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APR Ó  ISTVÁN 1960-ban született Zentán. A z új
vidéki egyetem biológiai tanszékén diplomáit. Jelen
leg a Magyar Szó újságírója. Munkáit jugoszláviai ma
gyar folyóiratokban, napi- és hetilapokban jelenteti 
meg.

Apró István sajátos elbeszélő prózájával és igényes 
publicisztikájával hívta fel magára a figyelmet, amely
ben a szociográfia elemző módszerei érvényesülnek. 
Kisregényeinek világa a gazdag írói fantázia mellett 
egyéni történelemszemléletének és a dokumentarista 
ábrázolásnak a jegyében alakul.

A  szerző 1988-ban Sinkó-díjban részesült, a Fórum 
Könyvkiadó regénypályázatán pedig H árom  fo lyó  
című regényével második díjat nyert.
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Mohos Bálint csüggedten bámult az elcsoszogó vénecske 
ember után. Nem is volt az olyan öreg pedig, csak vézna 
karja, eres, cserzett lábszára, arcába hulló, csapzott haja s 
főleg fénytelen, elfáradt szeme tette vénné. Ilyen kis gyenge 
emberikékkel volt tele a falu, meg éppen ilyen apró, csene- 
vész asszonyokkal. Meg félvad gyerekekkel. Néha el sem tud
ta hinni, hogy közéjük tartozik ő is, ilnnen nőtt ki, ilyen kis 
vadóc volt maga is még vagy harminc évvel ezelőtt, mint 
ezek, akik diadalmas sivítással trappoltak a ház alatt.

Ház? Annak nevezte magában, pedig viskó volt az is, mint 
a többi, nádból, sárból való, éppen csak egy kicsit jobban 
kiemelkedett a földből, s nagyobb volt rajta az ajtó meg a 
hólyagos ablak. Ezt rendjén valónak tartották az építők 
(mert nem engedték, hogy maga készítse el a hajlékát: mind 
jöttek sarat taposni, hordták a nádat, ásták a gödröt), hogy 
az ő viskója másmilyen legyen, legalább magasabb, mint az 
övék, és falubeli viszonylatban egészen díszes ajtót is eszká- 
báltak rá, nagy faretesszel. Ök maguknak ugyan nem hagy
tak volna akkora bejárati és ablaknak való nyílást a falon, 
kíméletlenül besziszeg azon a téli hideg, de neki nem szóltak, 
a fráternek nagy ablak kell, a fázás is biztosan inkább a ma- 
gukfajita ágrólszakadtak sajátja.

Aznap kora reggel panaszos vajákolásra ébredt. Értetlenül, 
csaknem ijedten pislogott a kunyhó félhomályában, semmiféle 
megnyugtató gondoláit nem ötlött az eszébe a furcsa hangokat 
illetően, s ráadásul amúgy is rosszat álmodott, mert fázott 
a hűvös hajnalban, még a foga is vacogott belé.

— Jaaj fráter! Jaaj . . .  gyere! Jaaj . . .  gyere ki!
Ki kellett kászálódnia, még ha — minit megfordult a fejé

ben — maga az ördög hívja is végső számadásra.
— Előle úgysem szökhetek. . .  — dünnyögte lassan fel

ébredve, és kilépett a nyikorgó ajtón. Először csak a barát
ságtalan, színtelen reggelt látta, minden nedves volt és hi
deg, a zugokban még ott ült a sötétség, s csak a legmagasabb 
fák csúcsán lehetett megsejteni a felkelő nap első sugarait.
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Aztán meglátta a sárban kuporgó, jajgató emberkét, amint 
szurtos kezével éktelenül hadonászott, és a felismerhetetlen- 
ségig összemente már az arcát mocsokkal.

— Megdöglött! — sipította eszelős hangon, és két nagy, 
lapos tenyerét belecsapta maga előtt a sárba. Furcsán csat
tant a két tenyér, mintha nem is tartoztak volna a vékony 
karokhoz, amelyek talán gyengék is ahhoz, hogy ekkora te
nyerek hordozói legyenek.

Monos Bálint megütközve nézte az emberkét. Baka Tamás 
volt az, aki már tegnap esite is járt nála, és erővel egy 
sovány, beteges tehénhez hívta, s addig rimánkodott, hogy 
vele kellett menniie a sötétben. Megnézte a tehenet, tanács
talanul toporgott körülötte egy darabig, az a sok gyerek meg 
csak bámult rájuk a zugokból, nem is látott belőlük egyebet, 
csak a tágra nyílt, fénylő szemüket. Végül elmondott egy-kót 
imát, keresztet vetett, hogy Baka kicsit megnyugodjon.

Tessék, most megint itt van hajnalok hajnalán, és sirán
kozik, hogy megdöglött az a szerencsétlen jószág. Ha meg, 
hát meg. Mit lehet itt tenni? Nem az ő bűne, biztosan nem 
az imádságtól döglött meg . . .

/Monos Bálint újra az erdőt nézte, most már színesedett a 
világ, és jó lett volna elindulni a színesedő tájban, kicsit el- 
ábrándoznii, tervezgetni, ha már ilyen korán felverték fázós 
álmából. Az emberke azonban továbbra is a sarat csapkodta, 
és kétségbeesetten nézett rá, majd zavaros mondókába fo
gott, amelyből Bálint fráter eleinte semmit sem értett. Sze
gények, itt még beszélni is csaknem elfelejtettek, csak a leg
egyszerűbb szavakat használják egymás között, s ha nem 
mindennapi eseményt akarnak leírni, akikor kétségbeesetten 
kutatnak emlékezetükben a valaha ismert és homályosain 
még sej lő kifejezések után, s közben csak dadognak, vagy 
megátalkodva ismételgetik azt a keveset, ami eszükbe öt- 
lik. Bálint fráter szemét összevonva igyekezett kihámozni 
valamit a zavaros beszédből, de csak nagy sokára kezdte 
érteni a lényeget, akkor sem akart hinni a fülének. Nem 
értette mindjárt, miért emlegeti a kis ember olyan kitartóan 
az öreganyját, meg annak az anyját, s ki tudja még, miféle 
távoli ősöket, de azt sem, amikor csontos ujjain számolva 
sorolta:

— Kenyórmosóvíz, alkörmös, meleg tej, ecet, rettegőfű fő
zete, tejbe áztatott, porrá tört csikólép, vízbe áztatott vakond
szív, pálinkába áztatott sátánfű, férgekre löttyintett esővíz.. 
Jaj, fráter! Nincsen ám csikólép! Honnan vegyek csikólépet?

10



Elhallgatott, de csaik egy -pillanatra, majd vadul felugrott, s 
ütemesen dobogva, éles, bántó fej hangon vajákolt, amitől a 
fráternak a hideg futkosott a hátán:

Tíz féreg a Tőgyesben, 
egy elpusztult, maradt kilenc!
Kilenc féreg a Tőgyesben, 
egy elpusztult, maradt nyolc!

Diadalmasan felnézett a mozdulatlanná merevedett fráter
ra, majd még hátborzongatóbb hangon folytatta:

Nyolc féreg a Tőgyesben, 
egy elpusztult, maradt hét!
Hét féreg a Tőgyesben . . .

Mohos Bálint a fejét fogta, de nem menekülhetett, amíg 
az eszeveszett rítus a csúcspontjához nem ért.

Egy féreg a Tőgyesben, 
az megdöglött, nem maradt egy se!

Az emberke kimerültén lihegett, de egyre csak a fráter 
tekintetén csüggött.

— Ugye te tudsz csikólépet szerezni? ,Te biztosan tudsz, 
és akkor meggyógyítjuk a Tőgyest! A régiek is (tudták, nekik 
is sikerült, de te sókkal tudósabb vagy, sokkal több varázsigét 
ismersz, neked biztosan -sikerül, és megint lesz tejünk.

Végül csak meg ikellett érteni, bármily elborzasztó is volt 
a gondolat, hogy a szerencsétlen azt kívánja tőle, holmiféle 
bűbájossággal támassza fel a tehenét!

Nem érhette volna lehangolóbb, csüggesztőbb esemény, mint 
éppen ez. iFél éve sincsen, hogy visszajött ide, igaz, nem rin
gatta magát semmiféle paradicsomi reményekben afelől, amit 
talál, inkább elszántság volt benne, hogy segíteni fog, ameny- 
nyire az erejéből telik, ha élő lélekre ftalál a tájon. Végered
ményiben ez volt az első nagy kérdés: egyáltalán talál-e va
lakit? Harminchárom évvel ezelőtt, amikor útra kelt, napokig 
teremtett lélekkel sem találkozott, csak üszkös romok mellet 
haladt el időnként, s szétszórt, még bűzlő csontokba botlott. 
A  szomorú 1553-as év tavaszán volt az, miután majd egy évet 
félvad magányban töltött szülőháza ikiégett gödrében. Neki
vágott akkor a rengetegnek, alig hétévesen: torzonborz, szur-
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tos kis vadember, mert hosszú töprengés után kiokoskodta, 
hogy kell még valahol embereknek lenniük a világban. Nem 
tudott, nem értett semmit, s nem is emlékezett egyébre, csak 
néhány megfejthetetlen képre a múltból — értelmüket csak 
jóval később fogta fel, már felnőttkorban, amikor sorra azo
nosítani tudta a tájat, ahol született, a történelmi eseménye
ket, amelyek elsöpörték kicsiiny szülőfaluját a föld színé
ről, s ezzel együtt szüleit, gyermekkorát. Végül ezek a meg
fejtett képek hozták vissza, egy kicsivel sem kevesebb töpren
gés és vívódás után, miint amikor gyerekként elindult.

Nagy utakat járt meg életében, de egyikhez sem hasonlít
ható ez a kettő: az öntudatlan indulás és a tudatosan vállalt 
visszatérés. Az előző nélkül talán rövidesen elpusztult volna, 
vagy pedig igazi vadember válák belőle, mint amilyeneket 
odafönn, a gazdag falvakban, a babonás mesékben emleget
nek, ha a titokzatos lápvidékről esiik szó. Pikkelyes lett volna 
a teste, és békauszony nő az ujjad között, ez egészen bizonyos, 
és elfelejti teljesen az emberi beszédet. . .  És a második, az 
őt ide visszahozó út nélkül ugyan mivé lett volna abban az 
odahagyott világban?

Az emberke eltűnt a bokrok és a putrik között, csak nyomai 
maradtak utána a sárban: néhol mély lyukak — ott alig bírta 
kirángatni csontos madárlábfejét —, másutt, ahol kifelé ve
zetett az út a laposból, megcsúszott, és lábujjaival hosszú 
csíkokat húzott a sárba.

— Látod, Monos Bálint. . .
Nem fejezte be az elkezdett mondatot, inkább csak sóhaj 

volt ez, amiben minden benne foglaltatott. Ez van. Milyen 
iszonyú rombolást tudott véghezvinni néhány évtized, még 
így, béke idején is.

Béke?
Némaság.
Nem tudni, honnan botorkáltak elő ezek az emberek. A 

nád vetette-e ki őket végtelen bolyongás után, vagy a víz: 
el nem bomlott vízihullák elevenedtek meg, j ól-rosszul, ne 
legyen Istennek egyetlen tartománya sem ember nélkül. Már 
önmagában az is különös, hogy nevet viselnek, emberi nevet. 
Ezt a szerencsétlen árnyékot is így hívják: Baka Tamás, a 
másikat Benő Gergelynek, Víg Bálintnak, Mészáros Mihály
nak, lés így tovább. Az ember el sem hinné, hogy ilyen jó 
hangzású, csaknem öntelt nevek mögött miféle földhözra
gadt figurák rejlenek. Mészáros. . .  Nincs egy sem a faluban, 
aki tudná, mát jelent valójában ez a szó. Pedig hozták vala
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honnan a nevüket, némelyik neki is ismerős, valahogyan bele
tartozik azokba a homályos képekbe, emlékfoszlányokba, 
amelyeket innen hurcolt valaha magával. Meglehet, közeli 
atyafiját tisztelheti valamelyikükben. Szanaszét futott akkor 
a nép, s bár kevésnek sikerülhetett a szökés, mégsem való
színű, hogy egyedül csak ő menekült meg. Az más, hogy 
akkor nem tértek vissza a letarolt faluba, hiszen ki tudja, 
merre hajtotta őket a rémület, és hol vetette ki őket a ren
geteg. Ő maga is hetekig bolyongott, amíg egyszer ismerős 
csapásra lelt. Visszaszivárogtak azután, évek során összeve
rődtek, gyerekek, öregek, itt, úgy látszik, éppen a legszeren
csétlenebbjei, akik elvesztek a nádban. Most itt vannak, és 
itt van ő, aki csak ül döbbenten, mert bármennyi rosszra is 
számított, azért azt hitte, keresztények közé jön, lelki táplá
lékra kiéhezett, keresztény emberek közé. . .  Saját bőrén ta
pasztalhatta aztán, hogy földi eledel sincs mindig elég, a 
lelkieket pedig egyenesen a hittérítésnél kell kezdenie. Kell-e 
bővebb magyarázat annál, hogy Baka Tamás sokgyermekes 
családapa döglött tehene vaj ákolással való feltámasztásáért 
fordul keresztény papjához?

Néha elfogta a csüggedés.
Sétára indult le a folyóhoz. Tavasz volt, még nem nőtte be 

a csapást a gaz, a cserjéket pedig az ő rendeletére úgy-ahogy 
kiirtották a falubeliek. Egész éven át tisztán akarta tartani 
a Tiszához vezető utat. Ideérkezése előtt hagyták, hogy el
nyelje az erdő és a nád, nyár elején már csak nehezen le
hetett átvergődni a bozóton, teherrel a kézben vagy a vál
lon pedig sehogyan. Most széles, egyenes utat vágatott le a 
vízig, mert újra rá akarta venni a férfiakat az igazi folyóvízi 
halászatra, úgy, ahogyan azt a szegedi és a tápéi halászoktól 
látta. Az itteniek többnyire a kiöntések és mocsarak sekély 
vizeiben fogták a halat, sokszor puszta kézzel, esetleg rossz 
kosarakkal, s bár ez egyszerűbb és kevésbé vesződséges mun
ka volt, mint a mélyvízi halászat, száraz nyarakon, ha a 
belvizek visszahúzódtak, és megritkult bennünk a hal, az 
emberek csaknem éheztek a mérhetetlen gazdaságot rejtő 
folyó mellett. Várta, hogy felszáradjanak az utak, és csónak
építő mestert akart hozatni, igazi ladikokat csináltatni, na
gyokat, amilyenek azelőtt is voltak itt — bizonyíték rá az a 
néhány iszapba süppedt, korhadó maradvány a falu körül. 
Eleinte nem tudta elhinni, hogy nincs jó baltás ember a falu
ban, aki csónakot tudna csinálni, de hiába volt minden kér- 
dezősködés, ösztökélés, sorban megmakacsolták magukat,
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mintha legalábbis legnagyobb kincsük lett volna a nyomor és 
tehetetlenség. Nem akartak mozdulni belőle. Lám, a folyó
hoz azért is kellett a kijárat, mert rá akarta szoktatni az asz- 
szonyokat, hogy büdös, gödrökből mert víz helyett jó  Tisza- 
vizet hordjanak inni meg főzéshez. Rossz volt nézni, ahogyan 
a falu mögötti laposból merték a szennyes vizet, amikor futa- 
modásnyira volt a Tisza.

— Csak felszáradj arniak az utak!
Gazdálkodáshoz való szerszámokat is kellene szerezni, hi

szen kincset érő föld az, ami minden vész után visszahozza 
ide a szétugrasztott népet, ezért élednek újra mindig a poriig 
égett falvak, teremnek újak a legyilkolt küszködök helyébe. 
Törik ezek is a földet, az árvák, de alig van mivel, és nem 
is értenek hozzá igazán. Ö sem érthet mindenhez, látott már 
ezt-azt a kolostori földeken, segít is, amit tud, de ennyiből 
még nehezen lesz több kenyér. Pénz kelleme szerszámokra, 
meg ide kellene csalni néhány tehetősebb családot, akik job
ban értik a boldogulás módját.

Ez az utóbbi nem volt elérhetetlen terv, hiszen ahogyan az 
itteniek mondják, évek óta nem járt erre dézsmabehajtó. Ami
kor legutóbb rajtuk ütött, akkor is éppen rettenetes szárazság 
volt, és nemhogy elvinnivalót nem talált a török, de majd 
levették a lábáról az éhségtől megkergült gyerekek. Egyet 
agyon is ütöttek alighanem, de azért nem lehet biztosan 
tudni, hogy attól halt-e meg, vagy különben is a végét járta 
már. Sok gyerek meghalt akkor, de hullottak a felnőtték is.

Biztosan lehetne találni olyan ügyes jobbágyot, aki adó- 
mentesség reményében szíves örömest megszökne urától, és 
családostul lejönne a lápvidékre.

Ezen sokat tépelődött. Megkockáztathatja-e, hogy felfedje a 
kegyetlen világ előtt e szerencsétlenek menedékét? Nem jobb-e 
nekik nyomorban, de békében, a zaklatásoktól és a sar- 
colóktól távol élni? A lápviidék mérhetetlenül gazdag, ha vá- 
laki ért hozzá kihasználni áldásait. Tudna ő szekérszámra 
olyan portékát küldeni a mezővárosok piacára, amelyből le
hetne ekét, szekercét vásárolni, de a töröknek átkozottul jó 
a szaglása: csakhamar kiszimatolná, ha búzamezők sarjadná
nak a nádasok mögött, és ha jó, sózott halat, ritka madarak 
tollait, tojást és tucatnyi más kapós árut szekeremének a 
piacra. Egy esztendőbe sem telne, és máris ott üvöltenének 
a dézsmaszedők, csattogna a korbács, a bot, s kifosztanák 
őket.
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Nehéz kérdés volt, ez és közeledett az idő, amikor dönte
nie kellett. A lelke mélyén tudta, hogy bele fog vágni a 
vállalkozásba, ha a tavasz megveti a lábát, megpróbál ki
mozdulni innen, csak még gyötörték a kételyek, és előre 
nyomasztotta a felelősség. Nem volt benne biztos, hogy el 
tudná viselni a kínzó bűntudatot, ha bajt hozna ezekre az 
emberekre.

— De hát elkerülheti-e valaki is a bajt, ha élni merészel?
Kiért a folyóhoz. A víz már apadt, a hó nagy része leol

vadt már a hegyekről, és a legjobb termőföldek, amelyeket 
csak a magas ár szokott ellepni, s akkor sem hosszú időre, 
most lassan felszabadultak. A folyó gondosan ellátta őket 
termékeny iszaippal, és ha Isten is úgy akarja, abban az 
évben nem fogja már vizével háborgatni, és beérik a gabona. 
Magát a falut sohasem veszélyeztette árvíz, hosszú, partos 
nyúlványon feküdt, amelyet néha egészen körülvettek a mo
csarak, sekély, de sokára kiszáradó tavak, és ilyenkor akkor 
sem tudtak volna kijárni a bentlévők, ha akartak volna. 
Általában nem akartak.

Pedig nem voltak azért a világ végén. Alig egynapi járás
ra, a folyó mentén felfelé apátság is volt, sőt ez a falu is 
rendesnek, taikarosnak számított valamikor. Ezért egyrészt 
nehéz volt megérteni, hogyan maradhatott ennyire földhöz
ragadt az a maroknyi ember, hogy neki kell őket megtaní
tani mindarra, amit elődeik még nagyon is jól tudtak, s tud
nak a maiak is más lápvidéki falvakban.

Csakhogy azokban a falvakban nem volt maradása Monos 
Bálintnak. Vándorlása során megállt itt is, latolgatta a lete
lepedést, hiszen mélyen bent járt már a lápban, és feladatot 
is talált volna magának, kitűzött célja szerint valót, mert iga
zán nem sok tanult ember vállalkozott arra, hogy ezen a 
vidéken megállapodjon. Egy idő után mégis mindig felke
rekedett, mert a legágrólszakadtabb faluban is ott volt a 
török, vagy ha éppen nem volt ott, akkor másnap biztosan 
betoppant, egy percig sem lehetett a népnek nyugta tőle. 
Egyre elhagyatottabb vidékek felé vándorolt hát, gazzal, nád
dal benőtt utakat követett, míg rábukkant erre az elfelejtett 
gyülekezetre. A nagy futások után, akik élve maradtak, aki
ket nem hurcoltak el rabszíjira fűzve, azok megpróbáltak 
újra tanyát verni, hiszen nem bujkálhattak örökké a nádban. 
Űj települések keletkeztek ott, ahol az elszántabbak összeve
rődtek, és ahol megengedte a török, de hatalmas területek 
maradtaik parlagon, ezeket felverte a nád, a bozót, mert kevés
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volt az ember. A vadon mélyén azután véletlenül megmarad
hatott a Baka Tamás-féle szerencsétlenek kisebb csoportja is. 
Egy helyre gyűjtötte őket a szükség, de a rátermettebbek — 
ha voltak valaha közöttük — már régen odébbálltak, marad
tak az igazi üreglakók, azok, akik számára elfogadható fegy
ver volt a nyomor, ösztönösen megérezve, hogy amíg semmi
jük sincs, ők sem kellenek senkinek.

Makacsak, kelletlenek voltak, bármit ajánlott, bármily ap
róságot próbált megváltoztatná az életükben. Jó nekik a pos- 
hadt víz is . Még szerencse, hogy nyíltan ellentmondani 
azért nem mernek, valamiféle tisztelet azért maradt bennük az 
egyház iránt. Nagyon boldogok voltak, amikor közéjük ér
kezett, hát még amikor megtudták, hogy itt is marad. . .

Mindezt meg kellett és meg lehetett érteni. Nem elég a jó 
föld, a halban gazdag víz, szerszámnak való fa, ha éppen a 
lényeg hiányzik: a hit és a remény. Nem hajtotta őket semmi, 
mert mindenüket elveszítették már, és ezt a reménytelen 
kifosztottságot hagyományozták gyermekeikre is.

Megrázta a fejét. Gondolatai folyvást körbejártak, és mindig 
ugyanott lyukadt ki, ahonnan elindult. Sehogyan sem tudott 
megbékélni a mérhetetlen vereség tudatával, amelyet az ország, 
a nép elszenvedett. Pedig látott már belőle eleget, egy ideig 
kísérte a hadi eseményeket is, bejárta a meghódított területek 
egy részét, élt a még szabad országrészben . .. Azt is látnia 
kellett, hogy odafönn a hatalmasok édeskeveset törődnek a 
vésszel, csak a saját hasznukért acsarkódnak egymásra, s az 
ország egyre fogy, elveszik egészen. Mégis más volt ott unal
mas, téli estéken keserűen elpolitizálgatni a kupák mellett, 
és más volt belecsöppeni a vereség legmélyebb sarába, ahol 
évtizedek múltán is alig heged a seb. Megszállottja lett a 
homályba vesző múltnak és a nyomorult jelennek.

Visszaindult a házhoz, gőzölgőit a reggel, és ez legalább 
megelégedésére szolgált.

— Száradnak az utak.
A viskónál egy asszony várta, darab kenyeret hozott, és 

egy agyagedényben tejet.
— Egyél, fráter, neked hoztam — nyújtotta felé, amikor 

odaért.
— Köszönöm. . .  — morogta Monos Bálint kelletlenül, és 

olyan tekintetet vetett az előtte állóra, mint aká néz ugyan, 
de nem lát, mert még mindig el volt foglalva korábbi gondo
lataival.
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Az asszony pedig türelmesen állt, előrenyújtott, kicsit resz
kető kézzel: egyikben a csempe csuprot tartotta, másikban 
a formátlan kenyeret. Mintha kőből lett volna a kéz is, a 
kenyér is, feketén és szurtosan olvadt egybe.

— Köszönöm, Tera! — mondta még egyszer, és a viskó 
előtti durva padfélére tette az adományt.

— Az edényt nem kell visszahoznia, majd elküldőn érte 
a Janit.

A fráter bólintott, és várta, hogy mit akar még Tera, 
mert ott toporgott, és egyre a kezét tördelte.

— Gondoltam, hozok egy kis te jet.
— Jól van, Tera, de látom, beszélhetnék ed van még. Csak 

nincs valami baj?
Az asszony szeme felcsillant, csak erre a biztatásra várt.
— Nincs, fráter, Istennek hála, nincs. A gyerekek jól van

nak, az emberem elment halászni, képzeld, tegnap is három 
nagy halat hoztak haza a legnagyobb fiúval! Az a gyerek 
már majdnem annyit hoz, mint az apja, mondtam is neki, 
hogy lassan már asszony után kell néznie, van is a sor vé
gén egy lány, az Annus, az éppen olyanforma idős, mint az 
én Bandim, csak egy kicsit vézna, szegény

Bálint fráter békés türelemmel hallgatta ezt a szóáradatot, 
és várta, hogy mi sül ki belőle.

— Hanem nem ezt akartam én mondani . . .
„Na végre!” — gondolta a fráter, és a tejescsuporról az 

asszonyra emelte réveteg tekintetét.
— Megfogadtam ám a tanításodat a jó keresztény életről! 

Tudod, nagyon tetszett az nekem, amikor arról beszéltél, hogy 
hogyan imádkoztatok ti azokban a nagy templomokban reg
gel is, délben meg este is . Hát ón is éppen úgy csináltam! 
Tegnap este, amikor már aludt az egész család, én kilopóz- 
tam a ház mögé, és sokáig, nagyon sokáig imádkoztam azt 
az egy imádságot, amire tanítottál bennünket. Már olyan 
álmos voltam, hogy majd fölgurultam úgy, térdepelve, de csak 
akkor mentem aludni, amikor már nagyon hideg volt.

Bálint frátert törni kezdte a göcsörtös pad, felállt, egy lé
pést tett előre, majd vissza, krákogott, köhintett, majd kény
szeredetten visszaült.

— De ma reggel is felkeltem ám! Mentem megint a ház 
mögé, és megint imádkoztam, amíg csak nem kellett fejni. 
Össze is szidott az emberem, mert nem gyújtottam meg időre 
a tüzet, de mondtam neki, hogy hallgasson, mert Bálint frá
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tér így tanította, így kell az igaz keresztény embernek csele
kedni . . .

Most már végképp nem találta a helyét, hálásnak kellett 
lennie az adományért, pedig ez most nagyon nehezére esett, 
valahogyan nem tudta igaz örömmel hallgatni a hízelkedő és 
fontoskodó áradozást, hiába tudta, hogy vesződséges tanítá
sának e szemmel látható eredményét meg kellene becsülnie, 
alig várta, hogy egyedül maradjon. Végre Tera elment, és 
hozzáfoghatott a reggelihez. Kicsit szégyenkezve ette a ke
nyeret, mert az azért mégiscsak nagyon jól jött.

Ügy látszik, túlságosan átadta magát a világi gondolatok
nak, ideje lenne magába szállnia. Az asszony túlbuzgósága 
most bosszantotta, mert hiába volt annyira odaadó, érezte, 
hogy mégsem igazi vallásosság az, ami áthatja egyszerű lel
két, inkább csak tetszeleg, alakoskodik, és hízeleg a papnak. 
Hova lett hát a híres türelem, a keresztényi jóakarás és 
megértés? Valahogyan nem fér meg ez a szent türelem ilyen 
végletek között, a pogány babonák és éjszakákon át imád
kozó, álszent rajongók olyan gyorsasággal váltják egymást a 
színe előtt, olyan kíméletlenül ostromolják fáradt lelkét, 
hogy felborul szívében a béke. Ez az ingadozás pedig bűn. 
Isten nevében megbocsáthat a tudatlanságban tévelygőknek, 
de önmagához szigorúbbnak kell lennie, nemcsak esküje és 
hivatása, tudása is erre kötelezi.

Reggeli után elindult, hogy összeszedje a szanaszét vihán- 
coló gyerekeket. Az igazi nevelést rajtuk kellett kezdeni, 
ezen az elvadult, szinte megfékezhetetlen seregen, akikre a 
jövőt akarta építeni.

A  falu ég. Nemcsak a falu, talán az egész világ ég, és 
mindenki sikoltozik, meg rohan valahová. Hajnal lehet, mert 
messzebbre is el lehet látni, jól látszanak már az öreg tölgy
fák is, de a tüzeknek azért még éj szálkái f ényük van, és 
félelmetesen hasítja a levegőt minden zsarátnok, sziporkázó 
szikraeső. Nekiizzadt lovasok forgolódnak a lángok között, 
becsörtetnek a nádba, és hörgés, sikoltás támad nyomukban. 
Egy darabig alig győzik a munkát, aztán rajtuk kívül élőt 
már alig lehet látni, egy gyerek futkos bömbölve összevissza, 
míg lándzsájára nem tűzi valaki, lánggal lobogó hajjal és ruhá
val asszony rohan ki az egyik kunyhóból, összegyűlnek meg
nézni, meddig fetreng még. Leszállnak a lóról, kardjukat 
törölgetik a szanaszét fekvők rongyaiba, lábbal forgatják
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őket, hátha akad rajtuk legalább egy vékony aranylánc, 
karika.

Egyikük egy fiatal némber ingét bogozza kedvtelve kardja 
hegyével, csizmájával lökdösné szétfelé a combját, s csóválja 
fejét — kár volt olyan hirtelen levágni ■—, de végül csak 
sóhajt, és ott hagyja, tovább kereskél a limlom és a halot
tak között.
i

Emlékszem, aludtunk, amikor mindenki ordítani kezdett, 
és felugráltunk vackainkról. Mire egymás hegyén-hátán ki
jutottunk a szabadba, már a mi kunyhónk is égett, és teli 
szájjal ordítottunk mi is. Anyámmal vagy a nővéremmel 
rohantunk be a nádba, és nem lehetett egészen biztosan 
tudni, hogy rosszat álmodunk-e, vagy tényleg felvertek ben
nünket, öntudatlan eszeveszettséggel csörtettünk a tűz és zsi
vaj elől. Megbotlottam és elestem, de nem emelt fel senki, 
egy pillanat alatt magamra maradtam, felálltam, és rohantam 
tovább, el, egyre messzebb azoktól a rémisztő, magas ár
nyaktól és még rémísztőbb sikolyoktól. Az ösztön és a féle
lem diktálta minden mozdulatom. Amikor végképp kimerül
tem, egy bokor alá kucorodtam, és azonnal elaludtam.

Fényes nappal volt, amikor felébredtem, és első gondola
tom az ennivaló volt, mint egyébként mindig. Azóta sem 
tudok visszaemlékezni semmi egyébre abból az időből, csak 
arra, hogy örökösen éhes voltam, és egész nap élelem után 
csörtettem a nádban. Felszedtem mindent, amiről úgy vél
tem, hogy meg lehet enni: madártojást, erdei gyümölcsöket, 
később bogarakat, sáskákat is. Nem válogattam, és ez meg
mentette az életemet. Nem tudom, mennyi idő után, vissza
vetődtem a faluhoz. Romjaikban is felismertem a házakat, 
és ezentúl újra ott aludtam, ahol azelőtt a vackom volt. A 
nagyobb fiúkkal kicsiny korom óta kijártam halat fogni a 
sekély vizekre, így tudtam már körülbelül a módját, s amúgy 
sem akadt egyéb dolgom, mint az éhségtől hajtva ügyessé
gemet gyakorolni.

A halfogás megmentett ugyan az éhhaláltól, de nyilván 
tapasztalatlan, gyenge gyerek lévén, nem sok esélyem volt, 
hogy huzamosabb ideig életben maradjak. Lassan átkutattam 
a leégett viskók romjait, és minden mozdlthatót felhalmoztam 
saját „háziamban” . Volt ott azért egészen hasznos holmi is: 
kések, csempe agyagedények, törött kard, égett bocskor, 
szemétre dobott fakanál, fára akasztott kosár és tucatnyi is
meretlen rendeltetésű tárgy. Egyre hűvösebbek lettek az éj
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szakák, de a láp egyelőre még ellátott ennivalóval, és eszem
be sem jutott a tél, hiába botlottam lépten^nyomon figyel
meztető jeleibe. Étrendem annyiban változott, hogy le kellett 
mondanom a madártojásról, de ugyanakkor egy darabig több 
gyümölcsöt találtam, s ez sem tűnt fel túlságosan.

Sárga visszfényű napok jöttek, letisztultak a vizek, s egy
szer olyan sok halat fogtam, hogy valósággal kifulladtam, 
mire a viskóig cipeltem. Nem volt ez mindig így, lihegve 
ledobtam a nehéz vesszőkosarat, nem bántam, hogy felbo
rult, s a halak szanaszét ugráltaik a földön. Szép nagy, 
aranyszínű kárászok voltak, meg egy mérges szemű csuka 
is hevert ott, elégedetten piszkálgattam a pálcámmal, hátha 
mozdul, és utánakap félelmetes fogaival. A csuka már meg
döglött, de a kárászok fáradhatatlanul táncoltak körülöttem. 
Nagyon megnyugtatónak éreztem ezt a társaságot. Nagy va
dász voltam, ahogyan ott kuksoltam a „házam” előtt bősé
ges zsákmányommal, és nemcsak a megszerzett élelmet érez
tem a magaménak, nemcsak a darabka földet, amelyen 
kuporogtam, hanem az egész üszőkből való falut is, a nagy 
fákat ott szemben, a jó halasgödröket, mindent, ahová nap 
mint nap eljutottam, és ami azért volt, hogy engem eltart
son, etessen.

Ahogyan így, a birtoklás csaknem büszke, de többnyire 
zavaros érzésével végighordoztam tekintetemet birodalmamon, 
hirtelen megmozdult valami előttem, amire nagy elfogultsá
gomban nem figyeltem fel eddig. Abból a valamiből egy tor- 
zonborz ember lett, aki mohó vágyakozással nézte porban ver
gődő halaimat. Mintha a földből nőtt volna ki, úgy bukkant 
fel, pedig nyilván ott ült addig is a fűzfabokor mögött, alig 
néhány méterre tőlem. Még csettintett is a nyelvével, meg 
mozgott az álla, mintha rágna valamit. A rémülettől először 
mozdulni sem tudtam, majd már feszültek is az izmaim, hogy 
elmeneküljek, de az ember barátságos intése visszatartott. 
Hosszú magányom jobb híján szinte már természetessé vált 
fejletlen tudatomban, és egy másik ember megjelenése ösztö
nösen félelmet keltett bennem, ám az első egyszerű, de iga
zán emberi mozdulatra feléledt lelkemben az elkínzott, ma
gára hagyott gyermek, s most már, ha akartam volna, sem 
tudtam volna elfutni. Ott maradtam hát, és percekig így, 
ülve méregettük egymást. Aztán észrevettem, hogy tulajdon
képpen csak én nézem őt, ő pedig továbbra is többnyire a 
kövér kárászokra bámul, miire én féltékenyen magam elé 
kapkodtam a közelebb eső halakat. Most már csak rám
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nézett, de olyan mélységes szomorúsággal a szemében, hogy 
rögtön megbántam a kapzsi mozdulatokat. Továbbra is úgy 
nézett, nem tudtam elbújni a tekintete elől, s végül minden 
veszélyről elfeledkezve, felszedtem annyi halat, amennyi csak 
a kezembe fért, és odavittem neki. Ott álltam előtte, nyújtot
tam a halat, és akkor már mosolygott, meg nagyokat nyelt, 
de nem kezdett enni, ahogyan vártam, hanem egy nagy bőr
zsákban kotorászott, és intett, hogy üljek le. Ismerős holmit 
vett elő, megmutatta, és szikrákat pattintott belőle. Ezzel 
végleg meghódított, gyerek módra egyszerre felodódott min
den bizalmatlanságom, és máris húztam rongyos kabátujjánál 
fogva a viskóm felé, ahol régóta, hidegen bár, de ott állt az 
egykori tűzhely. Próbálkoztam azelőtt a tűzgyújtással ón is, 
a kacatjaim között volt egy tűzszerszám, csak nem értettem 
a módját. Mindig szigorúan tilos volt nekünk, gyerekeknek 
a kovához nyúlnunk, a verést nem kerülhettük el, ha csak 
megérintettük is, nemhogy megtanulhattunk volna bánni vele. 
Határtalan volt az örömöm, hogy a viskóba újra beköltözik 
majd a tűz.

