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Első fejezet 

 

A RÁKÓCZI-LÁDIKA 

 

 

1. 

 

 

Amikor az első kiáltás hallatán Eke Mihály kiugrott a viskó ajtaja elé, lenn a 

piactéren, ahol a Fő utca az alsó sorba torkollt, már égnek csapott valamelyik 

zsúpfedél lángja. Hátborzongató volt az a kiáltás, olyan emberé, mint akit éppen 

lándzsával vagy szuronnyal nyársalnak fel. S a nyomában vijjogó asszonyi 

jajveszékelés, gyerekek sikongása, állatok bőgése, nyerítése, bégetése, visítása és 

katonák vad, részeg ordítozása harsant fel az alkonyatban. 

Miska az ólak felől szaladt apja után az útfélre.  

– Édesapám!… Édesapám!… Már megint?! 

Mert alig múlt egy hete, hogy a parasztfölkelés leverésére küldött hadak 

legalja, a rácokból és gyülevész magyarokból toborzott lovas nép: Mihályi Pál 

Deák labanc kolonellus huszárezrede már lecsapott egyszer Tarcalra, hogy 

felprédálja a nehány száz lakosú mezővárost. Megtorlás címén persze, minthogy 

a tarcali szőlőkapások vagy tizennyolc nap előtt, Tokaji Ferenc kuruc hadnagy 

első hívására mind odahagyták a robotot, s valahányan csak voltak, felesküdtek a 

számkivetésben várakozó Thököly Imre kuruc fejedelem lobogójára. 

Azazhogy… mégsem valamennyien. Mert íme, itthon maradt Eke Mihály is, 

aki most ott állt ajtaja előtt, s a lehajló útra kémlelt, honnét e pillanatban 

bukkantak fel az első menekülők: Öreg Kapás Márton az idősebbik leányával s a 

hajadon unokájával, aki – no nézd csak – majd egészen pőre! 

– Fusson, aki tud! – zihálta Öreg Kapás, ahogy elfulladó lélegzetétől csak 

tellett. – Harácsolják a holmit, hajtják a barmot, vetkeztetik a fehérnépet! 

– Gyújtják a házat! – kiáltotta a nyomukban futó Szila János. Egyre több 

halálra riadt menekülő rohant el Eke Mihály előtt. Volt, aki a Tisza berkei felé, 

mások a szőlődomboknak, megint mások a templomba. 

– Nem labancok ezek, hé! – harsogta egy hang, tán Babócsay uram, a 

nótárius. – Hanem a herceg Vaudemont generális német ármádiája! Éppen azé, 

aki elébe hódoló küldöttségben mentünk a reggel Zombor falváig! 

– No, ennyit ér, ha az ember hódolgat e nadályoknak! – hallatszott futtában 

egy másik hang. – Láthatja most, nótárius uram! 

– Édesapám! – rázta meg Miska az apja kezét. – Fussunk mi is! 

– Nekem nincs miért – felelte nyugodtan Eke Mihály. – Én nem álltam be 

kurucnak, sem a Thököly nevére, sem az ifjú Rákócziéra. Semmi sincs a 

rovásomon… 



–  Honnét tudják azt ezek? – kérdezte rimánkodó hangon a gyerek. 

– Onnét, hogy itt vagyok, s nem Tokaji Ferenc alatt Tokajban, sem Szalontay 

vezérlete alatt Sárospatakon… 

– De édesapám, az asszonynép sincs ott, mégis bántják!… 

– Azoknak a férjük vagy apjuk van ott – felelte konokul Eke Mihály. 

Miskának e szóra nagyot dobbant a szíve. Csak tán nem esik baja Kolompos 

Ilonkának is? Merthogy annak az apja a fölkelés első hírére legott a 

szomszédságra bízta leányát, arra meg a két apró testvérkéjét, maga pedig elment 

a fölkelők seregébe. De hát csak nem bántanának egy tizenegy éves leánykát? – 

gondolta riadtan Miska, és megvacogott a foga. 

– Édesapám! Átszaladok Kolomposékhoz – szólt fel apjához remegő hangon. 

– Ne szaladj sehova! – válaszolta foghegyről Eke Mihály. Miska úgy érezte, 

mindjárt kibuggyan a könnye. Legkedvesebb pajtása volt a nála egy esztendővel 

fiatalabb leányka. Attól melegedtek úgy össze, hogy mindkettejük anyját 

egyszerre vitte el a himlő, s együtt gondozta őket Bora ángyi, mígnem maga is 

meghalt. 

Most már csapatosan futottak a jajveszékelők a nádas felé. S mind félig vagy 

egészen mezítelenül. Némelyük véres, bezúzott fővel, kékre vert háttal. A naptól 

aligha lehetett volna látni sebeiket, mert az alkonyatot szinte percek alatt a 

legmélyebb éjszakára váltották az égen összetorlódó viharfelhők, de odalenn már 

a harmadik nádtetőt gyújtották fel a martalócok, hogy világítsanak maguknak. A 

nép kunyhóit használták lámpásokul gaztetteikhez, s e máglyányi lámpások az 

eget s a földet, majd egész Tarcalt bevilágították. 

A vad lárma gyorsan közeledett Ekéék felé. Bősz üvöltések, muskéták 

durrogása, kelepcébe került asszonyok, leányok sikongása, ablaküvegek 

csörrenése, viskóajtók roppanása, boroshordók gördülése, égő nádfedelek 

pattogása – mert egyre idébb lobbant fel egy-egy háztető. És rekedt, csúfondáros 

röhögések, csukló, részeg káromkodások három nyelven, mivel Vaudemont 

herceg dandárában a németeken kívül rác és labanc zsoldosgyülevész is szolgált. 

–  A templomba! A templomba! – hallatszott Tőrös Györgyné nemzetes 

asszony ijedt hangja. S maga is feltűnt a sarkon, rémülten ide-oda futkározva, 

amennyire korától és termetétől telt. 

– Úgy véli tán, hogy ezek a pápisták tisztelik a kálvinista templomot? – 

kiáltotta keserűen Kerekes István, maga is nemesember. De azért mégis követte 

az asszonyt a templom elkerített udvarára. Mert ha ugyan a pór fölkelők hadához 

számosan csatlakoztak nemesek is – hiszen azokat, is kegyetlenül nyúzta-

zsigerelte az idegen zsarnok –, a lázadástól távol maradó nemesek még mindig 

inkább csak egymást szenvedhették, mint a jobbágyokat. 

S akkor egyszerre csak dobogva, röhögve, Tarcal meglékelt boroshordóitól 

részegen, habzó szájjal, kardot, lándzsát, muskétát lóbálva felbukkantak a 

martalócok. Tőrös Györgyné és Kerekes István éppen beugrott a templomkert 



sövényén. Ott érte Őket a rettentőt durranó muskéták golyója, tüstént fel is 

buktak holtan. 

– Fussunk, édesapám! – sikoltotta Miska. Eke Mihály nem felelt. 

Miska felnézett az apjára. A könnyei között is látta, hogy valami furcsa történt 

vele. 

– Édesapám! Édesapám! – rikoltott reá, s mindkét kezével megrázta a derekát. 

Eke Mihály elnyílt szájjal, ökleit mellére szorítva állt, mintha fennakadt volna 

egy gondolaton. Tekintete iszonyú rémületben meredt a levegőbe, arca még a 

lángok vörös fényében is oly fakóra sápadt, akár a faggyú. Ahogy a fia megrázta, 

a felsőteste háromszor is megingott, tehetetlenül, mint a szélfútta palánta. 

Azután felelet nélkül, szótalan és hangtalan csak elzuhant a földön, maga alá 

temetve Miskát, aki meg akarta támasztani. 

Ahogy a fiú minden ízében remegve kibújt a nehéz test alól, az esetlenül a 

hátára nyekkent. Miska riadalma már torkára forrasztotta a jajveszékelést, csak 

gyors, rövid lihegése sípolt, akár az eb-kölyök vinnyogása. Homloka nedves lett 

apja mellétől, amint kibújt alóla. Kitapogatta a nagy, széles mellkast. Ott, 

ahonnét a két kérges, eres kezet lefejtette, tenyérnyi vérfolt vöröslött a lenszőttes 

ingen. 

– Édesapám! Édesapám! Meglőtték? – rázta meg az embert, de lehet, hogy 

már ki sem mondta, csak gondolta a szavakat, mert úgy kiszáradt a torka, hogy 

nem tudta emelni a nyelvét. S mintha a könnye is a szemébe fagyott volna 

hirtelen, ahogy valami rettentő hidegség borzadt végig a hátán. – Édesapám… 

S akkor közvetlen közelben bődült fel egy veszekedett, vérszomjas hang 

valami érthetetlen, idegen szót kiáltva, mely olyan volt, mint a rekedt csaholás. 

Miska meg sem gondolta, mit tesz, hiszen már egyáltalán nem tudott 

gondolkozni, csupán az ösztönei hajtották, az életösztön, a halálfélelem: 

felpattant, és futásnak eredt az ellenkező irányba. Futott, futott, lélekszakadtan és 

eszeveszetten, gyulladásig tüzelő fővel és jegesen borzongó testtel, végig az alsó 

soron, ki a házak, a tanyák közül, minél messzebb a tüzek fényétől, be a 

sötétségbe, a Tisza felé, a nádasba, ahol az első ismerős, emberi hang hallatán 

fulladtan vetette el magát a földön. 

– Ez se jó hely, asszonyok, ide is utánunk jöhetnek – hallotta percek múltán, 

amikor már fel tudta fogni a körötte sustorgó szavak értelmét. 

– Úgy, úgy! Menjünk tovább!… 

Árnyak indultak a nádasban, inkább csak sejthetően, mint láthatóan Miska 

feltápászkodott, és szótlanul a nyomukba szegődött roppanó nád és susogó sás 

közt lopakodtak hosszan. A kísérteties hangokba olykor riadt emberi suttogás 

vegyült:  

– Ki az?… 

–  Tarcaliak – hallatszott ugyanúgy a felelet. S innen is, onnan is felbukkant 

egy-egy árnyék, hogy a lopakodókhoz csatlakozzék. Miska nem érzékelte, 



mennyit mehettek, azt sem fogta fel, merre járnak, hiszen nem tudott tájékozódni 

a nádasban. Hogy kiértek belőle, azt is csak azért vette észre, mert már nem 

kellett küszködnie a rugalmas, visszacsapó növényzettel, és nem süppedezett a 

föld a lába alatt. Addigra ugyanis teljes éjszakára sötétedett, s oly fekete volt az 

ég, mint tán még soha azelőtt. Valahol messze, úgy lehet, Mád fölött, villám 

lobbant fel az égaljon, s jó idő múltán zivatarjósló dörgés gurult végig a 

mennybolton. Máskor az ilyen hallatán házaikba igyekeztek az emberek. De 

most egyre messzebb törekedtek házaiktól, mivel az elemek zordságától 

korántsem féltek annyira, mint az emberi gonoszságtól. 

Egy-egy puskalövés meggyorsította lépteiket. Kaptatóhoz értek, de még azon 

sem lassítottak. Hátra sem pillantva igyekeztek, ösztökélő ijedelmük legyőzte 

marasztaló fáradtságukat. Ó, hány ezer éve menekülnek így a fegyvertelenek a 

fegyveresek elől! 

Olykor egy-egy árnyék elszakadt mellőlük, lemaradt, vagy másfelé tartott. 

Néhol meg más árnyékok szegődtek hozzájuk, s csak éppen holmi érthetetlen 

dörmögést váltottak, amelyből megismerték egymást üldözött magyarok, 

örökösen zaklatott, nyomorgatott jobbágyok, földönfutó pórok és szétvert, 

bujdokló kurucok. 

Miska itt már kiismerte magát. Azon az ösvényen jártak, amely a hegyaljai 

dombokon át a rendes útnál jóval hamarabb vitt Mád és a bodókői sziklás hegyek 

felé. A puskalövések egyre távolabb dördültek, az emberi kiáltás meg az égő 

nádfedelek pattogása rég elmaradt mögöttük. Azután elhagyták a szőlőket, s a 

lövöldözés is elhalt a messzeségben. Miska megint nem tudta, merre jár, s fel 

sem fogta, mennyi ideje mehetnek. Azt sem vette észre, hogy lassanként a 

legtöbben elkanyarodtak mellőlük. Csak ment, ment, kábultan, tántorogva, szinte 

eszméletlenül, mint akit főbe vertek, az előtte toppanó léptek után. 

A fejük fölött átcikázó villám egy szempillantásnyi időre felgyújtotta a fekete 

égboltozat felleggomolyagos takaróját. A nappali fényben valami ormot láttak 

maguk előtt s azon nehány görnyedten siető alakot. 

Azok is észrevették őket. Mert a mennydörgés elcsattanása után csöndes 

kiáltás, inkább csak suttogás szállt feléjük a mélyebbé vált sötétségből. 

– Kik vagytok ott, hé?! 

– Tarcaliak! 

– Mi meg mádiak vagyunk… 

Addigra már el is érte egymást a két csoport. 

– Hát Mádon is? 

– Hogy ott is-e?… Oda nézzenek! 

Felléptek az oromra. A láthatár egy darabján izzó vörösbe borultak a felhők. 

Eleven lángok utánozták a naplementét. 

– Az ott Mád – mondta komoran az egyik ismeretlen. 



– Az meg ott Tarcal – felelte hasonlómód Szila János, és megfordult. Miska is 

megfordult. 

Ugyanolyan vörhenyes fény izzott amarra is.  

Újabb villám tépte meg a mennyboltozatot. S az égzengés után nagy, meleg 

cseppek indultak el a felhőkből. 

– Jöjjenek, mert megázunk! – kiáltotta az egyik mádi. 

Azzal felkapaszkodott valami sziklaösvényre, és futásnak eredt. A többiek a 

nyomában. De szükséges is volt a futás, mert csakhamar olyan zápor szakadt a 

nyakukba, hogy pillanatok alatt bőrig áztak. 

A mádi, aki ismerős volt a bodókői sziklahegyen, valami barlangfélébe 

vezette őket. Ott azután mindahányan csak összecsuklottak az izgalmaktól meg a 

fáradtságtól, s úgy terültek el a mohos sziklákon, mintha valamennyiüket sortűz 

ütötte volna le a lábáról. 

Miska még hallotta Szila János hangját: 

– Tán ez a zápor megment némely házat a tűztől…  

Majd még egy ismerős hangot: 

– Ezért rossz búvóhely a parti nádas. Akik odamenekültek, most csontig 

áznak. Az a sok szegény, pucérra vetkőztetett fehérnép… 

Azután egy percre felvillant előtte az apja szörnyűséges utolsó pillantása. S 

mögötte a viskójuk, melynek födelén mintha lángok táncolnának. Felgyújtották-e 

csakugyan a házat? Nem tudta biztosan. Félig aléltan feküdt, s most már, hogy 

biztonságban volt, lassan eleredtek a könnyei. De csak némán, mert addigra 

zokogásnyi ereje sem maradt. 

S mint a halálba bóduló, úgy merült álomba. 

 

 

2. 

 

 

Másnap emberi hangokra ébredt. 

Ahogy a szemét kinyitotta, mindjárt fel is ült, és megszeppenten körülnézett. 

Egyedül volt egy barlangban, s percekig nem értette, miképp került oda. Úgy 

hitte, holmi szorongató álmot lát csupán. 

Azután lassan eszébe jutott a császáriak véres támadása, apja halála, a 

menekülés, az egész szörnyűséges elmúlt éjszaka. S csak azért nem fakadt 

zokogásra, mert a jövőtől való félelme nagyobb volt a múlt feletti 

kétségbeesésénél. Mi is lesz most vele árván, egyedül, minden atyafiság híján? 

Még fedél sincs már, amely alatt fejét lehajthatná, faluja, amelyet otthonának 

vallhatna. Úgy elcsöppent maga is, akár az apja vére, amit azóta beivott a föld, 

elmosott a zápor, ellepett a sár. Ilyen sors vár őreá is? 



Az emberek a barlang szája előtt beszélgettek. Magának is ki kellett mennie, 

ha látni akarta őket. 

A nap már magasan állt az égen, jó régen elmúlhatott a reggel. Ilyen sokáig 

tán még életében sem aludt. De hát az izgalmaktól, veszedelmektől, haláltól 

felzaklatott szív, s az agyonhajszolt, kimerült test megkövetelte a magáét. 

Kilenc embert számolt meg a barlang előtt. Szila Jánost a feleségével meg a 

nagylányával, Sánta Taris Józsefet, Juhász Péternét a kilencéves Rozi leányával, 

s rajtuk kívül három idegent: a mádiakat, kikhez az éjjel csatlakoztak. Ezek 

mindhárman férfiemberek voltak: egyikük agg, másikuk koros, harmadikuk 

olyan tizennégytizenöt éves kamasz nagyfiú. 

A két mádi öreg Szilával a barlang szádja mellett ülvén, melegedett a tűző 

napon. A többiek a barlang előtti lejtőn kezüket és arcukat mosták a gödrök és 

mélyedések fenekén meggyűlt esővízben, mely a sziklás talajon inkább csak 

párolgott, mint elszivárgott. Szila Jánoson csupán gatya volt, az inge a leánya 

testét födte, kit nyilván meztelenre vetkőztettek a császári martalócok. Ugyanígy 

Juhász Rozika is valami kendőfélébe volt bugyolálva, azt igazgatta egyre, mert 

minduntalan le akart csusszanni csenevész kis válláról. 

Miska szó nélkül a lejtőre tartott, hogy maga is megmossa könnyáztatta, 

esőverte, ragadós arcát. Ahhoz a gödörhöz lépett, ahol a mádi fiú mosakodott. 

– Hát te? – szólt le hozzá a fél fejjel magasabb, izmos nagyfiú. Miska csak 

felnézett reá, de nem tudott mit felelni. 

– Hol sebesültél meg? – kérdezte az, miközben levetett ingébe törülközött. – 

Tele az arcod alvadt vérrel, de nem látom a sebet sehol. 

Miska lehajtotta a fejét, s majdhogy felsírt. 

– Az apám vére az – motyogta suttogva. 

– Az apádé? – döbbent meg a mádi fiú. 

– Az övé… Megölték… 

A mádi fiú kezében mozdulatlan csüngött le a nedves ing. 

– Öregember volt? – kérdezte később csöndes, részvéttel teli hangon. 

Miska nemet intett. 

– Kuruc? 

– Nem volt az. Odahaza maradt, nem állt be a fölkelőkhöz… 

– És mégis megölték? 

– Mégis. 

A mádi hallgatott egyet. 

– No lám – mondta azután. 

Miska nem értette ezt a különös nyomatékkal hangsúlyozott megjegyzést. De 

mintha valami rosszallásféle csengett volna benne – hát inkább meg sem 

kérdezte, hogy mire mondja a fiú. 



A mádi most szárad ni. teregette az ingét egy sziklakőre. Miska követte 

példáját, arcát-kezét megmosta, és törülközés után a maga ingét is odateregette a 

fiúé mellé. 

– Hát anyád? – kérdezte az ekkor. 

– Ő már régen meghalt… 

– Hm… Szüléd, nagyapád? 

– Ők is. 

– Testvéred sincs? 

– Az is meghalt. 

– Hát senkid sincsen? 

– Senkim. 

A mádi a vizes haját gyúrta hátrafelé az ujjaival. Miska utánozta. 

– Akárcsak nekem – dünnyögte azután a nagyfiú. – Azazhogy… nekem 

mégiscsak van egy nagynéném. Az apám húga. Jándon él, a Tiszaháton, ha még 

megvan. Mert tízéves korom óta nem láttam. Azóta, hogy férjhez ment oda… 

– Neked is megölték apádat? 

– Nem tudom – felelte a mádi fiú. – Alig emlékszem rá. Egyéves sem voltam, 

amikor Thököly Imre fejedelem zászlaja alá állt kurucnak az 

ezerhatszáznyolcvan kettes esztendőben. S vagy háromnégy évvel későbben járt 

utoljára otthon, amikor a kuruc király serege a török haddal együtt menekült a 

császáriak elől. Pedig már Bécset ostromolta annak előtte az egyesült török-

kuruc tábor. Úgyannyira, hogy a császár egész pereputtyával kereket is oldott 

Bécsből. Az apám mesélte, amikor a kuruc haddal hazatért Felső-

Magyarországra. Bizony az orcájára már nem emlékszem, de a szavát sohasem 

felejtem el… 

– Azóta nem láttad? 

– Nem. És nem is tudok felőle. Megölték tán valamelyik csatán a császáriak, 

futás közben, vagy odalenn él valahol a Thököly maradék táborában török 

földön. Temesvárott vagy Nándorfejérváron, nem tudom, hol. Sohasem került 

haza többé. Pedig jöttek vissza némelyek, titkon, álruhában, ide a Hegyaljára is. 

Thököly küldte őket, hogy hírt hozzanak a szegénynépnek. 

– Miféle hírt? – kérdezte kíváncsian Miska, aki még sohasem hallott ezekről a 

dolgokról, vagy ha hallott is, nem figyelt reájuk. Túlságosan gyerek volt addig, s 

az apja sohasem beszélt ilyesmiről. Az csupán annyit mondott, ahányszor valaki 

szóba hozta a pórnép nyomorúságát s az egész magyarság kínszenvedését, hogy 

a szegény ember csak tűrjön, hiszen úgysem tud a sorsán segíteni. A javain kívül 

még az életét is elveszítheti. És mostan… no lám… hiába volt tűrő, hiába hitte, 

hogy annál biztosabb az élete, minél kevésbé védi magát, mégis megölték. Miska 

fejében már derengeni kezdett a nagyfiú iménti hangsúlyának értelme, amikor 

azt mondta: „No lám!” 



– Hogy miféle hírt? – felelte a mádi fiú, és visszaindult a barlang felé. – Hát 

azt, hogy hazajön Thököly a maradék kurucaival és török, tatár, lengyel meg 

arnót segítséggel. Ezzel bátorították a népet… 

– Az se lett volna jó – szólt közbe a barlang előtt ülő mádiak öregebbike, egy 

hószín bajszú-szakállú jobbágy. – A töröknek is csak prédája Magyarország. 

Antul inkább, mert pogány is… 

– Nono! – vágta el szavát a fiatalabbik mádi, akinek ingén-gatyáján már csak 

a foltok tartották egymást. – A két rossz közül még mindig a pogány török az 

elviselhetőbb a magyarnak. Kend is tudja jól, hogy sokkal kevésbé kegyetlen, 

mint a keresztény császáriak. Annyi gonoszságot a török száz esztendő alatt sem 

mívelt, amennyit tíz év alatt a német… 

– Ki ne tudná azt? – sóhajtott keserveset Szila János. – Nem nyögünk-e 

mindannyian a porciótól? Nem nekünk kell szolgáltatni a császári had minden 

szükségletét; vágóállatot, búzát, bort, zabot? S ez csupán a hivatalos sarcolás! S 

még amit az urakon hajtanak be, az is csak a mi vállunkat nyomja. De ennél is 

szörnyűségesebb a nem hivatalos prédálás, amit minden egyes császári katona űz 

a romlásunkra, tábornoktól a közlegényig. A szegény jobbágy ládáit 

felhasogatják, kevéske ruhácskáját, ágyneműjét elragadják, kenyerét megeszik, 

borát megisszák, marháját elhajtják. A feleségét, leányát szeme láttára 

megrontják, őt magát ingyenrobotra hurcolják. Ha ellenáll, megkínozzák, 

parázzsal égetik. Hát nem kellett ez ellen megint csak fellázadni? 

– Kelleni kellett – felelte az ősz. – De nem úgy, ahogy Tokaji Ferencék 

csinálták. Még csak tizenhat napja, hogy a fölkelés kitört, s máris 

összeszorították őket Tokajra és Sárospatakra. Csak ígérgették Tokajiék Thököly 

jöttét török segítséggel… 

– Thökölyt is hitegeti a török – legyintett Szila. 

– Én csak azt tartom, még mindig százszor inkább a török, mint a német – 

mondta a csupa folt mádi. 

– Thököly is így vélte – bólogatott az aggastyán. – Ezért állt melléjük tizenöt 

esztendeje… 

– Hogy ki mellé állnak az urak, az nem sokat mond nékünk, nincsteleneknek 

– felelte erre a csupa foltos. – Thököly gróf úr a török mellé állt, az csinált belőle 

kuruc királyt és erdélyi fejedelmet. Más magyar nagyurak meg a német mellé 

álltak, mert ott vélték hamarabb megsütni a pecsenyéjüket. Aki. katolikus, azt 

kegyeli a császár, aki meg protestáns, azzal úgy bánik, mint ellenséggel… 

– Nono! – mondta megint az öregebbik mádi. – Ez se mindig van így. Mert itt 

vagyon a mi földesurunk, az ifjú Rákóczi fejedelem. Az katolikus. Hiszen a 

jezsuitákkal neveltette a császár attól fogva, hogy a németek elfogták kilenc év 

előtt Munkács várában, mit az anyja védett. Én is ott valék a vár védői között, 

Zrínyi Ilona fejedelemasszony hadában. Az volt ám az asszony! Thököly Imre 

felesége, első Rákóczi Ferenc özvegye, a császártól lenyakaztatott Zrínyi Péter 



leánya és a szigetvári hős, Zrínyi Miklós ükunokája. De meg is látszott rajta! A 

törököt a kurucsággal már régen délre verték a németek meg a császárral 

szövetséges keresztény fejedelmek hadai, de az asszony még három évig védte a 

magában álló Munkácsot. És akkor is csak árulás segítségével tudták 

elfoglalni… No de hogy egyik szavamat a másikba ne öltsem: itt van a fiatal 

Rákóczi fejedelem, aki – mondom – katolikus. És nem azt mondták-e most a 

fölkelés előtt, hogy ő áll a pórhadak élére? 

– Mondani mondták! – kiáltotta a másik mádi. – De kend is tudja jól, hogy 

nem állt élükre, hanem még a környékről is elinalt, mintha kergetnék. Csak a 

fölkelés vezérei, Tokaji Ferenc, Szalontay György meg Kabay Márton 

híresztelték ekként, hogy a nép azt higgye, van úri segítsége is, nem áll egymaga 

a küzdelemben… 

Ekkor értek vissza a barlang elé a többiek is, Sziláné a leányával, Juhászné a 

kisleánykájával és Sánta Taris József. 

– Most hát mi legyen velünk? – kérdezte Juhászné. 

– Én azt mondom, induljunk vissza a faluba – ajánlotta Taris József. – A 

cudarok azóta jóllaktak tűzzel, vérrel meg prédával, s úgy lehet, el is takarodtak 

már Tarcalról. Ha üszkösen, ha kopáran leljük is, mégiscsak az az otthonunk. 

Hová mehetnénk?… 

– Éhes vagyok – szipogta Juhász Rozika. 

– Hát akkor menjünk – szólt Szila János, és feltápászkodott ültéből. 

– Megálljanak csak! – mondta a mádi fiú, és homlokára ernyőzött tenyérrel 

nézett Tarcal irányába. – Alighanem a kendtek faluja felől jönnek amott…  

A többiek fölemelkedtek. 

– Csakugyan – mondta reszkető hangon Sziláék leánya, akinek riadt remegése 

azóta nem állt el, hogy az este a martalócok leszaggatták a ruháját. Ki tudja, mit 

műveltek vele, míg meg tudott szabadulni a karmaikból. 

– Az – fürkészett a lejtőre Sánta Taris József. – Öreg Szűrszabó jő a 

feleségével… 

S mindkét karjával integetni kezdett a jövevényeknek. 

– Kendtek is hazamennek? – kérdezte a mádi fiú a két öreg földijétől. 

– Hát hova mennénk? – felelte az öregebbik némi gondolkodás után. 

– Én mehetnék Tállyára, vagy Rakomazra is éppen – tette hozzá vállát vonva 

a toldott-foltos. – Mivelhogy ott élnek a testvéreim. De az éjszaka útközben 

tállyai menekülőkkel is találkoztam, akik ugyancsak ide, a bodókői hegyekbe 

szökdöstek. Mert Tállyával is úgy tettek a császáriak, akár Máddal vagy 

Tarcallal… 

– Nekem már Mádon nincs keresnivalóm – mondta eltökélten a mádi fiú. – 

Nyíri tekintetes uram, akinek cselédje voltam, beállt a vármegye nemesi 

bandériumába, és elment harcolni a fölkelők ellen. Semmi kedvem az ilyen úr 

szolgálatába visszatérni… 



– Hová mégy hát? 

– Jándra, a nagynénémhez. Annak is nemesember a férjura, de nem 

gondolnám, hogy lóra ült a szegénynép ellen, mert valamikor maga is Thököly 

mellett harcolt. Tán ellehetek náluk… 

Addigra Szűrszabóék a közelbe értek. 

– Hát kendtek? – kiáltotta eléjük a sánta. 

A két öreg lihegve, verejtékezve ért hozzájuk. 

– Hol éjszakáztak? – kérdezte tőlük Juhászné. 

– Még odahaza… 

– Tarcalon? – csodálkozott el Taris.  

– Ott. 

– És ma jöttek el? 

– Pitymallatkor. 

– Mi meg most akarnánk visszamenni… 

– Most? – reszketett meg Szűrszabó hangja. – Hát azt nem vélem 

ajánlatosnak… 

És két könnycsepp gördült le a verejtékes, barna, barázdás arcára. A felesége 

meg rögtön sírva fakadt. 

A többieknek erre ajkukon fagyott a szó. 

Úgy álltak ott percekig némán, dermedt ijedelemben meredve a két 

újdonjöttre. Szila János nyelve oldódott meg elsőnek. 

– Hát ma is folytatják? – kérdezte csöndes iszonyattal. 

– Hogy folytatják-é? – kiáltotta síró hangon Szűrszabó. – Még csak ma 

kezdték rá igazában! Űzik, ölik, rabolják a népet! Gyújtják a házakat! Ott 

folytatják, ahol az éjjel a zápor megakasztotta őket… 

– Megrohanták a templomot is – zokogta az asszony –, ahová az éjszaka 

abban a hitben menekültek némelyek, hogy csak a pogány nem becsüli a 

keresztény templomot. De ezek a pápista császáriak sem tisztelik a kálvinistákét. 

Ott verték, gyötörték, rontották az odamenekedett vászoncselédeket… 

– A hordókat is kiürítették a pincékben – folytatta az ember. – Csak úgy 

fegyverrel beverték mindannyinak a fenekét, s amit maguk meg nem ittak, 

haszontalan folyt el. Térdig áll a pincékben a nemes tarcali bor, amiből az egész 

város élt. Koldusbotra jut mind, aki megmarad… 

– A vasat is elharácsolják – vette át a szót megint az asszony. – Szétverik a 

házakat; hogy ami vasholmit találnak benne, elragadják. Még a szögeket is 

kihúzkodják az ajtókból… 

– Tóbiás varga védelmére kelt az eladó lányának. Ezért gerendára húzták fel a 

karjánál fogva, és parazsat tettek a talpa alá… 

Sápadtan, elszörnyedten hallgatták a két öreget. Aztán csak az asszonyok 

csöndes sírása neszelt egy ideig, más semmi. A férfiak elborult arccal, 

kétségbeesetten révedtek maguk elé. Még egymásra sem néztek, mintha 



restellték volna tehetetlenségüket, vénségüket, nyomorék és nyomorult 

kiszolgáltatottságukat. 

– Éhes vagyok – törte meg nagy sokára a csöndet a kis Juhász Rozika szipogó 

hangja. 

Akkor a mádi fiú bement a barlangba, kihozott egy iszákot, kis darab kenyeret 

vett ki belőle, s odanyújtotta a kislánynak. Ő maga nem evett. 

Miska is éhes volt. De hogy senki más nem kért, ő sem mert kérni a mádi fiú 

kenyeréből. Elvégre ő fiú, s elmúlt tizenkét éves. No és talán ez volt a mádi 

gyerek utolsó falatja. Hanem nagyon tisztelte a nagyfiút, amiért még a 

veszedelmek közepette is gondolt arra, hogy elhozza iszákját s benne a kenyerét. 

De a szemének nem tudott parancsolni, s abban bizonnyal fellobbant a 

kívánság. Mert ahogy a mádi fiú tekintete véletlenül ráesett, pillanatig rajta 

feledkezett, majd visszanyúlt a tarisznyájába, s a kenyér könyökéből maroknyit 

letörvén, szó nélkül feléje nyújtotta. Miska ugyancsak szótlanul, de hálás 

pillantással vette el a kenyeret, s mohón bele is harapott nyomban. 

Estig még vagy húsz fővel megszaporodtak. Tarcaliakkal, mádiakkal, 

tállyaiakkal vegyest. De azok nem tudtak újabbat a dúlásokról és vérengzésekről, 

mert valamennyien még az elmúlt éjjel menekültek el a községekből. 

A következő éjszakát is a barlangban töltötték. Annál biztonságosabb 

menedéket amúgy sem találhattak volna. 

Jóval pirkadat előtt. Miska távoli dörgésekre ébredt. A többiek már 

mocorogtak. 

– Hallják kendtek? – hallotta a sötétben Szila János hangját. Tokajt 

álgyúzzák… 

– És a tokajiak alkalmasint visszaálgyúznak – mormogta a csupa folt mádi. – 

Mert van a várban álgyú, nem is egy… 

– Bárcsak ki tudnának tartani Thököly jöveteléig – sóhajtotta egy idegen 

hang, nyilván valamely újdonjött. 

Elaludni persze már nem tudtak. Felkönyökölve fülelték az egyre erősbödő 

ágyúzást, hosszú időn át szótlanul. Csak az izgatott, szorongó lihegésük 

hallatszott a sötétségben. 

– Ha ezek Tokajt lövik – mondta később elgondolkodón Szila –, úgy 

alighanem elkotródtak Tarcalról. Jó lenne utánanézni, vajh hazamehetnénk-e. 

Mert itt éhen veszünk. 

S még hajnal előtt elindult Tarissal. Úgy számították, délig oda-vissza 

megjárják az utat. S erre némely mádi és tállyai is nekivágott hasonló járatban a 

maga vidékének. 

Reggel és kora délelőtt szakadatlan dörögtek az ágyúk. Akkor azután hirtelen 

elhallgattak. Az emberek még füleltek egy ideig, majd rosszat sejtve néztek 

egymásra. De szólni nem szólt egyikük sem; mert minek a rossz sejtelemről 

beszélni? Inkább mindenféle szót kerültek. 



Délfelé elsőnek a mádi meg a tállyai ember tért vissza. Utóbbi nem is ment a 

falujáig. Legvégül Szila János is megjött. Mindhárman azonos hírt hoztak: a 

császári hadak valóban eltakarodtak Tokaj és Sárospatak alá, mert a fölkelt 

pórseregek Tokaji Ferenc és Szalontay György vezérlete alatt még tartják ezt a 

két várat, Hát odavonult tegnap délelőtt a herceg Vaudemont generális emitt dúló 

hadteste is, megerősíteni a már ott levő ostromló sereget. 

– Úgy hát hazatérhetnénk – emelkedett fel ültéből a hószín szakállú mádi 

jobbágy. 

– Én nem megyek – határozta el magát a toldott-foldott ingű. 

– Hanem hová? – kérdezte az öreg. 

– Rakomazra. 

– Akkor egyfelé mehetünk – mondta a mádi fiú. – Én is Rakomaznak indulok, 

mert Jándra mennék… 

Miska ráemelte tekintetét. A majd kétnapos bodókői bujdosásban úgy 

megszerette ezt a nála két-három évvel idősebb nagyfiút, mintha már régi barátja 

lenne. Olyan felnőttes, önálló, magabiztos volt az, akár az öregek, s oly jószívű 

is, mint egy apányi ember. Érezte, hogy nehezen szakadna el tőle. 

Úgy lehet, a mádi fiú is valami szeretetfélét érzett iránta. Mert egyszerre csak 

feléje fordult. 

– Te visszamégy Tarcalra? – kérdezte váratlanul. 

Miska a vállát vonogatta és félrenézett. Azután, mintha csak a kérdésre 

válaszolna, a földijeihez szólt: 

– Tud-e kendtek közül valaki Kolompos Ilonkáról? 

A férfiak kis ideig emlékeikben kutattak, majd nemet intettek. 

– Úgy tetszik, a templom fele láttam szaladni a kisöccseivel, még tegnapelőtt 

este – vélte bizonytalanul Juhászné. 

– Az! A templom felé kellett szaladnia – kiáltott fel Szűrszabóné. Merthogy 

ott ölték meg tegnap a latrok őt is… 

– Megölték? – kérdezte volna Miska, de torkán akadt a szó. Csak a szája 

rándult meg többször, mint aki nagy erővel fojtja vissza a sírást. S csak a szemét 

öntötte el a könny, hogy percekig nem látott semmit. Meg mintha a feje is zúgott 

volna, mert hallotta ugyan, hogy Szűrszabóné egyebet is mond még, de a szavak 

összemosódtak a fülében, és nem fogta fel értelmüket. 

Arra eszmélt fel, hogy a többiek szedelőzködnek. Készültek hazafelé. S 

hirtelen azt gondolta, hogy valóban, mily jó volna nem hazamenni. Sem apja, 

sem ház, ahol meghúzódhatnék, s immár azt is tudja, hogy a testvérkéjeként 

szeretett Ilonka sincsen többé. Kihez mehet, mihez foghat, ki törődnék véle 

abban a letarolt, feldúlt faluban? Mi várja ott a szomorúságon kívül? 

S akkor a mádi fiú ismét hozzá fordult: 

– Hát hova mégy? 

Miska megint megvonta a vállát. 



– Nem tudom – motyogta alig hallhatóan. 

– Nem tudod? 

– Nincs hova – suttogta újfent, és lesütötte a szemét. 

– Gyere velem, ha kedved tartja – mondta elgondolkozva a mádi fiú. – Habár 

magam sem tudom még, minek megyek elébe. Csak gondolom, hogy talán 

elkelünk valahol szolgafiúknak. Ha a nagynéném uránál nem, akkor másutt. 

Majd csak elleszünk valahogy… 

Miska ráemelte a tekintetét. Hangot sem szólt, csak hálával és szeretettel 

nézett a nagyfiúra. Apja nem volt már, otthona és pajtása sem. De barátja, úgy 

látszik, akadt. 

A fiú szó nélkül is kiértette az igenlő választ Miska szeméből. 

– Hanem Jánd, ahová megyünk, jó kétnapi járóföldre van innét – mondta 

olyan hangsúllyal, mintha még módot akarna nyújtani Miskának, hogy 

meggondolhassa magát. – Bírod majd az utat? 

– Bírom – felelte gyorsan Miska. 

– Hát akkor… 

Végignézett Miskán. Egyforma volt a gúnyájuk: süveg, mellényke, 

bornyúszájú, bő ujjú ing és majd bokáig érő bő gatya. Nyáridőtt minden pór csak 

ennyi ruhát viselt. Bocskort legföljebb az öregebbje, csizmát csupán a módosabb 

telkesjobbágyok némelyike, de azok is csak télvíz idején. A fiatalok nyári 

lábbelije a vastag kéreg volt, amit a talpuk növelt magának ingyen. A mádinak 

csupán a tarisznyájával volt többje, mint Miskának. 

A tarcaliak azonközben már el is búcsúztak, s megindultak hazafelé. Ahogy 

utánuk nézett, Miska szeme ismét könnybe lábadt, s a sós nedű fátylán 

elmosódtak a távolodó ismerős alakok. Azután inge ujjával letörölte könnyét, s 

hűséges tekintetét új barátjára emelte. 

A mádiak egyszerre indultak a tállyaiakkal. Csak a toldott-foldott ingű maradt 

velük, aki Rakomazra készült menni. 

– Engem Daninak hívnak – mondta ekkor a mádi fiú. – Bató Dánielnek. Hát 

téged? 

– Engem Eke Miskának… 

– Akkor hát indulhatnánk, ha Pongó bátya is úgy véli – fordult foltos ingű 

földijéhez, aki jóváhagyólag biccentett. 

Azzal megindultak északkeletnek. 

 

 

3. 

 

 

Egyenest kelet felé, s a Tiszán, a rakomazi réven át persze közelebb érték 

volna céljukat, de a tokaji ostromzártól minél távolabb kellett maradniuk, nehogy 



a martalócok karjaiba szaladjanak. Ekként félkörben kerülték meg az 

ostromgyűrűt, kétszerte hosszabb utat járván. 

Ösvényeken, dűlőutakon, mezőségeken vágtak át; messze a szekérutakról is, 

mivel azokon meg a labanc nemesi bandériumok valamely portyázó csapatába 

ütközhetnének. S akkor a legjobb esetben sem kerülnének el egynehány ütleget. 

Némely gyümölcsöst is értek, ahol megrakhatták korgó gyomrukat és Dani 

tarisznyáját ágon maradt meggyel, pöszmétével, sárgabarackkal. Dani a maradék 

kenyerét háromfelé vágta, s megosztotta Miskával és Pongó bátyóval. Bizony 

már igen kemény volt az, csak a gyümölcs segítette megpuhulni. 

Még alkonyat előtt érték el a Bodrogot, melynek partjáról jól láthatták a 

füstölgő Tokaj várát. 

– Jó lenne, ha találnánk holmi ladikfélét vagy dereglyét – mondta Pongó 

bátyó. Mivel úgy tervezték, hogy leeveznének a Bodrog és a Tisza 

összefolyásáig, s azon túl a Tiszán tovább. 

Szerencséjük volt. Mert amint a parthoz közelednek, azt látják, hogy két 

ember éppen elold egy tutajt, mit a sás rejtett addig a szemük elől. 

Pongó és Dani teli torokkal kiáltozva integettek utánuk. De azok erre gyorsan 

evezőt ragadtak, és ellódították a parttól az alkotmányt. Mire maguk is elérték a 

partot, a tutaj már mélyen benn járt a vízen. Hanem a rajtlevők ugyanakkor 

mintha meggondolták volna magukat, nehány evezőcsapással valamivel lejjebb 

visszaúsztattak a parthoz. Miskáék utánuk iramodtak. 

– Azt hittük, netán üldözők – magyarázkodtak a tutajosok. 

– Inkább menekülők volnánk – felelte Pongó. 

– Magunk is azok vagyunk. Tokajból… 

– Tokajból? Hát menekülnek?… 

– Reggel óta. Maga Tokaji Ferenc a megmaradt sereg zömével már hajnalban 

szerencsésen elinalt. Az estve átlátta, hogy ekkora túlerővel szemben nem 

tarthatja a várat. Csak valamennyiünket felkoncolnának a császáriak, s a 

fölkelést egyszeriben vérbe fojtanák… 

– Már nagyon megfogyatkoztunk – magyarázta a másik kuruc. 

– Hát oly sokan vesztek ott? – kérdezte szorongva Pongó. 

– Sokan… Amikor az alsóvárosból visszanyomtak bennünket a várba, akik 

odalenn rekedtek, utolsó leheletükig védekeztek a házakban. Nem is tudták 

azokat a házakat a császáriak harcban elfoglalni, csak akként, hogy rájuk 

gyújtották a tetőt. Így sem adta meg kegyelemre magát egy is a mieinkből, 

inkább bennégtek. Hanem a császáriak közül ugyancsak sokan otthagyták a 

fogukat… 

– Ezért gondolta Tokaji Ferenc, hogy inkább megmenekíti a maradék sereget 

jobb időkre – mondta ismét a másik. 

– Helyesen! – bólogatott Pongó. 



– Hát kevesedmagunkat hátrahagyott az ágyúk mellett, hogy lekössük a német 

figyelmét. Ő meg az éjjel sebtiben összeúsztatott hajókon és kompokon a hajnali 

nagy ágyútűz alatt átkelt a Tiszán… 

– S akik ott maradtak? 

– Biztos felkoncolják azt, aki nem tud menekülni. Mi a folyó felé 

ereszkedtünk le a várból, mialatt a császáriak túlnan meghágták a falakat… 

– S most merre iparkodnak? 

– Rakomaz felé, Tokaji nyomába. De csak napnyugta után evezhetünk el 

Tokaj alatt! Mert a várból meglátnának… 

– Az éppen jó, mert mi is Rakomaznak mennénk… 

Sok szó nem esett azontúl. Alkonyat előtt ellódították a tutajt a parttól, miután 

mind az öten elhelyezkedtek rajt. A két tokaji kuruc fogta az evezőket, de csak 

itt-ott mártották a vízbe, hogy kormányozzanak. A Bodrog lassú sodrára bízták 

magukat, nehogy még világosban érjenek a vár alá. 

Mire a Tisza meg a Bodrog összefolyásához értek, az első csillagok éppen 

kiütköztek az égen, s a homályban már nem láthattak reájuk a várból. A nappali 

hőség megtorladt a levegőben, de a víz esteli lehelete már borzongatta a tutajon 

ülőket. A vár felől kétségbeesett asszonyi és gyermeki jajveszékelést hozott a 

szellő. Utóbb bősz, duhaj lármát, gonosz hahotát, részeg, állati kurjongatásokat. 

A tutajon senki sem szólott, de Miska hallotta a két kuruc fogának dühös 

csikorgását. 

– Megfizetünk mi még ezért! – mormogta végre egyikük, amikor a Bodrog 

hullámaival a Tiszára értek. S utolsó pillantása fenyegetőn villant a vár felé. 

– Hallja-e, kelmed! – mondta erre Bató Dani. – Nem mehetnénk-é mi is a 

Tokaji után? Beállnánk a seregbe… 

– Fiatalok vagytok ti még ahhoz – felelte a kuruc. 

– Nem mondom – tette hozzá a társa –, ha győzelemben volnánk. Olyankor 

lenne dolga mellettünk a gyereknek is. De így… Menekülés, bujdoklás és 

portyaharcok előtt állunk. Csak a csatázni tudó, férfikorú emberfia a hasznos 

ilyenkor. Azok közül is jobbára az olyan, akinek lova és fegyvere vagyon. A 

többi inkább terhe a portyázó seregnek… 

– De itt a tutajon hasznodat vehetjük – mondta megint az első kuruc. – Mert a 

Tiszán már megmarkolhatjuk az evezőt! 

Dani később át is vette az egyik lapátot. Hanem hiába távolodtak el a vártól, 

hiába halt el mögöttük a hátborzongató lárma, mindnyájuknak a fülében maradt 

az. Holott már halotti csönd borult föléjük, csak az evezők csobbanása hallatszott 

s olykor a nádasok békáinak egykedvű vartyogása. 

– Valami úszik amott a vízen! – riadt fel hirtelen Miska, a tokaji oldal felé 

mutatva. 

– Ember az! – vette észre az egyik kuruc is, nyomban arrafelé irányítván a 

tutajt. 



– De nem úszik, mert nem mozog – vélte Pongó bátyó. – Csak a víz viszi… 

Akkorra már el is érték a vízből felpúposodó fehérséget. A kurucok tüstént 

megragadták, felrántották a tutajra, s a hátára fektették. 

Fiatal nő volt, alig húszesztendős. Kibomlott szöghaja lucskosan csavarodott a 

testére, nyitott, megüvegesedett szemében iszonyú rémületet villantott meg a 

holdfény. Melle mintha púpos lett volna, s görcsösen fogta át mindkét karjával. 

Pongó nagy erővel feszítette szét a karját, mely alól pólya került elő, abban egy 

nehány hónapos csecsemő. 

– Bagócs Jánosné! – kiáltotta elszörnyedten az egyik kuruc. – A 

pattantyúsunk felesége. 

– Ó, a szerencsétlen – dünnyögte könnyes szemmel Pongó bátyó, és 

megtapogatta. – Már felpüffedt. Ő is, a gyerek is… Pedig látszik, hogy nemrég 

vethette magát a vízbe… 

– Vagy dobták… 

– Akár enmaga vetette le magát riadalmában, akár dobták a bitangok, 

mindenképp tanulság reá, mit művelnek a császári hordák a várban… 

– Ó, a szegények – hördült fel elcsukló hangon a másik kuruc.  

Dani és Miska néma borzadállyal meredt a halott fiatal anyára és 

csecsemőjére. Pongó bátyó az inge ujjával törölgette szemét. A kurucok 

megindultan hallgattak. Visszatették a csecsemőt anyja karjába, azt meg 

gyöngéden elfektették a tutaj közepén. 

S azután már csak egy-egy elnyomott sóhaj meg az evezők halk csobbanása 

hallatszott. 

Jó félórai evezés után szólaltak meg ismét a kurucok: 

– E helyt álljunk meg! Ne menjünk egészen a révig, mert ki tudja, mifélékre 

bukkannánk ott. Ímhol látok kikötni alkalmatos fövenyt… 

Oda eveztek, ahová mutatott. Valaha az a hely is révpart lehetett, mert jó 

darabon megszakadt a sás, s a fövenyes föld szelíden lejtett a vízbe. 

Egyetlen magányos fűzfa állt nehány lépéssel feljebb. 

Két erős evezőcsapástól a tutaj eleje felszaladt a lágy és süppedékes fövényre. 

Az egyik kuruc mindjárt meg is próbálta, hogy tud-e ásni benne az evezőlapáttal. 

A másik elértette szándékát: nem volt ásójuk, hát olyan puha talaj kellett, 

amelyet az evezőlapát is megfog. 

Nem ástak mélyre, mindössze félölnyire. Aztán a tutajhoz léptek, gyengéden 

fölemelték a fiatal anya tetemét, s a gödörhöz vitték. Dani támogatta derekát s a 

fejét. 

Ott temették el a fűzfa szomorúan lehajló lombja alatt. Óvatosan eresztették le 

a sírba, hogy csecsemője a karjában maradjon. Miután elföldelték, mindnyájan 

levették süvegüket, s kis ideig némán meredtek a hantra. A nyugati égboltról 

éppen odasütött a hold, fehér sugarával megcirógatván a domborulatot. 

Miska szeméből patakzott a könny. 



Az jutott eszébe, vajon az ő apját ki temette el? Hát Kolompos Ilonkát? 

Bizonnyal más szegény emberek. S úgy érezte, hogy az apja és Ilonka sírja 

helyett áll most ennél az idegen sírnál. 

– Mi most már elmegyünk – szólalt meg végül az egyik kuruc. – Utol kell 

érnünk Tokaji seregét… 

S a tutajról két kardot és egy muskétát emelt fel, amelyet Miska észre sem vett 

az ideig. 

– Amott a falu – mutatta a másik kuruc az irányt. – Erre menjenek, ha 

hamarább akarják elérni… 

– Tudom a járást – felelte Pongó. 

A kurucok sietve búcsúzkodtak. Mire megköszönték volna, hogy fölvették 

hármukat a tutajra, már el is tűntek a felső part bokrai mögött. 

– Magunk is mehetünk – mondta akkor Pongó bátyó. – Ha megvan még 

Rakomaz és az öcsém, úgy alkalmasint elalhattok az istállójában… 

Előrement, és mutatta az utat nádason, majd csaliton át. Vagy fertályóra járás 

után bekanyarodott egy viskó elé, s legott meg is zörgette ajtaját. 

A fiatalabb Pongó nem ijedt meg, noha álmából verték fel. Mindjárt tudta, 

hogy nem lehet az más, csak valaki menekülő. De hogy saját testvérbátyja az a 

menekülő, eszébe sem jutott volna. 

– Már mások is jártak itt túlnanról – mondta. – Olyanok, akik Tokaj 

elfoglalása után még meg tudtak menekedni onnét. Azt beszélek, hogy a fölkelés 

egyik vezérét, Kabay Mártont, a kálvinista egyházból kizárt lázadó papot 

elfogták a császáriak… 

– Elfogták? – döbbent meg Pongó bátya. – Ó, azt bizton legyilkolják a 

gazok… 

– Avval fenyegette tüstént a herceg Vaudemont, hogy kerékbe töreti. De 

Kabay e szóra fölveté fejét, s ígyen felele: „Édes és dicsőséges dolog a hazáért 

halni…” E bátorság láttán a generális úgy elrestellte magát, hogy nem nyúlt az 

életéhez, csak vasra veretvén fogságba vetteté… 

Dani és Miska az istállóban aludt egy árva üszőcske mellett. 

 

 

  



4. 

 

 

Másnap Pongó testvéröccse ellátta a fiúkat némi eleséggel, s útbaigazította 

őket Kótaj felé. A fiúk hálásan megköszönték az éji szállást meg az útravalót, és 

elbúcsúztak. 

A falun végigmenet csak nehány asszonnyal és gyerekkel találkoztak. 

Férfit mindössze egyet láttak, egy félkarú aggot, aki régimódian varkocsba 

fonva viselte ősz haját. Az épje és fiatalja innen is elment a fölkelők seregébe. 

A félkarú aggastyán is kifelé igyekezett a faluból. Mikor utolérték, 

tisztességgel köszöntötték. 

– Hová valók vagytok? – kérdezte az tőlük. – Mert én minden arcot ismerek 

Rakomazon, Kótajon és Bogdányon, de a tiéteket még sohasem láttam… 

Erre a fiúk elmondták, hogy kifélék, miként kerültek ide, és hová tartanak. 

Az öreg hol részvevő sóhajtozással, hol dühödt felkiáltásokkal hallgatta 

történetüket. 

– S most hát Jándra mennétek? – kérdezte végezetül.  

– Oda… 

– Hát Kótajig együtt mehetünk, édes fiaim. Habár későbben Karászig, de még 

Noménig is elmegyek, csak előbb megpihenek itt Kótajon a viskómban. Mert én 

már csupán alamizsnából élek, végigkoldulom a falvakat, egyiket a másik után. 

Ugyan most olyanok a környülállások, hogy a jobbágyságnak magának is alig 

van falatja. De azért egy harapást mégis vetnek nekem. Mivelhogy tudják, kik 

vonattak tőkéhez, hogy leüssék a fél karomat… 

– Levágták? – szörnyedt el Dani. 

– Le. 

– Kicsodák? 

– Zichy gróf szabolcsi főispán és Cob Farkas gróf császári generális, kassai 

kapitány ítéletére… 

Az öreg botot vitt a baljában, arra támaszkodott.. 

– Éppen húsz esztendeje ennek – mesélte menet közben. – Elfogtak az akkori 

kuruc fölkelésben. S még azt is mondhatnám, hogy jól jártam. Mivel hatvankét 

társamat karóba húzták, felnégyelték vagy felakasztották ugyanakkor ott, Kassa 

piacán. Zichy gróf azért haragudott reám, mert az ő jobbágya voltam annak 

előtte, tőle szöktem meg. 

Az öreg már oly törődött nyugalommal morzsolgatta történetét, mintha csak 

valami régi-régi, igaz sem volt regét mondana. 

– Mire Thököly került a fölkelés élére, én már nyomorult valék. Ő tett azután 

Munkácsra, s ott is voltam mindaddig, amíg Caraffa tábornok el nem foglalta a 

várat. Láttam, mint hurcolták a fejedelemasszonyt két gyermekével német 

fogságba… 



– Látta a kis Rákóczit is, bátya? – érdeklődött Dani. 

– Hogyne láttam volna! Majd mindennap kijött anyjával a bástyafalakra. 

Egyszer mellette csapott el az álgyúgolyó, mert a németek észrevették, és 

mingyárást odalőttek. De ő nem félt. Már akkor, tíz-tizenkét éves korában bátor 

legényke volt, hiszen Thököly magával vitte a bécsi csatába is. Sajna, azóta 

Lipót császár, a keresztapja hív németté neveltette. Úgy hallám, immáron 

magyarul sem tud. Kár érte pedig, mert gyerekkorában fölötte eszes vala. A 

betűvetésben és minden egyéb iskolás tudományban igen jeles… 

– Én is tudok írni-olvasni – mondta büszkén Dani. – Számolni is. Pedig sosem 

voltam deák… 

– Az derék dolog – bólintott elismerőleg az aggastyán. – Magam is tudtam 

valamit, amit kívülem kevesen. Mert én kovács és lakatos voltam. Olyan zárakat 

csináltam, hogy csak az tudta felnyitni, akit beavattam a titkába! Egy olasz 

mestertől tanultam el, ki hajdan ott élt a földesuram néhai atyjauránál, s engem 

adtak melléje a műhelyébe cselédnek. Azért haragudott úgy rám a gróf, amikor 

megszöktem tőle, mert már nem őt szolgáltam a tudományommal. Hát leüttette a 

fél karomat, hogy másnak se szolgálhassak. De meg is bánta azután, mert igaz 

ugyan, hogy mást sem, no de őt sem szolgálhattam azontúl… 

A fiúk egy ideig megrendülten hallgattak az öreg szavai után. Majd Miska 

szólalt meg elsőnek. 

– Én nem tudok írni-olvasni. Számolni sem – suttogta restelkedve. Mert lám, 

a sok bánat közepette még ez is csüggesztette. 

– Azt pedig tanulj meg, fiam! – intette az öreg. – Mivel tudomány híján csak 

olyan nyomorék vagy, akárha magad is félkarú lennél. 

– Ne félj! – kiáltott fel Dani. – Ha elszegődünk, én megtanítlak… 

Miska ismét hálatelten nézett fel új barátjára. De az csak a nyomorékon 

csüggött minden részvétével. 

– Nehéz lehet így, fél kézzel, bátyó – mondta sajnálkozó hangon az öregnek 

Dani. 

– Ahogy vesszük – vonta meg vállát az aggastyán. – Amennyivel a szájamat 

etethetem, annyihoz elég a fél kéz is, s amennyi a pénzem, annak 

megszámlálásához a fél kéz is sok… S aztán ha valaki erősen akarja, még így is 

meg tudja magát emberelni ám! Mert teszem azt, ha vén és nyomorék kódis 

vagyok bár, azért mégiscsak elmentem az újhelyi vásárra tizennyolc nap előtt! 

S vidám, majdhogy turpis fény csillant meg a szeme sarkában. 

– Látni akartam, miként tör ki a fölkelés! – magyarázta a szavát. Nem is 

bántam meg, hogy odamentem, olyat nem mindennap tapasztalhat az emberfia. 

Mert úgy esett, hogy Patak várának főkapitánya már előző nap elment Újhelyre 

negyven muskatérosával, meg akarván sarcolni a szegénynépet meg az árusokat, 

mindenkit, aki a vásárra tart. Régi kedvtelése ez a német várparancsnok uraknak, 

s gyakorolják is mindolyankor, midőn valahol országos vásár vagyon. Hát most 



is felállottak a garázda muskatérosok a város széleire, hol legott kurkászni 

kezdték az odatartó sokadalmas népet. Álmában sem gondolta a várparancsnok 

úr, hogy azonközben Szalontayék elfoglalják a várát a háta mögött… Hogy 

titkon megtudám az újhelyi tervet, magam is odafelé tartottam a sokadalommal. 

A szalánci erdők felől jöttünk, szűrök, gubák alá rejtett kurta mordályokkal, 

pisztolyokkal, kardokkal. A kurucok úgy ballagtak, mintha maguk is vásárosok 

volnának. A Ronyva hídjánál aztán meg akarták sarcolni Őket a gazok, de ők 

sehogyan sem hajlottak a szavukra. Arra a zsebrák muskatérosok így szóltak: – 

No jó, ha nem fizettek, hát megzálogolunk titeket! – S valamelyikük a 

vásárosnak öltözött egyik kuruc fejéről le akarta kapni a süveget. Erre az hirtelen 

szétnyitja gubáját, és durr! Azonmód mellbe lőtte a rabló németjét. Ez volt a jel: 

a pisztolydörrenésre a többi kuruc is, ki flintával, ki karddal, csákánnyal, szöges 

fustéllyal neki a németnek. Arra aztán fölzendüle mind a megkínzott nép, és a 

pataki várparancsnokot a muskatérosaival együtt lekaszabolták. Utána neki a 

labanc nemeseknek, akikre messziről ráismerhet az emberfia a német kalapról és 

nájmódi lajbiról. Egyszeriben meg is nőtt az újhelyi néppel á kurucok tábora. 

Beszáguldozák az egész Hegyalját, Bodrogközt, bementek Zemplénbe, 

Szabolcsba meg egyebüvé, s valaholott kalapos, parókás embert láttanak, mind 

lekaszabolták: hadbiztosokat, kamaratiszteket, vámosokat s egyéb népzsaroló 

piócafajzatot. Öreg szemem belekönnyezett a látványba, hogy egyszer végre a 

szegénynép maradt felül… 

Úgy látszik, a dicső küzdelem emléke most is elérzékenyítette az öreget, mert 

restelkedve törülgette meg a szemét. De máris mosolygósra fordult a képe. 

– Magam is szétvertem egy német zsoldos fejét – kacsintott a fiúkra. – Mert 

ha öreg és félkarú vagyok is, azért az egyik fél karom meg a szívem a helyén 

van. S a fokosom is mindig… 

Azzal szétnyitotta a szűrét, s megmutatta a jobbja csonkján szíjon függő 

fokost. 

– Akinek levágták a jobbját, tanulja meg használni a balját – énekelte. – Én 

rigmust is faragtam erről. Aztán ha jó magyaroknál koldulok, el is énekelem a 

nótáimat, hogy ne ingyen fogadjam el az alamizsnát… 

S rekedtes, fáradt hangon énekelni kezdett: 

 

 

Kiket urak 

igáznak, kiket papok 

igéznek, 

ha maguk is 

vitáznak, alig valók 

vitéznek. 

 



Pártos viszály 

nagy átok, bolondgomba 

vad étek, pusztulnak a 

barátok, nyavalya áll 

belétek! 

 

Cserbenhagy a 

cseléded, ha urában 

csalódott! Csalmatok és 

beléndek, egyétek meg, 

bolondok! 

 

 

Egy keresztúthoz közeledtek. 

– Megálljunk, bátya! – rántotta meg Dani az öreg balját. – Nézze csak amott 

az úton azt a porfelleget! 

– Az ám! Lovassereg jöhet ott, méghozzá vágtatvást, mert igen gyorsan 

közeleg a porfelleg. Legjobb is lesz, ha üstöllést megbúvunk itt a dombon a 

csadajban. Mivel nem lehet az más errefelé, csakis valamely grófi úr labanc 

huszársága… 

Felszaladtak a dombra, s elhasaltak a bokrok között. 

– S azok most nem irgalmaznak a szegény vándornak, ha vén, ha fiatal! 

Mindben a fölkelők spionját, hírnökét látják, és megkínozzák – magyarázta az 

öreg. – Ez talán a Barkóczy gróf bandériuma, vagy úgy lehet, a Zichy István 

grófé, az én hóhéromé… 

A vágtató sereg akkor ért a keresztúthoz.  

Lengő bajszú, nyílt, bátor tekintetű, barnára sült arcú férfi lovagolt az élen, 

vállán zászlóként lobogott a párducbőr kacagány, oldalát rézveretes török 

szablya csapkodta, piros süvegén kócsagtoll. 

– Tokaji Ferenc kuruc kapitány! – kiáltott fel örömittasan az aggastyán, és 

meglepő fürgeséggel egyszeriben kiugrott a bokrok mögül. A fiúk a nyomában. 

Ott robogott el ámuló szemük előtt a bujdosó kurucokból, nyomorgatott 

jobbágyokból, földönfutó szegénylegényekből, nincstelen pórokból talpra állt 

dicső fölkelő had a szalánc-regéci hegységek felé, hogy onnan folytassa 

élethalálharcát a népszabadságért, a zsarnok elnyomók ellen. Mostig rejtegetett, 

avítt, Thököly-féle kuruc egyenruhákban, paraszti szűrben, ingujjban, ki 

ahogyan, úgy. Némelyüknek nyerge sem volt, csak szőrén ülte meg lovát. A 

mordállyal, pisztollyal, karddal bíró kevesek mellett számosuknak csupán kopja 

jutott, vagy fokos, kasza, fustély. Mert a szegény fölzendült népet nem 

fegyverezte fel sem király, sem császár, sem szultán, csupán önmaga. De 

ahogyan elvágtattak az úton, vissza-visszaintegetve a könnyes szemű hajdanvolt 



kurucnak s a fiúknak, jobban megdobogtatták az útjukba kerülő szegénynép 

szívét, mint bármilyen díszes, sujtásos, bogláros, csillogó-villogó ármádia. 

Néhány perc, s már csak a távolodó porfelleget láthatták az úton. Mintha csak 

ez a szürke porfelleg gördült volna el a szemük előtt földrengető patacsattogással 

– s amit e porburok takart: a nép hadserege, mintha csupán csudálatos álomkép 

lett volna… 

Hosszan állt ott az öreg a távolodó, tünedező porgomolyag után bámulva. 

Még bele is szimatolt a levegőbe. 

Amikor ismét nekiindult az útnak, jó ideig szót sem szólt. Csak mintha 

frissebben, fürgébben rótta volna a mérföldeket. 

Déltájban értek Kótajra, ahol a fiúk is megpihentek az öreg viskójában. Ott az 

holmi ócska sarukat kotort elő a szalmából. Mikor átnyújtotta nékik a két pár 

sarut, így szólt: 

– Messze még az út Jándig, feltörik a talpatok mezítláb. Ha tovább nem is, de 

odáig mindenképp kitart a lábatokon. Aztán ha valaha még erre a vidékre 

vetődtök, keressetek meg. Ha nem lennék itthon, Rakomaztól Noménig, de még 

azon is túl mindenki ismer, csak kérdezősködjetek az öreg Toma Ádám iránt. 

Bizton lesz, aki tud felőlem. No persze, ha élek még… 

A Bogdány felé vezető utat is megmutatta nekik: 

– Bogdányról Karászra mentek, onnét Noménra. Ott most gyalogszerrel is 

átgázolhattok a Felső-Tiszán. Ha nem, úgy kéredzkedjetek fel a kompra vagy 

egy szekérre. A Felső-Tisza túloldalán lelitek Ugornyát, majd Gergelyt, attól 

lejjebb éritek Jándot is… Azzal elbúcsúzott a hálálkodó fiúktól. 

 

 

5. 

 

 

Zobor Nagy Istvánné igen csöndesen sürgölődött a pitvarban. Még arra is 

ügyelt, hogy az edények össze ne csörrenjenek a kezében, méghogynem leejtsen 

valamit. Férjeura napok óta szerfölött mérges kedvében van, s ilyenkor sohasem 

lehet tudni, melyik apróságból kanyarít veszekedést. Márpedig ha veszekszik, 

kiszámíthatatlan, hogy hol végzi, mert igen nagy haragú, goromba, radó ember. 

Most odakünn ül a tornácon, és mogorva arccal kanalazza a levest. Nagy 

felsőteste teljes súlyával könyököl az asztalra, s a feje oly mélyre konyul, hogy a 

bajsza két pomádézott hegye beleszúr a tányérba. A csizmájához dörgölődő 

kuvaszt a sarkával rúgja szügyön, mire az behúzott farokkal oldalog a ház mögé. 

Mi okozza vajh e nagy testű, negyven év körüli kisnemes mérgét? Tán a ma 

délelőtt hallott újság? Hogy miként Tokaji Ferenc három nap előtt Tokajt, úgy 

Szalontay György tegnap Sárospatak várát engedte át a németnek, miután az 

ostromgyűrűn áttörve ugyancsak a szalánc-regéci hegyek felé vette magát, hogy 



egyesülhessen Tokaji hadával? Szó sincs róla, az effélével már nem törődött 

sokat, nem úgy, mint tíz-tizenöt esztendeje, mikor még maga is követte a 

fölkelők lobogóit. Vagy tán attól való félelme okozza mérgét, hogy a győzelem 

után a német még nagyobb porciókat vet majd ki? Bizonyos, hogy ez is fokozza 

gondjait, de az éppen jelenvaló nagy mérgét mégsem ez okozza, hanem az, hogy 

két szolgalegénye három hét előtt egy éjszakán, se szó, se beszéd, elinalt, s 

hajnalra csak annyi hírük maradt, hogy felcsaptak kurucnak a Tokaji hadába. S 

ezt rudalás előtt tették vele, amikor keresztben áll a learatott búza, s a zabot még 

le sem aratták. A kukoricát is – amely még drága ritkaság e vidéken, és 

törökbúzának nevezik most kellene feltölteni, és másodszor felkapálni. A lóhere 

java része lábon áll még. Az idei zsíros nyár jó termést ígér mindenből. 

Hamarosan eljő a kukoricatörés, az őszi szántás, vetés, boronálás ideje, majd 

később a szüret. És itt áll a két erős, fiatal cselédje híján. Kívülük van ugyan 

három telkesjobbágya, de azok a birtok reájuk eső felét – vagy három és fél 

ekealját – látják el, s amit robotban dolgoznak a másik felén, nem sok a köszönet 

azon. Más esztendőkben ilyentájt holmi földönfutó szegénylegények is 

kínálkoztak dologra, de az idén ez a csavargó népség is ugyanoda ment, ahová 

ama kettő: kurucnak a fölkelők zászlai alá, és sehonnét sem mutatkozik segítség. 

Hiába áll oda maga is – habár nem túl örömest, mivel az utóbbi esztendőkben 

kissé elkényelmesedett –, a hiányzókat nem képes pótolni. Az asszony meg 

gyereket vár, s bár jó erős teremtés, hiszen jobbágyleány volt, mielőtt feleségül 

vette, most a kilencedhónapos nagy hasával már nem sok hasznát látni a 

földeken. 

Hogy miért is vett Zobor Nagy István nemesember létére jobbágyleányt 

feleségül? Hadd feleljünk meg erre elejében: 

Méregből! 

