor mondta nekik az őrtálló baltás:

— Még délelőtt lement a vizikapun, vidrát les oda
át a láposban.

Péróéknak ki kellett menniök a várból, se barát, se 
idegen nem maradhatott éjszakára, aki nem volt várbeli.

A szávaparti halászházak körül kerestek éjszakára 
szállást, de mikor beléptek az egyik csárda ivójába, csak 
eléjük ugrik egy ismeretlen ismerős:

— Hahó ti szentendreiek! idegyertek hozzám!
A feje a süveg alatt bepólyálva, de a ruhája uras, 

a lábán sarkantyus sarú, az övében széles kés, a vállán 
posztózeke.

Hosszú és rejtelmes mesét mondott az örvendező 
szerbeknek. Itt járt Mátyásnál, beszélt is vele tegnap, el
mondta neki Sztipán király üzenetét, hogy most támad
ják együtt hátba a törököt, amikor az minden erejével 
Kasztrióta ellen fordult, de hiába: fiatalembernek, in
kább még csak gyereknek bolondokon jár a feje, hogy a
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most nem bántja a törököt, neki a korona kell, az a leg
főbb gondja, hogy azt elvegye Fridrichtől. . .

Amilyen dühös, erőszakos ember a Tomasevics, ké
pes lenne őt Jajce piacán karóba huzatni, amiért nem 
birta Mátyást rábeszélni a háborúra, inkább vissza se 
megy. Két barátjával — úgy gondolják, hogy összesze- 
delőzködnek tizen-tizenöten, kimennek a Sumadia erde
ibe, rálesnek a portyázó törökségre, ahol lehet rajta 
ütnek, zsákmány is lesz bőven, a kontyos is pusztul tőle.

Ez a gondolat megtetszett Pérónak. Háború nélkül 
is hadakozni lehet, megbosszulhatja a fiát meg a tár
sait, karácsonyra talán bő zsákmánnyal, gazdagon me
llet haza a családjához. Az egyszer sem jutott az eszé
be, hogy amit Jóvó akar, az tulajdonképen egy cseppet 
sem jobb, mint amit a törökök csinálnak, vagyis közön
séges rablás, csak épen ők nem közvetlenül a néptől, 
hanem a rablóktól akarják elrabolni a rablott holmit, 
anélkül, hogy arra gondolnának, hogy azt vissza kelle
ne adni az igazi gazdának. . .  Jóvó egy szóval se hivta 
•őket, de éppen ebben volt a dolognak az ingere és reg
gelre kelve maguk a szerbek ajánlkoztak föl. Jóvó lesz 
a vezér, de Péró az alvezér. Csak azt kötötték ki, hogy 
most ne vegyenek föl másokat és valami halvány sej
téssel, összebeszélés nélkül is egyakarattal elhallgatták 
a királytól kapott aranyakat.

Péró úgy számitott, hogy karácsonyra haza megy, 
zsákmánnyal vagy dicsőséggel, kielégített bosszúval, de 
hát ember tervez, sokszor azonban nem az Isten, hanem 
a sátán végez.

2.
Hédervári László egri püspök nagy erélyességgel in

dult át Gömörbe, ahol Rimaszombat várát - városát
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akarta elsőnek megtisztítani a huszitáktól. Derék hada 
élén ő maga állott, jobboldalról azonban igyekezett ma
gát minden támadás felől biztosítani, nehogy a tornai 
vagy ujmegyei városokból meglephessék. Ezért egy ki
sebb, de meglehetősen erős sereget indított a kassai út
ra, azzal a paranccsal, keressék az érintkezést Rozgonyi 
Sebestyén balszárnyával, esetleg Zudar Simonnal. Ebben 
a csapatban volt Lőrinc pap a nagyfalusiakkal, akik 
közül bizony több mint a fele elesett már az első tűz- 
próbánál, Szúrna alatt. Fekete Mihály úgy verekedett, 
mint az oroszlán és olyan éber volt, akár a róka. Peré- 
nyi Antal, a kis csapat vezetője hamarosan észrevette a 
legényt és elismerése jeléül egyre súlyosabb és egyre 
veszélyesebb feladatokra küldte. Mihály emberül meg
felelt a rábízott dolgoknak, úgy hogy amikor száz ki- 
sebb-nagyobb csatározás után Zsolca vívásánál nyilvesz- 
sző fúrta át a combját, akkor a maga szekerén küldte 
be Kassára a premontrei atyákhoz ápolásba.

Itt feküdt Mihály jóval kisasszonynap utánig, addig 
tartott, amig a kassai felcser minden tudományos igye
kezete ellenére lábra tudott állani és kézbe tudta venni 
azt a nehéz pallost, amit egy csehtől vett el és ami most 
a legkedvesebb fegyvere volt.

Sétálgatva fürösztötte a testét-lelkét a hernádvölgyi 
ősz langyos sugaraiban, ragyogásában, üdeségében. A 
szép és nagy város körül kedves ligetek, mosolygó völ
gyek ölén gondozott gyümölcsösök, a Tátra felől türem- 
lő balzsamos levegő, nagyon tetszettek Mihálynak, aki 
nem tudott betelni a nézelődéssel és a mindenfelé kínál
kozó friss források vizével. Álmában sem látott ő még 
ilyent, csak ezen a vonuláson Egertől idáig, azt álmá
ban sem hitte, hogy ilyen gyönyörű is lehet az ősz. A 
tikkadt, kiégett őszi tarló helyett, mai ilyenkor már si-
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Tárrá és kietlenné teszi az alföldet. Itt még többnyire 
áll a zab, hullámzik a tatárka, ermekfejnyi fontos ál
mák mosolyognak az óriás* iákon, ökölnyi aranysár
ga besztercei szilva mint finom hólyagtömlőbe zárt csur
gatott méz, olyan hivogató, olyan édes és illatos.

Mindég derült ég mosolyog a boldogságnak erre a 
szigetére, ahol a nép kedélye is olyan, mint a felette 
tündöklő levegőég: tiszta, átlátszó és kedves. A Hernád- 
tól a Tarca völgyén fel a Szekcsőig: talán sehol olyan 
szép őszök nincsenek, talán sehol annyira epedve, olyan 
ünnepi lélekkel nem várják az őszt, mint itt. Hiszen 
szép a tavasz is, millió virágjával, amikor messziről il
latosak az erdők a piros-zöld szőnyeggé sűrűsödött sza
mócától és a ligetes bozóttá erősödött málna érett gyü
mölcsének a szagától, szép a nyár is, akármüyen rövid 
és gyönyörű, sok örömet rejtő a tél, akármilyen hosszú, 
mégis az ősz a legkedvesebb.

Hosszú vászoncsikok fehéredtek a Hernád partján, 
szorgalmas takácsok pompás lenszövései ragyogtak a 
napon: oda szokott kijárogatni Mihály. Szeretett beszél
getni ezekkel a mindig jókedvű, sok világot bejárt mes
teremberekkel, akik céhük sok szabadalma, a maguk sok 
polgári jussa ellenére sohsem voltak gőgösek, hanem szí
vesek és barátságosak, vendégszeretők és adakozók.

De ha Szent-Mihály tornyában megkondult a vész
harang, akkor a vetélőorsót, a kalapácsot, a saraboló 
kést meg más békés szerszámot a sutba dobták a békés 
kedvükkel együtt, akkor kard, dárda, ijj meg buzogány 
került elő és ment ki-ki a maga kijelölt helyére a bás
tyákra. Nem is sokszor foglalta el ellenség Kassa váro
sát fegyverrel, hanemha csellel vagy árulással.

Készülődött volna már Mihály, haza vagy a táborba, 
de amoda még korai volt a menetel, emide meg későn.
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Nem tudta senki, merre hadakozik László püspök. Any- 
nyit tudtak a kassaiak, hogy Eperjesen Wawra ül, a 
Criskra egyik alvezére és azt is hallották, hogy Bártfán 
Zudar Simon az úr.

Éppen egy héttel Mihály nap előtt lőcsei borkeres
kedők, korcsmárosok jöttek, hogy majd a mihálynapi 
búcsúra érkező hegyaljaiaktól megvásárolják a télire 
való borokat, ezektől hallotta Mihály, hogy Rozgonyi Se
bestyén átkelt a Branyiszkón és most már alighanem 
Eperjes előtt áll. Most hát tudtâ  merre kell mennie és 
most már hiába marasztalták. Csalogatták, várja meg 
még ezt az egy hetet, sohase látott ő még akkora so- 
kadalmat, olyan vidámságot, mint a kassai búcsú, meg 
hát az ő saját nevenapja is akkor lesz, de Mihály ner̂  
maradt, elköszönt a zárdától, elbúcsúzott az újonnan 
szerzett jóbarátaitól és megindult a sóvári úton Eper
jes felé.

3.
Uros, amint bátorságosnak vélte a kimozdulást, 

előjött a füzesből és elhagyva a Temes folyását, a diófa
csoport irányába indult, hogy majd eljusson Temesvár
ra. A diófák alatt ott találta a Kádár-család szétszórt 
holmijának a maradékait, de embert már nem talált, 
még nyomukat sem, széthordták szegényeket a réti far
kasok, bozótbeli rókák. Harmadnap öreg estén vergő
dött be a Hunyadiak városába, de a várőrségen kivül 
semmiféle hadat, átvonuló sereget nem talált. Meg is 
mondták neki, hogy nincs errefelé magyar sereg, Szi
lágyi Szeged alá vitte a maga maradékait, a becskereki 
meg becsei szerb fegyveresek pedig már előbb hazaszé- 
ledtek.

Kiéhezve, lerongyolódottan, borzongató emlékekkel 
a lelkében, keserű fájdalmakkal a szivében, tanácstala

79



nul és fegyver nélkül, üres tarisznyával a hátán és egy 
rézpolturával a zsebében: leült a piactéren, hogy majd 
ott alszik valahogy. Egy füves kis helyet talált, az üres 
szőrtarisznyát a feje alá gyűrte és szanaszét folyó gon
dokkal, amiket sehogyan se tudott egy irányba fogni, 
felbámult a csillagtalan égre, amelyen tunya felhők lóg
tak, várva a láthatatlan jelet, amelyikre majd megindít
ják vizeiket.

Nagyokat, bánatosan mélyeket sóhajtott és jó lett 
volna imádkozni. Az ima enyhet ad a léleknek és megr 
tisztítja az agyat, szétkergeti a sok fájó gondolatot 
és megnyugvást hoz annak, aki szívből és átérezve fo
hászkodik. Felült, levette a süvegét és halkan szótagol
va, a nehéz emlékezésben elmerülve mondta a Miatyán- 
kot és mialatt a két kezét imára kulcsolta tartotta, a 
süveg alatt beleakadt az ujja a bélés foszlásába. Ott 
volt Ilonka pántlikája. Ima végeztével kivette a nyűtt 
kis rongyot, odatette az inge alá a szivére és mélyen,, 
csendesen elaludt.

*
Sűrű bástyákkal körülvett várost látott. Először 

azt hitte, hogy Buda, de ez sokkal kisebb volt, a köze
pén mégis olyan hatalmas templom, amilyen még Budán 
sincs. Meg a másik szélén másik templom. A város alatt 
gyorsan folyó, csevegő patak kristálytiszta vizében ezer- 
meg ezer apró halacska és ő mind ezt egy magas hegyi
ről nézi, ahonnan belátni az alacsonyabb dombra épült 
városkába. A piactéren fából épült medencébe négy su
gárban ömlik valahonnan a víz, fegyveres nép táboroz 
a kút vagy micsoda körül, de túl a városon, pázsitom 
völgyben, egy másik, egy szélesebb patak partján is ka
tonák, sátrak, lovak, ökrös szekerek. Mindezt a hegyol
dalról nézi, a hátát valami furcsa fának veti. Olyan fát
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még soha nem látott, egy földből nőtt sündisznó ez, le
velek helyett hegyes, szurós tűk borítják és olyan ma
gas, olyan egyenes, hogy innen a tövétől nem látja a 
csúcsát. Egy ember ül a patak mentén és hangosan kere
si a nagyfalusiakat. Álmában is érezte, hogy most álmo
dik, ahogy ez sokszor megtörténik az emberrel, de azt 
is megérezte, hogy csendes, kiadós meleg eső veri az ar
cát. Félálmában először könnyekre gondolt, de ahogy sű
rűbb és egyre erősebb lett az esés, kinyitotta a szemét 
és az álmodott szép kép helyett egy kietlen, barátságta
lan teret látott, amelyen itt-ott halványan csillan meg 
valami tócsa a sötétben.

Felült, majd fölkelt, vaktában elindult valami föde
let keresni. A tapogató sötétben jó sokára belevágta a 
fejét egy falba. Itt megnyughatott, nem kellett attól fél
nie, hogy a közeli folyóba botorkál. A kaput kereste va- 
/ahol a falon, el is jutott egy darabig a fal mentén, ak
kor ez hirtelen kiszaladt a ujjai alól. Pár pülanatig ká
bán bámult maga elé, azután jutott eszébe, hogy bizonyá
ra sarokházat fogott. Újra kitapogatta a falat és meg*- 
indult tovább. Pár lépést haladva egy lámpást látott kö
zeledni, pár száz ölnyire, ahogy a sötétben becsülhette. 
A lámpás egy hosszú rúd végén himbálózott, olajos vá
szon mögül terjegetve gyéren pislogó fényecskéjét.

Megállt, bevárta a lámpásos embert. A bakter volt, 
aki alaposan megijedt, ahogy a fiú ráköszönt. Körül
vizsgálta, megtaszigálta az alabárdja nyelével, azután 
nem sok bizalommal invitálta:

— Gyere csak, gyere velem. Tudok én az ilyen jó
fajta vándoroknak való finom, úri szállást.

Megfogta a nyakát, úgy lökdöste maga előtt egye
nesen a városi tömlöcbe. Ott nagy röhögéssel fogadta 
egy három vagy négytagú társaság. Nem láthatta, há-
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nyan vannak és kifélék, a koromsötét, dohos és bűzös 
lyukban kitapogatott egy szögletet, oda leült és várta a 
reggelt, ami soha ilyen nehezen, üyen borzalmasan so
káig nem született még.

A hajnalban beszűrődő gyér vüágosságnál azután 
megnézhette a horkoló társaságot, amelynek az ocsmány 
beszédein émelygett féléjszaka. Egy toprongyos, elva
dult hajú és szakállu öreg, egy egészen fiatal, rosszképű 
legény, egy cifra condrákba bujt, festett arcú nőszemély 
meg egy félkezű, bizonytalankorú férfi. Aludtak. A le
gény álmában is a nő karját fogta, mig a félkezűnek a 
feje ott pihent a leány vagy asszony vagy micsoda 
ölében.

Ahogy megnyilt az ajtó, a poroszlók kiterelték mind 
az ötüket az udvarra. Annak a kapuja zárva.

Szigorú arcú, rosszkedvű úr elé vezették a társasá
gót. A bíró vagy város hadnagya jól ismerhette már 
atnazokat, mert minden teketória nélkül rendelkezett:

— öreg Wondrák, mondd meg mit akarsz inkább: 
ötyen pálcát vagy egy hétig fát hasogatni a városnak?

— Ötven pálcát.
— jóiért te?
— Mert akkor elmehetek utána mindjárt.
— No hát nem úgy lesz. Kapsz huszonötöt, azután 

fát vágsz és ha kész leszel vele, megkapod a másik por
ciót.

Amig két hajdú ott nyomban végre is hajtotta az 
ítélet első részét* addig a biró folytatta:

— Capik, neked már levágattam a félkezed lopás- 
érLMosta bal füledre kerül a sor.

Aif̂ lfeejssu mosolygott.
: -r-K Mdt röhögsz ?
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— A balfülemet tavaly nyiratta le a dévai ispán, 
mutatta a hosszú haj alatt a csonkot.

Az ítélkező vállat vont.
— Akkor majd a jobbikat. Nekem egyre megy. Ca- 

pikot vitték a mesterhez, a másik udvarba »nyiratkozni.«
— Cifra Julcsa, neked már megmondtam, hogy be 

ne tedd a lábod a városba. Hogy mertél visszajönni?
Az asszony szapora kelepelést kezdett, de a had

nagy rárivallt:
— Péntekig a pellengérre, tollkoszorúsan, meztele

nül. Pénteken kisöprűztetlek a városból.
A rosszkedvű legény birkát lopott. Félkeze lecsa- 

passék, most csak a bal, mert első eset. Végre Urosra 
került a sor.

— Szentendrei szabad katona vagyok, a csapatom 
mát levágták a törökök a Temes mellett. Egyedül me
nekültem, az éjjel értem ide, a kajátó behozott.

— ,Kinek a seregében voltál?
— Még senkiében, kerestük a hadat. Tizenegyen 

voltunk gyalog, az úton Oroszlámostól a Csanádi püspök 
úr szekereseivel mentünk, meg nyolc lovassal. Bálint úr 
volt a vezető.

— Mind elestek?
Most már részletesebben mondta el a dolgot a le

gény. Úgy, ahogy történt.
— Hát itt most mit akarsz?
— Sereget kerestem, de nincs, elmegyek haza vagy 

lemegyek Szmederevóra az apámat keresni.
— Hát katonának beállnál-e?
— A török ellen be.
— Nem azt kérdeztem. Arra felelj: beállsz-e kato

nának?
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— Hát — be.
Intett az egyik poroszlónak:
— Kisérd be a várba, mondd meg kapitány nagy

uramnak: tiszteltetem, ehol-e egy katona. Mehetsz.
— No, öcsém — mondta útközben a hajdú — nagy 

a szöröncséd, hogy főbíró uramat jókedvében találtad, 
mert rádverette volna az olvasatlant.

— Miért?
— Miért? Mert jussa van hozzá.

4.
Péró új ismerőse, aki Jóvónak nevezte magát, oda

hozta két társát is és megbeszélték együtt a teendőket. 
Jóvó némely fegyverek beszerzése után még az éjjel el
indította a csapatot. Az Avala alján irdatlan erdőkön, 
ember nem járta vízmosásokon vezette őket egyre mé
lyebben Sumadiába. Falut, várost elkerültek, nem tudta 
még akkor, hogy már egész Szerbországban a török az 
úr. Tiznapi barangolás után várost láttak az erdőszél- 
ről. Jóvó otthagyta az embereit, ő majd bemegy, körül
néz, hol vannak, merre vannak törökök. Péró türelmet
lenkedett, nem értette, miért kerülik a lakott helyeket, 
hiszen a szerb testvérek mindenütt boldogan fogadnák, 
támogatnák őket.

De ez egyre csak azt felelte, hogy senkinek sem 
szabad időnap előtt tudnia, mi járatban vannak. Elfe
csegnék az emberek, bajba kerülnének, hiszen fegyver- 
szünet van és se a magyar király, se Tomasevics nem 
tűrnék az ő vállalkozásukat.

— De hiszen Sztipán azért küldött téged, hogy be
széld rá Hunyadit a háborúra.
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— Igen, de ő sem fog egyedül kikezdeni, ahogy ne
kem sem engedné meg, amit most akarunk. Majd, ha 
sok kárt tettünk a törökben, ha már elterjed a vitézsé
günk hire, akkor helyeselni fog már ő is mindent.

Otthagyta őket az erdőszélen, ő maga bement a 
városba, nemrégiben még szerbek büszke fővárosába; 
Nisbe, ahol most félhold díszítette a templom csúcsát 
és kék kaftános janicsár állt őrt a bástyafalakon. Itt 
már levette a köteléket a fejéről, turbánformára csa
varta, úgy ment be a csauszok agájához, Mehmed ibn 
Laspuhoz.

Az aga adott neki egy tömlő bort, meg adott neki 
finom máklevet is, de még egy szamarat is adott, majd 
hazudik felőle valamit a társainak.

Jóvó sajttal, túróval, kenyérrel rakta meg a sza
marat, odaakasztotta a tömlőt is, úgy ment ki az erdő
be, ahol nagy csodálkozással fogadták.

Most remekelt a hazugságban. Először is ittassá
got színlelt, hogy legyen oka nem inni. Azután elmon
dotta, hogy ez a város Paratyin (Nisről tudtak már 
rég, hogy török kézen van), ebben a városban van neki 
egy jóbarátja, Veszelinovics Arzén. Ennek, de csakis 
ennek, elmondta a titkot és Arzén azonnal kijelentette, 
hogy csatlakozni akar. ő adta az élelmet is, bort is. 
Holnap reggel visszamegy a városba, akkor Péró is 
menjen vele, megbeszélni mindent, mert Veszelinovics 
is legalább tiz embert akar toborozni. Péró gyanúja 
még föl sem ébredt, máris boldog, ábrándos álmokba 
fulladt. A két magyarnak külön odasúgta, hogy kinézte 
a leggazdagabb házat a városban, holnap éjjel majd ők 
hárman odalátogatnak. . .
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Közben fogyott a bor, nőtt az álmosság és fogyott, 
egyre fogyott az ébrek száma. A Nisava mentén lap
pangva közeledett húsz janicsár. Jóvó, amikor már mind 
aludtak, elindult a katonák elé. Jó míesszire kellett men
nie és mire visszaért velük, kellemetlen meglepetéssel 
vette észre, hogy csak kilencen vannak a tisztáson. Tri- 
funác félálmában addig hempergett ide-oda, hogy bele
fordult egy sekély árokba. Annak a puha fenekén, a 
vaistag fűszőnyegen aludt azután tovább. A janicsárok 
szijjakkal kötözték össze a foglyokat és mivel azokba 
úgyse lehetett most lelket verni, ők is letelepedtek, tü
zet raktak és mulatva örvendeztek. Hajnalban Trifu- 
nác ébredt fel elsőnek az árokban. Ahogy a fejét ki
emelte, rémülve látta összekötözött társait, amint a hÚ3Z 

janicsár dárdanyéllel költögeti őket. Az állítólagos Jó
vó, turbánoa fejjel, kék janicsár dolmányban, vezényel- 
getett a katonáknak.

A szijjak közt ébiredőknek a düh, a szégyen), a 
megaláztatás, de főleg a vezér árulása csaknem az eszét 
vette. A rettentő erejű Nenádovics egy rántással eltépte 
a karján a szijjat, de a lábán elrántották, azután ret
tenetes ütlegelés közben láncot vertek rá.