Hamarosan kiderült, hogy a jövevény nem tud beszélni, fur
csa torokhangokat adott ki, és hevesen hadonászott, ha kö
zölni akart valamit. Eleinte ebből semmit sem értettem, fél
tem is kicsit a csatarászásától, de rövidesen megszoktam, és 
mivelhogy beszélgetni amúgy sem volt kivel, egyre gyakrab
ban használtam én is azokat a torokhangokat és a mozdula
tokat szavak helyett. Az idegen elég idős lehetett, de gyerek
ésszel nem tudtam meghatározni a korát, igaz, nem is érde
kelt túlságosan. Tetőtől talpig be volt bugyolálva mindenféle 
rongyba, de úgy, hogy csak az orra meg a szeme maradt sza
badon, és egészen hordó formájú volt, nehézkesen, medve 
módra mozgott. Még a lábfejét is gondosan becsavargatta 
hosszú tépésekkel, és ettől végképp cammogó lett a járása. 
Nekem mindez nem tűnt túlságosan különösnek, egyáltalán 
mindent elfogadtam olyannak, amilyen, nem voltak szilárd 
vagy csak egy kicsit is kézzelfogható elképzeléseim a világ
ról. Az már inkább zavart, hogy az öreg minden rongya el
lenére szinte állandóan fázott, sokat köhögött, és rengeteg 
gallyat kellett neki összehordanom. A tűz persze nagy áldás 
volt, és igazából csak ritkán haragudtam a fahordásért, mert 
az éjszakák kezdtek igazán hidegek lenni, arról nem is szól
va, hogy azontúl nem kellett nyersen ennem a halat, sőt az 
öreg madarakat is tudott fogná, és azokat is megsütöttük.
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Boldog és főleg biztonságos időszak következett. Ketten 
kicsit rendbe hoztuk a kunyhót, nádkévéket hordtunk a fe
jünk fölé tetőnek, és újraástuk a beomlott tűzhelyet. Módsze
resen készültünk a télre, amelynek elszórt jeleire a néma 
heves mutogatással lépten-nyomon felhívta a figyelmemet. 
Mutatta a tömegesen délre húzó madarakat, a száraz füvet, 
a színüket változtató bokrokat, a lehulló makkot és a fehé
ren csillogó deret az első igazán hideg reggelen. Nem értet
tem még teljes egészében a jeleket, csak a veszély, a megpró
báltatások közeledtét éreztem, és végképp nem tiltakoztam 
többé a fahordás és egyéb gyűjtögetés ellen. Szinte minden 
nap tanultam valami újat a Némától. (Így neveztem később 
magamban, ha visszagondoltam rá.) Először a tűzcsinálás for
télyát lestem el, de mohó kíváncsisággal figyeltem, valahány
szor az öreg elővette mindentudó zsákját, és új, csodálatos 
tárgyakat keresett elő belőle. így néztem végig, lélegzetvisz- 
szafojtva, hogyan lesz a faggyús zsinegből madárfogásra való 
hurok, vagy a hajlékony vesszőből otromba, de halfogásra 
nagyon is alkalmas kosár.

Az öreg egyre nehezebben mozgott, s lassan megszokottá 
vált, hogy én járom végig a csapdákat reggelente. Ilyenkor 
hazavittem a zsákmányt meg a sérült eszközöket, s ő azu
tán a tűz mellett javítgatta, rendbe hozta, amit kellett. A 
csapdák kirakása, az alkalmas hely kiválasztása egy ideig 
még az öreg dolga volt, de lassan abba is beletanultam, azaz 
nem is annyira lassan, inkább egyik napról a másikra, mert 
a Néma egyszercsak nem volt hajlandó kimozdulni a kuny
hóból. Egyre többet köhögött, néha egyfolytában nagyon so
káig, és ilyenkor elkékült az arca, egészen ijesztővé vált. Ha 
észrevette, hogy nézem, és hogy félek, akkor egyre a tűzre 
mutogatott, hogy a füsttől van, mert ami igaz, az igaz, nap
hosszat füstölte a húst meg a halat, amit csatangolásaimból 
összehordtam.

Későbbi életem során számtalanszor vágyakozva gondoltam 
vissza arra a megnyugtató, boldog érzésre, amellyel a hosszú 
csatangol ásókból hazatértem a nyomorúságos viskóba, és 
együtt számba vettük a szerény vagy éppen gazdag zsák
mányt. Szépen gyarapodott az éléstárunk, a köhögést pedig 
annyira megszoktam, hogy már éjszaka sem riadtam fel rá, 
mint korábban. Meg is lepett, amikor egy reggel nagy csen
dességre ébredtem. Először azt hittem, a Néma nincs a kuny
hóban, de azután megláttam: ott ült a tűz mellett, ahogy 
mindig, csak szokatlanul csendes volt.
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Még a levelek sem hullottak le egészen, és immár újra 
egyedül maradtam.

Felnőtt fejjel már nem tudok utólag visszagondolni, hogy 
miként hevertem ki az akkor nyilván fájdalmas csapást. 
Az élni akarás túltette magát ezen is, de alighanem jobban 
fájhatott utána a magány, mert nagy töprengésekre emlék
szem, amelyek kitöltötték az egész telet, és útra kelésem
mel végződtek. Mindenesetre már nem voltam egészen véd
telen a téllel szemben, még így, egyedül sem, habár úgy
szólván a csodával határos, ahogyan átvészeltem a hosszú, 
hideg hónapokat. Igaz, a kunyhót jó  vastagon beborítottuk 
náddal, tüzem is volt, meg hurkaim az apróbb vadak elfogá
sához. A néma öreg igazán hasznos örökséget hagyott rám.

Az ezt követő események közül már csak a vándorlás ma
radt meg az emlékezetemben, az elszánt felkerekedés, a las
san érő bizonyosság, hogy igenis lenniük kell még valahol 
embereknek, a Néma is jött valahonnan, az ijesztő lovasok 
is jöttek valahonnan, sőt a falubeliek, a testvéreim is elmen
tek valahová. Ezen a gondolaton az sem változtatott, hogy 
sok eltorzult tetemre akadtam a környező nádasokban, a ro
mok között is láttam néhányat, de azokat, akiket ismertem, 
mind hiányoztak, legalábbis eszembe sem jutott, hogy más
ként lehetne, és sokszor egészen elkeseredtem, hogy engem 
itt hagytak egyedül, a többiek pedig messze mentek, és élnek 
valahol, új kunyhót építettek, és minden úgy van, mint ré
gen, csak persze nélkülem. Ilyenkor összehúztam magam a 
vackomban, és sírtam, keserűn, elhagyatottan, mégis jólesően, 
amíg el nem nyomott az álom.

A  néma ember iszákjába belegyömöszöltem valamennyi 
kincsem, olyan súlyos lett, hogy alig bírtam cipelni, de a 
világért sem hagytam volna el semmit a sok kacatból.

Amíg a nádasok között jártam, nem volt gondom az éle
lemre, tudtam halat fogná, a sás torzsáját gyűjteni, s nem 
éheztem. A megpróbáltatások azután kezdődtek, hogy a nagy 
pusztasághoz értem, és persze gondolkodás nélkül nekivág
tam. Nem győztem csodálkozni a nagy, füves mezőn, amely
nek sehol sem láttam a végét. Persze eszembe sem jutott, 
hogy valamiben vizet vigyek magammal, hiszen addigi kör
nyezetemben mindig és mindenütt volt víz, csak neki kellett 
hasalni, ha megszomjaztam.

A szomjúságra élénken emlékeztem sok év múlva is, meg a 
kétségbeesett gyűlöletre, ami egyre inkább elhatalmasodott 
bennem a véget nem érő pusztával szemben. Ez az ellenszen
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vem azután később is megmaradt, hátralevő éveim során is 
csak félve mertem nekivágni a nagy mezőknek, akkor is, ha 
lóval, vízzel ^s élelemmel jól felszerelve indultam útnak. Ta
lán ezért élt bennem mindig ás a vágy, hogy visszatérjek a 
lápvilág biztonságot és megélhetést nyújtó zugaiba, bár
hová vetett is a sors.

A szomjúságra sokáig emlékezett.
A gyerekek közül alig néhányat sikerült összefogni. Nagyobb 

részük régen kint járt már a pezsdülő vizek rengetegében, 
és csíkra, kárászra, elhullatott, szép toliakra vadászott. Azt 
a pár lurkót, akit sikerült (Monos Bálintnak fülön csípnie, 
utánuk küldte, azzal az üzenettel, hogy fontos mondanivalója 
van a számukra. Még nem tudta pontosan, mi is legyen az a 
fontos mondanivaló, de majd kitalál valamit. Feltétlenül va
lami érdekeset kellett kiötlenie, mert fogékony, de egyszerű 
elméjük figyelmét és az érdeklődésüket egyetlen tárgy iránt 
nehéz volt huzamosabb ideig fenntartani. Ha most belemele
gedtek a halászatba, nem örülnének, ha hosszú, unalmas lec
két tartana a jó magaviseletről vagy a tanulás fontosságá
ról. Szétszökdösnének megint, és napokig nem tudná őket 
újra összeszedni. Legjobb lesz, ha leviszi őket a Tiszára, és 
arról beszél nekik, ami reggel foglalkoztatta: a nagy csó
nakokról, az igazi, nagy halászatról, sose látott, méretes ha
lakról, és arról, hogy ha jól figyelnek, és mindág vele tar
tanak, akkor ők lesznek majd azok az ügyes halászok, akik 
a csónakokat irányítják, és az erős hálókat húzzák. Ez tetszeni 
fog nekik.

A  küldöncök szétszaladtak, egyedül maradt megint.

A  kolostorban jó volt — nem tudok másként visszaemlé
kezni rá. Sötét kis kamrában laktam, és nagyon megvertek, 
amiért egyszer tüzet gyújtottam odabent, a kőpadlón, mégis 
egészen másmilyen élet volt az, mint egyedül, kinn, a vadon
ban. Biztosan sokszor megkívántam a szabadságot, és nehe
zen törődtem bele a szigorú rendbe, amelynek megszegéséért 
mindig kiadós verés járt, de mindezt annyira elhomályosítot
ta az idő, hogy később inkább csak feltételeztem, hogy így 
lehetett, mintsem emlékeztem rá. Szinte újra kellett tanulnom 
az emberi beszédet, és mindent, ami a rendes, keresztény élet
tel jár. Igyekeztem eleget tenni az elvárásoknak, habár nem 
értettem mindent magam körül.
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No hiszen ez később ás csak így volt! ,Ma is sok mindent 
nem értek, mégis kénytelen vagyok elfogadná a dolgokat úgy, 
ahogyan vannak, megtanultam, és így alkalmazom őket. Nem 
is lehet élni másként.

Emlékeim attól kezdve élénkülnek, amikor mindezen már 
túl voltam, a kis vademberből már egészen rendes gyerek
emberré szelídültem. Mindennapi tevékenységem, a fahordás 
és a piszkos vizek kicipelése a konyhából, már élénken bele
vésődött az emlékezetembe. Néhány arcot is megjegyeztem, 
azokét a szerzetesekét, akik kiadták nekem a munkát, és 
akikre a nevelésemet bízták. Egy idő után már úgy éreztem, 
hogy öröktől fogva ott éltem a ferencesek kolostorában, és 
ebben meg is nyugodtam. Saját eredetemről csak a gyermek
kor elmúltával, a zord világ első támadásai után kezdtem 
gondolkodni. Baj ért már addig is elégszer, de azt még ösz
tönösen átvészeltem, magától értetődően az élethez tartozónak 
vettem, csakúgy, mint sorsom jobbra fordulását, ahogyan 
csak a vadon élő állatok és a gyerekek tudnak sorsukkal meg
békélni. Eljött azonban az idő, amikor a sérelmek egyenesen 
se gyerek, se felnőtt lelkemet találták telibe. Ezek a bántó- 
dások ébresztettek önmagamra, egyéni mivoltomra. Most 
már érdekelni kezdett a származásom, és esténként sokáig 
erőltettem az agyam, hogy visszaemlékezzek valamire az el
veszett múltból. Csak homályos, ködbe vesző képeket tudtam 
felidézni, tájakat, amelyeket hiába kerestem az engem körül
vevő világban, és felsejlő szagokat meg ízeket. Kérdezősködés- 
sel sem jutottam sokra, mert a kolostorba, ahol éppen éltem 
és dolgoztam, úgy küldtek egy másikból — erre már emlé
keztem.

Egyszer behívattak a konyhából a könyvesházba, és meg
mutattak egy ismeretlen szerzetesnek. Az alaposan körül
nézegetett, barátságosan megszorongatta a vállam, és nagy 
hangon megkérdezte:

— No, fiú, eljössz-e velem?
— Hová? — kérdeztem ártatlanul és kicsit ijedten a barát 

handabandázó, hangos beszédétől.
— Hová, hová . . .  Hát hozzánk!
Ettől nem lettem okosabb, de addigi pártfogóm, aki jóindu

latúan mosolygott a háttérben, megmagyarázta:
— Kölcsönadunk téged egy másik kolostornak, ahol éppen 

egy ilyen szorgalmas, jó fiúra van szükség. Ne félj, nem lesz 
rossz dolgod, hasonló munkát kell majd végezned, mit eddig.

25



/Megadóan indultam összepakolni szegényes holmimat (a 
sok limlomot, amát a mocsárból hoztam, már régen kidobatták 
velem), és nem tudtam biztosan, örüljek-e, vagy bánkódjak. 
Sajnáltam elhagyná a kolostort, amely otthonommá vált, de az 
ismeretlen is vonzott.

— Aztán nehogy szégyent hozz ránk! — szólt még utá
nam addigi nevelőm.

Kölcsönmunkám azután igencsak elhúzódott — vagy elfe
lejtettek visszakérni, vagy pedig időközben másként egyeztek 
meg a barátok, de régi helyemre sohasem kerültem már vissza.

Sok év múlva találkoztam György fráterrel, aki annak ide
jén elvitt arra a kölcsönmunkára.

— György fráter — szólítottam meg hosszú habozás után — , 
emlékszel rám?

Egy darabig a homlokát ráncolva nézett, majd felderült 
az arca.

— Hát hogyne! — kiáltotta a tőle megszokott hangerő
vel. — Te vagy az a kölesönkonyhamalac!

De arra már csak a vállát vonogatta, hogy tud-e valamit 
a származásomról.

— Találtak téged valahol. . .  — mondta lecsendesedve.
Jó ember volt az a György fráter, a nagy hangja ellenére 

csupa szív, és nagyon megszerettem. Szegény, szomorú és 
méltatlan véget ért, egy portya alkalmával kóbor törökök el
fogták, és kegyetlenül karóba húzták.

Később még sok apátságot, kolostort megjártam, csendes
ségem és szorgalmam mindenütt hasznomra vált, s lassan 
egyéb feladatokat is rám bíztak, nemcsak a mosogatóvíz ki
hordását. Egyik pártfogóm küldöncként alkalmazott, mert 
gyors járású voltam, és jól bírtam az utat. Ennek köszön
hetően azután már fiatalon eljutottam távoli vidékekre, s 
mivel szerettem mindent megfigyelni, megbízóm is szívesen 
hallgatta részletes úti beszámolóimat. Csakhamar felfedezte 
a bennem rejlő fogékonyságot, és gondoskodott taníttatásom
ról is. Nem volt az nagy tudomány, éppen csak a betűvetés
re, olvasásra, latin beszédre oktatott valamelyik ráérő barát, 
ezenkívül még a Szentírás tételeit bifláztatták velem. Elég 
volt ennyi is, hogy kiemelkedjek a szolgasorból, annál is in
kább, mert ezentúl minden alkalmat megragadtam, hogy sze
rény ismereteimet önerőmből gyarapítsam.

Ebből az apátságból már jóindulatú és értékes ajánlólevéllel 
a tarsolyomban távoztam, és új helyemen még több alkalmam
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nyílt a tanulásra. Végül felavattak a ferences rend tagjává, 
és ezzel életemnek új szakasza vette kezdetét.

Eleinte ez a korszak csupa jóval kecsegtetett: kedvező tu
lajdonságaim révén szerényen, de biztosan emelkedtem az 
egyházi ranglétrán, egyre nagyobb megbecsülésnek örvend
hettem, és egyre komolyabb feladatokat bíztak rám. Nem 
bántam, ha mások munkáját is nekem kellett elvégeznem, 
magam kerestem az .alkalmat; ha átvehettem valamit rend
társaimtól, azt mindig külön örömmel fogadtam. Előmenete
lem és munkám teljesen lefoglalt, így jó  ideig nem is gon
doltam többé a múlttal. Elégedett voltam, és jólesett, hogy 
életem során először egy kicsit fontosnak érezhettem magam, 
és mások is fontos személyiségnek tartottak engem. Nem 
voltam azért törtető, nem akartam mindenáron feljebb jutni, 
éppen csak szerettem volna, ha minél több szál fut össze a 
kezemben, ha minél több ügyet bonyolíthatok le, legyen 
szó akár szigorúan egyházi kérdésekről, akár a földbirtokosok 
vitáiról vagy a terménybetakarításról. Beleéltem magam a 
szervezésbe, futkostam, talpaltam naphoszat, este pedig gon
dosan elrendeztem aktáimat, lejegyeztem, mit végeztem, el
készítettem a jelentéseket, és felírtam a másnapi teendőket. 
Nem gondolkodtam rajta, hogy ezt az önzetlen odaadást, lel
kiismeretes kötelességtudást tulajdonképpen mérhetetlen ma
gányom táplálja, amely végigkísért egész életemben. Eszembe 
sem jutott, hogy a sok ember, akivel nap mint nap futko- 
sásaim során beszélni kényszerültem, valójában az igazi em
beri kapcsolatokat helyettesítette barátságra, szeretetre kiéhe
zett lelkemben. Mérgelődtem, nyüzsögtem, folyton intéztem 
valamit, az emberek, akiknek az ügyeivel foglakoztam, sok
szor maguk is meglepődtek, hogy mekkora gonddal és kész
ségesen veszem saját vállamra gondjaikat, és szinte sohasem 
feledkezem meg ígéreteimről. Csodálkoztak, lehet, hogy sokan 
bolondnak tartottak, mások esetleg tiszteltek, megszállottsá
gomat a hitnek tulajdonították, de az biztosan nem fordult 
meg a fejükben, hogy az a tény, hogy másoknak segíthetek, 
hogy szolgálatot tehetek, az számomra a kapcsolatteremtés 
egyik formája — az egyetlen formája, amelyhez értek, és 
amihez volt bátorságom. Így tehát kiszolgáltam és ugyanak
kor kicsit lenéztem az embereket, de ami a legfőbb, közben 
nem éreztem magam egészen egyedül.

Ez a biztos zománc, amit nyüzsgésemmel, munkámmal ma
gam köré vontam, csak akkor kezdett repedezni, amikor elő
ször megsejtettem erőlködésem hiábavalóságát, kisszerűségét.
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Annak nem tulajdonítottam különösebb jelentőséget, hogy 
egyesek lekicsinylőén nyilatkoztak munkámról — a meg nem 
értés gyakorta jut osztályrészül a kiváló embereknek — , de 
az már komolyan megingatta nyugalmam, amikor kezdtem 
belátni, hogy az engem körülvevő világ fájdalmas bajai mel
lett én nevetséges képmutatással, „ügyintézéssel” vesződöm. 
Be kellett látnom, hogy közelebb kerülök az igaz élethez és 
a szent eszméhez, ha egyszerűen csak az emberek apró ba
jaival törődöm, ha a nagyszabású körmenetek színpompás 
megszervezése helyett alamizsnát adok a templom lépcsőjén 
didergő gyerekeknek. Ez azonban nem világosodott meg előt
tem azonnal. Csalódások sorozata késztetett töprengésre, szám
vetésre egyre gyakrabban, és így érlelődött bennem az új 
gondolat. Életem, pályám nem változott még: látszólag tö
retlen erővel végeztem munkámat, és határozottan, erőteljesen 
védelmeztem magam az egyre tolakodóbb intrikával szemben. 
Egyelőre még gyorsan haladtam felfelé az egyházi ranglét
rán is.

Ami megváltozott, az belül lakozott. Ahogyan kezdtem 
átlátni kicsinyes világom magam szőtte, de máris szakado
zott hálóján, egyre gyakrabban tört rám a kínzó magány. 
Egyre kevesebb lett az olyan önfeledt pillanat, amikor a fut- 
kosás feledtetni tudta velem a szorongást, amikor magával 
ragadott a szervezés, az ügyintézés régi láza.

A máz megpattant.

A máz megpattant, és a repedéseken besziszegett a hideg. 
Az álcselekvések burka nem védett többé, és óhatatlanul fel
merült újra saját eredetem kérdése, mert egyedül az erre 
kapott válasz kecsegtetett azzal, hogy igazából megtalálha
tom a helyem a világban, és megszabadulhatok a hajthatat
lan magánytól.

A máz megpattant.
Monos Bálint megrázta a fejét, hogy szabaduljon a gát

lástalanul feltoluló emlékektől. A gyerekek nem jöttek, így 
tétlenül ült a nagy tuskán, amely körül össze szokta őket 
gyűjteni.

— Ez már csak ilyen nap lesz — gondolta. — így kezdő
dött, és így is folytatódik: nem hagy nekem nyugtot sem a 
múlt, sem a jövő, és közben tétlenségre kárhoztatva ülök egy 
sártenger közepén. Legalább ezek a lurkók jönnének!
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Megadóan visszasüppedt a vigasztalan múlt ködös képei
be, és újra egészen céltalannak érezte az életét, azt is, hogy 
visszajött ide, hiszen nem válthatja ő meg a világot, még ezt 
a maroknyi embert sem, mert először is nem engedik ők 
maguk, de nem engedi még ezernyi látható és láthatatlan 
hatalom.

Az apátságon is, ahol utoljára szolgáltam az Urat egyházi 
hivatalban, úgy elszaporodtak az ellenségeim, hogy nem moz
dulhattam, egyetlen lépést sem tehettem hogy az intrika a 
nyomomba ne szegődött volna, s k<i ne kezdett volna vala
hogyan. Minden döntésem és cselekedetem nagy port kavart, 
akkor is, ha nevetségesen jelentéktelen dologról volt szó. A 
sok mesterségesen szított botrány és viszály persze nem ma
radhatott az apátság falain belül, voltak, akik gondoskodtak 
róla, hogy mindennek jókor híre menjen, és távolabbi felet
teseim is tudomást szerezzenek a kellemetlen esetekről. Ki 
tudja, milyen ferdítésekkel és hazugságokkal fűszerezve ke
rültek ezek az ügyek egészen a püspökségig, de ha semmit 
sem tódították meg őket, akkor is sokat ártottak nekem. 
Legjobb jóakaróim (köztük olyanok is, akik személyesen jól 
ismertek, és nem is igen hitték a képtelen vádakat), még ők 
is csodálkozó és intő levelekkel fordultak hozzám, azt gon
dolva, mégsem lehet véletlen, hogy annyi baj van a szemé
lyemmel, s hogy a különböző egyházi tisztségviselők mind 
ezekről a botrányokról beszélnek.

Hosszú leveleket írtam mindenfelé, magyaráztam, bizonyí
tottam, invesztigációt kértem, de úgyszólván mindig hiába. 
Alig fordult elő, hogy kérelmemnek eleget tettek, és felülről 
kiküldtek valakit utánajárni a vitás kázusoknak, és így al
kalmam volt tisztázni magam.

Az egyik évben rendkívül jó gabonatermés volt a környé
ken, és a falvak többévi porciójuk hátralékát is beszolgáltat
ták az egyháznak. Az előző évek szűk termése mellett az 
apátság elhanyagolta a magtárépületeket, és a három nagy 
tároló közül csak egy, a legkisebb volt alkalmas raktározásra. 
Mint a gazdasági ügyek mindenes intézője, én idejekorán 
utasítást adtam ugyan a rossz magtárak kitakarítására, és a 
tető reparációjára, de nyomban rám támadt az intrika, hogy 
hiábavalóságokra szórom az egyház pénzét, hiszen évek óta 
elegendő az az egy épület is. Nosza, lóra ültem, és bejártam 
még egyszer a vidéket, gondosan számba vettem a falvak fel
tört földterületeit, és hogy miből mennyit vetettek abban az
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évben. Üjból csak azt kellett látnom, hogy ritka bőséggel 
kecsegtetnek a gabonaföldek, már a rendes évi tized is a 
kétszeresét adja a tavaly befolyt mennyiségnek. Tapasztala
taimról részletesen beszámoltam az elöljáróságnál, minden 
érvemet számokkal támasztottam alá, de hiába, senki sem 
hallgatott rám. Aratáskor persze bebizonyosodott, hogy iga
zam volt, egyre-másra érkeztek a megrakott szekerek, már 
egész sor állt az apátság udvarán, mert a kis magtár dugig 
megtelt. Kapkodtam fűhöz-fához, s felmentem a korábban 
akadékoskodó urakhoz, hogy most szerintük mitévő legyek, 
ha már olyan jó tanácsokat tudnak osztani. Nem átallották 
azzal vádolni, hogy számtalan figyelmeztetés ellenére elha
nyagoltam a szükséges intézkedéseket, és minden következ
ményért én vagyok a felelős!

— Ebből jelentés lesz! — mondta kárörvendő vigyorral 
egyikük, amikor nagy peckesen kikísért a fogadószobából.

Hiába csikorgattam dühömben a fogamat, megoldást kel
lett találnom, de rögtön. Találtam is. A városban béreltem 
magtárat egy tehetős német polgártól, mégpedig — mivel 
feljebbvalóim a költségeket nem hagyták jóvá — saját pén
zemen. Azt reméltem, ezzel a jelentős áldozattal nyugalmat 
vehetek magamnak, és megfelelő körökben is végre méltá
nyolni fogják odaadásomat, és belátják tisztességemet.

Befejeződött az aratás, és végre fellélegezhettem. Időnként 
lejártam a városba körülnézni a magtárakat, bármi váratlan 
is történik, nehogy ellenségeim hamarabb tudomást szerez
zenek róla, mint én. Éppen egy ilyen ellenőrző utamról bal
lagtam visszafelé, amikor Mihály frátert láttam szembesietni 
a meredek ösvényen, s már messziről integetett.

— Bálint fráter! — lihegte. — Siess, odafönn már min
denki téged vár!

— Engem? Minők?
A fiatal barát csak a fejét rázta, hogy nem tudja, miről 

van szó, de odafönn az urak nagyon komorak, a hangulat 
semmi jóra nem utal. Hiába faggattam tovább, vagy tényleg 
nem tudott semmit, vagy ráparancsoltak, hogy tartsa a szá
ját. Töprengve róttam az utat felfelé a domboldalon (az 
apátság szép, kerek domb tetejére épült, amelyet dél felől 
félig körülvett a város), de semmi okát nem tudtam adná a 
váratlan kóretésnek és szigorú hangulatnak. Végül is azzal 
nyugtattam magam, hogy nagy dolog nem lehet, fejemet 
nem veszik, mert egyszerűen nem követtem el semmit, amiért 
félnem kellene. Ha megint felfújtak valami apróságot, hát
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majd megmondom a magamét egyesekről, akik folyton gán- 
csosk adnák, de egyházunk ügyéért semmit sem tesznek, mégis 
egyetlen szavukra felbolydul az egész apátság, és vége-hossza 
nincs a dühös vádaskodásnak. Ha megint ilyesmivel állnak 
elő, hát tudják meg, hogy nem tűröm tovább, és elmegyek, 
marják csak egymást nélkülem!

Elszántan és harcra készen nyitottam be a nagy tanács
terembe, ahol valóban mind együtt ültek már az elöljárók. 
Meghajoltam, és villogó szemmel vártam, hogy fejemre ol
vassák legújabb- koholt bűnömet. Sokáig csend volt, és ez 
a színjáték még jobban ingerelt, legszívesebben felcsattantam 
volna, hogy tessék, itt vagyok, mondják meg, mi bajuk van 
velem.

— Monos Bálint fráter . . .
A hang hidegen csengett, és a szavakat újabb jelentőség- 

teljes csend követte, amitől — hiába próbáltam nyugodt ma
radni — homlokomon gyöngyözni kezdett a verejték. Hát 
még amikor egyik legbefolyásosabb rosszakaróm előadta a 
kínos ceremónia okát!

— Monos Bálint fráter! Tudomásunkra jutott, hogy gá
ládul visszaéltél szentegyházunk és tisztes vezetőink jóindu
latával, hálátlanul megcsaltad azokat, akik felemeltek, és 
akik jólétben tartanak ma is! Megbocsáthatatlan bűnt követ
tél el tisztességben és az egyház iránti odaadásban megőszült 
férfiak ellen, de utálatosan vétkeztél a hívők, a mihaszna nép 
ellen is, akiknek hite méltatlanul megrendülhet az anyaszent- 
egyházban az ilyen semmirekellők miatt, amilyen te vagy! 
És vétkeztél egyenesen Isten ellen, amikor az ő javaira emel
ted mocskos kezedet, mert a szentegyház vagyona az Űr 
vagyona! Ez utóbbiért majd elnyered méltó büntetésedet, ha 
eljön az ideje, az Űr fog feletted ítélkezni. . .

Tágra nyílt szemmel, még mindig értetlenül bámultam a 
szent felháborodásban szinte tajtékzó férfiúra. A violaszín 
bársonyból készült palást kis híján szétrepedt hordónyi testén, 
amikor dörgedelmeihez lélegzetet vett.

— Az Űr fog feletted ítélkezni. . .  — mondta, és ájtatosan 
a mennyezetre függesztette a szemét, de a következő pillanat
ban úgy csattant fel a hangja, hogy nemcsak én, hanem a 
szorgalmasan bólogató papok is mind összerezzentek. — De 
az ellenünk elkövetett vétkeidért nekünk fogsz felelni!

A felháborodott egyházfi méltóságteljesen leült, de máris 
újabb hangot hallottam a hátam mögött:

— Monos Bálint fráter!
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Megfordultam.
— Hiteles tanúvallomások/kai tudjuk attesztálni, hogy jó- 

akaratú egyházfők figyelmeztetése ellenére, és annak ellené
re, hogy jó előre magad is láttad, mennyi gabonára számít
hatunk az idén, szándékosan hagytad tönkremenni az egyházi 
birtokon levő magtárakat. Ennek olka azonban nem meg
bocsátható restség vagy elnézhető hanyagság volt, hanem 
aljas számítás! Miután a magtárak használhatatlanokká vál
tak, te a saját pénzeden béreltél tárolót, odahordattad a szent 
tulajdont képező gabonát, amit a bérbe adó tisztes polgár is 
szavahihetően bizonyít. Nem tartozik azonban erre az álta
lunk is nagyra becsült úrra, hogy ezzel a csalafintasággal el
lenőrizhetetlenné vált a termények mennyisége és holléte.

Szólni szerettem volna, hogy ezt bárki ellenőrizheti, itt 
vannak a kulcsok, itt vannak az iratok, de máris folytatták:

— Monos Bálint! Csak abban tévedtél, hogy vannak még 
becsületes, lelkiismeretes hívei az egyháznak, akik felfigyeltek 
szennyes ügyködésedre, és leleplezték azt. Megbízható tanúk
tól tudjuk, hogy a kezeid közé kaparintott, a mások számára 
úgyszólván hozzáferhetetlen terményt jó pénzért, titokban 
szász kereskedőknek adod el, akik nagy nyereséggel Bécsbe 
viszik!

A terem felmoraj lőtt.
Lám, most is az alkudozásból jön, mindenki tudja, hogy 

hetente többször is legyalogol a városba becstelen ügyleteit 
intézni!

Ez már sok volt. Ügy lerohantak, hogy szóhoz sem jutot
tam, csak kapkodtam a fejem, ahogyan egyszerre több felől 
és egyre dühödtebben dörögtek rám. Védtelenül álltam előt
tük, egyetlenegyszer sem engedtek közbeszólni.

Megsemmisülten támolyogtam ki a teremből, és csak sötét . 
cellám magányában tértem magamhoz. Már nem akartam 
elmenni, pedig szívesen engedtek volna. Egyre az ostorként 
csattogó, becsmérlő szavakat hallottam: „Tolvaj! Csaló! Ál
szent! Áruló! Hitetlen! Istentelen!”

Nem mehettem el, hiszen az már szökés lett volna, és le- 
moshatatlanul rajtam marad a mocsok.

Amennyire képtelen és megdöbbentő volt az ellenem fel
hozott vád, annyira nehéz volt ellene védekeznem. A bősé
ges termés lenyomta a búza árát, és mindenféle származású 
kereskedők valóban szekérszámra indították útnak az olcsón 
felvásárolt terményt Bécs és más német városok felé. Annak 
a polgárnak is, akitől a magtárat bérbe vettem, több tárolója
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volt a városban, és valamennyi körül igen élénk volt a sze
kérforgalom. Kivert a hideg verejték, amikor ezt végig
gondoltam.

Ezek után már meg sem lepődtem, amikor eredménytelen
nek bizonyult minden próbálkozásom, hogy tisztázzam ma
gam, hiába szóltak ékes bizonyítékok igazam mellett. Hiába 
mutattam meg az apátság feltöretlen pecsétjét a magtár ajta
ján, hiába nyittattam ki és becsültettem fel a benn levő 
gabonát, névtelen levelet szereztek, amelynek írója tudni 
vélte, hogy még a termény behordása előtt annak jelentős 
részét máshová szekereztettem. Vége-hossza nem volt az eh
hez hasonló állításoknak. A vak is láthatta, hogy becstelen 
játékot űznek velem, de mindenki úgy tett, mintha semmit 
se vett volna észre.

Megmozgattam minden követ, latba vetettem minden is
meretségemet, de úgy látszott, ezúttal is hiába küszködöm, 
még csak választ sem kaptam segélykérő leveleimre.

Egy este halkan kopogtak cellám ajtaján. Mihály fráter 
volt, aki újabban az elöljáróság bizalmát élvezte, és az én 
feladataim egy részét is átvette.

— Nem maradhatok sokáig — suttogta — , de fontos hí
rem van számodra. Az érsek megsokallta az egyház tekinté
lyét csorbító vádaskodást és a körülötted támadt zűrzavart, 
a végére akar járni az ügynek. Még nem tudni, hogyan dön
tött, de rosszakaróid attól tartanak, hogy alapos kivizsgálást 
rendel el. Odafönn nagy a kapkodás . . .

Az ajtóból még visszafordult:
— Az Űr kegyes és igazságos. Bízzunk benne!
Izgatottan vártam a fejleményeket. Külön örömömre szol

gált Mihály fráter gesztusa, amellyel elárulta, hogy titokban 
az én oldalamon áll, együtt érez velem. Visszakaptam vala
micskét az emberekben való megingott hitemből.

Néhány nap múlva valóban megjelent az apátságon három 
tekintélyes egyházi férfiú, azzal a céllal, hogy felülvizsgálják 
a termények ügyét. Nagyon komolyaknak és hajlíthatatlanok- 
nak látszottak mindhárman, és az invesztigáció során senki 
által sem hagyták magukat befolyásolni. Ez persze egyedül 
csak nekem kedvezett, mert nekem nem is volt szükségem 
győzködő beszédre, minden benne volt rendesen a pontosan 
vezetett lajstromokban, amelyeket annak idején közvetlen fe
letteseim is elláttak jóváhagyó szubskripci ójukkal. Ezek alap
ján könnyű volt utánajárni, hogy melyik falu mennyi ga
bonát szállított be tized fejében, és hogy az a gabona melyik
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raktárban van. Néhány nap alatt a bizonyítás befejeztetett, 
s egyértelműen kiderült, hogy alaptalanul rágalmaztak, a 
gabona megvan az utolsó szemig.

Boldogan sóhajtottam fel, Isten mégis megvédi az ő hű 
szolgáját, nem hagyja a gonoszok martalékául! Ügy gondol
tam, most már véglegesen nyilvánvalóvá válik a rosszindu
latú mesterkedés ténye, s ha nem is büntetik meg ellensé
geimet (habár titokban ezt is reméltem, és éjszakánként egé
szen beleéltem magam a bosszú édes mámorába), legalább 
megintik őket, amiért keserítették az életemet ama hallat
lan dehonesztációval, és ártatlanul befeketítettek.