Mivelhogy kért ő nemesi kisasszonyt is ennek előtte, a legnagyobb jándi 

gazda, Felvégi Kristóf leányát. Csakhogy Felvégi háromszor annyi jószágon 

uraskodik, mint ő, s részt vesz a vármegyei szeren is, vagyis követ. Hát lenézték 

és kikosarazták őt, aki csak „senkiházi kódis” hozzájuk képest. Ez a megvetés 

pedig nagy méreg és még nagyobb szégyen volt. Hiába vigasztalták atyafiai és 

barátai – a másik két jándi kisnemesi birtok ura – azzal, hogy csak ő maga járt jól 

e kosárral, mert Felvégi kisasszony igen dölyfös fehérszemély, s nemhogy 

urának tekintené, hanem még ő szolgálhatná az asszonyt egész életén át. 

Márpedig az embernek olyan feleség kell, aki tiszteli-becsüli, és tart tőle. Jobb a 

háznál a szegény feleség, aki féli az urát, mint a gazdag, aki lenézi. Amikor e jó 

tanácsokkal vigasztalták, még nem hitte Zobor Nagy István, hogy meg is fogadja 

azokat. De alig esztendőre, Mádon jártában meglátta Bató Anna jobbágyleányt, 

aki két vármegye legszebb vászoncselédje volt, beleértve a nemesi 

kisasszonyokat is, s ez a ritka szépség pótolta a nemesi armálist. Bató jobbágyék 

szemében viszont Zobor Nagy nemesi armálisa és birtoka takarta el a tizenöt 



esztendőnyi különbséget, amennyivel a kérő idősebb volt a hajadonnál. S mivel 

egyebekben kiderült, hogy maga is kuruc és magyar hitű – vagyis kálvinista –, 

semmi akadálya nem volt a házasságnak. Hát így vett el Zobor Nagy 

jobbágyleányt feleségül. Haj, de sokszor megbánta azóta! Mert ahogy 

szaporodtak az évei, egyre kapzsibbá vált – s bizony jó lett volna legalább 

kétakkora jószágot birtokolni. A birtoknövelésnek pediglen legkényelmesebb 

módja az, ha hozományként kerül az emberhez a hozzávaló. Hát ezt a lehetőséget 

mulasztotta el, amikor a jobbágyleányt vette feleségül. 

Ahogy most abbahagyta a kanalazást, bosszús tekintettel nézett el a falu 

zsúpfedelei fölött. Harmincegy vályogház – négy csak a kőház, abból egy az övé 

–, de a harmincegy közül egyben sincs elszegődni kész, fölösleges munkáskéz. 

Kivált most nem remélhető tőlük segítség, minthogy közülük is elmentek 

némelyek a fölkelőkhöz. E percben gyűlölte a fölkelést, a kurucokat, tán még 

jobban, mint a dölyfös Felvégit s*a garázda németeket, ki utóbbiak pedig bőven 

megsarcolták már az évek folyamán, ha nem is annyira, mint a más 

falvakbélieket, mivelhogy Jánd némiképp félreesett a német csapatok útjából. 

De ebben a pillanatban mégis két emberforma tűnik fel a szeme előtt. 

Valóban, csupán formára emberek, mert az egyik kamasznak, a másik meg 

csak kölyöknek látszik, amint közelednek, egyenest az ő háza sövénykerítése 

felé. Idegenek, azt látja rajtuk, nemcsak abból, hogy nem ismeri az arcukat, 

hanem abból is, hogy túlságosan lassan közelednek, mint akik messziről 

érkezvén, fáradtak. 

Most kis ideig eltopognak a sövény előtt, majd benyitnak az ajtaján, és 

tétován kerülnek a ház felé. A sövényajtó nyikorgására Zobor Nagyné is kilép a 

pitvarból, egy darabig a jövevényekre mered, majd felkiált: 

– Dani, te volnál az? 

– Én, én, nénémasszony! – örvendez fel a fiú, hogy célhoz ért. 

– Ó! Ó! – örvendez az asszony is, és megöleli a fiút. – Hogy megismertelek! 

Pedig mióta nem láttalak! Egészen kicsi voltál, kisebb, mint ez a másik gyerek. 

Hogy megnőttél, micsoda nagy fiú lettél! Nem is magadról ismertem reád, 

hanem abból, hogy ugyanilyen volt apád is süldő legény korában… 

S még sok mindent mondanak egymásnak, mert Dani alig győzi felelettel az 

asszony kérdéseit, mádi emberekről, asszonyokról, dolgokról. 

Végül is mindent elmond, azt is, mi történt négy nap előtt Mádon ós a többi 

környékbeli helységben, s hogy miért jött el mind Ő maga, mind újdonszerzett 

pajtása. 

– Úgy gondoltam – fejezi be végül szavait –, hogyha talán véletlenül szüksége 

lenne a nénémasszony férjeurának szolgalegényekre, hát itt maradnánk. 

Zobor Nagy már Dani szavai alatt szakértő tekintettel szemlélgette a két fiút. 

Hát korántsem teljes erejű emberek, az bizonyos – gondolta magában. Bár a 

nagyobbik karja már nem egyhamar fárad el a kaszálásban. S a kicsit sem 



nevelték éppen grófkisasszonynak, csak még nagyon fiatal. No de szükségben 

még mindig jobb négy gyöngébb kar, mint egyetlen erős sem. Ha maga is 

hozzálát, és keményen dologra szorítja a két gyereket, valamennyire pótolja a 

szökevényeket. Mindenképp a jó csillagzata vezérelte most hozzá őket. No 

persze, azért vigyáz, hogy ne mutassa ki túlságosan az örömét, nehogy a kölykök 

elkapassák magukat. Csak csínján a nyájassággal, hadd érezzék, hogy meg kell 

ám becsülniük a szerencséjüket, ha kegyesen a házába fogadja őket. 

Ahogy a fiú végez a szóval, az asszony kérdőleg néz Zobor Nagyra, s 

tekintetét követi a két gyerek is. 

– Aztán tudtok-e rudalni? – kérdi Zobor Nagy. Mert azon a vidéken így 

nevezték a cséplést. 

– Tudunk – felelik a fiúk egyszerre. 

– Hát kaszálni? 

Erre a kérdésre Miska már bizonytalanul válaszol, de Zobor Nagy mintha nem 

is figyelne reá. Tudja ő, hogy sok egyéb munkára használhatja a gyerekeket. 

– No, nem bánom, itt maradhattok. De megbecsüljétek ám magatokat, annyit 

mondok! 

Zobor Nagyné már fordul is, hogy vacsorát adjon a jövevényeknek, azalatt az 

ember megmutatja az istállót s abban a két elszökött szolgalegény lócáját, 

melyen ezután a fiúk hálnak majd. Az istállóban négy jármasökör, két harmadfű 

tinó, egy sőre, egy fejőstehén, két üsző és három ló pihen, azok ketteje pej kanca, 

harmadikuk szepe mén. Az első kettő forspont, az utóbbi hátas. Az udvarházat 

öreg eperfa árnyékolja be. Az istállóval szemközt a pajta s a csűr, oda kell 

behordani a learatott gabonát csépelni. A csűr oldalán az ólak, két hízóval, két 

anyakocával, egy ártánnyal, tucatnyi malaccal, némely kecskével és 

aprómarhákkal: pulykákkal, ludakkal, egyéb baromfival. 

Mire fordulnak, megkapják a vacsorát. Ott fogyasztják el a tornác küszöbére 

telepedve. Zobor Nagy meg pipára gyújt, és hátravetvén magát a székén, úgy 

beszél hozzájuk, mintha csak hangosan gondolkodnék: 

– A holnapi nappal hát beszegődtök hozzám egy esztendőre. Kaptok pediglen 

ez esztendőre négy pár bocskort, az tíz dénár. Két inget és két gatyát, az három 

forint. Egy ködmönt, az egy forint húsz dénár. Egy süveget, az nyolcvan dénár. 

Azonfelül pedig öt… vagyis négy… hm, három forintot pénzben… 

Arról mélyen hallgat, hogy a két elszökött szolgalegényének két-két köböl 

búzát is adott. No meg pénzben is tizenkét forintot fejenként. 

A fiúk mit sem szólanak, nem értettek még ők az alkudozáshoz. Csak arra 

gondolnak, hogy fedél lesz a fejük fölött, s ha gubájuk nem is, legalább 

ködmönük lesz télire. Azzal sem törődnek, hogy Jánd jóval kisebb helység, mint 

akár Tarcal, akár Mád. Mert viszont épségben és békében van. 

Az égen kiütköző csillagok már mély álomban találták őket az istálló lócáin: 

vacsora után tüstént lefeküdtek, hogy kipihenjék úti fáradalmaikat, mert másnap 



már jókor kell dologhoz látniuk a határban, Zobor Nagy István nemzetes úr 

földjén. 

 

 

6. 

 

 

Zobor Nagy István az első időkben nem mutatkozott sem jobb, sem rosszabb 

gazdaúrnak, mint a többi hozzá hasonló birtokos kisnemes. Legföljebb tán 

annyiban másnak, hogy a szokottnál is kapzsibb volt, s ezt a fiúk hamarosan 

észrevették. Inukszakadtáig dolgoztatta őket, s amikor a termését befuvarozta a 

beregszászi vásárra, bizony a legsilányabb, legolcsóbb ködmönt, bocskort s 

miegymást vette a fiúknak télire. Még a feleségének sem hozott nemesi 

asszonynak való holmit, csak parasztosat, s az újszülött kislányának, negyedik 

gyerekének – kik közül az első és harmadik nem sokkal születése után meghalt – 

alig valami kelengyét. 

Ez a nagy zsugoriság pedig nem volt indokolt: Zobor Nagyot s általában a 

tiszahátiakat nem túlontúl sanyargatta a német ezidőtt. Lefoglalta őket most a 

fölkelés fészkének szipolyozása: a Hegyalját, a Bodrogközt, Zemplént sarcolták 

és rabolták. Egyébként is a tokaji és pataki várak elfoglalása után java részük 

eltakarodott délre, Savoyai Jenő herceg zentai táborába, mely a törökkel készült 

harcba szállni. Valahányszor hírt vettek Jándon az újabb hegyaljai pusztításokról 

és kegyetlenkedésekről, Miska mindannyiszor nagy hálát érzett Dani iránt, hogy 

elhozta a romlás földjéről, hol apja és Kolompos Ilonka után bizonnyal már 

maga is elpusztult volna. 

Augusztus vége felé, kukoricatörés idején, egy nap ütött-kopott, elfáradt 

ember érkezett az udvarházba. 

– Nem ismer meg kelmed? – kérdezte Zobor Nagytól, ki csak a fejét rázta e 

kérdésre. – Tarkó Gedeon volnék, a kelmed hajdani kuruc bajtársa… 

– Hát kend az? – nyújtotta a kezét Zobor Nagy. – Mi szél tépte így meg, hogy 

rá sem ismerhettem? 

– A legrosszabb – legyintett az ember keserűen. 

Aznap Zobor Nagy a pitvarban vacsorázott, mert künn a tornácon hűvöslette 

az időt. Az asszony még odabenn feküdt a tisztaszobában, az újszülött 

csecsemőjével. Egy öreg szolgáló főzte a vacsorát, a fiúk szívesen segítettek neki 

ezt-azt, hogy benn lehessenek a pitvarban, és hallhassák, miket mesél a vendég. 

Az pedig elmesélte, hogy mindmostanáig kuruckodott. Legutóbb a Tokaji 

seregében. 

– Hát kend még nem elégelte meg a virtuskodást? – csodálkozott el Zobor 

Nagy. 



– Most végre már igen – bólogatott szomorúan a vendég. – Majd húsz 

esztendeje, hogy minden fölkelésben részt vettem. De most, hogy Tokajit ilyen 

galádul elárulták… 

– Mi történt vele? 

– Árulók férkőztek a közelébe, lefogták, megkötözték, és Kassára hurcolták, 

Nigrelli tábornok kezébe. Éppen a krasznahorkai hegyekben jártunk… 

– A németek kezére adták? – hökkent meg Zobor Nagy. 

– Azt tették vele. Szegény jó vitéz kuruc hadnagy Tokajit. 

– Saját felei? 

– Valami körükbe surramlott árulók. Hogy ne nyughassanak még a sírjukban 

sem a bestye gonoszok! 

– No, ez már galádság. A német karóba húzza Tokajit… 

– Tán már meg is tette. Hát ezért ment el a kedvem végre a kuruckodástól. 

Eleddig csak a magyar főurak, nemesek és katolikus papok, no meg a zsoldos 

bandájuk volt áruló labanc. De ha már a kurucok közt is akad ily szemét ember, 

akkor nekem semmi közöm többé hozzájuk… 

– Hát mit tesz kend? 

– A krasznahorkai hegyekben, ahol ez történt, keserűségemben magam is 

elzüllöttem a széthulló seregtől. Akkor úgy gondoltam, hazamegyek Munkácsra, 

tán csak akad ott még szalma a fejem alá vénségemre. De nem mehettem 

egyenest, az ostromzár miatt. A zempléni hegység ágazatait mind a gróf urak 

vezette nemesi bandériumok szállták meg. Kassától a Hegyaljáig pedig Nigrelli 

generális hadai garázdálkodnak. Hát nem ajánlatos a bujdosónak arrafelé 

mennie, ezért kerültem lefelé, s erről fordulok Munkácsnak… 

Zobor Nagy pipára gyújtott, majd elégedetten dünnyögte: 

– Látja kend, én már régen rájöttem, hogy a legokosabb nem beleártania 

magát az embernek ilyesmibe. Mindig csak a rövidebbet húzhatja… 

A vendég bólintott: 

– Hiába küzdöttünk, hiába hullt az a sok vér… 

Miska az ismerős szavakra, magáról megfeledkezve beleszólt a beszélgetésbe: 

– Az én apám is így tartotta. Mindig azt mondta, hogy a jobbágyember ne 

rugdalózzék a sors ellen, ne avatkozzék urak és németek dolgába, s ne akarja 

megváltoztatni a világ rendjét. Nem is állt be a fölkelőkhöz… 

– S lám, mégis megölték! – csattant fel erre Dani. – Csakhogy úgy, akár a 

vágóbarmot. Mert az sem tiltakozik a tagló ellen. De az ember, az küzd az 

életéért. Ezt meg az én apám mondta!… 

Zobor Nagy összeráncolta szemöldökét. Tarkó Gedeon meg igen csöndesen, 

igen szomorúan ingatta a fejét: 

– Igaz, igaz… 

Nem sokkal utóbb aludni tértek.  

Tarkó a fiúkkal aludt. 



Zobor Nagy csak az istállóba szánt neki éji szállást, holott most, hogy az 

asszony a pádimentomos tisztaszobában feküdt, az ő ágya üresen állt a kemencés 

szobában. Dani nem hagyta a szalmában feküdni az öreg kurucot, hanem 

átengedte lócáját, és maga heveredett el a szalmán. 

Aztán hogyan, miféle emberek fogták el Tokaji Ferencet? – kérdezte 

Tarkótól. S a hangján hallatszott, hogy nagyon elgondolkoztatja ez a kérdés. 

– Én bizony nem sokat tudok róla, mert az előőrssel jártam, amikor a dolog 

történt. De azt mondják, valami Toportyán nevű spion volt a főkolompos, az vett 

rá némely hitvány gazembert az árulásra. Úgy beszélik, hogy fekete 

kecskeszakállú, ragyavert arcú, sebhelyes homlokú, hórihorgas, górlábú ember 

ez a Toportyán. Senki sem emlékezett rá, hová való, és mikor szegődött a 

fölkelőkhöz. Azt is mondják, Nigrelli generális nagy zacskó pénzzel jutalmazta 

meg, hogy rabul vitte neki Tokajit. 

– És mit tett a sereg ezután? – érdeklődött tovább Dani. 

– Egy része azon gondolkozott, hogy tán megindul felkutatni Szalontay 

György csapatát a szalánci és regéci hegyi erdőségekben. Hogy valóban 

megtették-e, nem tudom. Más része meg szétzüllött, és magában bujdosik, 

akárcsak én. Mert magányosan kevésbé fenyegeti veszély az embert, hogy 

elfogják, míg többedmagával már messziről gyanús… 

Tarkó Gedeon három napig pihent Jándon, Zobor Nagy udvarházában. 

Alighanem azon tétovázott, merre is induljon. Amikor jött, azt mondta, hogy 

hazamegy Munkácsra, de utolsó este meggondolta magát. 

– Mégsem találnám én már jól magamat ottan – mormogta lehajtott fővel, 

elgondolkodva. – Van ugyan ott egy kis házacskám, s abban a leányom, ki még 

nem is tudja, hogy özvegyen maradt… a férje mellettem esett el Tokajon. De én 

már megszoktam, hogy ne szolgáljam az ellenséget, hanem inkább küzdjek 

ellene… 

– Hát hová megy kend? – kérdezte Zobor Nagy. 

– Felkutatom mégis a Szalontay György seregét a szalánc-regéci erdőkben. 

Kuruc vagyok én már, hiába. Csak addig érzem szabadnak magamat, amíg 

harcosok közt élek. Nem akarok labanccá válni, belepurhásodnék a szívem 

hamarosan. Inkább csatában vesszek el, ha már úgy kell lennie. 

– Maholnap elaggul! – korholta Zobor Nagy. 

– Antul is inkább! – bólogatott Tarkó. 

– Azt tesz kend magával, amit akar – vonta meg Zobor Nagy a vállát, s 

közönye jeléül sercintett egyet a pipája mellől. 

De Dani forrón szorította meg az öreg kezét hajnalban a búcsúzásnál. 

 

 

7. 



 

 

Az őszön még kétszer jártak idegenek Jándon, Zobor Nagy István 

udvarházában. 

Őszi vetés után boronált éppen Zobor Nagy a három telkes jobbággyal meg a 

két szolgafiúval, mikor messze az úton ügető lovasok tűntek elő. Patkóik 

porszemet sem vertek föl: annyi eső esett akkor őszön, hogy latyakos volt az út, 

süppedékes a mező. A folyók: a Bodrog, a Szamos meg a Tisza kiáradtak, s 

három vármegyében öntöttek el falvakat, mezőségeket. Zobor Nagy nemzetes 

úrnak ebben is szerencséje volt: a Tiszahátat alig néhol sújtotta az árvíz. 

Ketten voltak a jövevények, vastag gubákban ülték a lovat, és semmi nem 

mutatta rajtuk, hogy mifélék. Amikor a boronálók közelébe értek, megállították 

lovaikat, és köszöntés után az elöl lovagoló, egy deli termetű fiatalember 

lekiáltott feléjük: 

– Miféle falu ez itt előttünk? 

– Jánd – felelte Zobor Nagy. 

No, akkor e helyt alighanem megpihenhetünk. Úgy emlékszem, itt él Zobor 

Nagy István… 

– Én volnék az… 

Erre a lovas leszállt a lováról, és kezét nyújtva odalépett. 

– Majos István vagyok, Szalontay György futára… 

– A nemes Majos Ferenc, híres régi kuruc fia? – kérdezte Zobor Nagy. 

– Az. S úgy mondták, kelmed is régi kuruc, hát nem tagadja meg tőlünk az éji 

szállást… 

– Ühüm… Hát csak menjenek be kelmedék a faluba, az elején az első ház az 

enyém – felelte Zobor Nagy. – Magunk is hamarost végzünk a dologgal, és 

utánuk jövünk… 

Éppenséggel nem túlzottan örült a vendégeknek. Tán még azt a nehány falatot 

is sajnálta, amit megesznek. Mindössze egyetlen okból látott szívesen idegent a 

házánál: a hírek miatt, amiket hoztak, E viharos időkben mégiscsak érdekelte, mi 

történik ország-világban, s mivel akkoriban nyomtatott újság még nem járta 

Magyarországon, csak akkor hallhatott valamit, ha bement Beregszászra, vagy 

ha vendég érkezett a házhoz. 

Hát ezek a vendégek is hoztak híreket, akár az előbbi, aki Tokaji Ferenc vitéz 

kuruc hadnagy galád tőrbeejtését beszélte volt el. 

Elsőbben is azt mesélték, hogy Szalontay György serege szépen 

megszaporodott. Egyrészt a Tokaji maradék hadával, másrészt pedig azért, mert 

az őszi mezei munkák nagyjából való megszűnte után számos hazátlan zsellér, 

szolgalegény, napszámos-kapás szökdösött hozzá az erdőségekbe. Ez utóbbi 

felől tapasztalt egy s mást Zobor Nagy is, mert nem kis örömére a haragosától, 

Felvégi Kristóftól is kereket oldott némely cselédember. Voltaképp az a korcs 



kis kurucság is jobbára csak azért maradt a lelkében, mert ellensége: Felvégi 

Kristóf labanc és pápista volt, németek s papok híve. 

– Mármost mit tesz Szalontay ezzel a megszaporodott hadával? – kérdezte 

Zobor Nagy az ifjú Majostól. 

Estebédhez készültek, s a pitvarban már Anna néne megfőzte a köleskását 

meg a tyúkot. (Krumpli akkoriban még nem létezett azon a vidéken.) 

– Hát az a kérdés éppen, hogy mit tegyen – felelte Majos. – Mert szeptember 

elején ugyan ki-kicsaptunk az erdőkből, és olykor Kassáig is elkalandoztunk, ha 

másért nem, hát azért, hogy Nigrelli generális ránk sütögesse az álgyúit. Hátha 

Thököly hírét veszi ilymód, hogy vagyunk és harcolunk még, s megsegél a 

törökkel. No de a kuruc királytól nem jött semmi hír. Nigrelli generális viszont 

úgy megijedt a portyáinktól, hogy nemesi fölkelést rendelt el Sáros, Abaúj, 

Zemplén és Szabolcs megyékben. S az a bestye nemesség lóra is ült ellenünk a 

Pálffy, Barkóczy, Koháry és Bercsényi gróf urak vezérlete alatt. S most ezek 

meg a labanc hajdúk a Nigrelli alá tartozó Bassompiére-vasasokkal és dán 

zsoldosokkal körülfogtak bennünket… 

– Ez már baj – csóválta fejét Zobor Nagy. 

– Nagy baj bizony. Ketten is alig tudtunk átszökni a gyűrűn, s kerülőúton, 

Erdélyen át megyünk Thökölyhez. Emiatt jöttünk erre… 

– S azért megyünk Thökölyhez – tette hozzá a másik kuruc, egy Csontos 

János nevű pórlegény, aki mindmostanig hallgatott –, hogy megkérdjük tőle, 

remélhetünk-é segítséget, vagy mit csináljunk… 

– Hm – bólintott Zobor Nagy, és megvakarta a fejét. 

(Szegény jó kurucok s hős Szalontay György! Még nem vették hírét, hogy 

éppen tíz nap előtt már eldöntötte ezt a kérdést a zentai csata, melyben Savoyai 

Jenő ármádiája tönkreverte a törököket, s ezzel hosszú időre eltemette Thököly 

és a kurucság minden jóreménységét.) 

– Hm – rázta meg ismét a fejét Zobor Nagy. – No és a fiatal Rákóczi? A 

fölkelés kitörésekor úgy hírlették, hogy ő áll a nép élére… 

– Valóban az a hír járta – felelte komoran Majos. – És nem minden alap 

nélkül! Mivel az ifjú fejedelem szánakozó szívvel nézte, mint gyötrik, veretik, 

kínoztatják a jobbágyságát a német kommendánsok. Oda is ment Solari gróf 

császári ezredeshez, kérvén, hogy tiltsa meg e rút kegyetlenkedést. De az 

csúfondárosan a szeme közé nevetett, és így felelt néki: „Mit törődik 

hercegséged a csorvás, bűzös parasztokkal?” Erre Rákóczi felháborodván, 

összeveszett Solarival, aki a maga vasas németeit is zsold helyett a szabad rablás 

engedélyezésével fizeté. No, hát ezért gondoltuk, hogy megnyerhetjük őt 

vezérünknek… 

– És mégse? 

– Mégse! – csapott az asztalra keserűen az ifjú. – Amire érte küldött Tokaji a 

balsai erdőbe, hol vadászni járt a háznépével, már csak az üres hintók leltük. 



Szalontay György azután úgy őriztette e hintókat meg Rákóczinak a pataki 

várkastélyban volt minden holmiját, de legkivált a vár vörös tornyában óvott 

drága portékáit, kincseit, hogy még egy kösöntyű, egy boglár, egy gyűrű sem 

tűnt el belőlük. Akármily nyomorúságban él is a magyar szegénynép, a 

Rákócziak vagyonából egy tű sem kell neki. De bezzeg a német! Mihelyt 

elfoglalta Patakot, elharácsolt mindent, amit híven őriztünk. Még az erdőkbe is 

utánunk jött a nagy prédálásuk híre… 

– És hová lett az ifjú fejedelem? – kérdezte Dani. 

– Úgy mondják, Bécsbe futott… Előlünk!… 

– No lám! Hát benne is megcsalatkozának – állapította meg elégedetten Zobor 

Nagy. 

– Meg – bólintott szomorúan Majos István. – De azért… tudja az ördög… én 

még mindig nem vesztém el egészen a hitemet benne… 

– Hogy a csudába? – nevetett fel Zobor Nagy. – Mit vár kelmed egy olyan 

ifjútól, akit tizenkét éves kora óta Kollonich bíboros neveltetett? Olyan német 

szívű, császár talpát nyaló, pápista hitű fajankó az, mintha holmi görhes sváb 

anya szülte volna, nem Zrínyi Ilona… 

– Nem tudom, mit várok – csüggesztette el fejét fáradtan a vendég. – Az 

bizonyos, hogy amíg Rákóczi előlünk keres menedéket Bécsben, addig nemigen 

számíthatunk reá. De, gondolom, ha majdan korosabb leend, s jobban megérti a 

bajunkat… 

– No hát azt sohasem fogja érteni – nevetett ismét a házigazda, s a hangja oly 

kajánul csengett, hogy a fiatalember megütődve nézett reá. Nem is felelt a 

szavára. 

Dani és Miska furcsállotta, hogy Majosnak a tisztaszobában vettetett ágyat 

Zobor Nagy, míg a pór Csontos János ott aludt vélük az istállóban. 

– Hát nem kuruc katona-é mindkettő? – csodálkozott Miska. 

– De az – felelte Dani, s a szeme szinte szikrát vetett a sötétben. – Hanem a 

nemes csupán a másik nemest nézi magához illő embernek. A paraszt csak 

paraszt neki… 

– Még ha kuruc is? – kérdezte Miska. 

– Már ha olyan kuruc, amilyen a mi urunk – felelte megvető hangon Dani. 

Ezen az éjszakán Miska engedte át a lócáját a vendégnek, maga meg a 

szalmában hált. 

 

 

8. 

 

 

– Így írják az u betűt! Ha pedig két pontot teszel rá, az már az ü betű… 



Miska szorgalmasan körmölgette a Danitól tanult betűket a maga vágta 

lúdtollal. Zobor Nagy uram ugyan nem engedte át a kalamárisát, mert a tenta 

drága holmi, de Dani igen jó tentát tudott csinálni koromból és vízből. Papirost 

pedig Anna néne adott. 

Október végén jártak, s már leszüretelték Zobor Nagy három hold szőlejét, 

mely az idén több mint hat hordó bort hozott. A gazdaúr úgy tervezte, a felét 

majd eladja Tarpán vagy Noménon, negyven-ötven forintot megkap érte 

hordónként. E kilátástól kegyes kedvében volt – no meg a szolgalegények dolga 

is megfogyatkozott, mert a dohánytörés nem sok munkát igényelt, a kevéske 

kukorica hántására pedig ráértek még –, hát elnézte, hogy az egyik szolgagyerek 

a másikat írásra, olvasásra és számolásra oktatja. Habár magában azt gondolta, 

hogy minek az ilyen tudomány egy parasztnak. De azt nem mondta ki. 

– Most már le tudod írni azt, hogy „ürge üregbe bú” – mondja Dani. – Lássuk! 

Erősen szürkül a délután, már nem sokáig látni a pitvarban. Anna néne a 

fekete szobában ringatja csecsemőjét, Zobor Nagy uramat nem kell ringatni, 

elaludt a pipája mellett, az asztal előtt, ahol a számadásait végezte. A szolgáló az 

aprómarhát tereli az ólakba a ház mögött, csak a hároméves Ferkó lábatlankodik 

a fiúk körül. Így hát senki sem figyel kifele, s ekként azt sem látják, hogy a 

jövevény, ki lovát maga után vezetve belép a sövény kapuján, nem a Gergelyfalu 

felé vezető útról jön, hanem innen a helységből, Felvégi udvarháza felől. 

Hórihorgas, górlábú, erős csontú ember a jövevény, úgy harmincöt-negyven 

esztendős lehet. Az öltözéke furán összeválogatott: sárga török szattyáncsizma a 

lábán, szűk német tisztipantalló a lába szárán, felsőtestén a Thököly-féle talpasok 

dolmánya, de a fölött lovastiszti farkasbőr kacagány és tollforgós kalpag. 

Oldalán rövid török szablya és hosszú pallos fityeg, övéből két pisztoly 

csontmarkolata áll ki, lova nyergéről karabély és tölténytáska függ s egy 

szerfölött nagy, gondosan bekötött szájú bőriszák. Fürtös gubáját ugyancsak a ló 

hátán vetette átal. Bajsza törökösen csüng a szája köré, borotvált arcát ragya 

ékteleníti, a homloka bal felén kardvágástól eredő heg. Az egész ember nem 

túlságosan bizalmat gerjesztő. 

Mire a tornác elé ér, a fekete szobából s a pitvarból egyaránt észreveszik. 

Zobor Nagy már jön is kifelé. Az idegen széles, barátságos mosollyal hajol meg 

előtte: 

– Adjon isten, bátyámuram! Nemdebár Zobor Nagy István, igaz kuruc magyar 

ember színe előtt állok… 

Zobor Nagy nem szereti, ha a mai világban túl sokat emlegetik a kurucságát, 

hát nem éppen barátsággal rántja meg a vállát: 

– Kit tiszteljek az úrban? 

– Pinkóczy Zsigmond kuruc hadnagy vagyok, a Szalontay seregéből. Thököly 

tábora felé mennék, s éjszakai szállást kérnék… 



– Hát hány követet küld Szalontay Thökölyhez? – kérdi némileg ingerülten 

Zobor Nagy. 

– Tehát már jártak erre ilyen követek? – esik ki kissé túl mohón a kérdés a 

jövevény száján, s a szeme furcsán villan egyet. 

– Jártak – feleli Zobor Nagy, ki az iménti szunnyadástól még nem veszi észre 

e túlságos kíváncsiságot. 

– Mikor? 

– Van annak egy hónapja már. 

– Igen, persze, tudom – mondja erre beavatottan a jövevény – A… a… no, a 

nyelvemen a neve… 

– A fiatal Majos… 

– Persze, persze, a fiatal Majos… És azóta senki más? 

– Senki. 

– Persze, persze, senki – kap a szóba gyorsan a jövevény. – No de bujdokló 

annál több, igaz-e? 

– Az sem igen. 

– Csodálnám pedig, ha így volna. Mert kelmednek igen nagy híre vagyon 

köztünk, kurucok között. Nagy és jó híre! Hogy a háza mindig nyitva áll a 

szegény bujdoklók és küldetésben járók előtt. S ha enmaga nem is fog már 

fegyvert, a szíve mégis hozzánk húz… 

Zobor Nagy István kelletlenül feszeng a szapora szavú idegen előtt. 

– Ezért gondoltam magam is, hogy kelmedtől kérek éji szállást – folytatja az 

sebesen. – Mert hát kitől kérjek? Tán az ármányos labanc, pápista Felvégitől? 

Mert annak is ismerjük a hírét! S még jöhet idő, hogy leszámolunk véle, mint 

amiként a hegyaljai pápista nemesekkel tettük! Látom ugyan, hogy még két 

kőház van a faluban, de azokban nem tudom, mifélék laknak. S csak nem 

kívánhatja kelmed, hogy nemesember létemre jobbágyviskóban szálljak meg… 

– Kerüljön beljebb kelmed – mondja most már barátságosabban ~ Zobor 

Nagy, akinek a szívét tökéletesen meglágyította az idegen avval, hogy Felvégit 

gyalázta, mi több, fenyegette is. 

Miska már fogja a vendég lovának zabláját, hogy az istállóba vezesse, de az 

hirtelen visszarántja a lovat, s szinte ijedten kapja le hátáról a nagy bőriszákot. 

Ahogy leemeli, látszik, hogy jó nehéz lehet az. 

Dani oda is lép már szolgálatkészen, hogy a házba vigye az iszákot, de amint 

lehajol érte, az idegen megint csak hirtelen mozdulattal tolja el tőle a fiút, azután 

észbe kapva, a muskétát és a gubát nyomja a kezébe. 

– Ezt csak magam viszem be. Ez nem nehéz – mondja zavartan mosolyogva, 

holott, ahogyan cipeli, az ellentmond a szavának. 

Kissé hóbortos ember – gondolja Zobor Nagy. Dani meg úgy véli magában, 

hogy tán attól fél, ellop valamit az iszákból. Fellépvén a tornácra, az idegen 

tekintete egy pillanatra megállapodik a ház sarkának támasztott ásón. Ha nem 



állna háttal a lebukó napnak, a házigazda észrevehetné az arcán, hogy megint 

valami hirtelen gondolat villant át e Pinkóczy Zsigmondként bemutatkozott 

nemesúr fején. De így csak annyit lát, hogy a vendég túlzottan könnyed léptekkel 

tér be a pitvarba, mintha az iszákjának pehelysúlya volna. 

Odabenn azután mindjárt úgy telepedik le, akárha régi barátja lenne Zobor 

Nagynak. Dicséri a gyerekeit, a felesége főztjét, a borát, a háza táját, még a 

gazda bajszát is. Egész este beszél, csak akkor hallgat el, mikor éppen teletömi a 

száját, de még akkor sem mindig. Tele szájjal is beszél, s olyankor jobbra-balra 

fröcskölnek a nyálas morzsák a szájából. 

Hogy így meg úgy, hisz-e Zobor Nagy a fölkelők győzelmében? Mert ő 

szentül hisz benne. Hiszen a török császár is elküldeni készül a tatár kánt a 

magyarok megsegítésére, akkor pedig a nemesség is mind a pórság oldalára áll 

majd. Nincs már messze ez az idő, épp ezért addig is segíteni és pártolni kell a 

kurucságot. Mit tenne hát Zobor Nagy uram, ha Szalontay György egyszerre 

csak errefelé, a Tiszaháton által ereszkednék le a hadával Erdély iránt, hogy 

Thökölyhez vagy a Havasalföldre jusson? S mit gondol, mit tenne a többi jándi? 

Vajon a fölkelők kezére járnának-e, vagy az őket üldöző labancokéra és 

németekére? Mert nagyon fontos azt tudni, hogy a Tiszahát népe miként 

viselkednék ilyetén helyzetben. Minthogy a Szatmár megyei nemességet is lóra 

ültetnék a kurucság ellen ez esetben… 

Zobor Nagy uram csak hümmögve s ímmel-ámmal felel, hiszen valójában 

maga sem tudja, hogy mit tenne. 

– Nem kell megijedni a némettől, ha fel is fuvalkodék dicsőségében – 

folytatja tele szájjal a vendég. – Ámbátor legyőzte a törököt Zentánál, de azért… 

– Micsoda? – vág szavába döbbenten a házigazda. 

– Mit? Kelmed még nem tudja? – álmélkodik a jövevény. – Márpedig ennek 

van vagy másfél hónapja. Igaz, hogy Szalontayék sem igen tudtak róla, különben 

nem legénykednének vala annyit, hanem inkább azt kutatgatták volna, merre az 

egérút… 

– Tehát leverték a törököt? 

– Méghozzá örökre! Nem is áll az többé a lábára… 

– Úgy hát hogyan számíthatnának Thököly segítségére Szalontayék? 

– Ejh, ejh – feleli a vendég, s látszik rajta: ha tudta volna, hogy Jándon még 

nem értesültek a török vesztéről, dehogyis hozza szóba a dolgot. Mert bizony 

erre a hírre már Zobor Nagy uram óvatosan begombolkozik, s egy árva szót sem 

ejt azontúl a kurucok mellett, hiába erőlködik Pinkóczy, hogy minél többet 

csikarjon ki belőle. Csak hímez-hámoz, csűr-csavar, harákol, köhint, s ha a 

vendég egyenest a mellének szegez valamely kényelmetlen kérdést, hát mintha 

éppen holmi egyéb kapná el a figyelmét: ráhúz a pipaszárral a kisfiára, hogy mit 

lábatlankodik mellette folyton, vagy a szolgalegényekre parancsol valamit. De 

leginkább ásít, nagyokat és hangosakat, álmosságát mutatván. Reggel a vendég 



amúgy is továbbkerül innét, ekként semmi gondja véle attól fogva, hogy 

nyugovóra tér. 

Persze a tisztaszobában vetteti meg a nyoszolyát a nemesember vendégnek. Ő 

maga mindig emitt hál a földes szobában, így hát a „jojcakát” után nem eshetik 

több szó véle. 

– Ej, be fura ember ez a kuruc – mondja az istállóban Dani lefekvés közben. 

– Miért? – kérdi Miska. 

– Nem is tudom – feleli Dani, és a fülére húzza a pokrócot.  

Miska elgondolkozik a szón, majd hamarosan elalszik. 

Október vége felé jár az idő, de az éjszaka szokatlanul enyhe. 

Pedig majdnem tiszta az ég, a délnyugati szellő nehány ártatlan felhőfoszlányt 

kerget csupán, éppen csak holmi ritkás fátylat vetve a holdra, hogy ne világítson 

élesen. 

Valamikor a késő éjszakában Miska felébred, s álmos szemmel, mezítláb 

kimegy az istállóból, hogy könnyítsen magán, mert az este igen sós volt a 

vacsora, és teleitta a hasát vízzel. Amint dolgavégeztével visszaindulna az 

istállóba, tekintete odavetődik a ház sarkára, hová tegnap az ásót támasztotta. 

Hát az ásó abban a pillanatban elválik a faltól, és fölemelkedik. 

Miska mozdulatlanná dermedve bámul az ásóra, mely egy hórihorgas alak 

vállán áll meg. Az alak nyilván ugyancsak mezítláb lehet, mert a léptei 

nesztelenek. Ahogy Miska közelébe ér, az is láthatóvá válik, hogy valami 

ládikafélét visz a hóna alatt. Nem egészen kicsiny ládikát, de már ládának nem 

volna mondható. 

Miska a lélegzetét is visszafojtja, mialatt az alak elhalad előtte. Az a hátsó 

udvaron át egyenest a sövény kisajtajának tart, mint aki ismeri a járást. A 

sövényen túl, az ösvény másik oldalán kezdődik a határ, Zobor Nagy birtoka. 

Mindjárt az elején három homoki fa áll sorban: két éger- meg egy nyírfa. A 

vendég – mert Miska az alakjáról legott felismerte Pinkóczy Zsigmondot – 

macskaléptekkel a harmadik fához suhan, s ott megállapodik. Miska a sövényig 

utána lopakodott, s szemét erősen meresztve látja, amint az alak a fa alatt leteszi 

terhét, az ásóval megpróbálja a földet, amely aránylag könnyen enged, nem 

lévén fagy a talaj mentén sem. Azzal ásni kezd. 

A fiú már csak egy pillanatig nézi, majd sarkon fordul, és nesztelenül 

iramodik visszafelé. A ház előtt megtalálja a kutyát, amint hason fekve jóízűen 

falatozik. Miska a vacsorai ürü darabjait ismeri fel az állat mellső lábai között. 

Ezt nyilván a vendég csente ki a pitvarban a fazékból, vagy már a vacsora alatt 

csempészte félre a tányérjáról. 

Mármost némileg ismerni kell Zobor Nagy udvarházának fekvését. Az elülső 

sövénye nyugatra, az országút felé esik, mely a falu egyetlen utcája is 

egyszersmind, habár a házak nem húzódnak rendezetten a mentén. Erre az 



oldalra néz a pitvarajtó és a fekete szoba két ablaka. A tisztaszoba ablakai 

viszont ellenkezőleg, keletre néznek. Az istálló ajtaja délnyugatnak. 

Az idegen tehát az ablakain át a hátsó udvarra láthatott, mi több, teljes 

holdfényben akár egészen a hátsó sövényen túl a három fáig. Ha a tornácról 

lelépett, és bal keze felé kerülte meg a házat, a sarkán érte az ásót, s ha útját a 

hátsó udvar déli oldalán fekvő pajta árnyékában folytatta, az istálló nyitott 

ajtajából sem vehették észre. Mindezt kitapasztalhatta a tisztaszoba ablakain át, 

ha ugyan már előbb ki nem tapasztalta. 

Otthagyván a gondtalanul lakmározó kutyát, Miska az istállóba futott, és 

felrázta Danit. A nagyfiút nehezen hagyta el az álom. 

– Hé, Dani! Dani! Ébredj! A vendég… 

– Micsoda vendég? 

– Hát akire azt mondtad az este, hogy fura ember… 

– Mi van vele? 

– Ás… 

– Ás? 

– Valamit ás a sövényen túl a nyírfa alatt… 

Erre a szóra már szinte lepattan az álom Dani szeméről, s ő maga is a lócáról.  

– Csak csöndesen! – pisszegi Miska. 

Mezítláb iramodnak a hátsó sövényig. A holdról most nehány percre szinte 

teljesen eltakarodnak a párafoszlányok, tisztán látni az idegent, amint ás. A 

sebesen igyekvő ásó már fél ölnél mélyebben hatol a földbe. 

Most gyorsan fölemeli a ládikát, szinte szimatolva körülles, vajon nem látja-e 

valaki, majd óvatosan leereszti a gödörbe. Hasra kell feküdnie, s még úgy is 

mellig behajolnia, olyan mély a gödör. 

Azután talpra szökik, és villámgyorsan jár az ásója, betemeti a gödröt. Mikor 

elkészül, megtapossa, visszahelyezi a gyeptéglát, melyet elejében gondosan 

levágott a föld színéről, gazt, avart kotor reá. Majd még egyszer körülnéz, hogy 

jól megjegyezze a helyet, és kiméri a távolságot a nyírfa törzsétől. Pontosan 

három lépés. Avval sietve oson vissza a sövénykapu felé. 

A fiúk is hasonló gyorsan tűnnek el a pajta sötétjében. Az idegen oly 

nesztelenül jár, hogy meg se hallják, amikor elmegy a pajta előtt. 

Óvatosságból jó ideig lapulnak odabenn. 

– S ha most beleütközne a nemzetes úrba, vajh mit mondana? – kérdé 

suttogva Miska. 

– Azt, hogy a szükségét végezte – véli Dani. 

– S minek ahhoz az ásó? 

– Hogy elkergesse a kutyát, ha belé akarna akaszkodni. Ezt felelné… 

Csak amikor már bizonyosra veszik, hogy az idegen a házba, érhetett, akkor 

térnek vissza az istállóba. De csak settengve, a sövényhez lapulva, nehogy az 

meglássa őket a tisztaszoba ablakából, ha tán kilesne.  



Az istállóban azután egymásra néznek. 

– Mi volt ez? – suttogja izgatottan Miska. 

– Valamit elásott – súgja vissza hasonlóképp Dani. 

– Nem lehet ez rendes ember… 

– Ugye, hogy megmondtam már az este! 

– Ha elment, meg kell mondani az úrnak – javallja Miska. Dani 

elgondolkozik. 

– Várjunk a szóval. Előbb mi magunk nézzük meg, mit ásott el. 

– Mikor? 

– Holnap éjszaka.  

Ebben megállapodnak. 

Vissza is fekszenek lócájukra, de még sokáig forgolódnak álmatlanul. 

A rejtelmes esemény nem hagyja őket elaludni. 

– Miért éppen itt ásta el, amit elásott? – töpreng Dani hangosan. 

– Igaz. Miért éppen itt? – kérdi vissza Miska.  

Majd később Miska szólal meg: 

– Mi lehet abban a ládikában?… 

– Akár jó, akár rossz, mindenképp valami titkos holmi… 

Végre nagy sokára elalszanak. Elnyomja őket a kíváncsiságnál is hatalmasabb 

erő: az ifjúság tiszta, ártatlan álma. 

 

 

9. 

 

 

Jókor reggel az idegen derűsen, jókedvűen indult útjára. Mialatt Miska a 

tornác elé vezette a lovát, és Dani kihozta a karabélyát meg a gubáját, cirkalmas 

szavakkal megköszönte Zobor Nagynak a szállást és Anna nénének az útravalóul 

kapott ürücombot, cipót és bort. A bőriszákot megint ő maga hozta ki a 

tisztaszobából, de mintha ezúttal némileg könnyebben vitte volna. 

Távozása után Miska is elillant az udvarházból. Szerencsére a gazda nem 

kereste, mert azt hitte, a dohányt fűzi a pajtában. Dani furcsállta Miska eltűnését, 

de nem szólt. 

Vagy fél óra múltán került elő a fiú. A hátsó ajtón jött be, s egyenest Danihoz 

sietett a pajtába. Az arca csupa izgalom volt. 

– Hol jártál? – kérdezte Dani. 

– Utána lestem – suttogja Miska. – És nemhiába! Ugye, azt mondta az estve, 

hogy Szalontaytól jön, és Erdélyen át Thökölyhez tart? 

– Azt. 

– No hát, akkor délkeletnek kellett volna mennie, Gulács felé – mondja 

Miska. 



– Keletnek indult, Fejércse felé. Egy az út… 

– Csak indult keletnek! – vágta ki diadalmasan Miska. – Mert a dombon túl 

északnak fordult, Gergely felé! 

– Hujnye, a csudába! – álmélkodik Dani, s még a száját is nyitva felejti 

meglepetésében. 

– Így hát csak hazudta, hogy Thökölyhez megy – lelkendezik Miska. 

– Minden bizonnyal. S akkor ez nem is a Szalontay követe… 

– Úgy lehet. 

– Hanem miféle? – réved el Dani. 

– Szólni kéne az úrnak… 

– Megállj csak! Nem szólhatunk, mert akkor a ládikáról is szólni kell. Várjuk 

ki a holnapot. Előbb csak nézzük meg, mit ásott el… 

Mert Dani a maga idősebb eszével és fejlettebb ösztönével már megsejtette, 

hogy Zobor Nagy István sem valami hibátlan ember. Zsugori, mindenben csak 

ennen javát nézi, s ha kuruc volt is ifjabb korában, ma már a nép fölkelését, a 

kurucok küzdelmeit közönnyel szemléli. S amennyi rokonszenv e közöny mellett 

elfér, az is csak azért van, mert szörnyen fél a némettől. Ameddig a kuruc győz a 

németen, szívesen vallja magát kurucnak. De mihelyt a német kerekedik felül, 

tüstént elfeledi kurucságát, s csak attól fél, hogy Felvégiék nem felejtik el. Az 

ilyen ember iránt pedig a legokosabb nem bizalommal lenni. 

Fojtó izgalomban telik a nap. Miska és Dani rendesen végzi a dolgát, mint 

máskor, de időnként réveteggé teszi őket a rejtély iránti kíváncsiság, a 

hátbizsergető izgalom. Miska át is szakít kapkodtában egy dohányfüzért, s a 

pajtába éppen belépő Zobor Nagy nyakon is teremti érte. 

– Ebadta kölke! Miért nem ügyelsz? – kiált rá mérgesen. 

Már másodszor történt ekkor, hogy a gazda megütötte. Először szüret táján 

húzott rá, úgy hajszolta gyorsabb mozgásra. Miska nem is vette zokon: eleget 

látta Tarcalon, hogy a nemesurak megütik cselédeiket. Csak Dani homloka 

ugrott ráncokba, holott nem is Ő kapta az ütleget. 

Végre leszállt az este, majd eljött az éjszaka, s az udvarházban ki-ki 

nyugovóra tért. Kivéve persze a fiúkat, akik nyitott szemmel, nyugtalanul 

hevertek lócáikon, figyelve, mikor fújják el a fekete szobában a mécsest. Miska 

kétszer is a ház elébe került, hogy az ablakokra lessen, de még azután is, amikor 

már sötétséget látott, vártak kis ideig. 

– Gyerünk! – szólt végül is Dani, s csöndesen kilopakodtak. Két ásót is vittek, 

hogy gyorsabban menjen a munka. A nyírfánál Dani kimérte a három lépést, 

ahogyan előző éjszaka látta a vendégtől. Ott a rákotort avar és gaz alatt 

meglelték s azonmód kiemelték a gyeptéglát, majd munkához láttak. 

Alig tízpercnyi ásás után Miska ásója koppant meg először. A koppanás érces, 

zörgő volt. Dani mindjárt le is hasalt, Miska meg ráült a lábára, nehogy fejjel 

belecsusszanjon a szűk gödörbe. Mert ha nagy fiú volt is Dani, majd egész fejjel 



alacsonyabb mégis a vendégnél, ki pedig maga is kénytelen volt a vállával 

megtoldani csöppet sem rövid karja hosszát, amikor leeresztette a ládikát. 

Miska azután derekán átnyalábolva segítette ki a gödörből Danit, aki csak fél 

kezét használhatta, a másikkal a ládikát emelte, mely bronzból volt, s vagy 

huszonöt fontot nyomhatott. Ahogy megrázták, csengve zörgött benne a holmi. 

Ezen az éjszakán felhősebb volt az ég, hát nem tudták tüzetesen szemügyre 

venni a rejtelmes ládikát. Ásóikat otthagyva, beszaladtak az istállóba, ahol Dani 

előszedte a pitvarból elcsent gyertyát, tüzet csiszolt és meggyújtotta. 

Mintegy fél rőf volt a hossza, negyed rőf a szélessége s ugyanannyi a 

magassága a ládikának. Lekaparván róla a rátapadt földet, négy oldalán 

virágdíszes ornamentika bontakozott ki, a teteje közepén pedig címer. Akörül 

balról egy R, jobbról egy F betű, alatta egy szám: 1677. A címerben egymás 

fölött egy-egy kiterjesztett szárnyú sas, jobbjában karddal. 

– Ez a Rákócziak címere – mondta elbámulva Dani. – Ismerem, mert kisebb 

koromban láttam már a nagysárosi kastélyon. A szám az esztendőt jelentheti, 

melyben a ládika készült. Az R és F betű pedig Rákóczi Ferenc nevének 

kezdőbetűje, nyilván az ifjú Rákóczi apjáé… 

A ládika oldalán kulcslyuk, de a kulcsa persze sehol. Hanem a zár fölött durva 

karcolások, feszegetés nyoma. 

– Ezt már valaki erővel próbálta kinyitni – állapítja meg Dani, és újfent 

megrázza a ládikát, mely fémes csengéssel felel. 

– Tán kincsek vannak benne – mondja fulladtan Miska. 

– Az könnyen meglehet. Mivelhogy értéktelen holmit senki sem bolond 

elásni. De vajh miként került ehhez a fura emberhez? – tűnődik el Dani. 

– S miért ásta el? – teszi hozzá Miska. 

– Alkalmasint azért, mert nem becsületes úton szerezte… 

Megkísérlik felnyitni a ládikát, de az nem enged. Éket kellene a födele alá 

szorítani, s az éket kalapáccsal verni, ámde a lármára fölébrednének a házban. 

Amellett az ilyetén erőszakkal úgy tönkretennék a zárat, hogy többé be sem 

tudnák csukni. 

– Ne nyissuk ki – dönt végül Dani. – Kár volna érette. S amúgy sem a 

miénk… 

– Csak nem tesszük vissza a gödörbe? – hökken meg Miska. 

– Dehogyis tesszük! Mert az is biztos, hogy az övé sem, aki elásta… 

– Hát mit tegyünk vele? 

– Máshová rejtjük. Hogy csak mi tudjuk, hol van… 

– És az úr? 

– Annak egy szót sem szólunk – határozza el a nagyfiú. – Mert ha rokonom is, 

kimondom róla, hogy nem jóféle ember. Amilyen önös lélek, tán még holmi 

furfanggal vagy erőszakkal elvenné tőlünk. De akárhogyan is, semmiképp sem 

azon lenne, hogy visszaadja a jogos gazdájának. Mi viszont visszaadjuk… 



– Kinek? 

– Második Rákóczi Ferencnek. 

– Mikor? 

– Ha egyszer mégis a magyar nép élére áll – mondja Dani, s a hangja kissé 

megremeg. – És csakis azért, hogy fegyvert vásároljon rajt a kurucoknak. Ha 

ugyan valóban becses holmi van benne… 

Azután leteszi a ládikát a lócára, feláll, és ünnepélyesen a kezét nyújtja 

Miskának: 

– Fogadjuk meg esküvel, hogy így cselekszünk… 

– És ha sosem áll a magyar nép élére? – kérdi Miska. 

– Akkor nem adjuk vissza neki – feleli keményen Dani. – Hanem magunk 

veszünk érte fegyvereket. Esküvel megfogadom. Úgy segéljen… 

– Esküvel megfogadom. Úgy segéljen – ismétli Miska is, és szívdobogva 

szorítja meg Dani kezét. Még a vére is a fejébe tódul, mert érzi, hogy e közös 

titok és közös célkitűzés halálig összefűzi őt szeretett barátjával. 

Egy pillanatig ott áll a két fiú a gyertya világánál, keményen, eltökélten nézve 

egymás szemébe. A kezük forrón, férfiasan fonódik össze. 

Azután ismét kilopakodnak a nyírfához, visszahányják a földet a gödörbe, és 

eltakarítják a nyomokat. A ládikát Dani egyelőre a lócája alá rejti. A gazda oda 

sem szokott nézni a lócára. Más sem. Ezzel hát nincs gondjuk. 

De mégsem tudnak elaludni, hiába fekszenek vissza. 

– Hogy is mondta ez az ember a nevét? – kérdi egyszerre csak Dani. 

– Pinkóczy Zsigmondnak… 

– Hm… Hátha csak álneve ez? 

– Miért gondolod? 

– Csak… Mert az egész ember olyan álnoknak látszik… Hosszú csend követi 

a szót. Miskának furcsa érzés feszegeti a mellét. Úgy érzi, valami komoly, 

szerfölött fontos ügy szolgálatába szegődött evvel az esküvel. S lassan derengeni 

kezd előtte, hogy ez az ügy nemcsak a barátjával köti össze örökre, hanem sok-

sok ezer szegény, elnyomott magyarral is, valami mérhetetlenül nagy és szent cél 

szolgálatában. 

Már-már elszenderedne, amikor Dani egyszerre csak felkiált: 

– Miska!… Miska! Hallod-e! Mit is mondott az a fiatal kuruc hírnök, aki 

Thökölyhez menet itt járt? 

– Majos István? 

– Ő, igen. Ugye azt, hogy a kurucok nem nyúltak a Rákóczi-kincsekhez. 

– Azt – feleli Miska. – Ott valának a kincsek a pataki Vöröstoronyban, és 

Szalontayék híven megőrizték, de a német felprédálta, mihelyt elfoglalta a 

várat… 

– No lám! – kiált fel ismét Dani, s a szalma reccsenésén hallani, hogy 

izgalmában felül a lócán. — Akkor ez a Pinkóczy nem lehet kuruc!… 



– Nem hát! – döbben rá Miska, s maga is felül a fekhelyén.  

Vaksötét van ugyan, de mégis mintha látnák egymás izgatott tekintetét. 

– Ha kuruchoz nem került ama kincsekből… 

– No de német sem – okoskodik tovább Dani. – Mert a német nem beszél így 

magyarul… 

– Labanc! – kiált fel Miska. 

– Labanc, labanc – ismétli Dani, a hangján azonban érezni, hogy nem éri be 

ennyivel. – De még annál is több. Spion! A németek kémje!… 

– Honnét gondolod? 

– Egyrészt onnét, hogy a németekkel kellett lennie, mikor azok Patak várát 

kirabolták. Csakis ekként kerülhetett hozzá a ládika! Másrészt meg, emlékszel-e, 

miket kérdezett a gazdánktól? Kuruc követek és bujdoklók után tudakolódott, 

azután a gazda és a jándiak kuruc érzése felől. Hogy mit tennének a Tiszaháton, 

ha Szalontay erre keresne egérutat… 

– Csakugyan! És nem is folytatta az útját Erdély felé, hanem visszafordult 

északnak!… 

– Talán Kassának, a német parancsnokhoz… 

– Alighanem… 

– No lám! 

Miska eltöpreng: – De hát miért ásta el a ládikát? 

– Csakis azért, mert félti! Elsőbben a némettől, mert úgy lehet, az nem is 

tudja, hogy ő ragadta el előle… 

– Aha! S ha tudná, visszavenné tőle… 

– Vissza bizony! Mert az mindent magának akar… De féltheti bárkitől is, ha 

akkora érték, hogy érdemesnek becsülte elföldelni. 

– No de miért éppen itt ásta el? 

– Tán nem is másért, csak mert a dolga éppen idehozta, s látván e nyugságos 

falut, alkalmasnak vélte rá. Meglehet, ha a véletlen másfele viszi, hát másutt ássa 

el… 

– Biztos oka volt, hogy hamarost szabaduljon tőle… 

– Nyilván. 

– De hát akkor ez vissza is tér majdan ide – riad meg erre Miska. 

– Vissza hát! 

– S akkor mi lesz? 

– Afelől még ráérünk töprengeni – nyugtatja meg Dani. 

Darabig szótalan ülnek a sötétben. Utóbb el is nyújtóznak. De most már 

mindkettejük tudja, hogy a másik sem alszik. Nem hagyja őket az izgalom. 

Gondolataik úgy követik egymást, akár a vadlibák: a ládikát elásó gyanús 

fickótól ék alakban kétfelé.  

– Dani! Hallod? 

– Hallom. 



– Más becses jószága is lehetett neki! Mert a reggel kíváncsiságból úgy 

tettem, mintha fel akarnám segíteni a bőriszákját a lóra, de megintlen elrántotta 

előlem. Tán félt, hogy abban is megcsörren valami… 

– Lehetséges…  

– Hanem akkor miért csak e ládikát ásta el? 

– Igaz, miért csak ezt? – tűnődik el Dani, de éles elméje csakhamar erre a 

kérdésre is lel választ: – Talán azért, mert e ládikán tüstént felismerheti bárki, 

hogy honnét való. A címerről meg a betűkről… 

– Én úgy gondoltam, azért, mert ez a legbecsesebb java néki – véli Miska. 

– Az is meglehet. 

Ismét elhallgatnak. S most jó ideig nem hallatszik egyéb, csak olykor a 

szalma zizegése valamelyik felimedt ökör alatt, s az egyik kanca horkanása. A 

hosszú csöndben Miska pilled el hamarabb: az álom súlyos tenyere lassan 

rásimul a szemére. Azt álmodja, hogy a tarcali réten játszik Kolompos Ilonkával, 

s egy kis ládikát találnak, amely telis-tele van nagy muskétákkal.  

Egyszerre csak arra riad, hogy egy kemény marok teljes erővel rázza: 

– Miska! Miska! Hallod? 

– Mit? Ki az?!… 

Dani hajlik föléje. A lehelete oly forró, hogy szinte perzsel: 

– Emlékszel-é, mit mondott az az öreg kuruc? 

– Tarkó Gedeon?  

– Az. 

– Miről? 

– Hogy miféle képű ember ejtette tőrbe s adta német kézre Tokaji Ferencet? 

– Hórihorgas, górlábú… 

– Igen! 

– Ragyavert arcú… 

– Igen! 

– Sebhelyes homlokú! – kiált most Miska, s már maga is úgy pattan fel a 

lócáról, mintha meggyulladt volna alatta. 

– No de Tarkó Gedeon azt mondta, annak hegyes szakálla van! Pinkóczynak 

pedig semmilyen sincsen! – torpan meg ismét. 

– Mit tesz az? – lihegi Dani. – Leborotválta! Hogy föl ne ismerjék! Mert fél! 

– Akinek a Nigrelli generális nagy zacskó júdáspénzt adott… 

– Az! 

– Az a pénz volt még az iszákjában… 

– Az! 

– Toportyán! – kiáltják egyszerre. 
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A szeszélyes április harapós északkeleti szelet hozott a Borló felől. Hirtelen 

megkeményedett a talaj, abba kellett hagyni a takarmány, a bab és a törökbúza 

vetését. No nem amiatt, mintha Zobor Nagy gazdaúr tán féltette volna a 

szolgalegényei körmét a hidegtől, hanem egyszerűen csak azért, mert a kővé 

fagyott földről a szél elhordta volna a magvakat. Időnként csavargó, korcs kis 

hópihék – futottak a viharos fuvallattal, mintha az elmúlt telet akarnák utolérni 

valamerre. 

Dani és Miska a trágyát takarította az állatok körül, Zobor Nagy István a 

fekete szoba kemencéje mellől leste az idő jóra fordulását, Anna néne húsvéti 

kalácsot sütött, a nagyobbik gyerek a kisebbet regulázta a padkán. 

Másfél esztendő telt el ama nevezetes éjszaka óta, mikoron Dani és Miska 

kiásta a Rákóczi-ládikát a Toportyán gödréből. A kalendárium – ha kinek volt 

ilyesmije – már az 1699-es évet hirdette. Sok minden történt e másfél esztendő 

alatt. Legelsőbben is még akkor, 1697 októberében Szalontay György, hírül 

véve, hogy nem számíthat Thököly és a megvert török segítségére, áttörte 

seregével az őt körülzáró császári és nemesi hadak gyűrűjét, megverte a rá 

támadó Abaúj vármegyei nemesi bandériumot, s Mármaroson át kivonult az 

országból Moldovába. Az ország minden becsületes embere örvendett e 

nagyszerű haditénynek. Annál kevésbé annak, hogy a zentai csata után Savoyai 

fölöslegessé vált csapatai viszont a Felvidékre tértek vissza téli szállásra. Így 

például ugyanaz a gróf Solari ezredes jött meg a Hegyaljára, akinek a 

landsknecht-muskatérosai már a fölkelés előtt is ezen a vidéken sanyargatták a 

népet. S ott folytatták e garázda dúvadak, ahol annak előtte abbahagyták. 

Az osztrák kétfejű sas súlyos szárnyai immáron egész Magyarországot 

árnyékba borították, beleértve Erdélyt és a töröktől visszafoglalt déli részeket is. 

Minden népfajta, mely az akkori Magyarországon élt, megsínylette ezt a 

rémuralmat; a magyar csakúgy, mint a kárpáti ukrán, a szlovák és a román. 

Legkevésbé a rác, mert az jobbára az elnyomó szolgálatába szegődött. 

Szalontayék kivonulása után a gróf urak is hazavezényelték a vármegyék 

nemesi bandériumait, és szélnek eresztették gyülevészből szervezett zsoldos 

huszárságukat, maguk pedig Bécsbe siettek, hogy a császári lábakat szaglászó, 

farkukat csóváló ebekként átvegyék jutalmukat. E jutalom azonban most is, mint 

már annyiszor, elmaradt. A császár a magyar földekből csupán híveinek szűkebb 



körét jutalmazta: az olasz és francia zsoldos tábornokokat, az érsekeket, 

püspököket, s a különösen kedvelt jezsuitáit. A magyarok közül meg éppen csak 

a Bécsben sündörgő fő hazaárulókat: Eszterházy nádort és Pálffy országbírót. A 

főúri falka többi tagja morogva hazatakarodhatott; még azt a készpénzt sem 

kapta vissza, amit a fölkelők ellen szervezett zsoldoshuszárságra költött. Az urak 

tovább tűrhették, mint hajtják el jobbágyaikat saját szolgálatukra a császári 

katonák, s mint lopják meg és köpdösik tele várpalotáik szobáit a német tisztek. 

Panaszaikra a bécsi udvar fittyet hányt. Haj, de sokan bánták meg ekkor közülük, 

hogy a császár szolgálatában a nép ellen mentek! No de hát a néptől még mindig 

jobban féltek, mint a némettől. 

A parasztságot azután a császáriak lefegyverezték. Minden helységben 

elkobozták a fegyvereket, melyeket vármegyei rendelet folytán a zsiványok és 

tolvajok elleni védekezésre a parasztság eladdig köteles volt tartani. A magyar 

attól fogva még védtelenebbé vált. 

A császár azonban nemcsak a gróf urakkal bánt mostohán, hanem saját 

zsoldoslegénységével is, mert zsoldra már nem tellett a kincstárból. Zsold helyett 

tehát a magyar nép szabad fosztogatását engedélyezték, amit jobban is kedvelt a 

német katonaság, hiszen a harácsolás busás, szinte korlátlan jövedelmet jelentett 

a megszabott összegű zsolddal szemben. Ezt sínylette azontúl még 

fokozottabban, mint annak előtte, az egész magyarság, de leginkább a 

jobbágyok, a pórnép. 

Zobor Nagyra is nagyobb porciót vetettek ki, mint amekkorát a fölkelés előtt 

kellett lerónia. Az amúgy is zsugori nemesúr szinte elbúsult ettől, s főként 

ellenségének, Felvégi Kristófnak tulajdonította a súlyos kirovást, aki a megyei 

szeren bizonyosan módosabbnak vallotta őt, mint aminő a valóságban volt. De 

csak a háza falai közt moroghatott – már a kálvinista prédikátor is eltűnt Jándról, 

úgyis csak fél lábbal élt ott. Csupán a néhanap arra vetődő bujdokló kurucoknak 

panaszolhatta el bajait. S ez volt az egyedüli oka, hogy efféléket még házába 

fogadott egy-két éjszakára, mert egyébként félt is miattuk, meg fukarlotta is azt a 

nehány falatot, amit megettek. No meg egy kissé azért sem volt bátorsága 

egyszerűen becsapni az ajtót előttük, mert ki tudja, hátha egyszer mégis kuruc 

világ lesz… 

Az a két szolgalegénye nem került vissza soha többé. Így hát amikor Dani és 

Miska esztendeje betelt, a következő évre is megtartotta őket. A fiúk örömest 

szegődtek ismét hozzá – no, korántsem ennen személye kedvéért, hiszen az 

egyre szeretetlenebbé vált a szemükben, hanem inkább a jó Anna néne, az 

egykori jobbágyleány miatt, akinek a szíve hozzájuk húzott. De másfelől azért is, 

mert nemigen tudták, hová mehetnének. Szűkebb hónukból, a Hegyaljáról mind 

rosszabb hírek keringtek: az agyonsanyargatott, majdhogy teljesen kipusztított 

vidéket megint a császári katonaság ülte. Viszont nekivágni a bizonytalannak? 

Hát ez módfölött kockázatos vállalkozás lett volna azidőtt. 



Ekként inkább eltűrték Zobor Nagy zsörtös, hajszás, radó uraskodását, s azzal 

vigasztalták egymást, hogy tán ez sem tart örökké. 

A másfél esztendő testiekben is alakított rajtuk. Dani hovatovább legényedni 

kezdett. Nehány lenszőke pehely már jelezte, hogy hol nő majd a bajsza. Ereje 

majdhogy fölért egy felnőtt szolgalegényével, termete megütötte Anna néne 

magasságát, ki pedig amilyen nyúlánk, szép leány volt annak idején, olyan derék 

szál asszonnyá vált. 

Miska viszont megkamaszodott. 

Alig három hónap híján két esztendeje múlt immár, hogy elkerült Tarcalról. 

De még mindig gyakorta látta álmában apját, a szófukar, mindenbe beletörődő 

jobbágyot – kivált az utolsó tekintetét ama szörnyűséges estén, midőn szíven 

találta a német golyója. S ugyanily sűrűn látta magát Kolompos Ilonkával is, 

amint a réten a kecskét, aprómarhát őrizték egykoron. Vagy úgy lehet, Ilonkával 

még sűrűbben álmodott. Mert a seb, melyet apja halála ütött a lelkén, szinte 

észrevétlenül behegedt, míg az Ilonka halála okozta fájdalom időnként olyan 

elevenen lüktetett benne, mintha egészen friss volna. Mi több, az idő múlásával 

és testi növekedésével tán még sajgóbbá is vált. De erről nem beszélhetett 

senkinek, még Daninak is restellt volna szólani róla. 

Az első név, amelyet a maga neve után leírt, Ilonkáé volt. Mert e másfél 

esztendő alatt Dani jóvoltából írni-olvasni és számolni is megtanult. Összesen 

két könyv akadt a házban: Haller János uram Hármas Históriája, bizonyos M. 

Tótfalusi K. Miklós kolozsvári könyvnyomtató mester kiadásában, meg egy régi 

lőcsei kalendárium. Ezeket az első betűtől az utolsóig kiolvasták. Kallódtak 

némely deákul írt könyvek roncsai is a sarkokban, mert a gazdaúr tanulta 

egykoron a latint, amely az időben a tudósok, urak meg a diplomácia nyelve volt 

Európa-szerte. De tunyaságból vagy ügyefogyottságból Zobor Nagynak már 

kiesett emlékezetéből e szép nyelv, ha ugyan valaha is benne volt maradandó 

erővel. Így azután a gyerekei tépték salátává Vergiliust és galuskává Ovidiust. 
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Délben á fiúk bejöttek a pitvarba ebédelni. Zobor Nagy az ablakban állt, és 

felvicsorított a sötétszürke égre. A délelőttöt azzal töltötte, hogy a telkes 

jobbágyait nyaggatta. Azok már megszokták örökös acsarkodásait, s kellőképpen 

rühellették is érte. De mégis amennyire lehetett, igyekeztek békésen megférni 

vele, mert jól tudták, hiába mennének panasszal a vármegyéhez, s attól feljebb, 

akár a magyar királynak nevezett bécsi trónörökösig és apjáig, a római császárig, 

nemesemberrel szemben jobbágynak úgysem lehet soha igaza. Olyan fejedelem 

csak egy akadt, aki rászólt az urakra, hogy a jobbágyaikkal emberségesen 

bánjanak, annak is már vagy hatvan esztendeje, ha ugyan igazat szólnak, akik 

mesélik. Első Rákóczi György erdélyi fejedelem volt az, a most élő ifjú Rákóczi 

Ferenc dédapja. 