A menet elindult és Trifunác egyedül maradt egy 
ellenséggel megrakott ország közepén, vad erdőség szé
lén, egy késsel az övében, kurtanyelű baltával a kezé
ben és egy arannyal, amit nem mert felváltani. Nem is 
volt hol, de még mutogatni se lett volna tanácsos, mert 
nagyon gyanús volt az a paraszt, aki arannyal akart 
volna fizetni. . .

A Nisava partján is szép az ősz. . .
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HATODIK FEJEZET
1.

Vilec a neve sárosiasan, Borkút magyarosan annak 
a dús, szelíd, ligetes erdővel benőtt hegynek, amelynek 
a tövén Branyiszkó felől vezet az út Eperjesre és amely
nek a keleti lankájáról végiglátni az egész, hosszúra 
nyúló várost. Kis tisztás a lanka középrészén, üdítő 
borviz csordogál fenyőháncsból rögtönzött lefolyókán, 
vadrózsa érett bogyója pirosodik köröskörül, áfonya 
kékje nevet és hamvasan Ígérkezik a kökény, akkorára
— majd ha fagy. A makkosban százával játszik a barna 
mókus, fenyőtokot meg mogyorót dobál egymáshoz meg 
a rőzseszedő asszonyokhoz. . .  Köröskörül olyan szin- 
pompában dőzsöl az erdő, hogy festő nem, csak az ősz 
teheti ezt a kaleidoszkópikus zűrzavart, a sárgának, a 
pirosnak és legfőképpen a zöldnek ezt a tékozló orgiá
ját a palettájára, mégis harmónikus, szivet és lelket 
frissítő a kép. Égő vöröstől a halvány, szinte fehérbe
vesző sárgáig és lehelletnyi zöldtől a legvadabb mér
gesig, a feketéskékig és mindenféle liláig változtatják a 
színüket a levelek az őszi vihar előtt, már hervad lige
tük, de még nem lepte be hóval a tél.

A kis tisztáson, ahol négy századév múlva három 
költő kel majd nemes versenyre annak az ihletnek a 
sugallatára, ami ezen a helyen el kell hogy érjen min
den érző szivet, ezen a napfénytől, ózontól járt pázsitos 
kis helyen, bámulva a környezeten és a messze keletre, 
északra, délre nyüó panorámában gyönyörködve tábo
rozott le Lőrinc pap az ő megmaradt nagyfalusi embe
reivel. Bizony, már csak tizennégyen voltak.

A reggeli nap kedveskedő mosolygással ragyogott 
fel hozzájuk, délről széles, derült völgy közepéből fe
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hérlett Sóvár, északra a kanyargó Tarca mellett nyíló 
keskeny völgy felől Sáros várának komor falai kéklet
tek a hajnali gyöngén párázó ködben, keletre mindjárt 
a hegy lábánál ott feküdt Vak Bélának, Ilona királynő
nek magukalapitotta kedves városa: Eperjes.

A monda szerint itt pihent meg orosz hadjárata 
alatt az áldott szivű, gyengelelkű király. Ilona elragad
tatva szemlélte a szelidhajlású dombokat, a susogó er
dőket, a csörgő patakokat, amelyek együtt annyira ha
sonlóvá teszik a vidéket az ő hazájához, szép Sumadiá- 
hoz. őz bukkant fel a tisztás szélén, szarvascsapat vo
nult nagy robajjal a galagonyásban és piciny mókusok 
marokszámra szórták a vaddiót és az erdei mogyorót. 
A királynő nem tudott ellenállni a vágyának, vadászni 
akart és Bellus, a nagybátyja és gyámja (aki volta
képpen uralkodott a nagyon fiatal Béla helyett), ilyen 
kicsinységekben nem akadékoskodott. Lórapattant a 
társaság és ahogy az urak elszéledtek a vad nyomán, 
azonképpen szanaszét kóborolt a gyámoltalan, vak ki
rály mellől a szolgahad is. Béla egyedül maradt a tisz
táson, egyedül, király létére elhagyatottan és bár hal
lotta a forrás csobogását, nem volt, aki egy ital vizet 
hozzon neki, mikor a hév naptól megszomjazva inni 
kért. Ültében jobbra-balra tapogatott, hátha elérné a 
forrást, hát amint keze leér a medvebőrről, amit alája 
terítettek, puha és ülatos szamócát talál.

— Eper! — kiáltja boldog örömmel, keres tovább 
és jó tündére marokszámra nyújtja számára az üditő 
gyümölcsöt, a gyümölcsök ibolyáját.

Mire a vadászok megjöttek, akkorára készen volt 
tervével a király: várost, kulcsos és nemesjogu várost 
alapit ezen a helyen és a város neve legyen Eperjes.
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így mondta el ezt Lőrinc a maga szanaszét bámuló 
atyjafiainak, amig lemutogatott a városra, amely fél- 
mérföld hosszúságban úgy látszott, mintha bástyák kő
ié szorított egyetlen széles ucca lenne. Ennek az uccá- 
nak a közepén van Szent Miklós új temploma és mel
lette a világ nyolcadik csodája: a majdnem negyven- 
-öles harangtorony, amelyet csillogó, felleges csoportok
ban szálldos köröskörül ezernyi galambsereg.

Túl a városon a koporsó szomorú formájával rontja 
a képet a Táborhegy, amelyen szanaszét szórt sátrakban 
tanyázik Aba fia Kecer és Zudar Simon ostromhoz ké
szülő népe, amely éppen csak Rozgonyiékat várja Bra- 
nyiszkó felől, hogy közerővel támadásba kezdjenek.

A tizennégy nagyfalusi volt Rozgonyi előreküldött 
nézőcsapata.

A hegyoldalról pontosan lehetett látni a délelőtti 
naptól megvilágított város minden részét, a bástyákon 
lengő huszita lobogók fehér szövetén a pirospárnára 
festett kelyhet, a falakon járkáló, talpig vasba öltö
zött vigyázókat, a sóvári kapu előtt árkothányó rutén 
parasztokat, akiket korbáccsal serkent valami serkentő, 
az uccán riadtan csoportosuló, ijedten szétrebbenő pol
gárokat és egy hegyes posztókalapu zsidót, akinek a 
fejéről hetyke legyintéssel veri le a kalapot a kereszt 
előtt valami úr. . .  De valami egyebet is látott Lőrinc. 
Azt látta, hogy a Táborhegy felé eső bástyafal árnyé
kában száz meg száz ökrösszekér áll, rakott szekerek, 
valamennyi északnak fordított rúddal. Ez jelent vala
mit, ez azt jelenti, hogy Wavra cselre készül, mert úgy 
Hejtette el az útrakész fuvarját, hogy azokat az ost
romlók ne láthassák. Ugylátszik, gyenge a cseh, szö
késre készül. Lőrinc rendelkezett:
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— Makra, Sánta meg te, János fiam, igyekeztek 
vissza, amerről jöttünk. Ha a sereggel találkoztok, Roz- 
gonyi urunknak vagy akár László püspöknek elmondjá
tok, mit láttatok. Sebesen küldjenek egy erős lestahét- 
hársi útra, de úgy, hogy Sáros várából meg ne lássák. 
Ti ketten, István meg Tarr Ferenc leteszitek a fegyvert, 
csak fejszét visztek meg tarisznyát. Favágó munkások 
vagytok. Szegődésre jöttetek. Loppal odajuttok arra a 
hegyre, amott szemközt. Megkeresitek a vezért, elmond* 
játok, amit láttatok, hallottatok. Azt is, amit én most 
üzenetbe üzentem. Visszajönni nem kell, vagy bevárjuk 
itt a derékhadat, vagy utánnatok megyünk, ha majd 
kell.

Az üzenetvitelből nem lett haszon, mert mire Mak- 
ráék elérték volna Rozgonyiék seregét, akkor az már 
javában harcba állt a Sárosból eléje rontott Giskrával, 
aki igy födözte Wawra elvonulását. Kecer pedig még 
a Kapi alatt álló Zudart akarván bevárni, egymaga 
gyenge volt a támadásra. Wawra és talán kétszáz har
cosa igy vitték el Eperjes minden drágaságát, értékét 
valami háromszáz szekérrel. Amikor túl volt Sároson, 
akkor Giskra is visszahúzódott vihatatlan várába, mely 
uralta az utat JCisszeben, Héthárs felé.

2.
Urost tetőtől talpig fekete drótpáncélba öltöztet

ték, a fejére hegyes sisakot nyomtak, az oldalára egye- 
nesmarkolatú »kétkezes« kardot kötöttek, a kezébe 
tiszafanyelű alabárdot adtak és fizettek neki azonnal, 
kérés nélkül három dénár hópénzt.

— Hát én most már mit csináljak?
— Most beméssz fiam ebbe a házba, itt találod a
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cimboráidat, azokkal majd kimégy a pástra fegyver- 
fogást tanulni és ha kell, majd elmégy a többivel aho
vá a király parancsolja, mert te ezentúl »fekete sereg« 
vagy. öt esztendőre.

— Mennyire?
— öt esztendőre, egy nappal se tovább, ha csak 

netalántán csata nem volna éppen azon a szent napon* 
Mert ott még beleharaphatsz a fűbe, ha nagyon akarod.

Uros tehát »fekete sereg« lett, az első pár száz fel
esküdött vitéz között és megtanulta azt is, hogy mi a 
különbség a mostani meg az eddigi állapotja között. 
Hát csak annyi, hogy eddig szabadharcos volt, akkor 
és oda ment verekedni, ahová és amikor akart, ha meg 
nem akart, ha elúnta, mehetett haza zabot hegyezni 
Szent-Eridrére, ezentúlfogvást pedig, ha el akarná 
hagyni a sereget, akkor elsőbbet is tüzes vassal valami 
akasztófaformát sütnek a lapockájára (F =  fugax), 
kap száz botot és egy esztendőt ül nehéz vasban, de ne
hogy kétségbeessék a jövendő sorsa iránt, ezt az egy 
évet nem számitják bele a szegődött ötbe. Lesz mit 
enni. Második szökésnél azután egész nyilvános pará
déval kerékbe töri valamelyik »mester.« Ennyi az 
egész. Ezért kap egy teljes vasruhát, három dénár hó
pénzt, egy rész zsákmányt, ha akad és király konyhá
ján enni-inni, — ha akad.

Szabad volt, jöhetett, mehetett a várban, a város
ban, amint a napi gyakorlatnak végeszakadt, mégis 
rabnak érezte magát, súlyosabb rabságban tudta ma
gát, mintha a tömlöc falához láncoltatta volna a temes
vári biró. Mert onnan lehet szabadulni, törvény által 
vagy szökve, onnan látott volna még egy reménysuga
rat, hogy megszabadíthatja az apját, innen azonban öt
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révig nincs más útja a menekvésnek, legfeljebb a halál. 
Hát ennek az útnak a kapuja elég gyakran áll tárva 
mostanában. . .

Annyi haszna mégis volt legalább mindennapi szó
rakozás, időmulatós haszna, az, hogy az ország meg a 
világ dolgairól sok mindent megtanult és megtudott.

így tudta meg, hogy a király Szilágyi bebörtönzése 
után elcsapta méltóságából ellenfeleit, a Garák, Újla
kiak, Brebiriek, meg a többinek a hiveit vagy akár őket 
.magukat és a saját barátait tette meg helyükbe, ami 
a Hunyadi-ház, a Hunyadi-király minden lélekzetvételét 
áhitatos rajongással figyelő Temesvárott nagy lelkese
dést keltett.

Petroviosnak hivták a kulcstartót, aki egyben a 
konyhán is parancsoló volt és valamiféle Obrád az a 
szakács, aki a fekete Vitézek leveseit főzte. Ezekkel nagy 
barátságba keveredett Uros, bár sok más szerb is szol
gált a várban. Mind Hunyadi-párti és mind hajlandó 
késhegyig menni, ha valaki azt merné állitani, hogy 
Hunyadi oláh volt. Nem is lehetett, mert akkor Lázó 
meg Lázárevics Sztipán nem tartották volna nemes 
apródul az udvarukban Szibinyánit.

Ezektől a barátaitól tudta meg, hogy Rozgonyi Se
bestyén erdélyi vajda lett és mert most már ott kell 
hagynia a Felvidéket, helyette, illetve a bandériuma he
lyett a fekete sereg első csapatait rendelte az északi se
reghez Guthi Ország Mihály, az új nádorispán.

Sajnálta Temesvárt, a Béga alig mozduló langyos 
vizét, a lippai út ligetes dombjait, de azért ment szíve
sen. Szívesen, mert akkor is menni kellett volna, ha 
nem örömmel teszi, de mert sejtelme sem volt a föld
rajzi fekvésekről, titokban azt remélte, hogy majd a

92



szülővárosán át visz az útja. . .  Még bentebb, a titkok: 
titkainak rejtett szentélyében egy nevet susogott a vá
gya: Jász-Nagyfalu és egy barnapiros kisleány arca 
mosolygott felé. Ilyenkor jó volt azt a kis pántlikát 
elővenni a páncél alól és a homlokát hűsíteni vele. Pe  ̂
dig többnyire még jobban elöntötte tőle a forróság..

3.
A janicsárok jóformán meztelenre vetkőztették ki

lenc foglyukat, mert a kialkudott külön püáfon kivül 
övék volt minden ruha, fegyver, ami zsákmányul esett. 
A fegyvereket alig lehetett használni, a ruhák vánnyad- 
tak voltak és keveset érők, a janicsár urak tehát jog
gal követeltek még a rabok árából vagy váltságdíjából 
is részt. A raboknál talált tizenegy aranyról természet- 
szerű bölcsességgel hallgattak, de mert Pérónál nem 
egyet, hanem ötöt találtak, sejtették, hogy az különb,, 
mint a többi. Figyelmeztették is az agát:

— Ezt a szürkebajúszút ne add el, emberséges aga, 
mert ez valami jelesebb kutya lehet a többi ebek kö
zött. Kérjél váltságot érte.

Mezítláb, egy szál ingben hajtották a foglyokat, 
Drinápolyig.

Két megbízott janicsár meg az aga fekete szolgája 
hajszolták a kilenc rabot a vásárra. Még nem volt egé
szen száz éve annak, hogy Lala-Shálim egynapi ostrom 
után Hadrianos várparancsnok gyávaságából megvette 
a Marica gyöngyét, de már olyan török volt, mintha, 
maga a próféta alapította volna, hiszen három vagy 
négy emberöltőn át Drinápoly volt a padisah székhelye* 
A csarsija sikátoros útvesztői előtt formátlan térségen 
állott a rabvásár. Meztelenül állították ki az árut, hogy-
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a vevő alaposan megnézhesse, mit vesz. Bulgária, Szer
bia, Délmagyarország, Bosznia, Hercegovina, Moldva és 
Görögország, Kisázsia és Lebédia, Egyiptom meg a Kau
kázus ontották az anyagot. Fiatal lányok és őszbebo- 
rult apák, apró gyermekek és viruló menyecskék, hare- 
ratermett fiatal férfiak és csüggedtkeblű anyák álltak 
vagy ültek a forró napsütésben a kopár téren, amelyen 
a kutyák százai, a legyek billiói nyüzsögtek.

A vevő felállította, végigtapogatta, megforgatta a 
kiszemelt rabot, próbákat tétetett vele és napestig el
tartott néha az alku.

— Ki vagy? — kérdezte Pérótól egy nagyturbános.
— Szerb ember vagyok, Magyarországból
— Milyen nyelveken beszélsz?
— Szerbül, magyarul, németül.
— Mi voltál otthon?
— Paraszt.
—Mutasd a fogad. — Erre ki kellett nyitni a száját.
— Hány éves vagy?
— Nem tudom. Talán negyvenhat vagy negyven

hét.
— Ezt a sebet hol kaptad?
— Várnánál.
— Hát emezt a kettőt?
— A Koszovopoljén.
— Ha paraszt vagy, mit kerestél a háborúban?
— A hazámat, a házamat, meg a családomat véd

tem.
— Nálatok csak az urak mennek háborúba. . .
— Meg a városi polgárok, meg a szabad parasz-\
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A nagyturbános tovább ment Nenádovics előtt 
megállt, végigtapogatta, kikérdezte. Akkor már csak Ők 
ketten voltak, a többieket elvitték még tegnap, meg 
tegnapelőtt. így legalább mindegyikről tudta Péró, hogy 
liova kerültek, ki Brusszába, ki Anatóliába, az egyik 
meg éppen Medinába. Egy hodzsa vette meg, hogy le
gyen kisérője hazafelé, mert akivel idáig jött, azt a 
Maricába fojtotta. Feleselni mert.

A nagyturbános leült, kezdődött az alku.
A hazai dolgok, a múlt annyira felizgatták, hogy 

a körmét belevágta a tenyerébe, vér serkedt a nyomuk
ban és az ajkait kékre rágta fájdalmában.

A török ránézett:
— Mi bajod, beteg vagy?
Pérónak tetszett ez a török, jóravaló embernek 

nézte és eszébe jutott, ha ő most azt feleli, hogy beteg, 
akkor ez nem veszi meg, itt kell állnia ki tudja még 
meddig vagy visszahajtják Nisbe. Inkább ezt felelte:

— Nagyon szomjas lettem a napon, nincs más 
bajom.

Az egyik janicsár eléje tolta a kobakot, amiben 
még tegnapi viz poshadt.

— Ezt nem birom. Friss vizet szeretnék.
Amazt elöntötte a méreg:
— Disznófülű gyaur kutya, válogatni mersz? — 

azzal az arcába öntötte a vizet és hogy jobban meg
érezze, az öklével adott ráadást.

A nagyturbános felkelt, felvette a kobakot a föld
ről és a térre szögellő mecset kertes udvarába ment, 
ahol frissen csobogott a szökőkút vize. Abból adott neki 
inni, közben halkan mormolt valamit törökül. Most már 
tudta Péró, hogy ez az ember lesz a gazdája és azt is
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tudta, hogy emberséges, jó gazdája lesz. Csak Nenado- 
vicsért aggódott.

Németül szólt neki:
— Ez engem elvisz, hát teveled mi lesz?
— Úgy gondolom, kettőnket akar.
A török felfigyelt:
— Micsoda nyelven beszéltek?
— Németül.
— Hol tanultátok?
— A mi városunkban négy nyelven nő fel a gye

rek. Négy nép lakik benne.
— Megférnek?
— Hát a nyelve miatt még nem vertek meg ná

lunk senkit.
Az öreg leoldotta róluk a szijakat.
— Gyertek velem — mondta. — Megvettelek ben

neteket.
A janicsárok is mentek, mert az öregnél nem volt 

pénz, majd otthon fizet. Volt pedig ő Hasszán, bőrcserző* 
és papucsos, Drinápoly leggazdagabb embere. A legsze
rényebb is.
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II. RÉSZ
ELSŐ FEJEZET

1.
Kaszás Verőn, Fekete Mihályné hirt se hallott hó

napok óta az uráról, a hadba ment párjáról, de olyan 
sokat, olyan szeretettel gondolt reá, hogy amikor éppen 
Mihály napjára megjött a kisfiú, az egész falu csodá
jára járt, hogy mennyire szakasztott az apja. A gyere
ket nem keresztelték meg, egy, mert az apját haza akar
ták várni vele, más meg, hogy a pap is oda volt, az öreg 
Trézsi néni pedig, aki a kis jövevényt elősegítette a te- 
jeskútból a földi nyomorúságok kezdeteibe, fölösleges
nek tartott minden elhamarkodást. Olyan erős volt az 
a kis kölyök, mint a cövek. . .

Ilona persze, hogy a nénjével volt folyvást. Elő
ször úgy gondolták, hogy Miska hazajöveteléig a me
nyecske átmenjen a szüleihez, de úgy is bajos lett volna 
otthagyni a házat (akármilyen kicsi is), meg az apró
jószágot (akármilyen kevés is). Öreg Kaszás dolgavé- 
geztével hosszúkat üldögélt a kis unokája mellett, gyö
nyörködött benne, mikor alszik, nagyokat mulatott, 
ahogy mohón kapott az anyja fehér, telt melle után, 
szerette minden mozdulatában, pedig még nagyon ke
vés a megmozdulása a néhány naposkának.
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Egyszer, lehetett tán kéthetes a kis Jancsi vagy 
Mihály (mert még nem volt bizonyos, melyik nevet is 
kapja), éppen arra toppant be Veronékhoz, hogy Hóna 
pólyázgatja nagy szeretettel az ügyes kicsit, a kis pu- 
lyát. Kedvtelve nézegette egy darabig, aztán szólt csak:

— Szereted?
— Hát.
— No akkor esztendőre ilyenkor, talán már a ma

gadét dajkálhatod.
A leány belepirult az apja szavába. Nem tudta, 

tréfál-e, komolyan gondol-e valamire, kérdezni restelt, 
hát csak ráhajolt a pici kis öcsire. Verőn szólt helyette:

— Hogyan mondhat kegyelmed ilyet a lánynak, 
édesapám?

— Hogy? Hát úgy, hogy mire Miska hazakerül 
vagy karácsonykor talán, lakzi lesz a házban.

— No?
— No ám, mert én most az elébb megegyeztem 

Márton szomszéddal, hogy János fiához adom Ilonát.
— Jézus!; — sikoltott nagyot a leány, de a me

nyecske is megdöbbent. Márton fia, János, a legcsúfabb 
legény volt a faluban. Nemcsak sánta, de hirtelen-vörös 
pulykatojás arcában tömpe kis tatár orr tátogatta a 
két hatalmas kapuját, amellett sunyi volt és fecsegő, 
semmi nem volt rajta, amin kapva kapna a fehémép.

— Tréfál kelmed, apánk?
— Nem szokásom* tudod.
A leány leborult:
— Apám, édes jó apám, ezt az egyet ne kivánja ke

gyelmed. Soha inkább asszony nem leszek, ragya verje 
ki a képem, pokolvar egye ki a szemem, ugató kutyá
nak maradok inkább az udvarában, az ólban hálok, vá
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lyúból eszem, de én János felesége nem lehetek.
— Kár a szóért, megegyeztünk az apjával, igy lesz, 

igy akarom. Mióta szokás az, hogy a leány feleseljen 
az apjával, hogy az apa a maga akaratát a gyerek 
meggondolatlanságához forgassa?

Ilona átölelva tartotta az apja térdét, úgy zokogott. 
Náluk nem volt szokásban a rideg beszéd, sok és érezte
tett szeretetben nevelődtek Kaszás gyermekei, de Ilona 
azért tudta, hogy nem fogja meghajlíthatni az apja 
büszke makacsságát. Végre is az öreg rátette a kezét 
a dús barna hajra, amely fényesen hivogatta a simo- 
gatást.