Munkájuk végeztével távozni készültek az egyházférfiak. 
Ebből az alkalomból ismét összehívták az apátság elöljáróit, 
küldöncöt szalasztottak értem is. Megint utolsónak érkeztem, 
és éppen olyan komor, szigorú arcok fogadtak, mint amikor 
vádlottként álltam előttük. Tudtam, hogy nem repesnek az 
örömtől, én is igyekeztem kifejezéstelen komolyságot eről
tetni az arcomra. Mégis belesápadtam, amikor ugyanaz a 
hordótestű, violaszín palástos úr emelkedett szóra, aki a rá
galmakat oly dörgedelmesen olvasta a fejemre, és akinek 
kellemetlenségeim jó részét is köszönhettem. Hosszú orációba 
fogott, amire a meglepetéstől és elképedéstől alig tudtam 
figyelni. Csak később kezdtem felfogni szavainak értelmét, 
amikor egyre hangosabban és szenvedélyesebben magyará
zott.

— Szentegyházun'k érdeke kivételesen megkívánta, hogy 
érdemükön felüli figyelemben részesítsünk olyan ügyeket és 
személyeket, amelyek és akik egyébként nem méltóak a fi
gyelemre. Mégis ezzel új fent megmutattuk nagylelkűségün
ket és egyházunk igazságosságát. Megköszönjük az érseki ko- 
misszió tagjainak, hogy segítettek véget vetni az áldatlan 
torzsalkodásnak, bár hisszük, hogy saját magunk az apát
ságon belül is hamarosan eljutottunk volna az igazságos 
ítélethez.

Tágra nyílt szemmel, hitetlenkedve hallgattam ezt a cikor- 
nyás, arcátlan beszédet. Pedig a szónok még nem fejezte be.

— Ugyanakkor dicséretben kell részesítenünk mindazon 
lelkiismeretes szolgáit az Űrnak, akik olyan éber odaadással 
aggódnak az egyház vagyonáért, hogy tekintélyüket nem kí
mélve és fáradságot nem ismerve, bátran és megalkuvás nél
kül harcba szállnak, ha csak a tisztességtelen szándék leg
halványabb gyanúja is felmerül. Tisztelet nekik, amiért vál
lalták a kockázatot, ha a gyanú esetleg alaptalan is, de nyug
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tassuk meg őket, hogy ez korántsem jelenti tekintélyük csor
bulását! Sokkal inkább dicsőségükre szolgál! Inkább száz
szor vádoljunk alaptalanul, mint hogy egyszer is szemet huny
junk valamely gazember istentelen cselekedete fölött. Véde
keznünk kell, testvéreim, mert az ellenség mindenütt ott la
pul! Senkinek sem szabad hinnünk, ha mégoly ártatlannak 
tűnik is, mert minden gyarló emberi sornál fontosabb szent és 
igazságos egyházunk rendje és biztonsága!... Te pedig, Mo
nos Bálint, jól figyelj! Ezúttal sikerült kihúznod a nyakadat 
a hurokból, és ezt nem utolsósorban kegyes jóindulatunknak 
és elnézésünknek köszönheted, de még egyszer figyelmezte
tünk, jóindulatúan figyelmeztetünk, hogy okosabban tennéd, 
ha a jövőben inkább összehúznád magad, mert továbbra is 
sok panasz érkezik a számládra!

(Megingott alattam a nehéz kőpadló.
A kárörvendő, diadalmas arcok sorfalát látva sokat tanul

tam akkor. Megtanultam például észrevenni az olyan apró
ságokat, mint a vastag aranyláncok a távozó, kiküldött pa
pok nyakában, s már arra is emlékeztem, hogy ideérkezésük 
előtt még mások palástján láttam őket ékeskedni. Mindeddig 
kétségbeesett önsanyargatással próbáltam magamban fölfe
dezni a hibát, azokat a gonosz, gyarló tulajdonságokat, ame
lyek szembefordítják velem rendtársaimat és feletteseimet, 
de a gabonahistória és az azt követő szégyenteljes kioktatás 
után már láttam, hogy nem személyem ellen irányul a gyű
lölet és az acsarkodás, legalábbis nem közvetlenül, hanem se
honnan!, jöttment, földönfutó, valószínűleg jobbágy szárma
zásom ellen. Sokan egyszerűen nem tudták elviselni sikerei
met, gyors előmenetelemet, különösen azok, ákik nem az 
eszükkel, a szorgalmukkal jutottak el a viszonylag magas hi
vatalokig, hanem a nevükkel, birtokaikkal.

Ilyenek pedig sokan voltak.
Amíg egyszerű szerzetesként jártam a kolostorokat, aláza> 

tosan elvégeztem minden munkát, addig meglepően gyakran 
találkoztam a nagyok felemelő jóindulatával is. Egyesek, akik 
még abban az időben vettek pártfogásukba, és jó tulajdon
ságaimért megszerettek, még később sem pártoltak el mellő
lem, de annál jobban fájt, amikor ezek között is akadt olyan, 
akinek gyors emelkedésem szálka volt a szemében. Olyan 
emberről hallottam, akiről soha el nem hittem volna, hogy 
egyszer így beszél rólam: „Odaadod a parasztnak a kisujjad, 
és már az egész karod sem elég neki.”
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Szegény szerzetesként kellett volna leélnem az életem, ezt 
szánta nekem a világ, az a bűnöm, hogy fellázadtam, hogj; 
többet akartam. . .  Örülnöm kellett volna, hogy egyáltalán 
kiemelkedhettem a jobbágysors kdlátástalanságából, ez is na
gyon keveseknek adatik meg a magamfajták közül.

Ült a tuskón, és odáig jutott tűnődéseiben, hogy miként 
fordított akkor hátat az áskálódó világinak, és merült egé
szen magába, felderítetlen, belső világába. Sokszor egész nap
ra cellájába zárkózott, és hosszú töprengései során lassan fel
derengett előtte a susogó nádas képe, és sejteni kezdett va
lamit arról az éjszakáról, amikor futni kellett, egy ingben, 
mezítláb, ánkon-bokrom keresztül, de felderengett a néma, 
torzonborz ember alakja is, aki megtanította tüzet gyújtani, 
és így, sorban vagy éppen összevissza sok minden az elve
szettnek hitt múltból. Segítségére voltak a históriák is, ame
lyekhez hozzájutott, meg a még élő szemtanúk elbeszélései 
azokról a történelmi eseményekről, amelyek valószínűleg a 
sorsát alakították. Így egészen bizonyossá vált, hogy a török 
1552. évi nagy hadjáratának estek — mellékesen — áldozatul 
azok az addig évtizedes, viszonylagos békében élő falvak is, 
amelyek valamelyikéből származott.

Gyászos esztendő volt az! Szulejmán szultán Erdély Habs
burgoknak való átadása feletti haragjában semmisnek tekin
tette az érvényben levő békét, és hatalmas haddal felvonulva 
egész országrészeket igázott le. Elesett Temesvár, Arad, Lippa, 
Karánsebes, Csanád, Veszprém, Drégely, Szécsény, Hollókő, 
Ság, Gyarmat, Baj ág, Szolnok . . .  Erre az évre esik Eger vá
rának megvédése, de bizony, más ilyen fényes tettel nem 
dicsekedhetett az ország.

Híre-hamva sem volt a sok gyereknek, még a küldöncök 
sem jöttek vissza, ami mégiscsak szokatlan volt, az utóbbi idő
ben már nem engedtek meg maguknak ilyen engedetlensé
get. Vagy bajuk esett? Mii baja eshet egyszerre harminc 
gyereknek a nádasban, amelyet úgy ismernek, mint a tulaj
don tenyerüket, és úgy mozognak benne, hogy a szárcsák 
sem különben? Ha baj lenne, legalább néhány biztosan visz- 
szajön . . .

Azt lehetetlenség lett volna megmondani, hogy a Tisza ná
dasadnak pontosan melyik eldugott falvából keltem útra an
nak idején, de végeredményben mindegy is volt: ha a sár
kunyhók egy helyen összedőltek, vagy felégette őket az el
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lenség, akkor a megmaradt nép és az újonnan arra tévedő 
földönfutók valamely más, alkalmas helyen ütöttek tanyát, 
így indultam egykori utamon visszafelé: addig megyek, amíg 
nem találok egy olyan nyomorult települést, amelyet emlé
keimből ismerni vélek, vagy amíg egyszerűen körül nem vesz 
a nád, ott nem marasztalnak a vizek.

Megint Baka Tamás csörtetett elő valahonnan, de olyan 
feldúlt, eszelős ábrázattal, hogy a frátert elöntötte a méreg.

„Biztosan újra jön a döglött tehenével, meg a hókuszpóku
szaival !” — gondolta. Nem várta meg, amíg belekezd az ért
hetetlen makogásba, elutasítóan felemelte a kezét, és egyre 
csak a nádast figyelte, ahonnan a gyerekeket várta.

— Jézus! — nyögte erőtlenül az öreg, és valósággal lero
gyott Bálint fráter lába elé. — Jézus, Jézus!

Megütközve nézte, ez már mégiscsak sok volt a mégoly 
fontos tehénért is, hiszen az emberke egész testében reszke
tett, szinte nyüszített a földön.

Nyugtalanság futott végiig a falun. Nem tudta még, mi az, 
teremtett lelket sem látott magukon kívül, de határozottan 
érezte a félelem, sőt a pánik előszelét a levegőben. Nem volt 
ideje megszólalni, az ösvényen trappolva megjelentek a gye
rekek, zihálva, kifulladva érkeztek, nem jutottak mindjárt 
szóhoz, de tágra meresztett szemükből rémületet olvasott ki.

— Elvitték őket!
Beletelt néhány perc, mire nagyjából kiderült, hogy mi 

történt.
A gyerekek a nádasban kószáltak, elég messze a falutól, 

s ismeretlen lovasokat pillantottak meg a pusztán. Lélegzet
visszafojtva figyelték őket, egyikük sem látott még ilyen 
fenséges képet: a lovasok egészen elborították a mezőt, és las
san özönlöttek a vízfolyással ellenkező irányban. Ösztönös fé
lelmüknél erősebbnek bizonyult a kíváncsiság, és a bátrabbak 
a bokrok között bujkálva egyre közelebb merészkedtek a po
roszkáló idegenekhez. A távolban nagy füstoszlopokat lehe
tett látni. Annyira félelmetesek és mégis lenyűgözőek voltak 
azok a lovasok, hogy a gyerekek közül néhányan a látvány
tól egészen megbabonázva észre sem vették, hogy veszélyesen 
közel merészkedtek hozzájuk. Nem is az emberek vették őket 
észre, hanem a lovak, azok horkantak fel, és már késő volt 
elfutni, hármukat körülvették az ijesztő fegyveresek. Egy 
gyereknek még sikerült megugrania, mielőtt leszálltak volna 
a nyeregből, de kettőt megfogtak, és érthetetlen kiáltozás kö
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zepette megkötözték őket. A többiek elég távol voltak, s 
amikor a rémülettől kicsit magukhoz tértek, eszeveszetten 
menekültek be a nádba, ahová lóval nem jöhettek utánuk.

Határtalan zűrzavar támadt. A faluban mindenki futott 
valahová, cipelt valamit, gyereket, asszonyt, állatot hajszolt. 
Monos Bálint tanácstalanul állt a fejvesztett nyüzsgés köze
pén. Az imént még egymagában, tétlenül ücsörgött itt, most 
pedig azt sem tudja, hová kapja a fejét a nagy hangzavar
ban. A gyerekek most egyszerre mind beszélni, kiáltozni kezd
tek, majd síirva, bömbölve szétszéledtek anyjukat, apjukat 
keresni. Kiáltozásukból nem lehetett megállapítani, hogy kik 
voltak a lovasok, csak azt hallotta mindenfelől, hogy „nagyon 
csúnyák” , „rémségesek” , sőt azt is, hogy „nem is igazi em
berfejük van” . Abban mindenesetre biztos lehetett, hogy bár
kik voltak is, megjelenésük a falu közelében joggal okozott 
rémületet. Nincs olyan sereg, amelytől ne kellene félni!

Baka Tamás még mindig ott kuporgott a földön, most 
belőle próbálta kiszedni, mitől rémült meg annyira. A kis 
ember egyre csak reszketett, azt mondta, ő is látta a lovaso
kat, amikor valami csodafüvet keresett a puszta peremén, 
éppen olyanok, mint ahogyan a gyerekek elmondták, talán 
tényleg nem is emberfejük van, és a testük is inkább a far
kaséra emlékeztet, úgy is üvöltenek, akár a farkasok.

A helyzet aggasztó volt. Ha a lovasok elfogtak néhány 
gyereket, nyilván fölérik ésszel, hogy nem az égből pottyan- 
tak a vadon közepébe, és újabb rabok reményében kutatni 
fognak a falu után. Ez azt jelenti, hogy bármelyik percben 
rájuk törhetnek, s ők szinte teljesen védtelenek. Erre a gon
dolatra a frátert is elfogta a rémület, de az első értelmes 
gondolat is az eszébe villant:

— Eloltani a tüzeket!
A rohangáló népséget nem lehetett megnyugtatni, csak 

néhányan engedelmeskedtek parancsainak, s vele együtt vis
kóról viskóra járva oltották a tüzeket, csillapították a han
gosan jajveszékelőket és kiabálókat. Egyelőre az volt a leg
fontosabb, hogy ne árulják el ostobán a hollétüket, s időt 
nyerjenek. Időt nyerni. . . De mihez? Gondolatban számba 
vette a védekezés lehetőségeit, a használható férfiakat, a ke
vés és rossz fegyvert, amivel szembeszállhattak az ellenséggel.

Kik lehetnek? Ha rabokat szednek, akkor aligha a szultán 
rendes dézsmabehajtói, s habár minden ok megvan arra is, 
hogy tőlük rettegjenek, a rabszedő, portyázó fosztogatók ná
luk ezerszer veszélyesebbek. Ha új háború készül, és felvo
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nuló seregek botlottak beléjük, akkor a sorsúik megpecsételő
dött: a dúló, fosztagató hadak mindent elpusztítanak, ami 
az útjukba kerül, csakúgy, mint három évtizeddel azelőtt 
Szulejmán rémes serege. Márpedig másra nemigen gondol
hatott.

A  fráter visszatért Baka Tamáshoz, s megkérdezte, törö
kök voltaik-e azok a katonák. Ugyancsak meglepődött, ami
kor az határozottan rázta a fejét. Nem törökök? A biztonság 
kedvéért még néhányszor megkérdezte, de mindannyiszor az 
volt a határozott válasz, hogy biztosan nem törökök a fel
vonulók. Bálint fráter pedig nem tudott elképzelni olyan 
sereget, amely délről vonul északnak, a szultán meghódított 
területem át, keresztény gyerekeket ejt rabul, és még csak 
nem is török. Üjabb szemtanúkat keresett, és talált is a 
nagyobbacska fiúk személyében, akik a leskelődők között 
voltak. Tőlük ugyan nem kérdezhette, hogy törökök voltak-e, 
vagy sem, mert aligha mozdultak ki valaha is a faluból, de 
azt remélte, hogy a lovasok külsejéből következtethet vala
mire. Eleinte ez is egészen reménytelennek tűnt, mert a fiúk 
egyre csak azt bizonygatták, hogy nagyon gonosz szemük 
van, egészen aprók, és égnek, mint a parázs, s ettől nem tá
gítottak, akárhogyan is igyekezett valami kézelfoghatóbbat 
kiszedni belőlük. Lassan azért összeállt a kép: bozontos „far
kastest” , varkocsiba fonott haj, csúcsos süvegek meg apró, 
gonosz szemek — ezek már mondtak valamit Monos Bálint
nak. Keresztett vetett, és Isten kegyelmébe ajánlotta kicsiny 
népét meg önmagát, mert a pusztát ellepő lovascsapat nem 
lehetett más, csak Gazigeraj vérivó népe, a legfélelmetesebb 
sereg, amellyel a szultán már régen fenyegette Bécset és 
Európát!

Igaz, Monos Bálintot nem a had ereje rémítette meg, hi
szen maroknyi ellenség is végveszélyt jelentett a falu véd
telen népére, és bármennyire is gyászolta a keresztény világ 
romlását, most mégsem Bécsért aggódott. Gazigeraj kán és 
a krími tatárok említésére csontjába állt a hideg mindenki
nek, aki hallott már róluk. Még a hódoltságban élő, kicsit 
már szelídebb törökök is rettegve várták szultánjuk újabb 
seregeit, ha azokban tatárok is harcoltak, mert olyan nép 
az, amelyet a török sem tudott megzabolázni, nem is lehetett 
őket rendes hadműveletre használni, csak dúlásra, tarolásra, 
gyilkolásra.

Bálint fráter idegesen próbálta lerázni a karjába kapasz
kodó két asszonyt, akik fültépő siránkozással követelték rajta
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az elhurcolt gyermekeket. Sehogyan sem tudott tőlük szaba
dulni, pedig minden perc drága lehetett, és kétségbeesetten 
erőltette az eszét, hogy valami megoldást találjon. Közben 
észre sem vette, hogy a pánik lassan alábbhagyott, a kiálto
zok elcsendesedtek, a rohangálok megállapodtak. A hirtelen 
beállt csendre csodálkozva nézett fel. Ott álltak körülötte 
mind: rongyos, vézna népe gyűrűbe fogta, és egyebet sem 
látott, csak esdeklő, bizakodó szempárokat, csendes, de hajt
hatatlan várakozást. Tanácstalanul nézett vissza rájuk, de 
érezte, akár órákig állhatnak így, egyetlenegy sem tágítana 
közülük. Tőle várták a megváltást, papjuktól, az egyetlentől, 
aki kiemelkedett közülük, a fejjel magasabbtól, a tudóstól, 
az olvasni tudótól, az imát mormolótói, az áldást osztótól, a 
beteget vigasztalótól, a lelket gyógyítótól, az Istennel társal
gótól, a messzire látótól, hadakat visszafordítótói, tűzkardot 
forgatótól, tüzet oltótól és tüzet lángra lobbantótól, uruktól, 
szolgájuktól, tulajdonuktól, megszállottjuktól, pusztából sza
lasztott Mózesüktől.

Valahol távolabb ijedt rikoltozással dairvak röppentek fel 
a nádból, a fráter összerezzent, a szemek tágabbra nyíltak, a 
beesett mellkasok szaporábban emelkedtek és süllyedtek. A 
nádban élők szövetségese, az ügyelő darumadár veszélyre fi
gyelmeztetett: idegenek verték fel nyugalmát.

Egyre csak Mózes járt az eszében, a parancsok, amelyeket 
az Űr adott neki, ahogyan útra bocsátotta, hogy vezesse sa
nyargatott népét. A világban semmi sem változik, mindig 
ugyanazok a kérges sorsok ismétlődnek: folyton új számkive
tetteket vezetnek újjászülető Mózesek. A  gonoszok is egy
formán kegyetlenek minden időben, talán ugyanazok, miért 
is küldene Isten mindahányszor más üldözőket és gyújtogató- 
kat a sohasem változó, már jól begyakorolt szerepre? A 
szenvedők mindig váltakoznak: a felnövő vagy fel sem növő 
nemzedékek mindegyikének szembe kell néznie az ősi szín
játék véres jeleneteivel, meg kell kóstolniuk a vért, beléle
gezniük a füstöt, csontot és húst adni a tűznek, loccsantani 
egy kis agyvelőt a földre, fájdalmat és szégyent adni a ké
jért tomboláknak, hullák bűzét (adnii és szagolni), megtölteni a 
könyveiket, hogy okuljanak a később jövők is, és nehogy 
gondban legyenek, ha netán maguknak is kedvük támadna 
újrajátszani a felejthetetlen jeleneteket.

'Még csak vitatkozni sem volt kivel, ahogyan Mózes vitat
kozott az Űrral, és próbált kibújni a nehéz küldetés alól. Nem 
mondhatta senkinek, hogy „Kérlek, Uram, csak küldd, a kit

40



küldeni akarsz” , mert az ég hallgatott, de megmásíthatatlanul 
ott álltak előtte azok, akiket vezetnie kellett, s szeme pillája 
sem rebbenhetett anélkül, hogy észre ne vegyék, lépést sem 
tehetett, hogy ne lépjenek azonnal utána. A Mózeseket és 
Jóbokat sohasem kérdik meg előre, mi a véleményük Isten 
által kiszabott útjaikról, s az iránt sem érdeklődnek, van-e 
kedvük a prófétasághoz. Ez is maradt a régiben.

— Szedjétek össze minden fontos holmitokat, csomagol
játok meleg rongyokba a kicsiny gyermekeket, és hozzatok 
magatokkal annyi élelmet, amennyit csak össze tudtok ka
parni, biztosan elbírja a hátatoik!

Szedjétek váltatokra egész nyomorotokat: vagy hozzatok el 
mindent, vagy hagyjatok oda mindent — egyre megy. Nem ti 
vagytok az elsők, és hogy ne legyetek az utolsók, útközben 
szórjatok el néhány gyermeket. Nem tud ember nélkül meg
lenni a föld, megszokta már, hogy ámokfutó módjára rajta 
rohangál. Dobjatok embermagot egy-egy fa tövébe, ne félje
tek, biztosan kikel, és kezdi majd elölről!

Ti most elmentek, ha van hová, és visszajöttök majd, ha 
lesz honnan. Ne kérdezzetek semmit, mert választ még senki 
sem kapott a hozzátok hasonlók közül, és könnyebb lenne a 
sarkából kifordítani a világot, kétfelé hasítani az eget, mint 
válaszolni a tii földhözragadt kérdéseitekre. Mindenki nyu- 
godtabb, ha hallgattok. Isten is nyugodtabban fordít hátat 
nektek, a kard is simábban nyisszen belétek, a mocsár is 
puhábban emészti el csontjaitokat, a tavasz is nagyobb kedv
vel hajt virágot emléketeknek, és az eljövendő századok bé
késebben nyújtóznak majd, ha már ők is csak múlt lesznek. 
Hát csöndben maradjatok!

A  darvak egészen közel riantak fel, de akkor már kívül 
jártak a falu területén. Egy nagy tó felé vonultak a sűrű 
bokrok között, ha azt megkerülik, és elvesznek a mocsár leg
bizonytalanabbnak látszó részében, akkor talán megtéveszt
hetik a nyomolvasókat. Monos Bálint megállt, és megvárta, 
amíg elhalad előtte a cipekedő menet. Lehangoló kép volt.

Ez a nyomorult, reménytelen menekülés sehogyan sem illett 
bele álmaiba, amelyek visszahozták ide a kolostorok és apát
ságok romlott, de biztonságos világából, de szomorú kudarcát 
jelentette a ma reggel még legelérhetőbbnek látszó terveinek 
is. Az utolsó, csecsemőt cipelő asszony is elhaladt előtte, és 
most üres tekintettel nézte az árulkodó nyomokat. A  puha
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földben valóságos ösvényt hagyott a sok láb, és ez ellen 
semmi okosat nem tudott kitalálni. Űjra előresietett, és a 
legsűrűbb bozótokon, combig érő vadvizeken át vezette né
pét, egyre messzebb a rengetegben. Vakon követték, a leg
többen még nem is jártak ilyen távol a falutól.

Órák óta haladtak már megállás nelJkül, úgy tűnt, hogy 
egyre mélyebbre hatolnak az ember nem járta vadonba, de a 
fráter jól tudta, hogy biztonságról szó sem lehet, mert meg
járt útjukon most már nehezen követhette volna őket bárki 
emberfia, de azt nem sejthette, hogy milyen messze van 
oldalról a puszta, amelyen akadálytalanul száguldoznak a lo
vasok, és valamilyen járható utat is keresztezhettek, ami szin
tén halálos veszedelmet jelentett volna számukra. Nem ma
radt más reményük, csak a járhatatlan út, ez volt minden, 
amit még magukénak hihettek.

Előző őszi vándorlásai alapján próbált tájékozódná, akkor 
hosszan bolyongott a mocsarakban, élő embereket és elhagyott 
faluját keresve, amíg rábukkant ezekre. Ügy emlékezett, 
hogy errefelé a folyó hatalmas kanyart ír le, és a mocsárvilág 
többnapi járásra húzódik nyugat felé, így bármiféle katona
ság számára áthatolhatatlan vadont jelent. Csak abban re
ménykedett, hogy már elérték ezt a vidéket, és elég mélyen 
behatoltak a mocsarak közé. Pihenőt engedélyezett.

Nem tudta még, hova is mennek tulajdonképpen, és van-e 
egyáltalán olyan hely, ahol huzamosabb időre rejtve marad
hatnak a ravasz tatárok portyái elől. Mert hiába van az, 
hogy nem idevaló nép a tatár, azért vadságában olyan közel áll 
a pusztához, fákhoz, vizekhez, hogy bámulatosan jól kiisme
ri magát idegen területen is. Olyan a szaglása, mint a far
kasé, fürkésző, keskeny szemének villanását nem kerüli el 
egyetlen nyom, egyetlen óvatlanul letört gally sem, és féle
lem nélkül bemerészkedik a legsűrűbb rengetegbe is, ha pré
dát szimatol. Csak arra számíthatott, hogy a szultán nyilván 
nem a pusztái pásztorok ellen hozatta fel félelmetes harco
sait a messzi Krímről, biztosan felbomlott a béke, és újra 
Bécs ellen vonul, s akkor hamarosan eltakarodnak a környék
ről a kósza hadak. Ezt kellett valahogyan, lapulva kivárni, 
bízni Isten oltalmában; később majd csak megtudnak valamit 
a hadi helyzet alakulásáról, hogy mire a seregek téli szállásra 
visszavonulnak, a falu népe újra eltűnjön a visszatérőben sem 
szelídebb hadak szeme elől. Addig azonban sokat kell még 
reszketve imádkozniuk sorsuk jobbra fordulásáért.

42



Az értelemnek nem sok hasznát vehette volna, így egészen 
belső megérzéseire bízta magát és népét. A hosszú tél után 
még fel sem melegedhettek igazán az örökösen fázó, gérnbe- 
redett tagok, a vézna izmok erőtlenek voltaik még, és az 
embereken hamarosan a fáradtság jelei mutatkoztak. Hiába 
tartottak egyre gyakrabban pihenőt, mind lassabban halad
tak, és a menet aggasztóan hosszúra nyúlt. (Megpróbálta a 
lemaradókat előréküldeni, de az is meddő erőfeszítésnek 
bizonyult, mert mindig újak maradtak el, és a sok rendez
getés után egyszerre azt vette észre, hogy az egész karaván 
körbecs erélődött, és ismét azok kullognak hátul, akiket kez
detben a menet élére parancsolt. A megerőltető futkosás és 
győzködés őt magát is kimerítette, hiszen ő sem volt már 
a régi ereje birtokában, a nádasban töltött tél és az egyol
dalú, szűkös táplálkozás nála is megtette a magáét. Azért 
csak tovább erőltette a menetelést, és valahányszor emberei 
lerogytak pihenés gyanánt, kis idő után talpra ösztökélte 
őket, és vonszolták magukat tovább. Nem tágított, pedig a 
nap már elég alacsonyan világított az erdő felett.

Földre szegezett tekintettel lépkedett, mégis nagyot bot
lott valamiben. Odanézett, mi volt az: földbe süppedt, kor
hadó emberi csontok meredeztek ki szanaszét a tavalyi avar
ból, és a többiek is sorra megbotlottak bennük. Kevesen 
néztek hátra, annál fáradtabbak voltak; és ha meg is tették, 
fásultan léptek tovább, a saját haláluk elől menekültek, és 
nem érdekelte őket a másoké. Bálint fráter azonban keresz
tet vetett, és borzongva nézett körül. Nem a szétszórt emberi 
maradványok látványa tette lú db őrössé az ujjatlan bekecsből 
kifehér lő, meztelen karját, hiszen látott olyat éppen eleget 
életében, inkább a környező nagy fák egyre sötétedő koroná
jában s a kicsit távolabb csörgedező ér neszezésében érzett 
valami nyugtalanítót. Alig indultak tovább, váratlanul kis 
tisztásra értek. Figyelmes szem a vadon álcázó munkája el
lenére is könnyűszerrel felfedezhette az emberi kéz nyomát.

Monos Bálint a lenyugvó napra, majd fáradt seregére né
zett, és utasítást adott a letelepedésre. Itt kellett maradniuk 
reggelig, képtelenek lettek volna továbbmenni, és nem is 
vállalhatta a kockázatot, amit az éjszakai menetelés jelentett 
volna az ismeretlen vidéken. Végigjárta a kis tábort, és 
segített szélvédett, éjszakai pihenőre alkalmas helyeket ke
resni, megnyugtatott néhány pityergő gyereket, biztató sza
vakkal bátorította a felnőtteket. Nem volt ugyan nehéz jó  
alvóhelyet találni, egymástól nem túl messze, többé-kevésbé
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beomlott szélű gödrökre leltek a ritka cserjésben, oldalukon 
sok helyen cserepesre égette az agyagot az egykori tűz. Szem
mel láthatóan egy hajdani település helyén ütöttek tanyát, 
a viskók gödreit még nem tüntette el egészen a vadon, és 
még így is jó szolgálatot tettek az üldözötteknek. Bálint frá
ter visszatért a maga gödréhez, ahol a batyuját hagyta, és 
ahol néhány gyerek már összebújva aludt. A tűzgyújtást 
szigorúan megtiltotta, és arra gondolt, hogy őrszemeket kel
lene állítani, de nincs az emberei között egyetlenegy sem, 
aki az elmúlt nap megpróbáltatásai után ébren tudna ma
radni, még ő maga sem. A legtöbben már aludtak, és biztos 
lehetett benne, hogy perceken belül senki sem lesz ébren. 
Ügy kuporodott, hogy azért rálásson a táborra, és az alkony 
derengésében még egyszer végignézett a tisztáson. Megint erőt 
vett rajta az a furcsa, nyugtalanító érzés, mint előbb a fák 
alatt, de feje rábukott a térdén összefont karjára, és abban a 
pillanatban elaludt.

Feljött a hold. Megtermett vadkan ballagott szokott csa
pásán az erdei ér felé, hogy hajnal előtt még szomját oltsa. 
A füzes felől fújt a szél, ahonnan kilépett, így váratlanul, 
egészen közelről csapta meg az erős emberszag, és meglepe
tésében nagyot horkantott. Egy pillanatig mozdulatlanul állt, 
majd megfordult, és eltűnt a bokrok között.

A  gödör szélén összekuporodva alvó ember nyilván erre a 
horkantásra riadt fel, bár nem tudott volna számot adni róla. 
Egy percig feszülten figyelte az erdő és a nádas éjszakai 
neszeit, majd hosszasan elnézte a szemben álló hatalmas 
tölgy még csupasz koronáját és a hegyében világító telihol
dat. Nézte ezt a képet, és valahol az agyában megjelent egy 
másik: nagy, csupasz fa, ágai között a holddal, jobbra meg 
egy kisebb, mögötte a nádas sötétje. A két kép lassan egy
másra csúszott. A holdfényben jól látszott a kisebb fa jobb 
felől, meg a halkan susogó nádas is.

Egyszerre látni vélte azt is, amit a sötétség és az erdő el
takart: távolabb a sekély, de halban gazdag kiöntéseket, a 
zsombékost, számtalan vízimadár fészkelőhelyét és a sűrű 
bokrokat, ahol csapdákat lehet állítani, és amelyeken ősszel 
hihetlen mennyiségben piroslik a som. Hosszú, zegzugos ös
vényt látott, amely megnyílt az avatott kezek érintésére, 
hínármezőn, áthatolhatatlannak látszó töviserdőn, zizegő nád
falon át kanyargóit, amely nesztelenül összezárult, ha az 
ember tovasurrant. Egyszerre ismerni vélte ennek az ösvény
nek minden szeszélyes hajlatát, minden pokolra nyíló, ember
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nyelő ingoványát. Szinte a szemével követte a holdfényben 
derengő éjszaka mélyére, és csak mesze, valahol a sötét lát
határ közelében veszítette el, de akkor már megbékéltem visz- 
szatérhetett, többé már nem téveszti el, és csak idő kérdése, 
hogy mikor járja végág. Tekintete újra megállapodott a fán 
és a holdon, álommal küszködő értelme, üldözött lelke itt 
talált réges-rég nem érzett megnyugvást.

Azzal a biztató gondolattal aludt el újra, hogy most már 
tudja, hol van, és nem kell tovább céltalanul bolyonganiuk a 
rengetegben, innen biztonságos búvóhelyre vezetheti rongyos 
seregét.

A  gyerekeknek fel kellett rázniuk Bálint frátert, olyan 
mélyen aludt, pedig egészen világos volt már. A reggel hű
vösében már természetesnek tűnt, hogy megtalálta csaknem 
elfelejtett és mindaddig hiába keresett szülőfaluját. Nyögve 
tapogatta elgémberedett tagjait, és szemével jóleső megnyug
vással fedezte fel sorra az agyába rejtett, mélyen eltemetett 
emlékek valóságos megfelelőit. Végigjárt néhány gödröt, hát
ha valami jel alapján megtudja, melyikben töltötte azt a 
magányos telet, de régen elkorhadt már a nád, amellyel a 
Néma és ő hevenyészve befedték, s egyéb nyom sem maradt. 
Egykori vacka nem lehetett pedig távol attól a helytől, ahol 
az éjszaka kuporgott, hiszen sok éjszakán át kellett valaha 
ugyanúgy bámulnia a nagy fát és a holdat, hogy annyira 
eszébe vésődjön.

Nem volt több idő a merengésre, sietve ettek egy keveset 
a magukkal hozott szegényes eles égből, és készülődtek az 
indulásra. Nem tudott azonban mégsem így elmenni, már 
menetkész sorban állt a sereg, s mind őrá néztek, miért nem 
indulnak már. Imára kulcsolta kezét, és megvárta, amíg mind 
lepakolják holmijukat, és követik a példáját. Nem törődött 
már vele, hogy inkább pogány szertartáshoz hasonlít, amit 
cselekszik, mintsem keresztény istentisztelethez. Arccal az 
erdő felé fordult, a szétszórt csontok felé, amelyek között 
talán néhai legkedvesebbjei is ott porladnak.

— Uram, fogadd el esdeklő imánkat a te szent, szabad 
eged alatt, hallgasd meg a könyörgésünk a védtelenek lel
keiért, fedd el egészen szétszórt csontjaikat, hogy ne hábor
gathassa többé őket a bűnös és kegyetlen világ, hogy ne 
tapodja földi maradványaikat a gonoszok kevély csizmája, 
és add meg nekünk, Istenem, hogy ne jussunk elődeink szo
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morú sorsára, hagyd, hogy hozzád hűen élhessünk még eb
ben a sárban, amely lehúz, de fájón marasztal, és megbókél- 
ten, tisztességgel eltemetve térhessünk majd meg a te bol
dogabb országodba! Ne engedd, hogy ellenségeink kezébe 
kerüljünk, hiszen néked is halálos ellenségeid ők, téged akar
nak bennünk megölni, azért irtanak minket, mert szívünk
ben hordunk, Atyám, látod, letértünk minden útról, mi va
gyunk azok, akik számára nincs ezen a földön egyéb csapás, 
csak a járhatatlan út, hát ne vedd el tőlünk legalább ezt az 
egyet, ha már mindössze ennyit adtál, amikor megszülettünk! 
Ámen.

Vádlóan csengett ez a fohász, de azt se bánta már. Itt állt, 
ahonnan egykor elindult, bezárult a nagy kör, életében annyi 
mindent akart, annyi magasztos célért küzdött, és most a 
puszta létért kellett könyörögnie a maga és népe nevében, 
már talán nem is igazában az életért, csak emberibb halálért. 
Ennél kevesebbet már nem kérhetett, mit bánja ő, ha kemé
nyen zúgnak is a szavak!