– Ember közelít a gergelyi úton – léptek be a fiúk. 

– No, ide ne jöjjön! – förmedt rájuk Zobor Nagy. – Elegem van a sok kódis 

futóbetyárjából! Menjen máshoz! Felvégihez vagy egyebekhez! 

Az „egyebek” alatt tulajdon atyafiságát és barátait értette. Azazhogy csak a 

volt barátait. Mert atyafiak és barátok már régen elpártoltak tőle. Maguk sem 

tündököltek vajmi jó erényekben, a rosszak pedig egymást is marják. Ekként a 

jándi négy nemesi kőház négy ellenséges vár volt, míg a falu szegénysége 

kétségkívül Felvégit és Zobor Nagyot szenvedhette legkevésbé. 

Az idegen valóban másfele fordult az országútról. Erre Zobor Nagy mérge 

elpárolgott kissé. 

– Lovas ember? – kérdezte. 

– Nem, csak gyalogos. 

– Eredj, nézzed csak meg, miféle, és kihez tért be! – bökött a fejével Miska 

felé, aki legott ki is futott. 

– Kódisforma öreg, és Éryéknél kopogtatott – jelentette Miska kis idő múltán. 

– Banga kölök! – röffent rá csámcsogva Zobor Nagy a tányérja fölött, 

melyből a szalonnával trágyázott árpás köleskása ínycsiklandó illata párolgott. – 

Kódis nem járja ilyen zordon időben az országutat, hanem elheverész valamelyik 

istálló szalmáján, ahol éppen vagyon. Csak olyan ember vág útnak ilyenkor, aki 

valamelyes járatban van… 

Látszott rajta: ha örül is, de egyszersmind bosszankodik is, hogy a jövevény 

másfelé tért. Mert most Éryéknél meséli, ami hírt hozott a világból. Holott 

tétlenségre kárhoztatva, e télidőre fajzó napon maga is elhallgatná. 

De azért, amikor később ugyane vándor az ő sövénye ajtaján nyitott be, ismét 

felmordult: 

– Hát nem idejön mégis az ebadta? 



Ütött-kopott gubás, lyukas süvegű, görnyedt férfi igyekezett át az udvaron. A 

kuvasz dühödten neki akart rontani, de az egy félmozdulatával úgy elrúgta 

magától, hogy a házőrző vinnyogva menekült előle. Az ember nem is nézett 

volna ki ekkora erőt a hajlott testből. 

Csak amikor a pitvarba lépvén nagyot fújva kiegyenesedett, akkor látták, 

hogy csupán a szél ellen védekezőben görnyedt úgy meg, mert egyébként 

erőteljes termete éppen hogy vállban volt horpadt egy kissé. 

Őszes, ritkás bajsza-szakálla csapzottan csüngött arccsontjai körül, melyek 

soványan szögelltek ki, mint az olyan emberé, aki nem valami gyakorta lakik jól. 

De szemének színe és villanása olyan, akár a kardpenge, s a hangja, ahogyan 

köszöntött, ugyancsak nem hasonlított a koldusok siránkozó, kántáló 

udvarlására. 

– Pista! – szólott, ahogy a szeme a falatozó gazdára esett. – Már meg sem 

ismersz? 

A hangra megállt a falat Zobor Nagy szájában, majd meg olyan készséggel 

pattant föl ültéből, aminőt eladdig nem tapasztalhattak tőle a fiúk. 

– Bige György hadnagy uram! – kiáltott fel csaknem örvendve. 

– Én vagyok, hát! 

Valóban ő volt az, Thököly egykori hadnagya, Zobor Nagy István valahavolt 

fölöttese a kuruc seregben. 

– Nem néztelek volna annak – mentegetődzött a ház ura. 

– Nem csodálom – felelte a vendég keserűen nevetve. 

– Azt se tudtam, élsz-e… 

– No, azt magam sem tudom mindig. Ebben a gaz német világban olykor nem 

is bánnám, ha már nem élnék. No de ha a magamfajta mind kiveszne, ugyan ki 

mentené meg a hazát s a szegénynépet a pusztulástól? 

– Nemigen menti azt már meg emígy sem senki! – felelte Zobor Nagy, miután 

szokatlan nyájassággal maga segítette le a vendég ócska gubáját, és leültette az 

asztalhoz. 

– Holtig reméljen az ember! S míg a tagjai mozognak, cselekedjék is. Ha 

egyszer a harcra adta magát, ne hagyja abba a győzelméig vagy a holtáig! – 

mondta Bige György, s a hangjából kiérződött a pirongató szándék. A 

házigazdának szólt ez, ki annak idején egy nap ráunt a hazafiságra, és elhagyta a 

kuruc sereget. 

Zobor Nagy el is pirult a neheztelő hangra. 

– Akkoron halt meg az apám – magyarázta kényelmetlenül feszengve, s 

látszott rajta, hogy már korántsem örül annyira a vendégnek. – Át kellett vennem 

a jószágot, nehogy ebek harmincadjára jusson… 

– Jól tetted – bólintott Bige György. – De még jó, hogy nem törődhetünk 

mindannyian a jószágunkkal. Mert akkor ki törődnék a hazával?  

Zobor Nagyot ingerelte az újabb csípés. 



– Az már úgyis a császár jószága – legyintett kedvetlenül. 

– Csakhogy abban nem szabad megnyugodni! – felelte csöndesen a vendég. 

– Hát mi a csudát tehetünk ellene? – nevetett föl epésen Zobor Nagy. – A 

török leverve, Thököly számkivetve, a kurucság széjjelszórva, fegyver sehol, 

segítség sehol! Tán puszta kézzel akarod elkapni a kétfejű sas két nyakát? 

A vendég megint csak csöndesen felelt: 

– Ha lehetne, azt is megtenném… De nem lehet. Hanem azért nem szabad 

elcsüggedni és feladni a küzdelmet. Ha le is vertek egy népet, az még nem 

veszett el… 

– Hát te koros ember létedre még harcolni akarsz? 

– Mostanáig is azt tettem. Meg azután… korosnak sem érzem magamat, 

hiszen alig vagyok idősebb tenálad! Csak e rossz esztendők megviseltek kissé. 

Az apám, aki már ezerhatszázhetvenkettőben kuruckodott, és másfél annyi idős, 

tán még maga is megragadná a fegyvert, ha volna. Még hogy én! De hát nincs 

egyebem, csak ez a botom… 

A házigazdára nézett, és elnevette magát: 

– No, ne hüledezz, nem azért jöttem, hogy kurucnak verbuváljalak. Mert te 

csakugyan megöregedtél, ha fiatalabb vagy is nálam. Már akkor megöregedtél, 

amikor reád szállt a nemesi birtokod. Mert akinek javai vannak, az csak a 

magáéval törődik, s az ilyen embert a kuporgatás gondja lélekben megvéníti. De 

akinek semmije sincsen, az ráér ország-világgal törődni, s egy egész népet kell 

felszabadítania, hogy enmagát felszabadítsa… 

– Tán azt akarod ezzel mondani, hogy az a szép élet, amit te élsz? Örökké 

csak bujdokolva? – kérdezte megvetően Zobor Nagy. 

Bige György elkomolyodott. S megint azon a különös, csöndes hangján felelt: 

– Nem érdemes másért élni, öcsémuram, csak a hazáért meg a szabadságért… 

S ez olyan szépen hangzott, hogy Dani és Miska nyomban szívükbe fogadták 

a vendéget. 

– De hát mivel, micsoda néppel és micsoda fegyverrel akarsz harcolni a 

reguláris császári ármádia ellen? – csattant fel Zobor Nagy. – Tán a megölt 

kurucok szellemeivel és a furkósbotoddal? 

– Nem. Nem a halottakkal és nem a vénekkel. Hanem az elevenekkel meg a 

fiatalokkal. Mert bármennyi gyereket és csecsemőt öltek is meg a császáriak 

Magyarhonban, mégis maradt némi növendék ember. Lám, itt van ez a te két 

cseléded is! – mutatott Danira és Miskára. – Mire az ideje eljő, ők is 

felcsaphatnak kurucnak… 

A fiúk akkorát mosolyogtak egymásra, hogy szinte a fülükig nyílt el a szájuk. 

Nem úgy Zobor Nagy! Azt éppen eléggé bőszítette a két jó szolgalegénye 

elvesztése, most eme kettőt is meg akarná bolondítani ez a kelekótya bóklászó? 

Hogy amire egész emberré nőnének, és maradéktalanul kihasználhatná a 

férfierejüket, ők is odábbálljanak? 



Úgy elöntötte az epe, hogy belesápadt. De ha már átkozta is gondolatban a 

csillagot, amely Bige Györgyöt hozzá vezérelte, még mindig nem tudta 

leküzdeni magában az önkéntelen tiszteletet, melyet egykori fölöttese iránt 

érzett. Hát kénytelen-kelletlen elfojtotta mérgét, s hogy másfele terelje a szót, ezt 

kérdezte: 

– Aztán mi járatban vagy most erre? 

– Tarpára mennék – felelte Bige György, miután megköszönte szépen a 

szalonnás árpakását, melyet Anna néne elébe tett. Tüstént neki is látott, s 

azonközben folytatta szavát: – S odafenn a Vihorláton tavalyelőtt ősszel 

találkoztam egy hajdanvolt kurucommal, Tarkó Gedeonnal, aki arrafelől 

igyekezett Szalontay körülzárt seregéhez jutni. Magam akkor érkeztem 

Thökölytől. No, mire a szalánc-regéci erdőségbe értünk, Szalontayék már 

áttörték a zárvonalat, s Mármaros fele jártak. Nem érhettük utol őket. Hát 

egyszóval Tarkó Gedeon beszélte, hogy megvagy itt Jándon. S most, Tarpa felé 

menet, gondoltam, megnézlek, mint vagy, s megpihenek nálad, ha vendégül 

látsz… 

Persze, Tarkó Gedeon – villant a fiúk szeme. Aki Toportyánról szólott, 

elbeszélvén nekik a Tokaji tőrbeejtésének történetét. 

– Persze, Tarkó Gedeon – mondta Zobor Nagy is. – Mi lett vele? 

– Megbetegedett, és hazament Munkácsra. 

– S Tarpán mi jót keresel? – érdeklődött tovább Zobor Nagy. 

– Egy odavalósit. Bizonyos Esze Tamás nevezetű jobbágyot. Azt mondják 

róla, fölötte derék, kemény ember. S nemcsak a neve Esze, hanem vagyon is neki 

esze fölösen. Úgy beszélik, mostanság sűrűn járja a vidéket Mármarostól az 

Alföldig. Sóval kereskedik, s közben igen buzdítja a szegénynépet. Részt vett 

volna már a Tokajiék fölkelésében is, ámde Károlyi Sándor báró szatmári 

főispán annak előtte lefogatta, és kiszolgáltatta a szatmári császári helyőrségnek, 

melynek börtönéből csak a fölkelés leverése után szabadult… 

– Ismerem – bólintott Zobor Nagy. – Valaha már járt itt, Jándon. Sót árusított. 

A Rákóczi jobbágya, úgy emlékszem… 

– Az. 

– S te, nemesember létedre elzarándokolsz egy jobbágyhoz? – kérdezte a 

házigazda ajkbiggyesztve. 

– Én a magyarok közt ily küzdelmes időkben nem különböztetek meg 

nemesembert és jobbágyot. Csak kurucot vagy labancot… 

– Hm – mormogta Zobor Nagy a kásájára hajolva. – Izgága ember az… 

– Igaz ember – helyesbítette a szót Bige György. – Már ha helytáll, amiket 

hírlelnek felőle. S az igaz embereknek most meg kell keresniük egymást, mert 

látható, hogy másképpen nem szabadulunk e nadályoktól… 



– Csak nem kotlasz újabb fölkelésen máris? – ámult el Zobor Nagy. – 

Harminc év óta mindeniket leverték, másfél esztendeje, nem több, az utolsót. Ha 

újfent kezdenétek, minden bizonnyal megintlen csak az lenne a vége… 

– Félvállról nézed a dolgot. Mivelha meg is porcióznak, aránylagos 

nyugalmad vagyon most a másvidékiekhez viszonyítva. A Tiszahát egy ideje 

némileg békével él. De élnél csak másutt! Mert én még jól emlékszem, hogy 

annak idején, amikor kurucnak álltál, azért tetted éppen, mivel ezt a te házad 

táját, mely akkor még apádé volt, pusztára prédálta a német… 

Zobor Nagy zavartan nézett az asztal alá, mintha keresne ott valamit. 

– S arra is emlékszem – folytatta Bige György kegyetlenül –, hogy két húgod 

vala, kiket a német gyötört halálra. Azért álltál kurucnak, mert a szíved eltelt 

bosszúvággyal… 

Emlékezett Zobor Nagy is, hogyne emlékezett volna. De arra is emlékezett, 

amiről Bige György nem tudhatott, hiszen még önmagának sem szívesen vallotta 

be: hogy utóbb, elragadtatván a kapzsiságtól, szinte örült a húgai vesztének. Mert 

így nem kellett osztozkodnia a hagyatékon, egyedül őreá szállt az egész. 

– Az apád is abba halt bele időnek előtte – mormolta Bige. 

– Ami megtörtént, megtörtént – vágott a szavába nyugtalanul a házigazda. – 

Azon már nem segíthetünk sem szóval, sem tettel. – Csak a magunk dolgán 

rontanánk egy újabb fölkeléssel… 

– No, ne viszolyogj! – legyintett Bige György komoran. – Messze vagyunk 

még attól. De addig sem nyúlhatunk el renyhén a szalmán, mert még azt is 

kihúzzák a hátunk alól. A jóvérű embereknek szót kell váltaniuk egymással, 

hogy mitévők legyenek. Ezért megyek e derekas hírű Eszéhez Tarpára… 

Azontúl nem is szólt többé az ország dolgáról s a magyarság állapotáról. 

Elévődött Anna nénével, eljátszadozott a házigazda gyerekeivel, s egy-két jó 

szóval és barátságos tekintettel Danit és Miskát is földerítette. 

Másnapra a fagyos szél ugyanoly hirtelen, mint ahogyan kerekedett, elült. 

Cirógató tavaszi nap ívelt fel a keleti égaljról, s arany villogású csengőjét 

megrázta a föld felett: „Munkára, emberek!” 

Ki-ki a határba tartott. Bige György pedig, amiként jött, gyalogszerrel 

folytatta útját Tarpa felé. 

– Ha elvégeztem ott a dolgomat – mondta a búcsúzásnál –, a Bodrogköznek 

indulok. Hát errefelé térek vissza majdan, s úgy lehet, újfent meglátogatlak… 

Nem lehet éppen mondani, hogy Zobor Nagy vajmi nagyon örült volna ennek 

az ígéretnek. De elleplezte érzelmeit, s látszólag nagy barátsággal szorította meg 

a távozó kezét. 

A fiúk éppen a sövényajtónál álltak, amikor Bige György elballagott. Dani 

váratlanul elébe lépett. 

– Tudja-é kelmed, hogy Rákóczi Ferenc fejedelem visszatért-e már Bécsből? 

– kérdezte gyorsan. 



Bige meglepetten nézett a fiúra. 

– Hát visszatért – mondta vontatottan. – De azután megintlen Bécsbe ment. 

Hol itt él, hol ott. De ha itt él, akkor is német köntöst visel, és németek a barátai 

meg a komornokai. Hanem… miért kérded? 

– Csak – felelte zavartan Dani. Azután, talán azért is, hogy másfele terelje a 

szót, büszke hangon így folytatta: 

– Az én apám… Az én apám is kuruc volt, mint a kelmed apja. És mint 

kelmed maga. S tán még most is az, ha él… 

Bige György szemében különös, lágy derű csillant meg. Rámosolygott a fiúra, 

megsimogatta kócos fejét, majd keményen a vállára tette jobbját. 

– Remélem, hogy te is az leszel! – mondta csöndes, meleg hangon. 

S akkor Miska valami furcsa restelkedést érzett, mely szinte a szívét is 

megsajdította. Majdnem irigykedett Danira. Mivelhogy ő nem mondhatta 

ugyanezt a maga apjáról. 

Ebben a pillanatban fogta fel világosan, hogy amit az apja józan okosságnak 

vélt, az voltaképpen nyomorú paraszti gyámoltalanság volt csupán. 

 

 

12. 

 

 

Alig nehány héttel ezután történt: 

Zobor Nagy és emberei a birtok legtávolabb eső részén déltájt végeztek a 

dologgal, s éppen befelé tartottak a faluba. Voltak pedig öten: a gazdán és a 

fiúkon kívül a telkes jobbágyok ketteje, ki utóbbiak a saját fogatukkal dolgoztak. 

Amint közeledtek, már messziről látták, hogy az udvarház mögött valami 

idegen ember górál igen hevesen holmi szerszámmal, s az egyik égerfához egy ló 

van kötve, nyilván az illetőé. 

Még közelebb érve az is szemükbe ötlött, hogy a nyírfa mentén körös-körül 

kupacokba emelkedett a föld, vagyis hogy az az ember felásta a nyírfa 

környékét. 

Amint az is észreveszi őket, elveti kezéből az ásót, és mindkét öklével 

hadonászva, ordítani kezd feléjük. 

Dani és Miska azon nyomban felismerte Pinkóczy Zsigmondot, vagyis 

Toportyánt. 

Szinte meg is hallották egymás szívét, akkorát dobbant az 

meghökkenésükben. 

De Dani egy szempillantás alatt összeszedte magát, és figyelmeztetően 

odaszólt Miskának: 

– Mi nem tudunk semmit! 



Nyugodtan mondhatta, mert a gazda és a két jobbágy nem őreá figyelt, hanem 

a hadonászó, éktelenül ordítozó Toportyánra, akit Zobor Nagy csak utóbb ismert 

fel, mikor már a közvetlen közelébe ért. 

– Ni csak! – szólt elképedten, amikor az ordítozó alak – akinek egyébként 

szavát sem lehetett érteni addig – levegőhöz kapkodva elhallgatott. – Pinkóczy 

Zsigmond uram, ha nem tévedek! Mit toporzékol itt a házam táján, s mi jogon 

túrja fel a földemet? 

– Zsivány! Tolvaj! Bestye! – felelte magából kikelten a megszólított. – Hová 

tetted a ládámat? A kincsemet! Az aranyamat! 

Zobor Nagy döbbenten meredt az ordítozóra, s meglepetésében még a 

sértések ellen is elfelejtett tiltakozni. 

– Tüstént add elő, másként megöllek, lenyúzom a bőrödet, felgyújtom a 

házadat, agyonverem a lábasjószágodat! – tombolt a hórihorgas lator. 

Erre már Zobor Nagy is magához tért némileg. 

– Megbolondult az úr? Micsoda szavakkal illet engem, nemesembert? 

– A kincsemet! Az aranyamat! A ládámat! – tajtékzott Pinkóczy. 

– Miféle kincset keres rajtam? 

– Amit én ástam el tulajdon két kezemmel, amikor itt jártam! Hogy soha ne 

hozott volna erre a rossz csillagzatom! 

– Itt ásott el kincset az én földemen? Az engedelmem nélkül? Mikor? 

– Talán bizony azt hiszed, bitang, hogy mert a te földeden ástam el, az már a 

tiéd is?! – üvöltötte a dühöngő. 

Zobor Nagy fokról fokra mindinkább magára talált. 

– Hallja kelmed! – kiáltotta most már maga is. – A lovát tegezze, vagy a 

cselédjét, ha van! De ne engem, mert a fenekén csúsztatom el a házam tájáról… 

Toportyán-Pinkóczy vérben forgó szemmel hörögte: 

– Tehát jószerével nem adod vissza? 

– Micsodát? 

– A ládikát! – tört ki az ismét habzó szájjal. 

– Nem tudok semmiféle ládikáról! 

– Nem-e?! – vicsorgott lesunyt fejjel a bandita, mint a támadni készülő bika. 

Majd hirtelen övéhez kapott, mindkét pisztolyát előrántotta, és kinyújtott karral 

Zobor Nagy mellének szögezte. 

Izgalmas pillanat volt ez. Zobor Nagy hátrahőkölt. Miskának ijedtében már a 

nyelvén volt a valló szó, de Dani egy mozdulattal megelőzte. A nagyfiú ugyanis 

előrelépett, s a vállán fekvő lőcsöt két marokra fogta. A két jobbágy is a 

közelben állott, s mindkettő ösztökét tartott a jobbjában. Valamennyiüknél volt 

valami ütésre alkalmas szerszám. 

Pinkóczy körülnézett. Szempillantás alatt számba vette a lehetőségeket. 

Ha mindkét pisztolyát kilövi, akkor is csak egy-egy embert találhat el, ha 

ugyan el nem véti a célt. (Mert tudni kell, hogy az akkori pisztolyok még nem 



voltak ismétlők, mint a maiak, mindössze egyetlenegy golyó volt bennük, s az 

újratöltésük körülményes, lassú munka volt.) A muskétája a lova nyergén 

függött, a ló meg vagy ötlépésnyire állt mögötte. Míg azt eléri, ötször is főbe 

sújthatják. S ha a pisztolyai kilövése után mindkét kardját ki is rántja, ennyi 

ember közül az egyik csak eltalálja a koponyáját. Márpedig azt módfölött 

féltette. 

Hát másként döntött. 

Villámló tekintettel övébe csapta pisztolyait, és rekedten acsarogta: 

– No várj csak, cudar, bestye puruttya fia! Majd megtapostatlak én, hogy 

belekékül a nyelved! 

Hirtelen eloldotta lovát, s egyetlen ugrással a nyeregben termett. Mire 

felocsúdtak, már vagy százlépésnyire járt. Ott megtorpant, visszafordult 

nyergében, hosszan kiáltozott valamit, és többször is fenyegetően feléjük rázta 

öklét. Végül is dühösen véknyán sarkantyúzta lovát, és eltűnt a Gergely felé 

vezető úton. 

Akkor bújt elő a házból Anna néne. Ő mondta el azután, hogy Pinkóczy vagy 

két órája érkezett, s jól tudta, hogy ez időben nemigen talál férfiembert az 

udvarházban, de még a közelben sem, mivel azok ilyenkor künn dolgoznak a 

mezőn. Maga vallotta így. Az asszonyt megfenyegette, hogy ne merjen utána 

jönni, majd ásót kért, és kiment a fák alá. 

Anna néne a tisztaszoba ablakából leste, hogy mit művel, s csak akkor 

lélegzett fel, mikor az emberek megjöttek. 

Zobor Nagy persze mit sem értett az egész históriából. S ez csak fokozta 

mérgét. Napestig kiáltozott dühében. Hogy Ővele így merjen beszélni egy ilyen 

sehonnai futóbetyár! Vele, a nemesemberrel, egy ilyen himpellér! Hogy 

pusztulna el az árokszélen valamennyi kuruc csavargója! De csak merjen ezután 

egy is ide jönni, úgy elkergeti, mint a kóbor ebet! Essen bele a süly 

mindannyiába, ahány nyughatatlan lázadó él az országban! 

Ezt már Dani sem tudta szó nélkül hallgatni. Odalépett Zobor Nagy elé. 

– Nem kuruc ez a Pinkóczy – kezdte a szót.  

De a bősz ember nem hagyta kibeszélni. 

– Te meg mit ártod bele magad mindenbe, büdös kölök? Coki a dolgodra! – 

kiáltott rá, és keze fejével úgy vágta nyakon, hogy Dani feje belebillent. Persze, 

Pinkóczy már messze járt, ki máson töltötte volna ki mérgét a nemesúr, ha nem a 

cselédjén? 

Dani fülig vörösödött. Anna néne meg elsápadt. De nem merte védelmébe 

venni rokonát a feldühödött ember ellenében. 

A fiú egy szempillantásig farkasszemet nézett urával, majd kifordult a 

pitvarajtón. 

Odakünn Miska vigasztalni akarta. 



– Sohase vigasztalj! – hárította el Dani. Nem is kaphattam volna jobbkor azt a 

pofont. Mert egy minutumra meggyöngültem az elhatározásomban, s hogy ne 

szidja tovább a kurucokat, el akartam neki mindent mondani. Hadd értse meg, 

hogy ez a Pinkóczy-Toportyán nem kuruc, hanem labanc, és a németek kémje… 

– S akkor a ládikát?… 

– Persze, akkor azt is meg kellett volna mondanom. S el is vette volna tőlünk, 

amilyen kapzsi. Az egyik tolvaj helyett a másikhoz került volna. Márpedig 

megfogadtuk, hogy annak adjuk, akit megillet. No hát, azért kaptam jókor a 

pofont, mert így meggondolhattam magamat, és eszembe juthatott, hogy semmi 

közünk ehhez a zsugori, álkuruc nemesúrhoz. 

S a szavában annyi megvetés csengett, amennyit Miska már szinte sokallott. 

De nem nagy időre maga is megértette, amit az éles ösztönű nagyfiú már ekkor 

gyanított. 

 

 

13. 

 

 

Jándtól alig hat mérföldnyire esik Nomén, beleértve a Tiszát is, mely apály 

idején a noméni révnél oly sekély volt akkoriban, hogy nemcsak lovas ember, de 

még a gyalogos is átkelhetett rajta, ha nyakába akasztotta lábbelijét, és jól 

felhúzta gatyáját. 

Nomén jóval nagyobb hely, mint Jánd. Lakosai közel ötszáz lelket számláltak 

akkoron, s a községnek vásárjoga is volt – ettől kapta később a Vásárosnamény 

elnevezést. Zobor Nagy István Tarpán és Beregszászon kívül olykor ide is el 

szokta volt szekerezni eladó termését és marháját. A zentai csatát követő őszön 

egy landsknechtszázadot vezényeltek Noménra. Ez jó időre ott is ragadt, s csak 

azért fosztogatta a szokásosnál kevésbé a környék falvait, mert a landsknechtek 

tudvalevőleg gyalogosok voltak – s még harácsolni is ritkábban jön kedve annak, 

aki saját lábán kénytelen elkutyagolni oda, ahol nemes szándékát végrehajthatja. 

Persze, azért nem lenne indokolt, ha az olvasó most visszamenőleg aggódnék 

e hajdanvolt német zsoldoskatonákért!… No de ne vesztegessük erre a szót. 

Hát itt, a noméni rév felé vezető úton ügetett Toportyán-Pinkóczy az 

epeömlesztő jándi kellemetlenség után. Eleinte igen gyorsan, mert éktelen, 

eszeveszett dühében úgy verte a lovát, mintha az lopta volna el tőle a Rákóczi-

ládikát. Gergelyen átnyargaltában el is taposott egy kóbor rucát, de minél 

közelebb ért céljához, annál jobban fékezte paripáját. Mert habár tajtékzó haragja 

és ádáz bosszúvágya félig sem csillapult el, ám annyira mégis, hogy némileg 

átgondolhatta a szándékát. S ez a gondolkodás mindjárt zavarba is ejtette. 

Mert mivel is állítson be a Noménon ülő landsknechtszázad parancsnokához, 

Roxas-Stella kapitányhoz? 



Hiába tudja az róla, hogy a németek spionja, Nigrelli generális főkapitány 

besúgó bérence. 

Mégis bajos lesz a dolog. 

Lássuk csak! Addig rendben van, hogy veszedelmes kurucnak mondja Zobor 

Nagyot, aki lappangó népbujtogatók rejtegetője és támogatója. 

Mi történik erre? 

Az, hogy a jándi nemest megsanyargatják. Ami nagyon is ínyére való 

mulatság lesz. 

Ámde ettől még nem kerül elő a kincsesládika! Márpedig őneki ez a 

legfontosabb. 

S épp e legfontosabbról nemigen szólhat a német kapitánynak! Hiszen aligha 

mondhatná el néki az igazat, ha meg találná kérdezni tőle, miféle ládika az, és 

honnan szerezte. Mert úgy áll a dolog, hogy ahol a német kincset rabolhat, ott 

fölötte nem szívleli, ha másvalaki is belekontárkodik e dicső és kellemes 

munkába, még ha a saját spionja is az illető. Az ilyesmit magában és önnön 

hasznára szereti végrehajtani, a besúgó pedig érje be a kiszabott vérdíjjal. 

Ekként tehát nem sok köszönet lenne a kapitány válaszában, ha elmondaná 

néki a ládika eredetét. Még saját becses személyét keverné bajba, nemhogy 

visszakapná a kincset. Zobor Nagytól vagy bárki mástól ezerszerte hamarabb 

vehetné vissza, de amire egyszer a német rátette a kezét, az messzebb került tőle, 

mintha az Óperenciás-tengeren túlra vitte volna a Kolumbusz hajója. 

Hát ezért lassított vágtáján e gondterhelt úriember Gergelyen túl, olyannyira, 

hogy a noméni átkelőnél bizony már csak poroszkált. 

Végül is azt fundálta ki, hogy miután rábírta a századost e rettentő mód 

veszedelmes rebellis megsanyargatására, csak azután fogja mintegy mellesleg 

arra kérni, hogy ő is a sarcoló katonákkal mehessen, mivel valamikor Zobor 

Nagy eltulajdonította egy ládikáját, amelyben himmi-hummi apróságai voltak, 

azt szeretné most visszaszerezni. 

Hogy ezt ilyen jól kisütötte, mardosó gyötrelme el is csitult kissé. Kivált attól, 

hogy azon nyomban kezdte is kiszínezni képzeletében, mint rángatják majd meg 

a zsoldosok Zobor Nagy kiviaszkolt bajszát, mint fektetik esetleg deresre, mely 

szerencsés esetben ő maga fog ajánlkozni arra, hogy rámérje a huszonöt botütést, 

s miként hajtják el jószága legjavát. S miközben mindez vidáman folyik majd, 

könnyen szerét ejtheti, hogy maga is átkutassa az udvarházat a ládika után, 

melyet – ugyancsak szerencsés esetben – a németek figyelmét elkerülve sikerül 

tán föllelnie. 

Mire idáig jutott tervezgetéseiben, gondterhelt arca szinte föl is derült. – Csak 

ügyesen, Toportyán! – biztatta magát hangosan, és kajánul elvigyorodott. 

De a folyón átgázoltában újra csak az ötlött eszébe, hogy mi lesz, ha mégsem 

tudja visszaszerezni a kincsesládikát? Erre a gondolatra ismét elfogta a 

szorongás. Mert tudni kell azt, hogy Toportyán uramnak súlyos gondjai voltak. 



Egyfelől már nyakára hágott a Tokaji foglyul ejtéséért annak idején kapott 

vérdíjnak, s amit a jelenleg gyakorolt kopómunkájáért a szűkmarkú német kiutal, 

attól csaknem felkophat az álla. Másfelől meg… Toportyán úr szeretett volna 

már visszavonulni dicsteljes mesterségétől, a spionkodástól. Mert veszedelmes 

mesterség ez, előbb-utóbb híre megy, s egyszer csak azon veszi észre magát, 

hogy holmi kurucok tőrbe ejtik és agyonverik. Márpedig nem ilyen halált szánt 

magának. No mármost, ha visszaszerezné a ládikát, abban bizonnyal rejlik 

akkora érték, amekkorára éppen szüksége van ahhoz, hogy az egykor 

könnyelműségében elzálogosított Fertő melléki birtokát visszaválthassa. S ott 

azután immár békével megpihenne babérain a császári Bécs biztonságos 

közelében, a kétfejű sas védelmező árnyékában. 

Nem kétséges, hogy van akkora érték abban a ládikában – gondolta ismét. 

Amiből az olvasó kitalálhatja, hogy Toportyán föl sem nyitotta azt. Nem mintha 

nem lett volna kíváncsi a tartalmára! Csak éppen vagy az alkalom hiányzott a 

felnyitásához vagy a szerszám. Minthogy a kulcsa után nem ért rá kutatni, 

amikor a ládikát magához ragadta a pataki vár Vöröstornyában, hol a fosztogató 

német zsoldosok közé elegyedve részt vett a Szalontayék által becsületesen 

megőrzött Rákóczi-kincsek elrablásában. Az ilyen nagy értékű kincsekre, 

aminőket az effajta tömör bronzládikák szoktak rejtegetni, vagyis a gyémántból, 

aranyból, drágakövekből, igazgyöngyből készült finom mívű ékszerekre maga a 

császári kincstár szokta rátenni a kezét, s legfeljebb a főbb tisztek dézsmálták el 

– a felét. Ha közlegénynél vagy alsóbb tisztnél láttak meg effélét, óhatatlanul 

elszedték tőle. Azoknak csak a kisebb értékeket volt szabad elharácsolniuk. 

Toportyánnak még azt sem nagyon, minthogy nem tartozott a rendes 

katonasághoz. 

Így hát ott helyben Patakon nem a ládika felnyitása vagy kulcsának kutatása 

volt a gondja, hanem minél gyorsabb elrejtése. Sikerült legott egy pompás 

bőriszákot is rabolnia, amely kiválóan megfelelt e célnak. S csak küldetéseiben, 

a nyílt országutakon, hol teljesen magában volt, próbálgathatta a zárat 

fölfeszíteni. Vagy három alkalommal ült le félnapszám utak árokszélein, s 

izzadtig veszkődött hiába. A ládika kiváló olasz mester műve volt, aki olyan 

zárat remekelt beléje, hogy azt véső és kalapács is csak hosszas munkával vágta 

volna át. Ilyen szerszáma azonban nem volt Toportyánnak, viszont a tőre, 

mellyel jobb híján kísérletezett, végül is beletört. Ezért volt mindössze pallosa, 

szablyája, karabélya és két pisztolya, amikor másfél év előtt először látogatott 

Jándra. A tőre már hiányzott a szegény védtelennek. 

Akkoriban, e kudarc után úgy döntött, hogy jobb is, ha a ládika épségben és 

zárva marad, ekként célszerűbb elrejteni, mint nyitva és szétroncsoltan. Hiszen 

látatlanban is tudta, hogy az ilyen ládikában drágaságokat szoktak őrizni – ezt 

illetően már voltak némi tapasztalatai! Emellett szólt többek közt az is, hogy oly 

tökéletes zárszerkezet védte a belsejét. Nyilvánvaló, hogy effajta súlyos ládikába 



s ily nehezen fölfeszíthető zár mögé nem csuknak ezüstöt, hamisgyöngyöt vagy 

drágakőutánzatot. Kivált a Rákócziak nem! 

Hát ebben az okoskodásában Toportyán nem is tévedett. 

Csak abban tévedett, amikor éppen a találomra kiválasztott Jándot vélte 

alkalmas rejtekhelynek. Jobb lett volna, ha valahol szabad mezőn vagy a 

hegyekben ássa el kincsét. Azon rágódott most, hogy miért is nem cselekedett 

így. Persze azért, mert attól félt, hogy nem talál vissza a helyre, ha majdan ki 

akarná ásni. Fa tövébe? Sziklakő mellé? A fát kivághatják, a követ odább 

hengeríthetik. S akkor azután keresheti a rejtekhely nyomát ítéletnapig. De 

Zobor Nagy udvarházának tájára még az esetben is rálelne, ha időközben a 

német feldúlná. Vagyis akkoriban úgy látta, hogy a leghelyesebben cselekszik. 

Bezzeg most! 

Efféle burjánzó gondolatok közepett s ily hullámzó kedélyállapotban érkezett 

a gazfickó Noménra, Roxas-Stella kapitány szállása elé. 

A kapitány éppen ebéd utáni álmát aludta, s Toportyánnak meg kellett várnia, 

amíg felébred. Később meg azért nem engedte be az ajtónálló altiszt, mert 

Roxas-Stella ebéd utáni szunyókája után szokásához híven kártyázni ült alantas 

tisztjeivel, mert landsknecht százados lévén, igen kedvelte a „Landsknecht” nevű 

szerencsejátékot. 

Végül mégiscsak bejutott hozzá. 

– Na, mi jót hozni mir, Pándor? – fogadta Roxas-Stella, aki már megtanult 

annyit magyarul, amennyire egy német tisztnek szüksége volt magyarországi 

pribék- és porkolábmunkájához. 

Mire Toportyán, azazhogy Pándor – mert mint hallottuk, a kapitány e néven 

szólította – részletesen elmondta, amit az úton kifundált. S aminek volt is némi 

alapja. Tudniillik az, hogy Zobor Nagy valóban vendégül látott arra vándorló 

kuruc bujdosókat. 

Persze ezt erősen kiszínezte. Azt is elmondta, hogy mindezt már közel másfél 

esztendeje jelentette Nigrelli generálisnak, de hogy, hogy nem, a generális 

elfelejtett ráküldeni erre a rebellis nemesre. Mely közömbösség folytán az illető 

azóta vérszemet kapott.  

– Nna, gut – felelte a kapitány. – Lajtnánt Hartberg kiszállni Jándra egy 

szakasszal. Kend vele megyen kalauzolni… 

Hartberg hadnagy küldetésére azonban csak egy hét múlva került sor. 

Toportyán-Pinkóczy-Pándor addig ott toporzékolt türelmetlenségében Noménon. 

Zobor Nagynak is elmúlt a Pinkóczy fenyegetőzése nyomán kelt aggodalma e 

hét alatt. Annál jobban megijedt, amikor egy nap azt látja a mezőről, hogy vagy 

harminc német katona szekerekkel vonul be a faluba, élükön két lovassal: egy 

fehér parókás hadnaggyal és Pinkóczyval. 

Mire embereivel beért az udvarházba, a zsoldosok egy része éppen a lúdjait s 

a malacait terelgette fel a szekerekre. Egy szerencse, hogy a katonák nemcsak 



őhozzá tértek be, hanem – ha már ott voltak – a falu valamennyi házába, abból a 

meggondolásból cselekedvén ekként, hogy úgyis ritkán látogatnak e nyavalyás 

kis fészekbe. Így a labanc Felvégi sem kerülte el sorsát, mert jóformán akárhová 

nyúltak a rablók, majd mindenütt az ő vagy a jobbágyai jószágát érték, hiszen 

több mint a fele falu az övé volt. 

S harácsolás idején a német rendszerint elfeledte megkérdezni, hogy ki kuruc, 

ki labanc, elegendőnek vélte, ha magyar volt az illető, s volt mit elragadni tőle. 

Nos, ekkor érte Toportyánt élete egyik legkeserűbb csalódása. Az ugyanis, 

hogy Hartberg hadnagy nem húzatta karóba, de még deresre sem Zobor Nagyot. 

Nem is vallatta semmiféle bujdosó után, mindössze annyit tett, hogy amikor 

Zobor Nagy megkísérelt jajveszékelve tiltakozni a fosztogatás ellen, kétszer 

feléje suhintott a lovaglópálcájával, és reáreccsent: 

– Befogni szája, huncfott rebell! 

S hiába próbálta Toportyán szóval és kézzel-lábbal keményebb 

gonoszságokra uszítani a hadnagyot, az füle mellett hagyta el a szavát, és 

megvetően elfordult tőle. Mert úgy van ez, hogy minden hadseregek minden 

időkben igénybe vették kémek, besúgók, hazaárulók szolgálatait, jól-rosszul meg 

is fizették azokat, de hogy igazában megbecsülték volna e kémeket, besúgókat, 

hazaárulókat, olyan még nem fordult elő a történelemben. Ellenkezőleg, az ilyen 

hazátlan bitang jutalma a júdáspénzen felül mindig a megvetés volt és lesz. 

Hogy Zobor Nagy bujdosóknak adott szállást? Jól tudták a németek, hogy 

majd a fél ország ezt teszi, s tízszer annyi katona sem lenne elég a meggátlására. 

De különben is az előzetes meggátlásnál nagyobb haszonnal járt az utólagos 

„megtorlás”. Amely finom szó alatt a németek a kevésbé finom fosztogatást 

értették, mégpedig oly komolyan, hogy aki ennek szegült ellene, az könnyen 

otthagyhatta haját-szakállát a kezükben, vagy talpa bőrét a parázson. No persze, 

csak aránylag csöndes időkben voltak a németek oly emberségesek, hogy beérték 

ennyivel, s nem igényelték a teljes élet pusztulását minden jószágostul. S a 

Tokaji-fölkelés leveretése utáni éveket éppen ilyen csöndeseknek hitték. 

Aminthogy a felszínen valóban nem is hallatszott a sóhajtásnál egyéb. 

Magára maradván hát dúló-fúló mérgével, Toportyán a külön dolgához látott. 

Nekiesett az udvarháznak, és mindent feltúrt, elveszett ládikája után kutatván. A 

hadnagy ezzel már nem törődött, Zobor Nagy pedig a zsoldosoktól való 

félelmében nem mert szembeszállni véle. 

Legelsőbben a szobáknak rontott. Almáriumból, sublódból mindent kihányt, 

ágyat szétdobált, dunnába belehasított. A kemencébe úgy bebújt, hogy csülökig 

kormosan került elő belőle. Azután a csűrt túrta fel, a szénapajtát, a 

trágyadombot. Még a pöcegödörbe is beleszagolt. Minden ólba bedugta a fejét. 

Legvégül az istállóra esett a pillantása. 

Miska éppen abban a percben akart az istállóba osonni. A tekintetük 

találkozott, összeakadt, a fiú megértette a másik szándékát, és meg akarta előzni. 



De az gyorsabb volt. 

Utolérte a fiút, aki éppen a lócák felé tartott. Miska hirtelen szembefordult 

vele, kihúzta magát, majd a falhoz támasztott ösztöke után kapott. 

De Toportyán úgy rúgta hasba, hogy hanyatt esett a szalmán. 

Azzal a gazfickó egyenesen Dani lócájának rontott, és felrántotta az alját fedő 

takarót. 

 

 

14. 

 

 

Miska elájult az iszonyatos rúgástól. 

Amire föleszmélt, Toportyánnak már hűlt helye volt, de a lócák alatt tartott 

holmi – szerszámosláda, patkóvas, lóvakaró, heveder és más efféle, szanaszét 

hevert. 

Felszökkent, és mit sem törődve a hasában sajgó fájdalommal, Dani lócájához 

ugrott. Ott letérdelt, s háromszor is alákutatott. 

A Rákóczi-ládika nem volt sehol! 

Kirohant az istállóból. 

A falu felől jobbágyleányok sikoltozása hallatszott. A rémület e hangjait már 

jól ismerte a tarcali dúlásokból. Szívdobogva leste, mikor dördül el az első 

puskalövés, és mikor lobban fel az első zsúpfedél lángja. Danit nem látta sehol. 

Előrefutott a ház elé. 

Ott végre megpillantotta. Odabenn volt a pitvarban, s a zokogó nénjét meg a 

gyerekeket istápolta. 

A tornácon sápadtan, tehetetlenül állt Zobor Nagy. Előtte a dühtől elkékült 

arcú Toportyán reá mutogatva és ordítozva, kézzellábbal magyarázott valamit a 

német hadnagynak, többször is ismételve ezt a szót: Kisztyen! Kisztyen! 

Végre a hadnagy Zobor Nagy felé fordult. 

– Adni oda embernek a kisztyen! – mondta parancsoló hangon. 

– Nincs nálam! – kiáltotta kétségbeesetten Zobor Nagy. 

Mire a hadnagy vállat vont, és jelt adott az indulásra. A kürtös trombitájába 

fútt, és két perc alatt az egész szakasz ott sorakozott, a szekerek előtt. 

Mert azt az egyet meg kell hagyni, hogy fegyelem, az volt ám a császári 

hadseregben. Bár a kurucságban lett volna annyi, sok minden történt volna 

másként! Hány félig már megnyert csatát vesztettek el a hős kurucok, hányszor 

fordult meg azon tán a végső győzelem sorsa is, hogy elődeink oly keveset 

tudtak a fegyelemről, mely nélkül pedig semmiféle hadviselés nem vezethet 

sikerre! 



Tíz perc múltán a németek látogatását már csak a feldúlt házak, a sápadt arcok 

és a gergelyi úton gomolygó porfelleg jelezte. 

Zobor Nagy számba vette veszteségét. Két sőréjét, egy ártányát, négy 

berbécsét, egy félhektós tele boroshordóját és két börbönce pálinkáját vitték el, 

nem szólva némely aprómarháról: rucáról, pulykáról, tikról. A rejtett pénzét 

szerencsére nem találták meg. 

Lesújtó volt e veszteség, annyi bizonyos, de ismervén a német gyakorlatát, 

rosszabbul is kiüthetett volna a dolog. 

Mikor Zobor Nagy a számbavétel után visszatért, leroskadt a tornácon, mint a 

tagló sújtotta barom. Úgy suvadt ott óraszám, s csak akkor múlt el valamelyest a 

borulat arcáról, amikor egyik jobbágya hírül hozta, hogy Felvégitől majd 

háromszor annyit dézsmáltak el. 

Látták is később az öreg Felvégit, amint fiával homokfutóra ült, és elporzott a 

németek után. Bizonyosan Noménra ment felpanaszolni a parancsnokságon, 

hogy őt is, a császár igaz hívét, a katolikust és labancot meg merték sarcolni. Az 

efféle panasztételnek ugyan ritkán szokott volt foganata lenni, de legalább 

megígérték mindilyenkor a németek, hogy hasonló eset nem fordul többé elő. 

Miska alig várta, hogy kettesben maradjon Danival. Mikor a gazdát követték a 

jószág számbavétele alatt, egy pillanatra sikerült is ez. Felhasználta az alkalmat, 

és gyorsan odasúgta: 

– Toportyán elvitte a ládikát a lóca alól! 

De legnagyobb meglepetésére a nagyfiú nem rendült meg. Ellenkezőleg, 

fölényesen legyintett, és jelezte, hogy majd későbben beszélnek a dologról. 

Aznap Zobor Nagy már el sem mozdult a tornácról. 

Miska messziről fürkészte az összelottyadt nagydarab embert. Furcsa, vegyes 

érzelmei keltek iránta. Maga sem tudta pontosan, hogyan is áll vele. Annak 

idején úgy kezdte a szolgálatát, hogy hűséges cselédje lesz gazdaurának. Meg is 

akarta szeretni őt. De Zobor Nagy gondoskodott róla, hogy ez ne sikerüljön néki. 

Ridegségével, kegyetlenségével, kapzsiságával elriasztotta magától a szeretetet. 

Miska nem is azt bánta leginkább, hogy Zobor Nagy gyakorta megütötte – 

szolgalelke, melyet apja egykori szavai még jó ideig tápláltak, az ilyesmit félig-

meddig természetesnek vette. Hanem valahogy bizonytalanul úgy érezte, mintha 

ez a nemesúr nem is venné őt emberszámba. S nemcsak őt, hanem Danit meg a 

jobbágyait sem. Akárha csupán ugyanolyan állatok volnának, mint az ökrei vagy 

a lovai. Ahogy a két elszökött szolgalegényéről beszélt, az is ezt tanúsította: csak 

a munkaerejüket sajnálta, de emberi érzése nem nyilvánult meg irányukban. 

Miska eleinte iparkodott a kedvében járni. De Zobor Nagy úgy tett, mintha észre 

sem venné ezt. Pirkadástól vakulásig, majdnem összerogyásig szüntelen 

hajszolta, s nem nézte azt, hogy jóformán gyerek még: felnőtt cselédtől sem 

követelhetett volna többet. Így aztán elhidegült tőle, és lassanként megértette 

Dani ellenszenvét is. 



De most holmi lelkiismeretfurdalás-félét érzett, amint elnézte a megroppant 

embert. Hogy ők okozták a kirabol tatását, mert Toportyán nyilvánvalóan 

bosszúból hozta reájuk a németet, amiért nem kapta vissza a Rákóczi-ládikát. Ha 

odaadják, minderre sor sem került volna. Most azután a ládika sincs meg, s az 

urat is megdézsmálták ártatlanul. 

Alig várta az estét, hogy minderről zavartalanul szót válthasson Danival. 

Addig is visszament az istállóba, még egyszer a lócák alá kutatott, majd feltúrta a 

szalmát maga is, tűvé tette a ládika után az istállót. De sehol sem volt. 

Végre eljött az este, és magukban maradtak. 

Akkor azután kiderült, hogy Dani a Toportyán múlt heti látogatása után 

kivette a ládikát a lóca alól, és a hátsó ajtó mellé, a sövény tövében ásta el. No, 

nem oly mélyre, mint aminőre annak előtte Toportyán, csupán nehány 

hüvelyknyire. 

– S nekem miért nem szóltál? – kérdezte neheztelően Miska. 

– Attól féltem, hogy netán vallatni fognak minket, és valahogy akaratlanul is 

kikottyantod – felelte mosolyogva Dani. – Mert még túl fiatal vagy… 

– És azt nem restelled, hogy most miattunk érte a gazdát ez a sok kár? 

Dani elkomolyodott. Megfogta Miska könyökét, és maga mellé vonta a 

lócára. 

– Rosszul hiszed, hogy miattunk – magyarázta, erősen gondolkozva minden 

szaván. – Mert a német mindenképp kicsap időnként a falvakra. A Noménon ülő 

század nélkülünk is előbb-utóbb sorra ejtette volna Jándot. Úgy lehet, már egy 

vagy két hét múlva… 

– De hiszen mióta itt vagyunk, nem jöttek ide… 

– Éppen azért! Hogy kipótolják, amit mulasztottak. Most sem a Toportyán 

ládikája érdekelte őket, hanem csak a harácsolás. Persze mert nem sejtik, miféle 

láda az. Ha tehát odaadtuk volna Toportyánnak, nem mentjük meg általa a 

gazdát, legfeljebb ideig-óráig. Ha meg magának a gazdának szóltunk volna róla, 

az elveszi tőlünk, és mégúgysem adja vissza Toportyánnak, inkább akár az egész 

jószágát veszni hagyja, hiszen úgy lehet, a ládika kincse sokkal többet ér annál. 

Egy bizonyos: semmiképp sem került volna vissza Rákóczi Ferenc fejedelemhez, 

vagyis nem válhatnék fegyver belőle a kurucok kezében… 

– De hát akkor miért nem visszük el a fejedelemhez? 

– Hogy miért nem? Emlékezz csak! Eszedbe jut-é, mit mondott Majos István, 

a Szalontay futára? Azt, hogy amíg a fejedelem Bécsben él, addig nemigen 

számíthat rá a magyar nép… 

– Emlékszem, így mondta… 

– Ugye. Hát arra emlékszel-é, hogy mit kérdeztem Bige Györgytől, amikor 

elment? 

– Azt, hogy Rákóczi visszatért-e már Bécsből… 

– No lám. S ugye, azt felelte rá, hogy hol visszatér, hol meg újfent elmegy… 



– Azt. Meg hogy a barátai németek… 

– Tehát még nem számíthat rá a nép. Igaz-e? 

– Igaz… Hanem akkor miért nem adtuk oda Bigének, aki ugyancsak hiányolta 

a fegyvert?… 

– Mert Bige azt is mondta, még nem jött el az ideje egy új fölkelésnek. De 

azért magam is töprengtem rajt, vajh szóljak-é néki. Ám utóbb úgy gondoltam, 

hogy Bige magában bujdokol az országon által, hát akármikor baj érheti. Ha el is 

rejti a ládikát a szükséges időre, utóbb netán megölik őt, vagy meghal, s a 

kincsről nem tud többé senki, avagy úgy lehet, rossz kezekbe esik. Bízvást 

elhiheted, hogy ha megvirrad napja, a ládika Rákóczihoz kerül, vagy az ő híján a 

fölkelőkhöz… 

– Miképpen? 

– Vélünk együtt! 

 

 

15. 

 

 

Jándon a négy nemesi udvarház lakóin kívül több mint száz lélek élt. 

Történetünk idején vagy harmincöt-negyven volt közülük meglett férfiember, a 

többije fehérnép, kamasz, kölök és a temetővel dacoló agg. Utóbbi volt a 

legkevesebb, mert magyar földön a paraszti nép nem valami hosszan nyöghette 

az életet akkoriban. Ínség nyűtte, robot őrölte, betegség, ragály tizedelte, német – 

s a német előtt török pusztította: a pór életének fonalából bizony nem futotta 

vastag gombolyagra. 

Hol volt már Mátyás király egykori nagy Magyarországa, mely egyenrangú 

hatalom volt Nyugat-Európa királyságaival? A sok dúlásban, hadakozásban s az 

ezeket követő járványokban – egész megyék néptelenedtek el, leginkább a 

déliek, amerre a nagy harcok folytak a törökkel. Voltak vidékek, hol ha egy 

lakott faluból el mert indulni valaki vándor, vagy tíz-húsz lakatlan, elhagyott, 

elpusztított helységen vezetett át az útja, míg ismét lakott tájra ért. 

De lenn, dél fele nemigen akadt, aki vándorútnak mert volna indulni: a török 

kitakarodása után beszivárgott s a császártól szívesen látott rác zsiványbandák 

gondoskodtak róla, hogy az ily vakmerő ne jusson messzire. 

Még itt, Észak-Magyarországon, történetünk színhelyén is szívcsüggesztő volt 

a helyzet. Szalontayék kivonulása s a bosszúálló császáriak rémuralma után a 

Hegyalja s jórészt a Bodrogköz is majdhogy elnéptelenedett. A megmaradtakból 

sokan más vidékre menekültek a bécsi udvar hivatalnokai, biztosai, katonái – s 

nem utolsósorban papjai elől. A jezsuiták a hadak nyomában jártak, akár a két 

lábra kelt, megtestesült fekete pestis, s akként is irtották a magyarságot, mint e 

szörnyűséges ragály. Mert a Habsburg-ellenes magyarság – persze jobbára a 



főurak kivételével – többnyire protestáns volt. S aki protestáns nem akart a pápa 

egyházába térni, annak üldözésében, nyomorgatásában nagy leleményességet 

tanúsítottak a jezsuiták. 

De maradjunk egyelőre Jándon! Mint említettük, ott harmincötnegyven 

férfiember élt azidőtt. Abból tizenhat volt a Felvégi Kristóf telkes jobbágya, 

házas és házatlan zsellére vagy cselédje, hat volt hasonló kötelékekben az Éry 

Sándor nemesúré, három a Balabán Timóté és öt – mármint a három telkes 

jobbágy, valamint Dani és Miska – a Zobor Nagy Istváné. 

Kincstári sólerakat is volt Jándon, amelynek forgalmát éppen ekkoriban 

csökkentette a sóhivatal, így ott mindössze egy idegenből jött tárnokmester, két 

rakodómunkás és három vármegyei fegyveres hajdú lézengett. Ezenfelül lakott a 

faluban egy kovács, aki egyszersmind foghúzó és seborvos is volt, állapotára 

nézve: szabados. A falu bírája persze a Felvégi jobbágya volt. 

Daninak és Miskának Zobor Nagy uram nem sok időt hagyott a falubéliekkel 

való barátkozásra. Legalábbis tavasztól őszig nem. Télen viszont a hófúvás, a 

Borló felől fütyülő fagyos szél, vagy olvadásban a térdig befogadó latyak 

akadályozta gyakorta az embereket abban, hogy megkeressék egymást. Zobor 

Nagy udvarháza a falu elején lévén, kissé messze is esett a többiektől, amelyek 

maguk sem épültek egymás közelében, hanem eléggé összevissza. 

De hát az idők folyamán a fiúk mégiscsak megismerkedtek a falubeliekkel. 

Miska ekkor már tizennegyedik életévéhez közeledett, míg Dani a 

tizenhatodikhoz. Persze a magukhoz való fiúk barátságát keresték volna. Hat 

ilyen volt Jándon, jobbágyok és zsellérek fiai. De azok eleinte vasvillatekintettel 

méregették őket. Egy ízben elibük is kerültek, s a legnagyobbikuk, Göröncsér 

Máté, ki vállasabb s tán esztendővel idősebb is volt Daninál, rákiáltott a mádi 

fiúra: 

– Hogy ette meg öregapád a kenyere javát?  

Dani nem esett zavarba. 

– Falatonként! – felelte foghegyről.  

Göröncsér Máté nyelt egyet, majd ezt kérdezte: 

– Aztán hogy hívják a talyigát a ti falutokban? 

– Ott nem hívják, hanem tolják – hangzott a válasz. 

A jándiaknak láthatólag nem volt ínyére Dani talpraesettsége. 

– Hát ezt meg tudod-é mondani, miféle? – kísérletezett utolszor Göröncsér. – 

Míg él, mindig fut, holta után mindig lop. 

– Lopótök – felelte Dani. 

A jándi legerősebbet erre már elöntötte a méreg. 

– S ha most nyakon csaplak, akkor mit csinálsz? – kérdezte kihívóan. 

– Akkor elsőbben is helyetted szégyenkezem, amiért nem a németre vagy 

labancra támadtál, hanem magadfajta pórfira. 



No, erre Göröncsérék már a verekedést sem kockáztatták meg, hanem 

restelkedve odábbálltak. 

A barátkozás mégiscsak azzal kezdődött, hogy a jándi hat gyerek ketteje, 

Bocsor Gazsi és Taris Bence megleste és elverte a kisebbik idegent: Miskát. A 

fiú segélykiáltásaira Dani a helyszínen termett, és nyakon ragadta a merénylőket. 

Azok megszeppenten vonaglottak az erős nagyfiú markának szorításában, várván 

a megtorlást. 

– Miért bántottátok? – rivallt reájuk Dani.  

A két imposztor szótlanul sunyta le a fejét. 

– No! – nógatta meg őket a nagyfiú. – Mondjátok meg, akkor eleresztem a 

nyakatokat… 

– Csak! – felelte dacosan Taris Bence. 

– Ebből semmit sem értek – elégedetlenkedett Dani. 

– Mert nem idevalósi – vallotta Bocsor Gazsi. 

Ekkor érkezett oda Göröncsér Máté, aki láthatólag afféle vezére volt a jándi 

fiúknak. Dani úgy tett, mintha észre sem venné. 

– Hát aztán? – folytatta szavát rosszalló, szigorú hangon, de harag nélkül. – 

Aki nem idevalósi, az még nem idegen! Magyarok vagyunk, mint ti, úr cselédje, 

akár apátok. Hegyaljaiak vagyunk, de menekülnünk kellett a falunkból a német 

meg a labanc elől. Itt meg ti vagytok ellenünkre? Tán bizony labancok lennétek? 

Vagy németek? Törökök, tatárok? 

– Dehogyis! – szólt közbe Göröncsér Máté sértődötten. 

– Akkor miért a pajtásomra támadtok? – csattant fel Dani. – Miért nem a 

németre, labancra? 

– Igazat mond – bólintott Göröncsér Máté. – Ne is lássak meg ilyesmit többé! 

Mire Dani elengedte a fiúk nyakát, Mátéhoz lépett, és jobbját nyújtotta. 

S a két legerősebb kézfogása megpecsételte a barátságot. Aznap estére Dani 

már meg is tanította a hat jándit Toma Ádám nótájára. Együtt fújták mind a 

nyolcan: 

 

 

Kiket urak igáznak, 

kiket papok igéznek, 

ha maguk is vitáznak, 

alig valók vitéznek! 

 

 

– Legalább mi nyolcan ne vitázzunk, ha már e szerencsétlen magyar nép 

mindiglen viszálykodik ennen fajtájával! – magyarázta Dani a nóta tanítását. 

A mádi fiúnak csakhamar tekintélye nőtt a jándiak előtt. Nem csoda, hiszen a 

legjobb eszű volt közöttük. Nem is úgy gondolkozott és beszélt az, mint a 



magakorabeliek, hanem ahogyan sok tapasztalt öreg sem. Akármire került a szó, 

mindenhez oly komolyan, meggondoltan adta hozzá a maga véleményét, hogy 

meg kellett azt szívlelni. Hát idővel persze elvitatta Göröncsér Máté vezérségét, 

amit a jándi legerősebb nem is bánt, olyannyira megszerette. 

A póri fiatalság akkoriban még semmiféle tornát, testi játékot nem ismert a 

gyömöszkölésen, vagyis birkózáson kívül. A gazdag nagyurak fiai már 

évszázadok óta gyakorolták a lovas és gyalogos bajvívást, a céllövészetet és 

vadászatot – a parasztgyerek, ha lóhoz jutott, csak felkapaszkodott reá, és 

lovagolt. Ha a ló levetette, kiheverte magát, és visszaült reá. Testedzése az apja 

mellett gyakorolt kemény mezei robot volt. A fegyverrel való bánni tudást pedig 

csupán a háborúkban tanulta meg. Háborúk viszont, rövid megszakításokkal, 

majdhogy állandóan voltak. 

Az olykori birkózásokon kívül nem is igen játszottak. A jobbágygyerek csak 

öt-hat éves koráig játszhatott. Attól fogva kijárt a mezőre, és segített apjának, 

amennyire erejéből telt. A fiú csakúgy, mint a leánygyerek. S alkonyatkor 

ugyanolyan fáradtan tértek haza a dologról, akár a felnőttek. Legfeljebb ha 

vasárnap futotta az időből játékra, de akkor meg többnyire hiányzott hozzá a 

gyermeki jókedv. Azt csakhamar elhervasztotta a rideg, kegyetlen paraszti sors. 

Mert minden parasztgyerek hamarosan kitanulta a nyomorúságot. S azt is, 

hogy az mindenkor a gyöngébbet sújtja igazában, s a leggyöngébbet leginkább. 

Az országban a legerősebb a német volt, jól szervezett, fegyelemtartó, fegyveres 

had. Utána a magyar főurak következtek, akiket időnként ha sanyargatott is a 

német, volt miből veszíteniük, s át is tudták hárítani veszteségük java részét a 

jobbágyaikra. Ezután következtek a köznemesek, kikkel már komiszabbul bánt el 

a német, s kevesebb volt a vesztenivalójuk is. Panaszaikkal nem mehettek 

Bécsig, mint a főurak, csak a honi német hatóságokig, hol azonban igazságtétel 

helyett gyakorta még meg is verték őket. Utánuk következett a városi iparos és 

kereskedő polgárság, de az igen csekély számú volt még akkoron. Kívülük még 

egy kiváltságos réteg élt történetünk színhelye közelében. Ezek a hajdan kivitelre 

Bécsbe irányított marhák egykori hajtói, vagyis a hajdúk valának, kik azóta 

letelepedtek, és kiváltságos szabadságban éltek a Hajdúságon. Minélfogva 

tetemes részt közülük került ki a labanc urak zsoldos huszársága – bárha jött 

belőlük némely kuruc is. Legvégül következett a parasztság: a jobbágyok, 

zsellérek, cselédek. Azok oly pusztulásra szánt árvái voltak a hazának, mint a 

tövisek közé hullott mag: kisarjadván, a tövis megfojtotta őket. Belőlük 

szakadtak ki túlnyomórészt azok, akiknek a sanyargatás nyomán már semmijük 

sem maradt, vagy nem vállalták tovább a kínzatást és zsarolást: a 

szegénylegények, földönfutók, kik azután a bujdosó Thököly-kurucokhoz 

csatlakoztak. 

Hát ez volt az, amit minden paraszt már gyerekkorában megtanult – ennen 

bőrén. S valahányszor a jándi hat szabad ideje egybeesett a Daniékéval, a 



legénykedés, birkózás, versengés közepett óhatatlanul ez is szóba jött. S 

mindolyankor Dani elmondta a maga szándékát: hogy ő bizony nem akarja 

védtelen cselédként kivárni a pusztulást, hanem elmegy az erdőkbe 

szegénylegénynek, s kurucként küzd az elnyomók ellen. Ez a szándék eleinte 

úgy hangzott a jándi hat fülének, mint az ábránd. 

De idővel el kellett hinni a komolykodó legényfiú szavát, mely hovatovább 

megragadta a jándi hat képzeletét is. – Ha le is vertek egy népéi, az még nem 

vész el – ismételte nékik Dani a Bige György szavait –, csak ha elcsügged! Míg 

az olyan nép, amely nem adja fel a küzdelmet!… 

Mert Daniban oly elevenen maradtak meg Bige György szavai, akárha 

könyvből tanulta volna ki azokat. 

Voltak persze leányok is a faluban, korban hozzájuk illők. De azok csak Danit 

és Göröncsér Mátét, a két legnagyobbat rajzották körül. Játékban is csak úgy 

vettek részt, ha e nagyfiúknak legalább egyike ott volt. A többiekkel kevésbé 

barátkoztak – igaz, hogy azok sem sokat törődtek velük. 

Miska különben is félt a leányoktól. Maga sem tudta, miért. Csak egy leánytól 

nem félt volna, ezt erős bizonysággal érezte. Kolompos Ilonkától… 

De hol volt már Kolompos Ilonka… 

 

 

16. 

 

 

Nem sokkal azután, hogy Roxas-Stella kapitány landsknechtjei Hartberg 

hadnagy vezetésével megsarcolták Jándot, az öreg Felvégi Kristófot megütötte a 

guta. Túlságosan a szívére vette, hogy őt is, a császári uralom alázatos tisztelőjét, 

a pápista vallás hívét ugyanúgy megdézsmálták, mint Jánd többi lakosát, mint 

akár azt a hitvány, senkiházi kuruc Zobor Nagyot. Nem volt elég a hivatalos 

porció, amelyet amúgy is egyre feljebb emelt a német? Még efféle külön 

prédálást is el kell szenvednie? 

A Roxas-Stella kapitánynál tett látogatásának nem volt kézzelfogható 

eredménye. A kapitány rozsólissal kínálta, és nyájas szavakkal megígérte, hogy 

ilyesmi többé nem fordul elő. De az elhajtott és elfuvarozott jószág 

visszaadásáról hallani sem akart. Az már nem áll módjában – mondta 

sajnálkozva. S amikor Felvégi nem tágított, a kapitány türelmetlenül ütögetni 

kezdte pálcájával az asztalt. Ezek után mi egyebet tehetett az öreg nemesúr, mint 

azt, hogy dolgavégezetlen, elkeseredetten – s tetejében még vérig sértve is 

hazament fiával egyetemben. 

Otthon azután egyszerre csak lefordult a székről, akár egy félrebillent zsák. 



De szívós, kemény ember létére a guta nem tudott egy csapásra végezni vele, 

mi több, csakhamar össze is szedte magát. 

Mégis, nehány nap múlva papot kért, mert mint buzgó katolikus, 

mindenesetre feloldást akart nyerni bűnei alól. A homokfutó tehát ismét 

beszaladt Noménra, mert ott érhettek legközelebb papot. A magyar nép ugyanis 

annyira szerette akkoriban a katolikus papokat, hogy azok jónak látták olyan 

helységekben tartózkodni, ahol katonaság is székelt. Kivált a Tokaji-fölkelés óta. 

Hanem a homokfutó megkésve tért vissza a pappal: Felvégi Kristófot 

azonközben másodszor is, s immár véglegesen megcsapta a guta. 

Halála – vagyis inkább a halálát előidéző okok – különös változást idéztek elő 

a fiában. Ami olymód nyilvánult meg legelsőbben, hogy a házba lépő káplánt 

egy halódó hív lélek töredelmes, bűnbánó suttogása helyett a következő harsány 

igék fogadták: 

– Hordd el magad innét, csuhás himpellér, bestye dúvadak cinkosa, míg nem 

veszek ösztökét a kezembe! 

– No de kedves hívem az Úrban, mi az ördög bútt beléd? – méltatlankodott a 

pap. – Tán csalmatokot ettél? 

– Szedd a sátorfádat, ha mondom, másként úgy megsuhintlak, hogy 

garagulyával mégy haza! 

Ennyit már igazán nem lehetett összetéveszteni a szíves marasztalással. Hát el 

is iparkodott sebtiben Isten és a császár szolgája. 

Hanem ez csak a kezdete volt az ifjabb Felvégi Kristóf színeváltozásának. 

Mely legelsőbben is azzal folytatódott, hogy a falu ámulatára a kálvinista 

prédikátorral temettette el apját, ki még a koporsóban is szörnyen meglepődött 

volna e vakmerőségen, ha a halottak bármin is meg tudnának lepődni. 

E színváltozás további jele az volt, hogy a Felvégi-udvarház új ura kidobta 

Toportyánt is. 

Toportyán tudniillik a pap kikergettetését követő negyednapon s éppen a 

temetés után beállított a Felvégi-kúriára. 

Az olvasó könnyen kitalálhatja, mi járatban volt. 

Csak abban, hogy kipuhatolja, mi ütött az ifjabb Felvégibe, aki ily istentelen, 

kurucra valló szavakkal fogadta a papot. Mert a pap persze nyomban jelentette az 

illetékeseknek a nem egészen keresztényi fogadtatást, melyben az elhalálozott 

árvája részesítette. – S hogy Toportyán negyednap előkerült, Roxas-Stella 

mindjárt oda is nyargaltatta Jándra. 