— Nézd, leányom, nem vagyok én vadember. Nem 
vertelek, nem kínoztalak, szerettelek, ugye? De most 
igy kell lenni, ezt nem lehet megmásítani. Hogy nem szép? 
Legalább nem menyecskézik, csendes, dolgos legény, 
egyetlen fia Mártonnak, az apja pedig a legtehetősebb 
ember Nagyfaluban. Négy lova, hat ökre, négy tehene. 
Több is lehetne, ha törvény engedné a parasztnak. De 
ha megházasodik a fia, akkor annak külön házat épit 
a telke túlsó felén, annak is ád mindenből négyet. Az 
ipád rendes, jámbor gazda, Kata néne meg csupa jó
ság, nem kell a napadtól tartanod.

— Jó, most, de majd a menyéhez milyen lesz, ki 
tudja előre? Ez volt Verőn ellenvetése.

— Hát korán savanyodik, aki jó ecet akar lenni. 
Kitör a természet mindenkiből, hát csak hallottunk vol
na néha egy veszekedő szót a portájukról.

— Mondok valamit kegyelmednek, édesapám, ha 
szabad. Azt mondom, világcsúfja leszek én is, kedtek is, 
ha hozzáerőltetnek Jánoshoz. Mind azt mondják majd 
a faluban, valami nagy hibának kell lenni Kaszás Ilká-
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bán, hogy még a bice-Jani is jó neki, avval kötteti be 
a fejét.

— Pletykára nem adok. . .
— Kelmed nem ad, annál többet adnak mások. . .  

Majd még azt is mondják, a vagyonáért adott hozzá.
— Hát az igaz. Én se vagyok szegény ember, de 

az én vagyonkám majd a két fiamnak kell. János meg 
csak szaporítani fog, még hadba se mehet, hiába hord
ják a véres kardot, hívogató lobogót.

Feleletet nem várt, erőltetett haraggal csapta be 
maga után az ajtót. Félt, hogy a két leánya mégis le- 
sirja a lábáról, már pedig ő haláláig állja az egyessé- 
get, amibe bizony leginkább a kapzsiság vitte. Megbo
csátható kapzsiság végtére, mert nem magának, a gye
rekének akart jómódot biztositani, még a szive árán is.

Ilon ott sirt-rítt a nénje vállára borulva esti ha
rangozás után. Hideglelősen reszketett a suba alatt 
egész éjszaka. Halványodott már kelet felől az ég, 
amikor kinos álomba ájult inkább, mint elaludt, de ak
korára készen volt a terve: elszökik hazulról. Hova is 
szökhetik egy fiatal leány? Városra szolgálni,ha ugyan 
kap helyet, mert cselédet a polgárság nem igen tartott. 
A nemes uraknak jobbágyaik voltak, az iparosoknál mai
sok végezték a munkát, a zsidó keresztény cselédet a 
házában nem tarthatott. Elszegődhetik, ha nagy szeren
cséje van, talán Pesten, vagy még inkább Budán, Kassa 
messze van, Berény, Szolnok kicsinyek, Debrecennek, 
Váradnak hirét se hallotta. De egy, egyetlen biztos me
nedéket mégis felfedezett, megtalálta azt a helyet, aho
vá bizonyosan befogadják és ahol nyugtot talál teste- 
lelke: a klastrom. Vácott is van klastrom, a budai szi
geten van több is, valahol majd befogadják, vagy to
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vább utasítják a jámbor szüzek. Ebben megállapodott és 
készült az útra.

A készülődés abból állott, hogy csendben, titokban 
összeszedte a kevéske testiruháját, egy ünneplő rása- 
szoknyát, a mellénykét hozzá, meg két vállinget, az újab
bik csizmácskát egy batyuba bekötötte, pénteki kenyér
sütésnél alkalmas cipót sütött külön magának, egy da
rab vastag szalonnát fehér gyolcsba takargatott és ké
szen volt.

Szombatra virradó éjjel a közrendű ruhácskájában, 
az ócskábbik csizmában elindult, a kapuból visszafor
dult, néhány almát meg egy vizeskobakot magához vett 
és elindult arra, amerre Budát sejtette.

Mire Verőn reggel észrevette, hogy nincs sehol a 
húga, se nem fejt, se a jószágot meg nem itatta, mire 
hazaszaladt apjáékhoz, hogy ott keresse, mire öreg Ka
szás észbekapott és a felesége jajveszékelésére össze
csődült szomszédok tanácsára befogott, hogy utána 
menjen valamerre, akkorára Péter asszonya, a kisze
melt nászasszony rostán kiforgatta, hogy nnlyen tájba 
mehetett a leány. A rosta nyomán indult jKaszás, be is 
ért Abonyba, ahonnan messzire látszott a két nevezetes 
torony és akkora szerencséje volt, hogy amint a temr 
plomtéren leszállott a szekérről hogy etessen, itasson, 
egyék, igyék, a lábát megjártassa, hát uramfia! egy vad 
ismeretlen páncélos vitéz majd lenyomja a hires abonyi 
porba, olyan buzgalommal szakad a nyakába. Uros volt.

2.
Ilona virradatra két falut elhagyott, fürge fiatal 

lába, erős akarata vitte szaporán. Mikor a derengésből 
látta, hogy körülbelül helyes irányba megy, még job-
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bán igyekezett. Most már kerülte a járt utat, a falvakat 
is, félt, hogy utólérik, ezért napkölte után hamarosan 
le is pihent, hajnalig megint ment, újra talált nappalra 
búvóhelyet, egész úton emberfiával nem találkozott.

Csodálatos erő volt benne. Nem testi erő, lelki bá
torság és elszánás, ami vitte, hajtotta félelem nélkül a 
sötét éjszakában és aminek a parancsára aggodalom nél
kül hajtotta álomra a fejét valami jóltakaró bokor al
ján. A hegyeséles kését a szoknyája korcában mindig 
fogta a keze, ébren, álomban védekezésre készen, leso
ványodott izmai lázban égtek, úgy ment, ment, mint 
ezer évvel ezelőtt jazig ősanyái kisérhették a kóborló, 
szabadéletet kereső hadakat.

Harmadnap sűrű erdőségbe ért, amelyet út nem 
szentségtelenitett, dombos lett a vidék és soha nem lá
tott gyönyörűségek kápráztatták a szivét. Százados fák 
alatt csermely fecseg, százféle madár százfélekép szól, 
piroslik a kecskerágó és dúsan megrakott ágait kinálja 
a vadaim ,̂ terített asztallal fogadja a vendéget a nas
polya. őszi kökörcsin virít a tisztásokon, jámbor őz bá
mul az idegen őzikére, húszagancsos szarvas vezeti há
remét félelmetlenül a forrásra. Odvas fák ölén vastagon 
áll a vadméh lépjein a méz és nevetni kell, mikor mo
hón bekapja az először látott kökény fanyar bogyóját. 
Sziklák alatt, selymes rétek felett fürgén halad a szö
kevény és ijedt örömmel sikolt fel, amikor egy völgy- 
nyilásban eléje tűnik a besnyői zárda.

Templom és klastrom!
Hamarább elérte, mint gondolta, de ragyogó arca, 

boldog tekintete elborul, amikor ősz-szakállú barát te
kint ki a kapu kis ablakán. Férfi-kolostor.
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A kapustestvér szóba se állott vele, nőszemély ne 
háborítsa az erdő mélyére vonult remeték házát, ahová 
igézet, vágy, kívánság, csáb nem juthat, ahol egyedül 
Isten áhitatos dicsérete, önmegtartóztatás és jámbor 
könyviró munka találhatnak csak otthont.

A fráter nem értette meg a leányt, a leány nem ér
tette a barátot. A kapus szlovák volt és csak latinul akart 
beszélni. A szóváltás egyre hangosabb lett, a kapus 
mérges volt, mert éppen a reggeli ájtatosságában za
varta a hivatlan vendég, a zajra kijött a kapuhoz va
lamelyik szerzetesatya.

— Mit kívánsz?
— Szeretnék bemenni.
— Ide nem jöhetsz be leányom, menj békével utad- 

ra, kisérje lépteid az Ur!
— De én apáca akarok lenni.
— Ez a ház férfiak monostora.
— Hát legalább azt mondjátok meg, merre men

jek, hol találok olyan aklot, ahová asszonyok vannak 
bezárkózva?

— Krisztus menyasszonyait megtalálod Vácott vagy 
Budán.

— Azt tudom, csak attól tartok, hogy eltévelye- 
dem ebben az erdőben.

— Ha komoly a szándékod, leányom, Isten vezé
relni fog. Mindig úgy menj, hogy a fák mohos oldalát 
balkézről hagyd.

— Nincs itt valahol falu, vagy város, ahol taná
csot kapjak?

— Nincs. De mondok mást. Bonifácius testvérünk 
Visegrádra készül, várd meg, menj az ő nyomdokain. 
Visegrádon is van zárda.

— Mikor indul? Mindjárt?
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— Mindjárt, amint az utolsó verset belerajzolta 
abba a könyvbe, amin dolgozik. Tacitust másolja.

— Mit tudom én, mi az? Mikor lesz az?
— Talán a jövő héten, talán a bárány ünnepére, 

husvétra.
— Bolond vagy te barát, vagy engem nézel bo

todnak?
— Dehogy vagyok, dehogy. Ha Bonifácius ecsetjé

ből nem folyik Ö9sze a kezdőbetű cifráján a festék, ha 
a versben nem esik hiba, akkor egy hét alatt kész, de 
ha baj lesz, akkor vakarnia kell, kaparni kell a perga- 
mentet és bizony a »Resurrexit« diadalát énekli János 
püspök, udvari káplán a visegrádi várban, mire testvé
rünk odaér.

— Hát én azt nem várom meg. Dicsértessék!
A mindörökkét be sem várva szaladt az erdőnek és 

csak azután hálálkodott, amiért szaladt, mert alig pár 
száz ölnyire szénégetők rakták teherre a kétkerekű lap- 
tikájukat. Vásárra vitték a szenet. Azok szívesen fo
gadták, az egyiknek a felesége, nyakig kormos, kedves, 
jó asszony mindjárt gombát sütött neki a parázson, pu
ha kenyeret, édes hagymát adott mellé és italul hamar 
megcsapolt egy amúgy is tűzhalálra szánt nyirfát. Volt 
mit bámulnia Ilonának, hogy lám, a tudós népek meg
fejik az erdei fát. . .

Innen kezdve úri módon utazott Ilona, mehetett a 
szeneskocsi mellett és ha elfáradt, felrakhatta a kis 
bugyrát a saraglyába.

3.
Elfogytak a hegyek, elmaradt az erdő, nagy, ko

pasz homokpusztaságra ért a kis karaván, de messze
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nyugatról hegyek kékellettek, homályos körvonalaikkal 
titkolózva bujkáltak a vándorok elől.

— Most merre megyünk? — kérdezte Ilona az asz- 
szonytól.

— Torony iránt a Dunának. Annak a mentén út 
van, ott megtudjuk majd, hol lesz vásár vagy búcsú.

— Hát akkor hová érünk, ha egyenest megyünk?
— A szentendrei szigethez, az alsó vége felé, szem

be a várossal.
Megdobbant Ilona szive. A kék szalLag! Ugyan mi 

lenne, ha mielőtt belép valamelyik zárdába, megkérdez
né a játjától, a szerb Jelenától ott Szent-Endrén, meg
kapta-e, eltette-e, megőrizte-e a kék pántlikadarabot?

Mikorára a Dunához értek, végleg elhatározta, hogy 
átmegy Szent-Endrére, megkeresi Urosék házát. A má
sik nevükre nem emlékezett, de az mindegy, majd csak 
megtalálja. Nem fedi fel magát, vájjon megismeri-e 
Uros, vájjon odaadta-e a húgának a pántlikát vagy ma
gának őrizte-e meg?

— Ha odaadta, akkor várjatok szűz menyasszonyai 
Krisztusnak, akkor jövök, de ha nem? Akkor is várjad 
tok, mert lehet, hogy akkor is jövök.

MÁSODIK FEJEZET
1.

Trifunác napokig kóborolt az erdőségben, céltalan 
dangubálással, tervtelen lézengésben. Falut, várost igye
kezett messze elkerülni, nem tudhatta, hol vár reá is a 
rablánc, nyers gombát evett, vadalmát, körtét, ha vala
hol elhagyott veteményesen akadt, sárgarépát húzgált, 
meg hagymát a földből. Költés ideje rég elmúlt, fészek
kereséssel nem is fáradt. Tűzszerszáma nem volt, hiába
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lepte volna meg álmában az erdő vadját, madarát, a 
nyershús nem kellett neki, de amúgy se mert volna tü
zet rakni, hátha nemszeretem vendéget hoz a nyakára? 
Azon volt, hogy a fák mohos oldalát vigyázva észak felé 
tartson. Talán már két hete barangolt igy, hegyre föl, 
völgybe alá, ahol nagyobb tisztása volt az erdőnek, azt 
gondosan megkerülte a fák között, végre az egyik domb
oldalról meglátta maga alatt a Dunát. Lehetett ugyan 
a Száva is, de Trifunác úgy okoskodott, hogy mégis csak 
a Duna lesz, nem térhetett annyira nyugatnak, hogy a 
Szávát érje.

Balra patak ömlött a hatalmas folyóba, amelynek 
a túlsó partja fűzek és rekettyés bozót homályába ve
szett, jobbra kedves hivogató falucska nézegette tükör- 
képét a vizben. Csend volt a faluban, a dombhát gondo
zott szőlőkertjei kiszüretelve pihentek, hosszas hajlado- 
zás után talált itt-ott egy-egy rajtfelejtett biliinget és 
már csaknem a falu szélén akadt egy megszedetlen szil
vafára. Nem mert bemenni a házak közé, a magastör
zsű fáról kémlelte a nyütan, őszintén kitáruló uccák ké
pét. Gyerekek játszadoztak, néhány öreg anyó pergette 
az orsót, de se férfit, se fiatal nőt nem látott. Benn 
dolgoznak vagy nincsenek? A török járt-e erre és ma
gával hurcolta a javabelieket, vagy önként száműzték 
magukat? Végre is gyanúsat nem észlelt, alkonyat felé 
bemerészkedett és beóvakodott az uccába. Szerbül, per
sze hogy szerbül szólította meg a roskadozó kerítés mel
lől egy asszony:

— Ki vagy te idegen?
— Szerb vagyok, Magyarországból. A török elől 

menekülök. Nincs a faluban török?
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— De van, vigyázz! A biró házában lakik egy fő- 
emberük, az udvaron tanyázik valami húsz. Gyere be 
ide.

Bement a rozzant házikóba, kéretlenül sajtot, hagy
mát tett eléje az asszony, fakupában mustot hozott.

— A fiataljainkat mind elhajtották, az idősebb 
férfiakat leöldösték, kevés tudott átmenekedni a vizen. 
Ha téged meglátnak, megölnek. Hová leszel?

— Megyek vissza az erdőre.
— Mondok mást, ha akarod. Erre a Duna ellett 

hamarosan beérhetsz Belegrádba, ott erős magyar se
reg ül, de ha nem, akkor tudok egy ladikot, átszökhetsz: 
amoda.

— Miféle falu ez?
— Grocska. Szemben nem messze Pancsova.
— Ez jó lesz.
Majd éjfélig beszélgettek a sötét kis konyhában  ̂

azután elvezette a kertek alatt, udvarok mögött a. 
vizig. Ott ringatódzott a lélekvesztő, egy lehajló fűz alá 
elrejtve. Trifunác hálálkodva nyújtotta az aranyát.

— Mi ez?
— Egy arany. Mátyás adta, a magyar király.
— Tedd el, ne mutasd, ha nálam meglátnák, meg

találnák, halálra kínoznának: hol vettem, hol a többi? 
Tudod, hogyha magunkfajta azt mondja, hogy sok az, 
aranya, ezüstje, kinevetik, nem hiszik el, de ha egyet 
igazán megmutat, akkor keresik rajta a többit is, hiába 
mondaná, hogy nincs több.

Hajnalra a magyar parton volt, gondosan ellökte 
a csolnakot, hadd higyjék, véletlenül szabadult el. Az. 
csak ússzék csendesen lefelé, amig el nem fogja valaki,, 
ő maga pedig nekivágott a mocsaras, lápos tájéknak.
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2.

Uros érthető örömmel és boldogsággal ölelte ma- 
:gához Kaszást, aki eleinte sehogyse ismerte fel, de az
után szívesen emlékezett a Budán látott kedves szerb 
gyerekre.

— Mi lettél kis öcsém?
— Katona lettem, király serege. Temesvárról jöt

tünk, Giskráékra megyünk.
Részletesen elbeszélte kóborlásait, kalandjait, jó

ízűen el is siratta az apját meg a maga végzetét. Vég
tére Kaszás is elmondta a maga baját.

— Nem foghatom fel, hova lett az a gyerek, hi
szen ha tudtam volna« hiszen ha mondta volna, hogy ta
lán máshoz húzza a szive, akkor talán engedtem volna, 
de hát soha ez a gyerek nem pajtáskodott legényent- 
T)errel, olyan volt, mint a szelíd kis süldőbárány. Attól 
tartok csak, hogy hiába keresem, attól félek, hogy el
emésztette magát.

Uros reszketett, amig az öreg beszélt. Félt, hogy 
valami olyat hall, ami elsorvaszthatná a szivében kelt 
reményvirágokat, még jobban félt attól, hogy valójában 
kárt tett magában a lány és a keserűség fojtogatta an
nak az elgondolására, hogy neki még majdnem a teljes 
öt esztendeje hátra van. Arra gondolt hirtelen, hogy el
mondja az apának az ő nagy szerelmét, hogy megmu
tatja neki a pántlikadarabot, de azután elállt a szándé
kától. Minek? Ha meg is találja apa a lányát, hogyan 
kívánja ő attól a gyermektől, hogy öt évig várjon reá, 
hogyan Ígérhet akármit is az apja nélkül, az apjának a 
mindenképpen való kiszabadítása előtt?

Sorakozóra hívták a katonákat, búcsúzni kellett.
— Hát most merre mégy, kedves bátyám?
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— Úgy vélem, rosszat vetett a rosta, nem erre jött 
az a kis hóbortos. Elnézek Szolnok felé, onnan majd 
haza. Hátha elő is kerül addig.

— Úgy lesz, úgy — biztatta Uros inkább maga
magát, mint ^Kaszást, pedig érezte, hogy hiába minden 
remény. Az embererdő rengetegében ki tud megtalálni 
egyetlen szál rozmaringot?

Elváltak, északnak egyik, a másik délnek.

3.
Ott csillogott már Ilona előtt a kék pántlika, csen

desen csevegő hullámocskáival a higgadt, a békés, a hí
vogató Duna, rajta túl őszi hervadásban a keskeny szi
get sárgászöld csíkja, még azon is túl a domboldalról: 
integető város.

— Én most amoda átmegyek — mondta Ilona a 
szenesasszonynak.

— Minek te? Nincs ott klastrom.
— Keresek ott valakit, kipihenem magam egy ki

csit, kitisztálkodom valamennyire, azután megyek a. 
zárdába.

Egy halász átvitte a szigetre jó szóért, onnan íl 
révész átvitte a városba egy jó reménységért. A kom
pon megkérdezte Ilona, melyik házban lakik az a.szerb 
család, ahol egy Uros nevű fiú, meg egy Jelena leány 
a gyermekek.

így toppant be Riszticsék házába, ahol egetverő 
jajveszékeléssel hempergett a földön Deszánka és csen
des, fojtogató csuklással zokogott Jelena. A padkán 
ült Trifunac és beszélte a veszedelmet.

Tizenegy közül ő maga tért meg, de csak háromról 
tudja hol és merre vannak, ott nyugszanak a szelíd
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Temes mellett, gyeptéglával kirakott sirdomb alatt, a 
másik hét pedig török rabja lett, ha ugyan életben 
hagyta a kontyos. A belépő idegen leányt észre se vet
ték, sokan voltak a tágas szobában, mindenki hallani 
akarta Trifunác meséjét, zokogtak az anyák, nehezen 
nyeldesték a fájdalmat az apák, a legfőbb bánat mégis 
ezé a házé volt: egyszerre kidőlt az erős, hatalmas osz
lop és a deli sudár növendékfa, amely éppen olyan 
naggyá, össze nem roppanhatóvá indult, mint a törzs, 
amelyben oltva volt.

A halottért gyertyát gyújtottak, a pap parasz
toszt hirdetett holnapra, Ilona meg csak állt, állt az 
ajtóban és nem értett semmiből semmit. Látta a nagy 
szomorúságot, szerencsétlenséget sejtett, de szerbül be
szélt körülötte mindenki, nem tudhatta miről van szó.

Valaki mégis észrevehette:
— Ko szí, sta cses?
— Nem értem, mit kérdez?
Most a pap szólt:
— Magyar vagy?
— Az.
— Kit keresel?
— Risztics Urost meg a húgát, a játomat.
— Jelena ott van. Urost megtalálhatod a Temes 

partján, füzek alján, gyepestéglával rakott domb alatt.
Ilona odarohant a s?rásából felfigyelő Jelenához, 

-odarogyott a vállára és sírt keservesen.
Olyan volt ez a váratlan jelenet, hogy senki se 

mozdult a látogatók közül, senki se akarta elmulaszta
ni a magyarázatot, mindenki tudni akarta, ki ez az ide
gen leány és mit keres köztük. Valakinek mégis eszébe 
jutott, hogy a szigeten lévő Deánt is értesíteni kellene,
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erre mozdultak is néhányan, de végtére mégis minden
ki maradt.

Jelena nyugodott meg előbb, eltolta magától az 
ismeretlen idegent és fürkészőn nézett az arcába:

— Ki vagy? mit vagy kit siratsz?
— Hogy ki vagyok, majd megmondom később. Sze

rencsétlen vagyok, nincsetlen bujdosó, siratom pedig 
szegény magamat.

— Ebből nem értek egy szót sem.
— Majd ha magunk maradtunk, elmondok min- 

dent most csak egyre felelj nekem. Adott-e neked Uros 
bátyád egy kék pántlikát?