Lecsillapodva jelt adott az indulásra, és nekivágtak a nád
nak, bár a még tegnap felsebbzett, mezítelen lábakat kegyet
lenül próbára tette a sok éles és hegyes, alattomosan kiálló 
csonk.

Monos Bálint nem mert az egykori faluban maradni, túl 
nyíltnak érezte a világ felé, akkor is, ha útnak már nyoma 
sem volt körös-körül: mindent benőtt az erdő és a nád. Ügy 
érezte, ami egyszer bekövetkezett, az bekövetkezhet másod
szor is, rátalálhatnak a portyázók újra a tisztásra, ahogyan 
egykor rátaláltak.

Arrafelé indultak, amerre félig éber látomásában oly tisz
tán látta a célt. Most nem vezette semmiféle ösvény, tudta, 
hogy nem lesz könnyű meglelni a búvóhelyet, amely az éjjel 
az eszébe ötlött, de bízott a gondviselésben, amely idáig is 
elvezette.

Viszonylag jól haladtak, és azon kapta magát, hogy egé
szen más szemmel néz a tájra: eddig űzött vad volt, most 
egyszerre feltámadt benne a vadászösztön. Értő szemmel fe
dezte fel a nyomokat, amelyeket az elmúlt éjszaka hagytak 
a zsombékokon különféle állatok, és izgató bizsergést érzett 
a testében, mintha a vére is megpezsdült volna a bőre alatt, 
mint a tavaszi vizek körülötte. Néhány nádszálat elfeküdt 
valami állat, ott nyilván vadlúd pihent, de egészen közel, a 
sárban karmos, óvatos nyomok: alighanem farikas baklatott 
a fészek körül, de a madár idejében felriadhatott, mert a
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csikasz tétován megállt, és másfelé indult, s a sáson is csak 
egy pihetoll akadt fenn, az a hirtelen felröppenés miatt hull
hatott tói a szárny alól, ahol a legpuhább és legmelegebb a 
madár. Legszívesebben nekiállt volna csíkászni a sekély vi
zekben, mint egykor, és ráállította volna éhes népét a gyé
kény és a fiióknád szedésére. Ezt meg is kell majd cselekednie, 
ha nem akarnak éhen pusztulni.

Valahonnan darutánc zenéje hallatszott. Szívesen megleste 
volna a kecses madarakat csodálatos táncuk közben. Sokak 
számára hihetetlen, hogy miféle szép figurákat lejtenek ilyen
kor tavasszal a darvak. Ha az emberek a darutársadalom 
békés, rendezett példáját követnék, nem lenne szenvedés, 
zűrzavar a földön.

.Nem lesz már semmi nagyszabású terveiből, pedig a daru 
is szerepelt bennük. A darutollért drága pénzt adnak a város
ban, nemcsak a magyar főurak, hanem a török is szívesen 
viseli, még adó fejében is elfogadja, ha ráakad. Még nagyobb 
az értéke a madarak madarának, a kócsag — vagy ahogyan né
hol mondják: kótyag — tollának. Külön mesterség az, ismerni 
a kócsag fészkelő- és pihenőhelyét, vagyont érő tollait meg
szerezni. Odaförun, a szabad országrészben mind kócsagtollat 
viseltek süvegükön a kevély nagyurak. A legnemesebb mégis 
a nagykócsag, amelynek nevét babonás tiszteletből még csak 
ki sem ejti a száján igazi, vízen járó ember, de ismerik még a 
fattyúkócsagot, a lovaskócsagot és galambkócsagot is, és an
nak mind más a módja, ha felkutatni, elejteni akarják.

iMonos Bálint többnyire ismerte ezeket a madarakat, szo
kásaikról is sokat tudott, de nevüket és értéküket már úgy 
tanulta a szegedi halászoktól és más vízi emberektől, akikkel 
évekig barátkozott, amikor éppen abban a városban lelt nyu
galmat és hivatást.

üNTagy hasznom volt abból a két évből, igaz, többet forgód- 
tam a halásztanyák és a nádvágók között, mint amennyit az 
egyház ügyeivel törődtem, de nem is vártak el tőlem egyebet: 
a török megtűrte ugyan a keresztény papokat és templomokat, 
de úgy szerette, ha minél csendesebben viselkednek, és ha az 
egyháznak nincs semmi hatalma. Beszolgáltatás, járandóság 
is általában olyan kevés érkezett, hogy azt számadásba venni 
ugyan nem kellett három templomi írnoknak róni az árku
sokat . . .  Így ezután senki se vette tőlem rossz néven, ha 
naphosszat a vízimadarak húzását figyeltem, és a nevüket 
tanulgattam.
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Meg is tanultam belőlük eleget. Mindet nem, mert tanu
láshoz szokott, nehézkesnek egyáltalán nem mondható fejem
nek is sok volt annyi madárnév, amennyit egy ügyesebb pá- 
kászfiiú fel tudott sorolni, nem beszélve az idősebb vízi embe
rekről, akik nem egy, de három-négy n!éven is ismerték a 
nádas egyes lakóit, és valóságos kalendáriumai voltak a vízi 
életnek. Akkor láttam igazán, hogy mennyit ér ez a tudás, 
amikor az elvadult falu lakói megcsodálták, és lépten-nyo- 
mon hozzám fordultak tanácsért. Ott éltek a lápban, de gyö- 
kértelenül, hagyományok nélkül, és hiába ismerték már hang
jukról a vízi világ állatait, megszakadt bennük az évszázadok 
alatt felgyülemlett tapasztalatok lánca, nem találták fel ma
gukat igazából. Szomorúan kellett látnom, hogy azokon a 
vidékeken, amelyeket elkerült a könyörtelen pusztítás, egyet
len tizenéves legénykének a kisujjában több hasznos ismeret, 
fortély van, mint amennyit az én falum legjobbnak számító 
vadászai és halászai el tudnak képzelni.

Megrázta a fej ét: megint a régi nóta. . .
A  nádasnak pedig nem akart vége szakadni, hiába nyúj

togatta a nyakát a messzeség felé. Oldalt egy fűzfán hamu- 
színű bakcsó állt mozdulatlanul. Az talán messzebb látott.

Tovább bujkáltak a sűrűben, órák teltek el, és a táj nem 
változott. A nádból olykor csoportosan vagy magányosan 
fűzfák álltak ki, rajtuk gémek, szélkiáltók pihentek. Egy 
ízben felkapaszkodott egy ilyen fa nyakába, hátha valamiféle 
támpontra lel. Megriasztotta az egyhangú kép, amely elébe 
tárult, éppen azt látta fentről, amit lent már megsokallt: 
nád és fűzfák a végeláthatatlan messzeségig. Lemászott a fá
ról, és már nem volt olyan magabiztos, mint reggel. Megté
vesztették volna az emlékképek? Kezdte már bármi, hogy 
olyan könnyelműen rájuk hagyatkozott, és meggondolatlanul 
magával cipelte ezt a sok fáradt embert. Hátranézni is alig 
mert, tudta, hogy lankadnak, botladoznak, belelépnek a tö
visekbe, és csak azt várják, hogy megállhassanak. Érezte, 
hogy gyengülnek, és ma még hamarabb ki fognak merülni, 
mint előző nap. Mit kezd akkor majd velük ezen a vizenyős, 
védtelen helyen?

Egész -nap nem tudtak kikeveredni a nádból. Bálint fráter 
most már minden alkalmas fára, bokorra felkapaszkodott, és 
reménykedve örült a nagyobb, zöld foltoknak a távolban, 
hátha ott már az erdő kezdődik, hogy azután újra elfogja
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a csüggedés, ha közelről megmutatkozott, hogy az is csak egy 
elszigetelt facsoport volt a sok közül. Egyesek hátul már 
hangosan jajgattak, és könyörögtek pihenőért, de igyekezett 
hajthatatlan maradná, csak rövid szusszan ásókat engedélye
zett. Dehogy érdekelték már a madarak! Nem is hallotta 
nikoltozásukat, felváltva imádságokat és a Szentírás igéit mor
molta magában, hogy ne keljen a gyereksírásra, jajgatásra, 
sóhajtozásra figyelnie, amely kísérte. Kétségbeesetten látta, 
hogy a nap megint leáldozóban van.

„Jobbod, Uram, erő által dicsőül, jobbod, Uram, ellenséget 
összetör! — S ökölbe szorított kézzel, követelőzően sziszegte 
ezt a rigmust többször is, utóbb már értelem nélkül, csak a 
szavak ritmusáért, és fejéből kitikkadt minden gondolat. — 
Jobbod, Uram . . . ”

Mózes hálaéneke volt ez, amikor népével átgázolt a ketté
választott tengeren, és üldözőinek a feje felett összecsaptak 
a habok. De ki fog nekik utat mutatni, hol marad a segítség, 
amelyért könyörögnek, és mikor szakad már rá kegyetlen 
ellenségeikre az ég?!

Fel is hagyott már a reménnyel, amikor mégis vége szakadt 
a nádasnak, és magasabb talajra értek. Bevárta a lassan ván- 
szorgókat, biztatta a csüggedőket, de itt sem időzhették sokáig, 
legalább a folyót el akarta érni a teljes sötétség beállta 
előtt. Ritkás, de összefüggő erdőn át haladtak, majd szederin
dák horzsoló, marasztaló szövevényébe gabalyodtak, és az 
imént éppen csak fellobbanó erő és életkedv újra lankadni 
kezdett elgyötört testükben. Szerencsére a folyó valóban nem 
volt messze.

A gyerekek közül az erősebbek mindjárt inni akartak a 
tiszta, hideg vízből, de az ár nemrég húzódott vissza, és a 
vézna gyereklábak egyszerre combig szaladtak a lágy iszap
ba, alig tudtak kikecmeregni belőle. Monos Bálint fáradtan 
nézte a nyugodt felszínt, még mindig keresett valamit az 
alkonyaiban. Csak akkor könnyebbült meg, és engedtek fel 
arcán a feszült vonások, amikor azt is megtalálta.

A gázló előtt telqpedtek le, meg kellett várni, amíg feljön 
a hoild, és némi világosságot ad az átkeléshez. Monos Bálint 
mélyen a tüdejébe szívta a folyó szagát, és már el is felej
tette délutáni kishitűségét és kétségbeesését. Megint vezérnek 
érezte magát, a maga nemében rendkívüli egyéniségnek, aki, 
lám, árikon bokron át vezetve népét, megmenekült a hatalmas 
ellenség elől, nem mindennapi képességei révén meglelte ezt 
az elhagyatott, biztonságos zugát a világnak, és itt fog majd
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új otthont teremteni, mint a távoli, nagy ősök. Az mégsem 
lehet véletlen, hogy túlélte azt az egykori éjszakát, a magá
nyos telet, és hogy olyan szerencsével nevelkedett a kolosto
rokban annyi éven át, hogy azután szerepére ráébredve visz- 
szatérjen ide, és oltalmazója, megmentője legyen a gyámol
talanoknak, és hogyan is lehetne véletlen, hogy a válságos pil
lanatokban olyan halálpontosan elevenedik meg előtte a régen 
elfelejtett táj, és neki csak követnie kell az isteni útmutatást. 
Nem csoda-e, hogy eszébe jutott ez a sziget a folyóban, 
ahová időnként madártojásért — vagy ki tudja, miért — járt 
a Némával? Eszébe jutott — ideális búvóhely akár ötven em
ber számára is, egész nyárra, ha kell. Lakott településnek 
nyoma sem volt a közelében, még leégett falvak nyomaira 
sem bukkantak egykori kószálásaik során, elhagyatottabb vi
dék volt, mint nyomorúságos lakóhelyük környéke, mintha 
ember sohasem járt volna arra. Most már emlékszik, a 
Néma itt azt sem engedte, hogy késével jeleket véssen a fák 
kérgébe, ahogyan szokta; babonás tisztelettel őrizte a táj 
érintetlenségét.

ilgaz, most eltévedtek a nádban, és az egyórányi járás he
lyett, amire emlékezett, egész nap bolyongtak keresztül-kasul, 
de mégiscsak a szigetnél kötöttek ki végül! Áldassék érte az 
Ür neve!

A  mocsárvidék tucatnyi falvában sohasem volt könnyű az 
élet. A  szűkös adatok nem beszélnek egyedi emberi sorsok
ról, de még a hadi események mindegyikéről sem számolnak 
be — hosszú sor is lenne. Mohács után Ibrahim nagyvezír 
arrafelé vonult vissza csapataival, ‘és feldúlta a lápvidéket. 
Ekkor még gazdag és sűrűn lakott lehetett a Tisza mente, 
mert negyvenezer lakos pusztulását jegyezték fel az írástu
dók. A szárazság miatt 15344)en rettenetes éhínség pusztított 
a vidéken, ami 1535-ben még csak fokozódott. Erre jött 1536- 
ban a mindent letaroló sáskajárás, majd 1542nben Szulejmán 
ismét végigvonult seregével a tájon; 1542-ben újabb sáska
járás pusztított. Elképesztő a szívósság, amivel minden ször
nyűséget átél a nép, és még .mindig maradt, még mindig 
lakott itt valaki!

Tíz viszonylag békés év, ami ezután következett, már igazi 
áldásnak, „paradicsoma időnek” számított. Elegendő is volt a 
felégetett falvak benépesedésére, az ugar feltörésére, a halá
szat és az állattartás fellendítésére. Az áldott jó  föld, a gaz
dag vízi világ fizetett, és még a kettős adózást is el lehetett
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viselni. Ha volt ás keserűség a boldog békeévek alatt, feledésbe 
merült, elhomályosult az újra fellángoló falvak fénye mellett, 
1552-ben ugyanis újra támadásba lendült a török, és hatalmas 
seregeivel letarolt mindent, ami az útjába került. Menekült 
a falvak népe. De hova is menekülhetett ilyen irdatlan had 
elől? Becserkésztek azok minden zugot, minden ligetet és 
nádast, a legeldugottabb sárkunyhóra is ráakadtak, és kifosz
tották, lakóit megölték vagy elhurcolták.

Elmúlt megint a vész, a túlélők helyet kerestek maguknak a 
nap alatt. Ezúttal nem sokan voltak.

A felégetett falvak nagy része sohasem épült újjá. Inkább 
a nagyobb települések köré csoportosultak az emberek, ott 
a rendszeres adófizetés fejében némi védelemre számíthattak. 
Akik a föld csábításának mégsem tudtak ellenállná, azok is 
inkább új helyet kerestek letelepedésre, és nem tértek vissza 
leégett házaik gyászos gödreibe.

Takaros falut építettek a Tisza szelíd kanyarulatában a régi 
helyett, amely távolabb feküdt a medertől. A földek zsíro
sak voltak, és a megtelepülök szorgalma nem maradt ered
mény nélkül. Meggazdagodni senki sem tudott, mert a dézs- 
maszedők is nagyon megszerették a falut, de a lakosok azért 
éltek és terjeszkedtek. Szerettek vele dicsekedni, hogy még 
váruk is van: egy sziget a Tiszában, amely bentről, a faluból 
nem látszik a kanyartól, de egészen közel van, a sodrással 
szemben. Félig tréfából, félig komolyan mondogatták, hogy 
ha ellenség törne rájuk, bevennék magukat a szigetre, s ott 
védekeznének. Némi szóbeszéd is elterjedt homályba vesző 
ősökről, akik valaha így cselekedtek. Ha volt is valami alapja 
az efféle meséknek, az nagyon régen történhetett, mert az új 
falu és a sziget közelében senki sem emlékezett régebbi tele
pülésre. Éppen ezért volt olyan jó a föld, gazdag a madár
világ.

Ellenség ugyan jött, nem is sokára, de olyan, amelyik elől 
nem lehetett a szigetre menekülni: 1570-ben a jó  föld sem 
adott elég élelmet, éhezett a nép, és dögvész pusztított. El
múlt az is, elfeledték.

Ha lett volna idejük, 1596-ban azután bújhattak volna a 
szigetre, ha a fejveszett menekülésen kívül egyéb eszükbe 
juthatott volna. Azon a tavaszon megjelent a tatár.

Bálint fráter elérkezettnek látta az időt az átkelésre. Hosz- 
szú bottal tapogatta a meder fenekét, ott, ahol a gázlót sej
tette. A víz nem volt mély, de a süppedő iszap aggasztotta.

51



Egyre lejjebb 'haladt, és minden lépésnél megvizsgálta a meder 
szilárdságát. Végre agyagos, keményebb talajra lelt, innen 
még elérhették a sziget csücskét. Az erősebbek közül néhányat 
előreküldött, ő maga pedig az asszonyoknak és a betegeknek 
segédkezett a csúszós partról a vízbe ereszkedni.

Jó néhányan övig ,bent jártak már a folyóban, és botokkal 
keresték az utat, a többiek pedig összeverődtek a parton, 
holmijukat rendezgették. Monos Bálint is feltúrt köntösben, 
térdig vízben állt, amikor a kanyar mögött tucatnyi lobogó 
tüzet pillantott meg.

Embertelen küszködésük hiábavalóságán kívül már csak 
az önpusztító düh jutott el tudatáig, és a botját vadul lóbálva, 
elkeseredett üvöltéssel rontott neki az első lovasnak, aki meg
jelent a parton.

A  hegyes süvegű harcosok fitymálva mutogattak a néhány 
fogolyra. Nem sokra mehettek a vézna, sápadt asszonyokkal 
és a gyenge férfiakkal, úgyis elpusztulnának még az úton a 
rabszolgavásárok felé. Egyedül azt a nagy csontú papot lett 
volna érdemes megtartani, de olyan veszettül hadakozott, hogy 
le kellett csapni.

Az őrszem is elégedetlen volt a leégett falu helyén felütött 
tábor sarkában. Ö vette észre a holdfényben lopózó árnyakat, 
őt illette volna meg a zsákmány java, de zsákmány nem is 
volt. Neki azt mondták, hogy egy mesésen gazdag országba 
jönnek harcolni, és haza sem tudja majd vinni a sok kincset 
meg a jó rabokat. Dühösen meredt a Tiszában rezgő holdra.

Az a pap is kis híján agyonütötte.

(1985)
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Végre mindenütt csend volt körülöttem. Még távolról sem 
hallottam kiáltozást vagy lódobogást, s most már le mertem 
heverni a fűre kicsit kifújni magam. Egyelőre talán bizton
ságban voltam, de azt már nem tudtam, hogyan lesz tovább. 
A lovak biztosan mind odavesztek, a kísérőim közül is, a saját 
szememmel láttam, amint hármat levágtak. A többiek szét
szóródtak a folyó menti erdőkben, de ki tudja, hányuknak 
sikerült elrejtőzni a kardjukkal hadonászó, bősz lovasok elől. 
Ha életben is maradtak néhányan, hogyan találunk majd 
egymásra az ismeretlen táj útvesztőiben? Igaz, már indulás
kor megbeszéltük, hogy mindig a folyót követjük, de ez olykor 
lehetetlen a mocsarak és nagy erdők, bozótosok miatt.

Az öveimben még volt néhány ezüstpénz, támadóim csak 
az iszákomat és az erszényemet vették el, s mivel azokban 
több kincset találtak, mintsem remélhették, nem tépték le 
rólam a ruhát. Az is lehet, hogy úgy voltak vele, ráérnek 
a fosztogatás befejezésével, ha majd elég mélyen beérünk a 
nádasba, és egy-két suhintással végleg megszabadulnak tőlünk.

Előkotortam a pénzérméket, úgy számítottam, futja még 
lóra, fokosra és egy kevés élelemre, ha lakott területre jut
nék. Az iménti futás közben mintha harangszót hallottam 
volna: ott nagyobb településnek kell lennie. Kezemben az 
ezüstpénzekkel azonban azon tűnődtem, hogy alighanem oko
sabb lesz a sűrűben maradni, mert odakinn, a síkon könnyen 
ráfuthatok újra a martalócokra, s másodszor már aligha 
úszom meg ép bőrrel a találkozást.

Tulajdonképpen azt sem tudtam, mifélék lehettek. Az egyen
ruhájukról nem lehetett azonosítani őket, mert nem volt 
nekik, rongyos, szedett-vedett társaság voltak, de ez önmagá
ban nem jelent semmit, tartozhattak akármelyik táborhoz, de 
lehettek valamely ingadozó főúr emberei is, akik a zavaros 
időket szabad rablásra használták kii; lehettek a katonaság 
és a szolgaság elől elbujdosott, lezüllött legények, akikhez 
még nem jutott el, vagy akiknél süket fülekre talált a feje
delem kiáltványa vagy a császár mézesmázos ígéretei. Ugyan-

55



így azonban lehettek közönséges haramiák is. A szavukból 
sem tudtam a hovatartozásukra következtetni, mert szemmel 
láthatóan csak a zsákmány érdekelte őket. Elvben kíméletre 
számíthattam, akár kurucok, akár labancok kezébe kerülök, 
mert küldetésem megfelelő tolmácsolásban mindkét fél szá
mára fontos lehetett, de a helyzet úgy hozta, hogy elő sem 
hozakodhattam a megbízatásommal, még ha történetesen szán
dékomban is állt volna ezt megkockáztatni.
. A  Tisza vonalát követtük, úgy, ahogyan lehetett: hol egé

szen közel jártunk a vízhez, hol pedig nagyokat kerültünk 
az óriási nádasok miatt, vagy átvágtuk a kanyarokat, és szi
kes pusztaságokon nyargaltunk a távolban zöldellő erdősávok 
felé, amelyek mögött a folyó megbújt. Kilenc emberem volt, 
ebből öt harcedzett katona, fokossal, karddal és tölcséres pus
kával felfegyverkezve, valamint három bácskai legény, két 
Sümegen, a fejedelem zászlaja alatt szolgáló volt határőr s 
egy magyar, aki Bács várából szökött át nagy viszontagságok 
között Károlyi táborába, amikor az elmúlt télen olyan csú
nyán kútba esett a kurucok és határőrök közötti szövetség 
terve. Mindhárman nagyon óhajtották már látni szülőföldjü
ket, és küldetésünk síik erét is erősen a szívükön viselték, ami 
nem csoda, hiszen családjuk ott bujdosott valahol a fel-fellán
goló nádasokban. Elnéztem őket, amint esténként hosszan 
forgolódtak a pokrócaik alatt, s ahogyan haladtunk dél felé, 
egyre mélyebben sóhajtoztak, s nappal is hol nyugtalanul elő- 
renyargaltak, hol pedig sápadtan lehorgasztották fejüket, s 
üres tekintettel fürkészték a rónát. Nekem nem volt családom, 
talán csak egy lányka szokott a lobogó tűznél eszembe jutni, 
de ő messze (él ettől a veszélyes vidéktől. Azért megértettem 
ezeket a hallgatag legényeket, hiszen rémisztő hírek kering
tek az egész országban a Duna—Tisza közi vérengzésekről.

A  kilencedik kísérőm egy jezsuita szerzetes volt, aki levetet
te a barátcsuhát, és kardot kötött a futótűzként terjedő há
ború hírére. Utunk nyugodtabb szakaszain sokat vitatkoztam 
vele a hit dolgairól, mert magam protestáns vallású vagyok, 
a szabadabb gondolkodás feltétlen híve. Nincs bennem vak 
gyűlölet a más vallásúak iránt, s ha ifjúkoromban elfogult 
is voltam olykor, a fejedelem vallási türelmet hirdető politi
káját igen helyeseltem. Ez a volt jezsuita nagy műveltséggel 
rendelkezett, a szabadság ügyét a szívón viselte, ami abból is 
látszik, hogy a kurucok közé állt már abban az időben, ami
kor a katolikus egyház vékaszám szórta az átkot a felkelők 
fejére. Mégis, elvakult kolostori neveltetése folyton-folyvást
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kiütközött belőle, s minden „eretneket” meg akart téríténi 
a Szűz Mária számára. Hát ezért vitatkoztunk mi annyit 
csendes poroszkálás közben.

Alapjában véve vidám társaság voltunk, a katonák között 
akadt egy nagy baj szú szatmári vitéz, Varga János, aki tele 
volt adomával, tréfával, és sűrűn megnevetettetett bennünket. 
Csak akkor fordult komolyra a szó, ha a magas politika, 
küldetésünk sikere vagy esetleges csődje volt a téma. Ilyen
kor mindenki a két határőrre tekingetett, s azok zavartan 
mosolyogtak, bólogattak, amíg valaki egy kiszakadó fohász- 
szal vagy szilaj nótával véget nem vetett a beállt feszült han
gulatnak.

Senki sem volt azért igazán nyugodt.
Időnként vita támadt közöttünk a legjobb útiirányt illetően. 

A bácskaiaknak, bár mind nagyon ismerték a vidéket, csak 
ritkán egyezett meg a véleményük. Magam is jártam már arra
felé, azonkívül térképen alaposan felkészültem az útra, és 
egészében elég pontos képem volt ennek az országrésznek a 
földrajzi viszonyairól. Amíg embereim erdőhöz, mezőhöz, ná
dashoz igyekeztek igazodni, és váltig hajtogatták, hogy ők 
ezt vagy azt a fát vagy zsombékost ismerik, mert jártak ott 
ekkor meg ekkor, én a megtett távolságra gondoltam, az 
égtájak segítségével tájékozódtam, mert régen rájöttem már, 
hogy vezetőim, bizony, sokszor összetévesztik az „ismerős” 
zsambékokat a sohasem látottakkal, hiszen ezernyi hasonló 
elemből áll az egész Tisza mente. Rájönnek persze ők is a 
tévedésre, ilyenkor elhallgatnak, a homlokukat ráncolva kém
lelik a vidéket, átengedik a szót egy másik okoskodónak. Leg
többször Csuzi Györgyre hallgattam, aki a legmegfontoltabb- 
nak bizonyult a katonák közül. Bajusz dolgában bízvást vete
kedhetett a szatmárival, de idősebb volt a tréfacsinálónál, 
sőt alighanem mindegyiküknél a kis csapatban. A tapasztalt 
kuruc hamar felérte ésszel, hogy mindenképpen dél felé 
haladunk, a folyó megbízhatóan vezet bennünket, de figye
lembe kell vennünk az útviszonyokat, sőt nem utolsósorban 
a katonai biztonságot is. Ezért emberem igyekezett kerülni 
minden rajtaütésre alkalmas helyet, ajkkor is, ha ez kerü
lővel járt. A többiek értelmetlen időpocsékolásnak tartották 
az ilyesmit, s ketten is csak nehezen tudtuk őket meggyőzni. 
Különösen sok gondot okozott egy Antal nevezetű nagydarab 
egri legény, akiivel sehogyan sem lehetett bírni, néhány csa
tában valóban vitézül viselte magát, s azóta folyton viszketett 
a tenyere a kardforgatásra. Állandóan tüzelte a társaságot,
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hogy ő bizony nem kerül megyényiit egy gyanús fűzfaliget 
miatt, ha ott valaki lapul, csak jöjjön elő nyugodtan, van 
nekünk is kardunk, kóstolja meg, ha arra fáj a foga! Néha 
annyira megbolondította a többieket, hogy Csuzival kényte
lenek voltunk engedni, s a rövidebb, de veszélyesebb út mel
lett dönteni.

Így történt akkor reggel is, amikor a jól megválasztott éj
szakai pihenőhelyünket elhagyva egy mocsaras erdőhöz ér
tünk, s rögtön vita támadt, megkerüljük-e, vagy kövessük 
a keskeny ösvényt, amely minden bizonnyal egyenesen átvág 
a folyóhoz. Veszélyesnek látszott csak úgy egyszerűen belo
vagolni a sűrűbe, hiszen támadás esetén se előre, se hátra 
nem menekülhetünk, a terepet jól ismerő ellenség számára 
viszont számtalan alkalmas leshely kínálkozik. Mégis arra
felé kellett indulnunk, mert embereim nagy része hallani sem 
akart a kerülőről: már kora reggel tűzött a nap, kulacsaink
ban viszont csak ,kétnapos, rossz ízű víz lötyögött, az is kevés. 
Engedni kellett hát, és elindultunk az ösvényen. Csendben 
haladtunk, és baj nélíkül kijutottunk a folyóhoz, ahol meg
tölthettük vizesedényeinket. Ez nem volt ugyan igazán jó 
víz, mert a Tisza elég alacsony volt, és nyüzsgött benne a 
hal, annyira, hogy bűzlött még a környéke is. Frissen azért 
meg lehetett inni.

Innen azután még szűkebb csapáson kellett továbbhalad
nunk, s csöppet sem voltam elragadtatva, amikor a süppedő 
talajban friss lónyomokat vettem észre. Csuzi György is a 
homlokát ráncolva kémlelte az erdőt, de mindegy volt már, 
mélyen bent jártunk a sűrűben, nem lehetett visszafordulni. 
Negyedórái néma léptetés után megcsörrent a ibozót elöl is, 
hátul is, s cafatos öltözetű alakok rontottak ránk kivont 
karddal, előre szegezett pisztollyal. Tulajdonképpen meg sem 
lepődtem, nagyon is várható volt ez a támadás, szinte biztos 
voltam benne, hogy előbb vagy utóbb rajtaveszünk a meg
gondolatlanságunkon. Azonnal nyilvánvaló volt, hogy az el
lenállásnak semmi értelme, nem is volt kedvem martalóook- 
kal való csatározásban kockáztatni életemet és küldetésemet. 
Abban bíztam, hogy néhány arany fejében talán békén hagy
nak, vagy a fejedelem, esetleg a császár tekintélyével hoza
kodom majd elő. Minden attól függött, hogy valójában kinek 
a kezébe kerültem. Mielőtt azonban bármilyen szó eshetett 
volna, Antal, a nagydarab egri kardot rántott, és egyetlen 
csapással leütötte a lóról az egyik támadót, s erre általános 
dulakodás támadt. Ha nem vagyunk úgy beszorítva, jó  lo
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vainkon talán kivághattuk volna magunkat, de így csakha
mar fel kellett adnunk a haroot, ha nem akartuk, hogy ha
lomra lődözzenek bennünket. Így ás odalett a heveskedő egri 
legény, a bácsi vitéz meg az egyik határőr. A másik, úgy 
láttam, szintén lefordult a lováról, de azonnal behenteredett 
a bokrok alá, és nyoma veszett. A támadók közül is elestek 
néhányan. öten maradtunk hát, s nem volt más kiút, csak 
a megadás.

Valamennyien kisebb sebeket kaptunk, s nem sok jóra 
számíthattunk a halott társaik miatt feldühödött haramiák
tól. Gyalog egy tisztásra terelték bennünket, ott elszedték 
poggyászunkat, erszényeinket. Mint említettem, csak felüle
tesen motoztak meg, s a sok arany feletti ámulatukban még 
a csizmámat is elfelejtették lehúzatná velem, pedig tudná 
való, hogy az ember fia ott hordja a kését. Így azután jó 
török késem szépen nálam maradt. Nagy szerencse volt ez, 
mert amint a zsákmányolt kincseket számba vették, pusmogni 
kezdtek egymás között. Alighanem megsejtették, hogy valami 
fontos ember került a kezükbe, ha már ennyi pénzt hordoz 
magával csak úgy, árkon-bokron keresztül. Jól okoskodtak, 
mert a pénzt lés néhány díszes fegyvert küldetésem meg
könnyítése végett kaptam a kancellárián: mindig kell az a 
követnek, minden úrhoz ajtók sokaságán keresztül vezet az 
út, s az ajtónállók jóindulatát leghathatósabban a csengő 
arany biztosítja, de a rangosabb tisztviselők is készségeseb
bek egy-egy aranyozott markolatú tőr vagy gyöngyház díszí
tésű pisztoly láttán.

féltek most már az ebadták, 'hogy valami magasabb do
logba kontárkodtak, s annak könnyen veszélyes következ
ményei lehetnek rájuk nézve. Éppen erről tanakodtak: vi
gyázná akartak, mégpedig úgy, hogy befejezzék egészen a 
piszkos munkát, ha már így, hirtelen belefogtak.

Nem hallottam, mit beszéltek, de sejtettem, mi történik. 
A vezérfélék néhány embert visszaküldték az ösvényen, azok 
majd eltüntetik a holttesteket és a csetepaté nyomait. A  töb
biek élénk mutogatás közepette hevesen vitáztak valamin, 
gondolom, azon, hogy a vidéknek melyik Isten által elhagyott 
zuga legyen agyonveretésünk és elkaparásunk színhelye. Ezt 
megsúgtam öreg kuruoomnák is, aki mellettem feküdt, és 
csendesen káromkodva köpködte a vért kiütött foga helyé
ről. Látta ő is, mire megy ki a játék, s erre is mondott egy 
cifrát. Közelebb toltam megkötözött kezéhez a lábamat, és 
megmondtam néki, hogy még ott van a késem. Nem volt idő
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habozásra, amíg elvagdostuk a hevenyészve bogozott kötelé
keket, megbeszéltük, hogy fut, ki merre lát, a küldetés lénye
gét mindannyian tudjuk, akinek sikerül elmenekülnie, vigye 
véghez mindenáron. Arra bizony kevés esélyünk volt, hogy 
mindannyian megmenekülünk, de ha szétszóródunk, valaki
nek talán szerencséje lesz. Amikor azután a haramiák gyanút
lanul elindultak felénk, egyszerre szétugrottunk, mint a nyu- 
lak, s futott mindenki, ahogy az ina bírta.

Jómagam késemet szorongatva veszedelmes, de egy kis 
szerencsével esetleg menekülést biztosító irányt választottam. 
Egyenesen a meglepett fegyveresek közé rohantam, amire 
a legkevésbé számítottak, s csak egyikük próbált elém állni, 
de azt futás közben sikerült hasba szúrnom, s most már sza
bad volt előttem az út, le a folyóig. A magas partról hatal
mas lendülettel a vízbe vetettem magam, de nem úsztam 
sehová, hanem a felszín alatt visszafelé húzódtam, a bokrok 
alá. A  Tiszában egészen közel egy sziget volt, üldözőim első 
gondolatának nyilván az kellett lennie, hogy oda menekültem. 
Közben a víz fölé hajló bokrok és gyökerek között igyekez
tem minél messzebb kerülni a veszélyes helytől, mégpedig a 
folyással felfelé, mert úgy okoskodtam, lefelé inkább keresnek 
majd. Lövöldözést, ordítozást hallottam mindenfelé, nagy so
kára mertem kimászni a vízből, s hallgatózva, futva mene
kültem észak, majd a folyót elhagyva, nyugat felé.

Ez volt hát kifosztásom története, és így kerültem az isme
retlen vadonba fegyvertelenül — az az egy késem is a rabló 
hasában maradt —, de az isteni gondviselésnek köszönhetően 
mégis élve. Maradt a nagy kérdés, hogy mit kell tennie 
a fejedelem követének ebben a helyzetben. Leveleket nem vit
tem, egyedül egy küldetésem hitelességét igazoló papírom 
volt a mentémbe varrva, most az is az ördögé lett a kény
szerű fürdőzés következtében, bár ez talán még nem oly 
nagy baj, hliszen a fejedelmi viaszpecsét minden bizonnyal ép 
maradt, s annak iis elegendő biztosítéknak kellett lennie a 
személyemet illetően. Teljesíthettem tehát még megbízatá
somat, csak eljussak célomig valahogyan.

Azon gondolkodtam, mit tenne most Bucsay uram, aki ta
nítóm és példaképem volt a politikai és hadi ügyekben. Ö 
adta át nekem ezt a fontos megbízatást a fejedelem nevében, 
valószínűleg ő 'is ajánlott odabenn, a kancellárián a fela
datra. Neki mindenkori bejárása lelhetett a fejedelemhez, a 
legfontosabb iratokat fogalmazta, s nagy becsülete volt a 
tudománya miatt. Igazi megtiszteltetés volt nekem, hogy ez
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a tudós ember a pártfogásába vett, és türelmesen oktatott 
olyan dolgokra, amilyeneket a triviális iskolákban, de még az 
egyetemeken sem igen tanítottak. Néha iratokat mutogatott, 
s magyarázta, mi van a váradi pasa cikornyás sorai mögött 
valójában, s felolvasta a maga fogalmazta választ is, ami nem 
kevésbé oikomyásra volt csinálva, de abban is volt rejtett 
mondanivaló, amit a töröknek meg kellett értenie. Máskor 
meg ingujjban toppant be hozzám, kezében meztelen kard, 
és felszólított, hogy gyorsan nézzek a fegyverem után, mert 
ő most megvív velem. Kimentünk a gyakorlótérre, és kemény 
leckéket adott kardforgatásból, hogy még harmadnap is saj- 
gott a karom.