De nemcsak az olvasó találta ki Toportyán betoppanásának okát, hanem maga 

az ifjabb Felvégi is. Hiszen előtte nem volt titok, hogy Toportyán, illetve 

ahogyan ő ismerte: Pinkóczy Zsigmond, a németek spionja. Eleget tudakolódott 

tőlük Zobor Nagy és a bujdoklók után, meg a helybeli jobbágyság hangulata 

iránt. Most hát legott felismerte a betoppanó Toportyán gyászos, részvétteli, 

baráti arca mögött ama spiont, ki immáron az ő gondolatait akarná kitudni. 



Ezenfelül, ha sokára bár, mégis a fülébe jutott, hogy Pinkóczy hozta Jándra a 

harácsoló német szakaszt. Ekként az apja halálának közvetett okozóját is láthatta 

a gazemberben. Mely körülmény döntőleg nyomott a latban. 

– Takarodj a házamból, gyalázatos spionja, csorvás kurafi, aki vagy! S még 

egyszer át ne merd lépni a küszöböt! – kiáltott reá éktelen haraggal. 

Toportyán éppen csak ennyit felelhetett: 

– Engem illet e szavakkal kelmed? A megboldogult atyjaura szívbéli barátját? 

Azzal már iszkolnia is kellett, mert a szívbéli barátság iránt érzéketlen ifjabb 

Kristóf felragadott egy kapát, s látszott a szikrázó szemén, hogy nem veszi 

tréfára a dolgot. 

Csak amikor már kívül a sövényen a lova nyergében ült, akkor rázta meg 

öklét Toportyán, és szokásához híven biztonságos távolból kiáltotta vissza: 

– Megfizetsz még ezért! 

S gyorsabban távozott, mint ahogyan érkezett. 

Hát ezek a jelek elég világosan mutatták, hogy az ifjabb Felvégiben visszájára 

fordult az apja gondolkozása. Nem volt ez indokolatlan, s abban a korban nem is 

szokatlan. 

Annyira jelentősnek vélték e pálfordulást a faluban, hogy ami két-három 

héttel későbben történt, azt első ijedelemben egyenesen a következményének 

hitték. 

Az történt, hogy a falu felé vezető úton majd egész század landsknecht tűnt 

fel, élükön magával a lovon ülő, fehér parókás Roxas-Stella kapitánnyal, akit a 

katonák sora előtt jezsuitákkal megrakott három kocsi követett. 

Pedig semmi közvetlen köze nem volt e fegyveres processziónak a Felvégi fiú 

pálfordulásához. Mindössze arról volt szó, hogy a császár és hű szövetségese, az 

egyház elérkezettnek látta az időt arra, Hogy immár ne csak fegyverrel, hanem az 

„ige” láncaival is béklyóba verje a magyar népet. Vagyis hogy országszerte 

elvegyék a protestánsoktól templomaikat, és elűzzék papjaikat, akik saját létük 

érdekében szították a tüzet a pápista császár s a német uralom ellen. Vélük 

szemben a katolikus papok mindegyike a császári uralom ügynöke volt. Kivált a 

papság élcsapata: a jezsuita rend. Miért is ez kapta a megtisztelő megbízást a 

protestáns templomok lefoglalására s az eretnek papok elűzésére, illetve, ahol 

csak tehették: börtönbe vagy gályarabságba vetésére. 

E katonai támogatással kísért kegyes hittérítés akkor már hetek óta folyt az 

egész visszafoglalt országban. Az eperjesi és sárospataki református 

kollégiumokat bezárták. A katolikuson kívül minden vallás gyakorlatát 

megtiltották. A protestáns egyházi javakat a katolikus egyház javára foglalták le. 

Ekként egyszerre két legyet ütött a császár: a maga érdekeinek megfelelő 

szellemi béklyót rakott az országra, s a pápának is kedveskedett. Örvendett is a 

pápa szíve mindezek fölött, mert a katolikus egyházat csakis olyankor háborítja 

fel a vallásüldözés, amikor ennen bőrén érez csiklandást. A más bőrének 



lenyúzását saját kezűleg sem átallotta soha, de ilyenkor nem szokta volt 

emlegetni a vallásszabadságot. 

Nos, ennek a dicsteljes hódításnak a hulláma ért aznap Jándra. Hol azonban 

csak röviden időzött, mert még sok hasonló kis falucska állt a processzió előtt, 

hát egyikük sem ért egy órácskánál többet. 

S hogy a kegyes látszaton ne essék csorba, a század utasítást kapott, miszerint 

a jezsuiták kíséretében tilos a falvak fosztogatása. 

A jándiak ijedelme tehát korainak bizonyult. 

Mire az emberek berohantak a mezőről a faluba, csupán annyit láttak, hogy 

egy landsknecht lajtorján felmászik a fatemplomocska zsúpfedelére, a 

galambdúc nagyságú tornyocskáról leüti a kálvinista kakast, és pápista keresztet 

tűz a helyébe. 

No, ez még hagyján – gondolták a jobbágyok. Ha csak ezt a bádogjószágot 

viszik el a németek az eleven helyett, avval még meg lehet békülni. De azért ki-

ki behúzódott a viskójába – kivált a fehérnép –, nehogy szemet szúrjon a 

grasszáló landsknechteknek, akik amúgy is fájlalták, hogy ezúttal tilos a 

harácsolás. 

Szinte látszott rajtuk, mennyire szeretnék, hogy beléjük kössön valaki, mert 

akkor azután a tilalommal nem kell törődni: önvédelemből szabad fosztogatni. 

A mezőn dolgozók közül Dani és Miska ért legkésőbben a faluba. Kettejükből 

Dani hamarabb. Amire Miska a sövény hátsó ajtaján belépett, az arrafelé néző 

tisztaszobában mozgást látott. A német kapitány ült ott az asztalnál, két kövér 

jezsuitával, míg Zobor Nagy kissé görnyedten állott előttük. 

A nyitott ablak alatt viszont, szorosan a falhoz lapulva kushadt Dani, aki 

erősen integetett, hogy ne vegye őt észre. 

Tüstént felfogta Dani figyelmeztetését. Közömbös arccal a pajtába tartott, de 

odabenn gyorsan lehányta válláról a szerszámot, s túloldalt kerülve, a ház 

sarkához ment. Onnan négykézláb és nesztelenül Dani mellé kúszott. 

A szobában kemény, recsegő hangon beszélt valaki. Nem volt nehéz kitalálni, 

hogy az csakis a kapitány lehet. 

– Kelmed nemesember lenni! – hangzott a szava. – Also! Miért tartani azzal a 

gásszengussz, gzindli népséggel? Ha kelmednek lenni esze, akkor keresse a 

császári majesztét kegyét! Én mindent tudni! Kelmed szállást adni sok bujdosó 

rebellnek. Amikor én akarni kelmed kezére rakatni bilincset, és dobatni 

kerkerbe! Akkor fuccs lenni minden, jószág, szabadság! Tausend Krucifix, 

Herrgott morgott! 

– No de, lieber Herr Kapitän – hallatszott negédes nehezteléssel egy kenetes 

hang. Könnyű volt kitalálni, hogy az valamelyik jezsuitáé. 

– Pardon, páter! – felelte a kapitány. – Én muszáj mindig mérgesen 

káromkodni, ha beszélni rebell kurucról… Also, hallja, Cobor Naty! Lenni 

kelmednek esze, vagy nem lenni? Himmelsapperlott! 



– Mit kell tennem? – kérdezte rekedten Zobor Nagy. 

– Denunzieren összes bujdosót, aki kelmednél megszállni! Mert cirkulál 

mindenféle hír, hogy Thököly bolyongó hadnagyai megint szítani elégületlenség, 

és uszítani a nép. Minden bujdosó lenni egyben bujtogató. Én kapni parancs, kell 

őket elfogni. A császári majesztét kiadni körrendelet a veszedelmes titkos 

konventikulumok eltiltására, és az ilyenben részt venni merészkedők 

arrestálására. Itt lenni kelmed előtt szép feladat! Bujdosó kuruc jön kelmed 

házába megpihenni, és tovább zarándoklik konventikulumra. Also, ha kelmedhez 

jönni megint egy bujdosó, kelmed őt lefektetni aludni. És míg az aludni, kelmed 

elszalajtatja hozzám Noménra szolgalegényt levéllel, hogy kelmednél alszik 

bujdosó. Akkor én kiküldeni patruj, és lefülelni bujdosó. És akkor kelmed 

kímélve lenni a rendes porción felüli sarc és prédálástól. Einverstanden? 

Zobor Nagy hallgatott. A szobából vagy fél percig pisszenés sem hallatszott. 

– Und noch etwas! – recsegett azután ismét a kapitány hangja. – Itt lenni ez a 

fiatal Felvégi! Mióta papa halott, ez fordulni rosszra. Én vagyok bizomos, hogy 

ez hamar lenni kuruc, vagy talán máris az. Ha kelmed vállalni, megfigyelni ezt 

az embert… 

– Felvégit? – kérdezte Zobor Nagy. S a hangja már nem volt rekedtes, hanem 

mohó és éles, mint a lecsapó ragadozómadár vijjogása. Minden gyűlölete, melyet 

a Felvégi család iránt érzett, benne lobogott a szavában. 

– Ja, den Felvégi – mondta a kapitány. – Ő kidobni tisztelendőt és a 

megbízható, derék Pándort, Donnerwetter! Én várom az alkalom, elkapni ő 

krágliját. Ha kelmed vállal megfigyelni, akkor… 

– Vállalom! – hallatszott Zobor Nagy hangja határozottan. 

– Bráv! Kelmed van derék ember! 

A jezsuiták kenetes, sima hangon helyeseltek. 

– De én figyelmeztetni kelmed – folytatta percnyi szünet után a kapitány –, 

hogy nekem ígéret nem lenni elég. Az kváccs! Kelmed minél hamarabb küldeni 

nekem Bericht… 

– Jelentést – fordította le a szót az egyik jezsuita. 

– Ja, jelentés – ismételte a kapitány. – Minél hamarabb és minél többet 

küldeni nekem jelentés, annál biztonságosabban élni! Én egy hét múlva 

visszamenni Noménra, addig kísérem tisztelendő pátereket a megyében. 

Kapiert? 

– Értem – felelte Zobor Nagy. 

– No és – vette át a szót ekkor az egyik orrhangú jezsuita –, ha már ilyen 

nyájasan megértették egymást a kapitány úrral, hát tetézze meg kelmed e jámbor 

cselekedetét azzal, hogy megtér az egyedül idvezítő anyaszentegyház ölébe, hol 

bocsánatot nyerend eddigi tévelygéseért… 



– Mert nem lehet a felséges császár őszinte híve az, aki nem hív gyermeke 

egyszersmind a szentséges pápa egyházának – tette hozzá a másik orrhang. – E 

két hűség feltételezi és kiegészíti egymást. 

– Antul is inkább – vette át a szót ismét az élőbben szóló jezsuita –, mert igen 

jó hatást gyakorolna a jándi népre, ha éppen most, amikor a Felvégi család új ura 

eltántorodott az igaz hittől, egy másik helybeli nemesúr viszont megtérne 

ahhoz… 

– Trés bien! – recsegte helyeslőleg a kapitány. 

A szobában ismét csönd támadt. Olyan csönd, hogy a messzeségből 

idehallatszott a mezők fölött keringő varjak károgása. 

– Ráállok! – hallatszott azután Zobor Nagy szava. – De akkor törvénytelen 

sarcot nem vesznek rajtam többé, ugye?! 

– Quod dixi, dixi – nyugtatta meg a kapitány. 

– Nos, akkor mehetünk is a templomba – kácsogta erre az egyik orrhangú 

derűsen. – Misét celebrálunk, és kelmed legott leteszi az ünnepélyes hitvallást, 

amely után meggyóntatjuk, feloldozzuk és megáldoztatjuk. Mindezzel visszatért 

szent egyházunkba… 

Fölemelkedtek, és kimentek a szobából. 

Dani Miskára nézett. 

– Elrugaszkodott cudar! – sziszegte dühös megvetéssel. 

– No meg gügye is! – suttogta vissza Miska. – Hát elfeledi, hogy az öreg 

Felvégi maga is pápista és labanc vala, mégis megsarcolták?… 

Majd föltápászkodtak az ablak alól, s kis idő múltán óvatosan az urak 

nyomába settengtek. Alig néhány perccel azután, hogy Zobor Nagy és vendégei 

eltűntek az utca kanyarában, mindenfelől landsknechtek bukkantak elő, s aki 

embert-asszonyt-gyereket utcán vagy udvaron értek, csoportba terelték. Az 

emberek riadtan kérdezgették egymástól, hogy mi végre történik ez. Az 

ijedősebbek már a gályák láncos padján rémlették magukat. S habár az ilyesfajta 

rémület nem volt indokolatlan akkoriban, ezúttal csupán a templomba terelték a 

híveket. 

Danit és Miskát is elkapták, és belökték a sorba. 

A templomot addigra a többi jezsuita már belül is átalakította a katolikus 

szernek megfelelően, miután kellő mennyiségű tömjénnel és szenteltvízzel 

kibűzölték belőle a kálvinista ördögöt. S itt Dani és Miska tanújává lett annak, 

mint tért vissza Zobor Nagy a pápista hitre, Roxas-Stella kapitány tanúsága és 

keresztapai közreműködése mellett. 

 

 

17. 

 

 



Zobor Nagy udvarháza e naptól fogva lassan, de biztosan pokollá vált. 

Kezdődött avval, hogy az asszony szörnyen szívére vette a férje katolizálását. 

Ő maga a pitvar felől fülelte a tisztaszobában lezajlott beszélgetést, s amikor 

meghallotta, hogy Zobor Nagy a jezsuitákkal már készül is a templomba, 

gyorsan felkapta a két gyerekét, s úgy eltűnt, hogy a férje bottal ütheti nyomát. 

Jó ideig kiáltozta hiába az asszony nevét, majd a gyerekekét, sehonnét sem 

kapott választ. Daniékról meg a szolgálóasszonyról úgy hitte, azok odakünn 

maradtak a mezőn, mert háttal állván az ablaknak, nem látta, amikor a fiúk a 

hátsó sövényajtón megjöttek. Így őérettük nem kiáltott, hogy kutassák fel a 

családját. 

A jezsuitáknak viszont sok idejük nem volt már, mert még eznap Tarpára 

akartak érni, hogy ott is elvégezzék kegyes munkájukat. Hát abban maradtak, 

hogy majd csak a legközelebbi alkalommal oldozzák fel Zobor Nagy családját. 

Az úgysem lehetett kérdéses, hogy az asszony és a gyerekek a családfő vallását 

követik. 

Amikor már az országút pora is leülepedett a landsknechtek s a jezsuiták 

távozása után, csak akkor került elő az asszony.  

–  Hát te hol kujtorogtál? – támadt rá Zobor Nagy. 

Anna néne nem felelt. S ebből a férje megértette, hogy mi elől bújt el az 

asszony.  

– Nem válaszolsz, ha kérdelek? – rivallt a feleségére.  

Az még mindig hallgatott. 

Erre Zobor Nagy hozzálépett, és rettenetes erővel megütötte. 

Az asszony nekilódult a falnak, majd elterült a pitvar földes padlóján. Mire a 

megrémült gyerekek éktelen sírásra fakadtak. 

Zobor Nagyon ekkor mutatkozott meg először, hogy a német és a jezsuiták 

előtti meghódolása végképp kiforgatta egykori mivoltából. Nekiesett a 

gyerekeinek, és agyba-főbe verte őket. 

Mintha a maga üszkösödő lelkiismeretét verné rajtuk, olyan volt ez. Hogy 

idáig vitte a javai féltése s a férfiatlan gyávasága. No meg bizonyos mértékig a 

Felvégiék iránti vak gyűlölete. 

A fiúk mindebből mit sem láttak. Mert ők, mihelyt kijöhettek a templomi 

hókuszpókuszról, nyomban visszasiettek a mezőre, folytatni a keresztben álló 

gabona asztagba rakását, nehogy a szem elperegjen vagy beázzon, ha esni 

találna. 

S mire alkonyulatkor ismét bejöttek, már csak Anna néne halálosan sápadt és 

Zobor Nagy bikakomor arcát láthatták. A gyerekek rég álomba sírták magukat. 

A fiúkra is úgy nézett attól fogva Zobor Nagy, hogy majd átaldöfte őket a 

szemével. Szólni alig szólt hozzájuk, de ami keveset mondott, az mind goromba 

hajszolás, szidalmas elégedetlenség, zordon acsarkodás volt. Ő maga az aratás 

óta nem dolgozott többé. Eléggé megnőttek már a fiúk – gondolta hadd törjék 



magukat, ne egyék ingyen a kenyeret. Ha ki is ment a mezőre, azt is csak délelőtt 

tette és lóháton, mint valami grófi földesúr vagy nagyuradalmi tiszttartó. A 

lovaglópálcáját meg ugyanúgy suhogtatta, mint Roxas-Stella kapitány, vagy 

Hartberg hadnagy. Időnként pedig, mintha valami nagy és kínos terhet akarna 

kirázni a lelkéből, vad vágtára hajszolta a lovat, s úgy száguldott a Fejércse felé 

vezető dűlőúton, hogy a fiúk már azt figyelték csak, mikor bukik fel lovastul. 

Benn az udvarházban szinte napról napra gonoszabbá vált a levegő. A fiúk 

nem tudták, mi történik odabenn napközben; az asszonycseléd hozta ki 

ebédjüket, de az félelmében sokáig nem szólt arról, amit látott. 

Kukoricatörés idején történt, augusztus vége táján, hogy a házhoz közeledvén 

a fiúk már messziről meghallották az ember bősz ordítozását s az asszony 

jajveszékelését. S amikor a pitvarba léptek, Anna néne riadtan inalt be előlük a 

tisztaszobába. De hiába igyekezett, csak észrevették a megszaggatott ingvállát s 

kivillanó hátán a kék és zöld foltokat. 

A jezsuiták egyike a templomfoglalás óta nehány katona kíséretében minden 

vasárnap eljött misézni. Ez nem ama két páter közül való volt, kiket a fiúk 

Roxas-Stellával Zobor Nagynál láttak, hanem egy harmadik, illetve nem is 

mindig egyazon személy. Így hát nem volt, aki folyvást emlékezetében tartsa és 

megsürgesse Zobor Nagyot, hogy mikor hozza már a családját is hitvallásra. 

Mert ő maga minden vasárnap eljárt a misére. Nem is voltak azon sokkal 

többen rajta és a landsknechteken kívül. De Zobor Nagy fontosnak hitte, hogy 

legalább a templomban mutogassa magát, ha már a másik rászabott feltételt 

képtelen volt teljesíteni: sem az ifjabb Felvégiről nem tudott meg jelenteni való 

gyanúsat, sem őhozzá nem érkezett szállást kérő bujdokoló kuruc, akit 

feladhatott volna. 

Szeptemberben azután az történt, hogy Fejércséről Gergelynek menet ugyanaz 

a két jezsuita hajtott át Jándon, aki két hó előtt a templomelfoglalást vezette. 

Sietős dolguk volt, meg sem álltak a faluban, vagyis csak éppen azért álltak meg, 

mert összetalálkoztak a hátasán nyargalászó Zobor Naggyal. Az hirtelen 

megfékezte lovát, leugrott a nyeregből, kezébe kapta süvegét, és hangos 

dicsértessékkel, alázatosan a kocsihoz járult. 

Az egyik orrhangú már az ötödik mondatánál azt kérdezte: 

– Nemde, a kelmed családja már hitvallást tett az egyedül idvezítő 

kereszténységre? 

– Még nem – hebegte restelkedve Zobor Nagy. 

– Neeem? – csodálkoztak el furcsálkodva a páterek. – És miért nem? 

Zobor Nagy hol elsápadt, hol kivörösödött. Vagy fél percig úgy meredt a két 

széles kalapú fekete hollóra, mintha nem értené a kérdést. De azután hirtelen 

ötlettel föltalálta magát. 



– Csak azért – felelte, miközben a veríték kiütközött a homlokán –, mert nem 

akarom erőszakkal kényszeríteni az asszonyt. Hanem… jó szóval, szépszerével 

győzöm meg… 

Azt várta erre, hogy a papok megértően bólogatnak, és nyájasan megdicsérik 

keresztényi türelméért. Ehelyett hitetlenkedve rázták meg a fejüket, s az 

idősebbjük hideg hangon így felelt: 

– A jövő vasárnapon én jövök el misézni. Addig még három nap van. 

Remélem, ez idő alatt sikerül… meggyőznie a családját! 

Az utolsó három szót vontatottan és gúnyos nyomatékkal mondta az orrhangú. 

No hát, csak ez hiányzott még Zobor Nagynak. 

Midőn napszállatkor a fiúk bejöttek a mezőről, már ismét messziről 

meghallották a dühöngését. 

– Te koszos jobbágy, te büdös paraszt, az uradnak mersz ellene szegülni?! 

Ezért tettelek nemesasszonnyá, te rihes kódis némber? – ennyit vettek ki a 

szavaiból. 

S amire vacsorázni tértek a pitvarba, Anna nénének már arra sem volt ereje, 

hogy leplezze a nyomorúságát előttük. Ott ült egy zsámolyon, arcát kendőjébe 

temetve, a haja ziláltan csüngött, s a vállát hangtalan zokogás rázta. A két 

kisgyerek reáakaszkodva sírt vele. 

A földes szoba ajtaja nyitva állt. Amott ült Zobor Nagy, lilára dühödött arccal, 

jobb lábát fölvetve az egyik székre. Odakünn a kutyaólban megverten szűkölt a 

kuvasz, akárha a zsigora jött volna rá. 

A gazda összehúzott fél szemmel figyelt ki a pitvarba. Látszott rajta, hogy azt 

lesi, vajon Dani odalép-e, megkérdeni a nénjét, mi történt vele. S az is 

meglátszott a vérbe borult tekintetén és ugrásra kész testén, hogy abban a 

pillanatban Daninak rontana, s rajta folytatná a bosszúja kitöltését. 

De Dani komoran és szótlanul ette meg a vacsorát, amit a szolgáló tálalt ki a 

fiúknak. Miska maga sem szólalt meg, riadtan kanalazta lencséjét. Mikor az 

istállóban kibeszélték a látottakat, Miska ama kérdésére, hogy miért nem szólt, 

Dani ökölbe szorult kézzel így felelt: 

– Majd annak is eljő az ideje! 

Azután el-eltűnődve, szavakat keresgélve fejtette ki Miska előtt vélekedését a 

dologról. Hogy Anna néne nem azért áll ellent az urának, mintha ki tudja, milyen 

buzgó kálvinista volna. Hiszen hajdan az anyja is csak olyankor imádkozott, ha 

jégverés, áradás, német vagy járvány fenyegetett. Hanem azért makacsolta meg 

magát, mert odahaza erős kuruc érzést, németgyűlöletet s a némettel együtt a 

pápista pap meg a labanc utálatát szívta a vérébe. S maga is kihallgatván Roxas-

Stella meg a jezsuiták trafikálását Zobor Naggyal, tudta, hogy az ura katolizálása 

labanccá fordultával járt együtt. S ha ezt nem is akadályozhatta meg, legalább 

ennen személyét illetően szegült ellene. 



Mindezeket maga Anna néne sohasem magyarázta, nem is akarta, s tán nem is 

tudta volna ily szabatosan. Csak érezte, s az érzése szerint cselekedett. A 

szégyenletes pálfordulása miatt olyannyira elundorodott az urától, hogy egészen 

kiürült a szíve iránta. Hát persze hogy azért sem engedett az akaratának. 

Hogy mi történt a vasárnapig hátralevő három nap alatt, azt a fiúk 

könnyűszerrel kitalálhatták abból, hogy Anna néne szombaton ágynak esett. A 

nagy, erős asszony már a Roxas-Stella látogatása és az első verés óta szinte 

összelottyadt, megaszalódott. Nemrégen még oly ragyogó, telehúsos arca 

meglappadt, s a bőre szüntelen furcsa, piros tűzben égett a csontokon, holott 

körülötte ijedelmesen sápadt volt. 

Másnap, hogy fel akart kelni, visszaroskadt az ágyba. Zobor Nagy látta ezt, de 

rá sem hederített. Az első csengetésre kézen ragadta gyerekeit, s vitte őket a 

templomba, a jezsuitákhoz. Ott elébe vágott az orrhangú kérdésének: 

– Beteg az asszony, fekszik – mondta színlelt bánattal, mentegetőzve. 

A jezsuita nem felelt semmit, csak rosszallólag összehúzta pilláit. 

 

 

18. 

 

 

Két héttel utóbb szüreteltek. 

Hogy addigra sem kelt fel az asszony, a szolgáló elhívta Lopiknét, a foghúzó 

kovács anyját, egy púpos, szőrös állú öregasszonyt, aki minden betegség 

tudójának hírében állt. Az kitapogatta a gyomrát, és azt mondta, hogy a nyű 

állott beléje. 

– Véres-é mán a vizelete? – kérdezte azután. 

– Nem – kapta meg a választ. 

– No, majd olyan leszen – nyugtatta meg a beteget. Azzal elment, különféle 

füveket hozott, s egész nap főzte azokat, miközben különös, érthetetlen szavakat, 

bűvös varázsigéket mormolgatott a füvekben rejtező rossz szellemek elűzésére. 

Sikerült-e ez neki, nem-e, ki tudhatta? Annyi bizonyos, hogy a jóslata bevált, 

mert Anna néne vizelete harmadik napra valóban véres lett. Hogy a nyű okozta-e 

ezt, avagy a gonosz tudatlansággal összefőzött füvek – ki deríthette volna ki az 

ilyesmit akkoriban? 

A jezsuiták most már majd minden vasárnap számon kérték Zobor Nagytól a 

feleségét, vajon mikor hozza el már végre, az igaz hitre téríteni. Zobor Nagy 

mindilyenkor sunyi képmutatással szomorúságot erőltetett arcára, és siránkozó 

hangon panaszolta el az asszony nagy-nagy betegségét. No erre az orrhangúak is 

megtették a magukét Anna néne felgyógyulása érdekében. Valamelyik vasárnap 

kihoztak magukkal Jándra egy fél rőf nagyságú Szűz Mária-képet, holmi 

himpellér csavargó német piktor alkotását, hogy azt akassza fel Zobor Nagy a 



felesége ágya fölé, annak csodatevő ereje van, minden bizonnyal meggyógyul 

tőle. 

Persze, ilyen csoda erejű műalkotást nem adhattak ingyen! De ezt csak akkor 

közölték véle, amikor félszeg hálát rebegve, hóna alá csapta már a mázolmányt. 

– Magunknak is sokba vagyon, de egy poltúrával sem számítjuk többe, mint 

amennyibe nekünk került – biztosította őt a kegyes páter. S „mindössze” egy 

harmadfű üszőt kért érte. 

Zobor Nagy úgy elcsámporodott erre, hogy belesápadt. De mit volt mit 

tennie? Fogcsikorgatva vezette a templom elé az üszőt. Immár annyira 

belégubancolódott a jezsuiták hálójába, hogy nem volt ereje kivergődni belőle, 

nem volt bátorsága visszautasítani a képet, vagy megvallani, hogy neki bizony 

nem ér meg egy üszőt a felesége fölgyógyulása. Még kevésbé azt, hogy a szava 

már nem parancs az asszony előtt, meg hogy micsoda gyűlölet lobog kettejük 

között éppen az egyház miatt. Hajdanvolt virtusából már csak arra futotta, hogy 

jókorát húzott az ártatlan üszőre, amint kivezette az istállóból. No meg arra, hogy 

azokat gyötörje, akik hatalmában állottak: a feleségét, a gyerekeit, a szolgálóját, 

a jobbágyait meg a szolgalegényeit. 

De a Mária-képet, azt csakugyan felakasztotta a felesége ágya fölé. Nem 

éppen azért, hogy az asszony meggyógyuljon tőle! Azzal már nem sokat 

törődött, s valójában nem is hitt az efféle babonákban. Hanem azért aggatta fel, 

mert egyfelől félt a jezsuitáktól, akik ha egyszer megint be találnak jönni a 

házba, észrevennék, hogy nem tartja becsben a szentképet, vagy nem kívánja 

igazában a felesége gyógyulását. Másfelől meg bosszantani akarta vele a 

kálomista asszonyt. 

Anna néne első nap le is vétette a szolgálóval a feje fölött csüngő 

mázolmányt, melyről a nagyobbik gyerek azt kérdezte, hogy miért visel az a néni 

akkora réztányért a homloka körül, mint egy óriási fej káposzta. De Zobor Nagy 

dühösen visszaaggatta, s azzal fenyegetőzött, hogy letöri a kezét annak, aki 

hozzá mer nyúlni. Anna néne nem akart újabb okot szolgáltatni a veszekedésre – 

ő maga amúgy sem láthatta a képet, hiszen az a feje fölött függött –, így hát a 

csodatevő ábra végül is ott maradt a falon. 

Idő múltával amúgy is egyre rosszabbult az állapota. A füves vénasszony úgy 

mondta, hogy azért van ez, mert a nyű igen megvetette lábát a májában, s csak a 

legmérgesebb füvekkel lehet belőle kiűzni a rontást. 

Hozta is egyre az újabb füveket, s vitte a házból a tojást, tyúkot és egyebet, 

mivel semelyik orvos sem gyógyít ingyen. 

Zobor Nagyot meg egyre csak mardosta a félelem, hogy mi lesz vele, ha sem 

Felvégiről nem tud meg besúgnivalót, sem őhozzá nem jő valaki bujdosó. 

Valahányszor lódobogást hallott, ijedten leste, vajon nem Roxas-Stella jön-e 

sarcolni, amiért nem szolgálja őt a parancsa szerint. Még éjszaka is a kapitánnyal 

álmodott, hogy az belép a katonáival, és rákiált: 



– Na, alsó, Cobor Naty! Nem küldeni nekem Bericht, hát én most elvinni 

kelmed minden jószágát. Donnerwetter! 

Ilyenkor csapzottan, verejtékben ázva ébredt, s az éjszaka hátralevő részében 

azon töprengett, mit is tehetne vajh. 

Már a Felvégi zselléreit is megkísértette, hogy hátha kitudhat tőlük valamit az 

urukról. De azok, amennyire az öreg földesurukat gyűlölték hajdan, olyannyira 

kedvelték most a fiatalt. Mert az egészen más embernek mutatkozott. Nem 

gyötörte a jobbágyságát, nem komázott sem némettel, sem pápista pappal. A 

templomba sem tette be lábát soha, pedig most megtehette volna, mert immár 

katolikus volt az, akár ő maga. Hát csak foghegyről felelgettek Zobor Nagy 

puhatoló kérdéseire a zsellérek, hiába ígért nékik ezt-amazt holmi alkalmas 

hírekért. 

Így hát Zobor Nagy semmivel sem szolgálhatta a németet, s továbbra is 

gyötörték az aggodalmak. 

Nem úgy a fiúkat! Azok, ha idejük akadt, egyre gyakrabban dugták össze a 

fejüket a hat jándi gyerek kobakjával. Valamit terveltek, de hogy mit, azt senki 

sem tudhatta meg kívülük, mert mindig suttogva beszéltek. Csak egyszer szóltak 

hangosan, mégpedig akkor, amikor Göröncsér Máté azt mondta: 

– Úgy kell hozzáfogni, hogy legelsőbben is vezért kell választanunk magunk 

közül! 

– Az ám! Vezért! – helyeseltek a fiúk. 

– Jól van – hagyta helyben Dani, mert nyomban Tokaji Ferenc jutott eszébe, 

aki lám, hány ezer embert tudott összefogni egy közös célra. 

Erre a fiúk mind a Dani nevét kezdték kiáltani. Göröncsér Máté arca egy 

pillanatra elborult, de szóval nem fejezte ki a sérelmét. Igaz, hogy Dani 

megelőzte ebben: 

– És Máté legyen az alvezér! – javallotta. 

– Éljen! – kiáltották a szövetkezők. 

S erre a jándi legerősebb is megnyugodott. 

– De ha már szövetségre léptünk – tűnődött el Dani –, akkor úgy kell, hogy 

valami nevünk is legyen. Csak tudnom kell, hogy minek vagyok a vezére!… 

– Miféle nevünk? – kérdezték a tapasztalatlanabbak. 

– Hát afféle, mint amilyen a németeknél a Bassompiére-vasasok, vagy a 

törököknél a janicsárok… 

– Igaz – ismerték el a fiúk. 

– Hát mi mik legyünk? – kérdezte Bocsor Gazsi. 

– Legyen a nevünk: jándi kurucok! – csapott jobbjával a bal tenyerébe Dani, 

örömében, hogy ilyen jó nevet talált ki. 

A fiúk lelkesen fogadták el javallatát. Hogyne, hiszen addig a napig a 

személynevükön túl csak úgy hívták őket, hogy: kölyök, szolgafiú, zsellérgyerek, 



ripők. E naptól viszont mindjük jándi kuruccá lépett elő, habár csak titkon, a 

szövetkezésen belül, ahogyan Dani a lelkükre kötötte. 

A következő vasárnapon azután kiderült, hogy mire szövetkeztek. 

A templom elfoglalása óta valamelyik jezsuita minden vasárnap eljött Jándra 

misézni. Két landsknecht kíséretében! Lopik Vitusnak, a pápista kovácsnak a fia 

ministrált néki, s a legbuzgóbb hivő az öreg Lopikné, a füvesasszony volt. A 

jezsuiták a misével nem sokat törődtek, annál inkább a prédikációval. S mert a 

templomban bizony alig-alig lézengtek a hívek, hát a prédikációt olyan erővel 

harsogták, amennyire orrhangjuktól telt, hadd hallják a kívül maradt istentelenek 

is. Meg is hallották a környező viskókban s a Felvégi kőházában, mert az esett 

legközelebb a templomhoz. Ifjabb Felvégi Kristóf úgy segített magán, hogy mise 

idején mindig kilovagolt a határba. 

Mert a prédikációkban rendesen effélék hangzottak el: 

– Isten őszentfelségét csak úgy szolgálhatjátok, ha felséges császár-király 

urunknak is mindenkoron hív és alázatos szolgái vagytok. Megmondta már az 

Úrjézus, adjátok meg a császárnak, ami a császáré… 

Vagy pedig: 

– Viseljétek el keresztényi türelemmel és szíves örömest e földi szenvedést, 

hogy a túlvilágon méltók lehessetek a jutalomra… 

Nos, ezek a magasztos igék idézték elő a szövetkezést.  

S hát a legközelebbi vasárnap minden úgy kezdődött, ahogyan az előbbieken. 

Senki sem észlelt semmi különöset. 

Csak amikor a soros páter odaért prédikációjában, hogy: 

„…Itt e földön a ti kegyes és irgalmatos uratok a felséges császár-király, kihez 

való hívségben éljetek, hogy el ne vigye majdan lelketeket az ördög…” 

Akkor egyszerre éktelen nyávogás, ugatás és malacvisítás sivalgott fel a 

templom körül. Akkora, hogy a szárnyaló szónoklat elakadt, s a jelenlevők 

bárgyún egymásra bámultak. A jezsuita tért legelsőbben magához 

meghökkenéséből, s a prédikáció kenetes zengésétől merőben eltérő goromba 

hangon kiáltott a szájukat tátó landsknechtekre: 

– Mit bámultok, mint a nyáladzó tinók?! Nézzétek már meg, mi az? 

S akkorát toppantott, hogy a feszület megingott a deszkafalon.  

De mire a katonák kirohantak, már sem emberi lelket, sem állatot nem láttak, 

hiába járták körül a templomot.  

Szinte hüledezve tértek vissza, jelentvén, hogy az éktelen zsivaj aligha 

származhatott földi lénytől, mert ők bizony egy teremtett lelket sem láttak a 

templom környékén. 

Persze odalett az egész prédikáció, a páter kijött a sodrából, s nem talált vissza 

a császári és királyi áhítathoz. 

– Bamba népség! – rikoltotta a katonákra. – Tán azt hiszitek, az ördög 

ricsajozott? 



– Bizony azt – hümmögtek a landsknechtek. 

– Ostoba fajzat! Csak az ricsajozhat, ami létezik! 

S ezen azután szerfölött elcsodálkoztak a katonák. Mert hiszen éppen a 

pátertől tanulták az imént is, hogy létezik ördög. 

No, mindenesetre a következő vasárnapon már óvatosabban jártak el az 

orrhangúak. A két landsknechtet nem az oltár két szélére, hanem a templomajtó 

elé állították. 

Csakhogy a jándi titkos szövetség is számított erre az óvatosságra! S már jó 

előre fogdosni kezdték a hűvösödő idő miatt pajtába-csűrbe bemenekvő mezei 

pockokat. Mire újra vasárnap jött, vagy ötven kis szürkésbarna egerük volt négy 

faládikában. 

Akkor azután áhítatos képpel, külön-külön és szép csöndesen beoldalogtak a 

templomba. A jezsuita páter elégedetten állapította meg, hogy a kegyes, habár 

némileg erőszakos térítés nem hiábavaló munka: a hívek egyre szaporodnak. S 

miért is tűntek volna fel a bő gubák, hiszen október volt? Az meg eszébe sem 

jutott senkinek, hogy utánanézzen, mi rejtezik a gubák alatt. 

Tény, hogy amire a páter a prédikációhoz, s abban is a császár szokásos 

dicsőítéséhez ért, egyszerre csak sereg egér rohant széjjel a templomban, s a 

nyomában hat, vadászszenvedélyétől elragadott macska. 

Az egyik kétségbeesett egér éppenséggel a páter csuhája alatt keresett 

menekvést, onnan ráncigálta vissza egy nekivadult kandúr. 

Lopikné éktelen visítását csak a páter harsogta túl. Megint a landsknechteket 

szidta, hogy miért tátják a szájukat odakünn, amikor idebenn van reájuk szükség. 

Be is rohantak azok nyomban, s szörnyű hajsza kezdődött a macskák és 

egerek után. A fiúk önkéntes segédcsapatként csatlakoztak az üldözőkhöz, de 

igyekezetük furcsamód azt eredményezte, hogy a landsknechtektől az ajtó felé 

űzött állatok megfordultak, és visszarohantak az oltár felé meg a hívek lába alá. 

A turpisságot végül is a páter vette észre. Rekedten visított a már szédelegve 

kóválygó landsknechtekre: 

– A fiúkat!… A fiúkat verjétek ki elsőbben! 

S példát adandó, kiragadta a ministráns kezéből a füstölőt, és láncánál fogva 

verte a menekülőket. Danit, aki az egyik macskában megbotlott és elesett, éppen 

a koponyáján érte volna az ércből öntött kegyszer. De Miska hirtelen odaugrott, s 

karjával fogta fel az ütéseket. Amire Dani végre feltápászkodott és elfutott, 

Miskát a homlokán találta el egy csapás. 

Messze, a falu túlsó felén verődtek csak össze. Miska homloka megdagadt, s 

kissé fel is szakadt rajt a bőre. Dani korholta: 

– Ej, ej, miért álltál elébe? 

– Hogy téged agyon ne verjen – felelte Miska. 

Dani legyintett. De azért olyan lágyan nézett Miskára, hogy az menten 

elfeledte a fájdalmát. 



Csakhamar hazajött Zobor Nagy is a templomból, s nyomban rettentő 

haraggal kiáltott a fiúk után. Jobbjában vészjóslóan suhogott a lovaglópálcája. 

Miska került először elébe. A gazdaúr nekirontott, és szó nélkül csépelni 

kezdte. A fiú jajgatására rohant elő azután Dani is. Odaugrott a gazda és a fiú 

közé, s mint a szálfa egyenesedett föl a nagy testű ember előtt. 

– Engem üssön kelmed, ha radó kedve támadt! – kiáltotta szikrázó szemmel. 

Zobor Nagy meghőkölt. De csak pillanatra. Mert utána annál dühödtebben 

kezdte verni a nagyfiút. Az ötödik ütésnél Dani kemény fején eltört a pálcája. 

Erre elhajította kezéből a maradékát, s öklével sújtotta arcon, hogy a fiú elesett. 

De a saját arca is kivörösödött a vérmes embernek, el is szédült kissé, nyilván 

sok vére tódult a fejébe. Le is ült rögtön, hogy kifújja magát. 

Dani felállt, és szó nélkül hátrament az istállóba.  

Délután a szövetkezés tagjai ismét találkoztak. 

– Hát rosszul jártatok? – kérdezték sajnálkozva a fiúk. 

– Mit tesz az? – legyintett Dani. – Oda se neki! Hanem jövő vasárnapra olyat 

eszelek ki, hogy magatok is csodálkoztok majd… 

Ám ebből már nem lett semmi. Mert attól fogva a jezsuitákat majd egész 

szakasz landsknecht kísérte. Jutott belőlük nemcsak a templomba meg az 

ajtajába, hanem a négy sarkát is strázsálták, a környékét is szüntelen cirkálták, 

hogy meg sem lehetett közelíteni veszélytelenül. 

Ekként egyelőre abbamaradt a jándi kurucok zendülése. No de az sem kutya, 

hogy majd egész szakasz landsknecht kellett a császár e diadalmához! 

 

 

19. 

 

 

Túl a szüreten, egy vasárnap délután Dani és Miska odaát voltak Göröncsér 

Mátééknál. Nyomorult kis viskó volt a Göröncsérék háza, olyan, mint a falu – 

vagy akár az ország – többi jobbágyáé. Vályogfalú, zsúpfedelű, és semmiféle 

sövény nem kerítette. Künn ültek a ház előtt a szelíd őszi napfényben, mert a 

háziakon kívül még vagy tízen gyűltek oda jobbágyok. Kívülük Dani, Miska s a 

szövetség többi tagja is. 

Ennyi szegény lévén együtt, mi másról eshetett volna szó, mint a sok rosszról, 

ami a pórságot nyomorgatta. Majd minden mondatban szerepeltek a gonosz 

jelentésű szavak, mint: „porció”, „kilenced”, „cenzus”, „taksa”, „dézsma”, 

„úrdolga”, „szerjárás”, „robot”, „sarc”. 

Dani is beleszólt a felnőttek beszélgetésébe: 

– Majd mi, fiatalok kiűzzük a németet az országból. Csak az a fontos, hogy 

minél többen menjünk el kurucnak! 

És Mátéra kacsintott. 



– Könnyű annak, akinek senkije sincs – vélte az egyik felnőtt. – De én már 

csak nem hagyhatom a fiamat. Itt kell az az én segítségemre. 

– A német majd nem kérdi, hogy kell-e kendnek vagy sem! – felelte Dani. – 

Az elveszi a kend fiát, de német katonának! Jobb lesz úgy? 

– Úgy beszélik, Alsó-Magyarországról már megint viszi – erősítette meg a 

szót Csicsó Péter, a Felvégi zsellére. – Taljánországba, vagy hová… 

– Biz' én sem engedném el az enyimet – sóhajtotta a felesége. – Se német 

katonának, se kurucnak… 

– No, azt ne is féltse! – mondta Dani. – Hatéves kurucokra nincs szükség… 

Ezen azután elmosolyodtak. 

Miska is mondani akart valamit, de éppen akkor került elő a legkisebbik 

Göröncsér, ki addig az úton kujtorgott a magához illőkkel. 

– Messziről jött ember ment be Zobor Nagy ténsúrék udvarházába – hozta a 

hírt a gyerek. 

– Miforma? – kapta fel a fejét Dani. 

– Paraszt is lehet, úr is – vont vállat a gyerek. 

De ezt Dani és Miska már alig hallotta. Siettek az udvarház felé, mert annál 

nagyobb esemény kevés történhetik a faluban, mint a messziről jött ember 

érkezte. 

S ez a messziről jött ember Bige György volt. 

Mire a fiúk az udvarházba értek, már nem láthatták, mint sápad el Zobor Nagy 

az érkező beléptére. 

– Csak nem jöttem rosszkor? – hökkent meg Bige a nagy zavar láttán. – 

Hiszen a tavasszal ittjártamban megígértem, hogy visszajövök… 

– Igaz – hebegte a házigazda. – De… de úgy mondtad, Tarpáról visszajövet… 

Mostig… mostig voltál Tarpán? 

– Dehogyis! Azóta jóformán egész Felső-Magyarországot bejártam – 

legyintett a vendég. Majd észrevette az ágyban fekvő beteget. – Ni csak! Mi a 

baj? 

– A nyű állott beléje – ismételte Zobor Nagy a füvesasszony 

kórmegállapítását. 

– No, abból ki lehet gyógyulni – mondta Bige megnyugtatólag, s azt hitte, 

hogy az asszony beteg állapota okozza Zobor Nagy sápadtságát és zavarát. Hát 

biztató szóval vigasztalta a házigazdát meg a beteget. Hogy hány esetről tud, 

amikor a nyű magától, ahogyan jött, úgy ment ki az emberből. S fel sem tűnt 

néki, hogy az asszony nem is válaszol, és a köszönésen kívül még egyetlen szót 

sem szólt. 

Daniék abban a pillanatban léptek be, amikor Bige észrevette a falon függő 

Mária-képet. 

– Hijnye, hát ezt ki hullatta be ide? – kérdezte, és majdhogy elkacagta magát. 



Tán ha a fiúk nem jöttek volna még éppen, s nem telepednek le 

tisztességtudóan a fekete szoba nyitott ajtaja elé a pitvarban, Zobor Nagy még a 

feleségére fogja az egészet. Mármint azt, hogy nem ő maga, hanem az asszony 

lett pápistává, s szerezte ide a szentképet. Mert ha élt ember a földön, aki előtt 

restellte magát, az éppen Bige György volt, egykori hadnagya és jó barátja. Az 

asszony már úgysem mert – és nem is nagyon tudott volna védekezni a rágalom 

ellen. De így, hogy a fiúk bejöttek, kénytelen volt megvallani az igazat. Persze 

nem egészen akként, amiként az valójában történt, hanem jócskán másítva rajta, 

és gondosan elhallgatva a Roxas-Stellával kötött megállapodását. Csak a 

megsarcoltatását mondta el, s azt, hogy a jezsuiták megígérték, hogy ha 

katolikussá leszen, effélétől többé nem kell tartania. 

– No, akkor jól tetted, ha így tettél – bólintott rá Bige. 

A házigazdát meglepte e szó. Megkönnyebbült, s lassan vissza is talált magára 

a zavarából. 

– Mert hidd el, pajtás – folytatta a vendég –, a vallás fikarcnyit sem számít. 

Az csak külszíne a dolognak. Afféle álorca, mint aminővel farsang idején 

álcázzák magukat sok helyütt a mulatozók. Mert voltaképpen a magyar áll itt a 

némettel szemben, s a szegénynép az elnyomó nagyurak ellenében. Aki az egyik 

ügyért harcol, a másikért is teszi. Ismerek katolikus hitű magyart, aki gyűlöli a 

németet, s kálvinistát, aki örömest nyalná a császár talpát. Kiderült ez tavaly is, a 

Bécsben összehívott helytartótanácson. 

Zobor Nagy már szinte fel is vidult e szavakra. 

– Ejnye! – kiáltott fel kedélyesen. – Már van fegyvered? 

Mert ahogy a vendég lekanyarította válláról a gubát, az övéből egy pisztoly 

markolata kandikált ki. 

– Van – mosolygott büszkén Bige. – Hogy a Bükköt jártam, ott a német épp 

akkor kobozta el a falvaktól a rablók ellen tartott fegyvereket. S ezt a pisztolyt 

inkább nékem adták, mint a németnek. Én amúgy is hamarabb mentem tovább 

onnét, mint ahogy a zsoldosok kutatni kezdtenek… 

– Hát a Bükkben is jártál? 

– Mindenfelé. Még a jászok és kunok közt is. E mindenkoron szabad népeket 

is jobbágyságra akarják vetni. A császár egy német lovagrendnek adja őket 

zálogba félmillió forintért. Lentebb meg a töröktől visszafoglalt földeket német 

uraknak adományozták. Ugyanúgy nem kapták vissza hajdani magyar 

birtokosaik, akárcsak a fentebb fekvőket régebben… S azt tudod-é, hogy immár 

a német a hivatalos nyelv a magyar kamaránál meg az alája tartozó valamennyi 

pénzügyi, vám-, harmincad-, só- és élelmezési hivataloknál? 

– Hm – dünnyögte méltatlankodva Zobor Nagy, minden őszinte felháborodás 

nélkül. – Aztán nem félsz, hogy e pisztoly miatt bajba kerülsz? Hiába vagy 

nemesember, a bujdoklóról csak azt tartják, hogy nem lehet jó járatban. A 

fegyver is ellened tanúskodik… 



– Ebből csupán akkor lehet baj, ha felad valaki. Másként pórul járna, aki csak 

úgy a gubám alá akarna kutatni! – felelte Bige. S folytatta az előbbenieket: 

– Hát azt tudod-é már, hogy ez év végétől a kisnemesség a jobbágyokkal 

egyenlő adózás alá vonatik? 

– Mit beszélsz? – sápadt el Zobor Nagy. – Honnan veszed ezt? 

– A kancellisták már tudják, hogy jön a rendelet Bécsből. 

– Hogy a jobbágyokkal egyenlően? Lehetetlen! Ki hallott ilyet? Nem… 

nem… nem hiszem én azt! 

A vendég csillapítani akarta a felindult házigazdát, hát másról kezdett 

beszélni. Úgyis megtudja majd idején, hiszen hamarosan kihirdetik a rendeletet. 

A termés iránt kezdett érdeklődni. Hogy mit adott a gabona meg a szőlő, 

szaporodik-e a jószág. A gyerekekkel is elkomázott. 

Amikor a szolgáló asztalra tette a vacsorát, Zobor Nagy megkérdezte: 

– Aztán hova indulsz innen? 

– Zemplénnek megyek – felelte Bige. – Már a reggel… 

– No, már azt nem engedem! – kiáltott fel túlságos szívélyességgel a 

házigazda. – Előbb pihend ki magad becsülettel! Meg azután… ki tudja, mikor 

látlak ismét – tette még hozzá módfölött nyájasan. 

– Hát igaz, nem oly égetően sürgős… Egy napon mi sem múlik. Legyen meg 

a kívánságod, ha oly szívesen látsz. Úgy majd csak holnapután indulok – 

egyezett bele a vendég, s hálásan megköszönte a vendéglátó nyájasságot. 

Zobor Nagy igen földerült erre. Bőven hordatta a fiúkkal asztalra a bort, bár ő 

maga keveset ivott. De azért jó nehányszor mámorosan megölelte Bigét, 

fölelevenítette a hajdan együtt töltött hősi időket, s reménylette, hogy 

föltámadnak még azok. 

Bigét kellemesen lepte meg a nagy változás, amelyen utolsó ittléte óta Zobor 

Nagy átesett. Mégsem hervadt el egészen lelkében az egykorvolt kuruc – 

gondolta elégedetten, s még hosszan elbeszélgetett volna, ha az asszony nem lesz 

hirtelen rosszul. De Anna néne jajongani kezdett, föl-fölvetette magát a 

nyoszolyán, majd meg hányt is habos-véreset. Úgy sugárlott torkából a vér, mint 

a leszúrt sertés szügyéből. 

Későre járt az idő, amikor megkönnyebbült végre. De már az emberek 

jókedve elromlott, s az asszonyt sem akarták zavarni a pihenésében. Hát Bige 

kérésére Zobor Nagy megágyaztatott a szolgálóval, s maga kísérte át vendégét a 

tisztaszobába. 

Danit igen feldúlta a nénje rosszulléte. Úgy lehet, másvalami is. Szédülten 

ment az istállóba, s szótlanul feküdt le. Miska maga is eltűnődve hümmögött 

nehányat, mint aki nagyon csodálkozik valamin. 

Lefekvés után sehogy sem jött álom a szemükre. Hallották egymás 

forgolódását, hánykolódását, nyugtalan sóhaját. Aznap, vasárnap lévén, a nehéz 

munkától sem voltak kimerültek, hát nem volt ami álomba siettesse őket. Tán 



már órája heverhettek, amikor Miska meghallotta, hogy Dani fölkel, és kimegy 

az istállóból. 

A nagyfiú soká maradt el. Nem lehet az, hogy csak könnyíteni ment – 

gondolja jó idő múltán Miska –, hiszen úgy már rég vissza kellett volna térnie. 

Vajon hová mehetett? Felkönyökölt a lócán, s maga sem tudta, miért, 

türelmetlenül várta vissza a nagypajtását. 

A holdfény végre becsapódott az istálló megnyíló ajtaján. Dani belépett. 

– Hol voltál? – kérdezte Miska. 

Dani odament hozzá, és leült a lócájára. Szavai közben a foga többször is 

megvacogott, holott az éjszaka az évszakhoz képest elég enyhe volt. Miska 

észrevette, hogy a hangja is meg-megremeg. 

– Előrementem a ház elejbe – suttogta a nagyfiú. – Fülelni akartam az ablak 

alatt, vajon Anna nénémen nincs-e újfent a nyavalya… Amint odaérek, látom, 

világos van, ég a gyertya az asztalon. Benéztem hát… 

– Rajt volt a rontás? – kérdezte Miska. 

– Nem, nem. Ő mozdulatlanul feküdt és aludt. Hanem az úr… 

– Az úr? 

– Az asztalnál ült és írt… 

– Írt? Ilyenkor, késő éjszakán? – álmélkodott Miska.  

– Igen. 

– Mit írhatott? 

– Levelet. Láttam, amikor a végén összehajtogatta, viaszt cseppentett rá, és 

négy helyen is lepecsételte a címeres gyűrűjével… 

Egymásra néztek a sötétben. 

– Furcsa – mormogta Miska. – Hogy ilyen sürgős levele legyen, amit éjszaka 

kell megírnia… 

– Nagyon furcsa – suttogta Dani.  

– Kinek írhatta? 

Dani megvonta a vállát. Mindketten egyet gondoltak. De az olyan förtelmes 

volt, hogy egyikük sem merte kimondani. 

Mert hátha alaptalan a gyanú. 

 

 

20. 

 

 

Még jóval pirkadat előtt Zobor Nagy hangjára ébredtek. A gazdaúr pantallót 

sem húzott, csak épp a csizmáját rántotta fel, úgy jött ki az istállóba. 

– Hé, kelj fel, Dani, hallod-é! 

S hangja szokatlanul csöndes, majdhogy emberséges volt. 

– Nyergeld meg a Rárót, elmégy lovagolni! 



– Én? – csodálkozott álmosan a fiú. 

– Te, te! Elmégy Noménra. Levelet viszel…  

Akkor jutott csak eszükbe az éjszakai levél. 

– Megkeresed Noménon a katonai parancsnokságot! Ott pedig Roxas-Stella 

kapitány urat! Ha elfelednéd a nevét, olvasd el a levél külfelén, oda ráírtam. 

Most hasznát veheted az írástudásodnak. A kapitány úr saját kezébe adod a 

levelet! Megértetted? 

Dani elszörnyedten hallgatott. 

– Hé, te! Alszol még? – förmedt rá Zobor Nagy. 

– Nem, nem – hebegte gyorsan a fiú. 

– Akkor serkenj föl egykettőre! 

– Igenis, instálom… 

– Ha jól ösztökéled a Rárót, még kora délelőtt visszatérsz. De azért… ne 

hajszold agyon azt a lovat! Hallod? Csak odafelé siess! 

– Hallom. 

– És nesztelen vezesd ki az udvarról, nehogy bárkit is felébressz a házban! 

Csak odakünn ülj nyeregbe, az úton. 

Azzal sarkon fordult. 

Amikor már visszatérhetett a házba, Dani megszólalt. 

– Hallottad? – suttogta elfulladtan. 

– Hallottam – felelte ugyanúgy Miska. 

– Tudod, mi van a levélben? 

– Tudom. Feladja a németeknek Bigét… 

– Az egykori bajtársát! A hadnagyát! A jó barátját! 

– Ó, a hitvány, bestye lélek! 

– Áruló, labanc gazember! Ugyanolyan fajzat, mint Toportyán… 

– Nem engedhetjük Bigét a német kezére esni! – suttogta Miska, és 

megszorította Dani karját. 

– Nem is engedjük! 

– Mit tegyünk? 

– Várj csak… már tudom! Én most nyeregbe ülök, de nemigen sietek. Te 

pedig… 

S gyorsan váltva a szót, megbeszélték a teendőket. 

Tíz perccel utóbb Dani kivezette a hátast az istállóból. Ugyanakkor Miska 

macskaléptekkel odasettengett a tisztaszoba ablakához, melyről említettük már, 

hogy nem a pitvarajtó felőli oldalra nyílt, amerre a fekete szobáé, hanem az 

udvar hátsó felére. Alig hallhatóan kocogott az ablaküvegen. 

Bige csak a harmadik kocogtatásra ébredt fel mély álmából. Szerencsére nem 

kérdezte meg kiáltva, hogy „ki az?” – mert nagy tapasztalatú bujdosó lévén, 

legott felfogta, hogy aki ilyen halkan kocogtat, annak megvan arra az oka. Hát 

maga is csöndesen kelt fel, s nyitotta ki az ablakot. 



– Én vagyok, hadnagy uram – suttogta Miska, s maga sem tudta, hogy miért 

szólította emígyen Bigét. Alighanem izgalmában már kurucnak érezte magát. 

– Mi az? – kérdezte Bige, maga is suttogva. 

– A gazda most küldé el Danit levéllel Noménra a német kapitányhoz! Feladja 

kelmedet… 

– Mit beszélsz? 

– Az éjszaka írta a levelet. Dani kileste… 

– Honnan tudjátok, mi van a levélben? 

– Kihallgattuk a nyáron, hogy mit beszélt a német kapitánnyal meg a 

jezsuitákkal, amikor itt voltak… 

– Hát a német kapitány is itt volt akkor? 

– Itt. És nemcsak pápistává lőn akkor a gazda, hanem azt is megígérte a 

kapitánynak, hogy feladja néki az ideszálló bujdoklókat… 

– Tehát így vagyunk? Ezt már elhallgatta előlem a bitang… Ezért marasztalt 

oly nyájasan? 

– Csakis ezért. S bizonnyal azt is megírta a németnek, hogy kelmednél 

pisztoly vagyon… 

– Igazad lehet! Hogy annál zsírosabb legyen a falat. Mert a fegyverrejtegetőre 

halál vár… 

– Dani nem siet a levéllel. De azért kelmed ne induljon Nomén felé, mert az 

úton netán szembetalálkoznék a némettel… És ne tessék most Zemplénnek 

menni! Perzekutálhatják… 

– Igazad van. Munkácsnak megyek. Tarkó Gedeonhoz… 

– Az jó lesz. Akkor megmutatom a Fejércsére vivő dűlőutat. Azon túl egyenes 

út viszen a Beregbe… 

– Ismerem. 

– De itt tessék kijönni az ablakon! Mert úgy lehet, a gazda nem aludt el újfent, 

s még meghallja… 

Néhány perc múlva két alak suhant át az udvaron. Miska kinyitotta a hátsó 

sövényajtót, s megmutatta a három homoki fánál húzódó dűlőutat. 

Messze, Fejércse felől már halványszürke csík jelezte az ég álján a pitymallat 

közeledtét. 

Akkor Bige György megállt Miska előtt, és a kezét nyújtotta. 

– Köszönöm, testvér! – mondta, keményen megszorítva a fiú kezét. – Daninak 

is köszönöm. Sajna, nem tudlak megjutalmazni benneteket, mert semmim 

sincsen… 

– Nem jutalomért tettük! 

– Értem – lágyult el még jobban a kemény kuruc szava. – Akkor már azt is 

bizton hiszem, hogy nem most láttalak utolszor benneteket. Mert ti már értitek, 

mivel tartoztok a hazának és a szabadságnak. Ilyen újoncokra vagyon 

szükségünk! Bajtársakként találkozunk mi még a harcban, igaz-e? 



– Igaz – felelte Miska, és forró vérhullám öntötte el arcát, amint büszkén 

visszaszorította Bige György kezét. 

S a gubás alak nehány másodperc múltán tovatűnt a szürkületben. 

 

 

21. 

 

 

Miska visszatért, és szokásos reggeli dolgához, a jószág ellátásához fogott. 

Mire végzett vele, már indult a jobbágyokkal az őszi vetésre. 

Rég odakünn volt a mezőn, mikor észrevette Zobor Nagyot, ki sebbel-lobbal 

közeledett feléje. No most! – gondolta Miska, kajánul somolyogva befelé. 

– Nem láttad a vendéget? – kiáltotta felindultan már messziről a gazdaúr. 

– Kicsodát? – kérdezte vissza Miska ártatlanul. 

– A vendéget! Bigét! 

– Az este láttam… 

– Hol? 

– Hát kelmeddel a szobában. 

– Nem azt kérdem, barom! Hanem hogy azóta? 

– Nem én. Hová lett?  

– Eltűnt! 

– El? – csodálkozott Miska, s letette kezéből a szerszámot. – Alkalmasint csak 

kiment valahová… 

– Már tűvé tettem utána a ház környékét is. Sehol sincs! 

– Tán ellopott valamit? 

– Banga ripők, te! Nem lop az… 

– Akkor meg mi a baj? Legföljebb nem eszi tovább ingyen a kelmed 

kenyerét… 

Zobor Nagy nem tudott mit felelni erre. A jobbágyokhoz rohant 

kérdezősködni, majd megint vissza Miskához. 

– Talán meglátogatta a Felvégi ténsurat – vélte most eltűnődve Miska. 

Zobor Nagy ránézett, rákvörösre pirult, majd megfordult, és szó nélkül rohant 

vissza a faluba.  

Még jókor délelőtt visszatért Dani is, aki éppen fordítva követte a gazda 

parancsát: odafele poroszkált lassan a Ráróval, és visszafele ösztökélte. Ekként 

ugyanúgy jött ki az időből. 

S ő azután még kevesebbet tudott a vendég eltűntéről. Hogy is tudhatott 

volna? Amikor a gazda reábízta a levelet, tüstént fölnyergelte a hátast, és 

Noménra ment, ahol becsülettel átadta az írást a kapitánynak. Az meg legott 

valami parancsot adott annak a hadnagynak, aki a tavaszkor a fosztogató 

landsknechteket vezette. 



Zobor Nagy a haját tépte. 

Volt is oka rá. Alig egy órával Dani megérkezte után Hartberg hadnagy 

ügetett be az udvarára, mögötte egy szekéren hat feltűzött szuronyú landsknecht. 

Azok mindjárt leugráltak, s a hadnaggyal az élükön berontottak a házba. 

– Hol lenni Rebell? – kiáltotta Hartberg, előreszegezett pisztollyal a 

jobbjában. 

Zobor Nagy halálsápadtan tárta szét a karját: 

– Megszökött. 

– Micsoda?! – ordította rá a hadnagy. 

– Reggelre kelve már csak hűlt helyét leltem – nyöszörögte Zobor Nagy. 

Ez ugyan a német nem értette pontosan, de Zobor Nagy kínosan zavart képe 

szavak nélkül is eleget mondott. 

– Mért engedni kelmed szökni?! 

– Nem láttam. Itt mászott ki az ablakon… 

És Zobor Nagy megmutatta a tisztaszobát, amelyben azóta fölfedezte, hogy az 

ablak závárja nyitva van. 

– És ezért kijönni én ide landsknechtekkel?! – üvöltötte a hadnagy. – Mert 

kelmed lenni egy Tölpel? Egy Idiot? Egy Ochs? Egy Schurke? Egy Hundsfott? 

Tausend Krucifix! 

S a pisztolyt tarsolyába csapva, lovaglópálcájával oly hevesen hadonászott 

Zobor Nagy orra előtt, hogy az nem tudta, merre kapkodja a fejét. 

– Azt mondta még az este – siránkozott védekezőn –, hogy innét Zemplén fele 

megy… 

– Was? Nach Szemplin?… 

S a hadnagy sarkon fordult, és köszöntés nélkül úgy kitörtetett a házból, hogy 

az útjába került zsámolyt a mestergerendáig rúgta fel mérgében. 

 

 

22. 

 

 

Bige rejtelmes szökése hetekig izgalomban tartotta Zobor Nagyot. 

Napszámra ült el szótalan, s egyre azon törte a fejét, miként sejtette meg a 

bujdosó a szándékát. Avagy mi egyéb oka lehetett a szökésre. 

Számba vette a holmit a tisztaszobában, habár igen restelkedett közben, 

hiszen tudta, hogy Bige nem lehet tolvaj. De azért még a lezárt fiókokat is 

kinyitotta, az elrejtett forintjait és tallérjait is megszámolta, ám azok az utolsó 

darabig megvoltak. 



Tán a felesége figyelmeztette Bigét? Ostobaság! – hessegette el a képtelen 

gondolatot. – Hiszen az egy pillanatig sem maradt egyedül vele, de meg nem is 

volt olyan állapotban az éjjel, hogy egyáltalán beszélni tudott volna. 

A fiúkra nem is gyanakodott. 

Ekként megfejthetetlen rejtély maradt előtte az egész. Ami csak még jobban 

bőszítette az amúgy is elgonoszodott embert. 

A tél eljöttével már olyanná vált a természete, akár a veszett ebé. Hogyne, 

hiszen addigra kiderült az is, hogy Bige igazat mondott: a köznemességet 

ugyanolyan adózás alá vetették, mint aminőtől a jobbágyság szenvedett. 

Tavasszal, hogy többé egyetlen bujdokló sem vetődött a portájára, már az is 

eszébe ötlött, hátha híre ment a pálfordulásának, s ugyanakkor a fiatal Felvégi 

kurucos hajlandóságának, s ezért a Jándot érintő kurucok a Felvégi-kúrián 

kérnek éji szállást. Mert az eléggé kínos, hogy ennélfogva senkit sem juttathatott 

Roxas-Stella kapitány kezére. E gond sok szorongó éjszakát okozott néki. Igaz, 

hogy csak a nyár elejéig. 

Mert akkor tudta meg, hogy miért is nem zaklatja őt a kapitány 

kémjelentésekért. Pusztán azért nem, mert Roxas-Stellát, ki eredetileg is 

lovastiszt volt valamikor, még a télen kinevezték egy vasasezred 

vicekolonellusává, vagyis alezredesévé, és áthelyezték Tokajra. Hasonlóképp a 

jezsuiták is továbbálltak a tavasszal: Erdélybe mentek, hogy ott nyomorgassák a 

magyarságot a császár és a pápa nevében, vagy ahogyan ők mondták: „Isten 

nevében.” A helyükbe világi papok kerültek, s egy pisze orrú szlovák káplán járt 

ki vasárnaponként Jándra misézni, jobbára csak az üres falaknak. 

S még az történt a télen, éppen újévkor, amikor az idő az 1700-as esztendőbe 

fordult, hogy Jándra is elszivárgott a híre: a német titokban megint háborúra 

készülődik a francia ellen, akivel amúgy is gyakorta csetepátézott. Most az 

szolgáltatott okot a készülődésre, hogy nagybeteg volt a spanyol király, s nem 

lévén utóda, a német császári meg a francia királyi ház egyaránt áhítozott a 

spanyol trónra. Miért is ne tették volna? Hiszen egyikük sem a maga bőrét vitte 

vásárra e zsíros koncért, csupán a katonák életét s a pórság verejtékes 

munkájából szerzett pénzét. 

Magában a faluban nem történt semmi különös a télen. Ha csak az nem, hogy 

a hosszú tétlen estéken Dani és Miska gyakorta járt át Göröncsérékhez, hol az 

istállóban suttogva eltanakodtak a fiúkkal. 

A „jándi kurucok” megint terveltek valamit. 
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Anna néne kerek egy esztendeig nyomta az ágyat. Aratás után voltak akkor is, 

hogy ágynak esett, s immáron újra learattak, amikor elhagyta azt. Csakhogy 

bizony nem maga hagyta el, hanem kivették belőle. S elvitték a falu szélén 

szomorkodó temetőbe. 

Hogy a betegségébe halt-e bele szegény, vagy az orvoslásba – ki állapíthatta 

meg ezt akkoron? Annyi bizonyos, hogy a tudatlan vénasszony már két hónappal 

annak előtte megorrontotta a bajt, mert elmaradt a háztól a bűvös füveivel. Hogy 

elmaradt, nem is hiányolta senki – Anna néne azért nem, mert amúgy sem bízott 

már benne, Zobor Nagy meg azért nem, mert ő csak annak örült, hogy nem visz 

el már gyógykezelés fejében tyúkot, tojást, miegymást a háztól. Igazi orvos alig 

egy-kettő élt ama korban Magyarországon, s azok sem voltak sokkal bölcsebbek 

a javasasszonyoknál. Zobor Nagynak még csak eszébe sem jutott afféle 

fényűzés, hogy igazi orvost hozasson feleségéhez. 

Keddi napon halt meg az asszony, de már vasárnap látható volt, hogy nincs 

sok ideje hátra. Miért is Zobor Nagy a mise után mindenesetre szólt a pisze 

káplánnak, hogy jönne át a házába. 

Hanem hiába jött az, mert Anna néne semmi jó szóra vagy tüzes poklokkal 

való fenyegetésre sem volt hajlandó meggyónni bűneit. Összeszorította a száját, 

s a mennyezetre szögezte megtört tekintetét, mintha észre sem venné a körülötte 

ágálókat. 

Akkor Zobor Nagy azt mondta, már olyan gyönge, hogy beszélni sem tud, de 

úgy lehet, tán maga sem hallja meg a szót. S ebben a pap megnyugodott. 