— Nem. Soha.
— Nem? akkor hát én is Őt siratom.
Az egyszerű paraszti lelkek megérezték, hogy nagy 

dolgok lesznek még itt, de fölülkerekedett bennük a kí
váncsiságot is legyűrő szemérem, halkan, mint halottas 
háznál szokás, köszönéstelenül mentek el, csak az uccán 
álltak meg izgatott kis csoportokban, hogy megtárgyal
ják az esetet és a lehetőségeket.

4.
Tandari Ferkó sebes vágtatva robogott be Riszti- 

tisék házához, ahol mély és szivigható gyász fogadta. 
Megilletődve hallgatta a legény a háziak siránkozó pa
naszát és melegen, emberies vonzalommal nézte külö
nösen Ilona bánatát, aki ime, az egyszer látott fiút, a 
reménybeli, szivébe ültetett félig ismeretlen vőlegényt 
igaz fájdalommal gyászolja, pedig minden vallomásuk 
az a darabka magánaktartott kék rongy.

Ferkót most nem fogadták a megszokott tréfáló- 
zó »Harcsás« névvel, Jelena nagyon komolyan és na
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gyón okosan beszélt vele. Mióta amolyan félig-meddig 
menyasszony volt, most először inditotta meg ő a szót. 
A hervadó kis kert komlós lugasába hivta a legényt:

— Király embere vagy, most mutasd meg, mit te
hetsz. A kisebbik bátyám elesett, odaadta a fiatal éle
tét a hazáért, pedig nem erőltette rá senki. Az apám 
rabságban.. Hát mondok én most neked valamit Tanda- 
ri Frányó, aki vőlegényem és majd egyszer férjem 
akarsz lenni. Mondok neked valamit: a bátyókámat föl 
nem támaszthatod, elég baj ez ennek a kis lánynak, de 
az apámat hazaszabaditsd, mert ameddig török foglya- 
kutyája, én meg nem csókollak, engem meg nem ölesz.. *

Sokáig, a Dunáról felszálló nedves köd hűvösségéig 
tanácskoztak a lúgosban, utoljára is Ilona ment ki 
utánuk.

— Gyertek be, este van, kész a vacsora.
A vacsora pedig alig kellett valakinek, olyan keserű 

volt a száj ize mindenkinek, hogy még a váratlanul elő
került pap se tudott igazán örülni a szalonnás rántottá- 
nak, pedig máskor hetedhét határba elgyalogolt volna 
érte. . .

A mikor végre feljött a Hold, indulnia kellett a le
génynek. A mátkáját meg nem ölelhette, az őt a foga
dása mián meg nem csókolhatta, de szorosan, Ígéretesen 
fogták sokáig egymás kezét. Jelenának eszébe jutott az 
egykori szigeti gondolata: két kérges, izmos kéz, milyen 
simán, mennyi bársonyossággal tud egymásba olvad
ni. . .  A nyeregből szólt le Ferkó:

— Messzi útra indulok, alighanem magam sem tu
dom hová, sokára jövök. Ti addig is, azután is bizakod
jatok. Ezt a kislányt itt tartsátok!
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Elment. Ilona pedig ott maradt, Ferkó tanácsára 
ragaszkodott hozzá Jelena. Amúgy is nagyon megszeret
te a kis druszáját, ahogy ő szerbesen mondta. Lassan
ként valamennyien a magukénak érezték a leányfejjel 
özvegyen maradt kis sógornőt, dolgos volt és bár talán 
legtöbbet vesztett, ő hozott egy kevés derűt a borongós 
háztájékra. Száz játékot, ezer dalt tudott, soha fáradt
ságról, egyébről nem panaszkodott, elsőül kelt, utoljára 
feküdt, bizony nem lehetett panaszos az a pár falat ke
nyér, amit megevett.

Ahogy belehaladtak a télbe, Deán is kiöntötte a szi
vét. El akarja venni Julkát. Semmi akadálya a dolog
nak, Trifunác apó is bele van állapodva, lakodalmat, cé- 
cót nem csinálnak, nem nagyon bírják már türelemmel, 
de meg Deán legislegjobban szeretné most megcselekedni, 
mert igy legalább kész dologra, talán unokára jön haza 
az apja, akinek dehogy is merte volna elmondani a szí
ve szándékát.

Ilonka pártolta a szerelmeseket, de Jelena, mintha 
rábízta volna Péró a ház igazgatását, nagy eréllyel sze
gült ellene:

— Amig apánk fogságban sínylődik, koplal talán, 
verik is bizonyosan, hogy tudnál te addig boldog lenni? 
Ha én tudok várni, várjatok ti is, ha ez a szegény test
vérke talán örökkig el tud lenni igy, legyetek ti is egy ki- 
csinyég. . .  Tavaszra, nyárra, talán jövő ilyenkorra 
együtt leszünk, akik lehetünk, akkor lakzizhatunk.

Ilona könnyes szemmel fordult félre, tavasz, nyár, 
ősz, jövő karácsony meg nem hozza az ő boldogságát.
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5.

Ferkót, a Szögedéből való Tandari gyereket, Julcsa 
néni fiát nagy tisztesség érte: korán délelőtt a király elé 
vezette Gábor diák, Apor úrnak, a palota hadnagyának 
belső embere, Írástudója, mindenese.

Kicsiny szobában, magas asztal mögött, egyenes há
tú faszéken ült Mátyás, Írások előtte és Julius Caesár 
szobra mögötte. Tandari nem tudta, melyik szent legyen 
a szép márványfigura, mindenesetre keresztet vetett, 
amint feléje fordult, amin azután nagyott nevetett Bon- 
fini mester is, meg János püspök is, akik az ablakmélye
désben valami tervrajzon vitáztak mostanáig.

Afelől folyt a szó, milyen legyen az a templom, ami
nek az építését a napokban határozta a király, mert a 
kibővült, megnépesült udvarnak kicsiny volt már az a 
kápolna, amint Zsigmond »friss palotája« is, most tehát 
a terveket beszélték meg, amelyeket Fra Filippo udvari 
festő, szobrász és építőmester készített. A művész kar
melita olaszos, nyilt loggiás stílust keresett a királyi 
kastély számára, világos legyen az és levegős, de ragasz
kodott a szoros gótikához a templom elkészítésében, mert 
a csúcsíves, misztikus homályt derengető keskeny nyílá
sok Istenhez törnek fel és áhítatot lehelnek. Bonfini vé
leménye szerint a templomot is a palota modorában kell 
tartani, hogy az összhang ne változzék. Vitéz János pe
dig éppen az ellenkezőt vitatta: tessék ám a palotát bő
víteni, de Zsigmond stílusában, gótikusán azt is, jobban 
kiemeli ez a keresztény király és Mária országának er
kölcsét, mint azok a világos gondolatokat bebocsátó, szé
les ablakok, erkélyek, folyosók és oszlopsorok. Mindenek
előtt távolitsák el a pogány szobrokat a vár udvaráról:
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Herkules, Apolló és — horribile dictu! — Diana szobrai
nak semmi keresetük itt. Jó, nem ellenzi, hogy Országh 
Nádor ajándékát. Zsigmond szobrát valamelyik folyosón 
felállítsák, mert ennyi dukál a nádorispánnak, akit me- 
zitláboa parasztgyerekből tett úrrá a néhai király és 
császár.

Bonfini megkérdezte:
Monsignore, erről még nem hallottam.

— Csodálom mester uram, elég érdekes história. 
Zsigmond Prágából sietett haza, mert a török Galambó- 
cot ostromolta. A Csallóközben lassan haladt a szekere, 
akkora volt a sár, hogy ölben vitték ki a kutyát ugatni. 
Guta város határában egy csoport gyermekkel találko
zik, katonásdi játék folyt a mezőn. »Ki katonái, vagy
tok?« kérdi a király. »Ország katonái« feleli a kis csapat 
pöttöm vezére. »Akarsz-e igazi katona lenni?« »Aka
rok.« »No akkor gyere velem« mondja a király, felveszi 
a gyereket maga mellé és neki adván Guta várát, vám
sát, Országh névvel cimert ad neki

Bonfininak tetszik a mese, boncolgatja, latolgatja 
egy kis ideig, azután hirtelen mást kérdez:

— Hát mit gondolsz illustristime, mi legyen a Hu
nyadi szobrokkal?

Ez nehéz kérdés volt, Vitéz János meghökkent. 
Szent György terén, a kastély előtt ott állott az apának 
és fiainak tetszetős márványalakja, ezekről kényes do
log volt a király előtt nyilatkozni. Csakhogy Mátyás — 
akármennyire elmerült az előtte fekvő irás tanulmányo
zásába — tizfelé is gondolt egyszerre.

— Ha netalán instruktor atyánknak nem tetsze
nék a három szobor, kiosztjuk a végekre, hadd oltalmaz
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zák a határt, a palota elé meg építtetünk egy új szobrot: 
Joannes de Vitéz, purificator et conditor Budae.

Harsány, szívből fakadó nevetés fogadta a királyi 
ötletet, hiszen nemcsak ők hárman, de az egész ország 
tudta, hogy János püspök előtt rossz hangzású a puri- 
ficare szó, mert a purifikálásnak rajta kellett volna kez
dődni, viszont a conditor már akkor se csupán alapitót, 
hanem édességek árusítóját és készítőjét is jelentette. 
Vitéz Jánosnak pedig nagy szakmája volt az édesség 
minden fajtája.

Most, a nagy nevetés közben akadt csak meg az 
urak szeme az ajtónál mereven álló Ferkón.

— Mit akarsz szolgám? — kérdezte a király.
— Felséged parancsára vezetett ide Gábor diák, 

rendelkezzél uram.
— Apor hadnagy küldött?
—  ő!
Mátyás, az egy hijján húsz éves ifjú béklyózó te

kintetével át meg átjárta a legény belsejét. A szemébe 
nézett, de a szivébe látott.

— Három levelet viszel. Igen?
— Ahogy parancsolja felséged.
— Tudsz-e latinul és szerbül?
— Szerbül jól, latinul keveset.
— Hát akkor magyarul mondom, magyarul csele

kedj. Ezt az egyik levelet viszed Boszna király őnagysá- 
gának Tomasevics Istvánnak, ibi-ubi, de leginkább Kljucs 
vagy Jajce várában. Ezt a másodikat, a nagyságos Ko- 
zacsics István vajda úrnak Hercegovinába, a harmadi
kat pedig Niksicsbe János fejedelem úrnak a kezeihez. 
Érted? Vállalod?
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— Értem és vállalom.
— Akkor fiam itt van egy negyedik levél is. Ezt 

a levelet nyitva adom át (a másik hármon a hollós pe
csét). Ez szól szkipetárok vitéz vezérének, jKasztrióta 
Györgynek, megtalálod Albániában. Hogy hol és hogyan, 
rád bizom, de egyet a lelkedre kötök. Ezt a levelet el
fogatni nem szabad, tanuld meg szószerint és égesd el, 
nyeld le, ha kell, de a tarsolyodból ki ne add. Értetted?

— Felséges királyom, halálig szolgád vagyok, de 
ezt a levelet nem viszem el.

— Micsoda?
— Olvasni nem tudok, kár a kezembe adni, hátha 

mégis úgy nyomnak el valahol, hogy se tűzbe nem vethe
tem, se el nem emészthetem. Fejem a kezedben felséges 
uram, mondd el, mi van abban a levélben, egyszót el nem 
felejtek, a koponyámból ki nem olvassa senki.

— Csakhogy fiam latinul irtam én ezt a levelet.
— Kérlek uram, mondd el magyarul.
— Hát te hogy mondod el amott?
— Szerbül. Tudnak az albánok szerbül.
»Nos Mathias Rex Croatie, Dalm. Bosn. Jerus etc. 

et apóst. Rex Hungáriáé fiúi szeretettel köszöntjük Is
tenben boldogult Atyánk barátját és fegyvertársát, Ne
künk Magunknak szivbeli bátyjaurát és példaképét, Györ
gyöt, Albánia fejedelmét.

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Tudomásunkra jutván, hogy a török újabban, sű

rűn ostromolja Albánia szabad és vitéz nemzeteit, elha
tároztuk, hogy a legközelebb támadó háborút indítunk 
északról ellene. Kérünk Titeket, dicső és csodált testvé
rünk, hogy addig is, amig külön követeink odaérkezhet
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nek, védjed magad és országod minden erővel. Velence 
felől biztonságot szeretnénk, majd követeink bővebben ad
ják elő kívánságainkat, kik is indulnak farsang hetében 
és visznek Néktek 5000 aranyakat meg több más hadi
eszközöket. Horoszkópot is állíttatok akkorára.

Budaje, Szent-András hava* anno D. 1458«.

6.

Magas hegy, alatta rohanó patak, amely pár száz 
lépésnyire följebb a Tapolyba ömlik. A kristálytiszta víz 
alján fehérre mosott kavicsok között pirospettyes apró 
ezüst halacskák ficánkolnak, a kivételesen nagyon hosz- 
szúra nyúlt őszön. A kis patakon túl, széles völgy ölén 
terpeszkedő lapos dombháton város, sáncok és bástyák 
szoros gyűrűjébe ékelve, a hegyestetejü keskeny házakon 
túl északfelé ragyogó pompával emelkedik szent Egidius 
gyönyörű temploma. A templom előtt szögletes térség, 
középütt fából rakott vízmedencébe vaskos vascső ontja 
négy sugárban a vizet, egy nevetségesen dölyfös tekin
tetű lábasház előtt pellengér és kaloda; ez a városháza. 
Az oromzatán cimer: piros-fehér pólyák fölött kereszt
befektetett két bárd közül az ezüstszárnyú, glóriás an
gyal, mintha most készülne az égbe, valamely szegény 
bűnös leikével, akit a nemes város valamelyik bárdjával 
szabadított meg gonoszságaitól a sűrűn munkálkodó vá
rosi hóhér.

Délnek időbamitotta őstemplom, a támasztó pillé
reit rég belepte a moha, tovább széles bástyakapun ve
zet a nagy országút Magyarországból Lengyelországba. 
Az északi toronykapun túl a Tapolyon bámuló fahíd 
hat jégtörő lábával keresgéli a vizet, de bizony csak a
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két középsőt áztathatja mostanság. A híd végig födött, 
olyan mint egy szabadba épített kapuboltozat. Ez Bárt- 
fa, amelynek a Kálvária-hegyéről bámulta Uros a ragyo
gó vidéket. Erről a városról álmodott egyszer és ime, még 
a harcosok sürgés-forgása is igaz ott a piactéren.

Ez az utolsó kulcsos város erre északnak Magyar  ̂
országon, ezentúl már csak Zboró vára őrzi a lengyel 
határt meg az országutat, amin van is mit őrizni, mert 
szekér szekeret ér békében, mert ez a legjobb és legfor- 
golmasabb út a két ország között. Most ugyan nem nagy 
a járás-kelés, mert Kázmér úrnak is megfájdult a foga a 
magyar koronára, azért is sietett Mátyás megbékélni 
Giskrával, de azért már a harmadik hosszú karaván dü
börög át a födeles hídon, hegyaljai borokat visznek 
sietve a lengyelek, meg egrit, mert ha háború lesz is, 
szomjan nem veszhet a nemes szlahcic.

A verőfényes őszi délutánon a nyugovóra készülő 
nappal szemben állt Uros a hegyoldalban, hátát — ahogy 
megálmodta — szurokszagú csupa tű fenyőóriáshoz tá
masztva, nézi a pisztrángok játékát a vízben, úgy figyeli, 
hogy tűnnek el a lengyel szekeresek a híd boltozata alatt 
és mint bújnak elő újra amoda Zboró felé. Félkörben 
sötét, fekete-zöld rengeteg öleli a várost* amelynek a 
déli kapuján csufondároskodó felírást olvashatott az 
idegen, ha ugyan tudott olvasni:

— óh, Bardiowa, Bardiowa 
Quam esses tu felix patria,
Si non deessent tibi hoc tria:
Fides, jus et cochlearia.*)

*) Régi gunyvers: Oh Bártfa, milyen boldog haza lennél te, 
ha nem hiányoznék belőled a hűség, jog és kanál.
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Uros nem törődött ilyen haszontalanságokkal, neki 
Nagyfalu járt az eszében és Ilonka, aki elbujdosott és vég
leg elveszett az ő számára. Most már azzal se gyötörte 
magát, hogy milyen hosszú lesz még ez a négy és fél esz
tendő, az sem bántotta, hogy téli szállásra idehozták 
őket, ahol nem sok pihenőt ad majd télen sem a közeli 
határ. A népet nem értette, hiába beszéltek szlávul, a 
lengyeles, csupa c és h hangú sárosi tót nyelv olyan, hogy 
nem rokon az ő fülével, de az érdekes, hogy ha szerbül 
szól a piacon, valamennyi megérti. Az iparos polgárság 
német, de a német beszédjük fele tót, fele latin meg ma
gyar. A kvártélyán az öreg Mosánszki takácsmester ma
gyarul káromkodik, latinul imádkozik (erre jut a keve
sebb, a felesége tótul veszekszik vele, de amikor összé- 
békülnek, akkor németül barátkoznak.

A patakon átvetett bürü mellett egy legény lógatta 
a lábát a hideg vizbe, közben játékosan kapkodott a für
ge halacskák után, harsányan nevetve, amint kisiklot
tak a kezei közül. Sűrűn nézelődött északnak, délnek, 
várhatott valakit, de sehol nem mutatkozott senki, végre 
is elunta magát, felhúzta a csizmáját, felállt, jólesőn 
nyújtózkodott. Most meglátta az elmélázó páncélost. Fel
kiáltott hozzá:

— Gyere katona uram, mindjárt lemegy a nap, be
zárják a kapukat.

A magyarságából tudta már Uros, hogy Zudar is
pán legényei közül lehet, ment is szivesen, belátta, hogy 
igaza van a fiúnak.

Nem sietett, az iszákját meg a süvegét teleszedte 
érett mogyoróval, nem kellett azt keresni, csomósán kí
nálkozott embernek, mókusnak.
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— Jössz-e már vitéz?
— Várjál, hozok mogyorót.
— Az bizony jó lesz, csak szaporítsd.
Mire Uros mégis leért a patakhoz, Klyusó felöl há

rom parasztruhás, de fegyveres ember közeledett. A le
gény magsra dobta a süvegét:

— Hahó! Nagyfalusiak! Há-hó!
Urosnak megdobbant a szive, kevés hijján a bürü 

mellé lépett, a gyors-sebes patakba.
— Hahó! Erre, erre nagyfalusiak! Ha-hó!
Átért, megnézte a legényt.
— Ki vagy te?
— Juhos Péter, nagyfalusi fi, jászkun zsoldos.
A hármak is odaértek, együtt indultak a közelebb 

eső északi kapunak.
— Halljátok-e cimborák, mondta Uros, ismerek én 

egy nagyfalusi embert, nem nagyon régen beszéltem ve
le Abonyban.

— Kivel?
— Kaszás Jánossal.
— Hiszem ez az én ipám, áldjon meg az én Istenem, 

fordult felé az egyik. Engem Fekete Miskának hívnak, 
hát te?

— Én Risztics Uros vagyok Szent-Endréről.
— Te vagy az a szerb gyerek, aki a kocsijára vette 

napamat, meg a gyerekeket Budán, királylátni?
— Én.
Ha ki pellengérre nem akart jutni, az őrségen ki- 

vül mindenki odahaza maradt a szállásán Angelus után,
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mert hát szigorú volt a bártfai magisztrátus, ezért 
Miska a maguk kvártélyára invitálta Urost, volt mit be
szélgetni reggelig, inni is akadt, mert a nagyfalusiak 
nagy okosan éppen a Geffert bormérő alsó házában lak
tak a malomárok fölött egy arasszal. Menőfélben voltak 
ők már haza, csak a kvártélymestert várták a pénzükért.
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III. KÉSZ
ELSŐ FEJEZET.

1.

ötödik éve raboskodik Péró Drinápolyban. Ha iga
zán akarjuk megmondani, nem is raboskodott nagyon* 
és nem is nagyon Drinápolyban. A gazdája hamarosan 
megszerette, megbecsülte, a Marica mellett nagy rózsás
kertet tartott, oda rendelte a két szerb rabszolgát.

Nagy szerencse volt ez a szerencsétlenségben, mert 
ha a cserzőmester városi háza a pokol volt, akkor a ró
zsaligeti kis kastélya akár a hetedik mennyország lehe
tett, amelyből hiányzott a tubafa, de a hurik nem. Hasz- 
szán mester három felesége közül Zuleida volt az első,, 
korban és rangban. Vén hárpia, féltékeny és házsár- 
tos, fukar és kegyetlen, aki mellé dehogy is lehetett má
sodik vagy harmadik asszonyt hozni, hiszen még rabnőt 
is csak szerecsent engedett be a házba vagy olyant, aki 
nála is vénebb, nála is csúnyább. Hiszen Hasszán könnyen 
segíthetett volna a dolgon, a török férj maga minden
ható biró és minden egyéb a maga asszonyával szem
ben, a maga házánál, de a papucsos szelid, jámbor és jó* 
lelkű úr volt, dehogy is mert volna erélyeskedni Zuleida 
asszonnyal. Ehelyett a kertjében rendezte be igazi háre
mét, két feleséggel és néhány fiatal rabnővel, azonki-
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vül rengeteget utazott. A bőrcserzés és a bőrkereskedés 
volt a fő üzlete, a papucsosság ment a maga útján, csen
desen és biztosan. A városi házban Zuleida kinozta a 
rabokat, verette és koplaltatta, kedves szerecsen eunuch- 
ja volt Ítéleteinek sugalmazója és végrehajtója.

ősz végén, amikor a rózsaolajat kifőzték, a töveket 
betakarták, olyankor szokott hosszú utakra indulni Hasz- 
szán és ezekre az utakra három kisérőt vitt: Pérót, Ne- 
nádovicsot meg Szultánt, a fehér komondort, amely rab
ságában sem hagyta el a magának fogadott gazdáját. A 
török nem bántja, nem kergeti, de nem is szereti a ku
tyát, ő maga még házőrzőnek is inkább embert tart, de 
ennek a lompos kuvasznak a hűsége tetszett Hasszánnak. 
Bejárták ők négyen Mohamed szultán egész birodalmát. 
Köves-Arábiábán is voltak, meg messze Afrika partjain, 
a Dodekanezosz apró szigetein és a Kaukázus tövében.