Azt mondta, a fejedelem akarja így, mert kevés a tanult 
fia a nemzetnek, nem csoda, ha Bécsben kígyót-békát kiabál
nak a magyarra, műveletlen, faragatlan, iszákos népségnek 
tartják. Ami igaz is, mert amióta az osztrák iga rajtunk, job
ban lezüllött a nemzet, mint a török uralta századokban, mert 
a török nem ölte ki a népből a szabadság szeretetét kétszáz 
év alatt sem, nem szított vallási gyűlöletet, nem olvasztotta 
magába a leigázott föld népét. Idegen államszervezete, kardot 
villogtató, érhetetlen vallása inkább csak ébren tartotta a 
tüzet a leigázott nép szívében, sohasem akart igazán török
ké válni még a hitvány renegát sem, aki haszonért, gyors 
meggazdagodásért hagyta el keresztény hitét.

— Hiába hullott a vitézek vére a törökellenes küzdelmek
ben két évszázadon át — mondta keserűn Bucsay uram — , 
a pogány ellenség után a nép nyöghette a másikat, az álno- 
kabbat, a körmönfontabbat, amely nem elégszik meg az elra
bolt földdel, a szíveket, a lelkeket is magának akarja. Mert 
jobb a nemzetnek az esküdt, kegyetlen ellenség, mint a mo
solygó, a megvesztegető.

Bucsay Gáspár akkora tűzzel beszélt ezekről a dolgokról, 
hogy órákon át tudtam hallgatni egy ültő helyemben. Még 
Leydenből ismertem ezt a jeles férfiút, néhányszor beszéltem 
vele, amikor az ottani egyetemen tanultam. Idősebb volt, 
nálam, hamarosan el is utazott onnan, de a legnagyobb meg
lepetésemre nem felejtett el, s amióta felfedezett a tábori 
íródeákok között, mindig foglalkozott velem. Azt mondta, 
jól vág az eszem, s igazi kuruc követet farag majd belőlem. 
Azokra most nagy szükség van, a fejedelem a fel világgal le
velez a szabadság ügyében, s csak megbízható, művelt és 
nyelveket tudó követeket küldhet, a világba, akik méltón 
képviselik országunkat és ügyünket.
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Döntöttem: be kell merészkednem valamelyik faluba vagy 
városba. Bucsay Gáspár is ezt tette volna. Száz alakban tu
dott megjelenni, bátran bemerészkedett az ellenség városaiba, 
táboraiba, és folyton változtatva jelmezét, ügyesen forgatva 
a szót, kikémlelte a csapatmozdulatokat. Az emberek között 
mindig biztonságban vagy — mondogatta — , legyen bár el
lenséges tömeg, csak nyelvednek, arcodnak ura légy. Tit
kaidat sohase hallgatással őrizd: fecsegj ki frissen költött 
titkokat, járjon a szád, s közben mindenen rajta legyen 
a szemed.

Nem voltam benne biztos, hogy képes leszek alkalmazni a 
tanítást a valóságban, de el voltam szánva mindenre, s szinte 
már azt a határt is túlléptem, amikor az ember kész az éle
tét áldozni egy ügyért, mert úgy éreztem, nincs jogom meg
halni sem, amíg küldetésemet nem teljesítettem, túl kell él
nem minden veszedelmet, és továbbjutni mindenáron. Ma 
már csak csodálattal tudok visszaemlékezni akkori lelkiálla
potomra, lángoló érzéseimre. Mivé vált ez a tűz százezernyi 
szívben azóta? Mivé vált a sok hasztalan kiontott vér? A 
szabadságharc, mint már annyiszor, most is kifulladt. Fel
emésztette önnön hirtelen támadt lendülete, leomlottak az 
alapok nélkül emelt tornyok . . .  A szolgaságnál rosszabb, szé
gyenteljesebb állapot következett: a szolgalelkűség. Fújhat
ják most már századokon át a nótát a tárogatók Rákóczi
ról, Bercsényiről. . .

Magyarázhatnám akkori ifjúságommal lelkesültségemet, de 
hiszen nem is ez a fontos. Milyen ügyért lelkesedjen a mai 
kor ifjúsága? Létezik-e égen és földön olyan ügy, amiért 
dicsőség lenine az áldozat, amiért halni érdemes? Áporodott 
homály ül földjeinken és lelkeinkben, nincs szákra, amely ki 
ne hunyna születése pillanatában. Én valaha éreztem ezt 
az átszellemült tettvágyat, halni kész kötelességtudást, és 
lényem legbensőbb zugában őrzöm az emlékét. A mostani 
ifjúságot mégis óva intem a szólamokkal szított lelkesedéstől. 
Hamis az a tömjén, amellyel a száj hősök meséiket fűszerezik: 
aki túl sokat mesél a csatáiról, annak keveset forgott kezében 
a fegyver, s ha mindenáron hálára akarja kötelezni az utó
kort vélt vagy valós érdemeiért, akkor már ezer okunk van, 
hogy kételkedjünk azokban. A  leggaládabb hatalom is az 
„igazság” nevében uralkodik, azt tűzá zászlajára, mert a szó
nak ereje van, és győzelemre lehet vinná mindent, amit sike
rül az igazság glóriájával övezni. Az igazságot, amelyben hi
szünk (amelyben hinnünk kell), jól kigondolták. Márpedig
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az igazságot nem lehet kigondolná, az igazság van. Legyen 
bár valóban helytálló, kételkednünk kell benne egészen a 
végső megbizonyosodásig, különösen ha azt igyekeznek min
denáron ránk erőszakolni.

Arrafelé tartottam, amerről az imént harangszót véltem 
hallaná. Lassan haladtam, mert kerültem a járt ösvényeket 
és kocsiiutakat, csak biztonságos távolságból kísértem irányu
kat. íKésőbb már kutyaugatásra is felfigyeltem, s aztán már 
könnyen tájékozódtam. Az első házakig osontam, de végig a 
bokrok sűrűjében rejtőzködve, így ember nem akadt utamba. 
Az erdőszélről végre megpillantottam az egész falut, de a 
látványtól újra csontjaimba állt a félelem. A  templom re- 
csegve-ropogva égett, a körülötte levő házak teteje ás lán
gokban állt, a nádtetős kunyhók megmaradt kupacai pedig 
már csak füstölögtek. Hosszasan figyeltem a lesújtó képet, 
de a vonító kutyákon kívül nem láttam egyéb élőlényt. A 
támadók már nyilván tovább vonultak, a védők, ha voltak, 
elestek, a lakosság pedig elmenekült vagy odaveszett.

Lemerészkedtem a füstölgő romokig, hátha mégis találok 
élőt. A maga valóságában állt előttem mindaz a mende
monda, amelyet a Tisza menti szörnyűségekről hallottam. Ez 
folyik itt már egy teljes éve. A  volt házak előtt félig vagy 
egészen elégett testek hevertek szerteszét, halomra gyilkolt 
gyermekek, felkoncolt asszonyok, agyonvert vének sokasága. 
Alig mertem lépni a pokol e földi tartományában, s a leg
kisebb neszre összerezzentem. A félelmen és megdöbbenésen 
túl azért szememmel eldobott fegyvert, lószerszámot vagy más 
használható holmit kerestem, de a fosztogatók tökéletes mun
kát végeztek, amit elvinni nem tudtak, az a tűz martaléka 
lett. Fürkésztem a környező mezőt is, hátha bolyongó állatot 
látok, de tényleg csak a kutyák maradtak, amelyek eszeveszett 
félelmükben falkástul a nyomomba szegődtek, és vinnyogva, 
szűkölve követtek a gyászos vidéken.

A  falu másik szélén, egy facsoport mögött épen maradt 
házat pillantottam meg, s arra vettem az irányt. Az istállót 
felgyújtották ugyan, de a láng nem harapózott el, s az épület 
nagy része sértetlenül állt. Mindjárt láttam, hogy valaki ül 
a ház falának támaszkodva. Hosszú hajú, ősz öregember volt, 
szakállára ráalvadt a vér, eltorzult arcából csak a szeme vi
lágított bágyadt, erőtlen fénnyel.

— Te kuruc vagy — szólt oda, amint a közelébe értem.
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íBóliintottam, és szemügyre vettem az összezúzott testet, 
lehetne-e még valahogyan segíteni rajta, vagy legalább eny
híteni kínjait.

— Hagyd, nekem már végem. Mindenkinek vége.
— Kik cselekedték?
-Rám nézett, talán a homlokát ráncolta a sebek alatt.
;— Messziről jöhettél. Kik lehettek volna? A szegedi határ- 

őr-bandérium, mint mindig. Eddig csak apránként gyilkoltak 
bennünket, most befejezték a munkát. így jár minden falu, 
ha a fejedelem nem vonul le a seregével idejében. . .

A  fejemet ráztam, de nem szóltam semmit. A friss sebet 
nézte a képem bal felén.

'— Látom, neked is ellátták a bajodat. Azért még jól 
megúsztad.

— Megszöktem. De lehet, hogy azok a mieink voltak.
Ezen elgondolkodott, legalábbis sokáig nem szólt.
— Eb a világ — mondta végül, és erőtlenül a ház felé 

intett.
— Odabent, a szobában, az ablak alatt, kétujjnyi mélyen 

találsz egy deszkát, azt emeld föl!
Ügy tettem, ahogyan mondta, bementem a szobába, s oda

bent megálltam, hogy szoktassam a szemem a félhomályhoz. 
Először egy vértócsában fekvő öregasszonyt láttam meg a 
lábam előtt, s csak később, éppen az ablaknál egy gyereklány 
kettéhasított, borzalmasan megcsonkított testét. Reszkető kéz
zel tettem szabaddá a rejtekhelyei. A mélyedésben két nyél 
nélküli fokos és egy csorba kard hevert.

Amiint kiértem a napvilágra, az öreg kicsit felemelkedett 
ültében:

— Meghaltak?
'Nem tudtam erre válaszolni.
— Akkor jól van. Isten kegyetlenül megbüntetett, hogy azt 

nekem mind végig kellett hallgatnom.
A fegyvereket tisztogattam, az öreg csendesen nézte. A 

végét járta.
— Thököly seregében hordtam őket. Kicsit rozsdásak, de 

megbízható kovács csinálmányái. A két fiam is ilyet hord 
odafönn, a fejedelem táborában.

Ott kellett hagynom az egyre nehezebben lélegző öreget, 
s nekivágtam az útnak. Nem akartam a leégett faluban éj
szakázni. Sötétedett, s már bátrabban baktattam a poros 
szekérúton Szeged felé. Az volt a szándékom, hogy még az 
éjszaka elérem a várost, de tisztes távolságot tartva meg
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kerülöm, esteleg megpróbálok lovat venni a környező falvak 
valamelyikében. A határőrök úgyis elmentek, az én támadóim 
pedig vagy velük tartottak, vagy ha nem labancok, akkor 
messzire futottak az erős sereg elől, s nem mernek mutat
kozni. A fáradtság figyelmetlenné tett, így nem vettem észre 
az árnyat, amely nesztelenül utánam lopakodott egy fa mö
gül.

Gondolataim visszatértek Bucsay szekretárius uramhoz és 
hosszú elbeszéléseihez. Bucsay Gáspár és a leydeni emlékek 
teljesen lefoglalták elmémet, s késve kaptam a fokos után, 
amikor valaki váratlanul elébem toppant. Ha gyilkos szán
dék vezérelte volna, nyilván könnyen rajtavesztek, de az 
árny a nevemen szólított, és ijedten hátrált a fegyver előtt. 
Visszafogtam a kezem, az a legény volt a kíséretemből, aki 
még a rablókkal vívott csetepaté idején elmenekült.

— Nem ismertem meg mindjárt kegyelmedet — mondta 
örömmel, és egyre csak a vállamat szorongatta.

Kicsit úgy nézhettem rá, mint az elmeháborodottra szokás, 
s ettől még zavartabban viselkedett. Láttam rajta, hogy örül 
a megmenekülésemnek, de fél is, és egyre az oldalamon lógó 
kardra és a kezemben tartott fokosra tekinget. A meglepetés 
okozta görcs még nem oldódott fel bennem, és harcias test
tartásom semmi jót nem árulhatott el az Indulataimról. Lát
hatta, hogy a faluból jövök, viselkedése azt mutatta, hogy 
ő is járt ott, és tudja, kik voltak a támadók. Megenyhítettem 
arckifejezésemet, és viszonoztam kézszorítását.

— A levél megvan? — kérdezte egy elveszett kisgyerek 
reménykedő aggodalmával a hangjában.

— Megvan — néztem rá biztatóan. — Megyünk tovább, 
ne fé lj!

A sötétben is láttam megcsillanó szemében a könnyeket. 
Nekem is szorongatta valami a torkomat. Az elpusztult falu, 
a lemészárolt ártatlanok látványa egyre kísértett, s közben 
arra kellett gondolnom, hogy ez csak egy csepp a tengerben, 
a vér tengerében, ezen az áldott-átkozott földön. Bárcsak 
minden ember érezhette volna, amit akkor mi ketten! Ha 
mindenki úgy sírt volna elanyátlanodva, tehetetlenül a legyil
koltak tetemei fölött, és nem kérdezné, ki tette, és ki az, 
akit megöltek, ha mindenki olyan elszánt elkeseredéssel óhaj
taná a megbékélést, mint mi ketten akkor. . .  Megértettem 
egészen a fiút, a benne reszkető kisgyermeket. Utánam jött, 
fegyvertelenül, s nem tudhatta, vajon nem keseredett-e vak 
bosszúvágyra békés kedvem az enyéim nyomorult pusztulása
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láttán, amit ezúttal az öv-éi cselekedtek. Elém állt, üssem hát 
agyon, amúgy sincs értelme így az életnek, kiirtjuk egymást 
úgyis, beissza vérünket a föld, és fehér csontjainkat kevé- 
lyen szétrugdalják nagy hangú idegenek.

Még egy meglepetése volt számomra: az erdőszélen három 
ló legelészett. Ezeket még, úgy látszik, sikerült idejében ki
csapniuk a falubelieknek, s a támadók nem találtak rájuk. 
Az én legényem azután szépen kantárra fogta őket, s most 
nem kis büszkeséggel nyugtázta örömömet.

Csendes poroszkálással telt a rövid és meglehetősen borús, 
nyári éjszaka. Mire derengeni kezdett az ég alja, alig tudtuk 
tartani magunkat a nyeregben. Biztonságos nappali pihenő
hely után kellett néznünk. Ügy ítéltük meg, hogy egészen 
délen járunk már, és régen elhagytuk a kuruc területet. Nem 
követtük tovább a folyót, legjobb belátásunk szerint halad
tunk a sötétben. Ez már a szegedi főparancsnok és az alvajda 
birodalma kellett hogy legyen, s a továbbiakban ugyancsak 
számítottam kísérőm segítségére, habár magam is tűrhetően 
beszéltem a határőrök nyelvét. A magyar falvak errefelé 
elpusztultak, megmaradt lakosságuk pedig a nádasokba hú
zódott, s menekült bármilyen lovas közeledtére.

Nem kis meglepetés volt számunkra tehát, amikor egy 
határőr-településnek vélt erődítmény külső sáncainál magya
rul kiáltott ránk az őrt álló fegyveres. Amint a gyanakvó 
katona előtt úgy-ahogy igazoltam magam, s továbbmehettünk, 
csakhamar rádöbbentünk hogy még mindig (vagy már 
megint) kuruc területen járunk. A fejvesztett menekülésben 
és csillagtalan éjszakában eltévedtünk, s a mocsarakban bo
lyongva jócskán eloldalaztunk nyugatra. Mivel ezúttal nem 
kerestük a biztonságosabb útvonalat, csak csörtettünk előre, 
makacsul, mindig egy irányba, s egyetlen éjszaka nagyobb 
utat tettünk meg, mint korábban két nap alatt. Mondanom 
sem kell, nem tudott megörvendeztetni bennünket ez a szép 
teljesítmény.

Az utcákon nagy volt a nyüzsgés, fegyvert csörgető kato
nákat láttunk mindenfelé, amint izgatottan rohangáltak, ki 
erre, ki arra, gyalog, lóháton vagy szekérrel. Nagy élelmi- 
szereskordék is vonultak, igyekeztek hosszú sorokba fejlődni, 
s mindegyikhez talpasokat meg huszárokat rendeltek őrizetül. 
Nem sokkal követségem előtt beszerzési ügyekben már jártam 
itt, és ilyesféle izgalomnak még nyoma sem volt. Békésen 
szunyókált akkor a vagy századnyi kuruc a faluban szanaszét, 
s csak szórakozásból vágtattak ki néha portyára, s megker
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gették a rendszerint szintén arra ólálkodó határőrök kisebb 
csapatait. Ez most valami más volt, az előkészületek nem 
holmi portyára vallottak.

— Lehet, hogy támadnak . . .  — mondtam a fiúnak, és az 
övéire gondoltam, akik a tegnapi győzelem után vérszemet 
kaphattak, és vezéreik ki akarják használni a katonák lelke- 
sültségét egy nagyobb haditett véghezvitelére.

— Nem — csóválta a fejét kísérőm. — Ezek támadnak.
Igazat kellett adnom neki, itt valóban egy menetkész had

felállításán fáradoztak; támadásra, nem védekezésre készül
tek. Valószínűleg az elpusztított falu sorsán dühödtek fel, 
s most összeszedték a környék fegyverforgatóit, s bosszúra 
éhesen berontanak a határőrök területére, ők is feldúlnak 
néhány száz viskót. Folytatódik hát az átok . ..

Nem volt kedvünk kérdezősködni, a településtől kissé tá
volabb megkopott nemesi kúria élt, annak „urát” ismertem 
már, máskor is leltem már ott szállást. Félig romokban hevert 
az egykor díszes épület, a család elszegényedett, egyetlen 
sarja, Beke Pál uram pedig valamennyi kor hely ősén túltett, 
s hogy nem kótyavetyélte el már az ősi családi fészek marad
ványát is az elhanyagolt darabka földdel együtt, azt csak 
birtoka siralmas állapotának és egy öreg cselédnek köszön
hette, aki, ki tudja, miért, hűen ragaszkodott hozzá, és ellátta 
a legszükségesebbekkel. Lehet, hogy az öreg azért megtalálta 
a számítását, azoin az uradalmon nem létezett jobb ágy teher, 
egymaga gazdálkodhatott az erdővé burjánzott uradalmi park
ban: disznókat nevelt félvadon, valamennyit szántogatott is, 
hogy kenyér azért legyen, s hát békében élhetett. Az öreg 
is, Beke Pál uram is örült mindig a látogatónak, mert az a 
szállásért, savanyú borért némi pénzt hagyott ott, aminek 
fejében újra meg lehetett töltemi néhány üres hordót a pin
cében. Ide tartottunk hát azoin a reggelen.

Odaérve alig találtunk rá a gazdára, végül ás kastélya leg
romosabb részéből került elő, prüszkölt a portól, és nagy 
halom rozsdás fegyvert cipelt. Láttunkra összevonta a szem
öldökét, de szólná is alig akart, csak ledobta nagy csörgéssel 
az ősök töröksuvasztó'it, s elmerülten válogatni kezdett ben
nük. Ezüstpénzt vettem elő, erre azért már felnézett, és azt 
mondta, várjuk meg a cselédet, az majd megmondja, van-e 
szállás, mert ő megy a háborúba. Ez már igazán furcsa szó 
volt tőle, mert annyira köztudottan nem érdekelte a politika 
és a hadakozás, hogy még a török sem igen háborgatta a maga 
idejében.
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Magára hagytuk a kincseivel, és a ház lakható része felé 
húzódtunk. Hamarosan megérkezett az öreg szolga, mire Beke 
uram éktelen ordítozásba kezdett, hogy hogyan merészelt ló 
nélkül visszatérni.

— A tisztelendő úr nem adja, a szomszédok meg mind el
mentek maguk is — válaszolt nyugodtan az öreg, és már 
felénk tartott.

Alig vártam, hogy valamit ehessek, és lehajthassam a fe
jem, egyáltalán nem érdekelt Beke uram háborúja. Az öreg 
sem volt olyan készséges, miint máskor, de a pénz láttán 
enni adott, és fekvőhelyet készített. Félálomban még hallot
tam Beke uram szitkozódását.

— Gyalogos vitézekre is szüksége van a fejedelemnek — 
próbálkozott az öreg a csillapítással, de erre kezdődött még 
csak igazi ordítozás!

Nehezen lehetett akkortájt nemesi származású férfiút, még 
ha oly ágról szakadt volt is, gyalogos hadviselésre rábírni. 
Beke Pál sem adta volna alább a lovon parádézásnál, s ha 
lovat nem tudott szerezni, hát sutba vágta az irdatlan pallost, 
amit kiválasztott magának, s inkább nem ment a háborúba. 
A hazafiságnak is vannak fokozatai.

Az agyonhajszolt nap, az agyamban zsdbogó fáradtság nyug
talan álmot hozott. Igyekeztem szelíd gondolatokat erőltetni 
lázas tudatomra, legszebb emlékeimet szedtem sorra gondo
latban: ünnepélyes kineveztetésemet a fejedelmi kancellária 
íródeákjává, a fejedelem mosolygó tekintetét, ahogyan akkor 
nézett ránk; a levelet, amelyet a távoli lányka küldött, ami
kor fülébe jutott az engem ért megtiszteltetés híre. Űjra és 
újra eszembe idéztem Bucsay Gáspár komoly szavait is, 
amelyekkel útnak indított, s újra éreztem a boldogan vállalt, 
roppant felelősség szívcsliklandó érzését. Hiába próbáltam 
azonban háborgó lelkemet becsapni, amint elragadott az álom, 
rémképek rontottak rám, és révült kiáltozással, verejtékben 
ébredtem időről időre.

A fiú mélyen aludt mellettem, az ő zsenge fiatalsága nem 
hagyta magát háborgatni a bolond világ rémségéitől, szenve
dett azoktól ébren eleget. Az álom a feledés, a boldogság vilá
ga. Abban újra megjelenhet a poros, nyári délelőtt, az ott
hont jelentő viskó, a szegényes ebédet készítő édesanya, a 
fűzfavesszőre fűzött, aranysárga kárászok, a Tisza feledhetet
lenül simogató érintése. Paradicsomi nyomtor ennek a tájnak 
minden békés perce, ha elég hosszú ideig él az ember, hogy 
megéljen ilyen perceket, vagy ha olyan szerencséje van,
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hogy legalább a gyermekkorát zavartalanul töltheti a mese
beli mocsárVidék rejt ekedben. Tulaj dómképpen már ahhoz is 
szerencse kell, hogy megszülethessen itt valaki, hiszen annyi 
bejáródott módozata honos mindenfelé a halálnak, hogy a 
méhben hordott magzatra is ezernyi veszély leselkedik. A 
békés nyomor napjait utólag bearanyozzák a menekülők, a 
hontalanok vágyódó sóhajtásai, s ezrével nyeli őket a háború: 
ez vagy egy másik; elmúlt vagy eljövendő.

Állítólag nekem is ez a viidék a hazám. A zizegő nádasok
ból kiemelkedő dombhátakon kicsiny települések voltak va
laha, s talán vannak ma is. Ha elpusztultak, lakosaik elmene
kültek, hamarosan újjáéledtek a falvak, visszatértek az egy
kori telepesek utódai, vagy más ágrólszakadtak vertek ott 
tanyát, mert áldott jó  volt a föld, csak az árvizeket, a bűzös 
kipárolgást, a mocsárlázt és a hadak állandó vonulását kellett 
elviselni, őseim egyike innen menekült a török elől, és köl
tözött egyre északabbra, s a család örökös vándorlásban be
járta az ország felső vidékeit. Nagyapám a családi hagyomá
nyok és mesék által hajtva újra leköltözött a sokat emlege
tett földre, de nem sokáig tűrhette a török uralmat. Vissza
költözött, és életének hátralevő részét azzal töltötte, hogy 
várta a török elleni háború kitörését. Sokan voltak ezzel így 
akkortájt. Mindennap elővette, fényesítgette egykor viselt 
fegyvereit, és azt hajtogatta, elmegy a török ellen harcolni, 
ha csak jártányi ereje lesz is. Nem érhette meg, hogy a foly
ton ígérgető császár végre fegyverbe szólítsa öreg vitézét 
régen elveszett szülőföldjének visszafoglalására.

Apám, persze, ilyen légkörben nevelkedve azonnal jelent
kezett katonának, amikor végre megindult a törökkel való 
nagy leszámolás. Ott volt az első zentaii csatában, és a csá
szári parancs értelmében Pest megyéből családját is leköl
töztette a visszahódított vidékre. Neki sem volt azonban so
káig nyugta az ígéret földjén. Még sokáig folytak a csatáro
zások a már egészében gyenge, de makacs törökkel, s az új 
telepesek között is dúlt a viszály.

Apám megingathatatlan volt, lenyelt minden mellőzést, min
den megaláztatást, csak hogy álma valóra váljon. Meg is 
kapta a császári végzést a letelepedésről, a földről, amelyet 
kapnia kellett, a kötelezettségekről, amelyek terhelték.. . 
Mindent elfogadott. Hátravoltak azonban még az utolsó ke
serű cseppek a pohárból. Amikor családjával a hosszú uta
zás után megérkezett a célhoz, hiába mutogatta pecsétes papír
jait, alig akartak vele szóba állni. A legfőbb úr az újonnan
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telepített faluban egy minden hájjal megkent kapitány volt, 
az már régen rátétté kezét a legjobb földekre, köztük apám 
parcellájára is. Addig makacskodott, futkosott fűhöz-fához, 
faparancsnokhoz, amíg kapott ugyan földet, de vizes, mocsa
ras, árvízjárta helyen, amelybe beleragadt az eke. Kilincse- 
lésiével azonban magára haragította a marcona kapitányt, s 
az minden alkalmat megragadott, hogy megkeserítse az életét.

Egy éven át küszködött a rossz földdel és rosszakarói ár
mányaival, de akkor azután egészen tarthatatlanná vált a 
helyzete, és szekérre pakolta újra a családot. Kiábrándulva 
országból, királyból, igazságból és szent célokból egyaránt, 
meg sem állt Erdélyig.

Nagyenyeden telepedett le, ahod az ottani református főis
kolán nyert szerény, de biztos jövedelmű alkalmazást mint 
preceptord szolga vagy inkább mlint afféle mindenes. Szorgal
mas munkája és gyakran megmutatkozó rátermettsége révén 
hamarosan felfigyeltek rá a kollégium elfogulatlanabb veze
tői, és végre némd tiszteletnek örvendhetett, s bár szolga ma
radt, ez mégis nagy ajándék volt, hiszen egész addigi életében 
hiába vágyott megbecsülésre.

Apám végül is megérte legmerészebb álmainak beteljesülé
sét, amikor a nagyenyedi presbiteriiátus egyik tagja, bizonyos 
Forgáts István, tehetős nemesember meghívta közeli birto
kaira elöljáró gazdatisztnek. Keresve sem találhatott volna 
apámnál megfelelőbb embert erre a posztra. Az ereje teljé
ben levő férfit egyszerre hajtotta a hála, a szorgalom és a 
föld iránti ősi elkötelezettség. Kiemelkedett a nyomorból, de 
nem feledkezett meg róla, és emberséges maradt a jobbágyok
kal, nem úgy, mint más, jobbágyból lett gazdatisztek, akik
nél nagyobb embernyúzót senki se kívánjon a szegény nép
nek. Azon kevés boldog emberek közé tartozott, akik végül is 
hosszú, keserves hányattatások után megnyugodhatnak, elé
rik sorsuk delelőj ét, sőt az én jó apám életének hátralevő 
részében végig megmaradt ezen a delelőn, és úgy halt meg, 
mint elégedett, megbékélt teremtménye az Istennek.

Leginkább gyermekeinek boldogulása töltötte el büszkeség
gel, különösen az én iskolai előmenetelem, s a hite szerint 
fényes jövő, ami rám várt. Nem tudta szegény (igaz, akkor 
még én sem), micsoda keresztet vesz a hátára az, aki sze
rencsétlen üldözött létére kiemelkedik a tudatlanság s egy
szersmind a kevéssel beérő elégedettség állapotából. Nem 
tudta, hogy amíg nekem az övénél nagyobb boldogságot, gaz
dagabb életet álmodott, addig a tudás, amelynek izmosodását
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oly büszke örömmel szemlélte bennem, örökre elzárja előt
tem az utat a nyugalom elől, és ismeretlen marad számomra 
az ő megelégedettségének még csak az árnyéka is.

Mindegy, a sors úgy akarta, hogy én, aki karon ülő gyer
mekként éltem át családom nagy vándorlásait Nagyenyeden, 
apám kollégiumi szolgálata révén gyorsan az írott szó és a 
tudományok közelébe kerüljek. Eleinte csak a rektori könyv
tár körül ólálkodtam, s annak öreg gondozójától, a jezsuiták 
által elűzött magyarországi prédikátortól tanultam az írás-ol
vasás tudományát. Felfigyelt rám a jó Bátai György, s mivel 
egyéb munkája amúgy sem igen akadt, engem tanítgatott, 
kezdetben csak úgy tréfásan, próbaképpen, de látva előre
haladásomat, egyre nagyobb kedvvel. Ö kérte meg a többi 
tanítót, hogy az iskolai órákra olykor beülhessek, azzal a 
feltétellel, ha meghúzom magam valamely zugban, és nem 
mukkanok. György prédikátor ezt az engedélyt természete
sen csak a legalsóbb osztályok előadásaira értette, ahol az 
észbéli diszciplínák alapjait sulykolták a lurkók fejébe, de én 
csakhamar bekéredzkedtem az ismertebb professzorok magya
rázataira is, jobbára aszerint válogatva őket, mennyire voltak 
barátságosak vagy elnéző-tréfás kedvűek, ha hozzájuk for
dultam. A szerzetesekből lett rektorok és prédikátorok szí
vesen foglalkoztak velem, ezután gyakran próbára tettek, és 
legtöbbször megálltam a helyem. Gyorsan tanultam, és nem 
válogattam, hogy mit, mohón hallgattam, bármiről okítottak 
is. Így azután ismereteim igen furcsa keverékként lakoztak 
koravén fejemben, s tanítóim nemegyszer szórakoztak a szám
lámra oly módon, hogy a legképtelenebb kérdésekkel fordul
tak hozzám, s én azokra mulatságos komolysággal felettébb 
•tudományos válaszokkal feleltem. Mégis, ha látogatója akadt 
az intézménynek, sohasem mulasztották el szerepeltetésemet, 
ily módon dicsekedve nevelői munkájuk eredményével.

Ez a gyerekkori „fényes pályafutás” nem tarthatott sokáig. 
Amikor apám elvállalta a gazdatiszti posztot, György prédi
kátor rábeszélésére engem a kollégiumban hagyott, és beíra
tott — most már igazából — az alsó osztályba. Határtalanul 
boldog voltam, de jóformán csak addig, amíg el nem kez
dődött az oktatás. Csakhamar be kellett látnom, hogy a ren
des tanulók regulája ugyancsak különbözik az én eddigi ön
kéntes okvetetlenkedésemtől a tudomány intézetében. A leg
fiatalabb, s különösen a magamfajta szegény tanulóknak nem 
volt könnyű dolguk a kollégiumban, már csak azért sem, 
mert az idősebb és előkelőbb diákok mindenfélére használták
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őket, a csizmapucolástól a küldöncködésig. Ezenkívül bravú
ros szerepléseimmel nemcsak pártfogókat szereztem, hanem 
akadékoskodókat és ellenségeket is szép számmal. Hogy a 
legkirívóbb példát említsem, az írás-olvasás oktatója ugyan
csak keményen bánt velem, nem állhatta, hogy rám nem 
alkalmazhatta unalmas, agysulykoló tanítási módszerét, mert 
én akkor már folyékonyan olvastam, és csaknem hiba nélkül 
róttam a betűket. A tantárgyakból is kiábrándultam. Az 
oktatás nagyon merev volt, főleg vég nélküli magolásból ál
lott, és a tanítók szigora is inkább a szabályok meg a rend 
megtartására irányult, és cseppet sem kedvezett a csapongó, 
fogékony, ifjú szellemnek. Én nem számolhattam be olyan 
szeretettel Bucsay szekretárius uramnak iskolás éveimről, 
ahogyan ő áradozott nekem. Sokkal több volt a keserű ta
pasztalat, megalázó élmény, minit a szép és jó emlék.

Megváltást reméltem, amikor tizenkét éves koromban al
kalmam nyílt Debrecenben folytatni tanulmányaimat. Tulaj
donképpen minden az utazás ellen szólt, hiszen a debreceni 
iskolát az ellenreformáoiós nyomás időről időre erősen zaklat
ta, és a nagyenyedi főiskolának rangosabb professzorai is 
voltak akkor, de az öreg Bátai György nem nyughatott a 
könyvtár kényelmes biztonságában, visszavágyott hitünk szo
rongatott vidékeire, küzdeni akart ügyünkért, s felajánlotta, 
hogy magával visz. Apám ekkorra már pénz dolgában jobban 
állt, s némi töprengés után az ősz prédikátor iránti tisztelet
ből végül is engedett.

Sajnos, Debrecenben sem volt részem kedvezőbb tapaszta
latokban, a tudományokat érzésem szerint ott is száraz kor
paként tálalták elénk, s ráadásul a megélhetési körülmények 
is igen szegényesek voltak.

Később beláttam már, hogy főleg az én zabolátlan lelkem
ben volt a hiba, és nem az iskolában, hiszen a debreceni 
kollégium minden fogyatékossága ellenére mégis roppant 
jelentőséggel bírt. Gyerekfejjel azonban nagy csalódást és 
kiábrándultságot éreztem, s amikor György prédikátor végre 
egy alföldi községben eklézsiát s szószéket kapott, visszatér
tem Enyedre, ahol újabb eseménytelen tanulóéveket töltöt
tem.

Fordulatot csak az 1698. év hozott, amikor a nagyenyedi 
kollégium és pár jámbor birtokos támogatásával néhányunk a t 
külföldi iskolázjtatásm akartak küldeni. Jól látták hitünk 
elöljárói, valamint tehetősebb hívei, hogy a hazai iskolák 
szűnni nem akaró háborgatása miatt okvetlenül szükséges a

72



legtehetségesebb ifjakat külföldi egyetemeikre küldeni, kü
lönben elfogynak egyházunk oszlopai, elapadnak erőnknek 
forrásai.

Még ugyanazon év őszén ötödmagammal beírhattam neve
met a híres-neves leydeni egyetem diákjainak névsorába. Ott, 
Leydenben azuitán egyre inkább a jog és egyéb világi tudo
mányok iránt vonzódtam, holott addigi neveltetésem erősen 
vallási beállítottságú volt. Az otthoni felvilágosultabb elöl
járók nem nagyon bánták választásomat, mert úgy tartották, 
olyan tanítómesterre is nagy szükség lesz, aki igaz hozzá
értéssel oktatja majd a jogot és a historikát.

Nem lett belőlem tehát pap, igaz, jogász sem, merit az 
otthoni háború hírére több diáktársammal együtt abbahagy
tuk tanulmányainkat, és síi ettünk a fejedelem zászlaja alá.

Otthon azután gyorsan beláttam (főleg Bucsay uram út
mutatása nyomán), hogy mekkora rákfenéje a nemzeti egy
ségnek a hitbeli ellentét, s ettől kezdve -a vallások közötti 
türelmet hirdetők oldalára álltam. Nehéz meggyőződés volt 
ez akkor, és nem is volt tanácsos akárhol hangoztatni. Sok 
elvakuilt hívő jobban zokon vette, ha gyűlölete alaptalanságát, 
oktalan voltát említették előtte, miint ha hitbéli ellensége 
szállt vitába vele vallása igazáért. A sérelmek és véres tra
gédiák hosszú lajstroma sorakozik mindkét fél szóbeli fegy
vertárában, és az indulatok gyorsan (izzásig hevülnek, hamar 
kikívánkozik hüvelyéből a kard. Bizony, sok nagyszerű vállal
kozás bukott már el e gyűlölet miatt!