Mikor ama keddi hajnalon Zobor Nagy fölkelt, jól látta, hogy az asszony 

keblét már nem mozgatja a lélegzet. De nem szólt, amíg a fiúk ki nem mentek a 

mezőre, mert attól tartott, hogy Dani benn maradna a nénje teteménél, holott 

odakünn szükség van a kezére, mert kévézik a gabonát. Maga lovagolt be 

Noménra a káplánhoz is, akiért másnap ugyancsak maga ment el szekérrel. 

Mert persze hogy a pápista pappal temettette el az asszonyt, hiszen az már 

amúgy sem tudott tiltakozni ellene. Nemcsak a némettől való féltében tett így, 

hanem azért is, hogy rákontrázzon Felvégire, aki kálvinista prédikátorral 

temettette a katolikus apját – hát ő most pápistával temettette el a kálvinista 

feleségét. 

Meg sem nedvesedett a pillája a halott fölött. Éppen csak az övé nem. A két 

kis árva, a szolgáló, Dani és Miska, Zobor Nagy jándi atyafisága: a Balabán és 

Éry nemesi családok asszonyai, s a jándi jobbágyság java része, aki csak ott volt 

a temetésen, mind siratta a jótét lelket, kiről már suttogták, hogy a férje 

gonoszsága vitte ily fiatalon sírba. 

A temetés után nem sok változás esett az udvarházban. A betegség esztendeje 

alatt lassan amúgy is minden kikerült az asszony keze alól, hát csak annak 

hiányzott, aki szerette. Zobor Nagynak nem. 



Ő inkább megkönnyebbültnek látszott. Már másnap úgy tett-vett, 

rendezgetett, hogy az asszonynak jóformán még az emlékét is eltüntette. 

Nehány nappal utóbb telt be Dani és Miska esztendeje. Immáron a harmadik. 

Bizony ennyi idő múlott el azóta, hogy a két fiú a Hegyaljáról jövet elszegődött 

Zobor Nagyhoz. Sokat tanultak, tapasztaltak e három esztendő alatt, holott csak 

egy kicsiny falucskában töltötték el ezt az időt. Sok emberséget tanultak, s még 

több embertelenséget tapasztaltak. S most azon voltak, hogy mindezek 

tanulságait gyümölcsöztessék. Zobor Nagy mindjárt a temetést követő napon 

szóba hozta a dolgot: 

– Jövő héten telik ki az esztendőtök. Pénteken amúgy is bemegyünk a tarpai 

vásárra, megveszem a járandóságtokat. Aztán beszegődtök a jövő esztendőre! 

A fiúk egymásra néztek. S aznap este még jobban összedugták a fejüket a 

jándi hattal. 

És egy hét múlva, amikor Zobor Nagy elébük tette a kontraktust, hogy írnák 

alá, Dani nagy lélegzetvétel után kimondta: 

– Nem írjuk alá. 

– Hogyhogy nem írjátok alá? – ütődött meg Zobor Nagy. 

– Csak úgy, hogy nem maradunk meg kelmednél – válaszolta a nagyfiú. 

– Megbolondultál? – förmedt rá az úr. 

– Nem hinném! 

Zobor Nagy harákolva merengett egy percig. Azután hirtelen meglágyította a 

szavát: 

– Éppen te beszélsz így? A rokonom? 

– Már nem vagyunk rokonok! – felelte annál konokabbul Dani. 

– Úgy! – nyújtotta el a szót az úr, s Miskára mutatott: – És mi jogon beszélsz 

ennek a nevében is? Tud az magáért szólani. Igaz-e, fiú? 

– Igaz… Én sem maradok!  

Zobor Nagy erre felpattant ültéből: 

– A kutya teremtette ripőkjeit! Hát mi ütött belétek? 

A fiúk összeszorított szájjal, keményen állták villámló tekintetét. Zobor Nagy 

legszívesebben a lovaglóvesszeje után kapott volna, hogy végig verjen a 

képükön. De meggondolta magát, mert szerte a vidéken nagy hiány volt 

emberben, nem egyhamar lehetett cselédhez jutni. S azonfelül úgy vélte, ezt a 

kettőt már jól megnevelte magának. Most engedje ki őket a kezéből, amikor 

egyikük már teljes értékű munkaerővé nőtt, s a másik is hovatovább azzá leend? 

Nem, ezt nem fogja tenni! 

– Aztán hova mennétek, hé? 

A fiúk vállat vontak, és nem feleltek.  

Erre megint nyájasra fordította a hangját: 

– No, ne köntörfalazzatok már! Értem a tréfát, de elég volt belőle! Miért nem 

mondjátok meg, hogy többet akartok? 



A fiúk hallgattak. 

– Hát legyen! – folytatta engedékenyen. – Fölemelem a pénzbeli 

járandóságtokat négy forintra… Azazhogy – fordult Danihoz a tiédet ötre!  

Néma csönd. 

– Hatra!  

Semmi válasz. 

– Eh, gazfickók, legyen! Megadom nektek fejenként a hét forintot! De most 

már több szó ne essék! Írjátok alá a papirost! 

Pisszenés sem esett. 

– Vigyen el benneteket az ördög! Megkapjátok a nyolc forintot!… A 

kilencet!… A tízet!… 

Hogy erre sem kapott választ, végképp kijött a sodrából. Úgy üvöltött reájuk, 

mintha menten nekik akarna rontani: 

– Hát mit akartok, bitangok? Valljatok színt! 

Erre már felelt Dani. A hangja nyugodtan, hidegen csengett: 

– Elmenni. 

Zobor Nagy akkor közvetlenül elébük lépett, s oly közel hajolt hozzájuk, hogy 

a lehelete is az arcukba csapott. 

– Hát ide figyeljetek! – szűrte a szót fogai között, s még a szeme is oly 

keskenyre húzódott össze, akár a késpenge. – Én nem engedlek el benneteket! 

Értitek?! Se jó szóra, se könyörgésre! Tudjátok meg, úgy vagyok a némettel, 

hogy tömlöcbe is juttathatlak benneteket, ha úgy akarom! Ha pedig meg 

mernétek szökni tőlem, utánatok küldöm a landsknechteket! S azután majd lesz 

időtök elgondolkozni rajt, hogy miért lett volna jobb nálam maradnotok… 

S hogy erre sem szóltak a fiúk, az ajtóra mutatott: 

– Most pedig csiba a dolgotokra! Holnap vasárnap, vessetek számot 

magatokkal, és válasszatok a jó meg a rossz között! Hétfőn majd szót váltunk! 

Másnap egész nap színét sem látták. Jókor reggel elnyargalt Nomén felé. Csak 

este jött meg, akkor sem szólt semmit. 

Miska találgatta, vajon hol járhatott. – Tán csak azért ment el, hogy bennünket 

megijesszen – vélte Dani. 

Aznap éjszaka különösen fényesen ragyogtak a csillagok a falu fölött. 

Könnyű, szagos szellő szállongott a Borló felől, valahány fa és bokor, mind 

titkokat suttogott a legyintésére. A levelek zizegésén kívül egyéb nesz nem kelt a 

faluban – úgy tetszett, tán az egész világon sem. Árnyék is csupán egyszer 

vetődött a falut átszelő útra. De az viszont egyszerre nyolc emberi alak árnyéka 

volt, igaz, hogy csak nehány pillanatig. 

Annál váratlanabb meglepetésre kelt másnap Zobor Nagy: írást talált a háza 

tornácán. Egy levelet, amelyben ezeket olvashatta: 

 

 



„Lássa Kelmed, mi mégis elmegyünk a szolgálatából, minket ugyan hiába 

fenyegetett, nem ijedtünk meg a Kelmed gonoszságától és a némettől. Tudtuk mi 

már azt régen, hogy Kelmed hazaárulóvá lett, a német farkcsóváló ebévé. 

Mindent tudtunk. De Kelmed annál kevesebbet. Tudja meg hát most! 

Elsőbben is azt, hogy mi szöktettük meg Bige Györgyöt, mert kitaláltuk, hogy 

a német kezére akarja adni. A hajdani bajtársát, a hadnagyát, a jó barátját! Hát 

mi nem engedtük. 

Kelmed most már komájává fogadhatja Pinkóczy Zsigmondot, az való a 

Kelmed barátjául, nem Bige György, a becsületes kuruc vitéz. Mert tudja meg 

Kelmed továbbad azt is, hogy Pinkóczy a német spionja, igazi neve Toportyán, és 

ő ejtette tőrbe Tokaji Ferencet három esztendőnek előtte, hogy a németnek 

kiszolgáltassa. Az ilyen elrugaszkodott cudar emberfia illik Kelmedhez. Meg a 

jezsuiták. 

De hogy mindent megtudjon, hát tudja meg azt is, hogy ez a Toportyán 

csakugyan elásott itt egy ládikát. A Rákócziak kincsesládáját! Amelyet csakis 

elragadhatott valahonnét, alighanem a pataki Vöröstoronyból, amelyről Majos 

István beszélt, amikor itt járt. Hát mi ástuk ki azt, azért nem találta a helyén. És 

most magunkkal visszük, hogy annak adjuk, akit megillet. 

Ha pedig Kelmed üldözni akar bennünket, bízvást megteheti. De nem véljük, 

hogy sok öröme leszen abban, ha utolér. 

 

 

Dani és Miska” 

  



Harmadik fejezet 

 

A „JÁNDI KURUCOK” 
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Az augusztusi napsugár sárgára pörkölte a szomorúan gyatra országutakat. 

Végig a hazán ilyen nyomorúságos utak tekeregtek akkoron a meggyötört, 

kifosztott városok és falvak között, akár a romló emberi testben az elmeszesedett 

erek. Esős vagy hóolvadásos időben szekérnek, hintónak is járhatatlan, de még 

amikor fagy vagy kánikula keményítette meg, olyankor is csupán fogaton vagy 

nyeregben volt könnyű rajt a járás, a kerékvágásokban bicsakló gyalogosnak 

semmiképpen. Csak a várak közelében javultak az utak – ott a német 

parancsnokságok vagy a várurak hajszolták ki a pórságot a karbantartásukra. 

Nyolc ifjú ember ment az úton a tűző napsugárban. Annyi derű, annyi lelkes 

bizakodás az arcukon – látszott rajtuk, hogy kutyába sem veszik a rekkenő 

hőséget. Pedig mindjük vállán iszák csüngött, mi több, még ködmön vagy guba 

is, mint az olyan vándorokon, akik tudják, hogy télre sem kerülnek haza, no meg 

hogy addig sem jut minden éjszakára zsúpfedél a fejük fölé. A szabad ég alatt 

pedig takarónak kell a guba. Ezenfelül mindjük kezében fustély, avagy holmi 

rozsdás fokos, ósdi szekerce és buzogány is volt, mely eszközök ordasok vagy 

ordaslelkű emberek ellen hasznosak. Kivéve persze ha utóbbiaknak lőfegyverük 

van, mert azzal szemben a sújtó alkalmatosság nem sokat ér. 

A legidősebbjük tizenhét évesnek látszott, a legfiatalabbjuk úgy tizennégynek. 

Arcuk sima és csupasz, igazi bajusszal még a legidősebb sem 

büszkélkedhetett, azon is csak nehány szőke pehely próbálgatta a helyét, vajon 

alkalmas lesz-e az a bajuszhagymák részére. Annál csengőbben szállt a nóta az 

ajkukról: 

 

 

Kiket urak igáznak, 

kiket papok igéznek, 

ha maguk is vitáznak, 

alig valók vitéznek. 

 

 

Az út egy fordulójánál egyikük közbevágott: 

– Állj… Oda nézzetek! A Bodrog! 



Kék pántlika kanyargott alattuk, selymesen csillogva a fényben. Messze 

lentebb, a túlsó part egy lapályos szeletén nehány szarvasmarha és fekete bivaly 

üdült benne alig-alig mozdulva. Egyéb élet sehol sem mutatkozott. 

– Amott meg… látjátok-e? Az Patak. Sárospatak! A Rákóczi vára – kiáltotta 

egy másikuk, ki felszaladt egy dombra. 

– Amelyet Szalontay György védett három esztendeje – emlékezett egy 

harmadikuk. 

– A Vöröstorony éppen idelátszik. Honnét a Rákóczi-kincseket szétprédálta a 

német, amiként Majos István mesélte… 

– Mondtam, ugye, hogy jófele megyünk! 

– Hát akkor menjünk is! Délre elérjük… 

Visszatérnek az útra a dombról, ahová mindnyájan fölmentek. A nóta ismét 

fölzeng, hogy könnyebbé tegye a járást, de nehány perccel utóbb megint elakad: 

szemközt az úton két ember közeleg. A fiatalok megállnak. 

Azok is megállnak. 

Messziről kémlelik egymást, hogy mifélék amazok. 

Vajon az ordaslelkűek közül valók-e? A rövid szemle, úgy látszik, mindkét 

felet megnyugtatta, mert csakhamar elindulnak egymás felé. 

Tisztességes köszöntés után a Patak felől jövők egyike, egy görnyedt 

parasztember szólal meg elsőnek: 

– Hová mennétek, legények? 

– Patakra, bátyám – feleli a legelöl járó fiú. 

– Patakra? – csodálkozik el az ember, mintha nem is annak a vára látszanék a 

háta mögött. – Aztán mi járatban? 

– Rákóczi Ferenc fejedelmet keressük. Nagysárosra mentünk elsőbben, mert 

úgy hallottuk, hogy ott van. De ott azt mondták, ide jöjjünk. 

Erre még jobban elcsodálkozik az ember. 

– A nagyságos fejedelmet?… S ki mondta, hogy itt lenne? Várbeli ember? 

– Nem, csak olyan, akivel útközben találkoztunk. Hát el sem mentünk 

egészen a sárosi várig… 

– Mingyárást gondoltam, hogy csak idegen mondhatta – bólintott az ember. 

– Tán nincs Patakon? 

– Nincs bizony – int nemet szomorúan a kérdezett. – Nekünk elhihetitek, mert 

mi az ő várbéli jobbágyai vagyunk… 

– Akkor bizton tudja kend, hogy hol találhatjuk. 

– Tudom.  

– Hol? 

– Bécsben. 

– Bécsben? – ismétli csüggedten a fiú. 

– Ott… Aztán mi járatban keresitek? 



– Hm – vakarja meg a fülét a fiú, s elnéz messzire a vár felé. – Csak!… 

Beszélnivalónk lenne vele… 

– Ugyan már! S miről? 

– Megkérdeznők tőle, hogy van-e hajlandósága a kurucság élére állni. Mert ha 

igen, adunk neki valamit… 

– Adnátok neki valamit?… Ti?… 

– Mi. No de hát amíg Bécsben él, addig… 

– S mind a nyolcan akarnátok beszélni vele? 

– Igen. 

– Pedig úgy vélem, nem okos dolog, hogy nyolc ilyen fiatal együtt kóborol az 

utakon. Ennyien hamarabb szúrtok szemet a németnek. Nem is ajánlom, hogy 

bemenjetek Patakra, vagy hogy csak meg is közelítsétek. Mert a bástyáról is 

észrevennének benneteket. Az pedig nem lenne jó! Mivel éppen most fogdostat a 

parancsnok minden épkézláb lelket őszi vetésre. Merthogy a vártól minden 

irányban egy ágyúlövésnyiig magának foglalta le a földet a német, s más 

jobbágyait hajtja el ingyen robotra. Ekként, ha meglátnak titeket, jó ideig nem 

szabadulnátok tőle, s ha nincs mit ennetek, fel is fordulhattok, mert egy falat nem 

sok, de annyit sem ád a robotért… 

– Hát így vagyunk? 

– Így, így. 

– No, akkor másfelé megyünk! Köszönöm, bátyám… 

– Hová mennétek? 

– Talán Mádra. 

– Akkor vágjatok át itt az ugaron, s amarra a hegynek induljatok, de még 

előtte forduljatok el balfele. Ott leltek ösvényt, amelyiken alkonyatra eléritek 

Tállyát, ha jól iparkodtok… 

– Onnét már tudom az utat, mert mádi vagyok magam is. Isten áldja 

kendteket! 

– Benneteket is! 

S mintha a két várbeli jobbágy magával vitte volna a fiúk jókedvét, azontúl 

nincs többé vidám dalolás. Még egyszerű szó sem esik hosszú ideig. S a lábak 

sem mozognak oly frissen, határozottan, hanem ellanyhulva, kedvetlenül. 

Csak amikor már messze járnak a Bodrogtól meg a két jobbágytól, s a pataki 

vár is picinyke ponttá zsugorodott a távolban, akkor szólal meg egyikük: 

– Dani! 

– Mondjad! 

– S most mit teszünk a ládikával? 

– Majd meggondolom… 

– Mert aki Bécsben él, annak nincs rá szüksége… 



– Aki Bécsben él, arra nekünk sincs szükségünk! – feleli kemény hangon a 

nagyfiú. – Most pedig tanácskozzuk meg, hogy hová megyünk. Magam azt 

javallanám, hogy csakugyan Mádra… 

– Mi dolgunk Mádon? – kérdezi erre Bocsor Gazsi. 

– Megnézzük, hogy mi újság a Hegyalján. Én mádi vagyok, Miska meg 

tarcali. Tarcalra is elmegyünk. Három éve nem jártunk odahaza. Azonfelül arra 

gondoltam, hogy ott most bizonnyal keresnek szőlőkapásokat. Beállhatnánk 

mind, amúgy is fogytán vagyunk a jóval. Mit gondolsz, Máté? 

– Azt, hogy jó lesz… 

– Azután majd továbbmegyünk, és megkeressük Bige Györgyöt. Most már ő 

adjon tanácsot, hogy mit tegyünk a ládikával, és miképp menjünk el kurucnak… 

– S hol találjuk ezt a Bige Györgyöt? – kérdi Máté. 

– Amikor múlt ősszel megszöktettük, azt mondta, Munkácsra megyen egy 

öreg kuruchoz, aki ott lakik. Tarkó Gedeonnak hívják azt, és magunk is 

ösmerjük… 

– S úgy hiszed tán, hogy Bige tavaly ősz óta ott ül Tarkónál? – szól közbe 

Miska. 

– Dehogyis hiszem – feleli Dani. – Hanem azt már inkább, hogy Tarkó meg 

tudja mondani, merre lelhetjük Bigét! Vagy valaki más kuruc főembert… 

– Bízzuk csak Danira a dolgunkat! – mondja erre Bocsor Gazsi, mire többen 

is helyeselnek. 

Erre azután ismét bizakodóra derül a társaság, s a jókedv most már el sem 

hagyja őket napszállatig, amíg a hegyoldalon leereszkedve meg nem pillantják 

Tállyát. Ott gyorsan le kell kushadniuk, mert alattuk az úton vagy fél szakasz 

katona vonul a hegység felé: gróf Solari muskatérosai. S a fiúk nem vennék 

szívesen, ha a német átkutatná a holmijukat. Mert az egyik iszákban, abban, amit 

két zsinegre fűzve Miska visz a hátán, olyasmi van, hogy… 

A muskatérosokat szerencsére csakhamar elnyeli az útforduló. Viszont 

eminnen ismét emberek jönnek. Csakhogy ezek már magyarok: hazafelé tartó 

szőlőkapások. 

A fiúk leereszkednek az útra, és illendő köszönéssel hozzájuk csatlakoznak. 

– Jól látok-é? – kiáltja az egyik kapás. – Vagy a szemem csal? A Bató Dani 

vagy-é? 

– Pongó bátyó! – kiált fel Dani örvendezve, s ő is, Miska is összeölelkezik az 

öreg jobbággyal. – Hát kend miként kerül ide? 

– Annak kicsit hosszú a története – feleli Pongó. – Elég legyen annyi, hogy 

esztendővel azután, amikor együtt bujdostunk Rakomazra, visszamentem Mádra. 

Hanem ott jóformán lélek is alig él, a szőlő ebek harmincadján, sem ura, sem 

mívelője. Hát idehívtak ez ősszel kapálni, mondván, Mád is, Tállya is Rákóczi-

uradalom, a zsellérjobbágy ott szolgálja urát, ahol lehet. Mert itt megvan a szőlő, 

csak kevés az emberfia… 



– Beszegődünk mi béresnek, ha kell még kapás! 

– Bizony elkéne. Még meg is örül néktek a tiszttartó. Hogy is ne örülne nyolc 

fiatalnak! Mert lássátok, csak ilyen vénecskék vagyunk e helyütt. Az ifjabbja 

mind elment rég a német elől más vidékre. Pedig most itt Tállyán aránylagos 

békesség vagyon, csupán járőrbe jönnek erre a tokaji parancsnokságról. 

Kevesebb a német az országban, mert úgy mondják, háború lesz… De 

megálljatok csak! – kap a fejéhez hirtelen. – Majdhogy elfeledem. Kutatnak 

utánatok! 

– Miutánunk? Hol? 

– Mádon meg Tarcalon! Erre is eljöttek… 

– Mádon meg Tarcalon? 

– Úgy ám! Két legényt keresnek, de azt mondták, hogy tán nyolc is lehet az a 

kettő. S úgy nézem, ti éppen nyolcan volnátok… 

– Annyian… Aztán mikor kerestek? És kicsoda? 

– A múlt héten. Két lovasember. Nemesek; mint a gúnyájuk mutatta. Valami 

pakszusuk vagyon a némettől, hogy fegyveresen kutathatnak utánatok… 

– S mi végre kerestek? 

– Az nem derült ki, hogy jóból-e vagy rosszból. De magam nem is beszéltem 

velük, csak éppen láttam őket. Téged Mádon kerestek, ezt a Miskát meg 

Tarcalon. Ti kettőtöket név szerint. Hogy nem jöttetek-é haza, azt firtatták. Ám 

mind a nyolcatok külsejét elmondták, hogy tán rátok ismer valaki. Erre mentek 

el Tállyán át, és itt is kérdezősködtek, vajon láttak-e benneteket errefele… 

– Mifélék voltak? 

– Egyikük nagy testű, vastag nyakú, széles arcú, rókamálas mentét viselő, 

párnás kezű… 

– Zobor Nagy István! – ámult el Dani, s összenézett a fiúkkal. 

– A nevüket nem mondták – felelte Pongó bátya. 

– S a másikuk? 

– Az meg hórihorgas, erős csontú ember. Ragyavert arcú, és a homlokán kard 

vagy fejsze nyoma. A bajsza törökös… 

– Toportyán! – kiáltott fel Miska. 

– De hát lehet az? – hitetlenkedett Dani. – A két ellenség?…  

S elképedt pillantást váltott Miskával. 

Göröncsér Máté meg a többiek is, kik valamennyien tudtak a Zobor Nagy és 

Toportyán közt történtekről, álmélkodva bámultak hol a hírmondóra, hol 

egymásra. 

– Bajosan lehet – révedt el Miska. 

Jó ideig álltak ott a hallottakon eltűnődve, s csak kétkedve rázták a fejüket. 

Oly meglepő volt e hír, s olyannyira képtelennek látszott. 

De hát képtelenség volt-e az valóban?  

Lássuk csak! 



 

 

25. 

 

 

Elmondani is rossz, mit mívelt Zobor Nagy azon a reggelen, amikor a háza 

tornácán megtalálta a fiúk levelét. 

Először csak úgy meredt a papírlapra, mint aki hirtelenében eszét vesztette, s 

nem érti többé az emberi szót. Azután hüledezve hebegni kezdett, s újfent 

elolvasta a sorokat, kétszer is mindegyiket. Végül is felordított, de akkorát, hogy 

a gyerekei és a szolgálóasszonya riadtan rohantak elő a házból, a kutyája pedig 

rémületében átugrott a sövényen, és futásnak eredt. 

Ami a keze ügyébe akadt, úgy csapta földhöz, hogy menten pozdorjává tört. 

Széket, zsámolyt, csuprot, tálat. Az utóbbit a szolgálójához hajította, mikor az 

ijedtében jajveszékelni kezdett. De a saját fejét is ütögette az öklével, hogy csak 

úgy döngött, akár egy kisebbfajta hordó. 

Mikor némileg lecsillapult, az is csak arra volt jó, hogy számba vegye, mi 

mindenért is kell külön-külön dühöngenie. Egyfelől azért, hogy itt áll a két 

cselédje nélkül, betakarítás és cséplés előtt. Másfelől meg, hogy ezek szöktették 

meg Bigét, aki ilymód tehát tudja róla, hogy besúgó árulóvá züllött. Harmadszor 

pedig, hogy egy kincsesláda, ki tudja, mekkora értékkel tele, a háza mögött volt 

elásva, a tulajdon földjében, s ő nem is tudott róla. Kisiklott a kezei közül. 

– A tulajdon földemben!… Ekkora érték! – ismételgette egyre, eszelősen 

verve a homlokát. 

Elképzelhető, hogy a múló idővel mind zsugoribbá fajuló ember mit 

érezhetett. Hiszen csakugyan a saját földjéből, úgyszólván a körmei közül 

ragadták ki a szerencséjét. 

– Hol volt az eszem?! – verte a fejét. – Hogy nem gondoltam rá mindjárt 

akkor, amikor Pinkóczy rajtam kereste a ládikáját, hogy csakis ez a két 

semmirekellő ripők kaparhatta ki a földből, senki más! 

S úgy tébolyította az önvád, hogy a haját kezdte tépdesni. 

Végre hosszas tombolás után elcsöndesedett. Arra erőszakolta magát, hogy 

higgadtan vegye számba, vajon mitévő is lehetne. 

Délig ki is fundált valamit. Mert ebéd után szó nélkül fölnyergelte a hátast, és 

őrült vágtában benyargalt Noménra. 

Pinkóczyt kereste. 

A parancsnokságon Hartberg – aki időközben kapitánnyá lépett elő és Roxas-

Stella utódává a landsknechtszázad fölötti parancsnokságban – csak nehezen, 

csupán a személyleírás alapján ismert rá, hogy kit is keres Zobor Nagy. 

– Ja, der Pándor! – mondta, s csöppet sem lepődött meg azon, hogy a spiont 

más néven is ismerik. 



Zobor Nagynak szerencséje volt: Toportyán éppen előző nap érkezett oda 

valami küldetésből, s e percben holtrészegen aludt egy istálló szalmáján. Hogy 

végre föllelte, rögvest eszméletre akarta rázni, de ez sehogy sem sikerült. 

Kénytelen volt kivárni, míg a gazfickó magától felébred. 

Alkonyat felé végre kinyitotta a szemét. 

Igaz, hogy be is hunyta mindjárt, mert első tekintete Zobor Nagyra esett. 

Úgy látszik, még nem aludtam ki magamat – gondolta –, mert oly részeg 

vagyok, hogy azt a bestye Zobor Nagy Istvánt látom, aki ellopta a szerencsémet. 

Vagy tán még mindig álmodom, ami elég baj, mivel ha valóság lenne, hogy itt 

van, hát menten szétverném a fejét… 

De a következő pillanat arról győzte meg, hogy mégiscsak ébren van. Mert 

íme tisztán hallotta Zobor Nagy hangját. 

– Hé! Hó! Serkenjen föl már, Pinkóczy uram! – s e hang éppenséggel nem 

volt barátságtalan. – Imedjék már, no! Nyomára jöttem a ládájának! 

Erre a szóra Toportyán úgy felpattant, mint a jó huszárló a trombita riadójára. 

– Mit? Mit? Mit? Mit beszél?! 

– Azt, hogy megvan a ládája!  

– Hol? Hol? Adja ide! 

– Nem nálam van. Hanem csak tudom, hogy hol van…  

– Hol? 

– Vagyis… éppen az a baj, hogy nem tudom, hol – vakarta meg a fejét 

keserűen Zobor Nagy. 

– Még tréfálni mer velem? – ugrott fel ültéből Toportyán. – Hujnye, az 

ebugattát, menten főbe kólintom, hogy… 

– Várja meg a végét kelmed! Bolond beszél csak a más ember szava közben. 

Azt akarom mondani, hogy tudom már, ki ásta ki, vagyis hogy ki lopta el a 

ládát… 

– Kicsoda?! 

– Tüstént sorát ejtem. De azt mondja meg elébb, hogy csakugyan akkora érték 

van-é abban a ládában! 

– Még annál is nagyobb! Nagyon nagy érték! Rengeteg érték! Akkora érték, 

hogy… 

– No, akkor ide figyeljen! Megfelezzük, ha hozzásegítem? 

– Meg, meg! Ketten is meggazdagodhatunk belőle, akkora érték vagyon 

abban… 

– Kezet rá! 

És a két gazember keményen kezet szorított. 

– Egyezséget és szövetséget kell kötnünk – mondta azonközben Zobor Nagy. 

– Mert én akár egy mérföldről is felismerem a tetteseket, s azt is tudom, hol kell 

őket keresni… 

– Beszéljen már kelmed világosabban! – sürgette türelmetlenül Toportyán. 



Hát erre leültek, és Zobor Nagy rendre elmondott mindent. Végül a levelet is 

megmutatta. 

Amikor a levél olvasásában a saját személyének teljes leleplezéséhez ért, 

Toportyán arca hamuszínűre szürkült. Még a bajsza is remegni kezdett 

riadalmában. Hogyne remegett volna. 

Nem elég, hogy a fiúk tudják a „Toportyán” nevet, s azt, hogy a ládikát a 

pataki Vöröstoronyból rabolta? De még arról is tudnak, hogy ő ejtette tőrbe 

Tokaji Ferencet! No meg hogy a németek spionja! 

De hiszen ez szörnyű. Egyenesen életveszélyes. 

Ezek a fiúk elhíresztelhetik mindenfelé a pórnép között a Tokaji esetet, s ő 

meg azon veszi egyszer majd észre magát, hogy agyoncsapják valahol. 

Nem, nem, ezt meg kell előzni! Meg, de gyorsan! Mégpedig úgy, hogy ő 

csapja agyon a két kölyköt, mielőtt elhírelik a dolgot.  

Összehúzta a szemét, úgy nézett hosszan Zobor Nagyra. 

– Nos, és kelmed – kezdte a szót igen harákolva, mert a torka is kiszáradt a 

félelemtől s a restelkedéstől –, és kelmed, hm… ugyancsak tudta rólam mindezt 

a… hm… ami ebben a levélben áll?… 

– Nem tudtam – vonta meg vállát Zobor Nagy, mintha csak holmi 

jelentéktelen semmiségről lenne szó. Még a tekintetét is elfordította, nehogy a 

gazember szégyent érezzen előtte. Gazember volt immár maga is, s gazember 

nem hánytorgatja a másik gazember viselt dolgait. Kivált azét nem, akivel éppen 

cinkosságra készül lépni. 

– De hát honnan… kitől tudhatták meg mindezt ezek az eb-kölykök? – 

töprengett elcsámporodva Toportyán. 

– Sejtelmem sincs felőle – felelte közönyösen Zobor Nagy. – De meg nem is 

ezen töröm most a fejemet. Hanem azon, hogy mi módon lelhetjük fel őket… 

– Igaza van – könnyebbült meg Toportyán a rokoni hangra. S magában azt 

gondolta, hogy néki magának két oka is van ugyanezen törni a fejét. 

A ládika visszaszerzésén felül az, hogy örökre elhallgattassa a titkait tudó 

fiúkat. 

Elteszem őket láb alól – gondolta, miközben görcsösen összeszoruló 

markában apró galacsinná morzsolta a recsegő papírlapot, mintha az máris a fiúk 

nyaka lenne. – Vagy a német által, vagy akár ennen kezemmel… 

Hangosan pedig így szólott: 

– Rendben van. Beszéljük meg tehát, hol és hogyan érjük el a szökevényeket. 

– Hol egyebütt, mint ott, ahová valósiak. Mádon vagy Tarcalon… 

Toportyán fölényesen legyintett erre, mint akinek nagyobb gyakorlata van 

nyomozásban és perzekúcióban: 

– A levelük alapján nem hinném őket oly botoraknak, hogy ott ütnék fel a 

sátorfájukat, ahol leghamarább érhetnek a nyomukba. Meg aztán úgy mondta 

kelmed, hogy nemcsak ketten vannak, hanem nyolcan. Ekként csak kettejüket 



vonzaná a Hegyalja, márpedig aligha tévedek nagyot, ha azt hiszem, hogy ez a 

nyolc együtt marad… 

– No de hol másutt kezdhetnők a puhatolást? – vetette ellene Zobor Nagy. – 

Nem a szülőhelyükön kell elsőbben utánuk néznünk? Még ha az csak kettejüké 

is… 

– Ott kell kezdenünk, semmi kétség – bólintott Toportyán. – Csakhogy a 

dolog nem megy majd hamarosan, azt már előre látom. Így hát figyelmeztetem 

kelmedet, hogy hosszas utazgatásra kell fölkészülnie! 

– Hm – töprengett el most Zobor Nagy. – De hát miként mehetnék el most 

hazulról? A gabonám még asztagba sincs rakva. A két ripők keze munkája is 

hiányzik. A legnagyobb bajban vagyok, mindenképp tönkre kell mennem… 

– Sose törődjék kelmed a jószágával! – csapott barátian a térdére Toportyán. – 

Abban a ládikában akkora kincs lehet, hogy a fele is többszörösét érheti a 

kelmed minden birtokának! 

Zobor Nagy szeme felcsillant e szóra. De a homloka továbbra is gondterhelt 

maradt. 

– Azután ott a két gyerekem is. Meg a lábasjószágaim…  

– Mindenre találunk megoldást – legyintett a fürgébb eszű, szemfülesebb 

gazember. – A gyerekeit odaadhatja valamelyik atya-fiához. S nem 

zálogosíthatná el a birtokát mindenestül? Az ilyen utazgatáshoz amúgy is pénz 

kell. Nem is kevés! De a befektetés busásan meghozná a hasznát. Akkor aztán 

visszaválthatná kelmed a jószágát, s még kétszer akkorát vásárolhatna hozzá!  

Zobor Nagynak nyitva maradt a szája. 

– Hát azt meg kell hagyni – állapította meg elismerően –, hogy módfölött 

okos ember kelmed… 

S úgy összebarátkoztak azon az estén, hogy Zobor Nagy mindjárt magával is 

hívta Toportyánt: jöjjön el véle haza, lakjon vendégként nála addig is, amíg el 

tudnak indulni, és segédkezzék néki a jószág zálogba adása, meg minden egyéb 

előkészület körül. 

Így esett végül is, hogy a két lator még aznap este együtt indult el Jándra. S 

ahogy a holdfényes éjszakai országúton egymás mellett lovagoltak, pudvás 

szívük lassanként megtelt derűvel és bizakodással, miután Toportyán némely 

kalandjának immáron szemérmetlen elbeszélésével tett bizonyságot Zobor Nagy 

előtt afelől, hogy két – vagy akár nyolc – ilyen ügyefogyott parasztkölyök 

semmiképpen sem járhat túl az ő hétpróbás körmönfontságán. 

Jándon azután Toportyán mozgékony nyelve segítségével nehány nap alatt 

valóban nyélbe ütötték a birtok elzálogosítását. 

Balabán Timót és Éry Sándor közösen vette zálogba negyedösszegben 

készpénzért, háromnegyedben hozomra. A két gyereket is Balabánék vállalták, 

míg az apjuk visszatér. 



Minderre persze áldomást is kellett inni, ez pedig Toportyánnál, a vállalkozás 

méreteinek megfelelően, három napig tartott. Azután még egy negyedik napig az 

áldomás kialvása. 

– Nem kell úgy rohannunk! – nyugtatta a türelmetlen Zobor Nagyot. – Az 

eredmény nem lehet kétséges. Mert tudja meg, édes, szívből szeretett barátom, 

hogy az egész országban… érti?… az egész országban… mindenütt 

rendelkezésemre áll a német katonaság! S tudja, mit jelent ez? Azt, hogy bárhova 

is rejteztek ezek a fattyak, s bármiképp is készek szembeszegülni velünk, 

mindenképp vesztükre leszen az… 

– De miképpen? – aggályoskodott még Zobor Nagy. 

– Azt csak bízza rám, drága jó kenyeres pajtásom! Majd megtudja, hogy ki az 

a Toportyán… vagyis Pándor… akarom mondani Pinkóczy Zsigmond… Úgy 

megbecsül majd azután kelmed engem, hogy a megboldogult édes atyjaurát sem 

különbül… Ami engem illet, én máris úgy, de úgy szeretem kelmedet, akár az 

ennen testvéreimet, de még azok közül is a legderekabbat, legkedvesebbet… 

– Hát hány testvére vagyon kelmednek? 

– Nekem? – csodálkozott el hirtelen Toportyán a józanság egy 

szempillantásnyi átmenetében. – Nekem?… Egy se! 

Majd a tökéletes részegség szédületében lefordult székéről. Zobor Nagynak 

kellett őt az ágyra vonszolnia, ami nem kevés verejtékébe került. 

Egyheti jándi időmúlatás után elindultak. 

 

 

26. 

 

 

Jóllehet a Tokaji-fölkelés óta már majd harmadfél esztendő telt el, a Hegyalja 

még korántsem heverte ki a fölkelést követő rettenetes pusztítást és vérengzést. 

De hát nem is hagyott ehhez időt a német, hiszen még az úgynevezett megtorlás 

után is hosszú hónapokig sanyargatta a vidéket, míg csak az utolsó csepp 

életnedűt is kisajtolta belőle. 

Azidőtt, hogy a „jándi kurucok” Pongó bátya kalauzolásával Tállyára értek, a 

helység olyan volt, mintha orkán, pestis és tűzvész sújtotta volna. Holott e három 

csapás egyetlen átokban testesült meg, s ezt úgy hívták, hogy: német. Tállyán 

alig élt akkor a régi lakosság ötödrésze, a többi elpusztult, megszökött, világgá 

ment. A házak egy részét még Vaudemont herceg német, labanc és rác zsoldosai 

gyújtották fel és fosztották ki, más részét a későbben jött hadak, kivált a Solari 

gróf ezrede fosztogatta. A gazdátlanul maradt házaknak még ajtaját-ablakát is 

elhordták, utolsó szögét is kihúzkodták. A többit aztán már elintézték a tavaszi és 

őszi viharok, a nyári zivatarok, a tél hava. 



Hasonlómód festett Mád, Tarcal, Tokaj, Szerencs, Zombor és a Hegyalja sok 

más helysége is. 

Amikor a fiúk Tállyára értek, szállást éppenséggel nem volt nehéz találniuk. 

Akadt ott elegendő füstös vagy bedőlt falú, romlatag, gazdátlan viskó. Mindjárt 

meg is szálltak egyet, kitakarították belőle a csörmeléket, azután Pongó bátya 

segítségével szalmát kerítettek valahonnét, és meglett a szállás. Csak épp hogy a 

csillagos ég volt a házfedelük, némely pókháló az ablaküvegük, s egy ócska szűr 

az ajtajuk, amely kellékek nem a legalkalmasabbak eső és szél ellen. 

De mind e nyomorúság csupán rövid ideig tartott. Mert Dani már másnap 

tanácsot ült a jándi kurucokkal. Azon pedig úgy határoztak, hogy az első 

vasárnap megkezdik a ház tatarozását. I tétköznap ugyanis nem volt ilyesmire 

érkezésük, mert Pongó bátya közbenjárásával már másnap elszegődtek 

szőlőkapálásra és szüretelésre. 

Vasárnap azután, ugyancsak az öreg segítségével szekeret vettek kölcsönbe, 

és Dani beosztotta embereit: négyen elmentek csörmőt, gallyat szedni, négyen 

pedig fejszével és fűrésszel a közeli berkekbe indultak ajtónak alkalmas fáért. A 

Rákóczi-ládikát gondosan elásták a kunyhó sarkába, s Pongó bátya vállalta, hogy 

vigyázza az ott hagyott holmijukat. 

Harmadik vasárnapra elkészült a tető és az ajtó. De még az ablak is. Mert a 

keskenyke résre, aminők akkoron az ily zsellérviskókon ablakul szolgáltak, 

máriaüveget szereztek. 

A későbbi vasárnapokon azután egyéb hasznos dolgokat csinállak. Nyolc 

ilyen legény sokféléhez ért, ha a szükség rászorítja. Így például Taris Bence, aki 

jó ideig szolgált Lopiknál, a jándi kovácsnál, s a kovácsmesterség számos 

csínját-bínját el is leste tőle, drótból többféle horgot csinált, hogy halászni 

tudjanak, ha folyó mellé kerülnek. Mások csapdákat készítettek az erdőn, mert az 

ehető vadat sem vetették meg. 

– Puskát kéne szerezni – sóhajtotta Dani. – Vadászhatnánk fácánra, fajdra, 

nyúlra, de még vadkanra is! Nem lenne gondunk eleségre… 

– De hát nincs gondunk rá – csodálkozott Máté. – Megkapjuk a 

mindennapit… 

– Most nincs, amíg itt vagyunk – felelte Dani. – De szüret után csak a 

napszámoskeresményünket s a magunkkal hozott kevéske forintokat esszük majd 

meg! Hamar kifogyunk belőle. S a mostani nyomorúságban nemigen akad olyan 

ház, ahol szívesen vendégelnének meg nyolc vándort egyszerre! Mert nincs is 

szegényeknek miből… 

– Ez bizony igaz – hagyták helyben a fiúk. 

– Hát hogyan él az a sok bujdosó? – kérdezte Miska. 

– Azt elmulasztottuk megkérdezni Bige Györgytől – restelkedett Dani. – 

Gondolom, olykor vadból élhet… 

– Puskát? – merengett el Máté. – Miképp is szerezhetnénk mi puskát? 



– Lőhetnénk vadlibát, vadrucát, őzet – ábrándozott Bocsor Gazsi. 

– Szereznénk csak akármilyen ócskát – mondta Taris Bence. – Megjavítanám 

én! 

– De a puskához golyó is kell! 

– Azt megcsinálnám, ha minden hozzávaló meglenne. 

– De puskát nem tudsz csinálni. Azt szerezni kell – legyintett Miska. 

– Honnan lehet azt szerezni? – kérdezték többen is. 

– Csakis némettől, nemesúrtól vagy labanctól – vélte Dani. – Mégpedig holmi 

kurta mordályt vagy lovaskarabélyt, amit a guba alá tudunk rejteni, mert nyíltan 

nem hordhatjuk… 

– Tán azt hiszitek, hogy nemesúr vagy labanc jószerével ideadja? – kérdezte 

Juhos Kelemen. 

– Az ám, ha bolond volna – nevetett Szántó Jani. 

– Nem is azt gondolom – rázta meg a fejét Dani. – Hanem azt, hogy el kellene 

venni tőle! 

– Elvenni? – álmélkodtak valamennyien. – Némettől vagy akár más 

fegyverestől a fegyverét? De hát miképpen lehetséges az ilyesmi? 

– Hát ezen gondolkozom éppen – felelte Dani. – S úgy látom, hogy amíg egy 

helyben vagyunk, meg sem próbálhatunk effélét. Mert ha megpróbáljuk valaha, 

akár sikerül, akár nem, bizony kereket kell oldanunk utána… 

– Effélével csak oly helyütt próbálkozhatunk, ahol annak előtte nem ismertek 

bennünket. Másként hamarosan kézre kerítenek! – vélte Miska. 

– Okosan mondod ismerte el Dani és Máté egyszerre. Miska elpirult a 

dicsérettől. 

– Úgy vélem, aligha eszünk foglyot vagy nyulat, ha ilyen körülményes puskát 

szerezni! – búsult el Bocsor Gazsi. 

– Pedig lám, én nemcsak a vadra gondoltam hasznosnak a puskát – vallotta 

meg Dani. – Hanem előbb-utóbb egyébre is… 

– Mire? 

– A német ellen. 

– A német ellen? 

– Úgy bizony. Mert meglátjátok, eljő az idő, hogy szükségünk leszen 

fegyverre… 

De hogy mily hamar jön el az az idő, arra maga sem gondolt ekkor. 

 

 

27. 

 

 



Szüret végeztéig tartotta őket az uradalmi tiszttartó. Akkor kifogytak a 

munkából, hát odaadta a járandóságukat, s a jándi kurucok tanácsot ültek, hogy 

döntsenek a továbbiak felől. 

Java részük nyomban indulni akart Munkácsra, Tarkóhoz. 

– Hamarosan indulunk – mondta Dani. – De némi dolgunk még van itten… 

– Mi dolgunk? – csodálkoztak rá a fiúk, mire Dani előadta: 

– Négy is!… Ismeritek itt szemben az öregszülét, aki a kisunokájával lakik. 

Annak a fiát és menyét a németek verték agyon. A házuk zsúpfedelét olyannyira 

megrontotta az idő, hogy a minapi vihar után úgy nézem, még egy ilyen 

szélvész, és télire tető nélkül maradnak szegények. Amott lentebb pedig egy 

öregember lakik a nagyfiával, akinek a csontját törték össze a zsoldosok a 

fölkeléskor, azóta is mozdulatlanul fekszik. Azoknak a házán nincsen ajtó. És 

lenn a Nagy utcán még két házat tudok, amelyikben a Szalontayhoz szegődött 

kurucok agg szülei és kis cselédkéi laknak, azok a házak sem bírnak el még egy 

telet. Mindezt nekünk kell rendbe hoznunk. Mert az ilyesmi is kuruc dolog… 

– Ha kuruc dolog, akkor végezzük el – járult hozzá Máté. 

S gondolható, mily nagy volt az öreg paraszt anyóka meglepetése, amikor 

megrakott szekér állt meg a viskója előtt, és nyolc legény, se szó, se beszéd, 

nekilátott a ház födelének, eltakarította a csörmőt, és kipótolta, meg is korcolta 

friss náddal. És sokáig tamáskodott benne, hogy ingyen csinálják a fiúk, egyre 

azt hajtogatta: 

– De hát én semmit sem tudok adni érette… 

Igazában csak akkor hitte el, hogy nem is kívánnak érte semmit, amikor 

dolguk végeztével a fiúk odábbálltak. 

Hasonlómód jártak a másik három házzal is. A szerencsétlenek hálálkodását 

alig győzték hallgatni. Mert abban a nyomorúságos időben bizony annyi volt a 

szegénység baja, hogy nemigen törődött senki a másik nehézségével. Ritka volt a 

jótétemény, hiányzott hozzá a gyöngéd szív és az erős kar. 

Ezután a jándi kurucok úgy határoztak, hogy Dani és Miska kedvéért 

elmennek Mádra és Tarcalra, majd pedig a Tisza északi mentén felvándorolnak a 

folyó szögletéig, s onnan tovább Munkácsra, Tarkó Gedeonhoz. 

Pongó bátya ideje is akkor telt be, amikor az övék, s a fiúkkal együtt 

szándékolt hazaindulni Mádra. De mert azok még ott maradtak az árvák viskóit 

tatarozgatni, elhagyta őket, és a négy másik mádi öreggel ment haza. 

– Három-négy nap alatt végzünk itt – mondta néki Dani a búcsúzásnál –, s 

utána Mádon találkozunk. 

Negyednap hajnalán a fiúk is elindultak. Vidám kedvvel meneteltek a 

rozsdabarna ősz fanyar-édes illatában, a megszelídült nap sugarai alatt. Csak 

Dani és Miska volt hallgatag, mindkettejük szorongást érzett a szívében a 

gondolatra, hogy nemsokára megpillantják szülőföldjüket, s a házat, amelyben 

gyermekkorukat élték. Vajon milyen most Mád? – gondolta elfogódottan Dani. – 



Vajon milyen most Tarcal? – gondolta ugyanúgy Miska. S mintha csak egy-két 

hete múlt volna, oly tisztán látta maga előtt Kolompos Ilonkát, fogócskázás 

közben szökdécselve a réten, hol a jószágot őrizték. Szőke haja úgy lobogott 

futtában, akár aranyfüstből szőtt zászló. Ez a pókhálókönnyűnek látszó, puhán 

libegő haj mindig valami furcsa gerjedelmet ébresztett benne, amit még enmaga 

előtt is restellt: szeretett volna beleharapni. Annak olyan íze lehet – gondolta 

akkoron –, mint ama finom szálú, habsúlyú, rózsaszín édességnek, melynek 

készítését a töröktől tanulták el némely déli vándormézesek, akik a vásárokon 

szokták azt árusítani. 

Így mentek az úton, s a jándi hat oly vidáman dalolt, hogy föl sem tűnt Dani 

és Miska hallgatagsága. Még messze voltak a déltől, amikor nagy távolságban 

egy torony vált ki a láthatár kékjéből. Mire Dani felkiáltott: 

– Amott ni! Nézzétek csak! Az ott Mád! 

S a hangja büszkén csengett, mintha ki tudja, milyen csudát mutatna a 

fiúknak. 

Majdnem ugyane pillanatban egy kis pont vált ki az út távolban kanyargó 

pántlikáján, s oly gyorsan közeledett, hogy könnyű volt kitalálni, csakis ló lehet 

az. Perc múltán az embert is kivehették a hátán, újabb perccel utóbb pedig már 

amaz is észrevehette őket, mert hevesen integetni kezdett feléjük. 

További kis idő elteltével Dani ismét felkiáltott: 

– Hiszen ez Pongó bátyó!  

És rosszat sejtve hozzátette: 

– Álljunk meg, fiúk! 

Közelükbe érve, Pongó megfékezte vágtató lovát, s a fiúk lesegítették róla a 

lihegő öreget. 

– Gyorsan… gyorsan be a bozótba! – zihálta Pongó bátya. Azon az 

útszakaszon, ahol éppen álltak, sűrű pagony húzódott fel a domboldalon. 

– De hát mi történt? 

– Csak annyi, hogy az a kettő újfent megjött Mádra, s kérdezősködni kezdett, 

hogy nem tud-é valaki felőletek. S arra egy gyerkőc, akinek apja velünk 

dolgozott Tállyán, kikottyantotta, amit attól hallott, hogy nyolc tiszaháti legény 

van ott. Magam is óda oldalogtam fülelni, így meghallottam. Ugyanakkor 

poroszkált be a községbe egy vasas német őrjárat, s a kettő közül az egyik, az a 

sebhelyes homlokú mindgyárást trafikálni kezdett a parancsnokukkal, hogy 

jönnének velük, veszedelmes rebelliseket foghatnak Tállyán. A német rá is állt, 

csak éppen arra kívánt időt, hogy emberei megetessék a lovaikat. Nosza, erre én 

se szó, se beszéd, elkötöttem a szomszédom csikaját, s uzsgyi neki, hogy 

megelőzzem őket. De jó, hogy már itt leltelek benneteket, mert ha csak Tállyán 

érlek, már aligha tudtatok volna nyomtalanul elillanni előlük… 

A fiúk hálálkodva ölelgették az öreget. 



– Nincs most idő erre! – rázta le őket Pongó bátya. – Lapuljatok meg, magam 

pedig továbbmegyek lassacskán, mert nem rejtőzhetem itt el, észrevehetnék az 

úton az idetérő patkónyomokat. Aztán ha majd elmentek mellettem, visszatérek 

hozzátok… 

Azzal felkapaszkodott a csikóra, és folytatta útját, de már csak lépésben. 

A fiúk meg jó mélyen bebújtak a csalitosba, és lehasaltak, hogy a színük se 

látszott, ők azonban szemmel tarthatták az út jókora szakaszát. 

– Kinek-kinek keze ügyében legyen a furkósa, fokosa, fejszéje! – rendelkezett 

Dani. – Mert ha úgy fordulna, nem adjuk meg magunkat, hanem utolsó leheletig 

helytállunk! Ezt jól jegyezze meg mindenki! 

Ideje is volt a rejtekezésnek, mert az útfordulónál, ameddig a bokrok mögül 

elláthattak, rövidesen feltűntek a lovasok. Csöndes, egyenletes ügetéssel 

közeledtek, csak kettő nyargalt az élen gyorsabban, mint akiknek sürgősebb a 

dolguk, s a példájukkal nógatják a többit. Toportyán és Zobor Nagy volt az a 

kettő – ismertek reájuk a fiúk. Zobor Nagy is fel volt már fegyverkezve. 

Mordállyal, szablyával meg azzal a bronzhüvelyes, fél rőf hosszú dákossal, mely 

azelőtt az ágya mellett függött a falon. 

A fiúk jó darabon követhették tekintetükkel a társaságot. Látták, mint érik utol 

Pongót, s mint húz rá mellette elnyargaltában az egyik német a 

lovaglóvesszejével, csak úgy kedvtelésből, minden ok nélkül, csupán, hogy 

megmutassa: ha lovon ül is, attól még nem nézik többnek, mint büdös, 

parasztnak. Egy másik pedig a csikó véknyát csapta meg a vesszejével, hogy az 

felágaskodott, és futásnak eredt, amin a németek akkorát röhögtek, hogy a fiúkig 

elhallatszott. No, Pongónak mindjárt meg is volt az ürügye, hogy letérjen az útról 

a mezőre, és visszafele nyargaljon, mint aki megijedt. Nehány perc múlva a 

fiúkhoz ért. Az üldözők addigra eltűntek egy dombos kanyarulatnál. 

No, ekként vígan folytathatjuk utunkat – nevetett fel a fiúk nehánya. 

– Nem ajánlanám! – intette őket Pongó bátya. – Mert úgy számoltam, csak 

nyolc német jött el a két labanccal. Tehát legalább ugyanennyi Mádon maradt. 

Egyenesen a karjukba futnátok! 

– Azonfelül – tette hozzá Dani – Zobor Nagyék nyargalvást nem egészen egy 

óra alatt Tállyára érnek. Ott, ha kérdezősködnek, csakhamar meghallják, hogy 

Mádra indultunk. A ravasz Toportyán pedig egykettőre kitalálja, hogy az úton 

bújtunk meg előlük, s tán azt is, hogy Pongó bátya figyelmeztetett bennünket. 

Hát legott visszafordulnak Mádra… 

– Egészen bizonyos – vélte Máté is. 

– A legjobb, ha tüstént másfele tértek! – tanácsolta az öreg. 

– Még Pongó bátya kerül bajba miattunk – aggodalmaskodott Dani. 

– Engem ne féltsetek – legyintett az öreg. – Ha keresnek, olyan parasztot 

keresnek, akinek lova vagyon. Nekem nincs, ezt pedig rögvest visszakötöm oda, 

ahonnét elvettem. A gazdája régi komám, nem neheztel meg érte. Én aztán 



elbúvok, míg e gazok ott lábatlankodnak a faluban. Egy ember könnyebben 

rejtezik el, mint nyolc… 

– Akkor hát Tarcalra sem megyünk? – szontyolodott el Miska. 

– Majd máskor – felelte Dani, s vigasztalólag megveregette pajtása hátát. 

– S most hová? – kérdezték a fiúk. 

– Fel Munkácsra! – kiáltotta Dani, és hálálkodva ölelte meg Pongó bátyót.  

A többiek követték példáját. 

– Mit hálálkodtok, ebadta kölykei! – restelkedett az öreg. – Tán úgy hiszitek, 

miattatok tettem? Dehogyis! Hanem az országért meg a szegénynépért! Mert azt 

már látom, hogy jó kurucokká váltok idővel… 

S felkapaszkodott a nyeregbe. 

– Megálljon csak, bátyó! – tartóztatta Dani. – Megtenne még egy szívességet? 

– Mondjad! 

– Hazanyargaltában kitűzne egy levelet a falu előtt az első fára? 

– No, azt még igen. 

Mire Dani papirost és fekete krétát kerített elő az iszákjából, Mindannyian 

körülállták. 

 

 

„Zobor Nagy és Toportyán nemzetes uraknak! – írta Dani. 

– Igen csudáljuk, hogy kelmedék illendő köszöntés nélkül mentek el 

mellettünk, mikoron mi idejövet s kelmedék Tállyára menet találkoztunk. Úgy 

lehet, kelmedék annyira megszerették egymást, hogy meg se látnak másokat, még 

ha nyolcan vannak is azok. Ám ha jóvá akarják tenni az illedelmetlenségüket, 

még utolérhetnek bennünket Tarcalon. Csak igen siessenek, mert két napnál 

tovább nem várunk! Kelmedéknek magukhoz illő jókat kívánnak a jándi kurucok: 

Dani, Miska, Máté, Gazsi, Bence, Jani, Kelemen, Jakab.” 

 

 

Miska, a jándi hat és Pongó bátya harsogó hahotájától kísérve hangosan 

olvasta Dani írását. 

Az öreg vetett véget a mulatságnak: átvette Danitól a papirost, és elnyargalt. 

De még messziről is látták, mint csóválja fejét a levélen derülvén. 

– Jól üli még a lovat az öreg! – nézett utána mosolyogva Dani. De mindjárt 

hozzá is tette: 

– Most pedig hajrá, előre! Három napig meg sem állunk… 

Avval a pagonyon átvágva keletnek fordultak. 

 

 

28. 



 

 

Csöndes permet szitált, amikor ötödnap elérték Munkácsot. A várat szürke 

októberi felleg lepte, szinte gőzölögni látszott, mintha azon füstölögne magában, 

mi is volt ő még nem egészen másfél évtizede. A Zrínyi Ilona hősiesen védett 

erőssége, amelyet csak árulással lehetett megvenni! S mivé lett azóta? A kétfejű 

sas egyik fészke, ahonnét egész vármegyét tartott szemmel: merészel-e mozdulni 

valaki?! A golyóverte kövek tán emlékeztek még a vitéz asszonyra, aki három 

esztendeig dacolt az ostromló túlerővel, s aki most valahol Törökországban, ki 

tudja, merre, tán Nikomédiában éli a száműzöttek reménytelen napjait. Fia, ki 

akkoron tizenkét évesen, szívében a német iránti gyűlölettel, ágyúgolyók 

süvítése közepett járt a bástyákon, most valahol Bécsben lebzsel, úgy lehet, a 

császár híveként, amivé a jezsuiták nevelték. Ha a köveknek szívük és szavuk 

volna, Munkács várának kövei fel-feljajdulnának álmukban a hosszú őszi 

éjszakákon. 

A vár alatt terült el a város, maga is sok helyütt romokban, elnéptelenedve, 

akár szerte a honban a helységek egyáltalán. Akik benne laktak, csöndesen, 

pisszenet nélkül éltek, mint minden oly helyütt, ahol közvetlenül a nyakukon 

ültek a császári zsoldosok. Akinek módjában állt, elment olyan vidékre, amerre 

ritkábban, látni németet. De a jobbágy, kivált a telkes, röghöz kötve lévén, nem 

mehetett el, hacsaknem földönfutó bujdoklónak. 

Tarkó Gedeont hamar megtalálták a fiúk. Nem messze lakott a város 

kapujától, egy eléggé tűrhető viskóban. A betegség némileg elfonnyasztotta, de 

azért a fiúk nyomban ráismertek. Annál nehezebben ő a fiúkra, ami nem is 

csoda, hiszen mindössze három napot töltött velük Jándon, s annak is immáron 

három esztendeje. De amikor Dani és Miska megmondta, hogy kicsodák, igen 

megörült nekik. 

– Elmesélte ám Bige György, miként szöktettétek meg annak a sehonnai 

Zobor Nagynak a házából! – nevetett reájuk elismerően. – Derék fiúk vagytok… 

– Nos hát éppen őt keressük, Bige György uramat. Azt mondta akkor, hogy 

idejön kendhez… 

– Itt is volt persze. Ki mástól tudnék a Zobor Nagy gazságáról és a ti 

derekasságtokról? Csakhogy azután el is ment innét… 

– Hová? 

– Hogy akkoriban hová ment, avval most nem sokra mennétek, ha tudnátok. 

Mert azóta már onnét is hétfele indulhatott… 

– Mégis, mit gondol kend, hol lelhetnénk rá? 

– Azt gondolom, vagy a Nyírségben, vagy a Szepességben, vagy a 

Csereháton, vagy a Hortobágyon, vagy a szatmári Bükkben, vagy a borsodi 

Bükkben, vagy a… 



– Elég, elég! – vágott a szavába Dani. – Kissé túl sokfele lehet ahhoz, hogy a 

nyomába induljunk… 

– Miért? Tán oly sürgős a dolgotok véle? 

– Eléggé… 

– S mi végre? 

Erre a fiúk körülülték az öreg kurucot, és Dani sorjában mindent elbeszélt 

neki. Tarkó nem győzött álmélkodni, s föl-fölkiáltott csodálkoztában, hallván a 

Toportyán felbukkanását Jándon, a Rákóczi-ládika elrejtését és kiásását, a Zobor 

Nagy pálfordulásának körülményeit, az asszony halálát, a fiúk szökését, a két 

gazember marakodását, majd egymásra találását meg a többi ámulatos históriát. 

Dani majd fél napig mesélt, fáradhatatlanul és okosan, akár valami kitanult deák. 

– Most pedig – mondta a történet végeztével – adjon tanácsot, hogy miként 

mehetnénk el kurucnak! 

– Hm – vakarta Tarkó a fejét. – Arra nézvést aligha tudok most tanácsot adni. 

Márpedig elég baj, hogy nem tudok, mert ti bizony kurucoknak valók vagytok, 

mégpedig java kurucoknak. Te meg, öcsém, egyenest vezérnek! Mert 

megmondhatom, ha nem bízod el magad, hogy jobbágyban ilyen jó fejűvel csak 

eggyel beszéltem mindeddig. Esze Tamásnak hívják azt… 

– Őt hol találhatnók? – kapott a szón Dani. 

– Bizony, ezt sem tudom megmondani… 

– Bige György beszélt felőle. Úgy mondá, hogy tarpai ez az Esze Tamás… 

– Az. De nem gondolnám, hogy Tarpán lenne most… 

– Meg nem is lenne okos dolog, ha most Tarpára mennénk – szólt közbe 

Miska. – Túl közel van Jándhoz! 

– Ez igaz – hagyták helyben valamennyien. 

– Hát akkor mi módon csapjunk fel kurucnak? – tépelődött Dani. 

– Hm – révedezett Tarkó Gedeon. – Azt beszélte egy Alföldről jött ember a 

nyáron, hogy Szalontay György visszalopakodott az országba… 

– Tyű, az áldóját! – kiáltottak fel a fiúk egyszerre. – Szalontay György?! 

– Ő. De persze csak egymaga, sereg nélkül… 

– S őreá hol találhatnánk? 

– Ki tudhatná azt? Csupán annyit tudok, ha igazat szólt az az emberfia, hogy 

itt bujdokol magyar földön. De hogy merre, hol?… 

Dani elszontyolodott, s véle a többiek is. 

– Márpedig mi mindenképp kurucnak akarunk menni – sóhajtotta. 

– Nincs most az országban semminő csapatos mozgolódás – sóhajtott fel 

Tarkó is. – Azazhogy… megálljatok csak! Nemrégiben jött meg egy idevalósi 

zsidóember lengyelföldről. Az beszélé, hogy valahol a gránicon, a Beszkidekben 

lappang holmi szabadcsapat… 

– Hol az az ember? 

– Legott idehívhatom, mert nem lakik messze – felelte Tarkó, s már indult is. 



Kisvártatva ösztövér, hosszú szakállú, kaftános férfival tért vissza. Az 

készségesen elmondott mindent, amit másoktól hallott, mert ő maga nem látott 

semmit, mint kiderült. Ez pedig annyi volt, hogy fenn a Keleti Beszkidekben, a 

Krajnákon, Virava és Nyágó nevű falvak között tanyázik valami szabadcsapat. 

De hogy kurucok-e azok, vagy mifélék, bizony nem tudja.  

A fiúknak azonban ennyi is elegendő volt.  

– Merre kell oda menni? – kérdezték mohón. 

– Hát csak egyenest észak fele, a Vihorláton túlig az Ung mentén. Azután 

meg kérdezősködjenek. Nem több az innét hatvan-nyolcvan mérföldnél, öt-hat 

nap alatt megteszik, de még hamarabb is megtennék, ha nem hegynek föl vinne 

az út… 

Az indulás időpontját harmadnapra tűzte ki Dani. De már másnap indulniuk 

kellett. Egy labanc nemesembernek feltűnt a Tarkó Gedeon nyolc vendége, és 

kerülgetni kezdte az öreg kuruc háza táját. Úgy lehet, hallott felőlük, vagy ha 

nem is, mindenesetre gyanúsnak találhatta a nyolc legényt. Hát nem akarták 

megvárni, míg tán felhívja reájuk a német figyelmét, hanem okosabbnak vélték 

még jókor odábbállni. 

 

 

29. 

 

 

Abból az öt-hat napból, amennyit a zsidó ember mondott, két hét lett, mert 

többször is elvétették az utat a Kárpátok rengetegeiben. 

Azonfelül a novemberi szél olykor úgy fújt ellenükben, hogy alig tudtak 

menni tőle. Szántó Jani és Juhos Kelemen már-már el is csüggedt, s azt kezdte 

hajtogatni, hogy nem november elején kell ilyen útnak nekivágni. De Dani 

leintette őket. 

– Aki nem akar velünk jönni, még visszatérhet! – mondta keményen. 

– Hogyisne! – felelte morcosan Kelemen. – Még hogy kettesben elszakadjunk 

tőletek, és beleszaladjunk farkasok torkába, vagy medvék karmai közé… 

Én még nem láttam a vándorlásunk alatt sem farkast, sem medvét – felelte 

Dani. 

– No, hát akkor fordulj csak meg! – vigyorodott el Máté. 

Dani, aki távolabb állt a többiektől, hirtelen megfordult. Mindnyájan arrafelé 

néztek, amerre Máté mutatott. Ott két törpefenyő között egy jókora mackó fülelte 

a vitát. 

Míg az első meghökkenés után némelyikük az ütőszerszámát emelte, Dani a 

háta mögé vette a magáét, és rátámaszkodott, szembenézve a medvével. 

– Adjon isten, medve néném! – mondta vidáman, miközben oldalvást Miskára 

kacsintott. – Tán biz azért tetszett idejönni, mert meghallotta, hogy Jani és 



Kelemen el akarnak válni tőlünk, hát kelmednek kedve szottyant örökbe fogadni 

őket? Szívesen odaadjuk a két fiút, ha cserébe viszont két bocsát nekünk adja. 

Mert azok bizonnyal nem ijednek meg az első havasi szellőtől. Nézze csak meg 

őket, ne vegyen zsákbamacskát. Ez itten a Kelemen, ez meg a Jani… 

És a csüggedőkre mutatott. 

A medve két lábra állt, s mintha csakugyan végigmustrálta volna a két fiút. 

A többiek erre förgeteges hahotára fakadtak. Mire a medve – nem lehet tudni, 

vajon azért-e, mert a kacagás sértette, vagy pedig egyenesen amiatt, mert nem 

becsülte Janit és Kelement a maga két bocsával egyenértékűnek – megfordult, és 

eltűnt a lombok között. 

– No lám, nem kelletek neki! – mondta hamiskás sajnálkozással Dani. – 

Márpedig így nem tudom, mi legyen véletek… 

Se vége, se hossza nem volt a nevetésnek a két megszégyenített rovására. 

Szinte elfeledkeztek a harapós szélről: egész nap derültek a fiúk, s ugyanaddig 

dohogott a két kárvallott. Még másnap és későbben is, valahányszor eszükbe 

jutott a jelenet, harsány nevetésbe törtek ki. Idővel Máté ki is színezte a 

történetet azzal, hogy a mackó válaszolt is valami fitymálót Dani csereajánlatára. 

Pedig másnap komoly, majdhogy balszerencsés kimenetelű kalandjuk adódott 

egy másik medvével. Ez csaknem kétakkora volt, mint az első, s egy bozóton 

áthatolva, az élen haladó Dani hajszál híján beléje ütközött. A medve úgy hitte, 

meg akarja támadni, hát nekirontott. Daninak az volt a szerencséje, hogy a lejtős 

ösvény harmatos avarján megcsúszott és elvágódott, másként nem kerülte volna 

ki az arca felé harapó vadállatot. 

A fiúkban elhűlt a vér. De szerencsére csak egy szempillantásig. Mert utána a 

legközelebb haladó három: Miska, Máté és Jakab egymás után ugrott Dani és a 

medve közé. Miska fütyköse és a medve mancsa egyszerre sújtott. A medve 

bizonyult erősebbnek, mert Miska is elterült. De majd ugyanekkor Máté, két 

kézre fogván a fejszéjét, akkorát suhintott az állat homlokára, hogy behasította a 

koponyáját. 

Miskát a vállán érte a medve mancsa, így inkább a gubája sínylette meg. De 

azért napokig fájlalta a csontját. Úgy kárpótolták magukat, hogy pompás lakomát 

csaptak a pórul járt mackóból. Amúgy is már napok óta nem ettek rendesen. 

Egy tisztásra hurcolták a jókora állatot. Miska, Gazsi, Kelemen ós Jakab 

rőzsét gyűjtött, Dani tüzet gyújtott, és nyársakat faragott, Máté pedig Jani és 

Bence segítségével megnyúzta és felaprította a mackót, melynek kivált a talpa és 

a lapockája igen ízes falat. Akkora máglyát raktak, hogy két ökröt is 

megsüthettek volna rajt – persze, nem csupán a mackó kedvéért, hanem mert ott 

akartak éjszakázni a tisztáson. Márpedig a novemberi Beszkidek éji hidegét még 

a legnagyobb tűz mellett sem gyerekjáték elviselni. 

Ez a messze világító, nagy tűz hozta reájuk a… no de majd elválik, hogy a 

szerencsét-e vagy a veszedelmet. 



Mert alighogy végeztek a kiadós lakomával, egyszerre csak minden oldalon 

megreccsent körülöttük a bozót, s mielőtt észbe kaphattak volna, vagy húsz 

előreszegzett puskacső meredt reájuk. 