2.
Letelőben volt már Uros ideje is a fekete vitézek 

között, sok felé meghordozta a nehéz fegyverzetét, Bécs
újhelytől Moldva határáig, Árvától Belgrádig, Krajnától 
Holicsig. Húsz legénynek volt a parancsolója, komoly 
lett és veszedelmekkel nem törődő vakmerő harcos, aki 
eltemette a szive sok bánatát és újabban alig volt már 
más vágya, mint legalább egyszer hazajutni akár egy 
napra is. Mi lett az övéiből, élnek-e, haltak-e? Tudnak-e 
valami hirt felőle, mert soha, egyetlen egyszer sem ke
rült arra a sor, hogy hazamehe9sen. A fiatal király ál
landóan háborúskodott valamerre, az akkor még kicsiny 
fekete seregre mindenütt szüksége volt. Ott járt Uros a 
csapatával megint a Temesnél, el is jutott Rubinig, át
hallatszott hozzájuk a Dunán a nagy csata hangja, ágyuk
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bömbölése, de nem juthattak át sehogy, evezős török 
hadigályák őrizték a folyót. Abban a csatában fogták el 
Szilágyi Mihályt és Lábatlan Gergelyt, a világosi vár
nagyot. Szilágyit meg is ölette a haragos szultán, kinha- 
lállal végeztette ki az Atmeidan-téren, de Gergely vi
téz hazakerült, húsz törököt adott érte a király.

Ez is régen volt már, azóta sokfelé vitte a parancs 
Urost, aki számolgatta már a heteket a szabadulásig, 
de Nagy Simon bán, akivel legutóbb a német ellen járt, 
egyre biztatta, maradjon tovább, tiszt lehet belőle, ne
mes ember lehet. . .

Sokat gondolt Tandari Ferkóra, akit évek óta nem 
látott, pedig már csak azért is szeretett volna találkozni 
vele, hogy hirt halljon hazulról. Tudta, bizonyosan érez
te, hogy a Harcsás gyakori vendég a házuknál, hiszen 
észrevette ő már akkor a szigeten, hogy Jelena meg a 
legény tetszenek egymásnak. Akkoriban keletkezett a 
szerelem, amikor ő is azt a boldogságot igérő, szenvedé
seket hozó pántlikát kapta. Az is lehet, hogy a Harcsás 
már az ő sógora, hiszen az apjuk rabságba esett, talán 
nem is él már, nincs aki esetleg ellenezze a dolgot. Dean 
nem törődik, csak a birkáival, az anyjuk meg nincs ahhoz 
nevelve, hogy akárkinek is ellenszegüljön.

Nagy Simon, a macsvai bán vezette most őket, ott 
álltak Pozsonnyal szemben, vigyázták Fridriket, aki 
megint fondorkodott, nem akarta kiadni a koronát béke 
ellenére, ezért állott itt a fenyegető sereg. Amarra fenn, 
a Morva mentén Podjebrád király állt, Mátyás apósa, 
készen arra, hogyha a császár tovább is okoskodik és 
háborúra kerül a sor, akkor ő is beleavatkozik. Pozsony 
alatt a magyar hadak, Pozsony fölött a cseh sereg, Frid- 
rik úr jobbnak látta a hátrálást és sietve üzent, hogy
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küldjön Mátyás követeket Bécsbe a koronáért, de küldje 
velük a hatvanezer aranyakat is. A király sietett a do
loggal, mert nagyon sürgős dolgot adott neki Mohamed 
-szultán.

Alig húzta ki a lábát Nagy Simon bán a Macsvá- 
ból, bevonult oda Mahmud nagyvezér. A szultán fő
seregével Montenegrót és Hercegovinát foglalta el, men
levelet adva Pavlovics Jovánnak is, Kozacsics Sztipán- 
nak is, mégis alig engedték át a váraikat, elfogatta 
őket és megölette. Két oldalról fogta most már szorosra 
a vaskapcsot a szerencsétlen Tomasevics körül, délről és 
keletről nyomult fel Boszniába.

Mahmud nagyvezér elfoglalta Jajcát és körülzárta 
Klyucs várát, ahová Sztipán király menekült.

Nagy készülettel fogott az ostromhoz, tudta, hogy 
a fejedelem nincs hosszú védelemre készen. Egy napon 
fehér zászlós csausz kért bebocsáttatást a plivai kapu
nál, levelet hozott a királynak. Cifra talikbetűs fermán 
volt ez, rajta a szultán tigarája. Azt Ígérte benne a pa- 
disah, a királyok ura és vezérek vezére, hogy szeretett 
“barátját, Tomasevics Istvánt, a gyaurok királyát egész 
házanépével szabadon hagyja, évdijat fizet neki és va
lamelyik kastélyának a hozzátartozó földekkel, rétek
kel és erdőkkel, szabad urává hagyja.

Tomasevics hitt, kinyittatta a kapukat, átadta a 
várat, a fegyvereket. A janicsárhad láncraverte a jó 
bosnyák vitézeket, elhurcolta az asszonyokat, leölte az 
öreget, amikor pedig a király Mahmudhoz ment pa
naszra, kapott üyen választ:

— Te hitetlen kutya, aki királynak, fejedelemnek 
csúfoltatod magad, aki a szemendriai béke ellen fellá
zadtál, az adót nem fizetted, a pápával meg a többi ser
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tésevő tisztátalannal szövetségeket kötöttél a te felséges 
urad, a szultán ellen, én téged vasra veretlek, úgy hur
coltalak a padisah elé, akinek a neve hallására sem 
méltó a te gyalázatos füled.

Nehéz bilincsekbe verve, keserű zokogással, csen
des imával tűrte a török katonák durvaságait, gúnyoló
dását. Egyetlen halvány vigasza volt, hogy anyja és fe
lesége elmenekültek. Tomasevics elfogatásával megkez
dődött a török takarítás: százezrével hajtották a sze
rencsétlen népet az egész országból messze Anatóliába, 
Szíriába, harmincezernél több fiúcskát szedtek össze a 
Begtás-papok a janicsár-iskolába, a testben-lélekben meg
fogyott királyt pedig csúfságra vitette maga előtt min
denfelé Mahmud. A legnagyobb fájdalom, a legborzal
masabb csalódás és a végső kétségbeesés se öli meg 
addig az embert, amig a remény életet talál a szivében. 
Erőssé és bizakodóvá tesz a csalfa és vak reménység, 
ha még oly gyenge, még oly bizonytalan is. Sztipán ki
rályt a reménységnek egy pókfonálnyi szála tartotta 
addig, amig a szultán elé ért, vesszőfutása végén. A ke
zében volt a szabadságot, testvéri elbánást ígérő levél, 
azzal lépett a padisah sátorába. A mogorva Nagyúr 
megvető mozdulattal dobta a földre az okmányt:

— Testvéremül fogadtalak, te kutya! ? Hát nem tu
dod, hogyan szokta a szultán a testvéreit szeretni? Majd 
röviden megtanulod.

Most már tudta Tomasevics, hiszen majdnem csa
ládi törvény volt az Omár-dinasztiában a testvérgyilkos
ság, tudta most már, hogy meg kell halnia, de előbb 
végigszenvedte az egyre indulatosabb, egyre gorombább 
szultán dühét. Aztán hű embereivel, belső barátaival, 
szolgáival együtt meghalt.
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Ezeket a dolgokat hallotta a Pozsonynál álló ma
gyar sereg, amely minden fegyelem dacára zúgott a 
német háború ellen, mert a törökre akart menni. Ennyi 
gyalázat hallatára felforrt a vér a vitézekben és napokig 
mérgesen, kelletlenül fogadtak minden parancsszót és 
amit csináltak, az olyan tessék-lássék volt megtéve, hogy 
a vezér kétségbeesett. Hiszen ő maga is égett a vágytól, 
hogy amoda vezethesse seregét, kizavarhassa tartomá
nyából a tolakodókat, de parancs — parancs. Várni kell.

Uros habozott. Nyár derekán letelik az ideje, de ha 
közben kitör a háború, a harctérről bizony nem eresz
tik haza, rá kell toldania egy félesztendőt legalább. A 
vezérhez fordult tanácsért. A vitéz és kemény katona 
melegen nézett a legény szemébe. Pár hónapja ismerte 
csak, de tudta, hallotta a dolgait és a sorsát. Hiszen 
nem volt Uros egetvivó hős, nem döntötte el a viadalo
kat és nem csinált csodákat, de lelkiismerettel végezte 
dolgát, ott volt a helyén minden veszélyben, harcolt de
rekasan és öt év alatt sok sebet, sok halált osztott, maga 
is kapott itt-ott egy vágást-szúrást, amiből nem csinált 
nagy dolgot. Vitéz és bátor közkatona volt és megbíz
ható, derék altiszt.

— Nem mondhatok fiam semmit, várd ki a sorját* 
Ha eljön a napod, akkor beszéljünk a dologról.

3.
A két leány állta a gyászt. Annyi idő után nem is 

volt az már gyász, inkább komoly lemondás Ilona ré
széről, mákacs elszántság Jelenánál. Ilona eleinte hal
vány irigységet érzett, amikor látta, hogy Tandari elég 
gyakran látogatja a menyasszonyát, de hamar elmúlt 
ez az érzése, hiszen kezet is alig fogtak, csak nézték egy
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mást az asztal fölött, csak hallgatták, itták egymás 
szavát.

Ferkó, amióta visszajött, nagy becsületben állt az 
udvarnál. Az az ügyesség és pontosság, ahogyan a rá
bízott kényes dologban eljárt, feléje fordították a ki
rály figyelmét.

Szép ajándékokat kapott és fontos megbízatásokat, 
közben harcolt is hol itt, hol amott, ott a galambóci 
csatában Szilágyi oldalán azok közt a kevesek között, 
akik visszakerültek a szerencsétlen csatából, ami az 
öreg vezér makacssága miatt veszett el. Ha bevárja az 
útban levő fekete zászlóaljakat, akkor talán még győz
het is. Csakhogy Mihály úr még mindig haragudott az 
öccsére, a világosi egy esztendő nem puhította meg, nem 
is akarta látni a királyt, akinek mérges levélben irta 
meg: »Többet köszönhetek a szakácsomnak, mint az 
öcsémnek.«

Amikor Lábatlan is, Ferkó is azt tanácsolták, várja 
be a fekete vitézek csapatát, gúnyos daccal felelte:

— Nem támaszkodom a seregére, ellátom én magam 
is a dolgot.

El ám, az övét szegényét a szerecsen hóhér az At- 
meidán piacon. De alapjában nem is olyan nagyon gyak
ran jutott Ferkó Szent-Endrére, eltelt néha három meg 
négy hónap is egy-egy látogatása között. Ha már na
gyon hosszúra nyúlt a várakozás, Jelena elővette az ősi 
babonát. Kenyeret és sót, kést villát, kanalat kötött kis 
bugyorba, meglóbálta a világ minden tája felé, énekelve 
a varázsigét:

Bože pošlji moga sudjenika 
Da zajedno jedemo hleb i soli
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I krojimo venčano odelo:
Je-li preko gore — évo mu sekire,
Je-li preko polje — evő mu vile,
Je-li preko vode — evő mu vesla.*

Lassacskán Ilona megtanult szerbül, megtanulta a
versikét is, halkan vele dúdolta néha, de ilyenkor gör
csösen szorult össze a szive, kín égette a lelkét és át- 
öírta az éjszakát. Ilyen virrasztások közben újra meg 
újra elhatározta, hogy megy a zárdába, csakhogy Jelena 
semmiképpen sem engedte. Deszánka is megbékült vele, 
dolgos, kedves, csendes kedélyű volt, ha egyszer mond
tak vagy mutattak neki valamit, máskor tudta és szíve
sen csinálta.

Deán az apja eltűnése után a harmadik évben a húga 
ellenzésével nem törődve, mégis csak elvette Julkát és 
egészen kiköltözött a szigetre. A kőházban egyedül ma
radt a három nő, nem is kellett férfimunkás. A lovakat 
eladták, a tehenet maguk is ellátták, a termést betaka
rították a móvások.

Szép ősi szokás a móva, az egymás kisegítése. Ha 
kinek munkás kell, házat épit, arat, csépel, birkát nyír, 
gyapjút mos, ingyen napszámba gyűlnek a szomszédok, 
rokonok, barátok. A jelszó: ma neked, holnap nekem. 
Természetesen egész móvakomaság fejlődik apránként az 
egyes családok között, ezek a szaporább munkát közösen 
beszélik meg, együtt osztják be, hogy ne kelljen fizetett 
cseléddel, munkással kínlódni.

Riszticsék móvásbarátai közé tartoztak Nenadovicsék 
is, annak a Nenadovicsnak a családja, aki Péróval együtt

*) Isten küldd el a mátkámat, hogy együtt együnk kenye
ret és sót, hogy együtt öltsünk ünnepi ruhát: ha az erdőn van, itt 
■a kés, ha a mezőn vaa, íme a villa, ha vizen jár, íme a kanál.
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ment el és véletlenül együtt is raboskodik vele. Milivoj 
volt a nagyobbik fiú, a kisebbiket Dusánnak hivták. 
Szép barna legény, fekete bajsza-haja, élénk szeme, örö
kösen tréfára hajló kedve rokonszenvessé tették a fiút 
és Jelena titokban arra gondolt: ime ez a legény jó 
lenne Ilona mellé Uros helyett párul. Látta, hogy Du
sán sokat forgolódik a magyar leány körül, a móvábau 
mindig azt lesi, hol segíthetne neki, a nótáit hozzá in
tézi, a tréfáit csak azért mondja el magyarul is, hogy 
jobban megértse. Az első cseresznyét meg más gyümöl
csöt hozzájuk viszi kóstolóba, a legszebb mályvarózsát 
olyankor tűzi a süvege mellé, ha feléjük visz az útja, 
hátha elkéri egyszer a szép magyarka. Ám Ilonka vagy 
vette észre a virágot, vagy se, Dusánhoz se volt nyája
sabb, mint máshoz, de barátságtalanabb se volt. A ven
déglátói ennyi idő után egészen maguk közül valónak 
érezték, a szomszédság nem tudta megérteni, de mégis 
tisztelte a fájdalmát.

Szénagyűjtés idején egy nyájas estén Dusán Jelena 
mellett telepedett a fűre, Ilona Deán feleségének segített 
valami belső dologban.

— Jelka, mondanék neked valamit.
— Ugyan?
— Nézd, én szeretném feleségül venni ezt a m&gyar- 

kátokat. . .
— Hát kérd meg.
— Kitől kérjem, ti vagytok most a családja.
— Beszélj vele magával. Az a legjobb.
— Tudom én azt, csakhogy nem birok. Ha rámveti 

azt a komoly szemét, akkor elönt a forróság, elakad a 
szavam.. .  Szeretném, ha te előbb megtudakolnád.

— Jó, majd szólok vele.
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Másnap borús volt, siettek boglyába rakni azt a 
szénát, ami már elég száraz volt hozzá, de hiába volt az 
iparkodás, hirtelen tarjagos felleg tolakodott a Dobogó 
felől, egy-két száraz villámlás, néhány búgó dörgés után 
hevesen csapott le a fergeteges eső. A két leány a fe
jére kapta a felső szoknyáját, szaladtak a pár lépésnyire 
levő nádkunyhó alá. A kis csőszsátorban éppen csakhogy 
elfértek, kivül csattogott a vihar, heves szél rángatta a 
nádat, amit tavaly hordott Deán. Alatta tartotta legel
tetés közben a holmiját.

A zengés alábbhagyott, csak a szél zúgott és sűrűn 
szálazó eső zuhogott, a félelmük elmúlt, de kimozdulni 
nem lehetett. Jelena most adta elő Dusán kérését.

— Miért ne tennéd? Jómódú, jóravaló legény, úgy
látom, nagyon szeret téged. A szülei is csendes emberek, 
se az öreggel, se Miléva nénivel nem lenne bajod, az 
urad meg még a széket is megfújná, mielőtt leülsz. . .

Eona csak a fejét hajtogatta jobbra-balra: nem és 
nem.

— Miért nem? ötödik éve lesz, hogy leányfejjel öz
vegységre maradtál, szép volt, nagyon igaz lélekre valló, 
hogy annyi időt is kivártál, hogy inkább elbujdokoltál 
hazulról, minthogy másé legyél, mint akit szerettél. Lá
tod, az én kedves bátyám volt Uros, mégis én mondom, 
elég volt. Tudom, hogy szeretett, hogy rád gondolt, on
nan tudom, hogy soha nem beszélt rólad, onnan tudom, 
hogy magánál rejtegette a pántlikádat, nem dicsekedett 
vele. Abból is tudom, hogy amikor hazajött Budáról, 
attól kezdve nem állt a kólóba, csak egyre nézegetett 
arra kelet felé, átal a Dunán.

— Nem, nem.
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— Nehogy azt gondold, hogy ki akarlak tudni mi- 
tőlünk, úgy szeretlek, mint az édes egy testvéremet, az 
anyám is, Deánék is a mienknek néznek, a te javadat 
akarom, ha azt tanácsolom, fogadd el Dusánt.

— Látom, te se akarod abbahagyni a várakozást. . .
— Nálam más. Én legalább tudom, kire várok és 

tudom, mire várok. Várnom kell még az apámra, leg
alább farsangig várok is. Mert nézd, te nem ismered az 
apámat. Az, ha én az akarata, a tudta nélkül mennék 
férjhez, kitagadna. Lehet, hogy ő is hozzáadna Ferkó- 
hoz, de lehet az is, hogy nem, abból pedig baj lenne. 
Nem az bántana, hogy a vagyonából, az örökségből ki
zárna, nem azért szeretem az apámat, de a szivét, a sze* 
retetét zárná el előlem, már pedig, ha megharagszik, 
nincs ember, aki kiengesztelje . . .

— Akár az enyém. Azért kellett eljönnöm...
— Gondolkozz Ilonám, de ne hidd, hogy rábeszél

lek . . .
— Nem is lehet. Ha megtűrtök, itt maradok a te 

esküvődig, aztán megyek át Vácra vagy le a Dunaszi- 
getre a klastromba. Úgy is oda igyekeztem volna, ha 
olyan igaz isziwel, meleg barátsággal nem tartóztatsz.

Ott kint nagyot reccsent a nád, rálépett valaki a 
kunyhó rézsútos oldalára. Jelka ijedten nézett ki, Dusán 
állt ott.

— Nem akartam, mégis végighallgattalak bennete
ket. Nem tudtam, hogy ti vagytok benn, idehúzódtam 
az eső elől. Köszönöm Jelena, hogy szót tettél értem.

Ilona kijött, nem tudott benn maradni, fojtogatta 
valami, a szűk és földszagú alacsony sátorban.

— Dusán, mondok most én neked egyet. Nagyon 
köszönöm, hogy jósziwel vagy hozzám, köszönöm, hogy
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egy ilyen kitaszitott árvát magadhoz akarsz emelni. Ki
mondom, hogy talán ha máskor, másképpen találkoztunk 
volna, lehet, hogy talán még hajlottam volna is hozzád, 
mert derék fiú vagy, csakhogy a szívnek, a szerelemnek 
nem lehet parancsolni. . .  Parancsszóra nem lehet sze
retni, azt meg csak nem akarnád, hogy úgy járjak-kel- 
jek, éljek a házadban, mint az alvajáró, akinek folyvást 
másutt, máson van az esze.

— De hiszen életedben egyszer láttad Urost.
— Látod, hogy nem lehet a szivnek parancsolni?! 

Akkor egyszer jónak, kedvesnek láttam, megszerettem 
és szeretném akkor is, ha akármilyen rossz lenne is. 
Most meg ezerszer jobban szeretem még az emlékét is, 
mikor tudom, hogy igazán olyan volt, ahogy én láttam, 
a szivemmel. Ne haragudj Dusán, maradjunk jóbarátok, 
úgyis elmegyek, akkor aztán majd elfelejtesz. Találsz 
jobbat, szebbet nálam bizonyosan.

A legény a fejét csóválta:
— Az én szivem se rosszabb, hűtlenebb a tiednél. 

Nem keresek én másik asszonyt soha, de azt megmon
dom, akármikor rágondolod magad, a házam, a karom, 
a szivem nyitva a számodra, de ha másé leszel, megöl
lek vele együtt!

Apró vasfeszületet hordott a keblén a leány, azt 
most kivette:

— öld meg, ezé leszek . . .

MÁSODIK FEJEZET
1.

Risztics Péró elmaradhatatlan kutyájával kiült a 
vár fokára, ahonnan messzire el lehetett látni a Vrbas 
Viruló völgyében és amig a leáldozó napot nézte, hall
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gatta a Pliva vízesésének egyhangú ütemes robaját és 
a sors kiszámíthatatlanságán gondolkozott, öt éve járja 
a világot, évekig meglakta a drinápolyi rózsáskert vasalt 
ketrecét, ahova minden bizalom ellenére bizony bezáratta 
a többi rabbal őt is a gazdája, most meg Jajce ormára 
nézelődött, de majdnem úgy van vele, azt se tudja, merre 
küldje a sóhaját, vágyát haza. Akármennyire kitüntette 
őt Hasszán, mégis rab volt és mégis megtörte a rabság. 
Az ereje nem rokkant, de a haja hófehér lett, a bizalma, 
a reménye lefoszlott. Látta maga előtt az ozmán hatal
mas terjeszkedését, a világhóditó elszántságot, végig
szenvedte a szenvedőkkel a rettenetességeket, amiket át- 
élt a föld népe — az ő testvéreinek a népe — amerre 
csak a szultán serege végighömpölygette százezerfejű, 
mindent legázoló lomha testét és most itt, ezen a félig 
hazai földön teljesen el kellett vesztenie minden remény
ségét.

Hogy került el ide és miért fogyott el a reménye, 
annak a története, amilyen szürkén kezdődött, olyan 
furcsán végződött, ámbár a töröknél semmi ilyes nem 
furcsa vagy lehetetlen.

Hasszán abból szerezte a nagy vagyonát, hogy a 
szanaszét kóborló hadsereg nyomán járva összevásárolta 
a levágott szarvasmarhák és juhok bőrét.

Az elmúlt évben a véletlen kedvezése olyan pártfo
góhoz juttatta Hasszánt, akinek nem kellett baksis és 
akinek a szava szent: maga Mohamed szultán nyúlt a 
hóna alá. A nagyon nagy urak, a mindenkinél hatalma
sabb urak támogatása azonban nem mindig olyan belát- 
hatalan szerencse, mint az ember gondolná, de erre a 
megállapitásra csak jóval később érett rá Hasszán.