Tanítóim a bálványimádók elvakultságáról, kegyetlen bosz- 
szúvágyáról oktattak, s yége-hossza nem volt a bűnök lajst
romának, amelyeket a pápisták icifra és kevély papjai nap 
mint nap szerintük elkövettek. Másrészt nemegyszer volt 
alkalmam végighallgatni a jezsuiták kíméletlen vádaskodását 
miellenünk.

A  kíséretemben levő fiatal /jezsuita is igen tiszteletlenül 
tudott acsarkodni. lUtólag néha bocsánatot 'kért, mert állítása 
szeriint nem személyem ellen kelt ki olyan hevesen magából, 
csupán vallásának tüze és szent küldetése mondatja vele a 
kemény szavakat. Általában türelemmel viseltettem iránta, 
de néha már magam is belemelegedtem a vitába. Rettenetes 
képet tudott festeni a lutheránusok és kálvinisták esetleges 
hatalomátvételéről:

— Ledöntik és kidobálják megszentelt templomainkból a 
szenteket, tönkreteszik a századok alatt létrehozott emberi 
remekműveket, hogy romboló rögeszméjük kielégüljön, s a
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puszta falak sivárságában prédikálnak, mert az felel meg 
lelkűk sivárságának! És hogyan tagadhatják meg az isteni 
anya, Szűz Mária imádatát a bűntől rettegő, reménységért 
esdeklő lelkektől? Ki fogja hát vigasztalni a porba hullókat, 
a bűnösöket, akik lelkűk üdvéért megbánóan hozzá imádkoz
nak, s a megbocsátás reménye az egyetlen erő, amely az 
élethez hitet ad nekik? Miféle gonosztettékre viszi majd 
őket az indulat, ha e nélkül az áldott reménység nélkül 
szembe kell nézniük zord életükkel, önnön kilátástalan nyo
morúságukkal? (Fellázadnának Isten és király ellen, ha azt 
kellene érezniük, az égben sem remélhetnek megváltást. Hi
szen a szent szertartások, az egyház tiszteletet és csodálatot 
keltő pompája békére, türelemre tanítja a lelkeket, levezeti 
feltörő indulataikat. Nincs egyetlen államszervezet sem, amely 
ilyen tökéletes rendszerrel bírna a lelkek és tömegek kor
dában tartására. A  pápa, mint Isten földi helytartója, ha
talmának fényével beragyogja a sivár földet, megvillantja 
Isten dicsőségét a kételkedők és eretnekek előtt.

Álmot láttam. Papokat tereltek hosszú, szomorú sorokban, 
s mezítelen talpuk nyomán véresek maradtaik a kövek, zso- 
lozsmájuk elviselhetetlenül sokáig rezgett a fülemben, biz
tosan üvöltöttem is, mert úgy éreztem, megőrjítenek a sze
rencsétlenek. Lehorgasztott fejjel vonultak, fekete, dísztelen 
csuhában, s csak némán vonaglottak hajcsáraik korbácsütései 
alatt, majd folytatták reménytelen imájukat.

Nem tudtam, hol vagyok, honnan hallom ilyen áthatóan 
ezt a mormogást. Láttam a kígyózó, poros utat, s a porban 
az apró, éles köveket, láttam az útmenti füveket, a ritkás 
facsoportokkal borított, festői völgyet odalent, a napfényben 
megcsillanó templomtornyokat, s talán még a langyos szelet 
is éreztem arcomon, de magamat nem leltem a tájban.

Sorra megkerestem a lankás domboldalon legelő nyájakat, 
hallottam, ahogyan harsan a kemény szálú, fekete, hegyi fű 
a bárányok foga alatt, megláttam odább a kecskék fehér 
foltjait, figyelő szemmel őröltek, szájuk ferdén ki-kibicsak- 
lott, s ott hevert nem messze a pásztorlány is, nem volt már 
gyerek, de még nagylány sem egészen, fűszálat rágott, és úgy 
vetette szét a lábát, ahogyan szégyentelen gyerekek teszik, de 
elállt a lélegzete, amikor befújt inge alá a szél, ahogyan 
végigsimogatta lúdbőrző combját és puha pihéit, s bizsergette 
a képzeletét, két térde között látta a völgyet, ahogyan így 
kitárulkozott a világ felé, ahogyan lába közé vette az egész
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szomszédos dombot, a falut, sőt a nem is oly távoli birka
nyájat az összes kossal meg a juhásszal együtt, s tulajdon
képpen semmi sincs az ő pihés, kitárulkozó öle és az éppen 
arra bámuló juhászlegény között, csak annyi távolság, hogy 
amaz láthatja, hogy valami fehérük a fűben, hosszasan nézi, 
de legfeljebb sejtheti, hogy az ő völgyszélesre széttárt comb
jai fehérlenek, és e borzongató gondola-toktól a pihék alatt 
egyre nedvesebbé lesz a tapintás a visszavonhatatlanul oda
kívánkozó kezek számára: mindezt láttam és tudtam, ahogyan 
éberen tudni már nem is lehet, csak éppen nem voltam sehol.

Már én is énekeltem a szomorú zsolozsmát, amikor meg
csapott az előttem lépkedő nehéz izzadságszaga, s már tud
tam, hogy közöttük vagyok, s nekem is nagyon fáj a talpam. 
A hátam is fájt, biztosan csattant már rajta a korbács. 
Lopva oldalra tekintettem, a kiáltozó kísérők felé. Ök is 
papok voltak, de ruhájuk hófehéren világított a napon, nya
kukban és derekukon nehéz aranyláncokat hordtak óriási, 
csillogó kereszttel, kövér ujjadkon megvillantak a széles gyű
rűk, amikor suhintottak a korbáccsal, és leírhatatlan ocsmány
sággal ócsároltak bennünket, szemükben egy pillanatra sem 
hunyt ká a gyűlölet és a megvetés sziszegő, hideg fénye. 
Nagyon féltem, és szűköl-ná kezdett bennem a lélek, amikor 
egy fájdalmas botlás után kicsit megtorpantam, s a mögöttem 
levő belém ütközött. Az ilyesmi sohasem kerülte el a hajtok 
figyelmét, az ügyetlenségért, bármily apróságért, lakolmi kel
lett, mert nem a tett volt a lényeg, hanem a kegyetlen meg
torlás, a büntetés, s ha ők nem találtak már elég okot, ne
künk kellett szolgálná vele, nekünk kellett elesni, megbotolni, 
hogy belénk taposhassanak. Reszkettem és nyöszörögtem, el
tűntem, megszűntem volna, ha megkönyörül rajtam Isten. 
Félelmem nem volt alaptalan, máris szitkok áradata zúdult 
rám, s láttam, amint a püffedt, fehér kéz magasba lendül a 
korbáccsal.

Kezemben éreztem a korbácsot, éppen akkor, amikor elérte 
a levegőben a legmagasabb pontot, egy pillanatra megállt, 
mint a feldobott kő, mielőtt visszaesik, és karom izmai már 
feszültek a jókori visszarántásra, amitől olyan iszonyúan csat
tan a szerszám. Valahol alattam rémült, könyörgő szemmel 
várta ugyanezt a pillanatot a kis nyavalyás emberke, őszes 
szakálla reszketett, térde előre rogyadozott. Ettől a szánal
mas pofától még jobban feldühödtem, s a már lesújtó bőr
szíjon még egyet feszítettem, még egy kis végső lendületet 
adva neki. Az ócska reverendából először csak por csapott
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fel, majd a kis emberke egészen felegyenesedett, hátravonag- 
lott, de a szíj fonat belesimult a háta homorulatába, és szépen 
érezni lehetett, ahogyan tompán puffan a húsban. A nyava
lyás újra előregörnyedt, s a korbács csak most fordult le 
kimúlt kígyóként a gerincéről. Rettentően fel tudnak bosz- 
szantani ezek a senkiháziak a fájdalmas képükkel meg az 
őrjítő mormogásukkal, s habár nem tanácsos túlságosan las
sítani az amúgy is alig vánszorgó menetet, most azonnal 
újabb csapásra lendítettem a karom.

Minden összefolyt könnyes szemem előtt, a fájdalom át
járta egész testemet, de azt meg kellett látnom, hogy isten
telen kínzóm újra ütésre készül! Még egyszer lesújt rám! 
Éreztem magam körül a döbbenetet, megremegett társaim 
ajkán az ima, hiszen néhány ilyen korbácsütés már halálos 
lehet. Csak egy pillanatig tarthatott a fájdalom, és rögtön 
utána a túlélés vinnyogó sajdulása, a fekete kígyó máris újra 
süvített a fejem felett, s erre a hangra duzzadt húgyhólyagom 
felmondta a szolgálatot.

összehugyozta magát a féreg! Ezt már nem lehetett kibírni, 
hogy ilyen csúfságot tegyen velem, félrelöktem a sorból, és 
addig vertem, amíg bírtam szusszal, azután még jól megrug
dostam. A többiekmek is elegük lett, mert az egész menet 
megállt, és észbontó, süket csendben hallgatták ennek az 
egynek a nyöszörgéseit. Mindenki feldühödött, és csépeltük 
őket minden irányból, szünet nélkül, egészen addig, amíg 
le nem értünk a hegyről.

Szép hegy volt pedig, talán sohasem jártam még olyan 
tetszetős vidéken, csak az a csürhe annyira lefoglalt, hogy 
alig nézhettem körül. Gazdag táj lehetett, körös-körül birkák 
meg kecskék legeltek, a pásztoraik pufók, piros képű em
berek meg jóhúsú asszonyok voltak, a völgyben minden 
templomtornyon rézkupola csillogott, az utat nagy széna
boglyák szegélyezték egyik falutól a másikig. Fájt a tenye
rem, feltörte a korbács nyele, s a tetejében arra kellett 
gondolnom, hogy majdnem hiába ütjük naphosszat ezeket a 
megátalkodott barmokat, otthon nem maradt semmijük, nem 
szállnak róluk ránk ilyen szép uradalmak jutalmul, hogy 
elhajtottuk őket. Ettől újra fellobbant bennem a harag, és 
már azt sem bántam, ha felfakadnak a hólyagok a tenyere
men . . .

A  szememből is vér folyt, és csak hallottam szörnyű tom- 
bolásukat. Engem már nem bántották, az az egy is elment 
már másokat ütlegelni. Ott maradtam az árokparton, s min
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den, ami eljutott a tudatomig, csak a kakukkfű és a föld 
illata volt.

Sajnáltam is azt a jó szagú földet egy oszló testtel bebü- 
dösíterii.

Félálomban mintha hangokat hallottam volna, de a fá
radtság erősebb volt, nem tértem egészen magamhoz. Küsz
ködő tudattal kerestem az előző kép folytatását, nyilván fel- 
oldozást remélve a fojtogató feszültség alól, amit okozott 
bennem. Valahogyan az emlékezet és a gondolat alatt ma
radt, nem tudtam többé magam elé idézni. Helyette valami 
hol erősödő, hol pedig egészen elvesző morajlás töltötte ki 
a tudatomat, s bár nem értettem, mi az, a feszültséget csak 
fokozódni éreztem, és azt hiszem, testem is görcsben ránga
tózott. Levegőért kapkodva vártam az iménti megmentő han
gokat, hátha felébresztenek végre!

Később visszaemlékezve már tudtam, mi volt az a moraj
lás: a tenger! Azt is tudtam már, kik voltak a fekete és 
fehér csuhások, és miért vonultak hegyen-völgy ön át oly 
kegyetlenül. Csak azt nem értettem meg sohasem, hogy miért 
vonultak éppen az én tudatomon keresztül? És nem először 
kérdeztem ugyanezt.

Gyerekkoromban öreg szomszédasszonyunk sokat mesélt lá
tomásairól, misztikus álmairól. Én említeni sem mertem 
soha az enyéimet. Egyszer anyámnak megpróbáltam lefesteni 
néhány kísértő képet: nagy, füves pusztaságot, tele halottal, 
varjaktól elsötétülő eget, tomboló napot, gőzölgő mocsarakat, 
nagy, szürke folyót, de olyan rémülettel nézett rám, hogy 
azonnal elhallgattam, és többé nem hozakodtam elő ilyesmi
vel. Nem nehéz megérteni ijedelmét, hiszen szelíd dombvidék 
volt akkori lakóhelyünk, és az éppen nyiladozó gyermeki 
értelemtől oly idegen dolgok és sohasem látott tájak képei 
igencsak elborzasztották. Az már kevésbé tűnt fel szegényes, 
műveletlen környezetemben, hogy játék közben furcsa, ért
hetetlen szavakat mormoltam, hiszen az értelmetlen gügyö
gés, a maga gyártotta rejtélyes gyereknyelv mlinden poronty
nak kedvenc szórakozása. Csak én voltam sziilárdan meggyő
ződve róla, hogy titkosan mormolt szavaim igenis jelentenek 
valamit, s eljön majd az idő, amikor feltárul előttem az értel
mük. Hányattatásom során azután jórészt megfeledkeztem 
e gyerekes, borzongató titokról, de néha végigszaladt a háta
mon a hideg, amikor később a rektori könyvtár hűvösében 
szemem megakadt egy-egy régi könyv valamely latin vagy
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görög szaván, s míg jelentésük, használatuk meg nem hono
sodott egészen az elmémben, mindíig nyugtalanságot okoztak, 
ha írásban vagy szóban rájuk akadtam. Idővel, amikor már 
otthonosan mozogtam a latin, a görög, héber és német 
nyelvben, véglegesen elmosódtak ezek a homályos gyerek- 
komi emlékek, és ma már hiába töröm a fejem, hogy melyek 
lehettek azok a bűvös szavak, s egyáltalán, hogy nem túl- 
érzékeny lelkem, vérbő fantáziám szüleménye-e ez az egész. 
Ifjúkorom mozgalmas éveiben nem is törődhettem ilyesmivel, 
s ha most, életemre visszatekintve nem látnám olyan vilá
gosan a rajta végighúzódó titok zegzugos vonalát, akkor el 
is fogadhatnám, hogy így volt. Most azonban, amikor úgy 
érzem, végső erőmet fektetem e feljegyzésekbe, újra meg
lepnek a furcsa álmok, a gyermekkoriak és a későbbiek egy
aránt, s most már tudom, hogy végigkísértek egész életem 
során, és abban reménykedem, hogy legalább a halálos ágya
mon megismerem az értelmüket.

A  kinti hangok kiáltozássá erősödtek, és egyszerre kivágó
dott a sötét hálókamra ajtaja. Álmunkból ébredve először 
nem láttunk semmit, az ajtón beáramló nappali világosság 
egészen el vakította szemünket. Valaki durván meglökött, 
nyilván dárdanyéllel, és üvöltözni kezdett, hogy azonnal kel
jünk fel. Bódultán kitámolyogtunk a késő délutáni napra, és 
egyre csak hunyorogtunk, még kérdezősködni is elfelejtettem 
az első percekben.

— Itt vannak, kapitány uram!
Megnéztem magamnak a kapitányt, a lova kantárjába ka

paszkodott, de még így tis imbolygott a nyeregben a részegség
től, s igyekezett nagyon szigorú képet vágná. A katonák sem 
voltak különbek, vagy hatan lehettek, s mind rettentő hara
gosan nézett ránk. Beke Pál is ott állt a hátuk mögött, és 
kellő komolysággal pödörte a bajuszát. Az öreg szolgát ke
reste a tekintetem, tőle vártam magyarázatot vagy segítsé
get, de nem láttam sehol.

— Az ott a pogány! — mutatott Beke a mellettem pislogó 
legényre, s a katonák már kaptak is a kardjuk után, úgy 
kellett testemmel megvédenem hűséges kísérőmet.

— Megállj, a fejedelem nevében! — kiáltottam, s a határo
zott hang leállította őket.

A kapitány válaszolt, botladozó hangon, de kevélyen:
— Ne vedd szádra a fejedelem nevét, mert kivágatom a 

nyelvedet! Napok óta ólálkodsz a táboraink körül, az őrjá-
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rátok már felfigyeltek rátok, kíséretedben ellenséges és min
denféle egyéb gyanús személy, miközben mi a döntő hadjá
ratra készülünk. Napnál is világosabb, hogy aljas kémkedés, 
amit csináltok, az ilyeneknek nincs kegyelem.

Kardját fenyegetően felemelte, s a katonák vészes mordu- 
lással megint közelebb nyomultak. Elő kellett hozakodnom 
végső fegyveremmel, különben ott helyben összekaszabolnak.

— Várj! A fejedelem követe vagyok. Itt a pecsétes írás!
Az orra alá tartottam az összegöngyölt, gyűrött iratot, de

csak a fityegő viaszpecsétet láthatta. Hümmögve nézegette, 
de ha nyúlt utána, elvontam előle.

— A fejedelem titkos irataiba senkinek sem lehet belátása. 
Ez szigorú utasítás. Engedj utamra, különben magad is meg
járhatod! Magas állami ügyben járok.

Láthatóan lecsendesedett, de továbbra is bizalmatlanul mé
regetett bennünket.

— Aztán miféle ügy az, amihez ilyenek kellenek? — bökött 
kardjával a kísérőm felé. — Miféle államügy az, amivel leg
főbb halálos ellenségeink tartományai felé igyekszel ellensé
ges kísérettel? Ha követ vagy, miért jársz koldus módjára, 
és miért lebzselsz ezen a környéken ennyit? Egyáltalán hova 
a pokolba szól a küldetésed?

Ennyi kérdésre nehéz volt egyszerre felelni, s a valóság 
bármily egyszerűnek is tűnhetett, bizony, nehezen oszlathatta 
el ennek a gyanakvó katonának a kételyeit. Azt már láttam, 
hogy rettentően dühösek a határőrökre, s a legnagyobb szál
ka a szemükben megrettent kísérőm, de azt hittem, ez a 
felégetett falu miatt van, s ha felfedem előttük küldetésem 
egy részét, szabadon eresztenek. Nagy hibát követtem el.

Külsőmet mentegetve először kiraboltat ás ómat adtam elő, 
s ezzel próbáltam igazolni bolyongásomat, „ólálkodásomat” is.

— Kik voltak a rablók? A határőrök?
— Nem. Alighanem a mieink.
Erre megint felmoraj lottak, és a kapitány is még sötét eb

ben nézett ránk. Nem sokáig jutottam a további magyaráz
kodásban, mert amikor gyanútlanul kimondtam utunk célját, 
kirobbant belőle a düh, és kemény káromkodások mellett 
azonnal lefogatott bennünket.

— Nem tudom, hogyan jutott hozzád az a pecsétes levél, 
azt sem tudom, mi van benne, de csak annak a darab viasz
nak köszönheted, hogy nem tettem a fejedet itt helyben a 
lábadhoz! Most átadlak a parancsnokságon, de annyit mon
dok, ezzel az ostoba mesével nem éred meg a holnapot.
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Engem nem bántottak, de a legényemet hangos szitkozó- 
dás közepette többször is megverték, hiába tiltakoztam. A 
kuruc táborba vittek. Nagy volt a sürgés-forgás, és meglepett 
a tábor mérete. Jó félóráig mentünk a sátrak és szekerek 
között, s mindenütt nyüzsögtek a katonák, mint a hangyák.

Katonáknak mondom őket, pedig jó részük azokra hason
lított a legkevésbé. Amerre elvezettek bennünket, csak itt-ott 
láttam rendesen felfegyverzett embereket, azok is általában 
tisztek voltak. A gyalogosok közül csak kevesen viseltek a 
kardjukon kívül akár csak kerekes puskát is, pedig az már 
abban az időben sem volt valami jeles fegyver. A lovasok 
felszerelése sem sokban különbözött az övéiktől. Még hitvá
nyabb volt ez a lovasság, míint amit odafönn, a fejedelmi 
táborban láttam, pedig annak a siralmas voltáról is sok szó 
esett a kancellárián. A lovasok itt is két láb hosszú karabélyt 
viseltek, nevetségesen széles nyílással, és rossz acélból ké
szült kard lógott az oldalúkon. Azaz akkor éppen nem is 
igen lógott, mert sok volt a bortól föltüzelt vitéz, akik kevély 
kurjongatással s igen bátran csépelték pengéikkel a levegőt, 
sőt még össze-össze is csaptak, sehogyan sem fértek a bőrük
ben.

A  lovak szerszámával se lehetett dicsekedni: a zabla leg
többször szétrágott, a nyereg kopott, félregyötört volt, a 
takaró rongyos, jó esetben foltozott. Nem hiába álmodozott 
a fejedelem állandó, fizetett seregről, igen nehéz volt ilyen 
rendetlen, fegyelmezetlen csapatokkal háborút viselni.

Már kezdett fájni a lábam, s megkérdeztem, meddig me
gyünk még, de senki sem válaszolt, mintha nem is hallották 
volna a kérdésemet. Végül egy ponyva alá löktek bennünket, 
a kapitány pedig elsietett valahová. Nem értettem ezt az 
összegabalyodott világot. Űjra és újra végiggondoltam a kato
nákkal folytatott beszélgetést, de felfoghatatlan maradt szá
momra, hogy miért dühödtek fel éppen arra a szóra, amely
től az enyhülést vártam arcukon. Azt értettem, hogy ég 
bennük a gyűlölet a fosztogató, gyilkoló seregek ellen, de 
hiszen éppen ezt megszüntetendő eredtem én útnak, és a 
felsőbb államérdekről hallván, a fejedelmi szándékot meg
értvén le kellett volna csendesedniük, s nem fordítva.

Ez a sok had is mit jelentsen itt, ez már nem lehet a kör
nyékről összeverődött bosszúállók serege, de a fejedelem hada 
sem, hiszen az a Dunántúlra készül már hetek óta!

Szemben, egy vén fűzfa alatt tűz égett, és viszonylag csen
des emberek ülték körül. Megérkezésünkkor kíváncsian né
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zegettek bennünket, de hogy nem szóltunk, és nem mozdul
tunk, visszamerültek saját gondjaikba. Az egyiknek öblös 
bőrtömlő volt az ölében, azt sűrűn húzogatta, s szemmel 
láthatóan nagyon szerette volna, ha rá figyelnek. Idősebb 
ember volt.

— . Gondolom, már itt sem volnék ha csakugyan megindu
lunk által a Dunán!

— Már, gondolom, én sem! — tette hozzá mellette egy 
gyér bajuszú legény.

A  tűz másik oldalán széles vállú kuruc ült, előtte is büty
kös bújt meg a fűben, de az arcát nem lehetett látni, egyre 
csak a földet nézte, mint aki nagyon töpreng valamin. így 
is kérdezte, mintha a földtől:

— Hát hol?
— Mit hol? Hát otthon! — mondta bosszúsan a bőrtömlős 

öreg, és újra ivott a borból. — Mit gondolsz, tán elmegyek 
idegen vidékre a németet kergetni, otthon meg emezek 
nyársba vonják a porontyaimat!

— Még hogy nyársba vonják! — vette át a szót dühödten 
egy negyedik. — Három napja sincs, hogy Veszprémbe betör
tek: a várost először megsarcolták, aztán fölégették, s aki el
futni nem tudott, a népet mind levágták, a káptalant leron
tották, a káptalan személyeket mind megölték, az egyik ép
pen misézett, annak az oltáron a fejét vették, az oltáron 
tüzet raktak, s a misét hallgató asszonyokat a legkegyetle
nebb erőszakkal kényszerítették, hogy tulajdon gyermekeiket 
megöljék, s azokat nyársra vonván a tűznél megsüssék, s 
azok húsából egyenek, majd pedig az eszüket vesztett anyá
kat elevenen verembe hányták . . .

Erre már mindenkinek elakadt a szava, kimeredt szemmel 
bámultak a tűzbe. A fiatal legény szinte reszketett, s bár 
könnyedén akarta odavetni a szót, csaknem elsírta magát, 
amikor mondta:

— Ugyan! Ez már mesebeszéd . . .
— Mesebeszéd? — ugrott fel az előbbi. — Magam beszél

tem három volt labanccal, akik egyenesen onnan jöttek, mert 
egy percig sem akartak tovább a császár szolgálatában ma
radni, akinek nevében keresztény emberekkel ilyen dolgo
kat cselekednek! Kuruccá lettek, pedig jómódú nemesember 
mind a három, s tán még az atyafiságuk is Bécsben él!

— Majd tudjuk mi is, mit kell velük csinálni . . .  — sziszegte 
valaki a fa mellől, s mind ökölbe szorultak a kezek. Egy
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percig csak a kulacsok, tömlők, köcsögök emelkedését lehetett 
látni, azok kotyogását, szörtyögését hallani.

Az a széles vállú még mindig lehajtott fejjel ült q tűz 
mellett, csak most nézett fel, s megint az öreghez szólt:

— Nem idegen viid-ék az. Az is a hazához tartozik, és ott 
is pusztul a nép. A katona oda megy, ahová a parancs és 
a szabadság ügye kívánja, nem szökdösik vissza a kunyhó
jába, ha kicsit távolabb kell hadakoznia.

— 'Biztosan sokat ült a napon . . .  — bökött az öreg a szé
les vállú felé, mire többen felröhögtek. — Hát nem hallottad, 
mit mesél az atyafi? Én bizony csak azt mondom, ha három 
napon belül meg nem indulunk a Tiszán lefelé, én szedem 
a sátorfámat, és megyek.

A  széles vállúnak furcsát villant a szeme, s erős nyakán 
kidagadtak az erek, mint a fuldoklónak. Most látszott csak, 
ahogyan egészen fölvetette a fejét, hogy az ábrázatát mély 
sebhelyek csúfítják, vagy talán ékesítik, mert a szúrós szem 
és az akaratos ajak még így is határozott, férfias kifejezést 
adott arcának.

A többség az öregnek adott igazat, és kíváncsian várták, 
ugyan mit mond az a vagdalt képű s okvetetlenkedő ember. 
Az pedig nem mondott semmit, hanem olyasmit tett, amire 
senki sem számított a nyugodtan üldögélő társaságban: egy 
szempillantás alatt felugrott a tűz mellől, s ott termett a bőr
tömlős öreg előtt, lábával hanyatt rúgta, és görbe török 
kardját torkának szegezte. Most már többen is felugráltak, 
és kardot rántottak, de a vagdalt képű baljában pisztoly volt, 
azzal intett, hogy maradjanak veszteg.

— Ide figyelj, öreg! Menj, az ördögbe is, menj! Legalább 
a gyerekekkel és asszonyokkal együtt téged is kettőbe hasí
tanak, érdemed szerint. Én dunántúli vagyok, és nem futok 
el, amiért most először a ti viskóitok védelmére sietünk, mint 
ahogyan nem futottam haza soha, amikor egykor Thököly 
kurucaival végigportyáztuk a fél ocsmány világot. Ha neked 
és ezeknek itt csak ennyit ér a zászló, amelyre felesküdtetek, 
hát jobb is, ha mentek . . .

Az öreg halálra váltan nyöszörgött a kard hegye alatt, a 
többiek pedig döbbenten hallgattak. Többnyire újoncok vol
tak, és csak a tábori gyakorlat ozásokon forgatták eddig a 
fegyvert, nemigen próbálták még igazából ember ellen for
dítani. A széles vállú most felegyenesedett, felvette kulacsát, 
s hátra se nézve ott hagyta őket. Senki se merte megtörni 
a csendet, pedig láthatóan nagyon rosszul érezték magukat
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így, süketen, a még levegőben rezgő, kemény szavakkal a 
fülükben. Végül egy d'iákféle vékony legény szólalt meg, 
nagyot húzott a kulacsából, összerázkódott, s tréfás, köny- 
nyed hangon, de azért kellő súllyal, hogy értsen belőle, aki 
akar, felkiáltott:

— Hű, a mindenit ennek a lőrének! Savanyú ez, mint a 
csuhások élete! Mert tudjátok, én meg a Hegyaljáról való 
vagyok, s nem szoktam ezeket a híg alföldi borokat.

— Jó az . . .  — szólt békülékenyen egy másik. — Jobban 
oltja a saomjat az ilyen savanyú homoki bor, meg a láz ellen 
is jót tesz.

— Az már igaz — hagyta helyben a diákféle. — Meg kell 
szoknom a borotokat, ha már olyan messziről lejöttem ezért 
a ti száraz-vizenyős országotokért hadakozni!

Felszabadultan nevettek, mert hiszen éppen ilyen ez a 
bácskai vidék: száraz, mikor száraz, szárazabb már nem is 
igen lehetne, de igencsak vizenyős, amikor a folyók mentéről 
szétmásznak a mocsarak, vagy péppé áztatja a földet az őszi 
eső. Nevettek, de azért röstellték is magukat, s körülvették 
a legényt, mintha engesztelni akarnák, s közben tekingettek, 
nem jön-e vissza a sebhelyes képű: azt még most sem látnák 
szívesen. Ki szereti, ha ilyen gorombán a képébe vágják az 
igazságot, M látja szívesen szemtől szemben a saját hitvány
ságát? Lám, ezzel a fiúval már lehet beszélni, s nem kell azt 
tudnia, hogy azért továbbra is azt gondolják: „Szép, szép, 
hogy lejöttél ide harcolni velünk, és ott hagytad a jó hegy
aljai borokat, de ki tehet róla, ha bolond vagy? Mi azért 
mégiscsak hazaszöknénk, ha a hadi vezetőség ismét meg
gondolná magát, és lefelé helyett fölfelé indulnánk . . . ”

Akkor persze még nem sokat értettem a zavaros beszéd
ből, lefoglaltak a magam gondolatai, de azért fél füllel oda 
kellett figyelnem a civakodó társaságra is.

Bántotta a fülemet ez a nagy acsarkodás. Mi értelme egy
más bűneit felhánytorgatnunk? A háború kegyetlen, igazság
talan, és mindig az ártatlanok isszák meg a levét. Már így 
sincs, aki a földet megművelje ezen a rónán, miért irtjuk 
hát az embert? Üres országgal ugyan mihez kezdünk? Béke 
kell ide, és a béke itt van, ebben a levélben. Csak tovább
mehetnénk már!

Lassan ránk esteledett, s a lerészegedett katonák elbóbis
koltak körülöttünk. Sem a kapitány nem jelentkezett, sem 
pedig más nem jött értünk.

— Szökjünk meg! — súgta a legényem, és a sötétben is
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láttam, hogy reszket. Nemet intettem, nekem meg kellett 
tudnom, mát jelentsen ez a felfordulás, nem mehettem így 
tovább. Fülemben Bucsay uram lelkes szavaival, amelyekkel 
útnak indított, különben is biztos voltam ügyem szerencsés 
eligazításában a tábori parancsnokságon. Ott már nem holmi 
részeg kapitányok ülnek, akikkel nem lehet értelmesen be
szélni !

— Engem átt megölni! — súgta megint a fiú, és éreztem, 
nagy önuralomra van szüksége, hogy azonnal el ne fusson, 
vakon, bele az éjszakába.

— M enj! — mondtam neki halkan, s megpróbáltam útba 
igazítaná, merre osonhat ki legbiztonságosabban a táborból, 
ha ugyan beszélhetünk biztonságról ilyen esetben. Tudtam, 
hogy saját helyzetemet igencsak megnehezítem ezzel, hogy 
elengedem, de valóban kétséges volt a sorsa mellettem, még 
akkor is, ha sikerül kimagyarázkodnom. Megszorítottam a 
kezét, aztán nesztelenül kiosont a horkolók között. Ügyes fiú 
volt, értett a szökéshez, ezt már korábban is bebizonyította, 
szívből kívántam neki, hogy most is sikerrel járjon. Nem 
láttam többé.

Kis időre magam ás elbóbiskoltam, nem zavartak különö
sebben a nagy tábor kisebb^nagyobb zörejei, megszoktam 
már őket, hiszen ilyen tábori életet éltem már csaknem egy 
éve. Álmomban inkább megnyugtattak ezek a hangok, otthon 
éreztem magam tőlük, mint ahogyan a gazdát megnyugtatja 
saját kutyájának ugatása az udvaron. Hanem azért ott ko
rántsem volt olyan rend és fegyelem, mint a fejedelem tábo
rában, s az est leszálltával sem ültek el a részeg kurjantások, 
veszekedő kiabálások.

Azt hittem, álmodom, amikor női sikoltást és kacajt véltem 
hallani, de amikor egészen közelről hangzottak fel az éles 
sikkantások, csak felébredtem. Mezítlábas cigánylány futko
sott a nagy fűzfa meg a még mindig lobogó tűz körül, s egy 
testes altiszt kergette hol lomhán dülöngélve, (hol pedig bá
mulatos fürgeséggel, aszerint, ahogyan a részegség diktálta 
erejét. Álmos voltam, jó lett volna tovább aludni, de éppen 
amikor visszahanyatlottam a földre, az altisztnek sikerült el
kapni a lány ingét, s az hangos reccsenéssel kettéhasadt a 
mellén. Istenkísértés lett volna elaludni, és nem gyönyör- 
ködnii a formás keblekben, amelyek egyszerre kiszabadultak 
a vászon szorításából, és a tűz fényében bronzszínűen, a töké
letes forma, az isteni szépség megtestesítőjeként ringták a 
szemem előtt. A lány felkacagott, s mintegy mámorosán, tes
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tének diadalában megfürödve még egyszer kifeszítette csodá
latos mellét az elbűvölt férfi tekintetében, majd megfordult, 
és eltűnt a sötétben. Egy darabig még hallottam csörtetésü- 
ket a bokrok között, azután újra csend lett.

Jól számítottam, hogy nem válik javamra kísérőm eltű
nése. Valamivel később egy csoport tiszt érkezett értünk. 
Nagyon dühösek voltak a szökés miatt.

A kapitány kezdte, aki idehozott. Láthatóan feszítette a 
büszkeség, hogy éppen ő volt az, aki elfogott minket.

— Ez itt az a bizonyos felettébb gyanús csirkefogó, aki a 
fejedelem követének adja ki magát, és napok óta táboraink 
körül sündörög. Az meg o t t . . .

Erőltette a szemét, megállt a cirkalmas beszédben, hogy a 
sötétben felfedezze kísérőmet, azt gondolván, hogy még min
dig ott hever a ponyva alatt. Ahogy közelebb lépett, egyszer
re akkorát ordított, hogy a közelben mind talpra ugrottak 
az alvók.

— Fáklyát!
Fáklyások rohanták körül a kifeszített ponyvát és a kör

nyező sátrakat, de csakhamar számukra is világos volt, hogy 
a fiú kereket oldott.

— Látjátok, urak, hogy igazam volt! Kár az ilyenekkel 
teketóriázni, nyomban el kellett volna vágni a nyakukat!

— Áruló, alávaló gazember!
Az egyik tisztnek azért szöget ütött valami a fejében, és 

csöndesen vizsgálgatta arcomat a fáklyafényben, míg a töb
biek dühösen átkozódtak.

— Hallod-e — szólított meg végre —, miért nem szöktél 
meg te is, ha már itt volt az alkalom? Miért vártad meg, 
hogy érted jöjjünk, és nyílt áruláson kapjunk?

Felcsillant előttem a remény. Végre egy józan ember! És 
a rangja is magasabb, mint a kapitányé. . .

— Nem volt az árulás, uram. Mindenki aludt, én is. Most 
ébredtem fel, a kegyelmetek jöttére, s magam is csak most 
látom, hogy a legény megszökött. Biztosan félelmében, mert 
a katonák nagyon megverték, és állandóan fenyegetőztek, 
hogy megölik. Pedig a mi oldalunkon állt, és tolmácsként 
volt velem.