– Senki ne mozduljon! – hallatszott egymás után három nyelven is. S már 

rájuk is törtek a fegyveresek, azazhogy csak reájuk törtek volna, de egy 

parancsoló hang félúton megállította őket. 

Zömök, púpos alak volt a kiáltó, aki kiválva a körfalat álló marcona 

fegyveresek sorából, a felugráló fiúk elé lépett. Külseje után nem lehetett 

megállapítani, hogy miféle, míg a többiek vegyest mindegyik kárpáti nációra 

fajzottak. 

A púpos, aki nyomoréksága ellenére is rettentően erős embernek látszott, 

körüljárta a fiúkat, elöl-hátul jól megnézte őket, s mintegy magyarázólag három 

szót mondott a társai felé:  

– Magyarok… Parasztok… Gyerekek… 

S intett, hogy eresszék le a puskákat.  

– Mit kerestek erre? – kérdezte azután a fiúktól, s a hangja éppenséggel nem 

csengett barátságtalanul. 

– Tán kelmedék a Krajnákon tanyázó szabadcsapat? – kérdezte Dani. 

A púpos meghökkent. De azután erősen belenézett Dani ártatlan nyílt 

tekintetébe, s némileg megnyugodva felelte: 

– S ha mink volnánk? 

– Akkor – felelte Dani némi tétovázás után –, akkor be szeretnénk állni 

kelmedékhez… 

A nyomorék meglepetten mérte végig Danit, majd egyenként valamennyiüket. 

Azután jóízűen felnevetett.  

– No, az jó lesz! – mondta, s alig tudta abbahagyni a nevetést. Amikor végre 

sikerült néki, így folytatta szavát: 

– Hát akkor szedjétek fel a sátorfátokat, és indulás! A fiúk felcihelődtek. 

Miska kissé furán érezte magát. Ahogy körülszemlélt az emberek arcán, úgy 

találta, hogy vonásaik valahogy másféle indulatokról tanúskodnak, mint a Bige 

György, a Tarkó Gedeon vagy a Majos István tekintete. Menet közben meg is 

kérdezte az egyik fegyverest: 

– Kurucok kendtek? 

De az valami idegen nyelven mordult egy nem túl barátságosat, mire Miska 

meggyorsította lépteit, hogy Dani és Máté közé kerüljön. 

– Halljátok-é! – súgta oda nekik. – Én úgy nézem, aligha kurucok ezek… 

– Magam is úgy vélem – felelte Dani. – Vagy ha mégis azok, hát elég furcsa 

kurucok. No de majd elválik, most már lássuk csak, mi lesz! 

Vagy negyedórai kapaszkodás után hatalmas völgybe lejtettek, melynek 

távolabbi szélén kis falvacska húzódott, a közelebbin pedig három jókora épület. 

A csillagok éppen kibukkantak az égre, s odalenn is tüzek gyulladtak. 



A fegyveresek a három hodály felé vezették őket. Bizony elég kietlen érzést 

keltett a fiúkban, hogy egész úton szót sem szóltak hozzájuk, csak úgy mentek 

körülöttük, akárha foglyokat kísérnének. 

A púpos látszott még a legbarátságosabbnak közöttük. Dani meg is kísérelte, 

hogy szóra bírja. 

– Miféle falu az ott? – kérdezte tőle. 

– Virava – felelte némi meggondolás után.  

– S e tanya? 

– Ez a mi tanyánk. 

De mindjárt el is tágult Dani mellől, nyilván, hogy ne faggathassa tovább. 

A hodályok körül eleven nyüzsgést találtak. Egész ökör sült ott a tűz fölött, 

kondérokban jó szagú levesek gőzölögtek, s vagy hatvan ember fordult ki-be az 

ajtókon. 

A fegyveresek a három hodály egyikébe terelték a fiúkat. Ott valami díszes 

kereveten, amely sehogy sem illett a vályogfalak közé, nagy, kövér, fekete 

szakállú ember ült. Előtte pompás, faragott asztal állott, rajt ezüst gyertyatartó 

tizenkét lobogó gyertyával. 

Miska egy cigányképű fegyveres mellé sodródott, attól kérdezte meg 

suttogva: 

– Ez kicsoda? 

– Petya, a vezér – felelte büszkén a kérdezett. 

Hát ez elé sorakoztatta fel nyolcukat a púpos, és lengyelül jelentett neki egy jó 

hosszú sort, melynek végén a kövér szemügyre vette őket. 

– Honnan jöttetek? – kérdezte magyarul, miután befejezte a szemrevételezést. 

– Munkácsról – felelte Dani. 

– Ki küldött benneteket? 

– Senki. 

– Hallod-e! Ne köntörfalazz, mert jaj nektek, ha hazudsz! 

– Nem szoktam hazudni! – felelte önérzetesen Dani.  

Ez a kemény hang láthatóan tetszett Petyának. 

– Minek jöttetek? 

– Kurucok akarunk lenni. 

– Kurucok? – csodálkozott el a vezér. 

– Azok! S úgy hallottuk Munkácson, hogy idefönn a Krajnákon, Nyágó és 

Virava között él egy szabadcsapat, amely… 

– Hát Munkácson tudnak erről? – vágott a szavába kissé nyugtalanul Petya. 

– Egy ottani zsidóember beszélte, aki mostanában tért vissza 

Lengyelországból… 

Petya arcán nem lehetett látni, vajon megnyugtatta-e ez a felvilágosítás. 

Most Dani vette át a kérdező szerepét: 

– Kurucok kelmedék?  



A vezér egy pillanatig hallgatott, azután elnevette magát: 

– Mondhatsz annak is bennünket, ha úgy tartja kedved. Mindenesetre 

beállhattok a csapatomba, mert kedvelem az ifjúságot. De mára elég a szóból. 

Jelöld ki a helyüket, Urga – fordult a púposhoz –, és adass nekik vacsorát! 

Urga a hodály túlsó végébe vezette őket. Amikor kijelölte szalmafekhelyüket 

egy szögletben, így szólt: 

– Aki a vezér engedelme nélkül próbál meg elmenni a táborból, az az életével 

játszik. Ezt jól véssétek elmétekbe! 

Avval magukra hagyta őket. 

– Hová kerültünk voltaképp? – kérdezte megszeppenten Kelemen. 

– Alighanem azon még bőven lesz időnk gondolkozni – vélte Máté. – 

Egyelőre örüljünk annak, hogy fedél van a fejünk fölött, és szalma az oldalunk 

alatt. Mert az sem kutya, ha az ember nyolc napig a szabad ég alatt hált a 

Kárpátokban, méghozzá novemberben… 

Ebben valamennyien egyetértettek.  

Dani Jakabhoz fordult: 

– No, most vedd elő a lengyel tudományodat! Nyitva legyen a füled, s ami 

fontosat hallasz, tüstént mondd el ám! 

Mert egyedül Jakab értett közülük lengyelül, mivelhogy az anyja polyák leány 

volt. 

Mielőtt elaludtak, Miska odasúgta Daninak: 

– Hallod-é! A Rákóczi-ládika… 

– Úgy nézem, amiatt nemigen kell aggódnunk – súgta vissza Dani. – Amilyen 

ágrólszakadt pórok vagyunk, ezeknek álmukban sem jut eszükbe, hogy holmi 

nyomorult motyónál egyéb is akadhat valamelyikünk iszákjában. Még hogy 

ekkora értéket gyanítanának… 

Miska mindenesetre jól a feje alá igazította iszákját, amiben semmi feltűnő 

nem volt, hiszen mindannyian a motyójukat használták fejpárnának. 

 

 

30. 

 

 

A fiúkat a jó meleg hodályban s a puha szalmán hamarosan elnyomta az álom. 

Csak az egymás mellett fekvő Dani és Miska nyitotta ki időnként a szemét, 

éberen figyelve, mi történik körülöttük. 

Persze, mert ők ketten alig ittak a borból, melyet a vacsoránál töltögettek. 

Az embereknek csak egy része – Dani megszámolta őket: harmincnyolc fő – 

aludt velük ebben az épületben. A többiek, miután jócskán leitták magukat, 

átmentek éjszakára a másik két hodályba. 



Vegyes társaság volt itt együtt, mint az a szavukból s némelyüknek a 

viseletéből is kitűnt. Magyarok, lengyelek, ruszinok, szlovákok, még cigányok 

is. Később kiderült, hogy két török, két német, egy tatár, sőt egy olasz is van 

köztük. Utóbbiak mind katonaszökevények, akik valami rossztett miatt 

menekültek el a csapatuktól. 

Vacsora után vagy tucat cigánylány is bejött az emberekhez, daloltak, 

prézsmitáltak, perpatvarkodtak egy ideig, azután eltakarodlak. 

A hodály közepén nagy téglakemence emelkedett, annak a kéménye is éppen 

középen nyúlt ki a tetőn. Ajtaja kettő volt az épületnek, ablaka nyolc, de olyan 

szűkek, hogy nappal is csak félhomály derengett bévül. 

Mintha csupán lőréseknek szánták volna ezeket az ablakokat, támadás esetére. 

A fiúk az egyik szögletbe kerültek, egymás mellé a falhoz. A hodály túlsó 

végét deszkából összerótt falazat különítette el, az volt a vezér, Petya szállása. 

A következő nap megismerkedtek a másik két hodállyal is. Azok egyike – a 

legnagyobb a három közül – óriási istálló volt, benne hatvan öszvér s majd 

ugyanannyi szarvasmarha. Itt is aludt tíz ember és kétannyi asszony, jobbára 

cigányok, sereg gyerekkel. A harmadik hodály tárház volt, tele gabonával, 

liszttel, hüvelyessel, füstölt húsokkal, lószerszámmal, nyereggel, patkóval, 

kocsikerékkel, rozsdás kardokkal, puskákkal, zsákokban álló töméntelen 

puskagolyóval, lőporral, dohánnyal és más hasznos holmival. Tizennyolc 

embernek, nyilván a tárház őrségének, itt volt á szállása. A három 

vályogépületen kívül pajta és csűr is volt a tanyán, rengeteg takarmánnyal, s 

aklok, ólak egész sora, tele birkával, kecskével, sertéssel, aprómarhával. Az 

egész beillett egy közepes uradalom jószágállományának. 

– Vajon ki úré ez a töméntelen jószág? – kérdezte Miska Danitól, miután 

mindent láttak. 

– Nem úré ez, hanem úgy gyanítom, rablóbandáé – felelte Dani. 

– Az áldóját! Miből gyanítod? 

– Abból, hogy ennyi jószághoz föld is kellene – magyarázta a jó szemű 

nagyfiú. – Az pedig itt a Kárpátokban nincsen, ha csak a sziklák moháját vagy a 

fenyveseket nem aratják. S aligha hiszem, hogy pénzért vásárolnák azt a 

mérhetetlen sok takarmányt, ami ennyi jószághoz szükséges. Mert ahhoz 

aranybányájuknak kéne lenni, amit nemigen hinnék. Azért gondolom, hogy 

inkább rabolhatják a jószágot, mint tenyésztik… 

– Igazad lehet… De hát akkor mit keresünk itt? 

– Majd elválik, hogy igazam van-e. S ha igen, bizony nem maradunk, még ha 

akárhogy is fenyegetnek. Persze, amíg nem tudunk bizonyosat, okosabb, ha a 

többiek előtt még hallgatunk. 

Harmadnapra havazni kezdett. Hát annyi havat, amennyi ott esett, egyikük 

sem látott eddig. Mintha az egész égboltozat a világnál is nagyobb egyetlen 

őserdő volna, s annak az irdatlan lombkoronája hullatná a hófehér leveleit 



szüntelen. Hullott, csak hullott a hó, szakadatlan s oly tömény sűrűen, hogy 

nehány lépésen túl nem láthatott el a szem: beleütközött, akár valami fehér falba. 

Egy hétig abba sem hagyta. Amikor végül is megunta, rőfnyi magasan állt 

mindenütt. 

A tanyán már első naptól lapátolták a havat, hogy a házak és pajták el ne 

torladjanak egymástól. Persze a fiúknak is részt kellett venniük a munkában. 

Olyan kemény hideget nem is ismertek az ideig, aminőt ott tapasztaltak. Hiába 

dolgoztak erősen, a kezük és a lábuk valamelyik ujját majd mindannyiuknak 

megmarta a fagy. 

Mire elállt a havazás, az embermagasságú hófalak közt húzódó folyosókból 

valóságos labirintust vágtak a tanyán. Ezután nekifogtak utat törni a kaptatón, fel 

az erdő felé, amerről a fiúkat a tanyára kísérték. Mert ha volt is odalenn 

felfűrészelt fájuk, egyre gondoskodniuk kellett újabbról, hogy ideje legyen 

kiszikkadnia. Három ilyen nagy épület fűtéséhez sok tüzelő kellett. Egy hétig 

eltartott, míg elérték az erdőt, további hétig, amíg ott is elhányták annyira a 

havat, hogy dolgozni tudjanak. Akkor azután fűrésszel, fejszével, szekercével 

nekiláttak a fáknak. Bizony itt sem adták ingyen a kenyeret! Téli favágás a 

Kárpátokban – kiadós vállalkozás annak, aki vágatja. Mert bizonyos lehet afelől, 

hogy a favágók nem ülnek le henyélni, de még csak meg sem pihennek, ha 

ugyan nem akarnak megfagyni. 

A fiúknak mindennap fel kellett menniük az erdőre, de az emberekből csak 

tízen-tizenketten mentek vélük, azok is egyre váltakoztak. A kivágott fát 

öszvérekkel vontatták le a tanyára. Akármilyen nehéz volt egy-egy fatörzs, 

könnyen siklott a kemény havon. Odalenn következett azután a fűrészelés, 

aprítás. A fiúkat időnként erre a munkára parancsolták. Viszont jól tartották őket, 

aminthogy maguk is bőségesen ettek. Volt miből. Csak amennyit a saját 

szemükkel láttak: decemberben félszáz hízó nyújtá ki ormányát a havon, hogy 

tagjai a kéménybe kerüljenek. 

S ugyanolyan bőségesen ittak is. Sőt esténként az emberek többet is ittak a 

kelleténél, mialatt a lobogó szurokfáklyák világánál a cigányok nyirettyűikkel és 

tárogatóikkal muzsikáltak, a cigánylányok és asszonyok énekeltek, táncoltak. A 

nagy mulatozásnak majd minden este a részegek összeverekedése vetett véget. 

Ilyenkor Petya vagy a púpos teremtett rendet közöttük. A púpos Urga afféle 

alvezér volt, tőle és a vezértől iszonyúan féltek az emberek. Mindemellett 

nemegyszer vágtak bicskát egymásba, mi több, egy este az egyik török részeg 

fővel agyonlőtt egy cigányt. A törököt Petya azon nyomban agyonverette, amit a 

fiúk maguk közt igazságosnak ítéltek. Annál kevésbé azt, hogy a törököt s a 

cigányt – gyilkost és áldozatát – egyaránt a disznók vályújába vettette a vezér, 

miután holmijukat a törököt agyonverők között osztotta szét, mintegy fáradságuk 

jutalmául. 



Hát ilyen fura világba csöppentek a fiúk, s éppenséggel nem mondható, hogy 

vajmi jól érezték volna magukat. Kivált, hogy a napok hetekké s a hetek 

hónapokká növekedtek. Persze csakhamar latolgatni kezdték a szökés 

lehetőségeit, de minduntalan oda lyukadtak ki, hogy tavaszig még csak meg sem 

kísérelhetnek effélét. A rengeteg hó áthatolhatatlan akadályként fogta őket körül, 

azon naponta tán ha egyetlen mérföldet tudtak volna haladni. Ekként a biztos 

pusztulás várt volna reájuk: eltévedhettek, hiszen a hó az ösvényeket elrejtette; 

megfagyhattak, mihelyt először fáradnak el annyira, hogy ha csak öt percig is, 

pihenniük kell; utolérhetnék őket Petyáék, ami tán egyértelmű lenne azzal, hogy 

maguk is a disznók vályújába kerülnének, mint a meggyilkolt és gyilkosa. Még a 

télidőn oly sűrűn kóborló hegyi farkascsordák miatt aggodalmaskodtak 

legkevésbé, holott majd minden éjszaka felhangzott az üvöltésük, de még a 

tanyára is bemerészkedtek jó nehányszor, ahol persze annyi fegyveres ember 

között pórul jártak. 

Amikor ismét eleredt a hó, újfent lapátolniuk kellett. Utána megint favágás 

következett. Az emberek, akikkel együtt dolgoztak, szűkszavúak, bizalmatlanok 

voltak irányukban, javarészt csak a munkára vonatkozókat beszélték velük. 

Hiába kérdezgették tőlük, hogy mi végre élnek itt, honnét a rengeteg javuk-

jószáguk, mi a dolguk, ha a favágáson kívül mit sem csinálnak. Azok mindössze 

ennyit válaszoltak: – Tél van. Majd a tavasszal megtudjátok… Mintha parancsuk 

lett volna rá, hogy ne közösködjenek velük. Egyetlen kivétel akadt csak, de 

akkor már három hónapja éltek a tanyán, és tavasz fele jártak. Egy himlőhelyes 

arcú, szőrtelen ember, akit a társai Bozontnak neveztek, volt hozzájuk nagyobb 

bizalommal. 

– Egy nagyúr bandája vagyunk – felelte nékik suttogva, és sokatmondó 

kacsintással kísérte szavát. – Hogy mit csinálunk, azt hamarosan meglátjátok. 

Úgy lehet, már március végén, három-négy hét múlva, mert idén korábban indult 

meg az olvadás. De annyit azért megmondok, hogy nem kis dolog az, mert maga 

a lengyel király üzent miattunk a császárnak! A császár pedig két főispánnak is, 

a Barkóczy grófnak és a Bercsényi grófnak adott parancsot az ügyünkben… 

S látszott a himlőhelyes arcán, mily rettentően büszke arra, hogy hogy ily 

mérhetetlen nagy hatalmú urakat foglalkoztatnak a dolgaik. 

– Miféle ügyükben? – firtatta Dani. 

– Mondom, hogy azt majd meglátjátok! Hanem… annyit még elmondhatok, 

hogy hiába üzengetnek egymásnak ezek a hatalmas urak. Mert tévedésben 

leledznek! Semmit sem tudnak felőlünk, és abban a hiedelemben élnek, hogy 

amit csinálunk, azt nem is mi csináljuk, hanem a határ menti falvak ruszin 

jobbágysága… 

S e szónál úgy felhahotázott, hogy alig tudta abbahagyni. 



– Petya, a vezérünk – tette még hozzá azután – meg a nagyúr, kit imént 

említék, gondoskodnak arról, hogy a király, a császár és a gróf urak ebben a 

hiedelemben maradjanak… 

– Hm – köhintett Dani, aki egyre kevésbé tudott kiigazodni e 

felvilágosításokon –, aztán miféle az a nagyúr? 

Bozont egy pillanatig tétovázott. Majd még suttogóbbra fogta a szavát: 

– Egy herceg! Igazi herceg! Lengyel herceg… 

S ajkára szorított mutatóujjával titoktartásra intve Danit, eltávolodott tőle, 

mint aki máris többet mondott a kelleténél. 

Csak áprilisban értették meg a fiúk e szavak jelentését. 

Abban az esztendőben korán és hirtelen jött meg a tavasz. Még a kárpáti hó is 

elolvadt már március második felében, s patakokban zúdult le a hegyekből. A 

szapora olvadástól megáradt folyók az országban sok helyütt ki is öntöttek. 

Április első hetére a sár is megszikkadt némileg, mire a hegyi tanyán 

mozgolódás támadt. Lovasok indultak el kettesével-hármasával, s idegen lovasok 

érkeztek. A fiúk kíváncsian figyelték, mi készül, és Dani megbízta a lengyelül 

értő Jakabot, settenkedjék minél többet a vezér körül, hátha meghall valamit. S a 

hónap közepére, nem sokkal azután, hogy a banda emberei mind visszatértek, s 

az idegen lovasok elmentek, nehány ember kivételével az egész csapat 

készülődni kezdett. Dani kérdezősködésére még Bozont is csak ennyit válaszolt: 

– Holnap mindent megláttok és megtudtok! 

Aznap az emberek korán tértek nyugovóra, s vacsora után kevesebbet ittak a 

szokottnál. Viszont éjfélkor a fiúkat rúgásokkal költögették. 

– Héj, ti! Serkenjetek, és egykettőre fogjatok be a szekerekbe! 

A hodályt teljesen bevilágították a fáklyák, s olyan sürgés folyt, mint valami 

katonai táborban riadó idején. Az emberek mindannyija puskásan volt, és 

pálinkát nyakalt. Odakünn is sürögtek a fáklyások, nyergelték az öszvéreket, s 

egyikük a fiúkat vezényelte. Tíz szekérbe fogtak be, nyolcukra a fiúk egye-egye 

került kocsisnak. 

Amire valamennyien elkészültek, s ki-ki ott állott öszvére mellett, Urga 

kíséretében megjelent Petya, a vezér is, övében négy pisztollyal s oldalán két 

karddal. Ketten segítették föl a nyeregbe, mire keze egyetlen mozdulatával 

indulást vezényelt, és nyomban megnógatta öszvérét. Négy fáklyás lovagolt 

előtte az utat világítván, mögötte a csapat nyargalt, azok mögött a szekerek 

következtek. Éppen ellenkező irányba mentek, mint amerről a fiúk érkeztek 

novemberben a tanyára, s olyan hegyiutakat tudtak, hol a szekerekkel is elég 

tűrhetően lehetett közlekedni. 

– Hová megyünk? – kérdezősködtek a fiúk. 

– Majd meglátjátok! – felelték az emberek. 

Csak Dani tudta szóra bírni a véle lassanként megbarátkozó Bozontot. 

– Lengyel földre – felelte a himlőhelyes, de ennél többet ő sem mondott. 



Majd négyórai menetelés után, hajnal felé egy falu közelébe értek. Attól 

keletnek tértek, és eloltották a fáklyákat. Újabb fél óra után egy másik falu tűnt 

fel alattuk, mire Petya megállást vezényelt, és a legnagyobb csöndre intette 

csapatát. Így közelítették meg a falut, a szélétől mintegy ötszáz lépésnyire. 

Ott az emberek java része leszállt a nyeregből, és rajba állt. Petya, Urga s még 

vagy hatan nyeregben maradtak, valamint az a három, aki hátramaradt az 

öszvérek őrzésére, no meg tán a fiúk vigyázására is, mert azokat ugyancsak 

hátrahagyták, mindeniket a maga szekerén. A szekereket viszont szorosan 

egymás mögé félkörbe sorakoztatták, afféle elején nyitott karámokat 

hevenyészvén belőlük. 

Akkor Petya jelt adott, és beügetett a faluba. A többiek utána, de csakhamar 

előtte is, mert a gyalogosok fürgébbek voltak az öszvéreknél. Éktelen üvöltéssel 

rohanták meg a falut, mely fölött éppen kireggeledett az ég. Csakhamar 

puskalövések, üvöltések, sikongások verték fel a reggeli csöndet. 

A fiúk fülének nem voltak idegenek e hangok, sem szemüknek a későbbiek 

látványa. Tapasztaltak már hasonlót. Csakhogy akkor a német, a rác meg a 

labanc volt a támadó, s a magyar nép az, aki megszenvedte. Most azonban a 

lengyeleket támadták meg ezek a… De hát kik voltak ezek? 

Dani a homlokáig kivörösödve csapta le kezéből a gyeplőt, és leugrott a 

szekérről. Miska és Máté rosszat sejtve, azonmód a nyomába. 

Dani a legközelebb álló emberhez lépett. 

– Mi történik itt? – kérdezte dühtől remegő hangon. 

– Nem látod? – felelte foghegyről az ember. – Kifosztjuk a falut. 

– Kendtek tehát közönséges haramiák! – kiáltotta Dani, egyáltalán nem kérdő 

hangon. Arra a másik két őr is mindjárt ott termett: 

– Hát aztán? Tán rosszallani merészeled, görhes? 

Dani mozdulni készült, de hirtelen három puskacső meredt feléje. 

Ugyanabban a pillanatban jobbról Máté, balról Miska csimpaszkodott beléje, s 

úgy vonszolták vissza a szekerek mellé, melyekről az öt másik fiú is leugrott 

addigra. 

– Porrá zömöcskölöm a csontjaidat, hogy jajra sem jut időd! – kiáltott utánuk 

az egyik őr. – A tanyán majd betapasztjuk a szájadat! – tette hozzá egy másik. 

De nem folytatták, mert az első emberek rohanvást tértek vissza, batyukkal, 

zsákokkal megrakottan, amelyeket vállukról a szekerekre hányva, 

visszafordultak a faluba. Mások szarvasmarhákat, sertéseket, de leginkább 

birkákat és apró lábasjószágot tereltek a körbe állított szekerek közé. S 

azonközben szüntelen folyt a lövöldözés, lárma, melybe már a megtámadottak 

jajongása is vegyült. 

Ezúttal Miska bizonyult meggondoltabbnak. 

– Hallgass a jobbik eszedre! – csitította Danit a nyakába kapaszkodva. – Ezek 

a zsiványok egy pisszenet nélkül elveszítenek, s csak haszontalan halnál meg. 



Nem arra szövetkeztünk, hogy rablók kezétől pusztuljunk el. Más a mi 

szándékunk! 

– Tétlenül nézzük végig ezt a gazságot? – háborgott Dani a fogát vicsorítva. 

– Ha lekaszaboltatod magad itt helyben, kinek sem segítesz vele! érvelt 

Miska. – Majd ha elszöktünk, megjelentjük magyar földön, hogy ne az ártatlan 

ruszinokat zaklassák, hanem ezekre menjenek rá a főispán urak… 

Ez olyan bölcsen hangzott, hogy Dani abban a pillanatban megszelídült. Erre 

Miska azon nyomban az őrökhöz sietett. 

– Nincs eszénél a pajtásom – magyarázta buzgón. – Az éjjel, indulás előtt 

sokat nyakalt a pálinkából, holott nem szokta meg. A szesz szólt belőle imént… 

– Nincs most érkezésünk a szóra! – förmedt rá az ember. – Fuss, és segíts 

ideterelni azokat a birkákat! 

Hat ember puskaaggyal vagy kétszáz birkát terelt a rögtönzött karám felé. 

Nehány juhászkutya a falu határáig támadta az embereket, azokat puskával, 

késsel, szekercével némították el. Egész szénásszekér fordult ki a faluból, rúdján 

két bivallyal, azokkal az egyik rabló mindjárt meg is indult hazafelé. A többiek 

vállukon hozták a takarmányt és minden egyebet, ami kezük ügyébe akadt. 

Közben pillanatra sem szünetelt a lövöldözés, kiáltozás, sikongás. Végül is két 

házon egyszerre lobbantak fel a Daniék szemének oly jól ismert lángok. 

Alig fél óra hosszat tartott az egész. Ekkor a támadóknak mintegy fele 

visszarohant, sürgető kiáltásokkal indulásra hajszolták a szekereseket, maguk 

pedig öszvéreikre kapva, körülfogták a lábasjószágot, s fülsiketítő 

ostorpattogtatással útnak lódították az egész pereputtyot. 

Mikor már jócskán elkanyarodtak a falutól, a fiúk visszanéztek a határára. 

Akkor hátrált ott rendezett rajvonalban a banda másik fele. Velük szemben vagy 

ötvenlépésnyire fütykösökkel, szerszámokkal próbáltak közelíteni a falubeliek. 

De tehetetlenek voltak szegények, mert valahányszor merészebben közeledtek, 

Petya sortüzet vezényelt. Ekként végül is ott maradtak a falu szélén. 

Akkor a hátvéd is nyeregbe szállt, és csakhamar utolérte a karavánt. 

Az úton a banda nagy vigassággal, kiáltozva beszélte meg a jól sikerült 

kirándulást. Így tudták meg a fiúk, hogy egy emberük ott maradt: vasvillával 

szúrta hasba valamelyik lengyel paraszt, de viszonzásul egyesek szerint tízet 

öltek meg a falubeliekből. 

– No, hogy tetszett? – kérdezte diadalmasan Bozont, hogy öszvérével Dani 

szekere mellé került. – Láttad ezt a szervezettséget? Az mind a Petya nagy eszét 

dicséri, és akármelyik császári századnak becsületére válhatnék! 

Dani mogorván sunyta le fejét. De azután hirtelen meggondolta magát. 

– Derekas munka volt – mondta megvetően, a visszafojtott dühtől rekedt 

hangon. – S meg is értem, hogy a rablók mestersége: rablás. Csak egyet nem 

értek. Mi hasznuk vagyon kendteknek abból, hogy házakat is felgyújtottak? 



– Persze hogy nem érted, mert még zsenge az eszed – nevetett föl Bozont. – 

Ilyen szorosan összeépített faluban ez fölötte hasznos cselfogás. Mert a lakosság 

felét leköti az oltás, hogy porig ne égjen az egész falu, a másik fele pedig elveszti 

a fejét, és képtelen ellenállni vagy üldözni bennünket. Jól jegyezd meg ezt a 

tanítást, még hasznát veheted! 

S mint aki nagy bölcsességgel tett gazdagabbá egy ifjú embert, elégedetten 

odábbléptetett. 

A kaptatók s a rablott jószág miatt visszafele sokkal hosszabb ideig tartott az 

út. Alkonyatra hajlott az idő, amikor a banda megtért a tanyára. 

A lábasjószágot legott a karámokba terelték, a szekerek rakományát a 

tárházba hordták. 

A lakoma már készen várta az érkezőket. Olyan harsány mulatságot csaptak, 

hogy ekkorát még soha, mióta a fiúk köztük éltek. Késő este Urga papíron hozta 

be a számadást Petyának. Jakab, Dani utasításához híven ott sündörgött a vezér 

körül, így meghallotta, hogy háromszáz birkára, harmincöt szarvasmarhára, 

negyvenkét disznóra, százhetven egyéb lábasjószágra, temérdek takarmányra és 

holmira rúg a zsákmány. Petya elégedetlenül vakarta a fülét, keveslette az 

eredményt. 

Az a rabló, akivel Dani a falunál összecsapott, úgy lehet, szóvá tette a dolgot, 

mert másodnap azon vették észre magukat a fiúk, hogy gyanakvó tekintettel 

méregetik és szemmel tartják őket. Mi több, később az is megtörtént, hogy 

amikor ebédosztásnál együtt álltak mind a nyolcan, Urga háttal feléjük, mint aki 

nem hozzájuk beszél, emelt hangon ezt mondta az egyik banditának: 

– Aki egyszer közénk állt, az a mi emberünk. S ha szökni próbálna, megöljük! 

A fiúk tüstént megértették, hogy a figyelmeztetés nekik szól, s hogy az 

korántsem üres fenyegetőzés. Tehát az első alkalommal, midőn magukban 

maradtak, megtanácskozták, mitévők legyenek. Végül is kisütötték: egy ideig 

úgy kell viselkedniük, hogy a gyanút el-eloszlassák magukról, másként 

lehetetlenség megszökniük a zsiványtanyáról. Hát attól fogva derűs, elégedett 

képet mutattak, mint akiknek ínyükre van a betyárélet. Vígan tették a reájuk 

szabott munkát: segédkeztek a jószág ellátásában, szekerek javításában, a hótól 

és olvadástól megrongált tetők tatarozásában s más effélében. Persze azt nem 

tudták felmérni, mennyire sikerült eloszlatniuk vagy legalábbis csökkenteniük a 

feléjük sandító gyanút. Bozont és egy Hajdina nevű kivételével a banditák alig-

alig álltak szóba velük. 

A rablást követő hatodik nap délutánján öt állig fölfegyverzett lovas érkezett a 

tanyára. Egyikük fekete kendővel álcázta arcát úgy, hogy csak a szeme látszott 

ki, az sem túlságosan, mert boglárdíszes bársonysüvegét is mélyen a homlokába 

húzta. Ennek az öltözéke oly finom, drága kelmékből készült, s olyan ékes volt 

tetőtől talpig, hogy messziről meglátszott, csakis valami igen nagy úr lehet. 



Petya és Urga maguk igyekeztek elébe, hogy lesegítsék a lováról, minekutána 

mindketten mélyen meghajoltak előtte. Majd Urga intésére ki-ki szempillantás 

alatt elhagyta a vezér hodályát, ahová az előkelő vendég mindössze Petya és 

Urga kíséretében lépett be. Urga már odakünn papírlapot kotort elő a zsebéből – 

Jakab messziről ráismert, hogy a rablott javákról összeírt számadás az. A vendég 

kísérete ugyancsak kívül maradt a hodályon. 

A közlékeny Bozont, akinek barátságát Dani az utolsó napokban fokozottan 

szorgalmazta, a fiúkhoz oldalgott. 

– Láttad? – kérdezte büszkén Danitól. 

– Láttam. Ki ez? – vont vállat, közönyt színlelve a fiú. 

– Hát ő! A herceg! – suttogta a bandita. 

– Miféle herceg az, akinek el kell kendőznie az arcát? – kételkedett 

szándékosan Dani. 

– Jaj, de ügyefogyott vagy! Egy ilyen nagy úrról senkinek sem szabad tudnia, 

hogy… hm… hogy a mi fővezérünk! Ámbátor nemcsak a miénk, mert lengyel 

földön is van neki ilyen csapata… No, mondom, egyszóval senkinek sem szabad 

ismernie a személyét. Még nekünk sem! Ezért kendőzte el magát, mielőtt a 

tanyára ért… 

– Akkor honnan tudja kend, hogy kicsoda? Hogy herceg? 

– Még többet is tudok – hunyorított ismét a himlőhelyes. – A nevét is… 

– Nem hiszem én azt! – ingerelte Dani. 

– Nem-é? Hát ide figyelj! – állt kötélnek a bandita, s olyan halkra fogta a 

szavát, hogy alig lehetett érteni: 

– Lubomirszkij György herceg.  

– Aha… 

– Rettentően nagy úr! S tudod-é, miért jött? 

– Osztozkodni. 

– No, ezt eltaláltad. De a nyakamat rá, hogy azt már nem találod el, hol volt 

annak előtte. Mert én azt is tudom! 

– Hol? 

– Hát a faluban, amelyet megtámadtunk. Mert mindig ő mondja meg 

Petyának, hogy melyik falut rohanjuk meg, aztán ha már ott jártunk, ő hamarost 

a helyszínen terem, magára vállalja az üldözést, majd azzal tér vissza később a 

faluba, hogy magyarországi ruszin parasztok a tettesek, így ő nem tehet semmit, 

jelentsék a károsult földesurak és jobbágyok a lengyel királynak. A lengyel 

király aztán üzen a császárnak, s így múlnak a hónapok meg az évek – tette 

hozzá diadalmasan kuncogva. 

Mintegy órai ottidőzés után a herceg eltávozott a tanyáról. Petya és Urga 

ugyanoly hajlongva búcsúztak tőle, mint amiként fogadták, s a banditák 

tisztelettel álltak félre a lovasok útjából. 

– Hát nem vitte el a részét – adta a csalódottat Dani. 



– No, nem hittem volna, hogy ennyire mulya vagy – csóválta a fejét Bozont. – 

Csak nem gondolod tán, hogy ő maga hajtja el a jószágot! Majd érte jönnek az 

emberei, akik még hoznak is nekünk egyet-mást mindig, amire szükségünk 

vagyon… Különben ma este olyan tort látsz itt, amilyet még soha. A jól sikerült 

munkára isszuk ilyenkor az áldomást! Akkora eszem-iszomban lesz részetek, 

hogy rögvest felvidultok tőle, ami rátok is fér, mert igen elcsámporodott 

kedvetek vagyon, ahogy nézem… 

– Nem vidít az fel bennünket… 

– Micsoda? Hát ti nem szerettek enni-inni? 

– Azt nem mondom – legyintett Dani. – Hanem mi inkább… elmennénk 

innét… 

Csak amikor már kimondta, akkor kapott észbe, mily óvatlanság volt így 

beszélni a bandita előtt.  

Bozont olyannyira elámult, hogy alig lelt szóra. 

– Hát ti… ti nem találjátok köztünk jól magatokat? Mi bajotok itt? – kérdezte 

hitetlenkedve. 

Dani nem felelt. A bandita egy darabig fejét csóválta, majd hosszan a 

levegőbe révedezett. 

– Tudj' isten, tán igazatok lehet – mondta ezután vállat vonva.  

A fiúk nem tudták hová tenni a hirtelen kedélyváltozását. Tán egykori 

becsületes múltja jutott eszébe, ha ugyan volt ilyen valaha – vélte Dani. 

Amit a tor felől jósolt, az valóra vált. Nyomban a vendég távozása után négy 

kondért gyújtottak alá birkapaprikásnak, ökör került nyársra, malacok nyújták el 

ormányukat, apró lábasjószágok tucatjával lelték vesztüket. A fiúkat a 

hegyoldalba vágott pincékhez küldték, honnét akós hordókat gurítottak le a 

tanyára. Eközben történt, hogy kis időre magukban maradtak. 

– Halljátok! – súgta Dani siető szóval a fiúknak. – Ma éjszaka lefekvés és 

fáklyaoltás után mindenki bújjon a gubájába, és kösse föl a motyóját! Már elébb 

közel fekszünk az ajtóhoz, egészen Bozont mellé. Az lesz a jel, hogy megfogom 

Miskát, ő meg Mátét, Máté Gazsit és így tovább. Hang ne essék! Libasorban 

kúszunk az ajtóig. Ha Bozont felébredne, ne ijedjetek meg tőle. Hogyha nem 

adott fel máris iménti szavaimért, akkor úgy gondolom, felőle akár meg is 

szökhetünk… 

– És ha másvalaki vesz észre? – kérdezte Kelemen, de Dani már nem 

felelhetett erre, mert a banditák a nyomukba értek, s azontúl estig nem is lehettek 

többé magukban. 

Mire bealkonyult, a banda nekifogott a lakmározásnak és ivásnak. Olyan 

mohón faltak-nyakaltak, mintha annak előtte egy hétig koplaltak-szomjúhoztak 

volna. Az italnak persze több férőhelye volt bennük, mint az ételnek, mert 

amikor már torkig voltak, azt még akkor is úgy nyelték, akárha sohasem akarnák 

abbahagyni. Közben a cigányok nekinyekeregtették hangszerszámaikat, a 



cigányasszonyok és leányok táncra perdültek, majd szintúgy a zsiványok is, s 

olyan hejehuját csaptak, hogy a bércek madarai riadtan röpdöstek fel fészkeikről. 

Míg a fékevesztett mulatozás folyt, Dani megbízta a fiúkat, hogy figyeljék, 

vajon a rablók mindnyája nyakló nélkül vedeli-e a szeszt. Ő maga másfele 

szemlélődött, leginkább az istálló tájékán. 

Éjfél felé a banditák egymás után csuklottak össze, s rogytak szanaszét a 

hodályok szalmájára. De ugyanakkor jelentették a fiúk, hogy viszont Petya, Urga 

és három legközelebbi emberük, afféle testőrük, alig ivott valamit. 

– Az már baj! – vakarta meg Dani a fejét. – Ekként némiképp nehezebb 

dolgunk lesz… 

S ismét összesúgott a csapattal. 

Másfél órával későbben, öt ember kivételével az egész banda letaglózott 

állatként nyúlt el a földön. Némelyike tehetetlen és öntudatlan, alul-felül 

egyszerre rondította körül magát. Amikor a testőrök egyike az utolsó fáklyát is 

eloltotta, a fiúk immár egy órája alvást színlelve hevertek – bár nem a 

megszokott helyükön, a hodály szögletében, hanem majdhogy az ajtó mellett. 

Már jó előre feltűnés nélkül a saját fekhelyükre terelték az összecsukló 

részegeket, hogy úgy fessen, mintha maguk csak azért kerültek volna közelebb 

az ajtóhoz, mert azok öntudatlanságukban az ő helyüket foglalták el. Dani e 

fogása tökéletesen sikerült, a helycserén még Urga sem akadt fenn. 

Negyedórával utóbb a hodály levegője szinte remegett a horkolástól. 

Ekkor Dani megérintette Miskát, s legott kúszni kezdett az ajtó felé. 

Nyomában libasorban a többiek. Amikor az ajtót megnyitotta, a holdfény ezüstös 

csíkot hasított a hodályba. Erre az ott alvó Bozont kinyitotta szemét. Első 

pillantásra nyilván azt hitte, hogy Dani csupán szükségét akarja végezni, hát 

nyugodtan a másik oldalára fordult. De azután észrevette Miskát és Mátét, majd 

a többieket is. Erre felült, s egyenként megbámulta őket, amint elkúsztak 

mellette. De mukkot sem szólt. Nem lehetett tudni, vajon a délutáni ellágyulása 

nyomán tett-e így, vagy csupán azt hitte részegségébe, hogy tán álmot lát. 

Mihelyt mindnyájan odakünn voltak, nesztelenül becsukták az ajtót. Ekkor 

Dani és Máté egy-egy kurta mordályt és hozzá való tölténytarsolyt húzott elő a 

gubája alól. A fegyvereket nyomban golyóra töltötték. Mindössze ezt a két 

puskát tudták magukkal hozni, mert a banditák java részének hosszú muskétája 

volt, amit nem lehetett guba alá rejteni, nyíltan viselt fegyverrel pedig nem 

juthattak volna messzire az országban. Akadt ugyan még nehány hasonló 

mordály és rövid lovaskarabély is a hodályban, de azok távolabb fekvő banditáké 

voltak, s nem érte meg a kockázatot, hogy odaközelítsenek. 

Túljutva az első nehézségen, a fiúk az istállóhoz settenkedtek. A vállalkozás 

nehezebbik fele még csak ezután következett. 

Dani nyitotta meg az istálló ajtaját, s elsőbb egymaga kúszott be azon. 

Öt végtelennek tűnő percig maradt odabenn. 



Azután szélesre tárta az ajtót, s intésére a fiúk pillanatok alatt nyolc öszvért 

vezettek ki. Bizony csak nyereg nélkül, de még így is igen meg lehettek elégedve 

magukkal. Viszont Máté a mulatság alatt szerét ejtette, hogy nyolc zabolát 

elrejtsen egy gödörben. További perc múltán az öszvérek felkantározottan álltak 

az istálló előtt. Ekkor szólalt meg Dani először. 

– Vezessétek ki az állatokat a táborból, s azon túl üljetek csak fel! – suttogta. 

– Engem ne várjatok, majd utolérlek benneteket… 

– Hát te? – csodálkoztak reá a fiúk. 

– Minap tanultam valamit Bozonttól – sziszegte Dani, s csak úgy villogott a 

szeme a holdfényben. – Cselfogást az üldözés elhárítására! Lelkemre is kötötte, 

hogy jól jegyezzem meg a tanítását, mert még hasznát vehetem. Hát most… 

hasznát veszem! 

Azzal intett, mire a fiúk elindultak. 

Mikor vagy félmérföldnyire jártak a tanyától, Miska felkiáltott: 

– Oda nézzetek!  

Valamennyien megfordultak. 

Mindhárom hodály tetejének egy-egy sarkából keskeny lángcsík harapózott 

szerte. 

– Megállj! – vezényelt Máté. – Tapodtat sem tovább, míg Dani utol nem ér 

bennünket. 

Alig perc múltán a lángok már dühödt vörhenyes lobogással csaptak az ég 

felé. Ugyanekkor vad üvöltözés távoli visszhangját verte vissza a völgy túlsó 

fele. 

– Dani! – kiáltott a parancsról megfeledkezve Miska, s visszafordította 

öszvérét. 

De a következő pillanatban meghallották Dani füttyjelét. S kisvártatva fel is 

tűnt a kaptatón, igyekezve, már amennyire öszvérétől telt. 

Hanem a nyomában még két nyargaló alak bukkant fel a lángok 

megvilágította lejtőn. S egymás után egy, kettő, három, négy, öt lövés dördült 

Dani mögött. 

– Ez Petya és Urga! – kiáltotta izgatottan Máté. – A többiek csupán egyet 

tudnak lőni a muskétáikkal. Csakis nékik van négy-négy pisztolyuk az 

övükben… 

Avval lekapta mordályát, s a szeméhez emelte.  

Dani abban a percben ért a közelükbe, s öszvérét megfordítva, maga is tüstént 

célnak irányította fegyverét.  

A két mordály egyszerre dördült el. 

Az üldözők megtorpantak. Egyikük nagyot kiáltott, s hirtelen visszafordította 

öszvérét a tanya felé. A másik csak állt darabig, mintha azon tűnődnék, mit 

tegyen. Azután lefordult nyergéből. A zuhanó hatalmas testben a fiúk Petyára 

ismertek. 



A másik sem érhetett vissza vajmi épen a tanyára. Mert alig nehány lépés után 

előrerogyott nyergében, az állat nyakára. Csak ormótlan púpja meredt az ég felé. 

– Mehetünk! – vezényelte szárazon Dani, s öszvérét a bérceknek irányította. 

Még egy utolsó pillantást vetettek a zsiványtanyára, ahol majd öt hónapjuk 

veszett kárba. 

Egyetlen pattogó, ropogó lángözönben állt az egész, s az ég tükre, mint holmi 

lávatenger, messzire világítóan vöröslött fölötte. 

 

 

31. 

 

 

Csak később derült ki, hogy Miska bal karját eltalálta a zsiványok golyója. 

Akkor történt ez, amikor visszafelé indult Dani elébe. Először maga sem vette 

észre, hogy megsebesült. S még utóbb is annyira elragadták az izgalmak, hogy 

nem figyelt az egyre élesedő sajgásra. Hanem amint megindultak, érezte, hogy 

valami végigcsurog a karján. 

Dani ijedten vetkőztette le pajtását. Világot nem akartak gyújtani, de a hold 

fényében jól láthatták a sebet. A golyó szerencsére csak a gubáját lyuggatta át 

Miskának, a felső karját csupán súrolta, habár úgy, hogy félkörömnyi mélyen és 

hüvelyknyi hosszan kitépte a húst belőle. 

Dani sebtében tépést szakított az ingéből. Még jól emlékezett reá, mint 

kötözte be őt hajdan kisgyermek korában az apja, amikor elbotolván, egy kapa 

éle felhasította a lábát. Így kötözik be magukat a sebesült katonák – mondta 

akkor a hős kuruc, s ettől Dani szörnyen büszke lett a sérülésére. 

Most ugyanoly szorosan és erősen kötözte el ő is Miska karját. 

– Fáj? – aggodalmaskodott azonközben. 

– Kibírom – felelte vállat vonva Miska. 

– Tudsz továbbjönni? 

– Már miért ne tudnék? – nevetett föl a fiú. – Kutya bajom! 

– Akkor hát induljunk! 

– Csak az a kérdés, hová? – mondta Máté. 

– Úgy gondolom, legelsőbben is vissza Tarkóhoz – vélte Dani. – Tán azóta 

tudja már, hol lelhetjük föl Bige Györgyöt. S ha őt nem, hát Esze Tamást vagy 

Szalontay Györgyöt. Mert ugyancsak ideje, hogy végre-valahára igazán 

kurucokká legyünk, ha öt hónapig zsiványok voltunk is. 

Ezen nagyot hahotáztak a fiúk. S a tréfától földerülten, vidám kedvvel 

nógatták meg öszvéreiket. Se vége, se hossza nem volt azontúl az élcelődésnek, 

leginkább a körül, hogy melyikükből lett a legnagyobb zsivány. Dani szerint 

Miskából, mert az a rablóvezér utolsó pisztolygolyóját is majdhogy a testében 

hozta el. De hamarosan kiderült, hogy Máté a legnagyobb zsivány közöttük, mert 



az még az esti mulatság alatt mindannyiuk iszákját suttyomban megrakta 

elemózsiával, amit módszeresen csenegetett el a nagy lakoma közben. 

Másnap délig meg sem álltak, mert mindenesetre mentől messzebb igyekeztek 

kerülni a pórul járt rablóbandától. Akkor azután leheveredtek, és váltott őrség 

mellett harmadnap virradatig aludtak. 

Eznap esteiig elérték Ungvárt, de az éjszakát még kívüle töltötték, mert a 

város kapuit már zárva találták. A következő nap, hogy bementek a városba, ott 

éppen vásár volt. Soha jobbkor, mert azon hamarost túladhattak az öszvéreiken. 

Amúgy sem tudták volna miből táplálni az ártatlanokat, de meg nem is látták 

tanácsosnak öszvérháton utazgatni. Hiszen csakhamar szemet szúrnának a 

németnek vagy a vármegyei hatóságnak, s még kóterbe kerülhetnének, de jobbik 

esetben is ingyen könnyebbülnének meg az állatoktól. Míg így viszont 

megkapták az árukat. 

Hanem a vásáron majd csupa riadt arcú, könnyező, sőt zokogó népet találtak. 

Mintha mindenkinek egyszerre halt volna meg valakije, legalábbis minden 

szegény embernek, mert azok búsultak el leginkább. A fiúk nyomban kitalálták, 

hogy megint valami országos gazságot tett a német, csakis az kelthetett ily 

egyetemes gyászt. De hogy mi az a gazság, nem találták volna ki semmiképp, ha 

akármeddig törik is rajt a fejüket. Úgy érte őket a hír, hogy az égről közéjük 

pottyanó mennykő sem kevésbé meglepően. 

Rákóczi Ferencet letartóztatta a német. 

 

 

  



 

32. 

 

 

A könnyező jobbágyok, kiket a fiúk megkérdeztek, nemigen tudtak 

közelebbieket. Legkevésbé a lefogatás okáról vagy előzményeiről. Csak annyit 

hallottak némelyek, hogy hatodik napja történt a dolog, éjszaka, a nagysárosi 

kastélyban, honnét azon nyomban Eperjesre vitték a foglyul ejtett fejedelmet. 

De azt már ennen szemével látta a szegénynép, hogy nem sokkal utóbb itt, 

Ungvárott, Bercsényi grófot keresték a németek. Aminthogy több más 

nemesembert is lefogtak a hírek szerint. Szerencsére Bercsényi nem volt idehaza, 

hanem, mint mondják, brunóci várából kelt éppen útra valamerre, s útközben hírt 

vevén Rákóczi letartóztatásáról, még jókor megszökött. 

– Bercsényi gróf? – ámult el Dani. – Az ungi főispán? Aki most négy 

esztendeje a hegyaljai fölkelés ellen nemcsak a megyéje nemesi bandériumát 

ültette fel, de még zsoldos huszárságot is fogadott a saját pénzén? 

– Ő! – felelték az ungvári jobbágyok. – Nem lehet tudni, mi történt azóta a 

szívében… 

– S még más urakat is lefogott a német? 

– Úgy hírlik… 

– No, akkor itt alighanem készült valami, amiből most már nem lesz semmi – 

borult el Dani. 

– Bizony, arról mit sem tudunk – felelték az ungváriak. 

– Hát ilyen balszerencsések vagyunk – kesergett Dani, amikor később 

magukra maradtak. – Akkor tudjuk meg a fejedelem rég várt pálfordulását, 

amikor már le is fogta őt a német. 

– Mármost mi lesz velünk? – kérdezték tétován a fiúk. 

– És mit tegyünk a ládikájával? – tette hozzá Miska. 

Dani nem felelt mindjárt. Látszott rajta, hogy erősen gondolkozik, mert 

összeráncolta a homlokát, s többször is hosszan lehunyta a szemét. Azután 

egyszerre csak jobb öklével bal tenyerébe csapott, ahogyan olyankor szokott, 

mikor valami jó ötlete támadt. 

– Kiszabadítjuk a fejedelmet a német kezéből! – kiáltotta. 

A fiúk lelkesen megéljenezték a nagyszerű ötletet. S csak utóbb kezdtek 

gondolkozni rajta. 

– Jó, jó, de hát miképpen? – kérdezte akkor száraz, józan hangon Máté. 

– Még nem tudom – felelte Dani, maga is döbbenten a feladat nagyságától. – 

Nincs elegendő tapasztalatunk ilyesmiben. De ezzel csak több az okunk arra, 

hogy mihamarább fölleljük Bige Györgyöt. Előre hát Tarkóhoz, Munkácsra! 

Másnap reggel indultak. Persze most már csak gyalogszerrel, ami korántsem 

oly kényelmes módja az utazásnak, mint az öszvérháton való nyargalás, mikoron 



is iszákot, gubát, miegyebet s magát az embert is az állat cipeli. Azzal 

vigasztalták egymást, hogy amúgy sem bírták volna sokáig nyereg nélkül az 

öszvérhátat. 

Még aznap este elértek Munkácsra. 

Hanem ott csak a Tarkó Gedeon özvegyasszony leányát találták. Maga az 

öreg két nap előtt ment el, méghozzá éppen Bige Györggyel, ki előtte való 

éjszaka érkezett ide. 

– No és Pap Mihály idevalósi nemesember is velük tartott – fejezte be 

felvilágosításait az asszony –, mert már az is kurucnak állna. Hiszen olyannyira 

kifosztotta a német, hogy tán még nálunk is szegényebb. 

– S hová mentek? – kérdezték lobogva a fiúk. 

– Úgy mondta apám, többfelé mennek – felelte az asszony. – Kassára is, 

Újhelyre is, tán Tarpára is. De hogy melyikre először, azt bizony nem tudom. 

Hanem úgymond apám, hogy tizenötödnapra minden bizonnyal visszatérnek 

ide… 

– Bige György is? 

– Alighanem. Merthogy az innét indulna majdan tovább holmi kurucokkal a 

fejedelem kiszabadítására… 

– Hű, az áldóját! – kiáltottak fel a fiúk. – Hiszen abban a járatban volnánk 

magunk is! 

– No, akkor tán a legokosabb, ha itt várjátok meg őket – vélte az 

özvegyasszony. – Van helye az istállóban nyolcnak is, hiszen már csak egy árva 

tehenünk vagyon, minden más jószágunkat elvette azóta a német. Bizony olyan 

nyomorúságban tengődünk, hogy a szálláson túl alig is vendégelhetlek meg 

benneteket… 

– Nem is szükséges az – felelte büszkén Dani. – Inkább mi vendégeljük meg 

nénémasszonyt! 

Persze a nyolc öszvér árával gazdagnak érezték magukat a jándi kurucok. 

Egyebekben azonban igen fanyarul s csupán hosszas tanakodás után szánták 

rá magukat, hogy e várakozással megint csak vesztegessék idejüket. Hozzá még 

ily hosszan, vagy tizenkét napig! De hiába törték naphosszat a fejüket, okosabbat 

nem tudtak kisütni annál, hogy Bige Györgyöt mindenáron föl kell lelniük. 

– S mi szükség lenne találomra csatangolni az országutakon, mikor a 

legbiztosabban s úgy lehet, leghamarabb is itt érjük őt? – döntött végül Dani, 

holott tán leginkább az ő talpa égett a sietségtől. 

– Akkor hát várjuk meg itt – hagyták helyben a fiúk. 

Ez már negyednap történt, mert mindaddig vitatták, hogy mitévők legyenek. 

De ekkor viszont egyéb ok is hozzájárult a kérdés eldöntéséhez. Az, hogy 

Miskán kitört a forróláz. 

Éppen nyolc napja múlt, hogy Petya pisztolyának golyója megsebezte a 

karját. Fájt-e, nem-e a sebe azóta, senki sem tudta, mert ő bizony sohasem 



panaszolta. Aznap is, mikor arcának fura pirossága és szemének bágyadt 

csillogása elárulta, sokáig szabódott, hogy neki pedig semmi baja nincs, hagyják 

hát békén. Holott ugyancsak fájhatott a karja, mert amikor lekanyarították róla a 

lépést, akkor derült ki, hogy eves kelevénnyé dagadt az, s még a környéke is 

lobot vetett. A teste meg szinte tűzben égett, holott kirázta a hideg. 

De ekkor már nem adtak neki pardont, kivált a Tarkó Gedeon özvegyasszony 

leánya, a Bora néne nem. Az befektette a szobába, az apja ágyába, szesszel 

mosogatta, borogatta a sebét, kinyomogatta belőle a mérges levet, s bőven 

kenegette arnikával. Fölkelni sem másnap, sem azután nem engedte. Igaz, hogy 

Miska nem is igen kívánkozott arra. Jólesett neki az anyai ajnározgatás, hiszen 

jaj de régen volt az, mikor kényeztették. Azt az asszonyt is, ki utoljára lette, 

Borának hívták, mert hiszen Bora ángyi nevelte őt és Ilonkát az anyja és 

Kolomposné halála után. Tán ez a névrokonság is okozta, hogy szívesen tűrte el 

az özvegyasszony anyai gyengédségét. 

Igen, Bora ángyi jutott csak eszébe Bora néne gyengédségéről. Az anyja nem. 

Az olyan régen halt meg – ő maga tán háromesztendős volt akkor –, hogy 

egyáltalán nem emlékezett reá. Most azonban nehéz lázálmaiban mintha 

időnként egy különösen nyájas, édes asszonyarc hajolt volna föléje, s mialatt 

betakargatta, szelíd, gügyögő hangon szólt hozzá, és olyan volt a szaga, akár a 

tejé. Ismeretlen s mégis oly ismerős volt ez az arc, mintha valaha nagyon régen s 

csupán futólag látta volna. 

A lázálom szüneteiben elmélázott fölötte, vajon ki lehet ez az asszony, akinek 

arcát ily tündökletes édességben látja, de bizony nem emlékezett. 

Kívüle még egy arc merült fel kavargó álmai tükrén. De azt már világosan 

felismerte, hiszen négy esztendeje sem múlt, hogy utoljára látta. 

Az Ilonkáé. Még mindig futott a réten, lobogó napsugárhajával, mint hajdan, s 

Miska érezte, hogy immár soha, de soha nem éri utol többé. 

A fiúk gyakorta bejöttek hozzá, de Bora néne nem engedte, hogy hosszan 

időzzenek mellette. Azt mondta, avval fárasztják a beteget. Hát így csak éppen 

bekukkantottak, megnézték, majd csöndesen kisettengtek. 

Kilencedik napja feküdt, amikor Tarkó Gedeon betoppant. Pontosan az 

elmenetelétől számított tizenötödnapra érkezett, amiként meghagyta. 

Csakhogy egymaga jött, Bige György nélkül. 

– Hol hagyta Bigét? – rontottak neki a fiúk. 

– El kellett őt hagynom – nyöszörögte Tarkó keserűen. – Megint kiújult a 

nyavalyám. Hiába, megrokkant öreg vagyok én már, nem bírom az országutat, 

fiatalok kellenek a harchoz… 

– Itt vagyunk mi! – kiáltotta Dani. – Csak azt mondja meg kend, hol érjük 

Bigét!… 



– A hegységekben jártunk, ahol bujdosókat gyűjtöttünk egybe – felelte Tarkó. 

– S onnét Noménra kellett volna mennünk, mert ott találkozik Bige Szalontay 

Györggyel, hogy meghányják-vessék a fejedelem kiszabadításának mikéntjét. 

– Azt mondja meg kend, hol találjuk meg Bige Györgyöt! – sürgette Dani. 

– Hát Noménon. 

– Meddig marad ott, és hol lakik? 

– Bizonyos Nagy István házában keressétek. S addig marad ott, amíg ki nem 

tudják, hogy merre viszik a fejedelmet. Mert Rákóczi tegnapelőttig Eperjesen 

volt a gróf Solari tábornok őrizetében. S tegnapelőtt a tábornok lekísérte Kassára. 

Onnan viszik tovább, nem tudni hová, de a Szalontay kémei már puhatolják. Úgy 

hallják, tán Budára. Csakhogy az árvizek miatt kerülniük kell Solariéknak, 

ekként nem lehet kiszámítani az útvonalukat… 

– Fel hát Noménra! – rendelkezett Dani. 

– Veszedelmes mulatság – vakarta meg a fejét Göröncsér Máté. – Az a 

Toportyán székhelye! S beleszaladhatunk a gazember karjaiba… 

– Veszedelmes vagy sem, az most nem számít! – kiáltotta Dani. – Mingyárást 

indulunk! 

Miska abban a pillanatban kipattant az ágyból. 

S hiába volt kemény szó és gyöngéd érvelés, egyikre sem hajlott. – Kutya 

bajom már, ha mondom! – toppantott morcosan, és semmiképp nem volt 

hajlandó elmaradni a fiúktól. 

De mégsem indulhattak nyomban, mert olyan szélvihar kerekedett, hogy 

embert, állatot feldöntött, tetőket hordott el, fákat csavart ki tövestül, s még a vár 

némely sérült falát is leborította a hegyről. A lelkes buzgóság ugyan kihajtotta a 

fiúkat, de nehány lépésen túl sem előre, sem hátra nem tudtak haladni, csak 

egymásba kapaszkodva tátogtak levegő után. Így hát vissza kellett térniük 

Tarkóhoz, hol türelmetlenül toporzékolva lesték, mikor nyugszik el az orkán. 

Hanem az két nap, két éjszaka dühöngött, s csak a harmadik reggelre 

nyugodott el valahára. A fiúk tüstént megindultak. 

S annyira iparkodtak, hogy még a délután el is értek Noménra. 

Sereg ember igyekezett oda ugyanakkor, mert másnap leendett ott a vásár. 

Jószágot ugyan gyéren hajtottak fel, abból is leginkább az apraját, ami az ország 

nagy szegénységére vallott. De felvonultak a kézmívesek: szíjgyártók 

lószerszámaikkal, vargák csizmáikkal és bocskoraikkal, szűrszabók szűreikkel, 

ködmöneikkel, gubáikkal, takácsok szőttesholmival, kádárok hordókkal, 

borvödrökkel és borkáddal, örmény kalmárok török áruval: szattyánpapucsokkal, 

damaszkuszi jatagánokkal, perzsaszőnyegekkel és keleti kelmékkel, német 

kereskedők bécsi rongyokkal, mézesbábosok, lakatosok, asztalosok, 

gyógyfüvesek, könyvárusok, akik levélírást is vállaltak, valamint zsidó 

pénzváltók. A vándor kalmárok a vihar miatt megkésve érkeztek, hát nyomban 

nekiláttak sátraik fölverésének. 



A fiúk a megadott címen csak Nagy István feleségét találták. Attól tudták 

meg, hogy férje Bigével és Szalontayval ugyancsak alig várta a vihar elültét, s 

aznap reggel mindhárman útra keltek Szerencs felé, miután olyan hírt vettek, 

hogy ott gyülekeznek azok, akik a fejedelmet ki akarják szabadítani. 

Noméntól Szerencsig kétnapi járóföld az út. Bigééknek tehát feleútnyi 

előnyük volt. Mert az túlért a képtelenség határán, hogy nyolcórai erőltetett 

menetelés után a fiúk még aznap folytassák az utazást. 

A jándi kurucok már olyan türelmetlenek voltak, hogy még Daninak kellett 

őket csillapítania. 

– Nem múlhatik sok ezen az egy napon – mondogatta, jórészt, hogy önmagát 

is megnyugtassa. – Mert ha gyülekezés van Szerencsen, bizonnyal nem ér az 

véget Bigéék odaérkeztével. Hát mindenképp ott kell találnunk őket… 

De bármiképp is volt, egyebet nem tehettek, mint hogy elheveredtek Nagy 

István istállójában. A fáradtság azután csakhamar elnyomta izgalmukat. Kivált 

Miska aludt el íziben, mert már igen remegett a lába a kimerültségtől. Nyilván 

korán kelt föl a betegágyból, és megártott neki a sietős gyalogutazás. Ám akár a 

nyelvét is hamarabb leharapta volna, semmint hogy bevallja elgyöngülését. Majd 

csak erőre kapok – gondolta bizakodva, mert dehogyis vette volna lelkére, hogy 

miatta késlekedjenek a fiúk. Viszont elmaradni sem akart tőlük semmiképp. 

Hát aludtak mindnyájan már kora alkonyattól, csak Dani nem nyughatott. 

Minduntalan felriadt szendergéséből, és számítgatta az időt reggelig. A közelből 

amúgy is kopácsolás, szekerek zörgése s egyéb lárma hallatszott egyre. Nagyék 

háza a piactér tőszomszédságában állott, onnét zsivajgott ide a vásárosok 

érkezése és sátorverése, állatok nyerítése, bőgése, röfögése, visítása. Ebből 

tudhatta, hogy még korai az este. 

Egy idő múltán, hogy látta, nem megy semmire az álommal, csöndesen 

fölkelt, és kisétált a házból. 

A piactér felől világosság lobogott: fáklyafény mellett dolgoztak a szorgos 

vásárosok. Bámész német zsoldosok, emberek és gyerekek tolongtak köröttük, a 

szekerek s az állatok között. A fény meg a mozgalmasság odacsábította Danit is. 

Mindkét kezét a mellénél inge alá dugva lődörgött ide-oda a ládáikat és 

batyuikat fontoskodva helyezgető, léceket szögezgető, köteleket bogozgató, 

sátorlapokat teregető vásárosok között. Elrévedt az iszákokból kikandikáló 

némely furcsa holmin, a messziről jöttek tarka öltözetén, s az idegen árusok 

különös, érthetetlen nyelvén, melyen maguk közt beszéltek. 

Távolabbról vidám furulyaszó hallatszott egy fáklya felől, mely köré jókora 

embercsoport kerekedett. Időnként a furulyát hangos hahota nyomta el. Dani 

maga is odasietett. 

Egy moldvai pakulár medvetáncoltató a lézengő kíváncsiak láttán már most, a 

vásár előestéjén megkezdte üzemét. Ott ült egy ládikán, és komoly, hivatalos 

tekintettel fújta furulyáját, míg á kör közepén egy bánatos szemű öreg mackó, 



orrában rézkarikával, tátott száján kicsüngő nyelvvel két lábon topogott ide-oda a 

nézők időnként felharsanó hahotája közben. 

Dani a csoporthoz szegődött, s két egymáshoz szoruló néző válla fölött 

követte a medve mozdulatait, amelyek eleinte őt is nevetésre kénytették. De éles 

szeme csakhamar fennakadt a mackó szánalmas rokkantságán és szomorúságán, 

s ajkáról lassan lehervadt a mosoly. Éppen el akart fordulni, amikor észrevette, 

hogy miként ő a medvét, azonképp őt magát is figyeli valaki. A körben álló 

csoport túloldalára pillantott. 

A fáklyafényben élesen villogó, szúrós szempár meredt reá, olyan erővel, 

mintha soha többé nem akarná elveszíteni. A ragadozó fenevad néz így, mialatt 

ugrásra készül. Maga a figyelő szem gazdája mintha rejtekezni igyekeznék előle, 

mert fejét vállába húzva bújt meg az előtte állók mögött. Csakhogy ekkor 

valamiképp meglökték, s a süvege félrebillent. Az alatt pedig egy pillanatra 

megmutatkozott a homloka s rajt egy sebhely, melyről bizton tudta Dani, hogy 

ismerős valahonnét. 

Egyetlen másodpercig kellett csak visszatapogatóznia a múltba, már utol is 

érte az emléket. 

Semmi kétség. Toportyán volt az! 

 

 

33. 

 

 

Dani szempillantás alatt felmérte a helyzetet. 

A következő pillanatban már úgy tett, mintha nem vette volna észre a reá leső 

haramiát. Mosolyt erőltetett arcára, és fordult egyet, mint aki közelebb akar 

kerülni a mutatványhoz. De véletlenül elbotlott – vagyis színlelte, mintha 

elbotlanék –, hirtelen lebukott a nézők sora mögött, és négykézláb, akár a kutya, 

villámgyorsan kilopakodott a fáklyaláng fényköréből. 

A sötétben azután talpra ugrott, és visszatekintett, vajon észrevették-e? 

A medve nézői közt mozgás, lökdösődés támadt. Ugyanekkor felcsattant 

Toportyán jól ismert hangja: 

– Itt volt… Itt, az imént! Az a kamasz… Vagyis legény! Itt állt e helyütt! 

Hová lett? Fogják meg! Itt kell bujkálnia valahol! Hajrá, mindenki, aki jót 

akar!… 

Dani nem várta meg a továbbiakat. Futásnak eredt, gondosan elkerülvén útján 

a fáklyákat, hiszen a sötétségben még Toportyán hiúzszeme sem érhette utol. 

Két perccel későbben úgy robogott be az istállóba, hogy a fiúk felriadtak 

álmukból. 

– Toportyán! – kiáltotta elfulladtan, mire Miska kivételével valamennyien 

felpattantak. 



Nehány szóval gyorsan elbeszélte a történteket. De amíg szavai nyomán a 

fiúkat izgalom fogta el, Ő maga visszanyerte megszokott higgadtságát. 

– Ne veszítsük el a fejünket! – csitította a többieket. – Inkább gondoljuk meg, 

hogy mitévők legyünk! Mert ha a gonosztevő majd háromnegyed esztendei 

üldözés után végre nyomunkra lelt, nyilván nem akarja azt ismét elveszíteni… 

– Ez bizonyos – hagyták helyben a fiúk. 

– A kérdés csak az, hogy mi áll módjában – latolgatta Dani. 

– Én azt mondom – javallotta Máté –, küldjük ki Janit és Kelement portyára. 

Ők a legkisebbek köztünk, aligha ismerhette őket Toportyán. 

– Ez jó lesz – járult hozzá Dani, s a két legfiatalabb nyomban kisurrant a 

sötétségbe. 

Elsőnek Kelemen tért vissza, alig negyedóra múltán. 

– Toportyán és Zobor Nagy két csapat fáklyás katonával járja az utcákat! – 

lihegte lélekszakadtan. 