A dolog úgy kezdődött, hogy egy verőfényes napon
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— a második és harmadik mosakodás között — megfáj
dult a felséges úr feje. fii mert volna arra még csak 
gondolni is, hogy a próféta szentséges utódának is fáj
hat a feje, de hát megtörtént és mert az udvari orvos, 
a bölcs Halil el Mollah az orvosságkeresés végett fel
ütött Koránban a rózsaliget szót látta meg legelőször, 
azt a tanácsot adta hát a közvetitő berberbasinak, hogy 
vitesse magát a Nagy Ur nyitott gyaloghintón a Marica 
partjára, arra vannak a rószakertek, illatos és üde minden, 
szemet és lelket gyönyörködtető.

A jámbor mollah nyakára rátették a selyemzsinórt, 
hogy ha netalán nem segitene a tanácsa, akkor nyom
ban a helyszinen el lehessen intézni, azután őt is oda
csatolták a diszkisérethez, amely a gyaloghintót követte. 
Nyár eleje volt, a korai rózsafák, embemyi törzsek, sát
ras lugasok gömyedeztek a rengeteg virágtól, részeg 
méhek támolyogva cipelték édes zsákmányukat, a szul
tán gyönyörködött a Marica folyásában, a virágtenger
ben, az azúros égben, a felfrissült vérkeringéstől elmúlt 
a fejgörcse, boldog és elégedett volt. Kegyesen intett az 
őröknek, engedjék el Halilt, azután észrevenni méltóz- 
tatott, hogy egy köpcös emberke, furcsa nagy turbán
ban, hirtelen arcra borul az egyik kert kapujában, amely 
mögül a legszebb, szinpompás rózsaerdő nevetett ki az 
útra. Szökőkutak tartották párás-hűsen a levegőt és 
messziről pompás kastélyka mint ékszerdoboz virágos 
selyemteritőn kacérkodott szines márványoszlopaival.

— Ki vagy?
— Allah nyújtsa meg életedet és gyarapítsa dicső

ségedet, győzhetetlen Szultán. Hasszán vagyok, a te leg- 
érdemetlenebb szolgád.

— Kié ez a kert?
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— Eddig a magaménak mertem nevezni, pedig éle
tem is a tied, magasságos Nagyúr. . .

— Vigyetek be!
Két csausz előreszaladt, hogy a munkásokat, fogla

latoskodó rabszolgákat félrekorbácsolják az útból, Mo
hamed pedig az egyik szökőkút előtt, nehézillatú olajfa 
árnyékában letétette a gyaloghintót.

— Szép a kerted, Hasszán, máskor is eljövök ide, 
lia ráérek. Van-e még más vagyonod is?

— Bőrcserző és szűcs vagyok, dicsőséges padisah, 
azonkívül papucsos. Egy házam van a városban, a mű
hellyel.

— Azt mondtad, enyém a vagyonod. Elfogadom, 
mert a törvény szerint is az enyém. De mert én nem ér
tek se a kertészethez, se a bőrökhöz, papucsot se tudok 
Icésziteni, hát tovább is rád bizom a kezelésüket. Ne
kem fizetsz évente egy kristály rózsaolajat, egy prémes 
kaftánt, meg egy pár papucsot. Bér fejében.

Hasszán arcraborulva fogadta a rendkívüli kegyet, 
a kiséret pedig tátott szájjal hallgatta a máskor mo
gorva, kegyetlen és kapzsi szultánt, aki most csodála
tosan jókedvű és beszédes volt. Mindenkihez volt egy 
kegyes szava és amikor a harmadik kézmosáshoz és 
imához alabéstrom medencében illatos mosdóvizet és 
hedzsisztáni selyemszőnyeget hozott Hasszán, betetőzte 
Jkegyességét.

— Ha valamire szükséged van, egyenesen nekem 
szólj. A berberbasi gondoskodik majd róla, hogy bár
mikor szólhass velem.

Hasszán ügyes, élelmes kereskedő és ennélfogva 
ügyes diplomata volt. Gondoskodott róla, hogy a szultán 
-el ne felejtse őt, ezért élt az engedéllyel és a bér fejé
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ben kikötött dolgokat személyesen neki adta át. Először 
az aranyművű, drágakövekkel rakott művészi fiolába 
zárt rózsaolajjal kedveskedett, ami százszor annyit ért, 
mint a majdnem felbecsülhetetlen edény.

Egy hónap múlva hermelines kaftánt szállitott, ho
lott annak az akkor alig ismert prémnek az áráért na
gyon sok vitéznek kellett lefordulnia a lováról.

Megint egy hónap múlva vitte a remekbevarrt, cso
dálatos papucsot, selymes szattyánból, bársonnyal bélel
ve, a papucs orrán Hafiz legszebb versei arannyal hi- 
mezve.

Egyszer se kért semmit.

2.
A másik évben, a Hetsira 841-ik évében Mohamed 

azzal volt elfoglalva, hogy Boszniát, Hercegovinát, Mon
tenegrót megszerezze az igaz hitnek. Hasszán, ládájá
ban az ajándékokkal, ment a sereg után, mert az üzlet
— üzlet, viszont tudta, hogy ha nem lesz pontos, akkor 
az ellene fenekedő basák felingerlik a szultánt. Nagyon 
bántotta a jó urakat, hogy Hasszánnak szabad bejárása 
volt a szerályba, de még jobban, hogy a papucsos nem 
élt vissza a nyilvánvaló keggyel, ami bizony nagyon el
lenkezett az ő telhetetlen kapzsiságukkal.

Kényelmes ökrösszekéren utazott Hasszán. Péró és. 
Nenádovics a szekér mellett ballagtak, a kutya a szekér 
alatt keresett árnyékot, ha ugyan egy-egy kóbor nyúl 
után nem vetette magát. A fehér komondor, amelynek 
a nevét Szultánból Szkender-re (nagyon haragudtak Dri
nápolyban Kaisztriótára) kellett változtatni, sók mulat
ságot szerzett az úton Hasszán úrnak. Figyelte, hogy
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iramodik a nyúl után, milyen diadallal hozza Pérónak, 
ha elcsipte és milyen szégyenkezve, alázatosan sunyit, ha 
amaz volt a fürgébb. Ez az alkalmatosság lassú volt, 
de a szultán roppant hadserege még lassúbb, különösen 
ahol ellenállásra talált, óvatos volt a török hadvezetés, 
ahol három-négyszáz ember védett egy helyet, ott is 
rendszeres ostromra készültek, tízezreket vonultattak 
fel. Különösen Mohamed élt ezzel a taktikával.

Valami egészen jelentéktelen kis helységnél táboro
zott, amikor odaért Hasszán, aki útközben megindította 
már bőrös karavánjait. Bebocsátást kért a szultán ki
sebb palotának is beillő sátorába.

— Dicsőség Allahnak, áldassék az ő neve! Felséges 
és diadalmas Szultán, engedd meg legkisebb és legérde  ̂
metlenebb szolgádnak, hogy a bér első részét lábaidhoz 
rakjam.

— jKelj fel és mondd, hogy kerülsz ide.
Hasszán pár szóval elmagyarázta a dolgot.
— Ügyesebb ember vagy, mint a pasáim. Ezentúl 

bég lesz a rangod és a te zsákmányrészed minden állati 
bőr.

Nagy hálákodások közt, támolyogva szédült ki a sá
torból, a szolgák azt hitték, selyemzsinórt kináltak ott 
benn neki.

— Péró fiam, meg te másik, hivjatok ide egy hod-
zsát.

Ezek elindultak, Péró útközben odasúgott a lassú- 
eszű fiúnak:

— A gazdánk életéért se adnék egy ólompitykét.
Annál nagyobb volt az ámulatuk, amikor a hodzsá-

val visszatérve, Hasszánt a legszebb kaftánjába öltözve
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találták, turbánja mellé odatüzve a bégeket illető bogiá
ros forgó.

— Te szent hodzsa, írástudó és törvényismerő, én 
most előtted Ígéretet teszek ennek a két gyaur rabszol
gámnak. Kötelező-e ez az Ígéret?

— Ha a szent könyvre tett kézzel ígéred, akkor kö
telező és ha nem olyan, amiből magadra veszedelem Bzár- 
mazhatik.

— Nem olyan.
— De akkor is kötelező, ha biztosan tudod, hogy 

ezek a hitetlen ebek hisznek és bíznak a szavadban. Mert 
akkor a lelkűket csalnád meg. . .

— Nohát, hallgassatok ide. A dicsőséges padisah, 
Allah hosszabbitsa meg az életét és forditsa felé fénylő 
arcát, a padisah most engem béggé nevezett ki és ak
kora zsákmányt igért, hogy nekem többet a rózsakertem
ből kimozdulnom nem kell. Ti ketten hivek voltatok, ke
vés mérget okoztatok, szökni egyszer sem próbálkozta
tok. Én most ime a Koránra tett kézzel a szentéletű hod
zsa előtt megígérem, hogyha Allah, dicsértessék az ő ne
ve, szerencsésen bazavezérel, mind a kettőtöket szabadon 
bocsátlak. Allah úgy legyen velem!

— Mash Allah, insh Allah! — dörmögte a pap, aki 
sehogyse tudta megérteni, hogy egy bég hogyan eresz- 
kedhetik le annyira a tisztátalan gyaur kutyákhoz.

3.
Eltelt néhány hét, Kozacsics és Pavlovics knézek 

vértanúhalált haltak, Mohamed diadalmasan ült sátorá
ban és várta Mahmudot, aki Bosznia leigázása után vason 
hozta Sztipánt. Mahmud megérkezése napján a tábor
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túlsó felén hóhérolták a jajcei foglyokat, amikor Hasszán̂  
bég megint csak elment a szultánhoz.

— Ne menj be, az életeddel játszol — súgta egy 
ajtónálló.

— Mást Allah! Engedj be!
— Nagyon mérges a padisah.
— Te csak engedj be.
Fogcsikorgató dühvei támadt rá Mohamed.
— Mit akarsz? Ha nem elég a bég rangja meg a 

dögbőr, ott van Tomasevics, meg a többi ebhitű, nyúzd 
le őket.

— Felséges uram, a kaftán. . .  makogta Hasszán* 
kibontva a páratlan szép hattyúprémes diszruhát.

— Eredj vele a pokolba vagy én küldelek. Mérgé
ben feléje rúgott, a papucsa messzire repült a lábáról.

Hasszán selyembe burkolt csomagból vadonatúj pa
pucsot vett elő, leborult a feléje rugdalózó láb elé és rá
húzta azt. A tompafényű aranypapucs orrán mór égetés
sel Firduszi két találó verssora, a bélése fecskék lenyú
zott mellepelyhe, a sarka ezüst berakású csoda.

Mohamed ránézett előbb a papucsra, azután Hasz- 
szánra, végül az új bég vesztét kivánó, de belül remegős 
pasákra:

— Hasszán bég lesz Bosznia helytartója, Jajca vár
ura.

így került Péró a jajcei vár fokára és félig szabar 
don ezért búsult még jobban, mint eddig, mert a török 
szó szerint értelmezi az Ígéretet: haza, az Drinápoly. Mii
kor lesz ez még, m ikor üt a szabaduló órája, hiszen már 
annyit ő is megtanult törökül, hogy Bosznia szandzsák« 
basájához közelebb az Alsirát hidja, a minden nehézse*
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get kiegyenlítő selyemzsinór vagy méregpohár, mint a 
békés hazamenet. Ezért ült olyan csüggedten, hogy a 
hűséges Szkender kutya is vinnyogva húzódott el tőle.

HARMADIK FEJEZET 

1.
Vitéz János háromezer parádés, nyalka lovassal ér

kezett Ujhely alá, hogy elhozza onnan a koronát, csak
hogy a német nem értette meg, minek egy jelvénynek, 
egy ilyen cifra ékszernek a kíséretére ekkora hadsereg. 
Azt hitték, hogy a harciasságáról és németgyűlöletéről 
imert főpap magát a várost is el akarja vinni koroná
zási ajándékul a királlyá nevelt tanítványának. Hamaro
san lezáratta Frigyes a kapukat, felvonatta a csapóhida- 
kat, dupla őrséget rendelt a bástyákra és csak nagynehe- 
zen birta rá a követ, a várárkon átkiabálva egymáshoz, 
hogy kétszáz emberével mégis beeressze. A megkötött és 
esküvel pecsételt béke ellenére még mindig akadékosko
dott a császár: végre annyira jutottak, hogy kijelentette, 
előbb a pénzt, a kialkudott hatvanezer aranyat akarja 
megkapni, csak aztán adja át a koronát. János pap erre 
odavágta a szemébe: eb ura fakó, ha te nem hiszel ne
kem, én sem hiszek neked, mutasd, megvan-e, itt van-e 
Szent István koronája?

A salzburgi érsek úr oldotta meg a csomót. A ma
gyarok vizsgálják meg a koronázási jelvényeket a vár
ban, Frigyes megbízott embere nézze meg az aranyakat 
a táborban. Ha minden rendben van, akkor a leeresztett 
hídon »hoci-nesze, ott cseréljék ki a kettőt.

Amikor aztán a magyarok kezében volt a varázs- 
-erejű szent ereklye, a tényleges uralkodás elengedhetet
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len jelképe, akkor azután olyan diszmenetben vitték azt 
Budára, aminőt csak éppen háromszázharminc évvel ké
sőbb látott megint az ország. Aranyos hintóbán, ragyogó 
öltözetű főurak, nemes apródok kisérték, heroldok jelez
ték, harangzúgás várta, a papok a szentséggel és szente
lővei fogadták, térdreborult nép sorfalazott az útján.

Különösen Budán várták világraszóló ünnepséggel, 
a királyi hatalom, a nemzeti szuverénitás jelvényét, ami 
személyesitője magának az országnak. Huszonháromévi 
fogság után megint hazajön, hogy egészen egybeforrassza 
a nemzetet a maga testéből-lelkéből választott királlyal. 
Maga az agg kalocsai biborosérsek, Széchy Dénes kiséri 
majd Zsigmond templomába, Széchy, aki már három ki
rálynak tette fejére a koronát és aki most, ha Isten en
gedi, a negyediket fogja felkenni.

Jó két hétig tartott a nemzeti körmenet a határtól 
Budáig, Mátyás és belső emberei ezt az időt arra hasz
nálták, hogy a félországot Budára csőditsék. A vár alatt 
nagy mezőségen százával állt a lacikonyha, lobogó tüzek 
felett ökröket, egész sertéseket forgattak a szakácsok, 
a sátrak alatt ingyen folyt a bor, tízezrével osztogatták 
a foszlósbélű buzakenyeret, hogy a mészároslegények 
arra osztogathassák a levagdalt sült húst.

A rengeteg térséget szekértábor állta körül, a mesz- 
sze vidékekről felzarándokolt lelkesedők vagy kiváncsiak 
szekerei, ez volt a tribün, amiről majd látni lehet. A 
király úgy rendelkezett, hogy a koronát a táboron kivül 
kell körülvinni, hogy a belső mulatságot ne zavarják és 
a kocsmazaj ne sértse az áhítatot. Mikor a vár fokáról 
meglátszott a menet, eldördültek a bástyákon az ágyuk 
és megkondultak Budavárnak, Pestnek, a környező fal
vaknak a templomaiban a harangok. A várbeli kápolná
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ból megindult a processzió, aranyrudakon tartott balda- 
chin alatt az érsek, ragyogó miseruhákban a papok szá
zai és gyalog, levett kalpaggal utánuk a király meg a 
fényes udvari kiséret.

Ferkó ott lépdelt szélró'l valahol, gyertyát tartott 
a balkezében, jobbjában a süvegét, de egyszerre nagyon 
kellemetlenül érezte magát, olyan baleset érte, ami se- 
hogysem ülett az óra komoly áhítatához: a jobb válla 
fertelmesen viszketett. Attól tartott, hogy kénytelen 
lesz a süveget elejtve, a gyertyát átvenni a jobb kezébe, 
de sajnálta volna nagyon a szép zöldbársony süveget, 
amit csak tegnap osztott ki neki és társainak a palota
hadnagy és amit még meg se mutathatott Jelenának.

Komoly tekintetű parasztember állt az út szélén, a 
ködmöne bal ujja üresen lógott alá az oldalán.

— Fogd mög ezt a gyertyát egy kicsit atyafi.
Ferkó boldogan intézte el a jobb vállát, az ember

pedig ment mellette, mert mennie kellett, hogy el ne so
dorja őket egymástól a tömeg.

— Köszönöm testvér.
— Isten nevében tettem.
Csak most látta meg, hogy félkarú az ember. Pa

raszti embernél gyanús, mert hátha hóhér csapta le?
— Hol hagytad a karod?
— Most ötödik esztendeje Jászón.
— Nem volt ott csata, hallod-e?
— De volt rablás, vagy inkább akart lenni. . .
Ferkó elhúzódott mellőle.
— Eredj, cimörös ember nem való ide.
— Nem vagyok én cimeres, mert éppen egy rabló 

vágta el vállbán a karomat. Úgy volt az vitéz 
uram, hogy éppen akkor szabadultunk Bártfán Zudar
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urunk seregétől. Hazafelé igyekezve benéztünk a jászói 
monostorba éjszakára. Hát a békét bizony nem nagyon 
nézték az arra kóborló csehek, megtámadták a klastromot, 
mink meg az apát urakkal védtük. Akkor csapta el a 
kezem egy nagy cseh. Most azért jöttem fel, hogy a köz
ség nevében valami segítséget vagy legalább tizedelen- 
gedést kérjek jókedvében a királytól, mert az egész ha
tárunkat elverte a jég.

— Hát a király elé holnap juthatsz csak, vagy hol
napután, de siess, mert táborba szállunk. Mi a neved?

— Fekete Mihály, Jász-Nagyfaluból.
— Nohát csak engöm keress a palotában, Tandari 

Ferkó palotáskatonát, majd én eligazítalak.
Ott elől f elzendült a zsoltár, nem lehetett tovább be

szélgetni, de Ferkónak csak éneklés közben ötlött az 
eszébe, hogy nini, az az Ilona leányzó ott Riszticséknél 
ugyancsak nagyfalusinak mondja magát. Furdalta a kí
váncsiság, nem hazugság-e, amit beszél, de tudta azt is, 
hogy ha igazat mondott Ilona, akkor sem szabad elárul
nia, nehogy a családja érte jöjjön, erőszakkal elvigye.

2.
Várt, gondolkozott másnapig, akkor besegítette Mis

kát a királyhoz. Ragyogó arccal, boldogan lépett ki a 
csonka vitéz a belső palotából.

— Sohse felejtelek el jóember, áldja meg az Isten 
a királyt, meg téged is.

— Hát mit mondott, mit adott?
— Meghallgatott, kifaggatott, azután ávitt egy má

sik terembe, az tele volt urakkal. No, aszongya, ez az 
ember azt állítja, hogy a jászóvári monostor védelmé
ben vesztette el a karját, mit gondoltok urak, igaz-e?
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Csak előlép ám egy nagy buszma pap, rámnéz, aztán azt 
mondja: Igaz uram, mert tulajdon én döftem le kele- 
vezzel azt a csehet. — Hát arról tud-e a jászkun ispán, 
kérdi a király, hogy Nagyfaluban mindent elvert a jég? 
Nem tudok, feleli amaz, mert husvét ótától hadban vol
tam. — Tudok én, mondja egy másik pap, elhozta hirét 
a kápeáló testvér Ládra.

Erre a király elengedett minden sarcot erre az esz
tendőre a községnek, nekem magamnak ötöt és. . .

A zsebébe nyúlt néhány aranyat szedett ki:
— Ezt útravalónak adta, áldja meg az én Istenem. 

Hanem vitéz uram, én ezt veled megosztom, vagy egé
szen neked adom, ha akarod.

— Csak tartsd mög, neköm nem tartozol sömmivel, 
csak egy felelettel. Ismersz-e Kaszásékat Nagyfaluban?

— Tulajdon a feleségem apja volt Kaszás János. 
Másik K̂aszás nincs, csak a két kis fia maradt.

— Möghalt az öreg?
— Meg. A kisebbik leánya világnak eredt, azt vette 

a lelkire. Úgy érezte, hogy ő zargatta a halálba vagy 
kárhozatba az ártatlant. Ismerted?

— ötét nem, de a lányát ösmeröm. Az anyja él 
még?

— Él. Hát a lány? Hol van, mere jár, mi sora van?
— A lány jó helyön van, akár otthon. Mondd mög 

az anyjának, hogyha jó sziwel van hozzá, talán hama
rosan összekerül vele.

— De hol az Ilka?
— A helyet nem mondom mög, csak annyit, hogy 

az én mátkám családja úgy tartja, akár a maga gye- 
rökét.
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— Nem mönt férjhez?
— Nem, nem akar.

3.

Nagy Simon seregéből a feketepáncélos zsoldoso
kat, a korona kíséretére rendelték Sopronba, ahonnan 
Veszprémig mentek, innen azután leküldték őket a Ba
laton mellett Eszékre. Ott üssenek nyári tábort és vár
ják a parancsolatokat. Bizonyos volt a török háború és 
most már Uros sem bánta azt a pár hónapot. Vas erőt 
érzett a karjában és hatalmas elszántságot a szivében, 
száz törököt levág az apjáért és ha sok lesz a fogoly, 
megkéri Zápolya vajdát, hogy a kicserélésnél követel
jék Risztics Pérót.

Mátyás a koronázást a hadjárat utánra halasztotta, 
készült a sereghez, amelyet a Dráva és a Száva között, 
nagyobbára azonban Batajnicánál vont össze. Egy-két 
nappal az elindulás előtt hivatta Ferkót, mindjárt mise 
után:

— Szolgám, hajnalban indulsz Ilokra, megmondod 
Újlaki Miklós vajda urunknak, hogy arra utaztomban, 
benézek hozzá, készüljön mind hadastól a kíséretemre.

Ferkó néhány órás szabadságot kért a palotanagytól 
és kivágtatott Endrére. Egy vég pántlikát meg egy hírt 
akart itt átadni és amellett megmutatni magát a zöld 
süvegben, akit a héten kapott.