— Ne hazudozz, háborodott ember! — üvöltött rám ismét 
a kapitány. — Az a pogány egyenesen az ellenség táborába 
futott, és most éppen részletesen beszámol seregeink létszá
máról, elhelyezkedéséről. — Az, hogy futná hagytad, a legkö
zönségesebb árulás!
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Nem szóltam, mert a fiúval kapcsolatban mindezt magam 
is valószínűinek tartottam, csakhogy egészen másként ítéltem 
meg a helyzetet, s ebből is csak azt láttam, hogy minél előbb 
szabadulnom kell, s folytatni utamat. Hanem az a józanabb 
tiszt erre már felcsattant:

— Kapitány uram! Ez az ember itt fogoly, akit főben 
járó bűnnel vádolunk, és fogoly volt a kísérője is, tehát an
nak a rendje s módja szerint őrizetükről kapitány uramnak 
kellett volna gondoskodnia! Ki hallott már ilyet, hogy az 
egyiik fogoly jó belátására bízzuk a másiik fogva tartását? 
Mivel magyarázza, hogy ilyen veszélyes egyéneket a kuruc 
tábor közepén egyszerűen ott hagy néhány részeg disznó 
őrizetében, akiket azután alig lehet álmukból felrugdosni, 
miközben a fogoly csak akkor nem szökik meg, ha nem akar?

A kapitány csak tátogott, és nem szólt többet. A másik 
újra hozzám fordult, és szigorú, de kimért hangon paran
csolta:

— Mutasd a levelet!
— Azt nem tehetem uram, a fejedelem levelét nem adha

tom illetéktelen kezekbe.
— Akkor mondd el, mi van benne!
— Azt sem tehetem a jelen helyzetben. Kérem, vezessenek 

valamely főrangú tiszt elé, ott majd előadom küldetésem cél
ját, s igazolom magam.

A továbbiakban is hiába faggattak, erélyesen követeltem, 
hogy főtiszthez vezessenek, másként nincs jogom felfedni a 
nálam levő levél tartalmát. Annyit már megtanultam az elő
ző eseményekből, hogy nem tanácsos fűnek-fának kibeszélni 
a jelek szeriint meglehetősen népszerűtlen titkomat. .. Erő
szakhoz inem mertek folyamodni, a pecsét továbbra is vissza
tartotta őket. Hosszas huzavona után bekísértek az ezredesi 
kancelláriára. Maga a parancsnok nem volt jelen, csak bi
zalmi titkára és belső íródeákjai fogadtak. Ügy véltem, ezek
nek az embereknek okvetlenül tudniuk kell az enyémhez 
fogható, fontos küldetésről, hiszen ők fogalmazzák, ők ol
vassák először a hivatalos leveleiket, előadtam tehát indu
lásom és viszontagságaim történetét a lehető legrövidebben, 
és sürgettem szabadon bocsátásomat, tekintettel a vészesen 
múló időre és a hadi helyzet alakulására. Beszámolómat néma 
csend követte, a titkár és a deákoik néha összenéztek, és 
kézről kézre adták az olvashatatlanul -maszatos, gyűrött meg
bízólevelet. A titkár tanácstalanul ledobta az asztalra, én 
rögtön felmarkoltam, mondván, hogy azt legfeljebb csak a
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parancsnoknak adhatom vissza. Ezen mosolyogtak, az egyik 
deák a háttérben álló asztalra mutatott, azon mind a feje
delem pecsétes utasításai meg levelei hevertek halomban. 
Mindegy volt az nekem, én az enyémet gondosan elrejtettem 
a mentémben.

A titkár nagyot sóhajtott, nyilván azt sem tudta, hogyan 
is kezdje a magyarázatot egy megszállott futóbolond számára. 
Ami a szabadságot illeti, mondta, máris mehetek, amerre 
tetszik, tudnak ilyenféle követségekről, többször is küldött 
már a fejedelem efféle levelet a határőrökhöz, több közös 
ismerősünk is akad a felsőbb kancellárián, biztosra veheti 
tehát, hogy nem vagyok kém. Ö személy szerint azt ajánlja, 
hogy ne menjek sehová, mert a helyzet megváltozott, követ
ségem többé nem időszerű, s kötelességemet illetően igye
keznem kellene visszajutni a fejedelmi kancelláriára, s ennek 
legrövidebb útja alighanem az lesz, ha veszteg maradok a 
táborban, mert meglehet, a fejedelem is ide érkezik a na
pokban. Nagy szemeket mereszthettem erre a szóra, mert a 
deákok elnevették magukat, és sorra bizonygatni kezdték, 
hogy bizony, így van, jön le az egész kuruc had a fejedelem 
vezérletével. Ne tréfáljanak, mondtam nekik szinte könyö
rögve, hiszen éppen egy hete volt indulóban a Dunántúlra!

Holdkórosként támolyogtam ki az éjszakába. Odabent nyil
ván kicsit bolondnak néztek, még hallottam, ahogyan hangos 
jókedvvel megtárgyalták különös viselkedésemet.

De az nem lehet! A fejedelem a Dunántúlra indul, hiszen 
ott fog eldőlni a haza sorsa, ott kell kivívni szabadságunkat 
a kétfejű sas ellenében, s ezért kell nekem tűzön-vízen át 
eljutni a határőrökhöz, hogy békével biztosítsuk a határt! 
Ezt kívánja a józan ész, ezt kívánja az égő falvak népe mind
két oldalon, csak így tud odafönn, nyugaton csatába menni 
a sok szegény alföldi kuruc, ha tudja, hogy asszonya, po
rontyai biztonságban vannak.

És nem lehet, hogy Bucsay uram buzdító, szép szavai egy
szerre semmivé váljanak, amikor én azoktól egyenesen szár
nyakat kaptam! Hát igaz lehet az, hogy engemet egyik nap 
életemre esketve útra bocsátanak, s másnap minden a visszá
jára fordul, ellenkező irányba a had, semmissé válik a szán
dék, sutba kerül a béke terve, és öldöklő indulattá változik? 
Velem pedig senki sem törődik, ha a rablók fel nem tar
tóztatnak, azóta már az alvajda színe előtt állnék a békét 
és szövetséget szép szavakkal kínáló levéllel, s közben kintről
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már behallatszana a kuruc lovasok dobogása és kevély rikol
tása, mit mondana akkor Monasterlija szigorú szeme?

Csak most értettem meg egészen a katonák esti szóváltá
sát is, hogy ők bizony hazamennének, ha nem fordult volna 
a kocka, és a Dunántúl helyett nem Bácska felé fordulna a 
had. Szent konokság szállt meg, és dacos felindulással jártam 
a tábort. Az íródeákoktól kaptam rendes ruhát, most már 
senki sem állta utamat, azt hitték, a tisztek közül keresek 
valakit, amint a magamfélék rendesen. Már nem a józan ész 
diktálta cselekedeteimet. Gondolataim messze jártak, de ér
zékeim és beidegződött óvatosságom azért működtek, s tu
dattalanul, de hibátlanul vittem véghez, amit tettem. A tá
bor széléhez jutva a külső sátrak körül alvó katonáktól újra 
fegyvert loptam, meg egy csendes lovat is elkötöttem a szám
talan közül. Fél óra sem telt bele, kint ügettem a szabad 
mezőn, egyenesen a magasan járó telihold irányába.

Nem is tudom, elmondjam-e, ami ezután történt. Nehéz 
próbatétel volt az a testnek és léleknek egyaránt, amit nem 
hevertem ki talán soha, hiába értettem meg utólag mindazt, 
ami akkor kétségbeejtett, hiába magyarázták mások, hiába 
magyaráztam én is magamnak. Leírjam-e a csaknem öntudat
lan vágtát, a nappali lapulásokat és bujkálásokat, a meg- 
zavartatásokat isten és ördög válogatott lovasai által, a halált 
lehelő mocsarakat, a tomboló, agysuvasztó napsütést, az utol
só, lidérces éjszakát, amiről a mai napiig sem tudom, hogy 
gonosz álom volt-e, vagy valódi kísértetek tobzódó kavargása, 
de a legszörnyűbb, ha az tényleg maga a valóság volt, meg
fosztva minden szemfényvesztő díszlettől.

Eljutottam az alvajda színe elé. Megmutattam írás nélküli 
pecsétes levelemet, és elmondtam mindent, amit rám bíztak. 
Mindent.

Mostanában egyre többet töprengek életem mozgatórugói
ról, s arról, hogy az eljövendő századokban egyáltalán meg
értik-e majd azokat az okokat és eszméket, amelyek miatt 
üldöztük, rontottuk egymást valaha. Egyáltalán eszébe jut-e 
majd az eljövendő kor emberének, hogy a földnek, amelyen 
áll, múltja van?

Életem egyik mozgató eszméje már kicsiny gyermek ko
rom óta üldözött vallásunk volt. A könyvek, amelyek rabul 
ejtették tudatomat, mind harcos védelemre, dacos kitartásra 
buzdítottak, és bizony, szükség is volt erre a buzdításra egész
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életemben, és szükség van rá még ma is. A kicsiny faluban, 
ahol most, vénségemre meghúzódtam, valahogyan híre ment, 
hogy a halálomon vagyok, s máris ajtóstul rontott rám egy 
jezsuita, erővel meg akart téríteni a pápista hitre. Valaha 
sokat vitatkoztam evangélikusokkal, unitáriusokkal és pápis
tákkal egyaránt, jó  érveimmel sokszor sarokba szorítottam 
ellenfeleimet, de mostanára már belefáradtam a szócséplésbe, 
s a váltig ismételt frázisokra is nagyon ráuntam. A jezsuita 
egészen zavarba jött, amikor a szokásos protestáns ellenveté
sek helyett egészen más eszmékkel ámítottam el. Egyre csak 
hányta magára a keresztet, s végül hanyatt-homlok menekült 
kifelé, még áldást inteni is elfelejtett.

Még megbotránkozni is könnyebb annak, aki olcsón veszi 
meggyőződését, és nem töri magát túlságosan az elmélyült 
gondolkozásban. Mindenre megvan a jól szabott válasz a 
dogmában, a jelszóban, a törvényben, rendes ember beéri a 
válasszal, s ezzel megveszi magának az esélyt, hogy boldog 
legyen.

És a gondolkodó?
„Mert a bölcsességek sokaságában sok búsulás van, és 

valaki öregbíti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet.”
Ezt mondja a Szentírás, a Prédikátor könyvének 21. passzu

sában.
A jezsuita elment, de én magamban tovább vitatkoztam 

saját, valamint hazám szerencsétlen sorsáról. Tehettem, mert 
a kutya sem ugat már meg, az asszony pedig, aki főz rám, 
s valamennyire gondomat viseli, régen megszokta, hogy fenn
hangon beszélek magányomban. Csak a rengeteg elfogyasz
tott gyertyáért korhol néha, pedig megfizetek érte rendesen.

Ez a jezsuita ostoba volt, jó, ha írni-olvasni tudott tisztes
ségesen, nem úgy, mint az az egykori, akii elkísért követsé
gemre. Csodálatos módon elevenen él bennem minden be
szélgetésünk, csakúgy, mint küldetésem minden részlete. Az 
elkövetkező évtizedek sem szűkölködtek eseményben, mégsem 
emlékszem belőlük együttvéve sem annyi apróságra, mint 
azokból a napokból. Ügy látszik, életem csúcsa, földi utam 
célja volt az a feladat. Heveskedő útitársam akkor ideális 
gépezetként, államfenntartó szervezetként festette le előttem 
a katolikus egyházat, s éppen ezzel szorítottam sarokba. En
nek a mostaninak egészen mást mondtam:

— Tudod, mit gondolok, te jezsuita? Hadakoztam vele
tek eleget életemben, s a hollandi egyetemekről annyi teológiai 
tudást hoztam az egyik kisujjamban, amennyiről te még csak
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nem is álmodhattál sötét, kolostori kamrádban. Sötétség van 
az elmédben is, mint abban a kamrában lehetett. . .  Hallgass, 
nem lett belőlem sohasem prédikátor, sem pedig rektor, nem 
kötelez semmiféle eskü tiszteletre, türelemre! Egyszerű em
ber vagyok, s hallgass végig, ha már kiszagoltad haldoklásom 
hírét, és vészmadár módjára idejöttél!

Teszerinted mi lenne akkor, ha feltámadna a nép, jeles 
vezérei is akadnának, és elsöpörne titeket a latin mormogá- 
sotokkal, a oifra szentjeitekkel és a tömött pénzeszsákjaitok
kal együtt? Képzeld, ha győzedelmeskedne a mi vallásunk, 
még teljesebben, mint egy évszázaddal ezelőtt, s mindenütt a 
nép nyelvén szólnának a prédikátorok, nem lennének Isten 
földi helytartóiként tisztelt hatalmasok, csak a vallás szerény 
szolgái, akik szívükön viselnék a nép és a haza sorsát. Per
sze, ez nem menne sámán. Születésemkor még csak tíz év 
telt el a gályarab prédikátorok iszonyú pokoljárása óta, 
amelyet ti rendeztetek nekik oly nagy szeretettel. Azóta is 
kivert kutya, üldözött vad vagyok saját hazámban a vallásom 
miatt, ettől csak akkor voltam biztonságban, amikor a laban
cok golyói fütyültek a fülem mellett, csak az az egy harcos 
évtized hagyott nyugtot tőletek. Azt hiszed, el lehet bármit 
is felejteni? Ezernyi szívben ég a bosszúvágy, még ma is 
álmodom fekete ruhás prédikátorok elkínzott csapatával, 
amint korbácsos jezsuiták hajszolják őket kíméletlenül, hal
lom a tenger morajlását, ahol várják őket a gályák, a nehéz 
evezők, a soha fel nem nyíló bilincsek. Ne félj, láttam én 
feldühödött kuruookat, akik fergetegként rontottak be a me
zővárosok kapuin, s egyenesen a plébániára tartottak, elő
rángatták a meglapuló papot, s nemegyszer elevenen meg
nyúzták, pöcegödörbe dobták, fizetségül a toronyból letaszí
tott, kutyákkal széttépetett prédikátorokért. Ajjaj, volna mit 
visszafizetni, s különbül bánna veletek a nép, mint Dávid 
az amaniták'kal!

— No, mit nézel olyan rémülten, látod, hogy beteg vagyok, 
nem nyúzlak meg most rögtön!

— Hanem most figyelj: mi lenne, ha elfogynátok mind, ha 
végképp felemésztene benneteket az őrjöngő tömeg? Mit ad
nánk akkor a tömegnek eledelül? Jó, egy darabig lehetne 
még rátok vadászni erdőkben, barlangokban, fel lehetne túrni 
értetek az elhagyott falvakat, és nagy csinnadrattával fele
tetni, feldarabolni, elégetni, péppé taposni az elfogottakat; az 
igazi pápisták után jöhetnének a csak gyanúsak is, kezdőd
hetnének a feljelentések, ki-ki haragos szomszédjától szépen
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megszabadulhatna, ha néhány kétértelmű szót ejtene a ható
ságoknál, akár testvér testvért, fiiú az atyját is el vitethetné, 
mert a gyanú, az gyanú, és a rossznak elejét kell venni, csí
rájában kell elfojtani, bármibe kerüljön lis, 'nehogy megismét
lődhessen még egyszer az, ami volt, a sok szörnyűség.

— És azután? Ha a bitvallók végre sutba dobhatják fegy
vereiket, élvezhetik a szabadság, a győzelem gyümölcseit. .. 
A rend helyreáll. A győztes fegyverforgatók követelik vérük 
árát, vagyont, rangot kapnak, ha egyikből sem túl nagyot, 
de kétségkívül megérdemeltet Lesznek közöttük, akiket mél
tánytalanság ér, mert előbújnak vermeikből, akik idejekorán 
vermekbe bújtak, rozsdás kardokat forgatnak fejük felett, és 
messzire hallatszik a hangjuk, szólamaiktól rezeg a levegő, 
és ezért rangot meg vagyont kapnak, de nagyot. A  méltány
talanul félretoltak közül, akik szólnak, elnémíttatnak; akik 
maguktól hallgatnak, megtűretnek. A pozíciók hamar meg
erősödnek — ahogy mondottam, helyreáll a rend —, s azok, 
akik vérükkel harcoltak érte, és még inkább, akiik a jelsza
vakat tovább kiáltozzák, kemény kézzel leszámolnak a min
dig jelentkező rendbontókkal. A  néhai rendbontók mindig 
nagyon kíméletlenek az újabb rendbontókkal szemben. Azt 
tartják, az ő rendjük már az igazi, azon már nincs mit bon
tani! Érted-e?

A jezsuita kétségbeesett védekező mozdulatot tett, majd 
számolatlanul hányta magára a keresztet.

— Látod, ebben sem különbözik a mi vallásunk a tiétek
től. Ha győzelemre jutna, az ortodox protestantizmus is bele
merevedne önnön hatalmi rendszerébe. Amíg üldözik, maga 
köré gyűjti az elégedetlenek népes és tarka táborát, de ha 
győzne, mit kezdhetne az elégedetlenekkel? Ugyanazt, mint 
ti. Ha időben áttérnél, még munkát is kapnál az új rendben, 
egy-két jelentéktelen formaságot kellene újra tanulnod, a lé
nyeg, a módszer maradhatna ugyanaz: ott is szükség lenne 
keselyűkre.

Ez már sok volt az én térítőmnek, elszelelt, s sohasem jött 
vissza, akárhogyan beszélték a faluban nagy betegségemet. 
Pedig még nem mondtam el neki, hogy tulajdonképpen nem 
haragszom én rá, s véleményem szerint egyesíteni kellene 
nemcsak az evangélikus és protestáns egyházat, hanem a 
katolikus és református egyházakat mind, kivétel nélkül. Ma 
már sokan ebben látják a haza megmentésének egyetlen mód
ját. Én már nem leszek ott a megmentői között.
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Mondhatná valaki, hogy túl fanyar lettem öregkoromra. 
De milyen legyek ilyen élet után? Túléltem a déli hadjára
tot, de küldetésem teljesítése után nem tértem vissza a kan
celláriára, katonai beosztást kértem. Végigharcoltam hét évet 
Károlyi generális seregében, ott voltam a fegyverletételnél is. 
Mint mindenki, életem végéig visszavártam a fejedelmet. 
(Ezt azért írom így, mert hátralevő kis időm lejártáig ez 
már bizonyosan így lesz: elvégeztetett.) A kis falu, amely
ben egykori mátkámat biztonságban tudtam, mégsem esett 
olyan messze a háborgó világtól, mint gondoltam. Visszatér
tem, de a lányt nem találtam, sohasem tudtam meg, mii lett 
vele, meghalt-e, vagy csak másfelé sodorta a sors. Ennek 
ellenére kétszer nősültem, öreg napjaimra mégis egyedül ma
radtam. Mennyire szerettem pedig a puha aszonyi kezeket, 
a meleg asszonyi létet, rejtelmeivel és ajándékaival!

Ha ifjabb lennék, talán megkötné toliamat a szemérem, s 
nem beszélnék ilyesmiről, de hallgattam egész életemben, 
pontosan erről: hogy micsoda sok csodás formát, mennyi 
egymásra csak inem is hasonlító alakot ölthetnek ezek a rej
telmek, és kiváltképpen az ajándékok. Ifjúkoromban nem tar
tottam volna illendőnek asszonyi titkokról társalogná, vagy 
egyszerűen nem is érdekelt a fecsegés, inkább a titkok va
lódi felfedése vonzott. Most, vén fejjel szívesen emlékezem 
amúgy is ritka örömeimre, és ezek között az asszonyokhoz 
kötődőek a legszebbek, a legkedvesebbek. Röstellkednem sincs 
már miért, egy bolond vénembernek minden megbocsátha
t ó . . .

Legelső s talán legizgatóbb találkozásom a titokkal Nagy- 
enyeden történt, még gyermekkoromban. Forgách István 
uramnak, akinek a birtokán apám szolgált, volt egy nálam 
idősebb, már nagyocska lánya, Krisztina. Hogy tényleg olyan 
szép volt-e, mint amilyennek én láttam, nem tudhatom, de 
nekem ő volt a legszebb kisasszony széles e világon, igaz, 
nem is láttam addig másikat. Krisztinával viszont gyakran 
találkoztam, mert szeretett a nagy ház körül, az udvarban 
meg a kertben sétálgatni, s — különösen nyáron — én is 
rendszerint ott kódorogtam. Velem szóba is állt, mert a fél
reeső birtokon rangban hozzá illő játszótárs ritkán akadt, 
legfeljebb ha vendégek érkeztek, én meg mégsem voltam egé
szen olyan, mint a többi jobbágyfiiú, az apám mégiscsak gaz
datiszt volt, s iskolába is jártam.

Vidám természetű, élettel teli lány volt Krisztina. Sokszor 
terhesnek érezte a nehézkes és merev viseletet, amelyet rang
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ja megkövetelt és rákényszerített, s irigykedve nézte, amikor 
én egy szál gatyában nagy élvezettel fára másztam körtéért 
vagy szilváért. Nekem viszont álmaim tárgya lett a hosszú, 
fehér ruha és a sárga, finom csizma, amit a kisasszony vi
selt, s amely öltözet semmit, de semmit nem árult el arról, 
amit rejtegetett, kivéve a derék hihetetlen karcsúságát és a 
fehér nyak kecsességét, és éppen ezért úgy fel tudta gyúj
tani a képzeletemet, hogy éjszakákon át nem bírtam aludni, 
csak forgolódtam átforrósodott fekhelyemen. Hiszen láttam 
én már a Krisztinához hasonló korú, vézna jobbágylányokat 
a patakban fiútársaikkal együtt fürödni, de még csak fel 
sem merült bennem az összehasonlítás lehetősége. Krisztina 
más volt, elég, ha megvillant fehér ruhája a kert fái közt, 
s már fejembe szökött a vér, míg a patakban viháncoló, 
meztelen gyereklányok látványa nem érdekelt jobban az 
ugyanott tanyázó békák brekegésénél.

Felindultságomat igyekeztem palástolni, s mindig elhatá
roztam, hogy csak óvatosan, lopva vetek egy-egy pillantást 
a lányra, hátha a bűvös, fehér ruha alkalomadtán mégis fel
fed valamit, csak egy apró részletet, egy felsejlő domboru
latot viselője testéből, de erről rendszerint megfeledkeztem, 
s végül már tátott szájjal bámultam őt. Krisztina figyelmét 
persze nem kerülték volna el a lopva vetett pillantások sem, 
igazi kisasszony volt, arra teremtette Isten, hogy bámulják, 
s ehhez a szerephez kapta azt a finom képességet, hogy 
mindezt észrevegye, értékelje és megjegyezze, hiszen egyéb 
dolga sem lesz egész életében.

Egy alkalommal megállt a nagy almafa alatt a kertben, 
és mindkét kezével megkapaszkodott egy lecsüngő ágban. Mi
vel éppen beszélt is valamiről, nem figyeltem kellőképpen, 
amikor megfeszítette a karját, s kicsit fölhúzódzkodott, s ab
ban a pillanatban mintha a szattyáncsizma és a ruha fodra 
között elővillant volna ujjnyi résen a lába! Mondom, nem 
figyeltem éppen oda, azt hiszem, az arcát néztem, s mire 
odakaptam a tekintetem, ő már elengedte az ágat, és nyu
godtan beszélt tovább. Én viszont füstölögtem magamban, 
hogy elmulasztottam az egyedülálló alkalmat, és most már 
olyan kitartó alamuszisággial bámultam azt az egy pontot, 
ahol á csizma és a szoknya találkozását sejtettem, hogy kér
dezhetett tőlem Krisztina bármit, <csak értelmetlen zagyvasá- 
gokkal válaszoltam. Arra eszméltem, hogy ujjával a homlo
komra bökött:

— Hallod-e?
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Ott állt előttem az almafának támaszkodva, és mosolygott.
— Most mire gondolsz olyan nagyon?
Láttam, hogy ő is oda néz, ahová én, és nagy, buta sza

márnak éreztem magam, de nem volt menekvés, megszégye- 
nülten álltam.

— Azt én nem mondhatom meg.
— Mondd csak meg nyugodtan!
— Nem lehet. Nagyon megharagudna a kisasszony.
— Nem is olyan biztos.
— Meg ha elmondaná a nagyságos úrnak, abból nagy baj 

lenne.
— Ne félj, nem mondom el.
— Én akkor sem mondhatom.
— Tudod, mit? Én könnyen kitalálom, hogy mire gondolsz. 

De tőled akarom hallani. ..
Erre már felnéztem, látni akartam, tényleg kitalálta-e. 

Nyílt tekintettel, mosolyogva nézett vissza, s volt valami a 
szemében, amitől egészen kisfiúnak éreztem magam, ő pedig 
toronymagasságba emelkedett fölém, ahogyan csak a nők 
tudnak egyetlen pillanat csúcsán az égig magasodni.

— No, mire vagy kíváncsi?
Még mindig jótékonyan mosolygott, s mindkét kezével 

finoman megfogta szoknyája redőjét kétoldalt, s hol rám 
nézett, hol pedig le, a lábára, ahová én az imént. Most már 
nem lehetett kétséges, hogy valóban kitalálta a gondolato
mat, és egyszerre elöntött az elszánt bátorság, s ha majd 
beleszédültem is, kivágtam:

— Arra, hogy mi van a kisasszony szoknyája alatt!
Azt hittem, most itt a világ vége, vártam a szidást, a 

szégyent, a verést, a kicsapást, az akasztást, s nem mertem 
Krisztinára nézni, de hogy sokáig nem szólt, mégiscsak 
felemeltem a fejem. Ugyanúgy állt, és ugyanúgy mosolygott, 
s harag helyett inkább olyasmit láttam az arcán, mintha meg 
lenne velem elégedve, mert maga sem hitte volna, hogy ki 
merem mondani, s most örül, hogy nem kellett csalódnia.

— Azt neked nem szabad tudnod — mondta halkan, de 
simogatóan, meleg hangon.

örültem, hogy nem szakadt rám azonnal a baj, s úgy gon
doltam, ha addig nem ájultam el, valószínűleg már azután 
sem fogok, de Krisztina nem mozdult az almafától, és egy
szerre azt láttam, hogy lassan húzza felfelé a szoknyáját. 
Nagyon lassan, s közben egyre engem nézett, miképpen vál
toztatom a színemet. Végre megjelent az a keskeny csík a
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csizma -és a fodor között, amelyet az imént a szemem sarká
ból látni vél*tem, s a szoknya innen nem emelkedett tovább, 
jelezve, hogy most tessék jól szemügyre venni, amit lehet. 
Megilletődve vettem tudomásul sejtelmeim beigazolódását, 
miszerint ennek a tüneménynek valóban semmi köze sincs 
a fürdőző gyereklányok vézna lábszárához, de nem is volt 
vastag, mint az elhízott konyhalányoké, hanem pontosan 
kitöltötte a kecses szattyáncsizma szárát, s szabályos vonal
ban folytatódott felfelé, valahová a sötét, mennyei ismeret
lenbe.

Megtörtént tehát a csoda, és megadással vártam a pilla
natot, amikor egyetlen piciny mozdulat véget vet e páratlan 
tüneménynek.

Nem ez történt. A fodor váratlanul folytatta útját föl
felé, Krisztina mosit már marokra fogta a szoknyáját, és az 
izgatottságtól már maga is pihegve, egyre feljebb húzta azt 
fenséges lábán. Először csak a térde bukkant elő, de időm 
sem volt megemésztem a látványt, mert a fodor máris fel
fedte a sokat sejtető hajlatot, majd továbbkúszott a comb 
merész íve felé. Azt hiszem, mindketten önkívületi állapot
ban voltunk már, szerencsére a kertnek azon részébe rajtunk 
kívül szinte senki sem járt, mert el sem merem képzelni, mi 
lett volna, ha valaki így meglát bennünket.

— Térdelj le!
Nem kellett nagyon biztatni, lábaim maguktól összecsuk- 

lottak, s mánis a földről néztem fel Krisztinára, aki remegő 
kézzel tartotta combig felhúzott, nehéz szoknyáját, és lán
goló arccal, továbbra is izgatottan ptihegve állt. Csillogott a 
szeme, és mielőtt rájöttem volna, hogy valamihez erőt gyűjt, 
egy elszánt, halk sikoltással derékon felül rántotta magán a 
megközelíthetetlen, fehér ruhát. Néhány pillanatig így ma
radt, szemét se nyitotta ki, majd anélkül, hogy öltözékét 
visszaengedte volna, lassan lecsúszott az almafa törzse men
tén, s ott ült velem szemben, egészen elém tárva isteni rej
telmeit.

Kinyitotta a szemét, és megint mosolygott, most már dia
dalmasan, dacos bátorsággal, s magában gyönyörködve, kezé
vel bejárva testének szűzi tájait, megkérdezte:

— Szép vagyok?
iSohasem éreztem még kérdést ostobábbnak.
Mint mondtam, Krisztina főúri teremtés volt, ami történt, 

nem felejtette el, és minden zavartság nélkül társalgott ve
lem továbbra is, de a fehér ruha újra áthatolhatatlan pán
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cél lett számomra, az egyszeri csoda sohasem ismétlődött meg. 
Ha ketten voltunk, éreztette velem néha közös titkunk cin
kosságát, ez volt minden.

Sok évvel később, amikor majdani asszonyomnak tettem 
a szépet, már kevesebb elszántságra volt szükségem, hogy 
tréfásan megismételjem a Krisztinával „begyakorolt” formu
lát. Amikor szelíd és szépecske Julim megkérdezte, hogy 
miért nézem annyira a ruhája varrását, tán kifeslett a szövet, 
egyből rávágtam:

— Dehogy feslett, csak csudamód kíváncsi vagyok, hogy 
mi rejlik a szoknyád alatt!

Bár ne tettem volna! Lett erre olyan sírás, harag, házibaj, 
hogy azután nagyon sokáig kellett csupa szép, ártatlan do
logról, csillagokról, virágokról és bogárkákról mesélnem, mi
re mátkám megengesztelődött. Be kellett látnom, hogy orszá
gunkban ritka, mint a fehér holló, a Forgách Krisztina-féle 
okos, nyílt és bátor asszonyszemély, többségükben, bizony, 
tanulatlan, oktondi a sok leány és asszony, mert taníttatá
sukkal senki sem törődik. Azt fogadják el erénynek, amit az 
anyjuk vagy a vénasszonyok a lelkűkre kötnek, s minden 
egyéb ártalmas, bűnös és utálatos a szemükben. Mennyiszer 
próbáltam később is törvényes feleségem leikéből kiirtani az 
ostoba szorongást és babonákat, de sohasem mert bizonyos 
dolgokban egészen őszinte lenni, sem szóban, sem pedig 
viselkedésben.

Forgách Krisztina eltűnt a szemem elől, később, úgy hal
lottam, meghalt, s férjhez menni sem volt ideje, a földé lett 
érintetlen, csodás teste, s korán mennybe szállt erős, őszinte 
szelleme.

Én pedig immár végigéltem az életem, és hiába kerestem 
a nekem rendelt társat oly nagy reménységgel, és hiába volt 
mindenkori álmom a nyugodt, békés családi fészek, még 
gyermeket sem adott az Isten.

Vagy mégis? Első asszonyom elveszett a háború végső 
heteiben, s azután még kaptam olyan híreket, hogy terhesen 
látták itt meg itt. Sokáig próbáltam a nyomára jutni, s 
hosszú évekig egyedül maradtam, de végül bele kellett nyu
godnom az elvesztésébe. Néha az az érzésem, hogy mégis 
megszülte magzatát, s a gyermek él valahol. Olykor egészen 
közel érzem magamhoz, lehet, hogy egy faluban, egy város
ban járunk, s nem tudunk találkozni. Ez is egy a sok nyug
talanító gondolat közül, amelyek elveszik öreg szememből
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az álmot, s néha már tényíleg nem tudom, betegség vagy 
lidérc háborítja elmémet.

öregségem napjai egyhangúan telnek, de kis jóakarattal 
úgy is fogalmazhatok, hogy nyugalmasan. Végeredményben 
ez is ritkán adatott meg számomra hányatott életem során. 
Most kedvemre keresgélhetek a múlt színes üvegcserepei kö
zött, s gondolataim lejegyzésére is bőven van időm.

Elmém pedig olyan, mint a költöző madarak: bármily mesz- 
szire is vándorol, mindig hűségesen, sőt kényszerűen vissza
tér ugyanazon tájra, ugyanazon fához. Ilyen táj számomra 
az időben egykori küldetésem emléke. Életem során annyiszor 
újragondoltam, sőt újraéltem mindent, ami ezzel kapcsola
tos, hogy utóbb már valóságos szakértője lettem a szabad
ságharc históriájának, s az érdeklődő írástudók, akik titkos 
munkáikhoz kerestek megbízható adatokat, vagy fiatalabb, 
hazaszerető diákok gyakran felkerestek kérdéseikkel. Emiatt 
olykor zaklatott is a hatóság, de ez már szinte természe
tes, úgyhogy szót sem érdemel. Az egy életen keresztül gyűj
tögetett tudás azt a célt volt hivatott szolgálni, hogy meg
nyugtassa háborgó lelkemet, hogy belássam végre, hol és 
miért tévedtem saját életemre nézve csaknem végzetesen 1704 
júliusában. Meg kell mondanom, a tudás elegendőnek bizo
nyult, hogy bárki emberfiát meggyőzzek, de saját makacs 
lelkem mind a mai napiig ellenáll, s ha ez a részletes val
lomás sem segít, mint sejtem, akkor már így is fogok meg
halni, megátalkodva saját érzéseim bűvkörében.

Az egész háború alatt a császár a régi lapra játszott: gyű
löletet szítani a népek között, és így biztosítani felettük az 
uralmat. A fejedelem jól tudta ezt, újra és újra felkínálta 
a szövetséget a kölcsönös vérontás helyett. Ilyen kísérlet volt 
az én küldetésem is, Bucsay uram azért beszélt róla akkora 
pátosszal. A franciák által is szorongatott kétfejű sas nem 
tudott volna győzni, ha együttes erővel tépjük a tollát!

Egész hitemmel szolgáltam az ügyét, és a déli vérengzések 
látványa még elszántabbá tett. Nem tudtam, nem akartam 
megérteni, hogy egyik napról a másikra fordult a kocka, 
s küldetésem velem együtt egészen feleslegessé vált. A feje
delmi szó és parancs szent volt előttem, nem tudtam elkép
zelni, hogy egyszerre érvénytelenné legyen, és egyenesen az 
ellenkezőjét kelljen hinni, cselekedni a tegnapelőttinek. A 
kisember, a hű szolga értelme nem nőtt fel a magas politika 
távolra tekintő érdekeihez, és megcsalva éreztem magam, 
úgy hittem, nem teheti ezt velem a fejedelem.
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Fejből fújtam a pátensek tételeit, amelyék nagyobb ki
váltságokat biztosítottak volna a határőrök utódainak, mint 
amennyit bármelyik uralkodó alatt valaha is kaptak: szabad 
despota választ ás, szabad letelepedés az ország ama részein, 
ahol laktak és laknak, hajdúkiváltságok városaik számára, 
tisztjeik maguk közül valók lesznek, a sereg parancsnoka a 
despota lesz, a megyei tisztviselőket maguk választják, me
gyei követeiket az országgyűlésre meghívják, szabad keres
kedés az országban, háborítatlan vallásgyakorlás, az arra ér
demesek méltóság- és birtokadománya, és így tovább.

Valóságos társországi ranggal kormányozhatták volna te
hát a Tisza—iDráva közét, ha mellénk állnak. A fejedelem 
a későbbiekben is, valamennyi jelentősebb kuruc győzelem 
után küldött békeajánlatot a déli seregeknek, nem győzte 
hangoztatni, hogy most ugyan szorongatottságukban mindent 
ígérnek a császáriak, de a háború végeztével, mint már any- 
nyiszor a múltban is, újra csak szolgaságba vetik az enge
delmes kis népeket.

Megértettem később sok mindent a felsőbb körök politiká
jából, amelynek hullámai olyan váratlanul csaptak át a fe
jem fölött, de ennek a magyarázata már nem rám tartozik. 
Inkább saját sorsommal törődöm.