– No, ennek fele sem tréfa! – sziszegte Máté. 

Újabb negyedóra múltán Szántó Jani rontott be az istállóba a hírrel: 

– Bemennek a házakba is!… Éppen a két csoport közé kerültem, amint a 

szomszéd utcában összetalálkoztak. Már azt hittem, nem menekszem előlük. De 

még jókor lekushadtam egy cserény tövébe, és meghallottam, amit beszéltek…  

– Mit mondtak?! 

– Toportyán így szólt: – Ne félj semmit, ez egyszer elkapjuk a nyakukat!… 

Miképpen? – kérdi arra Zobor Nagy. – Hát olyképpen – feleli rá Toportyán –, 

hogy a fickók minden bizonnyal valamelyik itteni kurucbarát parasztnál 

lapulnak. – De honnét tudható, ki barátja itt a kurucoknak? – kérdé Zobor Nagy. 

Arra a Toportyán nagyot nevet, és azt mondja: – Én ne tudnám? Csak bízd reám 

magad!… 

Döbbent csönd támadt Jani hírére. Csak Nagyék egy-árva borjának 

szuszogása hallatszott. 

– Megálljatok! – pattant fel Dani, és a házhoz sietett, ahol bekopogtatott. 

– Engedelmet, nénémasszony – mondta az ajtót nyitó Nagynénak –, milyen 

hírben áll Nagy István bátyám itt Noménon? Vajon kuruc hírében? 

– Csakis! – felelte büszkén az asszony. 

– No, akkor mi most ellépünk innét, de tüstént! 

S gyors szóval elmondott a dolgukról annyit, amennyit az illendőség kívánt. 

Hanem amint indulni akarnak, kiderült, hogy Miska nem tud lábra állni. 

Vagyis csak éppen felállt, de meg is szédült, s elzuhant nyomban. 

– No, most aztán mit tegyünk? – ijedtek meg a fiúk. 

– Sose legyen rá gondotok – legyintett Nagyné. – Nyolcat nem tudok 

elrejteni, de egyet még igen… 

– Nem hagyhatjuk el Miskát – hajtotta le a fejét Dani. 

– Viszem a vállamon! – ajánlkozott Máté. 



– Segítünk! – zúgták a többiek. 

De most Miska volt az, aki maradni akart. 

– Hogyan? – csodálkozott Dani. – De hiszen Munkácsott még mi akartuk, 

hogy maradj, s te erősködtél mindenképp, hogy nem szakadsz el tőlünk… 

– Munkácsott másként állt a dolog – suttogta Miska. – Ott nem leselgett reánk 

semmi veszedelem. De itt igen! S miattam esnétek bajba, ha vállatokon cipelvén, 

lassan haladnátok… 

S hiába volt ismét szó és érv, a makacs fiú ugyanúgy nem engedett, mint két 

nap előtt Tarkóéknál. – Magad mondtad – olvasta Dani fejére –, hogy a gazok 

most nem akarják nyomunkat veszteni, ha már ráleltek egyszer. Hát 

meneküljetek, de máris! A ládikát vigyétek magatokkal! Mihelyt lábra kapok, 

utánatok megyek Szerencsre… 

Sok vitára valóban nem volt idő. Nagy Istvánné kívánságára a fiúk bevitték 

Miskát a házba, férje ágyába. Ott az asszony oly ügyesen leplezte el, hogy 

veszély esetén csak a fejére kellett húznia a pokrócot, s máris úgy festett az ágy, 

mintha be lenne vetve. 

A fiúk elérzékenyülten búcsúztak el Miskától. 

– Bármit is végzünk Szerencsen – mondta Dani –, ha addig nem érsz utol, 

visszafordulunk ide érted. 

– Jól van – felelte Miska. – De most uccu neki, eredjetek! 

S a falnak fordulva azon nyomban elaludt. 

Nagyné megmutatta a fiúknak a kertek alatt húzódó ösvényt, amelyen a 

Kraszna felé kanyarodva, s időt vesztegetve ugyan, de mégis a leghamarabb 

juthattak ki a városból. Odakünn azután majd csak visszafordulnak a Karász fele 

vivő útra.  

Az ösvényen lopakodva, látták is messziről a város utcáin imbolygó 

fáklyákat. 

Emberrel szerencsére már csak messze az országúton találkoztak, némely 

megkésett vásári szekeresnéppel, amely elsőbb megijedt tőlük, rablóknak vélvén 

az éji országúton settengőket. 

Dani ellágyultan emlékezett rá, hogy az előttük álló Karász-Bogdány-Kótaj-

Rakomaz-Tokaj-Hegyalja útvonalat majd négy éve tették meg Miskával idefelé. 

Akkor is veszedelem elől menekültek, a lángoló, vérző Hegyaljáról, ahová most 

vissza igyekszenek azok sorába, akik meg akarnak fizetni a szörnyűségekért. 

Miska szegény, „a fejedelem kincstárnoka”, amiként Máté tréfás szavai nyomán 

rajt ragadt – mert soha egy percre sem adta ki kezéből a Rákóczi-ládikát –, most 

bizony maga ajánlotta, hogy Dani vegye magához a kincset. Ebből látható, mily 

betegnek érezheti magát a fiú – gondolta Dani elszorult szívvel. 

Valóban, Miska oly mély lázálomban aludt, hogy csak akkor riadt fel, amikor 

a közvetlen közelében hangokat hallott. 

– Hol a férje?! – recsegte valaki durván. 



Legott ráismert Toportyán hangjára. De nem is lehetett azt a keselyűhangot 

sohasem elfeledni! 

Nagy Istvánné olyan egykedvűen válaszolt, hogy Miska elismerően 

hunyorított a fejére borított takarók alatt. 

– Kiment a vásárosokat nézdelni. Ha meglátná kelmed, ugyan küldje már 

haza, mert későre jár, s holnap útra akar kelni… 

– Szerencsre? – csapott a szóra Toportyán. 

– Oda minek? – csodálkozott el Nagyné. – Vitkára menne, az ángya 

temetésére. 

– És a legények? – próbált ravaszkodni a gazember. 

– Miféle legények? – kérdezte vissza az asszony. 

– Körülnézünk ám a háza táján! – fenyegetőzött a haramia. De az asszony 

foghegyről felelt erre is: 

– Úgy látom, ökör alatt borjat keres kelmed… 

– Majd elválik! 

Ekkor nagy csörtetéssel újabb emberek léptek a házba. S a megszólaló 

hangjában Miska Zobor Nagyra ismert. 

– Hagyd el! – kiáltotta a hajdani gazda bőszen. – Megint kicsúsztak a 

kezünkből! Most beszéltem vásárosokkal, akik az imént érkeztek Karászról. Azt 

mondják, hogy éppen egy órája találkoztak holmi gyanús bóklászókkal a karászi 

országúton, hét-nyolc legénnyel, ámbár java részük inkább kamaszra 

formázott… 

– Ohó, hát ezek azok! 

– Persze hogy ezek! De már csak bottal ütheted a nyomukat! 

– Ne keseredj el, testvér – nevetett föl Toportyán. – Soha szorosabban nem 

voltak a markomban, mint most. Mert ha a vásárosok egy órája találkoztak 

velük, úgy e pillanatban mindössze kétórányira vannak innét… 

– De nem mehetünk ketten nyolc ilyen elszánt fickó után! – csattant fel Zobor 

Nagy. – Márpedig hiába ád neked Hartberg kapitány katonákat, gyalogos 

landsknechtekkel nem érjük utol őket… 

– Ej, ej, látszik, hogy nincs gyakorlatod az üldözés mesterségében – felelte 

fölényesen Toportyán. – Nohát, figyelj ide! Nem kétséges, hogy e fattyak 

Szerencs felé mentek, hiszen annyit már tudok, hogy a bitangnép megint forral 

valamit, s ott gyülekezik. Alighanem Rákóczit szeretnék kiszabadítani, mert nem 

is gyanítják ezek a bolondok, hogy Solari generális maga kíséri, legalább 

háromszázadnyi katonasággal… 

– Mi köze ennek a mi dolgunkhoz? – türelmetlenkedett Zobor Nagy. 

– No, várj csak! – nyugtatta őt Toportyán. – Számoljad az időt! A kutyafiak 

hajnalra elérik Karászt. Nyilván nappal megbújnak valahol aludni, s napszállattal 

mennek tovább. Holnapután reggelre Kótajra érnek, Rakomazra pedig… 

– Sokkal gyorsabbak azok, mint véled! – vetette közbe dühösen Zobor Nagy. 



– Jól van – felelte engedékenyen Toportyán. – Tegyük fel, hogy már 

holnapután reggelre elérik a rakomazi vagy a tokaji révet Hát figyelj a szavamra. 

Ha mi most békével lenyugszunk, és jókor reggel nyeregbe ülünk, táltos 

paripáinkkal holnap estére Tokajon vagyunk. Ott régi barátunktól, Roxas-Stella 

vicekolonellustól vasasokat kérünk, s egyikünk a rakomazi, másikunk a tokaji 

révnél áll lesbe… 

– Miért nem foghatjuk el őket már elébb? – elégedetlenkedett nagy 

türelmetlenül Zobor Nagy. – Karászon vagy akár Bogdányon, Kótajon… 

– Ejnye már – hessegette el Toportyán. – Magad mondtad, hogy nem 

mehetünk ketten nyolc ilyen elszánt fickó ellen. Márpedig Tokajig sehol sincsen 

helyőrség, ahonnét katonákat kaphatnék. Hát várjad már ki türelemmel, míg 

odaérünk. Jómagam egészen bizonyos vagyok benne, hogy most az egyszer nem 

menekednek meg tőlünk… 

– S abban is oly bizonyos vagy, hogy Roxas-Stellától segítséget kapunk? 

– Hogyne lennék! Elég annyit mondanom, hogy olyanokat akarok elfogni, 

akik Rákóczi kiszabadítására Solari gróf ellen készülnek lesben állni. Tán maga 

az alezredes is velünk tart erre. Én mindenesetre már előre kikötöm, hogy a 

fickók holmija a kettőnk jutalma. Persze az alezredes majd azt hiszi, hogy 

megháborodtunk! – nevetett a haramia. – Hanem itt semmi dolgunk tovább. 

Gyerünk!… 

S már kifele menet szólt oda az asszonynak. – De elmarad az ura! Aligha 

mehetett csak a közelbe!  

S kajánul nevetgélve kitakarodtak a házból. 

– Ejnye! – morgott odakünn Zobor Nagy. – Botorság volt ily nyíltan beszélni 

e némber előtt… 

– Ugyan már! – intette le Toportyán. – Mit sem értett ez a szavunkból. S ha 

értett is, vajh mit tehet? Azt hiszed, nem tudom, hogy a férje már reggel elment a 

városból? Féltében tagadja, hogy ne gondoljuk, csak egymaga van odahaza. Úgy 

véled, tán seprűnyélen lovagolna holmi előtte ismeretlen fattyak után, hogy 

figyelmeztesse őket? Mert lovuk az nincs ezeknek, még szamaruk sem. 

Boszorkányoktól pedig nem tartok…  

De a házból távoztuk után Miska már nem hallotta a szavukat. 
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Viszont nehány perccel utóbb kibújt az ágyból. 

– Megyek – motyogta kábán. 

– Hová? – kérdé Nagyné. 

– A fiúk után… 



– Eszednél vagy-e? Ha vélük sem tudtál elindulni, mi módon tudnál most 

egymagad? 

– Azóta aludtam egyet… 

– Épphogy egy szusszanatnyit. De mi nem jut az eszedbe, hogyan is érnéd be 

őket? 

– Nem tudom, hogyan… Csak azt tudom, hogy kell! Mindenképpen! Mert ha 

nem tudják meg idején a Toportyán imént elfecsegett szándékát, Rakomaznál 

csávába kerülnek… 

– De hiszen majd kigyújt a forróság, alig tudsz mozogni!… S már vagy 

háromórányi járással vannak azok előtted!… Belehalhatsz, ha ilyen tüzes testtel 

nekivágsz a hűvös éjszakának… Az út feléig sem jutsz el, esztelen! 

Hiába volt a sok józan érv. Miska elengedte őket a füle mellett. Kemény 

akarattal megfeszítette maradék erejét, hogy össze ne roskadjon, s a falba 

kapaszkodva talpra állt. Fülében furcsa zúgás kerekedett, szeme előtt csillagok 

sokadalma kavargott, mintha rajzanék az égbolt. Ahogy iszákját vállára kötötte, 

egy pillanatra megrémült a könnyű súlyától, de azután eszébe jutott, hogy a 

ládikát Dani vette magához. 

Az asszony holmi forró levest erőltetett beléje, ha már nem tudta tartóztatni. 

De hát maga is belátta, hogy a fiúkat utol kell érni a veszedelmes kelepce 

hírével, csak éppen abban nem bízott, hogy a beteg legénykének ez sikerülhet. 

Hiszen orcáinak pírja és szemének zavaros vize már messziről mutatta, mily igen 

nyavalyás az állapota. S megindulván úgy ingadozott, mint a részeg. Akár még 

itt a városban elzuhanhat, mielőtt kiér az országútra. 

Nagyné kendőt kerített magára, s hiába szabadkozott a nyakas fiú, keményen 

átkarolta jobbjával, úgy kísérte ki a vaksötét utcákon a város határába. 

– Kurucnak való, derekas legény vagy! – mondta ott búcsúzóban. – Eredj hát, és 

mentsd meg a pajtásaidat! Isten vigyázzon reád! 

S útnak bocsátván a fiút, maga visszalopakodott a városba. 

Bizony hiányzott az asszony erős, ölelő karja: Miska inogni kezdett, mint 

szélben a palánta, s fázni is. Borzongás szaladozott egyre a hátán fölfelé, holott a 

guba eléggé óvta az éji szellőtől. Különös szédületében nem látott semmit, csak a 

holdfényes országutat, s nem tudott egyebet, csak azt, hogy a fiúkat akár az élete 

árán is utol kell érnie. Úgy vágott az útnak, inogva, meg-megtorpanva, majd el-

eleredve, mint a szélsodorta falevél. Egy idő múltán nem érezte többé a testét. S 

nem érzékelte maga körül a világot, Már csak egy céljára törő, testet öltött, 

rettenthetetlen akarat volt. 

 

* 

 

Karász határában leltek rá a mezőre tartó zsellérek. Arcára bukva hevert az 

árokszélen. 



Felnyalábolták, s egy viskóba vitték, ahol magához tért. 

– Nekem, mennem kell – igyekezett mindjárt talpra. 

– Hová? – kérdezték az emberek. 

– Utol kell érnem a fiúkat! Nem láttak erre kendtek hét magamfajta legényt? 

– Nem. Merről jöttek volna? 

– Noménról. És Bogdánynak mentek. Onnét Kótajnak tovább... 

– Úgy lehet, éjszaka haladtak el erre, mert nem láttuk őket. Elmaradtál tőlük? 

– El. 

– Mert beteg vagy, ugye? 

– Azért. 

– No, eredj csak be a pitvarba, és feküdj le. Szerencséd van! Délben két 

szekérrel indulunk Kótajra, estvéig odaérünk. Velünk jöhetsz, ha kedved tartja... 

Hanem a vándorlegényt még a pitvarba is be kellett támogatniuk, mert 

jártányi ereje sem volt. Ott rábízták egy öregasszonyra, s maguk a dolgukra 

mentek. 

A tanya az országút mentén állott, a község határában. Miska körül sem nézett 

benne – mihelyt letették, elnyomta a kábulat. 

Arra riadt, hogy valaki rázogatja. Az öregasszony melléje telepedett a 

szalmára, s úgy nógatta, hogy ülne fel. Csupor gőzölgött a kezében, és maga 

töltögette szájába a tejet abból. Az édes, meleg folyadéktól kissé erőre kapott. 

– Soká lesz még dél? – kérdezte. 

– Vagy két óra múlva... 

– Aztán igaz az, hogy szekérrel visznek el Kótajig, vagy csak úgy álmodtam, 

hogy ígérték? 

– Visznek, visznek, nem álmodtad. 

– No, akkor jól van... 

A pitvar ajtaja az országútra nézett, ahol ebben a pillanatban két lovas ügetett 

el dobogva. Miska oly hevesen ugrott talpra, hogy az öregasszony felkiáltott: 

– Hű, de erőre kaptál ettől a kis tejtől! 

A fiú az ajtóból kémlelt a lovasok után. Nem tévedett. 

Ők voltak azok. Zobor Nagy és Toportyán! 

Attól fogva a perceket is számolta. Mily hosszú tud lenni két óra! 

Majd meg azt számítgatta, meddig juthattak el a fiúk eladdig. Alkalmasint ők 

is alszanak valahol, s úgy lehet, nem is túl messze innét. Mily csodálatos 

szerencse, hogy olyan emberek találtak rá, akik elviszik szekéren. Másképp 

semmiképp sem érhetné utol őket. Igaz, hogy eleve számolt efféle szerencsével. 

Így azután Kótajig minden bizonnyal reájuk bukkan valahol az országúton. Mert 

hetüket nemigen veheti föl valami szekér, mint őt egymagát. 

Akármily hosszú is tud lenni két óra, csak letelik egyszer, Különösen, ha az 

ember oly elgyöngült és kimerült, hogy a legnagyobb izgalmában is elnyomja az 

álom. Akkor ébredt, amikor már a szekérre szólították. 



Maga lábán ment ki, s mászott fel hátul holmi nyers birkabőrkötegekre, 

amelyek ugyan elég kemény fekvést nyújtottak, azonfelül a nekiiramodó szekér 

is buzgón rázta elgyöngült testét, mégis csakhamar ismét álomba szédült. 
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– Hé, hó! Imedj, ecsém! Megjövénk…  

Miska feltápászkodott. 

Igen bangán nézhetett körül, mert az ember, aki költögette, hangosan 

elnevette magát. 

– Kótajon vagyunk, hékás! S még be sem esteledett! 

Erre már kivilágosodott az emlékezete. Lekecmergett a szekérről, 

tisztességgel és hálával megköszönte a jóságos segítséget, és elbúcsúzott a 

szekeresektől, akik valami széles udvarba kanyarodtak, ahonnét nyers állatbőrök 

dögletes bűze áradt el a környékre. 

Ott állt egymaga a főúton, s tanácstalanul nézett körül. Most azután mihez 

fogjon? 

Hanem egyszerre csak a homlokára csapott: 

Toma Ádám! A félkarú koldus! A hajdanvolt kuruc és lakatosmester! Akivel 

négy esztendeje akadtunk össze a Hegyaljáról menekültünkben Rakomazon. Aki 

sarut adott Daninak s nekem is. Akinek a nótáját daloljuk. Hiszen az itt lakik!… 

Igen ám, de hol? 

Körülnézett. S négy év távlatából lassan kitapogatta az emlékezet, amit 

keresett.  

Erre visszafele… A másik útfelén egy kicsinyke viskó… Arra…  

Ott, ott, az az! 

Nekiiramodott, amennyire remegő lábaitól telt.  

De vajon él-e még az öreg? S ha él, itthon van-e? Hiszen úgy mondta akkor, 

hogy Rakomaztól Karászig koldulja a vidéket… 

Ó, csak megtalálná! Mert érezte, hogy ennen erejéből megint nem futja sokra. 

Segítség kell. 

A picinyke viskó előtt némely kövek közé fegyelmezett tüzecske lángolt, s 

fölötte egy vashorgon fazék függött. Miska szíve megdobbant a láttán: ahol 

főznek, ott odahaza vannak! 

Valóban, az aggastyán éppen akkor lépett ki a putriból. Miska nyomban 

megismerte, holott kétakkora volt a szakálla, s a varkocsai is fehérebbek, mint 

négy éve. 

– Bátyám! Toma Ádám bátyó! Hát nem ismer meg?  

Az aggastyán elnézte, és megrázta a fejét: 



– Rossz már a szemem. Meg alkonyodik is…  

Miska lázas szédületében is elnevette magát. 

– No persze, hiszen meg is nőttem azóta! És csak egy napig látott, annak is 

vagy négy esztendeje. Miképpen ismerhetne meg… 

Avval leült, és elsőbben a hajdani találkozásukat elevenítette fel, Tokaji 

Ferencestül, sarustul, mindenestül. 

– Ohó, már hogyne emlékezném! – csattant fel arra szinte sértődötten az öreg. 

– Hiszen magam mondtam, hogy keressetek meg, ha még egyszer erre visz az 

utatok… Hanem hová lett a pajtásod? 

– Jaj, hol kezdjem, hogy a végére is érjek? – fogta meg Miska a fejét. S azután 

nagyjából, csak éppen a legfontosabbját elmondta mindannak, ami a négy 

esztendő alatt megesett velük. 

Toma Ádám egyik ámulatból a másikba esett, s a történet végére egészen 

tűzbe jött. Hiszen ha becsületes, kuruc dolgokról szólt a beszéd, nem is volt ő 

olyan aggastyán, mint máskülönben. 

– Hujnye, a bestye világot! – zördült fel megindultan. – Hiszen akkor itt 

cselekedni kell! 

S már mozdult is, boldogan a tudattól, hogy megint egyszer szükség van reá. 

Mert ilyesmi ritkán történt meg véle az utóbbi időben, mióta egyre nehezebben 

vitte a lába. 

– Hm, mit mondtál, mikor indultak a fiúk Noménról? 

– Tegnap este. 

– No, úgy akár éjjel haladnak, akár nappal, legkorábban éjféltájt érhetnek ide 

Kótajra. Nékem elhiheted, én nem egy-kétszer jártam meg ezt az utat. Bolond ám 

a kapzsiságtól a volt gazdád, ha hajnalra már a tiszai révekhez várja őket. Hiszen 

nem ördögök, pihenniük is kell! 

– S miként lehet az, hogy én már itt vagyok? 

– Karász és Kótaj közt az utat több helyütt is futva járhatják a szekerek. Ezért! 

– magyarázta meg Toma Ádám. – Hanem most azt gondoljuk meg, mitévők 

legyünk… Amott az út, azon kell jönniük. De a sötétben nem látunk odáig. 

Rajtad pediglen kórság vagyon… No, semmi gond, mindenesetre vacsorázzunk 

meg!… 

Vacsora közben Miska bővebben kezdte élményeit elbeszélni. A félkarú 

aggastyán föl-fölkiáltott a Toportyánnal folyt viaskodás kalandos históriájának 

hallatán, s akár reggelig faggatta volna a fiút a részletek iránt. Ám alighogy 

elfogyasztotta a hagymás kását, Miska feje a mellére zökkent. A gyöngeség 

ismét leverte lábáról. 

Akkor az öreg betámogatta a putriba, amelyben ha ketten elhevertek, 

harmadik személynek még az árnyéka sem fért el. Becsukta reá az ajtót, maga 

pedig kiment az országútra, hol gubájába burkolózva leült az árokpartra. Így 

történt azután, hogy Miskát másnap Dani hangja költögette: 



– Ébredj fel, pajtás! 

S akkor tudta csak meg, hogy a fiúk még jóval hajnal előtt Kótajra értek, s itt 

háltak a Toma putrija körül. Tüstént elbeszélte mindazt, amit nagyjából már az 

öreg is elmondott nékik, amikor feltartóztatta őket az országúton. Megismételte 

Toportyán és Zobor Nagy minden szavát, s legvégül azt is elmesélte, mint 

pillantotta meg a két gazembert tegnap Karászon átnyargalvást. Hogy végzett a 

szóval, a fiúk lelkesen megéljenezték, és sorra megölelték. 

– Bizony megmentettél bennünket meg a Rákóczi ládáját! – ismerte el Dani, 

maga is büszkén a barátja hősiességére. – Mert most akár addig állhatnak lest a 

gonoszok a tokaji és a rakomazi révnél, míg az orruk a Tiszába konyul 

fáradtukban. Lejjebb kerülünk akár tíz mérfölddel is, legföllebb fél nappal 

későbben érünk Szerencsre… Te pedig most már addig heversz el itt Toma 

Ádám bátyánknál, míg egészen meg nem gyógyulsz! Mert tudd meg, az 

életeddel játszol. Márpedig nékünk az ilyen, vitéz kurucokra elevenen vagyon 

szükségünk. 

– Úgy, úgy! – erősítette meg a szót Toma Ádám is. – Hagyjátok csak itt! 

Fogadom, hogy négy-öt nap alatt úgy kigyógyítom a nyavalyájából, hogy a 

német doktorok se különbül… 

Miska sokkal elnyűttebbnek érezte magát, semhogy hosszabban ellenkezett 

volna. Csak az aggasztotta, vajon hol találja majd meg a fiúkat. 

– Elsőbben Szerencsen keress bennünket! – tanácsolta Dani. – Ha onnét 

tovább kellene mennünk, minden bizonnyal találsz majd olyant, aki megmondja, 

merre vette útját a fejedelem kiszabadítására egybegyűlt pórság. Szalontayt 

nyilván mindenki ismeri, s tán Bige Györgyöt is sokan. Ahol ők lesznek, ott lelsz 

föl minket is… 

Majd hirtelen gondolt egyet. 

– Hanem a Rákóczi ládikája legyen megintlen tenálad. Mert úgy lehet, mi 

most mégiscsak veszedelembe kerülünk. S ha már baj ér bennünket, legalább az 

az örömünk legyen, hogy a kincs mégsem került a gonoszok kezére. Míg ha 

sikerül kiszabadítanunk a fejedelmet a német markából, amúgy is vélünk találod 

őt magát is. Hát mingyárást visszaadhatjuk néki a tulajdonát. – Azzal kiszedte a 

ládát a maga iszákjából, s bekötötte a Miskáéba. 

– Most pedig előre, fiúk! Iparkodjunk, mert a gazok miatt el kell térnünk az 

egyenes úttól. 

Még egyszer megölelték Miskát s a félkarú aggastyánt. Azután felvidultan 

attól, hogy Miska önfeláldozó igyekvése jóvoltából túljárhatnak a vasas 

németekkel lest álló gazemberek eszén, Toma Ádám nótáját dalolva elindultak. 

 

 

Kiket urak igáznak, 

kiket papok igéznek, 



ha maguk is vitáznak, 

nem is valók vitéznek – 

 

zengett énekük az úton, repesve a reménységtől, hogy hamarosan bizonyságot 

tehetnek kuruc vitézi mivoltukról. 

 

 

36. 

 

 

Miska elbúsultan hallgatta a távolba vesző vidám danázást. De a gyöngesége 

nem engedte, hogy sokáig búsuljon, csakhamar ismét mély álomba merült. 

Amikor felébredt, az agg koldus vette kezelésbe: maga szedte jótékony füveket 

kötött a sebére, s vizes gyolcsba csavarintotta hátát és mellkasát. 

S valóban, Miska már másodnap úgy érezte, mintha megkönnyebbült volna. 

De Toma bátyó még harmadnap sem engedte fölkelni, s csak istápolgatta 

szorgalmasan. Viszont cserébe még egyszer elejétől és teljes részletességgel el 

kellett mesélnie minden élményét a Zobor Nagy udvarházában és falujában 

történtektől kezdve a krajnáki rablóbandával esett kalandig. 

– Hát szó, ami szó, öregember vagyok, de még kevés ilyen szép históriát 

hallottam – ismerte el utóbb elégedetten a vén kuruc. – S csak dicsérni tudlak 

benneteket mindenért, kivált a Rákóczi ládikáját illető nemes szándokért. Hiszem 

is szentül, hogy fegyver leszen abból a kincsből… Mert remélem, valóban kincs 

rejlik a ládikában… 

– Hm – könyökölt fel Miska. – Az ám! Hiszen nem nyitottuk fel, mert nem 

akartuk feszegetni, kulcsunk pedig nem volt hozzá… 

– Mutasd csak azt a ládikát! 

– Hej, a mindenségit! – csapott a homlokához Miska. – Majd elfeledtem! 

Hiszen kend ért a lakatossághoz! Valami olasz mestertől tanulta, ha jól 

emlékszem a négy év előtti szavára… 

– Jól, jól – bólintott mosolyogva az öreg. 

– Hát akkor nyissa ki, ha tudja! Hadd legyünk végre teljes bizonyosságban! 

Ihol van ni! 

És sebbel-lobbal kibontotta iszákjából a ládikát.  

Toma bátya körülnézdelte a súlyos holmit. 

– Mestermunka! – csettintett elismerően. – S nem is olyan kicsiny. Inkább 

láda, mint ládika. A súlya terhével együtt tán negyven fontot is nyom… Még 

üresen is sokat ér. Régi olasz ötvös munkája… Az én egykorvolt olasz mesterem 

az ilyet kazettának nevezte… s az efféle ötvösmintázatot csinkvecsentónak… De 

valaki már feszegette, emitt meglátszik rajt. Nyilván az a Toportyán nevű 

bitang… 



Majd a szalma alól ócska limlomos iskátulyát kotort elő, amelyben többek 

között nagy csomó mindenfajta kulcs is rozsdásodott. Azokat próbálgatta a 

zárhoz. 

Miska lerázta magáról a gubát, s izgalmában az öreg mellé térdelt. 

Végre hosszas kutatás után akadt egy illőforma kulcsocska. Akkor Toma 

bátyó reszelőt is kotort elő az iskátulyából, azt a térde közé szorította, s a kulcsot 

minden oldalán hozzádörgölte, miközben oda-odamérte a bronzládika zárához. 

Oly ügyesen dolgozott az egyetlen kezével, hogy Miska nem tudott betelni a 

nézésével. Még holmi hajlatot is csiszolt a kulcs nyelvére, s mikor azzal is 

elkészült, csak bedugta a zárba, megforgatta, s a Rákóczi-ládika teteje azon 

minutumban felpattant. 

No de mi ez? 

A ládika tetejét egy falap zárta el.  

Miska kérdőleg nézett Tomára. 

– Még egy ládika van benne – magyarázta az öreg. – Egy faládika. Amelyet 

oly szorosan szabtak a bronzládika belsejéhez, hogy csak úgy tudjuk kivenni, ha 

kiborítjuk… 

S felfordította a bronzládikát, amelyből valóban egy finom faládika csusszant 

ki. Ennek nem volt zára, csupán retesze. Azt csak éppen félre kellett tolni, s már 

fel is lehetett hajtani a tetejét. 

Hát azt jól gyanították, hogy a ládika kincseket rejt. De hogy micsoda 

kincseket! Elkáprázott a szemük, amint nézték, s szólni sem tudtak az ámulattól. 

Gyöngéd fényű aranyból vert kösöntyűk, füzérek, násfák, boglárok ragyogtak 

ott, tele borsó nagyságú, szikrázó gyémántokkal és csillogó drágakövekkel. Ilyen 

közelről még az aggastyán sem látott soha efféle csodaholmit, ő is csak 

messziről, nagyurak gúnyáján. Miska pedig sehogy. 

Először hozzá sem mertek nyúlni e tündökletes jószághoz, mintha az ujjuk 

érintése beszennyezné azt. Így csak később látták, hogy még mi minden van 

lentebb, a színén fekvő holmi alatt. Csak nézték, bámulták ártatlanul, mohóság és 

kapzsiság nélkül, gyermeteg tisztasággal – a nyomorék agg s a tizenhat éves 

kamasz, két nincstelen, földönfutó szegénylegény, akik valának. 

– Sok fegyvert lehet ezen vásárolni? – kérdezte végre Miska. 

– Bizony sokat – felelte Toma Ádám. – Csak tudni kell a módját! Hm… Ne is 

add ki kezedből ezt a kincset elébb, míg teljes bizonyságot nem kaptál afelől, 

hogy arra fordítják, amire szántátok. Okosak s óvatosak legyetek, mert ekkora 

kincs sok embert rosszra csábít! 

Azután zsineget kotorászott elő a gatyája zsebéből, felfűzte rá a kulcsot, 

bereteszelte a faládikát, és bezárta a bronzba. 

– Ehol a kulcs – nyújtotta Miska felé. – A nyakadban hordjad, úgy nem 

hagyod el. Legalább nem kell majd vesződni a kinyitásával… 



S azontúl már a fejedelem kiszabadításának reményét latolgatták. Vajon 

elegen gyűlnek-e össze Szerencsen ahhoz, hogy megtámadják a német 

porkolábhadat, s vajon csakugyan arra viszik-e a foglyot. Meg hogy mi is lenne 

azután, ha valóban sikerülne kiszabadítani Rákóczit. Föllángolna-e nyomában a 

majd négy esztendeje levert fölkelés?' Mert a nép szívében ugyanúgy – vagy 

még inkább megvan hozzá a szükséges elkeseredés, mint akkoriban megvolt. 

Hiszen a nyomorúság nemhogy csökkent volna, hanem növekedett még azóta. 

Miska másnapra tervezte indulását. Toma is úgy találta, hogy az állapotától 

indulhat már. 

– Csak azt bánom – kesergett az aggastyán –, hogy magam oly vén és 

tehetetlen vagyok, aki mire sem jó már. Gyönge a látásom, a járásom is jobbára 

csoszogás, nem vehetnétek semmi hasznomat. Legjobb is lenne, ha mihamarább 

meghalnék, mert mit ér a szegénylegény élete, ha már kivénült a küzdelemből. 

Ezen tépelődött másnap virradatkor is, amikor Miska indulni készült. 

– Ej, ej – korholta a fiú –, hát azért tán nem érdemes élnie, hogy meghallja a 

magyar nép végre-valahára eljövendő diadalmának hírét? 

– Már hogyne volna érdemes! Bárcsak megérném még… 

– No, látja kend! – nevetett Miska, és megölelte a rokkant kurucot. Majd 

pedig hálás köszönetet mondva a jóságáért, elbúcsúzott tőle. Toma bátyó 

megígértette véle, hogy visszalátogat majdan Kótajra, és elbeszéli mit végeztek 

Szerencsen. 

Azután mindaddig integetve, ameddig csak az aggastyán meggyöngült szeme 

követni tudta, útnak indult. 

Túláradó örömmel iparkodott a jó szagú májusi hajnalban. Örült a 

felgyógyulásának, a fölkelő tavaszi napnak, a virágzó fáknak, bokroknak, a 

jókedvűen csivitelő madaraknak, s a remélhető bátor küzdelmeknek. Jaj, csak el 

ne késsen, el ne mulasszon semmit – gondolta szorongva, és meggyorsította 

lépteit. S hogy eloszlassa aggodalmát, és a lépteit is ütemben tartsa, dalra 

gyújtott. Amúgy is fájlalta a minap, hogy a jándi kurucok nélküle távozván 

dalolták a Toma Ádám nótáját, hát most ugyanazt az utat járván, ugyanazt a 

nótát énekelte, mintegy kipótolván a mulasztást. 

Hittel, bizakodással telten zengett az éneke a néptelen utakon, a szegény, 

meggyötört, bilincsbe vert ország nyomorúságos útjain, a jövendő kéklő 

messzeségei felé. 

 

 

37. 

 

 

Szerencsen megriadt tekintetű, elcsüggedt embereket talált, akik alig akartak 

szóba ereszkedni vele. Az utcákon csillogó rézsisakos, mellvértes vasas németek 



cirkáltak, s a lakosságnak „tilos volt csoportosulnia. Itt-ott fojtott szitkozódás, 

másutt halk, keserves zokogás hallatszott. 

Miska csak lépésről lépésre tudta meg, mi történt. 

Elsőbben is azt, hogy a német megorrontotta a szerencsi készülődést. Miért is 

Solari gróf azon a címen, hogy az árvizek miatt el kell térnie az egyenes úttól, 

nagy kerülővel vitte Bécsújhelyre a fejedelmet, abba a várbörtönbe, amelyben 

harminc év előtt a nagyapját, Zrínyi Pétert lefejezték. 

Majd azt tudta meg, hogy még jóval előbben az összeverődött kurucok és 

Rákóczi-jobbágyok a fejedelemnek éppen Szerencsen tartózkodó 

főlovászmesteréhez, Vissenacque báróhoz fordultak, fölajánlván erejüket a 

fogoly kiszabadítására. Vissenacque báró erre nyomban titkos érintkezésbe lépett 

az akkor még Kassán őrzött fejedelemmel, ki azonban a legkeményebben 

megtiltotta, hogy bárki is kockára vesse életét őmiatta. Mert akárhogyan 

végződnék a kiszabadítási kísérlet – üzente Rákóczi –, a német mindenképp 

rettenetes bosszút állna a népen. Ezt pedig nem veszi a lelkére.  

– Hát ilyen ember ez a mi Rákóczi Ferencünk – mondta könnyezve az az 

ember, aki Miska kérdéseire mindezt elbeszélte. – Nem fogadta el az áldozatot, 

inkább enmagát áldozza fel. Nincs is több hozzá hasonló jó lélek a magyar 

nagyurak között! Nemhiába reménykedtünk benne már akkoron, mikor pediglen 

még úgy hírlelték, hogy német szívű császártalpnyalóját nevelte belőle az a gaz 

Kollonich bíboros… 

A többit aztán már Pongó bátyótól tudta meg Miska. Mert ahogy csüggedt 

tanácstalanságában ide-oda kószált a szerencsi főutcán, egyszerre csak 

szembetalálkozott Dani földijével. 

– Csakhogy már látlak! – kiáltott rá Pongó bátya. – Mivelhogy üzenetem van 

részedre Daniéktól… 

S kiderült, hogy a mádi jobbágy is azért jött Szerencsre, mert részt akart venni 

a fejedelem kiszabadításában. 

– Az ő jobbágya vagyok magam is! És mindenekelőtte kuruc, hozzá nem is a 

legkorosabb azok közt, akik oly céllal verődtek össze, hogy megtámadják a 

német kísérőhadat – magyarázta önérzetesen. – Bízvást elhihedd, hogy 

megtettem volna a magamét… 

Miska nem is kételkedett ebben.  

– No, aztán itt összetalálkoztam a bujdokló hős vitéz Szalontay Györggyel – 

folytatta szavát Pongó. – Meg Thököly ama másik hajdanvolt hadnagyával, Bige 

Györggyel. Egy náluk fiatalabb derék kuruc pór vala vélük, bizonyos Nagy 

István nevezetű… S későbben Dani is megjött a hat jándi fiúval. Hogy csak 

röviden mondjam el, a fiúk nyomában volt az a két cudar, aki már tavaly kutatott 

utánatok itt a Hegyalján. A volt gazdátok meg az a Toportyán vagy Pinkóczy. 

Hanem most maga Roxas-Stella vicekolonellus, a tokaji parancsnok is velük 

tartott, vagy egész svadrony vasas némettel. Ez a Toportyán nevű hírhedt spion 



kitudta valahogy a szerencsi készülődést, és ránk hozta őket. Hanem akkor a 

Dani elmondta a Szalontayéknak, hogy e Toportyán voltaképpen titeket 

nyolcatokat akar elfogni, de mindenáron. Mire Szalontay György, mint 

legrangosabb kuruc, azt a parancsot adta a fiúknak, hogy mingyárást szakadjanak 

el tőlük, és menjenek tova Szerencsről. Maga Szalontay másfele bujdosott a 

társaival, amikor megtudták, hogy semmi sem lesz a fejedelem kiszabadításából. 

Mert – úgymond Szalontay – csak éppen hogy semmiért nem érdemes a német 

kezére kerülni. Kivált őneki nem, aki fejét vesztené a négy év előtti fölkelés 

miatt. Nem hősi áldozat az, ha az ember oktalan állatként esik csapdába… 

– S hová lettek a fiúk? – kérdezte Miska hevesen, félbeszakítva az elbeszélést. 

– Azt üzenik neked, hogy menj utánuk! A bodókői sziklabarlangban várnak 

reád, ahol négy éve, éppen a Tokaji-fölkelést követő megtorlás idején Danival és 

velem összekerültél. Ott akarnak megbújni darab ideig, míg a vasas németek 

ráunnak a portyázásra, és visszatakarodnak Tokajra. Mert azok nélkül a 

Toportyánék nem sokra mehetnének velük. De még rosszul is járnának, ha 

kettesben akadnának össze hetükkel, hiszen már a fiúknak is vagyon puskájuk. 

Kettő is… 

Igen, a Petya rablóbandájától zsákmányolt két mordály – gondolta Miska. 

Hangosan pedig ezt kérdezte: 

– Mennyi idő alatt jutok én innét Bodókőre? 

– Mikor indulnál? 

– Tüstént. 

– Meg sem pihensz? 

– Nem. 

– No, ha tüstént indulsz, még napnyugta előtt odaérhetsz. 

– Akkor köszönöm a híradást, és erőt, egészséget kívánok kendnek… 

– Várj csak, várj! Kicsinyég elkísérlek… 

– Ne haragudjék meg, Pongó bátya, de én úgy nekiiramodok, hogy nem tudna 

velem lépést tartani. Csak lassítana igyekvésemben… 

– Hát akkor óvjon ég. De résen légy ám, nehogy éppen tenmagad fuss a 

Toportyánék karjaiba! 

– Köszönöm, bátyó, majd ügyelek… 

S oly sietve vágott az útnak, hogy Pongó fejcsóválva nézett utána. 

– Adta derék legénye – mormogta elismerően –, igaza volt, hogy csak 

lassítanám léptét a vén lábaimmal. Ha így iparkodik, még jókor délután célba 

ér… 

Úgy is történt. Alig két órával későbben Miska, erősen verejtékezve bár, a 

bodókői sziklahegység lábához közeledett. 

Hanem meg is torpant legott, s fülelni kezdett. 

Jól hallott?… 

Jól! 



A hegytető felől puskák sortüze ropogott.  

Dermedten figyelt. Egy ideig a szellő neszelésén kívül mi zaj sem kelt. 

Majd másodszor is eldördültek a távoli fegyverek. 

Megkövülten tűnődött el. Mi lehet ez vajon?  

Azután iszonyú balsejtelemtől űzetve, nekirugaszkodott a kaptatónak. 

Vagy félórai elfulladt kapaszkodás után lópatkók csattogása ütötte meg a 

fülét. Szerencséjére éppen a csigaút kanyarulata előtt. Gyorsan körülnézett. 

Mintegy húszlépésnyire az úttól, a meredek lejtőn beszögellést pillantott meg. 

Amily fürgén csak tellett tőle, lekúszott odáig. Úgyszólván utolsó pillanatban 

érte el a hasadékot, mert a kanyarban már befordult a sziklahegy tetejéről lefelé 

tartó lovasok eleje. Miska nyomban megismerte Roxas-Stellát s a nyomában 

Toportyánt és Zobor Nagyot. Mielőtt észrevehették, behúzódott a hasadékba. 

Hanem ott abban a pillanatban két hatalmas vipera támadt reá. 

Kígyófészekbe került! 

Ijedtében majdhogy felsikoltott, s csaknem kiugrott a hasadékból. De 

eszméletén átcikázott a riadalmas gondolat: Odakünn Toportyánék… nála pedig 

a Rákóczi-ládika! 

Pokoli válaszút, s egy pillanat tizedrésze alatt kellett döntenie.  

Inkább a viperák! 

Villámgyorsan a kígyókra hányta gubáját, s ezzel fél másodpercnyi időt nyert. 

Azután baljával elkapta az egyik hüllőt, pontosan a feje alatt, s messzire tartva 

magától, teljes erejéből összeszorította a markát. A jobbjában fogott fütykössel 

ugyanekkor verni kezdte a lehányt gubából kibúvó és feléje emelkedő másikat – 

már amennyire mozogni tudott a hasadékban. 

Szerencsére a nagy csapat ló patkói oly erősen csattogtak a köves ösvényen, 

hogy odafenn nem hallották meg a fütykös kétségbeesett csapkodását. 

Egyik ütése fején érte a rátámadó viperát, mire az a földre vetette magát, s a 

bokájára csavarodott. 

A fütykössel már semmire sem mehetett. Kiengedte kezéből, és hirtelen 

előrántotta kését. A másik hideg testű féreg, amelynek a nyakát baljával 

fojtogatta, azalatt felcsavarintotta dühösen rángó méteres testét a karjára, úgy 

megszorítván azt, hogy érezte, percen belül elzsibbad a csuklója, s kénytelen 

elengedni az állat nyakát. 

A lábán tekergő háromszor is feléje mart, de harapása mindannyiszor a lába 

közé huppant iszákot érte. A harmadik marásnál a kés hegye pontosan a kígyó 

szemei közé talált. 

A következő pillanatban átvágta a baljában szorongatott másiknak is a torkát. 

Azután reszkető kézzel letekerte elzsibbadt karjáról a hüllőt, s a földre vetette. 

Majd egész testében hidegrázós borzadállyal lekuporodott. 

Hosszú ideig tartott, míg ziháló lélegzete és vad szívverése elcsillapult. A 

lovascsapat régen elhaladt fölötte az ösvényen, a patkók csattogását elnyelte a 



csönd. Közben szemmel tartotta a hasadék zugait, hogy nem fenyegeti-e onnét 

újabb támadás. De a holtában is meg-megvonagló két dögön kívül csupán 

nehány pettyes kígyótojást fedezett föl a hasadék egyik szögletében. 

Inge ujjába törölve verejtékét, felcihelődött, kiment a rejtekből, és sietve 

folytatta útját. 

Úgy emlékezett, hogy a kanyarút utolsó fordulója meredek fennsíkba torkoll. 

Annak a fennsíknak egy gödréből mosakodott meg négy esztendeje Danival a 

meggyűlt esővízben… A fennsík felső végén nyílik a barlang szája. Alsó vége 

mellvédszerű fedezéket nyújt az út utolsó szakaszán haladónak. 

Ott talán némely bokornak vagy borókafenyőnek is kell lennie emlékei 

szerint. 

Valóban, már meg is pillantotta azokat. Egy lélegzetnyire megállt és fülelt.  

Semmi nesz. 

Erre futva indult az utolsó fordulónak. Elérte a mellvédszerű útszakaszt, és 

felnézett a lejtőre.  

Hirtelen vörös köd borította el a szemét. Megtántorodott. 

Jól lát-e vajon? 

Nem! Nem! Nem! Ez nem igaz! Gonosz káprázat, lidérces álom csupán… 

Fenn a barlang szája előtt hét élettelen test feküdt. 

– Fiúk! – zihálta elfulladtan, és felrohant a fennsíkon. – Dani! Dani!! 

Danikám!!! 

Mozdulatlanul, véresen hevert ott a vezér, s mellette rajban a hat jándi kuruc. 

Nehány lépéssel előttük két hatalmas véreb teteme nyúlt el. 

– Dani! Dani! – sikoltotta Miska, és zokogva borult barátjára, akinek a mellén 

vérző golyóverte seben kívül a gyomrán késdöfés nyoma is éktelenedett. Hajdan 

értelemtől sugárzó lelkes szeme megtörten akadt fenn, mintha holtában is, örökre 

nyitva akarná tartani, hogy lássa a jövendőt. Ajkát és jobb öklét viszont még 

most is elszántan összeszorította, mint életében mindolyankor, midőn valamely 

kockázatos vállalkozáshoz fogott. 

– Dani! Dani! – rázta a vállát, a kezét Miska. Még volt némi melege a 

testének, még nem hűlt ki egészen, nyilván most ölték meg nemrég, amikor 

odalenn a sortüzeket hallotta. 

E gondolatra felugrott, és sorra járta valamennyiüket. Ó, jaj… Gazsi… 

Kelemen… Jakab… mindjükön három-négy golyóütötte seb… Jani… Bence… 

és Máté! Máté, az alvezér, a legerősebb mindannyiuk között… 

Miska sírva, zokogva, el-elcsukló sikollyal kiáltotta egymás után a nevüket. 

Egyikük sem mozdult. 

Azazhogy… mintha Máté megmoccant volna. 

Miska nyomban térdre vetette magát, és feltámasztotta a legény nagy, barna 

fejét. – Máté! – kiáltotta a fülébe. – Máté!  

Az alvezér fölemelte pilláját. 



– Vizet! – hörögte, mire Miska előkapkodta a kulacsát, és megitatta. 

– Ültess fel kicsinyég – suttogta ezután megkönnyebbülten. – S ha tudsz, köss 

el itt a bal mellemen, ahol vérzem… 

Miska pillanat alatt tépést hasított, s amennyire lehetett, elszorította a sebet. 

– Mi történt?… Jaj, mi történt, édes Máté? – zokogta azonközben. 

S akkor a sebesült beszélni kezdett. 

 

 

38. 

 

 

A minden hájjal megkent Toportyánt nem tévesztette meg az, hogy három 

napig hiába lesték a fiúkat a tokaji meg a rakomazi révnél. Ő biztos volt a 

számításában, mármint abban, hogy Daniék csakis Szerencsre mehetnek. Az 

ottani készülődést a spion már egy héttel előbb megneszelte. Azt is kiszaglászta, 

hogy Szalontay György, a hegyaljai fölkelés egyik vezére is ott lesz. Annak a 

fejére ugyan tekintélyes vérdíjat tűzött ki a császár a fölkelés leverése után, de 

Toportyán most a Rákóczi-ládika visszaszerzésére akarta összpontosítani minden 

erejét. Jól érezte, hogy az a sokszorosát érheti a kuruc vezérre kitűzött vérdíjnak. 

Ezenfelül pedig, ha végre föllelte az ősszel oly nyomtalanul eltűnt fiúkat, nem 

akarta őket ismét szem elől veszíteni. Persze, csak tudta volna a télen, hogy azok 

odafenn vannak a Krajnákon az ő régi barátainál: Petyánál és Urgánál – hajaj!… 

Nos, egyszóval úgy gondolta, hogy Szalontayhoz ráér akkor, ha majd a fiúkat 

elintézte. Viszont addig is föl akarta használni a kuruc vezér nevét arra, hogy a 

tokaji vasas alezredes: Roxas-Stella támogatását megszerezze. 

A réveknél töltött hiábavaló várakozás után fölment hát Tokajra, és 

kölcsönkért az alezredes négy vérebéből kettőt azzal, hogy Szalontayt akarja 

fölverni velük. Egyszersmind jelentette, hogy Szerencsen zendülés készül; a 

másfele kísért Rákóczit akarja utolérni és kiszabadítani az ott egybegyűlt 

kurucság és jobbágyság. Holott amikor ezt jelentette, a fejedelem már régen 

visszautasította volt a nép áldozatkész ajánlkozását. 

Toportyán e híreire másnap az alezredes maga is nyergeltetett, s egy 

századnyi vasas élén elindult Szerencsre. Mire odaérkezett, a spion már azt 

jelentette, hogy Szalontay egy kuruc csapattal a bodókői nagy sziklabarlangban 

rejtezett el. 

Holott mi volt a valóság? 

Nemcsak az, hogy Szalontay nem volt Bodókőn – amit Toportyán igen jól 

tudott –, hanem az is, hogy üldözni sem tudta volna őt vérebekkel, hiszen 

semmije sem volt a kuruc vezértől, amivel az állatok szimatát a nyomára 

irányíthatta volna. Ezzel szemben már jó idővel ennek előtte Zobor Naggyal 

magához vétette Dani egy ócska bocskorát, amelyet a fiú otthagyott Jándon, az 



istállóban. Mert az előrelátó Toportyán már akkoron számolt azzal, hogy esetleg 

igénybe fogja venni négylábú kartársai segítségét. 

A Dani bocskorát megszagolt vérebek Szerencsen kétórai szimatolás után föl 

is verték a fiú nyomát. S amikor e nyom a bodókői sziklahegység egyik ormának 

vezetett, Toportyán feleúton visszafogta az állatokat, és megfordult Szerencsnek. 

– Miért fordulunk meg? – bámult reá Zobor Nagy István. 

– Mert most már tudom, hol rejteznek, s ennyi egyelőre elég – felelte 

Toportyán. – Nem kockáztatom a magam életét ellenükben. Inkább majd csak a 

vasas közlegényekét, mert belőlük sok van, de Pinkóczy Zsigmond csak 

egyetlenegy ezen a szép kerek világon… 

– S hátha továbbmennek innét, amire a katonasággal visszatérnénk? – 

aggodalmaskodott Zobor Nagy. 

– No, azt már látom, hogy belőled sohasem lesz vérbeli kopó – gúnyolódott 

Toportyán. – Hát csak nem gondolod, hogy azért másztak fel egy hegy tetejére, 

hogy legott le is másszanak róla? Hiszen ha akármerre akarnának menni, 

járhatnának sík földön egyenest is, nem föl-le a megkerülhető hegyen átal. Tehát 

világos, hogy egyelőre, akármi kurta időre is, itt akarnak rejtezni… 

Így történt, hogy másnap délben Roxas-Stella vicekolonellus Toportyánnal, 

Zobor Naggyal, harminc vasassal és a két vérebbel megjelent a fennsík alatti 

útszakaszon. 

A fiúk alig öt-hat perccel annak előtte hallották meg a közeledő lovak 

patáinak csattogását s a vérebek fenekedő csaholását. 

Mindössze nehány másodpercig tartott a riadalmuk. Azután Dani felkiáltott: 

– Csávába kerültünk, fiúk! De csak azért is mutassuk meg a magyar nép 

kínzóinak meg a sehonnai spionjaiknak, hogy kik azok a jándi kurucok! 

A jándi hat elszántan zúgott fel e szóra. 

A barlang belseje és környéke tele volt kisebb-nagyobb kövekkel. Akadt 

köztük akkora, hogy két ember kellett a megmozdításához. Dani nyomban 

felismerte célszerűségüket. 

– Máté meg én a mordályokkal, ti öten e kövekkel… de visszaverjük a 

támadókat! – rendelkezett. 

Egy körülmény könnyítette, egy másik súlyosbította helyzetüket. 

Az előbbi körülmény az volt, hogy a barlang száját semelyik oldalról sem 

lehetett megközelíteni, csakis szemből, az emelkedő fennsíkon áthaladva. Ami 

aránylag egyszerűvé tette a barlang védelmét, s veszélyes vállalkozássá a 

megtámadását. 

Viszont annál fenyegetőbb kilátást nyújtott az, hogy a rablóktól zsákmányolt 

mordályokhoz tartozó tölténytarsolyokban mindössze tizenkét-tizenkét golyó 

lapult, abból is ellőttek egyet-egyet az üldöző Petyáékra. E pillanatban tehát 

összesen huszonkét lövésnyire tellett a készletükből. 

Ez a szám nyomban az első pillanatban húszra csökkent. 



Minthogy a lejtő alatti útszakaszra érve Toportyán elengedte a vérebeket, s a 

két borjú nagyságú állat tigrisugrásokkal nyomban a barlang felé szökellt. 

Hanem Dani és Máté jól célzott. A mordályok eldurranása után az egyik 

fenevad fölvetette magát a levegőbe, majd nyikkanás nélkül elterült és kifeszült, 

míg a másik sivalkodva megfordult, de nehány lépés után a hasára rogyott, s 

éktelen vonításba kezdett. 

– Was? – ordított fel Roxas-Stella. – Ezeknek lenni flintájuk?  

S rögtön sortüzet vezényelt az útról. 

Csakhogy a barlang szája elé sebtében hevenyészett sánc felfogta a sortüzet. 

A golyók ott lapultak szét a sziklakemény köveken. 

Látván a puskázás eredménytelenségét, odalenn tanakodni kezdtek. Majd 

nehány perc múlva felharsogott Toportyán hangja: 

– Héj, ti szerencsétlenek! A vicekolonellus úr azt üzeni, adjátok meg 

kegyelemre magatokat! Ebben az országban nem lesz többé kuruc világ, minden 

fölkelőnek beföllegzett, hát kár feláldozni magatokat! 

– Vivát második Rákóczi Ferenc! – kiáltotta vissza Dani. 

– Vivát második Rákóczi Ferenc! – ismételték a fiúk. 

– Was?! – tajtékzott az alezredes. – Ezek a Rebellek kiabálni vivát egy 

Konspirántra? Majd én megtanítani a Hundsfottokat! Himmelsapperlot! 

Azzal leszállította a lóról a vasasokat, és rohamra küldte őket. 

De azok gyalogosan esetlenül mozogtak nehéz vértjeikben a meredeken. 

Fentről viszont lövések dördültek, sziklák gördültek, kövek záporoztak. Öt 

német legott felborult, egyikük föl sem kelt többé, a többiek jónak látták 

visszavonulni az útra. 

Odalenn erre újabb tanácskozás kezdődött. Majd ismét Toportyán 

tolmácsolása következett: 

– Emberek! – kiáltotta. – Figyeljetek ide! Tudjátok jól, hogy amiért 

megöltétek ezt a német katonát, mindnyájatoknak bitó, karó vagy pallos jár. 

Menekülni nem tudtok innét semmiképp. De ha nem késlekedtek megadni 

magatokat, az éltetek megmaradhat… Gondoljatok fiatal éltetekre!… 

A fiúk percekig hallgattak. Tudták, hogy a gazember igazat szólt: most dől el 

a sorsuk. 

Akkor Dani megszólalt. A hangja csöndesen, komolyan csengett: 

– Fiúk, én most öt minutumra leteszem a vezérséget. Egyikőtöknek sem 

parancsolok azalatt. Aki éltét mentené inkább, akár tömlöcön vagy sanyarúságon 

átal, az most, ezen öt minutumban hagyja el a barlangot, és menjen le a 

némethez! Nem állom útját, és nem ítélem meg érte. Hát ki-ki cselekedjék úgy, 

amiként akar!… 

Súlyos csönd kelt a szava nyomán. 

Odalenn az úton az ellenség is hallgatott. Várta a választ. 

Végre Máté rekedt hangja törte meg a csendet. 



– Te mitévő léssz? – kérdezte Danitól. 

– Én nem adom meg magamat senki kegyelmére! – felelte halk, de határozott 

hangon a vezér. – Úgy vélem, az apám sem tett volna ekként. 

– Azt teszem, amit te – mondta erre Máté. 

– Én is… Én is… Én is… – hangzott egymás után elszántan és komoran. 

Még Jani és Kelemen is kimondta a halállal dacoló szót, pedig ők a 

Beszkidekben medvétől és farkastól is féltek. De németek és labancok előtt 

mégsem akartak gyáván megjuhászkodni. 

– Mit feleltek hát? – hallatszott Toportyán sürgető szava. 

– Azt – zengett vissza Dani hangja ércesen –, hogy Caraffa bajtársainak egy 

szavát se hisszük! Vesszen a zsarnok németje! Vesszenek a labanc hazaárulók! 

Vivát a haza és a szabadság! 

A barlangból fölcsendült a híres kuruc nóta: 

 

 

Ne higgy magyar a németnek, 

akárhogyan hitegetnek… 

 

 

S Dani eldurranó mordályának golyója levitte Toportyán süvegét a fejéről. 

– Az ördögét, aki van! – káromkodott a legény. Inkább a süvegét hagyta volna 

a helyén, s a fejét vitte volna el! 

Odalenn is iszonyúan káromkodtak, s a két labanc bitang maga is jónak látta, 

hogy leszálljon lováról, és fedezékbe álljon. Csak az alezredes maradt 

nyeregben, aki most másfajta támadást parancsolt. 

Azt, hogy a vasasok ne rohanvást, hanem lassan-lassan, gödrök mélyedések 

fedezékének kihasználásával s karabélyaikból tüzelve, közelítsenek. S ritkás, 

széles rajvonalban, félkörben, hogy a lezúduló kövek ne tehessenek nagy kárt 

bennük. 

A csillogó vértű katonák egyszerre ugrottak fel a fennsíkra, pillanat alatt 

elszéledtek, s a földre vetették magukat. Ott meglapulván, a tarajos rézsisakjukat 

fordították a lezúduló kövek ellenébe. 

S szüntelen lődözés közepett lépésről lépésre csúsztak közelebb a barlanghoz. 

Dani és Máté takarékoskodni igyekezett a golyókkal. De a kövek is fogytak, a 

fiúk immár a sáncnak rakott sorból lódítottak le egy-egy sziklatömböt. Hát lőni 

kellett, s a két nagyfiú mindig a legközelebbre feljutott vasasokat vette célba. 

Negyedóra múltán kifogyott a golyó. Ezt hamarosan odalenn is észrevették. 

– Tüzet szüntess! – vezényelte erre Roxas-Stella a vasasainak. – Most már 

ráérünk! – recsegte németül, és megparancsolta a halottak s a sebesültek 

összeszedését. 

Két halottat és öt sebesültet vittek le a németek az útra. 



Négy könnyű sérült a maga lábán ment le. 

Ekkor az alezredes valamit parancsolt a hadnagyának, mire az tíz katonát 

szoros rajvonalba állított, s előreszegzett karabéllyal indulást vezényelt. 

Ő maga kivont karddal a sor szélére csatlakozott. 

Lassan, kényelmesen, előrehajló felsőtestel mentek fel a lejtőn. Tudták, hogy 

biztonságban vannak, a barlangiaknak immár sem lőszerük, sem kövük. 

Mikor mintegy húszlépésnyire közelítettek, Dani vezényszava is felharsant: 

– Kézbe az ütőszerszámokat! 

S csövön fogva elnémult mordályát, kiugrott a barlang szája elé. 

A többiek fokossal, fustéllyal, szekercével követték a példáját. Rajban álltak 

maguk is, ütésre emelve szerszámaikat. 

– Halt! – vezényelt erre a hadnagy, s a német sor megállt. 

A hadnagy hátraszólt, mire az alezredes előreküldte Toportyánt. A gazember 

arca elzöldült az ijedelemtől, de nem mert Roxas-Stella utasításának ellene 

szegülni. Mindenesetre óvatosan a vasasok háta mögé helyezkedett. Onnan 

kiabálta a hadnagy német szavát magyarul: 

– Tegyétek le, ami a kezetekben van, és adjátok meg magatokat! 

– Jöszte érette, bestye cudar hazaáruló spionja! – kiáltotta vissza Dani olyan 

hangon, hogy Toportyánnak nem is kellett németre fordítania a szavát, a hadnagy 

a hangsúlyból is megértette a választ. 

– Pointez! – vezényelte, mire a katonák céloztak. 

– Feu! – kiáltotta utána, s a karabélyok eldördültek. 

Máté, Jani, Bence és Kelemen azon nyomban megtántorodott, majd elzuhant. 

– Charger! – vezényelt hideg hangon a hadnagy. S míg a katonák újratöltötték 

fegyverüket, a még álló három fiúra kiáltott: 

– Capitulez-vous? 

Nem kellett tolmács. Dani megértette ezt a francia szót. 

– Soha! – zúgta vissza. – Nem kapitulálunk! Vivát második Rákóczi Ferenc! 

Vivát Magyarország! Abcug a császár! 

– Pointez… Feu!… 

Dani, Gazsi és Jakab egyetlen jajszó nélkül csuklott össze. 

Mátét kivéve, valamennyiüket több golyó találta. Jani, Bence, Kelemen, Gazsi 

és Jakab azonnal meghalt. Dani még pihegett. Máté csak eszméletét vesztette 

percre, de azután magához tért, bár mozdulni nem tudott. A ráeső Gazsi félig 

eltakarta, és bevérezte az arcát. Ekként a németek azt hitték, fején találta a golyó, 

s nem nézték meg közelebbről. 

A két sortűz között Roxas-Stella és Zobor Nagy is feljött a fennsíkra. A 

lőporfüst eloszlása után a tisztek s a katonák a halottakhoz léptek, míg Toportyán 

és Zobor Nagy lázas sietséggel a fiúk cókmókjának esett. Még kibontani sem 

volt türelmük az iszákokat, késsel, karddal hasogatták fel azokat, reszkető kézzel 

kerestek valamit. 



– Ebben sincs!… Itt sincs! – hallatszott egyre izgalomtól rekedtes szavuk. 

Berohantak a barlangba, felpiszkálták minden zegét-zugát, ismét kiszaladtak, 

s mint a megkergültek, újra az iszákokat túrták. Hiába. 

– Az egyik fattyú hiányzik! – vette észre Toportyán. – Ezek csak heten 

vannak! 

– Igaz, ni csak! – vicsorogta Zobor Nagy. – S éppen a Miska cselédem!… 

– Annál lesz a ládika! 

Zobor Nagy Danira vetette magát. Fülébe rikoltott: 

– Mondd meg, aki ördögöd vagyon, hol a Miska?! 

Arra Dani felnyitotta a szemét. S ez a szem gúnyosan, diadalmasan 

mosolygott. 

– Beszélj! Hol a Miska?! Vagyis a láda! A ládika! 

De Dani szeme némán, megvetően meredt reá. 

Zobor Nagy előtt elborult a világ. – Dögölj meg kétszer is! – hörögte, s teljes 

erejéből a fiú gyomrába döfte kését. 

S mintha Dani ekkor még nyögött volna egyet. 

– Mi ez? – ordította ekkor az alezredes. – Hé, Pándor! Ezek voltak csak ifjú 

legények, semmi más! Mit kend nekem mondani Szalontay Georg – meg 

veszedelmes rebellek? Hol lenni Szalontay? Kelmed engem becsapni! Ezért 

elpusztulni két kedves vérebem? Kend lenni egy hitván svihák! Egy disznó! Egy 

Hundsfott! Egy Schuft! Megérteni?  

És Toportyán lába elé köpött. 

Majd egy pillanatig mintha köd borította volna el a szemét: 

– Ezek voltak még majdhogy gyerekek, és máris igazi bráv férfiak… Hősök! 

– recsegte, s elismerően bólogatott. 

De hamarosan ismét harsogóra fordult a szava: 

– Also! Összeszedni mordályok és amit akarni, eins-zwei!… En selle!… Allez!  

A gyakorlott zsoldosok pillanatok alatt szakszerűen kifosztották a fiúkat. 

Iszákjaikban talált kevéske pénzükön: az öszvérek árának maradványán felül, 

gubát, szűrt s minden egyéb eladható kacatot fölszedtek, és magukkal vittek. 

 

* 

 

Mindebből Máté ennyit beszélt el Miskának, amennyiről tudott. S amikor 

idáig ért szavaiban, leesett a szempillája. 

– Máté! Máté! – zokogta Miska. – Ne hadd el magad! Ne hagyj egyedül 

engem! Ne halj meg!!! 

S karjával feltámasztva az alvezér fejét, vizet csöpögtetett a nyelvére. Máté 

felnézett. 

– Rákóczi Ferenc a német rabja immár – suttogta alig hallhatóan. – Te meg 

egyedül maradsz a kincsesládikával, amíg újfent erőre kapok… Toportyánék 



tudják, hogy az csakis tenálad lehet… Hát most már nagyon vigyázz magadra… 

meg a kincsre… hogy csak azért is fegyverré váljék, amikoron szükség leszen 

arra… Majd együtt megyünk a… 

Itt elakadt a szava. Ismét lehunyta szemét, és hosszan felsóhajtott. Azután 

félrebillent a feje.  

Nem mozdult többé. 

  



Negyedik fejezet  

 

A FELTÁMADT HALOTT 

 

 

39. 

 

 

Úgy látszik, nincs a világon olyan rossz, hogy annál rosszabb már ne léteznék. 

Ha a magyar jobbágyság a hegyaljai fölkelés előtt azt hitte, nagyobb súllyal már 

nem is nehezedhetik reá az elnyomás, úgy a fölkelés után megtanulhatta, hogy 

bizony nehezedhetik. S ha pedig a megtorlás idejét vélte a legkegyetlenebbnek, 

hát csakhamar tapasztalnia kellett, mennyivel kegyetlenebb sorsot tartogatnak a 

századforduló utáni évek. 

Mint a ragadozó fenevad, amely újra meg újra ráveti magát áldozatának 

maradványaira, s nem hagyja el, míg az utolsó húscafatot le nem rágta a 

csontokról, úgy gyürkőzött neki újra meg újra a német a hovatovább mindenéből 

kifosztott Magyarországnak. Egész vidékeken, mint a Hegyalja és a Tiszahát 

városaiban-falvaiban is, alig volt már jószága a népnek, mindent elhajtott 

porcióban a német. Voltak például községek, ahol a birkát, majd később a sertést 

is, már csak hírből ismerték, másutt a magas sóvámot – amely persze a német 

zsebét hizlalta – nem tudván megfizetni, sótlanul ették sovány kis ételüket. S 

miután a protestáns prédikátorokat elűzték, vagy gályarabnak hurcolták, híveiket 

a császár csuhás ügynökei: a katolikus plebánusok javára adóztatták meg. No és 

a bányák? – kérdhetné valaki, aki erre is gondol. – Az ország arany-, ezüst-, 

szén- és vasbányái kinek a javát szolgálták? Könnyen kitalálható abból is, hogy 

csupán a bányászok voltak azokban magyarok és szlovákok, de már a „császári 

és királyi bányafőnököt” úgy hívták, hogy Johann von Putz. 

De nemcsak elvették a néptől mindenét, hanem még a nehéz roboton felüli 

közmunkákkal is gyötörték – kivált az 1701-es évtől, mikoron a császár 

romboltatni kezdte a magyarországi várak java részét, hogy elvihesse 

helyőrségüket a nyugati harcterekre. Mert jóllehet a császár és a francia király 

közt hivatalosan még nem tört ki a háború, a csatározások Belgiumban és 

Itáliában már elkezdődtek. S persze az előrelátó bécsi zsarnokság nem mert 

őrizetlen várakat hagyni Magyarországon, nehogy azok alkalomadtán egy 

esetleges újabb fölkelés védelmi fészkeivé váljanak. 

Főrangú, köznemes és pór egyaránt nyögte az idegen zsarnokságot. Egyaránt, 

de persze nem egyformán. Mert ahol sokból vettek el, még mindig maradt elég. 