Riszticsék a szigeten voltak, ami fájt nagyon Tan- 
darinak, mert a kompozás sok időt rabol tőle. Gyorsan 
és röviden mondta el, hogy búcsúzni jött, mennek me
gint, de ime elhozta a pántlikát, amit majd Jelena hajá
ba fűznek esketőre, ha visszajönnek a hadból. Ilona nem
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hallgatta a szerelmeseket, fájt a szive, ha látta, milyen 
boldogok, mennyi remény gyullad a szemükben. Riad
tan tette le a sarlót, amikor Tandari utána szólt:

— Gyere csak húgom, neköd is hoztam valamit.
— Nekem?
— Neköd ám, többet ér tudom tiz vég cifraságnál. 

Beszéltem a sógoroddal.
— Miiskával?
— Az a, úgy mondta! Fekete Mihál Jász-Nagyfa- 

luból.
— Elárultál?
— Dehogy árultalak, dehogy. . .
Most azután nagy részletességgel mondta el a ta

lálkozást is, a beszélgetést is szószerint.
— Úgy vélöm húgom, hogyha már szögény apád 

möghalt, mög ha a szived is húz, hazamöhetsz.
— Nem megy, szólt közbe Jelena.
— No, no, hiszen én nem kergetöm, neköm nincs 

terhömre, de talán mégis csak akarna ögyet imádkozni 
az apja sirkörösztjénél, mög jó lönne a szülője kebölin 
kisírni magát.

Ilona már sírt is, odaborult Jelena vállára, arra zo
kogva sírta el a bánatát. A nagy sírásra odajött De- 
szánka is, aki azután meghallgatván a helyzetet, így gon
dolkozott:

— Ha Jelena férjhez megy a télen, akkor én egyedül 
maradok, mert Ferkó nem akar közénk telepedni, tehát 
Ilona lesz a leányom. De amott meg él az édes szülő
anyja, testvérei, azok is örülnének, ha látnák. Én úgy 
gondolom, hogy betakarítás után, amikor már nem lesz 
munka, Deán elkéri valamelyik szomszéd lovait, elviszi
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a két leányt, mind a kettőt! Honáékhoz. Ott maradnak 
néhány napig, azután hazajönnek, ha Ilona akar. Ha 
nem akar, akkor igazán olyan árva maradok, mint a bo
tolt fűzfa. . .

Most már az öregasszony is sűrűn szipogott, volt 
dolga a katrincája csücskének.

Végül is abban maradtak el, hogy majd meggondol
ják a dolgot. Ferkó sietett, de nagyon sokáig tartott, 
amig végre kompra szállhatott, mert Jelena egészen vá
ratlanul lekisérte a révig, ott azután legeslegelőször meg
ölelte, megcsókolta.

— Nagyon szeretlek Fránjó, mert olyan jó vagy eh
hez a szegény özvegy menyasszonykához.

4.
Ferkó hiába tette meg nyarvalgást, alig pihentetve 

a lovát még magát, a hosszú utat végig a Duna balpart
ján Bácsig, onnan át a réven Ilokra, mert Miklós urat 
nem találta a felvárban, még előtte való héten a karan- 
tán határra utazott, a zágrábi püspöknek volt ott valami 
fegyveres eligazítani valója a határmenti birtokain.

Pihenés közben elnézte az előtte elterülő tájékot, 
elküldte szeme sugarait a kies jobbparton fel Vukovárig, 
le majdnem Péter váradáig, jobbra a messziről sejtető 
Száva mocsaras-nádas völgyén túl a bosnyák hegyekig, 
amelyek közé elmenendő lesz életre-halálra, fáradalmak
ra, dicsőségre vagy ki mondhatná azt meg előre, miféle 
végzetre? Balra viszont előtte terült a hegy lábánál ör
vényekben megtörő folyamon túl a titokzatosan mély, 
nyíltságában is ezernyi fajta bujósdit játszó Alföld, a 
messziről barnálló bácsi monostor, várnak beillő falaival,
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azontúl nyílt föld és nyílt ég Szeged felé, amerre a gon
dolata röppent, a felsővárosi kis házhoz, ahová Isten 
akaratával farsangra hazaviszi Jelenáját. Vagy inkább, 
ahogy a túlsó parton születésben levő kis falucskára 
nézett, annak a nevéről az jutott eszébe, hogy talán in
kább eladja a szentgyörgyi kis házat és a Palánkban ke
res másikat. Akkor egyformán közel lesznek Szent-Deme- 
ter templomához is, a szerbekéhez is. Egyik vasárnap ide 
mennek, másikon amoda. Keresztelni is majd egyiket 
oda, a másikat emide . . .

Vissza indult, hogy értesitse az útban lévő királyt, 
aki Eszék felé jön, Tolnán, Pécsváradán át, de talán még 
Gyüdre is elnéz, hogy az ország Patrónája segedelmét 
kikérje.

Eszéken még nem találta az udvart, azt mondták ne
ki, talán a dárdai táborban lehet, ha ugyan megjött 
már. így hát átkocogott a hadihidon, de alig haladt va
lamicskét, jött szembe a király.

— No szolgám, Ferkó, mit végeztél? örül-e Miklós
úr?

— Lehet, hogy örülne, ha otthon volna, kezdte a 
jelentését Ferkó, elmondván útja eredménytelenségét.

Perényihez fordult a király, annak súgott valamit, 
alighanem azt, hogy még se lehet olyan sürgős az a 
zágrebi dolog, amiért el kellene menni a hadak útjából, 
végül hangosan mondta:

— Egy lovaslegény üstöllést a vajda után menjen, 
írd meg neki fiam, szólt oda az iródiáknak, hogy szed
jen magához annyi sereget, amennyit bir, megyei meg 
püspöki hadakat is, azokkal legkésőbb szent Mihály napi
ján lépje át a Szávát, Növi irányában.
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Ferkó figyelt, az arcán látszódhatott a kelletlenség, 
hogy talán megint neki kell vágnia a hetes utaknak, lát
szódhatott, mert a király mosolyogva szólt rá:

— Ne ijedezz fiam, te most itt maradsz velem.

5.

A dárdai hídfőnél sátrat veretett Mátyás, ott akarta 
bevárni, hogy előbb a táborbeli csapatok átmennek. Jól 
délebéd után volt az átvonulás. Előbb a banderiális lo
vasság, ahány, annyi fajta, ki nehéz vasban, ki meg köny- 
nyű drótpáncélban, volt aki díszruhában. Csak éppen a 
zászlós urak meg a püspökök emberen volt valami egyen
ruhaféle, csapatonként más-más. A fegyverek meg egyé
niek, mert tollas buzogánytól görbe török kardig, fokostól 
zászlós lándzsáig volt a közt minden, a székelyek közül 
soknak a nyeregkápáján még a kerek bivalybőrös paizs 
is ott lógott, a zaboskocsik után következett a királyi 
gyalogság, a fekete sereg néhány zászlóalja. Egyforma 
öltözet, egyforma fegyver, egyenes tartás, katonás rend, 
dobogott a föld, csikorgott a drávai homok a lépésük 
alatt.

Amint a második zászló is elhaladt, im egyszerre 
megbomlik a rend, kiugrik a sorból egy fiatal altiszt (a 
forgójáról ismerszett meg) és odarohan az udvari cso- 
portozatba.

— Frányó! Harcsás Ferkó!
Azzal öleli le a nyeregből, szorongatja a fodrott mel

ledzőjéhez.
Hallatlan dolog volt, mert ha a szabad csapatokban, 

a bandériumokban, önkéntes hadakozók közt el is néz
ték az ilyesmit, a világ első fegyelmezett katonájának
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nem volt szabad mukkania a sorban, összeráncolt szemöl
dökkel fordult arra Mátyás:

— Mi ez?
Ferkó nem tudott szólni, de ijedtében olyan sű

rűn vetette magára a keresztet, ahogy a keze birta. Sá
padtan, babonás félelemtől izgultan rebegte:

—_Egy kisértet, uram Isten, feltámadnak a halot
tak ___

A király elé tuszkolták mind a kettőjüket. Uros is 
megbánta már nagyon, amit tett, hiszen majd ráért vol
na ő Eszéken is megkeresni a barátját, talán már sógorát, 
de azután felébredt benne az ősi dac, amely nem tűr ma
ga felett születési nemességet. Micsoda, hogy ettől a si
maképű, barnazekés, lobogó vöröshajú legénytől ijedjen 
ő meg? hiszen el se hiszi felőle, hogy ő a király. De amint 
a szemébe nézett, parancsoló, lelkeket szeliditő, leigázó 
és lealázó tekintetét a magáéban érezte, térdrerogyott:

— Kegyelem, uram király, örömömben nem tudtam, 
mit teszek.

Ferkó akadozva, összefüggéstelen mondatokban be
szélte el hirtelen, hogy erről a fiúról már öt éve azt hi
szik, hogy halott, azaz nem is hiszik, mert volt, aki látta 
elesni és látta a sírját a Temes mellett. Amig igyekezett 
megértetni a helyzetet, odalépett már négy emberével 
Uros hadnagya is, hogy megvaisaltassa a rendbontót, aki 
holnap vagy pálcát fut, vagy pallós alá kerül. Mátyás 
odaintette a tisztet:

— Mióta szolgál ez a legény?
— Még az elsők közül való, most szabadult volna 

István király napján.
— Milyen katona?
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— Forgót kapott, kegyelmes királyom.
— Annál nagyobb a hibája, altiszt jobban vigyáz

zon, példát tartson. A kedves Ferkóm kedvéért nem bün
tetem, meg, de elveszem a forgóját, holnap leveti a ru
hámat, elmehet haza.

Most jutott szóhoz Uros:
— Felséges uram, irgalmazz! Az apám... az apám...
Mátyás ránézett a lélekbelátó szemeivel, nem felelt

neki, hanem Tandarihoz szólt:
— Holnap mise után bevezeted hozzám. Elmehettek.

6.
Urosnak megmondták, hogy első misét szokott hall

gatni a király, jókor legyen a palotán. Ott volt hajnalban. 
A hadnagya nem tudta, mitévő legyen a legénnyel, hi
szen a király maga elé rendelte, talán mégsem lesz baj. 
Meghagyta a forgóját is.

Nyüzsgött a fegyveres nép az eszéki várban, de még 
kint a két városban is, meg azon túl, a Dráva menti ár
nyas, lombos tölgyesek alatt folyt egész éjjel a mulatás, 
tánc, zene, regősök jártak tüztől-tüzig, magyar kobzosok 
dalt mondtak Lajos királyról, Szent Lászlóról, Toldi 
Miklósról meg dicső Hunyadinkról, horvát tamburások 
talp alá valót pengettek, szerb guzlicák Rigómező fájdal
mát sírták. Uros egész éjjel barangolt a vár uccácskáin, 
hajtotta az aggodalma, éltette a reménysége, bízott Fer- 
kóban és hitte már, hogy csakugyan király ez a király. . .

Ferkó kijött érte a palota kapujába, ódon terembe 
vezette, annak a felső részében faragott karosszéken ült 
ragyogó himes díszruhában a király, mellette Rozgonyi, 
Perényi, néhány pap, főtisztek.
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Hogy Uros letérdelt, intett neki:
— Ne térdelj, csak Isten oltára előtt. Beszélt. Ki 

az apád, hol a hazád?
Megmondta.
— Beszélj szerbül, ha könnyebben megy.
— Mindegy nekem, kegyelmes királyom. — Elmond

ta az életét a királyválasztás napjától a temesi szeren
csétlenségig, a seregbe állásáig olyan részletesen, ameny- 
nyire illendőnek gondolta, azután az öt évi katonáskodá
sát olyan röviden, ahogy a szerénysége engedte.

— Sebed van-e?
Megmondta.
— A forgót hol szerezted?
— Kisebbik hadnagy urunkat vágtam ki a németek 

közül.
Most Ferkón volt a sor: honnan ismeri, kifélék, mi

félék, végre, nagy zavarban, de azt is bevallotta, hogy ha 
Isten haza segiti, feleségül akarja venni ennek a legény
nek a húgát, aki öt éve gyászolja az apját meg a bátyját.

— No hát vidd magaddal ezt a haszontalan sógoro
dat, etesd, itasd, sok lehet a beszélni valótok. Te meg, 
fordulj Uroshoz, most majd az én szememben mutasd 
meg, milyen vitéz leszel a török előtt.

— Hiszen, ha én azt a kezembe kapom! tört ki 
Urosból a visszafojtott indulat. Az urak összemosolyog
tak.

— Beata simplicitas, mondta Simon apát.
— Quae faciat miracula, vágta rá a király.
A kihallgatásnak vége volt, Uros kábultan tántor-
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gott ki a teremből. Egyszerű esze, felfogása nem emész*' 
tette gyorsan a dolgokat. Még félt is, hogy diákul vala
mi olyat mondtak róla, amiből baj lehet.

NEGYEDIK FEJEZET

1.
Nyájasan ragyog a nyári nap, ereje egyre feszül,,, 

amint feljebb száll és a sötétkék égen ninos egyetlen fel- 
hőcske sem, a hőség terjed, eláraszt mindent, perzsel és 
éget, az utón szorult vándor kétségbeesve keres árnyékot, 
a szénagyűjtő boldogan forgatja kincsét, amely hamar 
kalangyába érik, a fiatal halász boldogan nézi, hogy a 
halak egészen a felszinre jönnek, kis fürge gyíkok bol
dog telhetetlenséggel lakmároznak, mert feketélik min
den szikla, minden napsütött homok a sürgölődő han
gyák és bogárkák seregétől, a vizipókok dagadtra híznak 
a víztől alig ujjnyira merészkedő szunyograjon, viszont 
a fecskék sebesröptükben éppen az ő kedvükért majdnem, 
a szárnyukkal súrolják a víz színét. Gyönyörű, kívánato
sán szép az idő, izzadt üstökü és mégis, valami nyomasz
tó érzés fog el mindent, az állatok élénk mohósággal ke
resik a táplálékot, de hangtalanul, még a felröppenő pa
csirta is csak felényire merészkedik és kurtára fogja 
kedves dalát, a fürj pitypalatty nélkül surran a vetés
ben, a fogolyanya aggodalmaskodva csörditi össze csi
béit, — vihar lesz. Nem is lesz, már van, hiszen szónál 
gyorsabban tolakodnak elő a sűrű, hol fekete, hol fehér, 
ólomsúlyú tarjagos fellegek és egy csattanással: égsza
kadás, földindulás, szaladj te is pajtás. . .  !

Ilyen felhőszakadáshoz hasonlóan csapott le Mátyás 
Boszniára. Átkelés a Száván, Rácsa, Tuzla, Doboj várai
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napok alatt a kezében és két nap Szent Mihály előtt ott 
táborozott Jajce alatt.

Hasszán bég, ha papucsos volt is, értett az időjós
láshoz. Az elfoglalt várak, falvak ontották a menekülő 
törököket, akik Jajce, Klyucs, Travnik, Srbenik falai 
mögött kerestek ótalmat. Hasszán tudta, hogy veszedel
mek előtt áll, de fatalista volt,mint törökökhöz illik és 
amellett füozófus is, mint illik papucsoshoz. Ha feladja 
a várat, — amint az alváros már az első napon meg is 
tette az ottani szerb lakosság ujjongó követelésére — 
akkor bizonyos a selyemzsinór vagy lefejezés, ha ellen
áll, akkor még győzhet is és a bizonytalan jó hasonlítha
tatlanul jobb a bizonyos rossznál.

A magyar sereg, megszaporodva a szabadulás örö
mére hozzászegődött bosnyák vitézekkel, rendezkedett 
az ostromra. Amig az ágyuk meg a csapatok elhelyezé
sére a legalkalmasabb pontokat keresték az alvezérek, 
addig a vidék soha nem látott, álomban sem képzelt szép
ségében gyönyörködött a király. A Pliva és Vrbas össze
folyásának, az ollószárában félgömb alakú hegyen a rend
kívül erős fellegvár, tövében a hatalmas Lukácstorony. 
A sziklafalon címeres feliratú tábla őrzi a városalapitó 
Hervója és Vük Jancsanin sírját, nevezi pedig a nép e 
helyet Kraljevgrobnak. (Királysír.)

A király, a művészlelkű, minden szépért lelkesedő 
Mátyás belső társaságával gyönyörködve járta be az 
isteni tájat, órákig ült a sziklán, amellyel szemben húsz 
ölnyi falról zuhan a Pliva az őt elnyelő Vrbaszba és nézte 
a szinte porzó vizet, amelynek sok müliárdnyi cseppjén 
vakítóan csülog a szivárványozó napsugár.
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2.

Akármennyire is szerette Hasszán bég az ő két fel
szabadításra szánt rabszolgáját, mégis nagyon vigyázott, 
nehogy kárt tehessenek a védelemben. Eleinte szabadon 
járhattak a várudvaron, csak a kapukhoz nem volt sza
bad közeliteniök, se a falakra menniök, amikor azonban 
az ostrom egyre hevesebb lett, akkor elzáratta Hasszán 
Pérót és Nenádovicsot, de nem börtönbe, hanem egy szűk 
kis udvarra, amelyiknek az egyik oldalát kétöles bástya
fal zárta el, más kettő tűzfal volt, a negyedik pedig Hasz- 
szán bég lakása. Innen ablak is nyilt az udvarra, ajtó is.

Az ostrom második hetében társat kapott a két fo
goly: nevetős, örökké jókedvű fiatal magyart dobott be 
egy szerecsen az ajtón, hatalmas rúgással pöndöritve 
oda amazokhoz:

A váratlan vendég csak nevetett.
— Jössz te még az én uccámba, ördögképemása. . .
A néger becsapta az ajtót, rátolta a reteszt, emezek.

pedig megkezdték a barátkozást.
— Gábor diák vagyok Váradról. A király követ

ségbe küldött, hogy felkérjem a várat, aztán ehol-e, ez 
a kutyafejű igy fogadja a vendéget. Először le akart 
nyakaztatni, de azután megmagyaráztam neki, hogy tíz
ezer török fejet igért a magamé helyett a király, pedig 
az egy se illenék az én vállamra. De erre nem is gon
dolt a nagyhasú, csak megvakarta a nyakát, — hogy 
a kardom mulasztotta volna el inkább a viszketését! — 
azután ledobatott ide. Hát ti?

Amazoknak bőven volt beszélnivalójuk, de vala
mennyiüknek együtt alig volt ennivalójuk. Egyre szű-
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kültek az adagok, végre Nenádovics, amikor a bég fegy
verhordozója kinézett a szűk ablakon, felkiáltott hozzá:

— Talán bizony azt akarjátok, hogy éhen vesz- 
szünk ?

Amaz törökösen bólintgatott, jelezvén, hogy: nem.
— Hát akkor miért adtok étel helyett csak kós

tolót?
Súgva, kezét a szája elé téve felelt a török:
— Mert nincs . . .
A három fogoly összemosolygott. Ha nincs mit 

enni, akkor hamarosan kapitulál a vár és akkor ők sza
badok lesznek! Van Isten, aki még a ninccsel is segit!

A kis udvar sarkában kötélcsomók hevertek, meg 
£cska lószerszámok, azokat nézegette, feszegette Gá
bor diák egész nap. Azon gondolkozott, le lehetne eresz
kedni.

— Tudjátok-e ti, melyik része ez a várnak? Merre 
nyílik ez a fal?

Péró tudta.
— Egy hűszöles sziklára áll ez a fal, alatta ka

száló rét.
— Akkor ott lovasok tanyáznak. Én igy gondolom: 

ezt a sok kötelet összebogozzuk, lehet vagy negyven öl. 
Egyikünk felmászik a falra, a másik kettő hátán köny- 
nyen megy, ott fenn megerősiti a kötelet, hurkot csi
nál a végéből, ráakasztja a kiálló rovátra, akkor a má
sik kettő is utána és sorjában leereszkedünk arra a 
rétre.

— Nem kockáztathatjuk, mert ha véletlenül meg
fognak, halálé vagyunk egészen bizonyosan. Ha a kötél
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egyik alatt leszakad, a hátramaradtat vagy maradotta
kat mozsárba töreti Hasszán. Várjuk ki ezt a kis időt, 
egy-két hét. . .  Ez volt Péró véleménye. Nenadovics 
helybenhagyólag dörmögte:

— Ha az ötévet kibirtuk!
— Nem is az idő miatt akarok én szökni — ma

gyarázta Gábor — hanem, hogy hirrel legyünk a ki
rálynak, tudja, hogy is áll itt a bál, meg attól félek, 
hátha felmentő sereggel jön a szultán vagy beáll az 
esőzés, hiszen már a Bököly havában vagyunk, arra 
aztán felkerekedik a sereg, elmegy téli szállásra. . .

Gondolkoztak, egy-két napig töprengtek, rágták a 
szót, de csak éjjel, nappal aludtak inkább. Az éjszakai 
beszélgetés közben azonban dolgoztak is, kötözték ösz- 
sze a végeket, minden csomót tizszer is kipróbálgatva, 
nem lazult-e? Harmadnap délelőtt első álmukból ret
tenetes robaj, dörgés, recsegés^ropogáö riasztotta fel 
őket: egy ágyúgolyó bedöntötte a falat jó három öl 
hosszúságban.

Felugráltak, jobban mondva csak Gábor diák meg 
Nenádovics ugrott fel, mert Pérónak éppen csipőforgó- 
l>an törte el a bal combját a falomladék. Eleinte nem 
is vették észre, hogy mi történt, mert Risztics csak az 
összeszoritott fogai között sziszegte el az emberfeletti 
fájdalmait, amazok a réshez rohantak, kihajolva néztek 
alá a magyar táborba. Csak a kutya maradt a gazdájá
nál, okos szemeivel leste az arcát, várta a szavát. Ami
kor azután Péró már nem birta hang nélkül, hanem 
elfojtott jajszóval felnyögött, akkor odarohant Nená- 
dovicshoz és a zekéjét ráncigálta, hivta, vonszolta, mu
tatta neki, hogy baj van.
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Tanácstalanul állott a két ember a sebesült mel
lett. Végre is Gábor diák lekapta az aránylag tiszta 
ingét, darabokra tépve megnedvesitette és igyekezett 
bekötözni a rettenetes sebet.

A hideg viz mégis enyhülést hozott, délután már 
beszélt:

— Tudsz-e írni, diák?
— Az a mesterségem.
— Tudnál-e most írni?
— Hártyám csak volna, íróvesszőt is faraghatnék, 

de festékem nincs.
— Nesze festék — mondta csendesen Péró és egy 

rántással letépte a kötést, hogy frissen bugyogott a 
vér. írj a királynak.