Mindenem, amim van, elmém, emlékeim, de még rozoga 
testem sebhelyei is attól az évtizedes láztól lüktetnek, abból 
táplálkoznak. Semmi sem volt olyan fájdalmasan nehéz szá
momra, sohasem égetett úgy a kín és a szégyen, mint amikor 
fegyvereinket és zászlóinkat eldobni kényszerültünk. Sokan 
azóta bölcsnek mondják Károlyi generálist, s nemzetmentőnek 
a szatmári békét, de hogy mit gondol az újra csak rabbá lett 
nép, azt legékesebben egy monda tolmácsolja, amelyet nem 
régen hallottam egy fuvarostól.

Eszerint Máj tény község határában, a szőlők között egy 
bő vizű és tiszta forrás volt, amelynél a kapások és arra 
járó utasok kedvükre felüdülést nyerhettek. Jó volt az a 
hűs víz, nagyon büszkék is voltak rá a majtényiak. Történt, 
hogy hadi sátrak lapultak a szőlőkben, a kurucok sátrai az 
egyik, a labancokéi a másik oldalon. Gyanús mozgást is 
lehetett látni: egyszer kuruc főtisztek lopakodtak át a laban
cokhoz, máskor császári generálisok látogatták meg a kuru- 
cokat. Hosszan pusmogtak a sátrak alatt, itt főzték ki az 
árulás ocsmány tervét a távollevő fejedelem ellen. Amikor 
a kuruc tisztek a megkötött egyezség után a sátorból kilép
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tek, inná akartak a forrásból, amely abban a pillanatban 
úgy elapadt, hogy azóta sáncs benne egy csepp víz sem. Mind 
egy szálág kiveszett onnan a szép, zöld fű is, mert árulók 
lába tapadta, nem is terem azóta semmi azon a mezőn, csak 
gyom és csalán. Ilyen ez a mi birodalmunk is, gyom és csa
lán.

Mostanában a szokottnál is tovább fenn vagyok, a kakasok 
rikoltozása még sokszor az árkusaim fölé görnyedve ér. Egé
szen rendszertelenül étkezem és alszom, gondozóm már a 
korholást is megunta, ott hagyja az ételt a konyhában, és 
eszem, amikor eszembe jut. Nemegyszer elalszom az asztalra 
borulva, s ha felébredek, folytatom az írást. Próbáltam már 
a jótanácsot megfogadva időben lefeküdni, de sehogyan sem 
tudtam elaludni, csak forgolódtam az ágyban, s ha végül el- 
szenderedtem, leizzadva, rémálmoktól gyötörten ébredtem. 
Néha egészen összemosódik ébrenlét és álom, észre sem 
veszem, amákor legyőz a fáradtság, szemem lecsukódik, s ha 
felébredek, sokáig tűnődöm, vajon tényleg aludtam-e, vagy 
csak elkalandozott az elmém. Egyre nehezebb szétválasztanom 
a valóságos emlékeket az álombeliektől, s amit egyszer le
írok, arról sem igen tudom eldönteni, valóban úgy volt-e, 
ahogyan a papíron áll. Pedig még adós vagyok küldetésem 
végső szakaszának leírásával, s ez a történet tiszta elmével is 
nehezen tolmácsolható.

A  minap ijesztő gondolat hasított belém. Hátha egész kül
detésem csak számtalan lidérces álmaim egyike, s sohasem 
küldött engem délre a fejedelem?! Hiszen akármennyit fá
radoztam, később sohasem sikerült nyomára jutnom semmi
féle bizonyítéknak. Érdeklődtem a parancsnoki kancelláriák 
írnokaitól, mind csak a fejüket csóválták, nem is hallottak 
ilyen levélről. Egyszer még parancsnokomat, Károlyi gene
rálist is bátorkodtam megszólítaná ebben az ügyben, de cso
dálkozva ingatta a fejét, s nem mertem tovább kérdezős
ködni. Bucsay Gáspárral többet nem találkoztam, s végül is 
ő volt az egyetlen ember, aki megbízásomról értesített. Lehet, 
hogy más nem is tudhatott róla, mert ő fundálta ki az egész 
vállalkozást saját szakállára? Ha sikerül, dicsőségére válik, 
ha nem, semmit sem veszít; egy zöldfülű írnokot a sok 
közül, néhány kísérőt, pár aranyat. . .  Fel sem tűnik a sok 
elszámolás, kiadás között. Azt azért még ő sem tudhatta, 
hogy ilyen gyorsan délre fordul a sereg. Merész elképzelés, 
de sem igaz voltát, sem pedig hamisságát nem tudom ellenő
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rizni. Mindenkori álmom, hogy a fejedelemmel magával ta
lálkozhassak, nem valósult meg soha, így örökre elveszett 
a bizonyosság reménye is.

Semmi sem biztos.

Megint nádasokkal álmodtam.
Előttem engedelmesen szétnyílt a nád, lábam alatt gyakran 

megsüppedt a talaj, és víz buggyant fel belőle. A vízimada
rak sem rebbentek fel a szokásos rikoltozással, riadt szárny
csattogással j öttünkre, inkább talán halkabbra fogták meg
szokott zsivajukat, mintha vigyázni akarnának rám. Hátra
néztem: ameddig a zegzugos ösvényen visszaláttam, lehor- 
gasztott fejjel emberek jöttek utánam, furcsa batyukat vagy 
ijedt gyermekeket cipeltek. Meglepődtem, eddig nem vettem 
őket észre. Habozás nélkül követtek, nyilván én vezettem 
őket valahová. Sokáig mentünk, a rengetegnek sehogyan sem 
akart vége szakadni, pedig hallottam a mögöttem haladók 
zihálásából, hogy elfáradt a népem. Fűzfák koronáját láttam 
elöl, a nád fölött, rámutattam, és valamit mondtam mély, 
dörmögő hangon a mögöttem csörtetőnek, s ő továbbadta a 
sorban. Ettől erőre kaptak, s hamarosan kiértünk a folyóra, 
összegyűltünk, s számba vettem mind az asszonyokat és 
férfiakat. Tekintetükkel mind belém kapaszkodtak, s tehe
tetlenül álltam közöttük, én is fáztam, éhes voltam és fáradt, 
éppen úgy, mint ők.

Féltek a víztől, pedig át kellett jutnunk a bozótos szigetre, 
amely ott sötétlett előttünk az alkonyaiban. A gázlóhoz ve
zettem őket, s hol parancsolva, hol könyörögve próbáltam 
rávenni a csökönyösöket, hogy a folyóba merészkedjenek. 
Néhány asszony segített rajtam, övükbe tűzték szoknyájukat, 
és fehéren világító combjaikkal mutatták az utat, s akkor 
megindult elszánt némaságban az egész menet, mind az öre
gek és betegek, de még a várandós anyák is, domborodó 
hasukkal, elszántan jöttek utánam. A víz egyre mélyült, már 
a mellkasomig ért, s a sziget fekete tömege még mindig 
valahol elöl sötétlett, mintha menekült volna előlünk. Hátra
tekintettem: jöttek mind csendesen, pedig azt ígértem nekik, 
még övig sem kell vízbe merülniük, s nem téveszthettem el 
a gázlót, pontosan itt kell lennie, s a szigetre is át kellett 
volna már érnünk, sohasem vol't ilyen messze, az lehetetlen, 
hogy ilyen messze legyen. Feljött a hold, fénypásztája éppen 
kirajzolta utunkat a homoknyelvig, megpróbáltam gyorsab
ban haladni, de a vastag darócruha elnehezedett rajtam a
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víztől, rátapadt a lábamra, és éreztem, hogy talpam alatt 
süllyed az iszap, lassuló mozdulataim alig tudtak már kisza
badítani, egyre nehezebben rángattam ki a lábamat, s míg 
az egyiket kihúztam, a másikat máris húzta lefelé a sár. 
Megfordultam, mielőtt egészen elborított a víz, és utolsó 
lélegzetemet is belém fojtotta a döbbenet. Jöttek utánam, 
némán, mint eddig, vállukig, majd szájukig ért a víz, de nem 
álltak meg, továbbléptek, s eltűntek egészen a szurokszínű 
felszín alatt, csak szétfutó gyűrűk maradtak az elmerülő 
csapzott fejek után, csak a nyakban ülő gyerekek látszottak 
még egy darabig, s elnyelte lassan őket is a folyó. Lábam 
kiszabadult az iszapból, és sodorni kezdett az ár, távolodtam 
tőlük, de még soikáig láttam őket a holdfényben, ahogyan 
türelmesen várnak a parton, hogy vízbe léphessenek, s a 
menet eleje a fekete semmibe vész. Láttam, hogy a sziget 
nem volt ott! A fűzfák, a fekete tömeg a másik part volt, 
elvitte a folyó a homokzátonyt, amely emberemlékezet óta 
azon a helyen húzódott, s nyilván másik helyen rakta le, s 
üvöltöttem tehetetlenül, ahogyan a torkomon kifért.

Saját rémisztő kiáltozásomra ébredtem, s kalimpáló szív
vel kapkodtam a borosfiaskó után. Egy darabig még ébren 
is magam előtt láttam álmom szörnyű képeit, s percekig tar
tott, amíg valamennyire lenyugodtam.

— Pedig ott volt a sziget!
Olyan biztos voltam ebben így, ébren is, mint amilyen 

valóságos volt álombéli rémületem. Határozottan emlékszem 
a gázlóhoz vezető rejtett ösvényre, a sűrű fűzfabokrokra, az 
esőtől szétmosott egykori tűzhelyre. Mintha öröktől fogva 
emlékeznék e tájra. Emlékezem a menetet vezető férfira is, 
ón voltam, és mégsem én. Magasabb, szikárabb volt nálam, 
vonásai is idegenek, de belül ugyanez a hév fűtötte, mint 
engem küldetésem idején. Biztosan nekii is küldetése volt, 
meg akarta menteni az utána vonuló, ártatlan üldözötteket. 
Nem sikerült, neki sem, nekem sem. Hiszen én is ezt akar
tam egyikor.

Nem tudom, ő mikor élt, úgy érzem, sok-sok nemzedék 
választ el bennünket, de ugyanaz a föld táplált, ugyanaz a 
folyó itatott mindkettőnket. Álmaim, amelyek egész életem
ben kísértek, lassan értelmet kapnak: mind e távoli férfi 
köré csoportosulnak, életem mintha durva ismétlése volna az 
övének, talán az idők folytonosságára akar emlékeztetni va
laki vagy valami. Latán szavak, egész mondatok bukkannak
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fel elmémben, éppen úgy, mint gyermekkoromban, de most 
már meg tudom fejtenli az értelmüket. Az ő szavai.

Átok jár ezen a földön. De nem Istentől s nem a Gonosz
tól eredő: ember teremtette átok. Ember dolga az is, hogy 
küzdjön ellene. Az évszázadok elsuhannak, de az embernek 
ez marad az egyetlen feladata.

(Megértettem az üzenetet, s ebből tudom, közel már a 
halál. Nem félek tőle, találkoztam vele épipen elégszer, közel
sége mindössze arra ösztökél, hogy igyekezzek befejezni fel
jegyzéseimet. Készülök a nagy útra, de él bennem a homályos 
sejtés, hogy még nincs vége. Nem hagyom magam nyugta
lanítani, kiérdemeltem a pihenést, a mostanitól talán nyu- 
godtabbat is, úgy fogok elmenni, hogy észre sem veszik. 
Ugyan kinek fog hiányozni egy bolondos vénember?

Virradt, amikor először megálltam pihenni. Szomjas voltam, 
és a lóról lefordulva egyenesen a folyóhoz siettem. Térdig 
gázoltam bele, tenyeremmel először arcomba csaptam a vizet, 
s nyitott szájjal kortyoltam is belőle, öklendezve köptem ki 
az émelyítően bűzös, meleg vizet, s undorodva törölgettem 
köpenyem ujjával a képemet. Hiábavaló volt a törülközés, 
mert a víz egyenesen zsíros volt a töméntelen rothadó hal
tetemtől, amelyeket csak most, az erősödő reggeli fényben 
láttam meg magam körül. Mocskosán kecmeregtem ki a 
partra, és eldőltem a suhásban. A lovam sem akart inni a 
vízből, inkább a harmatos csatakot válogatta a közeli lapos
ban.

A nap percek alatt a füzes fölé emelkedett, s máris olyan 
melegen sütött, hogy a szomjúság újra kínozná kezdett. A 
döglött halak gőzölögtek, a környező mocsarak is egyre le
helték áporodott 'párájukat, lélegezni is alig lehetett az enyé
szet e vigasztalan tartományában. Felcihelődtem a lóra, és 
a füzesen átvágó ösvényre tértem. Hamarosan füstött láttam, 
utána meg tanyát, s a ház körül mozgolódó embereket. A 
szomjúság erősebb volt az óvatosságnál, elszántan feléjük 
tartottam. Most megint megcsapott a rettenetes halbűz, s 
ahogy közeledtem, egyre erősebb lett. Halhasító tanyára té
vedtem.

Náddal fedett kunyhók között hosszú, kecskelábú asztalo
kon fiatal lányok tisztogatták, hasították a halakat. Egy 
nyitott pajtában nagy kádak 4és régi ladikok sorakoztak, 
azokba dobálták őket sózás végett. A nádtetők alatt min
denféle halak száradtak, onnan terjengett a bűz.
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Vizet kértem, és adtak is, kilétem felől nem érdeklődtek, 
inkább a készülő háborúról szerettek volna minél többet tud
ni, főleg hogy merre vonul majd a had, útjába esik-e a 
tanya. A halászmester maga mellé ültetett, és úgy faggatott, 
aggodalmas figyelemmel 'leste minden szavamat. Csak ami
kor kínomban olyan megnyugtató véleményt nyögtem ki
— nem sok meggyőződéssel —, hogy szerintem nem fognak 
a lovasok a nádban, "füzesekben bujkálni, mert sietnek le, 
délre, a visszahúzódó ellenség után, akkor engedett föl egy 
kicsit, és szólt a halsütő asszonyoknak, hogy hozzanak nekem 
meleg ételt. Akármilyen éhes vol'tam, s bármilyen ízletes volt 
az ecetes hal, az ^émelyítő szagok elvették az étvágyamat.

Az erővel evésnek tulajdonítottam, hogy amikor egy vi
szonylag hűvös nádkunyhóban lepihentem, az áhított álom 
helyett a hideglelés 'jött rám, s csakhamar úgy rázott a nya
valya, hogy alig tudtam kitámolyogni az egyszeriben kívá
natos napsütésre. Lekuporodtam a homokba, és kezemet-lába- 
mat összehúzva rázkódtam, még a fogam is csattogott belé. 
Nem voltam egyedül. Az egész tanyán lelassult a munka, 
sokan a hálóvackukra húzódtak, néhányan kiültek a napra, 
mint én, ott vacogtak. Egy tizenkét év körüli gyerek kupo
rodott mellém, és leplezetlen kíváncsisággal nézegetett. Főleg 
a kardom érdekelte, s figyelembe sem vette nyöszörgésemet, 
reszkető ajkamat.

— Engem tegnap fogott, ma nyugtom van tőle — jegyezte 
meg mintegy mellékesen, és végigtapogatta a ruhámat.

Ügy látszik, a halászmestert is tegnap fogta a hideg, mert 
most istentelen káromkodással 'járta végig az áztatókádakat 
és a hasítóasztalokat. Nem értettem, miért ordítozik, mi
közben a legtöbben nagyon rosszul érezhették magukat, pél
dának okáért én azt hittem, sohasem kelek fel a homokból. 
A láz azonban, ahogyan jött, el is múlt, lassan magamhoz 
tértem. A gyerek még mindig mellettem ült, elküldtem ví
zért, de nem jött vissza, mert útközén befogták halat hor
dani. Egyszerre elviselhetetlennek éreztem a hőséget, árnyék 
után kellett néznem. A többiek már el is felejtették a hideg
lelést, futkostak a dolguk után, mintha mi sem történt volna. 
A halászmester még hangosabban káromkodott, mint az előbb, 
s hajtotta a legényeket az otromba vesszőkosarakkal a Tisza 
felé. Később értettem meg, mi történik: ha a hajnalban 
kifogott halat nem sikerül mind besózni, mielőtt a munkáso
kat elfogja a hideglelés, akkor a maradékra rájön a hőség, s
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a könnyen romló halhús megbüdösödik. Ilyenkor az egész 
értékes zsákmányt viiszik le a Tiszára. . .  Az egész folyón 
késélnyi vastagságban úszott a halzsír, mert a rothadó tete
mekből k'iolvasztotta a nap.

Tehetetlen hevertem a nádkunyhóban késő délutánig. Köz
ben a gyerektől megtudtam, hogy a láz mindig ugyanabban 
a reggeli órában jön, két-három naponként, kinek hogy. A 
tanyán kivétel nélkül mindenki szenvedett tőle, s akárkivel 
beszéltem, mind másféle orvosságot ajánlott. A gyerek sze
rint a legbiztosabb módja a hideglelés elriasztásának, ha a 
szabad kémény alá kocsikereket gurítanak, és onnan a ké
ménybe kiabálva kell a hideget a pokolnak ajánlani. Az 
egyik halhasító asszony bizalmasan megsúgta, hogy ezerjó
füvet kell nyersen leáztatni, s abból a hideglelés előtti há
rom órával három kanállal bevenni. Egy másik lány kutya- 
tejből ajánlott három cseppet egy kanál vízbe, a harmadik 
pedig ennél is különösebb szerre esküdött: a bolhát tűre kell 
tűzni, és kilenc szem búzát visszafelé olvasni vele. Ezután 
a bolhát és a búzaszemeket le kell önteni vízzel, a vizet le
szűrni, s ha a hideglelős azt megissza, elmúlik róla a nya
valya. Köszöntem szépen a jó tanácsokat, de úgy láttam, ráz 
ott a hideg kéménybekiált ót és bolhatűzögetőt egyaránt, nem 
sokat használ a mesterkedésük.

Viszonylag pihenten, útra való utasításokkal és sózott hal
lal ellátva indulhattam tovább. A nagy lápok és tavak kö
zött bujkáló ösvényeken messzire elkerültem Szeged váro
sát, nehogy idő előtt feltartóztassanak. A határőrök nagy csa
patokat tartottak ugyan ott, és tisztjeik is sűrűn megfordul
tak a falak között, de a hatalom egészen a császári pa
rancsnok, Globitz kezében volt, nem kockáztathattam meg, 
hogy ott elfogjanak. A halászoktól megtudtam, hogy a napok
ban több kuruc kémet, sőt az őket támogató polgárok közül 
is néhányat kivégeztek a városban, és szigorúan ellenőriznek 
minden idegent. Oda esztelenség lett volna bemenni.

A tanyán azt is tudni vélték, hogy a fejedelem egész sere
gével megindult Soltról Baja felé, s az alvajda ellenállás nél
kül visszavonult délre. Ez elég nagy baj volt nekem, mert 
ilyenformán hiába kerültem akkorát Szegedig, s ezek után 
is a viszonylag biztonságos, Bajáig vezető út helyett a hosz- 
szú és bizonytalan bácsi irányt kellett választanom. Messze 
van Szeged Bácstól, és végig ellenséges területen, sőt most 
már hadszíntéren kellett haladnom. Elhatároztam, hogy amíg
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csak lehet, követem a Tisza nádasainak és füzeseinek irá
nyát, s majd csak lejj eb fordulok nyugiatnak, a nyílt és véd
telen puszták felé.

Megint hajnalodott. Kis tavacska partján poroszkáltam, s 
jó lett volna tudni, hol vagyok, mennyit haladtam az éjjel. 
A tó másik oldalán megmozdult a nád, lovasok árnyai vál
tak el a sötét tömegtől, s igyekeztek elébem vágni. Vágtára 
fogtam a.lovam, hogy hamarabb érjek át a tavon, mint ők, 
s belevetettem magam az ismeretlen rengetegbe, ahol az ed
dig követett ösvény folytatását sejtettem. Az erdőben meg 
sötét volt, rábíztam magam a ló ösztönére, s csak azon igye
keztem, hogy nyeregben maradjak. Ágak csapódtak az arcom
ba, nagyokat huppantunk az ördög szántotta úton, de Isten 
szeme mégis rajtam lehetett, mert nem buktam fel, lovam 
se törte lábát, pedig százszor is alkalma lett volna rá. Közel
ről hallottam az üldözők zaját, de nem értek utol, nyilván 
nem vállalkoztak ilyen vakmerő vágtára egyetlen gyanús ide
genért. Még vadabb száguldásra ösztökéltem szegény lova
mat, csak így nyerhettem egérutat, mert ha nyílt terepre 
érünk, minden bizonnyal utolérnek. Szerencsém volt, az erdő 
után ligetes, mocsaras rét következett, tele mindenféle sötét 
zuggal, szertefutó ösvényekkel és vadvizekkel — nincs em
ber, aki ilyen helyen kiismeri magát a félhomályban. Egy 
pillanatnyi habozás nélkül vágtattam tovább a bokrok közé, 
majd oldalra rántottam a kantárt, s utat, ösvényt nem ke
resve, folytonos irányváltoztatással igyekeztem egyre mesz- 
szebb kerülni. Egy idő után nem hallottam már az üldözőket 
mögöttem, s leszállva a lóról, gyalog osontam tovább, min
dig a ligetek sötét árnyékában járva, néha combig merülve 
a bűzös ingoványba. Ügy tűnt, megmenekültem, de végle
gesen elvesztem a kiismerhetetlen rengetegben, s csak vaktá
ban haladtam tovább. Még mindig nem volt egészen világos, 
amikor újra egy ösvényfélére akadtam, s már majdnem ki
mozdultam a rejtekemből, amikor meghallottam üldözőim ló
dobogását. Két hajdúforma fegyveres vágtatott el előttem, 
úgy látszik, szétszóródtak a keresésemre. Óvatosan lóra ül
tem, és csendesen elügettem az ellenkező irányba. Szorongva 
figyeltem minden neszre, s görcsösen kapaszkodtam legújabb 
szerzeményembe, egy hosszú, német kard markolatába. Ke
leten már vöröslött az ég, így újra biztonsággal fordultam 
dél felé.
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Azonban fellélegezni is alig volt időm, mert mögöttem újra 
meghallottam az átkos lódobogást, s vadul hajszolni kezd
tem én is szegény hátasomat. Újrakezdődött a vad rohanás, 
az ágak csapódása, cafatokban szakadt le rólam a ruha, az 
arcom is sajgott a sok tépéstől, csikarástól. Hiába, lovam 
nem bírta a tempót, éreztem, hogy lankad, azok ott hátul 
meg mintha egyre veszettebbül száguldanának, már-már utol
érnek. Az első alkalmas helyen félrerúgattam, s levetettem 
magam a nyeregből. A ló továbbügetett, de még láttam, hogy 
lassít, és odább talán megállt a bokrosban. A földre lapul
tam, mert hatalmas robajjal éppen kiért az erdőből négy-öt 
hajdú, s mint akiket az ördög kerget, mánis szanaszét futot
tak a csalátosban. Egy pillanatig nem értettem: inkább mene
külőkre hasonlítottak, mint üldözőkre, s ez be is bizonyoso
dott, mert már hallottam is az újabb patazajt. Tizen vala
hány lovas vált kii az erdőből, s fegyelmezett csapatok
ban, mintegy parancsszóra szétnyargaltak a mezőn. Továbbra 
sem mozdulhattam, mert az erdőből újabb két lovas buk
kant fel, s ezeknek nem volt sietős, hosszasan vizsgálgatták a 
nyomokat. A felbukkanó nap tar koponyákon csillant.

— Törökök!
Már eddig is alig tudtam lélegzetet venni az izgatott

ságtól, de ettől a felismeréstől egyenesen remegni kezdett a 
térdem, és egy percre letaglózott a vakrémület. Törökök .. . 
Honnan? Miért? Ügy élt bennem gyermekkorom minden 
félelme népünk e rettegett ellenségével szemben, úgy belém 
nevelték, agyamba vésték a velük kapcsolatos rémségeket, 
hogy szinte megbénultam.

Egyikük éppen az ón lovam nyomára figyelt fel, gyakorlott 
nyomolvasó lehetett, megállt azon a helyen, ahol leugrot
tam a nyeregből, s készenlétbe helyezett puskával egyenesen 
a bokor felé indult, ahol lapultam. Dermedtségem végre fel
engedett, s egy macska nesztelenségével kúsztam hátrább, 
éppen a bokor másik oldalára, ahol a török megállt. Egyet
len pillanatom volt, amíg gyakorlottan pásztázó szeme rám 
villant, a másikat, amikor meghúzza a ravaszt, már nem vár
hattam meg. Elszánt ugrással mellette termettem, s teljes 
erőmből mellbe vágtam a nagy, német karddal, ettől felor
dított, s kiejtette kezéből a puskát, de még egyet rá kel
lett sújtanom, amíg lefordult a nyeregből. Máig hihetetlen 
előttem, hogy remegő térdem ellenére még síikerült elkap
nom a ló kantárszárát, kiakasztanom a török csizmáját a 
kengyelvasból, s mire a távolabb bóklászó társa a kiáltásra
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odavágtatott, már én ültem a nyeregben, s abban a pilla
natban fordultak is neki a vakvilágnak. Még hallottam, ami
kor a török elsütötte a puskáját, talán a golyó fütyülése is 
eljutott a tudatomig, ma már nem emlékszem. Kezdődött 
újra a hajsza, nem is számolom, hányadízben, alig volt már 
lényeges, ki üldöz, és miért.

Négy-öt török verődött össze mögöttem, lövöldöztek, kiál
toztak, kerítettek, lemaradtak, majd újra felbukkantak va
lahonnan. Az erős török ló, érezvén hátán az idegen lovast, 
eszeveszetten csörtetett árkon-bokron keresztül, de ha enge
delmesebb, akkor sem tudtam volna jobb irányt szabná féke
vesztett rohanásának.

Ámokfutássá vált végleg az utam.
Valahol a törökök lemaradtak, széles pusztaságra értem, 

s most elszántan nyugat felé vettem az irányt. Már csak 
Isten vezethetett, s rá is bíztam magam egészen. Tornyot 
láttam, arra, tartottam, ha délibáb volt: újat kerestem, ha 
igazi volt: időben elkerültem. A nagy pusztát még arrafelé 
is erdők, nádasok szakították meg, a Tisza távoli kalandozá
sainak nyomai. Egy idő után újra paták dobogását hallottam 
magam mögött, hátra se néztem, csak megsarkantyúztam a 
csodálnivalóan szívós és egyre kezesebb török lovat, s nem 
lassítottam, amíg helyre nem állt a puszta megnyugtató 
csendje.

Esteledett. Elaludtam, csaknem kifordultam a nyeregből, 
de a dac az ellenséges világgal szemben tompa megszállott
sággá aszott bennem, s a fáradtsággal keveredve hol öntu
datlan bódultságba ejtett, hol pedig dühös elszántsággal haj
szolt előre, egyre messzebb, egyre fenyegetőbb tájak felé.

A  nap már régen lement, de nem borult a tájra áldott 
nyugalmat hozó sötétség, vörös volt környes-körül az ég, 
mintha az utolsó ítélet vészterhes órájára készült volna a 
puszta. Égő falvak, tanyák és karámok világítottak, vissz
fényük elnyomta a csillagokat. Forró volt a levegő, s vágta 
közben hol felerősödött, hol pedig gyengébben érződött az 
üszők, a pusztulás szaga. Már nem törődtem semmiféle 
lovassal, pedig paták tompa dobogásától, fegyverzörgéstől, 
sikolyoktól volt hangos az éjszaka. Toronyiránt ügettem át 
a nagy pusztaságon, nem kerülgetve sem hadat, sem mene
külők fejvesztett sokaságát, ügettem a félhomályban, égő 
templomok fáklyafényében, s nem hallottam a kiáltást, ha 
kiáltott valaki, s elrobogtam mellette, ha utamba állt bárki. 
Nem is tartóztattak, azt hiszem: a végzet néma lovasa vágtat
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így keresztül a pusztuló, lángoló vidéken, nem nézve se 
jobbra, se balra, csak robog a sötétben, nyílegyenesen.

Nem tudok felidézni agyamban egyetlen gondolatot sem, 
egyetlen érzést, valóságos látványt abból az éjszakából. Föl
döntúli erő röpítette alattam a lovat annyi mérföldön át, 
s az tartott engem is végig a nyeregben. Azóta csak csú- 
szom-mászom a földön akármilyen, bármikor eltaposható 
féreg módjára, de akkor suhantam a puszta fölött, mint az 
ősök lelke, s máig sem tanultam meg rettegve becsülni sem 
az időt, sem a távolságot, amelyeket pedig annyira félnek a 
halandók.

A széles mezők után újra megjelentek a nádasok. De 
micsoda nádasok! Tomboló tűzfalként állták utamat, már 
messziről pörkölt a leheletük, s vörös csíkokként messze 
szállt róluk a zsarátnok. Valóságos tűzeső zuhogott valódi, 
tobzódó, ördögi (lovasokra. A paták zaja egy pillanatra sem 
csillapodott, kisebb-nagyobb csoportok nyargaltak fel s alá, 
összecsaptak rettentő robajjal: csörögtek a kardok, pukkan
tak a puskák és pisztolyok, szétváltak és elvágtattak megint, 
újak jöttek, gyerekeket cipelő, fehér inges asszonyok futot
tak előttük, azokat mind levágták, másik csapat rontott elő, 
az előzőt mind levágta, bekerítette őket egészen a tűz, ágas
kodtak a lovak, fetrengtek és üvöltöttek a lovasok a zúgó 
lángokban, és sötét, füstölgő kupacok maradtak utánuk, ami
kor a nád leégett.

Elbeszélésemet talán harmadik személyben kellene folytat
nom, hiszen csak kívülről tudom látni azt az üveges szemű, 
rongyos, kormos megszállottat, aki ügyet sem vetve a véres 
forgatagra, keresztülnyargal e hihetetlen látomáson. Megtör
tént pedig: mások is mondják, olyanok, akik számon tartot
ták a fegyvercsörgetők mundérját, s ölnii voltak ott maguk 
is. Nem ez volt az első verejtékben és vérben úszó pokolbéli 
éjszakájuk, és sokuknak mesze volt még akkor az utolsó.

Hajnal nem volt, csak felkelt a nap, és megsápadtak a tü
zek. Égig gomolygott a fekete füst, s hamu hullott belőle, 
még akkor is, amikor messze magam mögött hagytam a csa
tateret. Ismét déli irányba tartottam, s már láttam a tornyo
kat, amikor a lovam váratlanul összerogyott. Elnehezült tag
jaimmal nem tudtam időben lehenteredni, az egyik lábamra 
rádőlt a súlyos, tehetetlen test, s úgy éreztem, megannyi 
darabra zúzta a csontom. /Kis időre talán elájultam, vagy 
elaludtam, s csak hosszas kínlódás után tudtam a tetem alól 
kiszabadulni.
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Karnyújtásnyira volt tőlem a vár, legalábbis 'így láttam 
gyakori pihenőim félig öntudatlan állapotában, s újra feltá- 
pászkodtam, vonszoltam agyongyötört testemet a falak felé. 
A tornyok azonban imbolyogni látszottak a tomboló napsü
tésben, szertefoszlottak, majd újra megjelentek odafönn az 
égen, valahogyan ferdén megdőlve, mint mesebeli városok 
üvegbástyái a sivatagban vándorlók látomásaiban. Állt a le
vegő a Duna gőzölgő posványái felett, és hiába fújtattam zi
hálva, fuldokoltam a fokozódó hőségben. Megszánt azonban 
az Isten, vagy inkább a Gonosz, és rám küldte újból a hideg
lelést. Most a hideg verejték gyöngyözött a homlokomon, pisz
kosfehér csíkokat húzott füstös ábrázatomon, s keserűn, 
szennyesen csörgött a szám szegletébe, de kiköpni nem lehe
tett, ragadós száraz volt a nyelvem.

A nyelv pedig egyébként csupa szépet és jót szokott jelen
teni: evést, ivást, bódító ízeket, de szép szavakat, értelemnek 
tetsző, nagy gondolatokat, cirógató vallomásokat is.

Ott akkor nem jelentett ennyi mindent. Messze volt a meg
szólalás esélye akár Isten, akár ember előtt, de a kegyetlen 
tájnak sem lehetett semmit mondani. Lehetett-e valamikor? 
A rónák és vizek saját nyelvükön hallgatnak, s nekem is 
csak egy nyelven volt: dagadt, ragadós, lepedékes húsdarab, 
amely fájdalmas nyellőmozdulattal válik el a rapacsos száj
padlástól, s szárazon tapad a sípoló, siipákoló torok elé. Csak 
egyet akart a nyelv: ;vizet — hűvös, tiszta, iható vizet e 
nyelvtelen és majdnem embertelen vadonban.

Kihűlt tagjaimat vonszolva továbbimbolyogtam a tornyok 
felé. Nem akartam én oda bemenni, Fluck császári ezredes
sel ugyan mi beszédem lehetett volna, portyázó közvitézre 
vártam a falak körül. A hideg egészen levett a lábamról, 
s amikor megláttam őket, inteni is alig volt erőm, csak 
leroskadtam, és vártam, hogy szóljanak, vagy megöljenek. 
Nem öltek meg, vizet is adtak, s így már ki tudtam nyögni, 
hogy titkos üzenetem van az alvajda számára. Aggodalma
san tekingettek a füstben gomolygó láthatár felé, s nagyon 
vigyáztak rám, borral, ecettel itattak, sajttal kínáltak, hogy 
életre térjek. Nyilván kémüknek gondoltak, s hogy fontos 
híreim enyhülést hozhatnak szorongatott helyzetükre. Ezt gon
dolhatta az alvajda is, mert amint állni tudtam, már előtte 
álltam.

Füst volt már akkor is? Vagy csak később borult lángba 
minden, s később kezdődött a nagy rohangálás, fegyvercsör
gés, lónyerítés? Kuruc lovasok nyargalása, tüzes fáklyák sur
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rogó röppenése adta a hangulati aláfestést beszédemhez már 
akkor is?

Itt a levél, egy félholt eszelős nyújtja át a megfelelő meg
tört ábrázattal. Benne volt abban minden, .most is benne van 
a Tiszában, folyik a tiszta vérrel együtt, és azóta egyesült 
már az a Dunánál kiöntött vérrel, és ebből is mindenféle 
következik: szándék, ajánlat, szövetség, béke, fényes ígére
tek. Mondjam el szóban is? Ügysem itt dől el az ítélet, csak 
éppen nekünk itt még meg kell üdvözölnünk néhányuriknak, 
néhány ezrünknek, mert most már nehéz lenne abbahagyni.

Nem baj, küldünk majd máskor is egymásnak ilyen leve
leket: Tisza-vizeset. Mert ugye, sosem volt mindegy senkinek, 
hogy a vizecske mit csinál, apad-e vagy árad? Pedig mást 
sem tud: apad vagy árad. Ehhez képest mégis mindig sem
miség volt mindaz, amit mi tudunk.

A  kuruc felcserek felszedtek valahol, s beraktak a sorba, 
a többi fekvő közié. Éppen csak felnéztem, nyeltem a vízből, 
amit adtak, s máris újra elaludtam. Mire felébredtem, oly 
nagy volt a csend, hogy nem is hittem, hogy az élők lármás 
világában virradtam fel. Aztán megláttam a kicsit még füs
tölgő, kiégett várat. A had már régen elvonult, csak a bete
gek és őrzőik maradtak az elcsendesült vidéken. Csata nem 
volt, csak elszórt csatározások, a seregek gyors ütemben ha
ladtak lefelé.

Kaptam egy jókora vágást a fülem mögé, nyilván karddal 
suhintott oda valaki, csak úgy, futtában, mellékesen. Most 
is szépen látszik a helye — legtartósabb emlékemnek bi
zonyult.

Most már csak azt kellene megírnom, hogy hogyan és 
mikor haltam meg, és ki volt ott a temetésemen. Kár lenne 
ezzel bárki írástudónak utólag fáradoznia, mert nem lehet 
már messze az a nap a maitól és biztosan egészen olyan 
lesz, mint a mai. Itt ülök majd, vagy fekszem, és az öreg 
cseléden kívül senki sem kísér el a temetésemre. A pénzt már 
jókor félretettem rá, talán marad belőle hűséges szolgálata
iért néhány garas neki magának is.

(1985)
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