Elszömyedve kiáltott fel a diák:
— Mit tettél szerencsétlen, megölöd magad és azt 

se tudjuk, miért, hiszen el se tudjuk küldeni a levelet.
* — Előbb írj, de siess vele, ogy újra beköthessük 

a sebet, azután majd megmondom, hogy juttasd el a 
levelet.

Ügyes volt az írásban a diák, ámbár reszketett a 
keze, amikor mártogatni kellett az eleven tentatartóba 
és mindég újra látnia a rettenetes sebet, mégis hama
rabb kész lett, mint az a két írástudatlan .elképzelte. 
Friss viz a kötésre, Nenádovics inge, zekéje szoros pó
lyául a tetejébe, azután elájult a beteg és.cgak akkor 
tért megint magához, mikor már éjfél körül hunyorog
tak a csillagok.

— Hallod-e, diák? •%.*, • * . ; *
— Hallom, apám. Szomjas vagy? Fáj nagyon?
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— Most nem érek rá. Eredj a réshez, látsz-e alat
tunk tábortüzet.

Odament, visszajött.
— Három is van, de csak az egyik mellett van

nak ébren. Kiáltsak?
— Bolond vagy te diák? A levelet küldd most 

oda le.
— Kőre kötve ledobjam?
— Nem, a tűzbe eshet. Kösd a levelet a kutya nya

kára, vagy majd inkább én kötöm, akkor biztosan nem 
kaparja le. Aztán hurkold át a kutya derekát és ereszd 
le szépen, lassan, a kötelet is utána.

— Majd reggel keresik a kutyát meg a kötelet.
— Keressék, ott vannak a romok alatt ahol én is 

ott lehetnék. Eredj, csináld.
Jó félóra múlva bámulva nézték a tűz körül ülő 

magyarok, hogy egy lompos fehér kutya közeledik fe
léjük, hosszú pányvát cipel a derekán, attól nem bir sza
ladni. Megfogták, megtalálták az irást a nyakán:

— Ez biz üzenetöt hozott — mondja az egyik.
— Aligha odaföntről nem — véli a másik, a vár 

felé biccentve a fejét.
— Hiszen ezt a* bolond is láthati — igy Gölöncsér 

István, a harmadik vigyázó. — Föl köll költeni hadnagy 
urunkat.

. De már inkább a papot, az legalább ‘mög Is 
tucüíjf ólyasni. f

A fiatal pap tényleg tudott olvasni és olvasta a kö
vetkezőket: .

»Laudv ttom:, Az atyának és ffÜfták, szt. léi.
ist. Ámen. Ezen levelet irom én Váradi Gábor diák

161 11



a Szent-Endréről való Péró (Risztics) vérével, mert le
ütötte a bástyafal, akit álgyú tennap délelőtt ledöntött. 
Üzenjük, hogy az pogánnak már nincs mit enniök, ns- 
hán napok múlva föladja a várat. Mi király urunk szol
gálatára várunk a kis udvarban, a ledöntött fal mö
gött. P. S. az kutyát jól tartsák.«

Nosza rohant a pap, vitte a levelet király sátorá
ba, amely előtt Ferkó volt éppen az őriző. A király már 
fenn volt, az ostrom alatt alig aludt, csak úgy ruhástól 
dőlt le a medvebőrre. A sátor előtt lobogó őrtűz fényé
nél olvasta a levelet, hangosan silabizálva. Tandari ott 
állt mögötte, hallott minden betűt.

— Hallottad a levelet?
— Hallottam.
— Elmégy, megmondod a pattantyúsok hadnagyá

nak, azt a bástyát, amerről a kutya az irást hozta, ne 
töresse többet. A kutyát elhozod.

— Felséges uram, szabad-e szólnom?
— Hallgatlak.
— Ez a Risztics Péter az apja Urosnak, annak a 

fekete vitéznek, akivel Eszéken az a találkozásunk volt. 
A mátkám apja.

Mátyás elgondolkozott egy pillantásnyira.
— Értelek, hozd ide a fiút is.
Más palotást hivott oda Ferkó, azután lóra kapott 

és nyargalvást nyargalt dolgára. Elsőbbet is Pál * úrhoz, 
pattantyúsok hadnagyához, azután a kutyáért, avval 
együtt Urost felzavarni a Pliva partján.

— Gyere üstöllést a királyhoz.
— Mi baj? Mit vétettem megint tudatlanul?
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— De hiszen nem vétettél most semmit, csak ká- 
szolódj, majd én addig szólok kisebbik hadnagy urad
nak, hogy viszlek.

Kantárszárra fogta a paripát, a kutya orvét Uros 
kezébe adta:

— Fogd, ez alighanem a tied.
— Sose láttam én ezt a becstelen dögöt.
— Ne szidd, mert ez az örökséged.
— Mit ittál sógor?
— Van amott a város alján egy csárda, öreganyád 

a csaplárné benne. A minapában valami fekete levet 
szűrt, keserű, akár a bánat, azt mondta, ezt isszák 
ujabban a török urak. Hát megízleltem, ki is köptem 
menten, pedig nádmézet is csöppentett bele. Attól kezd
ve a bor se ízlett, csak forrásvízzel öblögettem a fa
nyarságát. Úgy mondta: keifa.

— Akkor ezentúl inkább bort igyál, mert úgy lá
tom, árt neked a forrásvíz.

— Árt-e? Hát hallgass ide — tört ki Ferkóból a 
sértett önérzet. Mondta, egyre mondta, amit tudott. Az 
apját, a levelet, a kutyát, a várbeli éhséget, azután hir
telen áttért Jelenára, Jelenáról Ilonára és bár alig kis 
órányi járás volt gyalog a király sátoráig, jól deren
gett már, mire odaértek. Útközben százszor összeölel
keztek, sírtak is, nevettek is, de Tandari most már az 
életét tette volna egy marok ellobbant puskapor ellen, 
liogy Uros nem szökik meg. Itt tartja az apja, vagy a 
hülő teste. . .

4.
A király a sátor előtt reggelizett, néhány belső em

bere álldogált körülötte.
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— Először hadd nézzem ezt az okos kutyát.
Megsimogatta, a kezében levő húsdarabot odanyúj

totta neki. A kutya megszagolta, nem vette el, Urosra 
nézett. Ez borzasztó zavarában elfelejtette, hogy nem 
emberhez szól, kiszaladt a száján:

— Uzmi!
A kutya elvette, lehasalt, evett. Ezen kacagtak egy 

sort az urak.
— Tiétek ez a kutya?
— Sohase láttam, uram.
— Az apádé?
— Úgy mondja a Harcsás — itt észbekapott, be

tapasztotta a száját, ne mondjon bolondokat a király 
előtt.

A király fölállt, hátranyúlt a sátornyílásba és át
vett onnan egy írást.

— Urak, elmondtam néktek az előbb, hogy volt 
evvel a fiúval és elmondtam azt is, hogy lesz. Jónak 
látjátok-e ?

— Valde bene! Excellentiseime! — dörmögtek azok.
Most Uroshoz fordult:
— Akkor nemes szigeti Risztich Uros uram, ehol 

a kegyelmed cimerlevele: két folyó közt (odamutatott 
a Vrbasra meg a Plivára) zöld mezőn fehér kutya, le
vél a nyakán.

Uros már térdelt, a király dolmánya szélét marko- 
lászta, azt azonban nem várta, ami kivetkezett. Má
tyás határozottan, de nem erősen pofonütötte, majd 
hirtelen kirántott .kardja lapjával a vállára csapott.

— Ez az utolsó pofon,*, amit eltűrsz, ez az utolsó 
kardcsapás, amit meg nem torolsz! Állj fel, derék jó 
vitézem!
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Amint fölkelt, először a király, azután a többiek 
sorra megcsókolták kétfelől az arcát. Most Ferkóra ke
rült a sor.

— Tandari Ferenc, más néven Furkó, vulgó Har
csás, a te címered fehér mezőben furkót tartó harcsa, 
fölötte pirosforgós zöld öüveg, hogy minden ivadékod 
ráemlékezzék, mi voltál. A neved inától kezdve nemes 
szávai Halász Ferenc. Birtokot otthon kaptok.

ÖTÖDIK FEJEZET 
1.

Az ostrom huszonegyedik napján, amelyet Lukács 
evangélistának szentelt az egyház, megnyütak a vár 
kapui, Hasszán bég megadta magát. Akkor már három 
napja nem volt egyetlen megenni való falat az erős
ségben.

Levonult az őrség a pástra, lerakta a fegyvert, ma
ga Hasszán selyempárnán hozta a kulcsokat.

— Nem maradt fenn senki?
— Csak néhány beteg és néhány rab.
Uros és Ferkó rohantak előre, a várudvaron talál

koztak Nenádovicscsal. Együtt gyerekeskedtek, de so
ha egymásra nem ismertek volna. Uros a királytól ka
pott szép új ruhájában, amaz pedig lerongyoltan, elva
dult hajjal-szakállal, ing nélkül.

. — Ki vagy? — i*ivalt rá Ferkó.
-7  Rab vagyok.
— Magyar?
— Szerb vagyok Magyarországból.
— Merre van az apám? — kérdezte most Uros.
— Az apád? Hát ki vagy te vitéz fiatal úr?
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— Én Risztics Pérót keresem, aki itt megsebesült.
Nenádovics álmélkodva bámult rá.
— Az apád? Risztics? Hát hogy lehet az neked 

apád?
— Lehet, mert az. Én Uros vagyok, a fia.
Nenádovics elkezdett szaladni.
— Goszpodi pomiluj! Feltámadnak a halottak!
Ferkó elkapta a karját.
— Ne szaladj bolond, nem kisértet ez. Vezess a 

beteghez.
Lassan, nehézkesen tért magához Nenádovics.
— Uros, hiszen mi azt hittük, meghaltál ott a Te- 

mesnél. . .
A hangjáról és a lompos mozdulatáról ismert 

rá Uros. Mentek a kis udvarba. A beteg lázas volt, esz
méletlenül beszélt össze-vissza, viaskodott láthatatlan 
ellenségekkel, hivogatta a feleségét, meg a leányát. Ho
mályba borult szemei nyugtalanul forogtak, ám egy
szerre észrevette a belépőket. Odasúgott Gábornak:

— Itt a király?!
A jó fiú föléje hajolt, csititotta, de nemsokáig tar

tott, mert Uros odarohant, letérdelt eléje, csókolgatta 
a kezeit:

— Apám, jó apám, nézd, én vagyok itt, az Uros
fiad!

— Oh, hát ilyen könnyű a halál? Hát már a túl
világon vagyok a kisebbik fiammal?

Ferkó a kulacsát nyújtotta, a beteg jólesőn ivott, 
a tiszta öntudat fénye ragyogott fel újra a szemeiben.

— Köszönöm, Harcsás fiam. Szeretném látni a fel-
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szabaditó királyt, szeretnék neki mondani valamit. Va
lami fontosat.

A magyar csapatok dobogása hallatszott a hid fe
lől, kürtök riadoztak, harsonák rikoltották a diadalt, 
ujjongó zsivaj tombolt a várban és a városban. Ferkó 
elment, hogy megkeresse a királyt. A haldokló kiván- 
sága szent parancs. Ferkó tudta, hogy a győzelmi öröm 
percében Mátyás nem tagadja meg ennek a kívánság
nak a teljesítését. Amíg ő odajárt, azalatt Péró teljes 
lélekkel hallgatta Uros rövidre fogott elbeszélését \ a 
történtekről. Végezetül Ilonát is szóbahozta.

— Engedd meg apám ezt a két házasságot, tégy 
bennünket boldoggá! A király is szeretné!

— így helyes, fiam! Áldja meg az Isten a királyt. 
Házasodjatok, keveredjetek, egy a sorsotok idők vé
geztéig.

Kinyílt a kisajtó, porlepte barna ruhájában belépett 
két-három úr kíséretében a király. Uros féltérden oda
súgott az apjának:

— Itt a király.
Mátyás megállott a beteg előtt, belenézett a nap

tól barna, széltől kérges, szenvedésektől barázdált, de 
egyenes, nyilt arcba, azután leült egy kőre és a kezébe 
vette a kezét:

— Itt vagyok, derék jó szolgám, mi az óhajtásod?
Gábor alátámasztotta a beteg vállát és fejét, meg

itatta, az pedig beszélt:
— Te vagy a Hunyadi fia? Ismertem, de nem lá

tom a vonásait az arcodon, csak a lelkeden. Mert ezt 
is látom, hiszen félig már odaát vagyok az én dicsősé
ges vezéremnél. Adjon az Isten neked is, ivadékodnak
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is olyan becsületet, mint az övé. Bocsásd meg szegény 
haldokló paraszti szolgádnak, hogy föltartalak, monda
nom kell valamit.

— Mondjad apám, szívesen hallgatlak, ha nem fá
raszt nagyon a beszéd.

— Már nem. Már olyan könnyű vagyok, mint a 
pillemadár. Ezelőtt öt évvel, mielőtt téged elválasztot
tunk királyul, éppen magyar karácsony után való hajr 
nalon álmot láttam. Az első részét a fiam is tudja, ne
kem már nincs időm hozzá. A másik részét nem mond
tam el senkinek, a halálom órájára tartogattam.

— Előbb a Tituszt láttam, a Dugovicsot, aztán fel
ébredtem meg újra elaludtam. Álmomban a viz partján 
ültem, néztem, hogy mennek, egyre mennek a vizek és 
mégse fogynak ki soha. Néha több, néha kevesebb, de 
folyton-folyvást jön és iramlik, akár az idő. Egy nagy 
hal dugta ki a fejét, rámnézett, azután megint vissza
bukva megint feljött, a hátán egy ősz öreg ember és el
feküdt a vizen, hogy az öreg féltesttel kinn volt. Ké
kes-fehér, zöldes-fehér volt a haja meg a szakálla, mind 
a kettő beleért messze a folyóba, egészen beleolvadt. 
Az öreg Duna-apó volt, szakasztott olyan, ahogyan ne
kem még gyermekkoromban az öreganyám beszélt róla. 
Hozzám beszélt:

— Romlásban vagytok, mert nincs köztetek szere
tet meg egyetértés. Ehol-e, a te magad nemzete négy-öt 
felé szakadozottan hogy állhatna ellent a téngeráradat- 
nak, amit Kelet zúdit rátok? Sorjában elbuknak zász- 
laitok, mert mind más meg más király nevét Írtátok 
azokra, ahelyett, hogy összefogtatok volna. Még olyan 
is akadt, aki a maga nemzete ellen összefogott vala
mennyitek legnagyobb ellenségével. Most nemsokára
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fiatal királyt kap ez az ország, aki Isten akaratából, 
meg a maga esze szerint uralkodni fog mindenfelé, 
amerre az én utam visz, meg a fiaimé, leányaimé, uno
káimé. Ennek a kezében a sorsotok, akik csak a part
jaimon, a partjainkon laktok. Egy testté, egy lélekké 
kell benneteket forrasztania ennek az ifjú királynak, 
=osak azoktól őrizkedjetek, akik majd nyugatról hozzák, 
hozták eddig is a török átkot: a rossz szomszédságot.

— Ez az ifjú folytatja majd, amit az apja kezdett 
és ha lesz fia, az meg az ő vetését növeli nagyra, gyom
lálja tisztára. Csakhogy én a jövőbe is látok, ha nem 
is egészen tisztán. Látom, hogy tiz-tizenkét emberöltőn 
testvérek lesztek a szenvedésben, mert a nyomorúság 
jobban összefogja a gyarló embert, mint az öröm, a 
boldogság. Azután jön majd az az idő, amikor irigyei- 
tek elvetik közétek a gyűlölködés gyorsan csírázó mag
ját. A gyűlölet hamar születik, nehezen hal, mégis el
jön, el kell jönnie annak a kornak, amely megérti az 
én szavamat, amely átérzi, hogy ezer meg tízezer esz
tendeje egyformán beszélnek hozzátok a habjaim, táp
lálnak a halaim, itatnak a vizeim, járjátok az utamat: 
tartsatok hát össze, szeressétek egymást, mert csak igy 
maradhattok meg a világ sodrában.

— így beszélt Uram az öreg Duna vén szelleme és
én azóta egyre hallom a szavát, hallgatom a folyóvi
zek zúgását, habok morajlását, hullámok csobogását; 
hallgattam a Temes lassú vizét, amikor a holtnak hitt 
fiamat sirattam mellette, hallgattam a Morava pergő 
szavát, a Marica zúgását, Tisza suttogását, Száva ko
moly beszélgetését, Pliva csattogó loccsanását, a Vrbas 
fecsegéseit, mind-mind a vén Duna gyermekei, hallgas
sátok meg őket ti is__Királyom, az öreg Duna neked
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üzent, de küldi, egyre küldi, küldözi üzeneteit minden 
népeknek, amerre csak egy forrás akad, amelyik neki 
szüli a vizét. Minden cseppje beszédes, örökkévaló üze
net . . .

A beteg elfáradt, feje hátrahanyatlott, inni kért. 
A király és a többiek meghatotta nézték lelkesedő, bi
zakodó arcán a túlvilági fényt, ami hamarosan tűzpiros 
lázrózsává gyulladt:

— Napred! Napred momci!
Hadonázott, azután ernyedten estek le a karjai.
— Ne éu opet na Kosovu. . .
Elaludt. A király halkan elment, Gábor, Ferkó, 

Uros, Nenadovics ott maradtak, valaki elhozta később 
a kutyát. Annak a nyávogására ébredt fel estefelé. A 
bozontos szőrét simogatta, gondolkozott.

— Mondd meg fiam a királynak, hogy Hasszán 
emberséges gazdám volt.

3.
A két leányt nem Deán vitte Jász-Nagyfaluba, ha

nem Dusán. Deán nem akarta otthagyni a mindenórás 
feleségét, Dusán meg szivesen vállalta, addig is Ilona 
mellett lehetett. Hosszú hetekre elnyúlt a látogatás, 
mert özvegy Kaszásné meg a nekigazdagodott Feketéék 
nem eresztették a vendégeket. Jólesett együtt búslakod
ni, együtt emlékezni, de azonkivül Mihály úgy szerette 
volna, hogy Ilona odahaza maradjon:

— A te két kezed ér talán annyit, mint az én elve
szett karom.

Dusán nem győzte a jászok vendégszeretetét, min
dennap tor, mindennap valaki nevenapja, a két lova 
sárkánnyá tüzesedett a sok zabtól, nagyon mehetnékje
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volt már, különösen hogy Ilona se lett hajladozóbb 
hozzá.

András köde feküdt a vidéken, tüzek lobbantak a 
nyirkos hajnalban, nem vésztüzek és nem őrtüzek, de 
disznóperzselő örömtüzek, kocsizörgés, lódobogás,, pa
ták cuppogása a tottyadt őszi sárban, valaki azt kér
dezi az uccán: melyik Jíaszásné asszonyunk háza? A 
kérdezett felel és mire Dusán kikecmereg a kapu elé, 
ismerősen csendül a fülébe a dévaj nóta: »Nyisd ki
babám az ajtót. . .«

Begördül a szekér, halom kendő közül Deszánka- 
anyó bontakozik ki, meg egy ismeretlen leány. Berobog 
két paripa. Harcsás Ferkó, meg: — Uram bocsa! — 
Uros ugranak le róluk.

A két fiatal foglyokat vitt Szegedre, onnan elhoz
ták Tandariék Erzsikéjét Szent-Endrére, de mert a két 
kis árva madár kiröppent, felvették a nyanyát is, jöt- 
rtjek együtt Jász-Niagyfaluba és hogy Dusán álmélko- 
dása teljes legyen, a kocsis a tulajdon Milivoj bátyja 
volt.

Egy-két-nyolc örömnap után azt kérdi Ilona Du
sántól :

— Hát megölöd-e a vőlegényemet?
— Meg, de Jelenáét is.
Riadtan néz rá a lány:
— Hiszen tudtad, hogy Urosra várok, Jelena meg 

Ferkóra.
— Tudtam, de nem is azért ölöm meg.
— Hát?
— Hát megölöm, ha Erzsikét hozzám nem adja.
— Erzsikét?
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— Azt. Most látom, nem te lettél volna a hozzám- 
-való. Nagyon komoly vagy te én mellém. Ez a szegedi 
-kislány csupa öröm, csupa jókedv, csupa nóta, olyan, 
mint én voltam és amilyen leszek, ha megkapom.

— Beszéltél már vele?
— Tudod, nem sokat, erről meg éppen semmit, csak 

időről, lóról, miegymásról, de hát — megpödörte a kis 
bajuszát — látom én azt rajta, hogy neki is termett 
egy szerb legény Szent-Endrén . . .

Nem kellett nagyon sietni, karácsony előtt nem es
ket Lőrinc apát, addig éppen három hét a világ.

4.
Magyar karácsony másnapján volt a hármas esküvő 

a budai újtemplomban, egyenesen a király kívánságára, 
hogy másnap a szentendrei pap is össeadhassa őket.

Mátyás még nem ért haza, királyt tett előbb Bosz
niának: Újlaki Miklóst, de azért gondolt az ő két új 
nemesére, Nagy Simon bánt, Uros kedves régi kapitá
nyát küldvén a maga képében; de már az eskető papot 
magukkal hozták a fiatalok, dehogy is engedték volna 
el Lőrinc apáttól ezt a tisztességet.

Megöregedett Lőrinc, de csak a teste. A szeméből 
fiatalos tűz lobogott, a lelkét rajongó szeretet és lelke
sedés fűtötte mindig hévre és felmenvén a szószékre, 
«zent beszédnél szentebb történetet mondott a renge
teg népnek: elmondotta a fiatalok szenvedését, küzkö- 
dését, állhatatos kitartását, aminőt csak az Istentől való 
igaz szerelem szülhet. És elmondotta Kaszás János ha
lálos lelki vívódásait és elmondotta Risztics Péró már- 
tiromságát, elmondotta Dugovics meg a vén Duna
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örökre szóló üzenetét. És vévé beszédéhez a textust 
Esaiás próféta könyvéből:

19. 23. Ama napon út lesz Egyiptomból Asszíriá
ba és Assziria megy Egyiptomba, Egyiptom megy Asz- 
sziriába és Egyiptom Asszíriával az Urat tiszteli.

*
Akinek szeme vagyon a látásra, lássa, akinek füle 

vagyon a hallásra, hallja és akinek értése vagyon,* 
értse!

(Vége.)
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