Ahol az elégségesből vettek el, ott csak megmaradt egy kevés. De ahol a 

kevésből vettek el, ott semmi sem maradt. Ezért azután a jobbágyság, a 

megnyomorított parasztság vált a legegységesebbé a német gyűlöletében. Ami 



lázadó lüktetés, dobogó dac, ellenálló erő élt még a magyarság alélt testében, az 

majd mind a pórságban, a nincstelenekben gyülemlett meg. A német öltözékű, 

latin beszédű, labanc szívű, minden idegen szokást majmoló úri osztályoktól 

akár a magyar nemzeti jellem is kiveszhetett volna már a Duna-Tisza tájáról, ha 

az örökké elnyomott, századok óta szüntelen pusztított szegénynépben nem 

gyökerezett volna oly kitéphetetlenül mélyen. A Rákóczival együtt letartóztatott, 

vagy hozzá hasonlóan magyarul érző urak megszámlálásához nem volt szükség 

tíz ember ujjaira. Erdély pedig, mely hajdan is különálló állam volt, s a maga 

politikáját követte, most ugyanazon elnyomás alatt, nem sokat törődhetett a 

határain túli, nyomorultabb Magyarországgal. 

A magára maradt pórságból egyre többen adták kóborlásra magukat. Hej, 

micsoda erő lett volna ez a szerencsétlen nép, ha ki nem pusztul java tömege már 

annak előtte a százötven éves török hódoltságban meg az azt követő s annál is 

szörnyűbb német zsarnokság alatt! Kevesebb embernek azonban hosszabb idő 

szükséges ereje összeszedéséhez, különösen, hogy csak alig négy esztendő telt el 

utolsó próbálkozása, a Tokaji-fölkelés óta. 

De a mélyben már mozdult ez az erő, már morgott-fortyogott az izzó láva, 

türelmetlenül várva a kitörésre alkalmas pillanatot. 

 

 

40. 

 

 

Elárvult emberfia a temetőben kereskedik övéi után. Már csak ott véli föllelni 

a hiányzó s olyannyira sóvárgott szeretet melegét. Pedig a rideg rögök még 

senkit sem simogattak vissza, s az idő nyűtte fejfák sem mondanak többet a 

puszta névnél, melyet az alattuk nyugvó életében viselt. Legfeljebb holmi 

meghatóan ügyefogyott szólamot – azt azonban csak az élők írták reá, nem a 

halott. 

Az a sápadt orcájú fiatal legény is, ki egy lankatag fényű őszi napon érkezett 

Tarcal határába, egyenest a falu temetőjének vett útját. Cókmókja iszákba kötve 

csüngött a hátán, kezében jókora fütyköst fogott, s nagy, barna szemében kietlen 

bánat honolt. 

Vándor volt ez, messziről meglátszott rajta, s az efféle árva vándor gyakori 

tünemény volt azidőtt a haza mindenik táján. Amint hogy a szomorúsága sem 

vala szokatlan, hiszen ritkábban dali kedvű, virtuskodó kalandkeresők, inkább 

hazájukban is hontalan bujdoklók járták akkoron az országutakat. S az ilyennek a 

szeme mi egyebet tükrözhetett volna, mint a bánatos tájakat, amiket látott: a 

szerencsétlen, kifosztott, komor némaságba fulladt Magyarország arculatát. 

A temetőbe érve, a fiatal legény meglassította lépteit, és elsőbben is a régebbi, 

ismerős sírok felé tartott, melyek között egy besüppedt hant előtt megállott. 



Kezével félrehúzta a megdőlt kis fejfára hervadt burjánt, hogy bizonyságot 

szerezzen felőle, vajon jó helyen jár-e. A fejfán alig kivehető, elfakult betűkkel 

ez állott: 

 

 

EKE MIHÁLYNÉ 

SZÜLETETT: CSONKA JÚLIA 

 

Élt: 25 évet 

Meghalt: 1691. október 24-én 

 

 

Éppen tíz esztendeje – sóhajtotta a legény, s keze fejével törölte ki a szemébe 

tódult könnyet. Majd egy ideig mellére ejtett fővel állt a hant előtt. 

Azután fölemelte tekintetét, s megindult arrafele, amerre a temető az újabb 

években terjeszkedett. Ott már szorgosan kutatott, minden egyes fejfához 

lehajolt, hogy kibetűzze rajt az írást, s fel-feldünnyögött a nevek olvastán. Öreg 

Kapás Márton, Nemes és Nemzetes Kerekes István, Szűrszabó Ferenc, 

Szűrszabó Ferencné, Sánta Taris József, Juhász Rozika… Ó! – döbbent vissza 

mindannyiszor, mert a hat név viselője közül ötöt még életben látott négy év 

előtt, amikor a Vaudemont-ezred dúlása elől elmenekült. 

De ha meg is borzongott döbbenetében e nevek s utóbb még vagy ötven más 

új sír láttán – mert lakói javarészt atyafiúi vagy jószomszédi sorból közel álltak a 

szívéhez –, mégsem utánuk kereskedett a temetőben. Akiket viszont keresett, 

azokat nem találta. Hiába járta végig háromszor is a sírokat. 

Akkor visszament még egyszer Eke Mihályné született Csonka Juli sírjához, 

hosszan végigsimogatta tekintetével a gazverte hantot, majd csöndesen kifele 

indult a temetőből. 

A városban azután egyre igyekvőbb léptekkel és mind erősebben dobogó 

szívvel tartott egy házacska felé, mely valaha az alsó soron állott. 

Most is állt még. 

Nem égett le, és nem dőlt össze. 

Csak a vakolata romlott le azóta, s elvittek róla ajtót, ablakot. S persze belőle 

is elhordtak minden mozdíthatót, habár az nem volt sem sok, sem értékes. Még a 

deszkából tákolt istállócska is eltűnt, nem csupán a benne volt egy szál tehénke. 

S ugyanúgy az ól az aprómarhákkal. Tán éppen az istálló meg az ól deszkáinak 

tüzénél sütötte meg a német és labanc zsoldoshad az aprójószágot ama négy év 

előtti szörnyű éjszakán. Bizony semmi sem maradt itt a házikó puszta 

vályogfalán és romlatag zsúpfedelén kívül – minden egyebet felprédáltak. 

A legény elszorult szívvel járta körül a viskót, majd belépett. A hajdan simára 

döngölt, tiszta földön túrások éktelenkedtek, emberi és állati mocsok bűzlött, 



hulladék, szélhordta piszok porlott, akár a szemétdombon. Egy sarokban gombák 

ütötték fel fejüket a földből. 

S az ajtó meg az ablak közelében, hová az eső ferde szálait behajlította a szél, 

a gaz is fölverte a padlót. 

Elfulladtan hátrált ki a házból, s a szomszédos hasonló viskó felé közeledett 

volna, de mihelyt meglátta azt, vissza is torpant. Mert annak bizony csak a füstös 

omladéka meredezett értelmetlenül. 

Abban lakott valamikor Kolompos Ilonka… 

Meg az apja, Kolompos Imre, aki egyidős volt az ő apjával. Az most 

ugyancsak negyvenéves, amennyi az ő apja lenne, ha azon az estén meg nem 

ölik. 

Eke Mihály és Kolompos Imre valaha jó barátok voltak. A szomszédságon, az 

azonos életkoron és életsorson túl sok egyéb körülmény is összefűzte őket. 

Mindketten szőlőkapások voltak, mindkettejük feleségét egy időben ragadta el a 

himlő, s mindkettejük gyerekét a közös rokon: Bora ángyi gondozta azontúl. 

De a barátság később meglazult. Olyan mértékben, aminőben Kolompos 

Imrén eluralkodott a kuruc indulat. Mert Eke Mihály gondolkozása nem követte 

a barátjáét ezen az úton, s ezt nem is titkolta. A két ember attól fogva kerülte 

egymást. 

Nem úgy a gyermekeik: Kolompos Ilonka és Eke Miska… Az olvasó persze 

már előbb felismerte a Tarcalra látogató vándorlegényben Miskánkat. S Ilonka és 

Miska barátságáról sem most értesül először… 

Tehát visszatérve az apákra: amikor Kolompos Imre a szomszédokra bízván 

gyermekeit, a tarcali szőlőkapásokkal Tokaji Ferenc fölkelő seregéhez 

csatlakozott, már nem sorolta Eke Mihályt baráti szomszédai közé, s el sem 

búcsúzott tőle. „Ha nem tart velünk most Tokajra, úgy nem érdemes rá, hogy 

kezet fogjak véle!” – mondta róla indulása előtt Kolompos Imre, s ezt némely 

fültanúk vissza is mesélték Eke Mihálynak. Ezért történt azután ama rettenetes 

estén, hogy amikor Miska át akart szaladni Ilonkához és testvérkéihez, az apja 

foghegyről szólt reá: „Ne menj te sehová!” Az olvasó tán még nem feledte el ezt. 

A szomorú emlékezés után s a kietlen látvány elől Miska tétova léptekkel 

továbbment. Elhagyott házakon s némely ismeretlen emberen túl végre az egyik 

viskóban eleven ismerősre: Szila Jánosra talált. 

A négy év előtt még oly erőteljes férfi csontig megfogyatkozva, 

elbozontosodott szakállal, fásultan fogadta Miskát. – Semmink sincsen – tárta 

szét a karját, s csak akkor engedett föl kissé, amikor a legény biztosította, hogy 

nem kérni jött, még egy falás kenyeret sem, csupán tudakolódni. Arra azután a 

panaszok végtelen áradata hömpölygött belőle, a porció, a cenzus, a taksa, a 

dézsma, kilenced, úrdolga, szerjárás, vármegye, német ellen. Miska csüggedten 

hallgatta mindezt; nem először hallotta. De ami dolgok felől hírt akart, azokat 

illetően mit sem tudott Szila János. 



– Legokosabban teszed, ha elmégy a nótáriushoz, Babócsay Izsák uramhoz, 

az mindenkit számon tart – tanácsolta Miskának, aki meg is fogadta szavát. 

A nótárius valóban többet tudott. Illetve… legalábbis meg tudta mondani, 

hogy mit nem tud. Ekként tudta azt, hogy Eke Mihálynak nincsen sírja a 

temetőben, vagyis hogy minden bizonnyal abban a tömegsírban nyugszik, 

amelyikbe akkoron hirtelenében az utódok híján elhaltakat földelték. Volt vagy 

tucatnyi olyan, kinek családbelije elmenekült, vagy úgyszintén meghalt a német 

kezétől, s ekként senkije sem maradt, aki eltemettette volna. Tudta továbbá 

hallomásból azt is, hogy Kolompos Imre Tokajon, a vár vitézi védelmében halt 

hősi halált a császári fegyverektől, s nyilvánvalóan ugyanott földelték is el. 

Viszont nem tudta, hova lett Ilonka a kistestvéreivel. 

Mivelhogy ezek iránt kérdezősködött Miska. Az apja meg Kolomposék után. 

– A házatok épségben maradt, ugye? – mondta azután a nótárius. – Az már a 

tiéd, fiam. Telepedj meg benne, tán el leszel valahogy, hiszen erős legény vagy! 

Amúgy is nemrégiben jó egynehányszor keresett már téged név szerint két 

idegen nemesember, mondván, hogy valami jótéted miatt szeretnék a hálájukat 

leróni irántad. Talán érdemes lenne megvárnod, míg megintlen keresnek, úgy 

lehet, szerencsés sorba kerülhetnél általuk… 

– Hm – dünnyögte Miska. – Miként festettek azok a nemesurak, nótárius 

uram? 

– Az egyik amolyan vastag nyakú, nagy testű, széles, puha arcú, rókamálas 

mentét viselő férfiú volt, a másik hórihorgas, törökös bajszú, sebhelyes 

homlokú… 

– Aha – bólintott Miska, s nem mondta, marad-e, megy-e. – Hát köszönöm a 

tudósításait, tekintetes úr – felelte ahelyett, s tisztességtudóan elbúcsúzott. 

Csak odakünn gondolta meg részletesebben a dolgot. 

Persze, nagy óvatlanság volt Tarcalra jönnie. Hiszen jól tudhatja, hogy Zobor 

Nagyék a fiúk meggyilkolása óta minden erejükkel őt űzik. S bizonyosan 

leginkább a szülőfaluját tartják szemmel, abban a föltevésben, hogy előbb-utóbb, 

ha csak látogatóba is, de visszatér oda. 

Ahogy ezen füstölögve kifelé igyekezett a főutcán, szemközt jött vele Buxel 

Flórián, a Szepességből Tarcalra származott cipszer lókupec, egy rossz arcú, 

szúrós szemű polgárember, kit hajdan senki sem kedvelt a városban, mert labanc 

hírében állott. Miska legott ráismert, s elfordította tőle tekintetét, úgy téve, 

mintha idegen volna itt. De kitérni nem tudott előle, mert a cipszer már messziről 

felfigyelt reá, s le nem vette róla a szemét. Hogy pedig elhaladt mellette, hirtelen 

megfordult, és nyájas hangon utána szólt: 

– Ni csak, hiszen az Eke Mihály fia vagy te, ugye?… Alig ismertem reád, úgy 

megnőttél… 

Miska zavartan köszöntötte. Kissé csodálkozott a barátságos hangon, mert 

hiszen soha azelőtt nem jutottak a szóváltásig sem. Igaz viszont, hogy most 



hosszú idő után került elő, holtnak hihették rég a tarcaliak, ez némiképp 

megindokolta a lókupec barátságos hangját – az emberek gyakorta örvendenek, 

ha valaki holtnak hitt megkerül, még ha annak előtte nem is törődtek azzal, hogy 

él-e egyáltalán. 

– Ej, de örvendezem, látván, hogy megvagy – folytatta Buxel Flórián túlontúl 

szívélyesen. – Derék ember volt szegény apád, számos alkalommal tett nékem 

himmi-hummi szívességeket… 

Miska ugyan nem tudott felőle, hogy az apja valaha is beszélt volna a 

lókupeccel – ámbár a tudtán kívül is történhetett ez. Hát csak állt zavartan. 

– S idehaza maradsz-é? – kérdezte a nyájas ember. 

– Nem – felelte Miska. – Elmegyek… 

– Csak nem máris? 

– De igen. 

– No, akkor nem engedhetlek el csak úgy, szegény árva ecsém, a 

szülőföldedről, mint valami kóbor ebet. Legalább ebédelj meg nálam! 

S már tuszkolta is be Miskát egy cserény kapuján, minthogy véletlenül éppen 

a háza előtt akadtak össze. 

A fiú igen kényelmetlenül érezte magát; de mit volt mit tennie? Arról szó se 

essék, mintha nem akadt volna helye a gyomrában egy ebédnek! Bizony a sok 

éhengórálás után akadt ott akár kettőnek is, mivel már előtte való nap sem 

segített rajta a „terülj, asztalkám” bűvige. Hanem az feszélyezte, hogy az embert 

sem magafajta pórnak, sem kurucnak, sem jó barátnak nem ismerte; miképp 

fogadja el hát ezt a túláradó vendégszeretetét? 

Asztalhoz ülvén, Buxel Flórián nem győzte kérdezgetni a sora felől. Miska 

óvatosan felelgetett, s csak annyit mondott el, amennyit jónak látott. Ez pedig 

nem volt éppen sok. 

– Hallod-é, ecsém! – csapott a vállára ebéd után a cipszer. – Maradj itt nálam! 

Beszegődsz hozzám cselédnek, olyan sorod lesz, amilyen még soha. Minek 

csavarognál a világban, mint a lókötő futóbetyárok? 

– Nem tehetem… 

– Csak nem vetsz meg egy jó helyet a mai nehéz időkben? Már miért ne 

tehetnéd? 

– Tovább kell mennem… 

– Hová? 

– Munkácsra. 

– Mi dolgod ottan? 

Miska elgondolkozott. – Várnak – mondta azután óvatosan. 

– Jól van hát, nem firtatom – felelte a lókupec, úgy téve, mintha 

megneheztelne a bizalmatlanság miatt. – Hanem a vendégséget csak nem 

utasítod vissza? Maradj itt nálam, s pihenj nehány napot… 



S hogy a fiú ezt sem fogadta el, utolsó kísérletként ivásra noszogatta, egyre 

töltögetvén a kupáját. 

– Igyad csak, ecsém, ne sajnáld! Oly igazi tarcali az, akár tenmagad. No, még 

egy kupával! Micsoda legény vagy? 

De Miska három ital bornál többet a legszívesebb és legerőszakosabb 

kínálgatásra sem fogadott el. Végül is talpra szökkent, és hiába volt tovább 

szíves marasztalás, sértődött harag, csűrés-csavarás. Illendően megköszönte a 

vendéglátást, és elbúcsúzott az erőszakos lókupectől, akit utoljára úgy kellett 

leráznia magáról, mert még belé is csimpaszkodott. 

– Ha meggondolnád magad, akármikor visszajöhetsz hozzám – kiáltotta az a 

kapuból utána. 

Hogy kívül került az udvarházon, Miska megkönnyebbülten föllélegzett. De 

azért még jó darabon nyomasztotta valami fura rossz érzés, aminek semmiképp 

sem tudta magyarázatát lelni. Mi volt ez? Mit akart tőle e nyálasan édeskedő, 

erőszakos ember? 

No mindegy – vont vállat utóbb. Az ebéd mindenesetre ráfért; már jó régen 

nem evett ily emberi módon. 

S északnak, a Bodrog kiszögellése irányában iparkodott sietve, hogy több 

ismerőssel ne találkozzék. 

A falu határában elérzékenyülten megfordult, hogy visszatekintvén búcsút 

vegyen szülőföldjétől, hol apja-anyja élt s halt egykoron. S ahol Ilonka, 

Kolompos Ilonka futott a réten, lobogó szöszke hajával, mint a tavaszi fuvallat, 

vidoran rikkantgatva, akár a rigó. Ő meg a nyomában… 

De… Ejnye, ni! 

Mintha valaki leskelődnék utána… Hogy melyik útra tér a faluból kimenet… 

Buxel Flórián!… Vagy csupán a szeme káprázik?… 

Úgy lehet, valóban csak rémlátás volt az, s a három ital bor okozta. Mert mire 

eltörülte szeméről a meghatottság kicsalta könnyeket, mindössze egy távolodó 

szekeret látott a porfelleget sóhajtó úton. 

 

 

41. 

 

 

Sárospatak váránál nagy nyüzsgést talált.  

A császári rendelet értelmében a vármegye megkezdte a pataki vár lerontását. 

Miként előbben szót ejtettünk róla, a császár kivonni készült – s részben már 

ki is vonta – megszálló hadainak javát az országból, mert nyugaton az esztendő 

tavasza óta folytak immáron a harcok a francia király seregei ellen. Azt is 

említettük, hogy a bécsi udvar éppen csak annyi várat szándékolt épségben 

hagyni magyar földön, amennyinek a netáni védelméhez elegendő legyen a 



visszamaradó csekély számú megszálló sereg. Tehát minden negyedik várnak 

kegyelmezett csupán, s olyan dicsőséges múltú erősségeket ítélt halálra, mint 

aminők Sárospatak, Eger, Szendrő, Visegrád, s ezeken kívül is még vagy húszat. 

Persze, ki másnak parancsolta volna e várak lerontását, mint a vármegyéknek, 

vagyis azokon keresztül a jobbágyságnak, mivelhogy minden közmunkát annak 

kellett szolgáltatnia. Olyan volt ez, mintha a rabtartó, megkurtítani akarván a 

rabjára fűzött láncot, magával a rabbal töretné össze a fölösleges láncszemeket. 

S e munka nem volt se könnyű, sem kevés. A bástyatornyok, kőfalak, 

védősáncok lerombolásán túl a várak fölszerelését szintén a jobbágyságnak 

kellett elszállítania az ezután is fennmaradó várakba. Amelyek pedig nem estek 

túlságosan közel! Ilyenformán érthető, hogy a császári rendelet váranként átlag 

ezerötszáz ember és ezer szekér munkába állítására kötelezte a vármegyéket. 

Ez az ezerötszáz „ember” persze ezerötszáz jobbágyot jelentett. S az ezer 

szekér a jobbágyok szekereit. 

Sárospatakról, Szendrőről és Szepes váráról Kassára, Nigrelli generális 

szállására kellett fuvarozni a német hadiszereit. Amikor tehát Miska Patakra ért, 

az ott látott nyüzsgés nem volt egyéb, mint a jobbágyok és szekerek gyülekezése 

a vármegyei hatóságok felügyelete alatt. 

Miska mit sem sejtve tudakolódott a nagy sürgés-forgás oka iránt. Vesztére 

tette. Mert alighogy szóba elegyedett a jobbágyok egy csoportjával, ott termett 

valami kancellistaféle, s az emberekre kiáltott: 

– Jöjjenek, héj! Kendtek mingyárást dologhoz foghatnak! 

S amint azok egy vármegyei huszár kíséretében megindultak, Miska állva 

maradt. 

– Hát te, bikfic, nem érted a szót? – rivallt rá a kancellista. – Szedd a lábad, ha 

megmondtam! 

– Én nem vagyok idevalósi – rázta meg fejét Miska. – Csak erre vándorolván, 

megálltam… 

– Idevalósi vagy-é, nem-é, az most már egykutya! – erélyeskedett a 

hivatalnok. – Itt vagy, és kész. Alémars! 

– Hallja az úr! – emelte föl a hangját Miska is. – Ne alémarsozzék vélem, 

mert… 

– Micsoda? – hördült fel a császár hív szolgája. – Ellene mersz szegülni a 

parancsomnak, s még fenyegetőzöl is? Tán bizony kuruc volnál, holmi sehonnai 

betyárfajzat? 

S odaintett két lézengő megyei huszárt. 

– Dologra mégy, vagy deresre húzatlak, büdös parasztja! 

Miska meghökkent. 

Nem a derestől ijedt meg, dehogyis! Hanem attól, hogy amíg deresre húzzák, 

átkutathatják iszákját, és elragadhatják tőle a Rákóczi-ládikát. Márpedig csak a 

saját bőrét szabad vásárra vinnie az önérzete védelmében, de nincs joga kockára 



vetni a kincset, melyet az eljövendő fölkelés fegyverre vált majdan. Éppen innét 

indult az kalandos útjára, a híres pataki Vöröstoronyból, hol Majos István szava 

szerint a Rákóczi-család kincsei valának, mígnem felprédálta azokat a német. 

Nem is érhetné annál nagyobb szégyen és gyalázat, mint hogy hebrencs mód épp 

ugyanitt veszejtené el azt, ahonnét Toportyán elrabolta. 

Bölcsebb tehát úgy tennie, mint aki beletörődik sorsába, hiszen amúgy is 

megszökik e helyről, mihelyt alkalma jő – gondolta meg higgadtan. 

Felnézett a Vöröstoronyra, visszanyelte ágaskodó önérzetét, és szó nélkül a 

robotosok után indult. 

Azok éppen némely csákányt is kaptak az ásóik mellé, minekutána rögvest a 

külső sánc bontására fogták őket. Más csoportok a bástyafalaknak láttak, megint 

mások a fölszerelés rakodásának. 

Miska is csákányt kapott, s tessék-lássék mód kapirgálni kezdte véle a sánc 

néki jutott szakaszát. Jobbról-balról két férfikorú jobbágy dolgozott mellette. 

– Kend hová való? – fordult feléje az egyik, egy nagy orrú, zömök ember. 

Miska nem vélte rögtön, hogy hozzá intézik a szót. De felpillantván látta, 

hogy az ember feléje néz, tehát semmi kétség, néki szólt a kérdés. 

Meglepetten s kissé zavartan egyenesedett föl. Először történt életében, hogy 

nem tegezték, hanem felnőttként szólították. Igaz, tizenhat esztendős volt 

immáron, jól megtermett, derék legény. 

– Tarcalra – felelte készséggel. 

– Onnan is megjöttek? 

– Én csak egymagam keveredtem ide véletlenül… Kendtek honnét valók? 

– Olaszliszkáról, hogy a föld nyelné el ahány németje és labanca vagyon. Alig 

végeztünk a szürettel, ide kommandéroztak várbontani… 

– Sose búsulj miatta! – szólt közbe a társa, akinek bibircsók éktelenkedett a 

képe jobb felén. – Várat szívesen rontok. Minél kevesebb leszen a vár, annál 

kevesebb leszen a német az országban… 

– Marad itt akkor is több a kelleténél – fejezte ki a maga vélemenyét Miska. – 

Meg azután e váraknak még magunk is hasznát vehetnők… 

– Márminthogy kicsodák? 

– Mi magyarok… A német ellenében! 

– Bolond beszéd ez… tisztesség ne essék, szólván… 

– Hát nem hisznek kendtek a magyarban? – ütődött még Miska. 

– Sajna, nemigen – felelte ajkbiggyesztve a nagy orrú. 

– Pedig amelyik népnek nincs bizalma önmagában, az nem is érdemli meg a 

szabadságot! 

– Mi végre bizakodnánk, hallja kend? – kérdezte fanyar hangon a másik. – 

Nem leverték a Tokaji fölkelését is? Nem lefogták Rákóczi urunkat is, némely 

másokkal egyetemben? Nem kellett-é elbujdokolnia az ungi főispánnak? S hát 



Thököly mire vitte? Akár urak, akár parasztok kelnek föl a német ellen, egyaránt 

vesztükre fordul végtére a dolog… 

– Azért van ez ekként – fűzte hozzá a nagy orrú –, mert a magyar mindig 

széjjelhúz. Az egyik kuruc, a másik labanc. Az egyik pápista, a másik kálomista. 

Egyik a töröknél udvarol, másik a németnél. Így aztán török is, német is 

felfalhatta az országot. Urak és parasztok ugyancsak farkasszemet néznek, mióta 

világ a világ. Ha az urak ellen kél a paraszt, azok tüstént a némethez 

folyamodnak segélyért. Ha meg a német ellen, hát az uraink kéretlen is segélik a 

németet. Mi végre kelnénk fel? Csak éppen hogy legyilkoljanak bennünket? 

Hiszen mindig a pórnép marad alul! Már Dózsa Györgyéknek sem sikerült 

százhetvenöt vagy hány esztendeje… 

– Elég volt nékünk az a dúlás és rontás, amit a Tokaji-fölkelés leverése után 

mívelt Olaszliszkán az alávaló hóhér németje és rihes csürhe labanca! – sóhajtott 

fel a bibircsókos. 

– A kendtek szaván nem ismeri ki magát az emberfia, hogy mifélék. Kurucok-

é, labancok-é? – kérdezte megvető hangon Miska. 

– Egyik se – felelték a liszkaiak egyszerre. 

– Akkor lássam egyiket is, másikat is, amikor a hátam közepét – tette hozzá a 

nagy orrú, és kiköpött. 

Miska megrázkódott. Mintha csak az apját hallotta volna. 

– Az is széthúzás – felelte indulattól remegve –, ha egyik magyar kész harcra 

kelni a jobb sorsért, a másik meg csak gyáva ebként szűköl, vagy vészt huhog, 

mint a bagoly. Én bizony hittel hiszem, hogy bárha százhetvenöt évig nem 

sikerült, egyszer mégiscsak sikerül a magyar népnek megszabadulnia a 

nadályoktól… 

– Bolondság! – legyintett a bibircsókos, – Hamarosan elpusztulnánk. Így meg 

ha sanyarúságban bár, de mégiscsak élünk… 

– Nohát – kiáltott fel Miska –, én örömestebb pusztulnék el harcban a gazok 

ellen, mint éhen a vinnyogó ebükként!… 

S a homlokáig öntötte el a pír, úgy nekihevült. Most érezte csak igazán, mily 

irtózatosan magára maradt. Dani helyett, a nagy, erős, komoly legény helyett s a 

jándi hat helyett – nyolcuk nevében kell helytállnia szóval és tettben egyes-

egyedül, most és mindenkoron ezután. Meg tudja-e vajh lelni mindig a kellő 

szót, a helyes cselekedetet? Mily könnyű volt akkor, amikor nyolcuk 

tanácskozása vagy Dani megfontolt parancsa döntötte el a dolgukat… Igen, 

Danira akart hasonlítani, olyanná kell válnia, amilyen ő volt. Sohasem égett e 

kívánalom oly követelően a szívében, mint éppen most, amikor az apjára 

emlékeztető emberekkel került össze. A legtöbb magakorú fiút az a becsvágy 

sarkallja, hogy hasonlatossá váljék apjához – ő különb, sokkal különb akart lenni 

annál! Igen, szegény Daninak könnyebb volt a dolga, mert szívvel vállalhatta 

eszményképének a maga vitéz kuruc apját: 



– Magukról ítélnek kendtek, azért nem bíznak a népben – folytatta azután 

keményen, s úgy érezte, mintha a megölt pajtás kiontott hősi vére dús 

örökségként az ő ereibe szívódott volna. – De szerencsére más fajták is vannak a 

jobbágyságban, nemcsak labancok meg ily se hús-, se halfélék, mint kendtek… 

– No, no, ecsém! – mormogta a nagy orrú sértődötten. – Még hogy 

labancokkal veszen egy sorba? Badar beszéd ez… 

– Igaza van – mondta Miska keserűen. – A labancok kártékonyak. Kendtek 

pedig csak haszontalanok… 

– Kend bizony kóbor kódis, szökött cseléd vagy futóbetyár! – köpött nagyot 

most a bibircsókos. – Mert csak az olyan csángócsavargó népség beszél így. 

Telkes jobbágy, kinek háza s még némely jószága vagyon, nem adja egyhamar 

ribillióra a fejét. Inkább még várbontást is vállal fölös robotként… 

– Majd adják kendtek egyébre a fejüket, ha telkestül is kódisbotra jutnak! – 

jósolta Miska. 

A két liszkai sértődötten fordult el tőle. Kapóra jött, hogy az egyik vármegyei 

huszár éppen ott sündörgött a hátuk mögött, miért is úgy tehettek, mintha annak 

a jelenlétében átallnának felelni. 

Ugyanekkor két szekér érkezett, s a sáncok előtt, éppen Miskáék mellett állt 

meg. Az egyikről a nevét kiáltották. 

Tarcaliak voltak. 

A legény, ki Miskára kiáltott, mintegy két-három esztendővel látszott 

idősebbnek nála. 

– Ni csak! – mondta derűsen. – Úgy hittem, rég elpusztultál, s íme, a mai 

napon hallottam is felőled, meg látlak is most. Tüstént megismertelek, pedig 

hogy megnőttél! 

– Te vagy-é, Dömötör? – kérdé barátsággal Miska.  

– Én hát! 

– Derék!… S azt mondod, hallottál is felőlem? 

– Azt. Hadd mondom is el hamarost, hogy mit. Alighanem hasznát veszed, 

bár fura egy história ez. 

– Mondjad! 

– Ma délelőtt odaát voltunk apámmal a lókupecnél, Buxel Flóriánnál, mert el 

kellett adnunk a csikónkat. Ott alkudoztunk jó soká az udvarán, mivel a ravasz 

beste igen szapulta a csikót, jóllehet, annak semmi hibája. Hát amint alkudozunk, 

két idegen lovas ember állít be hozzá. A porlepte köntösük mutatta, hogy 

messziről érkeztenek. Jövetelükre a kupec csak elfordul tőlünk, mintha ott se 

volnánk, s azt mondja nékik: 

– Most jönnek kelmedék? Éppen tegnapelőtt járt itt az az Eke Miska… – S 

hová lett? – kiáltanak erre a jövevények. – Elment – felelé a kupec. – Hát nem 

kísérelte meg marasztalni kend? – kérdik amazok. – De igen – mondja erre. – 

Behívtam a házamba, ebédet is adtam neki, megajánlottam, szegődjék el hozzám 



cselédnek, majd azt, hogy pihenjen meg nálam nehány napig. Semelyiket se 

kedveié. Végtére le akartam itatni, de az sem sikerült… – Miért nem próbálta 

erővel? – förmedt rá az egyik idegen, egy hórihorgas ember. – Hiszen azért 

itattam – feleié a kupec. – Gondoltam, ha lerészegül, akár meg is kötözöm, s az 

istállóba rejtem, míg kelmedék újfent megjönnek. Mert amúgy nem támadhattam 

rá, hiszen erős kölyök az… – Arra közbeszól a másik jövevény, hogy azt 

mondja: – No, kend aligha kapja így meg tőlünk a tíz arany jutalmat… – Ohó – 

feleli rá Buxel Flórián. – Úgy állapodtunk meg, hogy akkor kapom, ha nyomára 

vezetem kelmedéket, s nem pedig, ha el is fogom. Márpedig a nyomára vezetni 

igenis tudok! Mert kiszedtem belőle, hogy Munkácsra megyen innét. S utána 

lopakodván, azt is láttam, hogy északnak hagyta el a falut, amiből kitalálható, 

hogy a Bodrog s a Latorca mentén igyekszik céljának. Ha tehát kelmedék legott 

utána iramodnak, úgy lehet, egyszerre érik vele Munkácsot, de még elébb 

valahol ott a Latorca partján is utolérhetik… – Csakhogy meg kell elébb 

pihentetnünk a lovainkat – felelték arra amazok, s le is telepedtenek a lókupec 

házában… 

Eddig tartott Birkás Dömötör elbeszélése. 

– Vajh miért hajszolnak annyira? – kérdezte azután. – Nagy dologért, annyi 

bizonyos, ha tíz aranyat is megér nekik… 

– Meg nem foghatom – felelte óvatosan Miska, s hitetlenkedve ingatta fejét. – 

Csakis valami tévedés lehet az. Tán nem is az én nevemet mondták, csupán 

félrehallád… 

– Dehogyis! Hiszen megismételték utóbb…  

Miska megérezte, hogy erősen figyeli valaki. 

Odanézett. 

Az a vármegyei huszár, ki éppen a tarcali szekerek érkeztekor sündörgött a 

háta mögé, most közvetlen közelében állt, és vizsla tekintettel méregette. 

Nyilván minden szót hallott, hiszen Birkás Dömötör elég hangosan lelkendezte 

el az újságát. 

– Akkor bizony olyanformán lehet az – vonta meg Miska a vállát –, hogy 

valaki más embert ugyanúgy hívnak, mint engem… Élnek távoli atyámfiai 

Füzesabonyban, tán azok valamelyikét keresik… 

– Tarcalon? – tamáskodott Birkás Dömötör. – Aligha hihető emigyen… 

De Miskának erre már nem kellett felelnie, mert Dömötört és a többi tarcalit 

éppen elszólították onnét. 

Majd ama fülelő huszár is odábbállt. De előbb tetőtől talpig szemügyre vette 

Miskát, aki nyugodtan tovább dolgozott, mintha korántsem érdekelné az imént 

hallott história. 

Hanem magában sebesen latolgatni kezdte a helyzetét. 

Annyi bizonyos – gondolta –, hogy amily gyorsan csak lehet, meg kell 

szöknöm innét. Mert ha Toportyánék erre jövet körül találnának nézni e helyütt, 



úgy lehet, nem tudnék előlük elrejtekezni. Nemsokára alkonyodik, abbahagyjuk 

a munkát, s az éjjel ellopakodom. Ha Toportyánék csakugyan megpihentek 

Tarcalon, reggel előtt aligha érnek ide… 

Türelmetlenül várta az estét, majd az éjszakát. Vacsoraidőben megkereste 

Birkás Dömötört meg a többi földit. De csak éppen megevett náluk, nem maradt 

vélük, mert azok a belső várban, a hóstátban háltak. A liszkaiak némelyike 

viszont a külső sánc alatt, a munkahelyükön. 

Pontosabban: a külső sáncon belül. Ahonnét mindenképp sokkalta egyszerűbb 

feladat ellopakodni, mint a belső várból. Különösen most, hogy az előtte húzódó, 

karókkal megtűzdelt s egyebekben már jórészt kiszáradt vizesárkot néhol 

színültig telehányták a rontásra ítélt sánc bontalékával, minek jóvoltából e 

helyütt könnyűszerrel átkelhetett rajt. 

Már eleve olyan helyen tanyázott le, hol aránylag kényelmes átjáró esett az 

árkon. A kényelmet persze nem tunyaságból kereste, hanem azért, hogy ne hívja 

magára a figyelmet holmi csetlés-botlással, zajütéssel. Csakhamar el-elkapta a 

könnyű szendergés sodra, de jól vigyázott, nehogy az álom mély örvényébe 

süllyedjen. 

Az éjszaka javában azután fölserkent, vállára kanyarintotta holmiját, és 

átalment az árkon. Éppen abban a pillanatban bújt elő a hold félkaréja, s 

ugyancsak abban a pillanatban egy árnyék tápászkodott fel az árkok túlsó szélén. 

Csákója, dolmánya és fegyvere, mely után felálltában kapott, nem hagyott 

kétséget az iránt, hogy a vármegye embere. 

Miska nyomban ráismert. Az a fülelő huszár volt. 

S nyilván a Dömötör említette tíz aranyra fájt a foga, azért vigyázta őt az árok 

túlfelén, jól számítva ki, hogy a legény szökni próbál az éjjel. 

Miska hirtelen lecsúsztatta válláról a cókmókot, s két kézre fogott fütykösével 

oldalvást iszonyút sújtott a felemelkedő alak fejére. 

Az meg sem nyikkant. Úgy eldőlt, mint a lekaszált gabona.  

A legény föléje hajolt. 

Hát ez egyhamar nem csap lármát – állapította meg elégedetten. De azért 

sietve visszalódította vállára a batyut, s amily gyorsan csak tudott, eliszkolt. 

Csak messze az országúton lassította meg lépteit. 

S akkor a hűvös leheletű októberi ég alatt eladdig sosem érzett biztonságos 

nyugalom szállta meg. S némi halovány reménykedésféle is, hosszú idő óta, 

Dani és a jándi hat megöletése óta először. A gyász csöndes kétségbeesésében 

egy szikrányi enyhület, az önerejére ébredő lélek bizakodása. 

A pataki vár holdfényes ormát is lassan elnyelte háta mögött az éjszaka… 
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Ugyanez idő tájt történt Tarpán… 

Ekhós szekér kanyarodott be kelet felől az országútba kötött községi főútra. 

Mögötte tizenkét fegyveres hajdú poroszkált; lovaik csattogó patái nyomán 

szertefröccsent a nemrég hullt esőtől dagadozó sár. Őszi szellőcske libegtette a 

legények kajla bajszát, s a bágyadt napocska sanyarú mosollyal nézte 

csákójukon, valamint nyergük takaróján a tekintetes és nemes Szatmár vármegye 

címerét 

Ha a szemközt igyekvő utas az ekhós szekér bakján ülő kocsis mögé 

fürkészett, két úriforma embert láthatott a ponyva alatt ücsörögni. De az oldalt 

vagy hátul szemlélődő idegen legfeljebb a ponyvanemez lyukain kukucskálhatott 

a feltűnést kerülő úriemberekre, s öltözetükről felismervén minéműségüket, 

nyilván méltányolta is e szemérmes tartózkodást. Mivelhogy a tiszaújlaki 

sóhivatal tisztjei voltak a jövevények. S a nép annyira kedvelte a 

sóhivatalnokokat, hogy azok jónak látták kerülni tisztes személyük fölös 

mutogatását, mert a rejtekből repülő kövek ellen még a mögöttük nyargaló 

hajdúk sem nyújthattak eleve biztos védelmet. 

De ha a lapuló sótiszteket nem is vette észre mindenki, annyi bizonyos, hogy 

a tizenkét fegyveres hajdú önmagában sem keltett éppenséggel örömet Tarpán. 

Hiszen a császárhű, úri vármegyétől a parasztra még soha jó nem származott. 

A menet minden kérdezősködés nélkül egyenest a Kandia utcába fordult, s ott 

egy sövény kerítette, tornácos, majdhogy udvarháznak beillő paraszti lak előtt 

megállott. A jókora, de romlatag házon s az egész portán meglátszott, hogy 

régebbi gazdái jobb módban bírhatták, mint a jelenlegi – az elszegényedés 

félreismerhetetlen patinája lepte el azt irgalmatlanul. 

A kapuban a sótisztek lekecmeregtek szekerükről, majd roppant szigorú, 

hivatalos ábrázatot öltve, hajdúkíséretükkel egyetemben bevonultak az udvarra. 

Ugyanakkor lépett ki pitvarából a ház gazdája, aki elsőbben meglepett, utóbb 

lassan elkeményedő tekintettel szögezte szemét a hívatlan jövevényekre. 

Mintegy harmincöt éves, öles termetű, tagbaszakadt, szép szál férfi volt ez az 

ember. Nagy, szürke szeme higgadt nyugalmat sugárzott, de szögszín bajsza, 

mint két görbe török szablya, harciasan ívelt kétfele. Magas homloka értelemmel 

teljes, gondolkodó elméről tanúskodott, viszont öklei akkorák voltak, hogy aki 

rossz szándékkal közeledett hozzá, az végül is jónak látta kartávolságon kívül 

megállani. Mindent összevéve olyan ember hatását keltette, akit szellemi és testi 

ereje egyaránt feljogosíthatott az önbizalomra. 

A két sótiszt megállt az udvar közepén, s egyikük, nyilván a rangosabb, a 

szükséghez képest túlzottan erős hangon elkiáltotta magát: 

– Esze Tamás, sóval üzérkedő jobbágyot keressük! 

A házigazda szótlan csodálkozással meredt a kiáltóra. 



– Kend az? – kérdezte némi szünet után türelmetlenül a sótiszt. 

– Jól tudja kelmed – felelte erre nyugalmasságában is öblös hangon a 

megszólított. – Hiszen nem először lát… 

– No igen, igen, hm – harákolt a sótiszt. – Csakhogy ez a hivatalos formula. 

Hm… Tehát… Egyszóval… Följelentés érkezett kend ellen, hogy lopott sóval 

kereskedik… 

– Mármint én? – vonta föl szemöldökét az ember. 

– Ki más?! – jött meg végre a sótiszt hangjának biztonsága. 

A fegyveres hajdúk nyergükből leszállva félkörben kanyarodtak a 

hivatalnokok mögé. Közben a hajcsár is behajtotta fogatát az udvarra. 

– Aligha hiszem, hogy engem bárki is feladott volna – mondta megvetéssel 

tele hangon a ház gazdája. – Kelmed tudhatja leginkább, hogy hazug váddal illet! 

– Semmit sem tudok! – felelte elhárító mozdulattal a sótiszt. 

– Hogy az ördögbe? Nem tudja, hogy a mármarosi aknákban szoktam 

vásárolni a sót, s hogy a tiszaújlaki sóházban, a kelmedék kezéhez fizetem le 

érette mindenkoron a harmincadot? 

– Mondom, hogy semmit sem tudok! 

– Semmit-é? – gerjedezett a jobbágy haragja. – Azt sem, hogy immáron 

három esztendeje ismer mint becsületes sókalmárt? 

– Semmit! – ismételte makacsul a sótiszt, papírtekercset húzván elő a köntöse 

ujjából. – Fölolvasom kend előtt a kincstári sóhivatal büntető rendelkezését… 

– Fölösleges! – nyújtotta kezét a papírok után Esze Tamás. – Magam is 

írástudó ember vagyok… 

– Írástudó-e, nem-e, az a kend dolga – húzta vissza a tekercset a hivatalnok. – 

A szabály az, hogy a rendelkezéseket föl kell olvasni az érdekeltek előtt. S a 

szabály, az szabály! 

Azzal kitekerte a volument, és szigorú, hivatalos hangon szavalni kezdte a 

szövegét: 

– A Királyi Sóhivatal tiszaújlaki kirendeltségének tudomására jutott, hogy a 

sóval üzérkedő Esze Tamás jobbágy, aki Tarpa községben a Kandia utcában 

lakik, a folyó 1701-es esztendő folyamán számos ízben lopott sót vásárolt a 

mármarosi aknák holmi hűtlen bányászaitól, s e bűnös úton szerzett jószág után a 

harmincadot sem rótta le… Mindezekért büntetésképp fent nevezett hivatal 

elrendeli a vétkes Esze Tamás jobbágynál található só lefoglalását, valamint a 

birtokát képező minden lábasjószág elkobzását… 

– Micsoda! – dörgött fel rettentő hangon az ember, és fölemelt ököllel 

előrelendült. 

Tizenkét szablya röppent ki hüvelyéből abban a szempillantásban. 

– …és örökre eltiltja nevezettet a sóval való üzérkedéstől, amint hogy ezután 

legfelsőbb rendelet értelmében amúgy is kizárólag a királyi sóhivatal 

foglalkozhatik sókereskedéssel! – fejezte be szavait a hivatalnok. 



– Vizsgálat nélkül? Meghallgatás nélkül?… Miféle szerecseny törvénykezés 

ez? – tüzelt a felháborodás Eszéből. 

– Mindezt a hivatal fölöslegesnek találta, minthogy… 

– Bitangok! – szakította félbe a mondatot a megtámadott. – Értem már, mi 

végre mindez! Hogy elriasszanak mindenkit a sókereskedéstől! Mert csak így 

tudja a kincstár az egytalléros kősó mázsáját öt és fél forintokra fölverni, a 

szegénynépet még jobban nyúzni, a német meg a kelmedék hasznára… 

– Hogy mit hogyan ért kend, az a kend dolga! – vágott szavába a hivatalnok. 

A miénk meg az, hogy foganatosítsuk a büntető rendelkezést… 

– Nem addig a! – harsogta bőszen Esze Tamás. 

De mielőtt mozdulhatott volna, a tizenkét hajdú körülállta, s tizenkét penge 

csillag alakban szegződött a testének úgy, hogy bármerre is mozdult volna, 

mindenképp kardhegynek szalad. 

– Hát azért e sok fegyveres? Értem már! – hördült fel tehetetlenül. – Hogy az 

urak háborítatlan prédálhassák fel a szegény ember jószágát!… 

– Jól ügyeljen rá, mit mond! – rikkant fel a másik sótiszt kappanhangon. Mert 

az első, a rangosabb, már meg is indult a kocsissal és két hajdúval a házba, 

ahonnét sírva riadt kifelé két öt-hatéves gyerek s a nyomukban egy asszony. 

– Odabenn maradj! – küldte vissza Esze a feleségét. – Hogy lássad, mi ragad 

a dúvadak kezéhez! 

A kappanhangú ismét felrikoltott a sértésre, de Esze ügyet sem vetett reá. A 

fogdmegek éppen az egyetlen kocka sót cipelték ki a házból. Fölvetették a 

szekérre, és tüstént az istállóra meg az ólra törtek. 

Ott sem időztek sokat. A mokány pár lovacskát, amellyel a sót szokta 

szekerezni, valamint a tehenet, az árva-egy hízót, meg azt a tíz-tizenkét 

aprójószágot hamarosan előkurgatták. A hízót s baromfit fölterelték a szekérre, a 

tehenet meg a lovacskákat odakötötték a saroglyához. 

– A gyerekeim tejét viszik el! – sikoltott az asszony. – A táplálékukat! A 

tehénkét, a hízót, a tojókat! Hát van kelmedékben emberi lélek?! 

Erre a hangra még a fölpaszományozott hajdúk egyik-másikának is elborult a 

tekintete. De szólni nem szóltak. Annál a maguk bőre többet ért nékik. 

Esze Tamás sötéten, hátborzongatóan mosolyogva állt a kardcsillag közepén. 

Csak akkor szólalt meg, amikor az állatok után a sótisztek is felkapaszkodtak a 

szekérre. 

– Megfizetek még ezért kelmedéknek! – sziszegte sápadtan, fenyegetőleg 

emelve föl roppant állát. S úgy fonta keresztbe a karját, mintha e két hatalmas 

izomgerendával kellene visszafognia a testét, hogy neki ne rontson a kardoknak. 

– Ne merjen fenyegetőzni, mert jobban is megjárhatja! – ripakodott vissza a 

kappanhangú. – Jól tudjuk, hogy afféle rebellissel van dolgunk, aki már a 

hegyaljai lázadás idején is tömlöcben kuksolt. Még visszakerülhet oda! 



A szekér megindult, mire a zsoldosok is felkapaszkodtak lovaikra. Akkor 

Esze magasra emelte öklét, és öblös hangján utánuk harsogott: 

– Jól vegyétek elmétekbe, hogy lesz rátok gondom, bestye kurafiak! 

Nehány perccel utóbb a lódobaj s a szekérnyikorgás elhalt a távolban. 

– Kódissá tettek – mormogta akkor törődötten, s keresztbe font karja 

tehetetlenül hullott alá. 

– De nem koldulni fogok én, nem! – csattant legott ennen siránkozására. – 

Dehogyis! 

Jajveszékelő asszonya és gyerekei futottak a karja alá. Egyszerre ölelte át 

mindhármukat. 

– Ne sírjatok! – lágyult tüstént zengővé, nyugtatóvá a hangja. – Ne… ne… 

Megleszünk mi még… 

Azok egyszerre hallgattak el a biztonságot árasztó apai szóra. S ahogy 

háromfelől beléje csimpaszkodtak, már csak halk szipogással kísérték súlyos, 

komor mozdulatait. Összeráncolt homlokkal, elgondolkozva indult vissza a 

házba. 

– Holnap bemegyek Újlakra – latolgatta elrévülten, csöndes hangon a 

szándékát, amint éppen kitervelte. – Megkísérlem elsőbb békével visszaszerezni 

a jogtalanul elhajtott jószágomat… Ha nem megy, hát… Ha nem megy, akkor itt 

hagyjuk a házat… Elviszlek benneteket Debrecenbe… olyan helyre, ahol 

biztonságban lesztek a gazok bosszúja elől. Mert én akkor… én… ha nem 

találom meg az igazamat, hát… magam teszek majd igazságot!… 

Az utolsó mondatot már ismét lehiggadt, köznapi hangján mondta. 

Hogy miért hangzott az mégis oly hátborzongatóan félelmetesnek?… 
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Ha az olvasó az 1701-es esztendő októberének harmincadik napján a 

Zempléni hegyvonulat egy bizonyos környékén – nevezetesen a Dargó-hegység 

aljában, a szalánci erdőrengeteg szélén – láthatatlanul jelen lehetett volna, fölötte 

becses szemtanúként erősíthetné meg a következőkben elmondandó 

eseményeket. 

Fiatal legény szaladt lélekszakadtan az erdő felé. Ha létezik a halálfélelemnél 

is nagyobb riadalom, úgy arca minden bizonnyal azt tükrözte. 

Süvege leröpült fejéről a kétségbeesett rohanásban, gubáját maga hányta el a 

válláról, amiként fütykösét is a kezéből, hogy semmi se hátráltathassa futtát. 

Elérvén az erdőt, egy szempillantásra hátrafordult. 

A szelíden lejtő, kanyargós ösvényen két lovas iszonyú vágtában hajszolta a 

nyomát. E pillanatban mintegy háromnegyed mérföldnyire lehettek tőle. S habár 

a pisztolygolyó nem jöhetett el ekkora távolságra, egyikük, nyilvánvalóan puszta 

ijesztési szándékkal mégis utána lőtt. A pisztoly tüzének villanását éppen 

megfordultában látta, de a dörrenés hangja már csak a fák között érte utol. 

Mert sebes szökkenésekkel, mint az űzött erdei vad, vágott be a rengetegbe. A 

síkos avaron meg-megcsúszva, de ilyenkor a feltápászkodásra sem vesztegetve 

megállásnyi időt, négykézláb futott tovább a sűrűsödő fák közé, holmi 

szakadékos vízmosás mentén. Egyszerre csak bokrok szegte, fura apró kövekkel 

tele tisztásra bukkant, melynek szélén egy elferdülő törzsű tölgy a magasban két 

másik tölgy óriási koronájával akaszkodott össze. Ott hirtelen térdre ereszkedett. 

Lerántotta hátán függő iszákját, a madzag kibontásához időt sem véve, egyetlen 

rántással felszakította, kikapkodván belőle egy jókora díszes bronzládikát. S 

ugyanakkor, akárha három keze volna, kicsiny kulcsot tépett le a nyakában függő 

zsinegről, és felkattintotta véle a bronzládika zárát. Majd felcsapván annak 

födelét, kiborított belőle egy faládikát, melyet visszacsúsztatott iszákjába. A 

kiürített bronzládikába két marokkal köveket lapátolt, s telerakván, lecsapta és 

gondosan bezárta födelét. A kövekkel megtöltött bronzládikát azután feltűnő 

helyre, a tisztás kellős közepére tette. Legvégül a kulcsot is behajította iszákjába, 

s szinte ugyanabban a pillanatban nekirugaszkodott a ferde törzsű tölgynek. S 

bár elfulladtan zihálva, de ereje végső megfeszítésével, oly szívós rugalmasan, 

akár az életét mentő hiúz, felkúszott az összeboruló, buga ágak közé, hol nem is 

annyira a csupaszodó lombok, mint inkább a gallyak sűrű, egymásba akaszkodott 

hálója rejtette el a lentről netán felpillantó tekintet elől. Szerencséjére olyan 

helyen fészkelődött meg, hol úgyszólván észrevehetetlenné vált, míg ő maga 

éppen a tisztás közepére láthatott, a széltében mintegy tízölnyire heverő s már 

messziről feltűnő bronzládikára. 

Mind e viharzó ténykedése alig tartott egy percig. 



De nem is igen tarthatott volna tovább, mert az erdő csöndjében már 

felharsogott üldözőinek csörtető lármája. 

– Itt… itt… erre! – kiáltotta egy rekedt, durva hang, amely maga is zihált a 

hajszától. – Csak előre a csapáson! Ez egyszer nem menekül a fattyú… 

Kisvártatva hórihorgas, górlábú alak körvonalai bontakoztak ki a fák közül. 

Baljával zablán fogva vezette háta mögött lépkedő lovát, jobbjában 

előreszegzett pisztolyt markolt. Kiérve a tisztásra, körülkémlelt, majd 

diadalittasan felordított: 

– Ohó! Hujjahé! 

S eleresztvén a kantárszárat, farkasugrással a ládikára vetette magát. 

Éppen akkor csörtetett ki mögötte a társa, egy nagy testű, rókamálas mentét 

viselő férfiú. 

– Mi az? – kiáltotta az újdonjött. 

– Megvan! – ujjongta az első, szilaj örömmel csapván földhöz süvegét, hogy 

letörülje a verejtékét sebhelyes homlokáról. S fél térdre hullva szinte 

körülszaglászta a ládikát, akár az eb. 

– Mi van meg? – kérdezte a másik, akinek tekintete elől a hórihorgas alak 

törzse eltakarta az értékes leletet. 

– A láda! A ládikám! A Rákóczi-kincsesláda! – repesett az első. 

– Megvan?! – rikoltott fel a másik is, mint az eszeveszett. – Hol? Hol? Hol 

van?! 

S szinte kergülten rohant a tisztás közepére. Ott maga is a ládika elé térdelt, s 

elgyönyörködve szemlélte körül. 

– Hát ez az? – kérdezte örömtől mámoros hangon. 

– Ez, ez… ez! – ismételgette elragadtatottan a hórihorgas, reszkető kézzel 

simogatva a dombormívű bronzot, majd lehajolt rá, s úgy csókolgatta, ajnározta, 

akár a drágalátos csecsemőjét. – Az én… az én szépséges, gyönyörűséges 

ládikám… 

– Azazhogy: a mi… a mi ládikánk! – helyesbítette a másik.  

De a hórihorgas nem is figyelt a szóra eszelős örömében. 

– És a kölyök? – tért magához elsőnek a rókamálas. – Hová lett a kölyök? 

– Ördög vigye a koszos fattyát! – legyintett emez. – Ráérek véle törődni… 

– Nono – dörmögte a másik. – Ha meg is került a ládika, mégsem célirányos 

életben hagynunk! Kifecsegheti, hogy a Rákóczi kincsei hozzánk kerültek, s ki 

tudja, egyszer még kereshetik rajtunk… 

– Keresheti azt már akár maga a Hopcihér is! Tőlem ugyan hetvenhét kardos 

arkangyal sem veszi el még egyszer! 

– Hm… csakhogy a kölyök azt is tudja, hogy te ejtetted tőrbe Tokaji 

Ferencet… 

– Ez igaz – harapott ajkába a hórihorgas. – De azt is, hogy te hasonlót 

kíséreltél meg Bige Györggyel! 



– Azért mondom! Nem célirányos szem elől vesztenünk… 

– Nem viszi az már messzire az irháját! Láttad a csapáson a gubáját és a 

fütykösét? Mindent elhányt menekültében, végül magát a kincsesládikát is, hogy 

életét mentse. De éppen ezért fog elpusztulni! Fütykös nélkül nem tud védekezni 

a vadak ellen, márpedig ez az erdő tele vagyon farkassal, hiúzzál, vadkannal. 

Vagy egyik, vagy másik csak elkapja a torkát. Ha meg nem így jár, akkor a télen, 

avagy már elébb, az őszi éjszakákon megveszi az isten hidege guba híján… 

– Úgy lehet, igazad van… Hanem azért nyugodtabb lennék, ha látnám a 

tetemét… 

– Hát akkor gyerünk utána máris! 

Az olvasó persze – ha áthidalhatatlan idő- és térbeli akadályok folytán nem is 

lehetett tanúja mindezeknek – már régen fölismerte a jelenet szereplőit, s jogos 

izgalommal várja a fejleményeket. Hát ne is késleltessük azok elbeszélését holmi 

fölösleges szószaporítással. 

A lombját sem zúgató őszi erdő csöndjében minden szó tisztán hallatszott el a 

fa tetején rejtekezőhöz. Ami a következőkben azt eredményezte, hogy Miska 

ereiben, ha lehet, még jobban elhűlt a vér. Minthogy Zobor Nagy István ekként 

válaszolt cimborájának szavaira: 

– Gyerünk! De… elébb osztozkodjunk!  

Toportyán kelletlenül hallgatott egy pillanatig. 

– Most? – kérdezte azután földre szegzett tekintettel. 

– Miért ne? – felelte Zobor Nagy. – Legjobb az ilyesmit tüstént elintézni… 

– Hm – mormogta a spion. – De mi módon nyitjuk fel a ládikát? 

– Feszítsük fel! 

– Nekem már hajdan beletörött a tőröm. Okosabb, ha várunk, míg a városban 

szerzünk valamely feszítő szerszámot! – próbált kitérni az osztozás elől 

Toportyán. 

– Imhol az én dákosom, ez biztosan nem törik bele – mondta némileg 

bizalmatlan hangon Zobor Nagy –, addsza csak azt a ládikát! 

S tőrét kivonva a bronzládika után nyúlt. 

De Toportyán hirtelen mindkét kezével megmarkolta prédáját. S Miska még a 

fa tetejéről is látta, hogy a haramiának remegnek az ujjai. 

– Ne… Nem!… Majd én… Majd én… ha semmiképp sem akarsz várni az 

osztozkodással, amíg szerszámhoz jutunk… 

– Mivégre várjunk? – kérdezte már leplezetlen gyanakvással Zobor Nagy. 

– Hajszoljuk fel elébb a kölyköt! – javallta most maga Toportyán. 

– Majd azután – ért rá vele immár Zobor Nagy. 

– Hát jól van… Jól van. Addsza a dákost! 

– Majd én megpróbálom… 

– Én próbálom meg! – erősködött Toportyán. – Én már ismerem a fogását… 

S elkapta a tőrt Zobor Nagy kezéből. 



Ahogy a két térdeplő gazember egymással szembefordulva a ládika fölé 

hajlott, Miskának úgy tetszett, mintha valósággal két farkas marakodnék a 

koncon. Közben arra gondolt, mi lesz, ha kiderül, hogy a ládika kincs helyett 

köveket rejt. Nyilvánvalóan sokkal dühödtebben hajszolják tovább, s bármi jól 

rejtezett is el, mégiscsak fölfedezik. Mely esetben nem kétséges, hogy úgy lövik 

le a fáról, akár holmi madarat, minekutána a kincset rejtő faládikát is meglelik 

nála. Vacogó foggal, feszülten figyelte az odalenn történendőket. 

Toportyán lehajolt, s a ládika résébe illesztette a tőr hegyét. Azután kihúzta 

onnét, és visszaemelkedett. 

– S hát… milyen arányban osztozunk? – kérdezte, felhúzva szemöldökét a 

homloka sebhelyes felén. 

– Hogyhogy milyen arányban? – ütődött meg Zobor Nagy. 

– Igenis, milyen arányban? – ismételte csökönyösen Toportyán. 

– De hiszen, amikor Noménon egyezségre léptünk, abban állapodtunk meg, 

hogy felezünk… 

– Korántsem! – felelte Toportyán elsötétülő arccal. – Csak abban, hogy 

megosztozunk. De nem lehet felesben, a nagyobb rész engem illet, hiszen én 

szereztem a ládikát… 

– De én segítettem visszaszerezni! – csattant fel Zobor Nagy, és megmarkolta 

övéből kiálló pisztolya agyát. – Vajh hol kerested volna, ha nem tudod meg 

tőlem, hogy kihez került?… 

Toportyán figyelmét nem kerülte el Zobor Nagy mozdulata a pisztoly után. 

Egy szempillantásig mintha eltűnődött volna. 

– Igazad van – mondta azután nyájas, engedékeny hangon. – Rosszul 

emlékeztem. No de akár így legyen, akár úgy, semmiképp sem fogunk 

összeveszni… 

Barátsággal tele hangon fölnevetett, majd lehajolt a ládikára, rést keresve 

annak födele alatt, hová beférkőzhetnék a tőr hegyével. – Fogjad csak le a 

széleinél, hogy ne mozogjon! – kérte cimboráját. 

Zobor Nagy elengedte pisztolyát, s mindkét tenyerével a ládikára nehezedett. 

Toportyán kissé félrehajtotta fejét. Majd hirtelen visszarántotta a tőrt, és teljes 

erejével belevágta cinkosába. 

A kétarasznyi penge markolatig szaladt Zobor Nagy István mellébe. 

Velőtrázó sikoly hasított át az erdőn. 

A nagy testű ember mindkét kezével melléhez kapott, mintha ki akarná 

cibálni bordái közül a gyilkot. Szeme halálos iszonyatban meredt Toportyánra, 

száját kitátotta, tán szörnyű átokra vagy újabb sikolyra, de ehelyett vastag, 

sötétvörös vérsugár szökkent ki belőle. 

S ismét meg ismét, háromszor egymás után. Ahogy a gyomra kivetette a 

befele tóduló vérét.  

Azután a nehéz felsőtest lassan, esetlenül előrehuppant. 



Toportyán talpra ugrott. 

Miska, aki elszörnyedtében majd leesett a fáról, még a maga borzadálya 

közepett is jól látta, hogy a spion minden szál haja égnek meredt. Nehány 

másodpercig ide-oda kapkodott, mint aki nem tudja, mit cselekszik. Végül 

félrelökte irtóztatóan hörgő áldozatát, felragadta a vértől lucskos ládikát, s zablán 

fogva lovát, eszeveszetten szökött kifelé az erdőből. 

Nehány perc múlva gyorsan távolodó lódobogás hallatszott a vadon széléről. 

A tisztás közepén azalatt egyre növekedett a vértócsa, és egyre csöndesült a 

hörgés. 

Utóbb egészen elnémult, amiként a lódobogás is elenyészett a messzeségben. 

Halálos csönd ereszkedett a rengetegre. Csak a ló, Zobor Nagy lova 

mocorgott egyet-egyet. 

Ekkor Miska leereszkedett a fáról, és visszament a tisztásra. 

Zobor Nagy István addigra hátára fordulva, kifeszült tagokkal elnyúltan 

hevert önnön alvadó vérében. Tágra nyílt szemén megüvegesedett a halálos 

riadalom, mentéjén vértől és piszoktól loncsosan ragadt össze a rókamái. Melle 

közepéből merőlegesen állt ki a tőr markolata – ennen tőre, melyet alig öt 

hónappal ezelőtt ő döfött a halódó Daniba. 

A kapzsiság vitte idáig, gonosztettek sorozatán át a meggyilkoltatásig – 

gondolta Miska, amint iszonyattal és megvetéssel vegyest nézte el egykori urát, 

ki hajdanvolt kurucból labanccá, árulóvá, besúgóvá, haramia cinkosává, 

gyilkossá s végül dicstelen áldozattá romlott féktelen önössége miatt. 

A kapzsiság… 

Zobor Nagy István úr nem üldöz többé, annyi bizonyos – gondolta azután. – 

Hanem Toportyán uram annál inkább! Mert ha az orgyilkos végül is felnyitja 

majd a bronzládikát, kiderül, hogy holmi kőtörmelékért ölte meg cinkosát. S 

akkor azután kétszeres dühvel a lóvá tett gazember bosszúvágyával is rajta lesz, 

hogy mihamarább újfent fölverje a nyomomat. Nem, még mindig nem lenne 

helyes ha Munkácsnak venném utamat. Mert ha eddigelé el is tértem e céltól, a 

spion jól tudja Buxel Flórián szavából, hogy valójában oda szándékozom… 

E pillanatban megbökték a könyökét. Ráró üdvözölte ismerősen az orrával. A 

pompás szepe hátasló láthatólag nem búsult ura vesztén, annál nagyobb örömet 

mutatott Miska láttán. Nem csoda, hiszen ő csutakolta-abrakolta három 

esztendőn át, kétéves csikó korától. A gazdájától akkor is, azóta is leginkább 

csak ütleget kapott. 

Miska megsimogatta az állatot. S azután hogy nehány lépéssel odább ment, a 

ló hűségesen követte, mintha azt mondaná: – Ne hagyj itt magamra! Veled 

akarok menni! 

A legényt meghatotta e hűséges felajánlkozás. Elérzékenyülten ölelte át Ráró 

selymes szőrű nyakát. Amúgy is oly magányosan járta vándorútját, akár a kivert 

kutya – sem Ilonkája, sem Danija, sem jándi barátai már… 



A nyeregre akasztva függött Zobor Nagy kurta mordálya és tölténytáskája. A 

nyeregkápában volt a pisztolya s a pénze. A között nyilván az is, amit Danin és 

Miskán megtakarított: a ki nem adott utolsó járandóságuk. Jó lesz a pénz, hiszen 

Rárónak takarmány is kell… 

A vadonból kivezető csapáson meglelte gubáját és süvegét. A gubába 

betekerte a mordályt és a pisztolyt, s mindent szépen eligazított. 

Még leereszkedett a vízmosásba, s a mélyén csörgedező csermely hűvös 

vizével elcsillapította tikkadt szomjúságát.  

Azután nyeregbe ült, és békével elkocogott. 

 

 

44. 

 

 

Ha a szegény ember a XX. század eleji Magyarország „nagytekintetű” 

hivatalaiban sérelmezni merészelt valamely packázást vagy visszaélést, az 

illetékesek rendszerint ezzel a gúnyos tanáccsal zavarták el: 

– Menjen panaszra a sóhivatalba! 

E szállóigévé vált rossz tanács alkalmasint onnan ered, hogy a sóhivatalban 

soha, semmiféle panaszra nem lehetett orvoslást találni. Úgy látszik, ez utóbbi 

körülmény ugyanoly régi, mint maga a Királyi Sóhivatal. Mert már kétszáz-

egynehány esztendő előtt is hiába fordult a szegény magyar ehhez a hírhedt 

intézményhez, még olyan járatban sem ért el semmit, mi pedig egyenesen arra 

tartozott. 

A szegény magyar, kiről szólunk, lovaitól megfosztatván, gyalogszerrel 

érkezett Tiszaújlakra a tiszaháti kerületi sóházhoz. Megállt a széles, boltozatos 

kapu előtt, és bekémlelt a jókora udvarra, hol sóval rakott szekerek között keserű 

arcú parasztok és kisnemesek, papírokkal hadonászó, fontoskodó arcú sótisztek 

és egyik lábukról a másikra álldigáló, a tiszaújlaki híres pedrőviaszkkal 

kihegyezett bajszú hajdúk tűntek a szemébe. 

A szegény ember soha és sehol nem szenvedheti a sok hivatalnokfélét. Éppen 

elég az ilyenből egy is. Ahhoz az ember odaléphet, elmondhatja a baját, mire az 

vagy szénát, vagy szalmát válaszol. De ahol már sok a tiszt s az altiszt, ott a 

leggyakoribb felelet az, hogy: „Nem reám tartozik.” Viszont, hogy ki az az 

illetékes, akire igenis tartozik az ügy, rendszerint egyikük sem tudja. Vagy 

legalábbis úgy tesznek, mintha nem tudnák. 

A mi emberünk is, amint bement az udvarra, csak megállt, és tétován 

körülnézett, mintha azt latolgatná, vajon melyik fontos képű úriembernek lépjen 

a színe elé. 

E latolgatás korántsem volt indokolatlan. Mert mindjárt az első hivatalnok, 

akit megszólított, sértődötten ráförmedt: 



– Nem látja, hogy dolgom van?! 

Ezt bizony a szegény ember nem látta. Amit viszont látott, az éppen csak 

annyi volt, hogy az illető holmi paksamétával a hóna alatt, igen kevély léptekkel 

vonult át az udvaron. No de hát honnét tudhatná a szegény ember, hogy mit 

neveznek az urak „dolognak”? 

Körülnézdelődvén megpillantotta ama két sótiszt egyikét, kik a minap nála 

jártak Tarpán, hogy elhajtsák minden lábasjószágát. No, ehhez csakugyan nem 

fordulhat, hiszen éppen ellene akar panaszt tenni. Hát egy harmadik, igen kövér 

úriember fele tartott. Az unott ábrázattal hajolt egy hordóra tett papiros fölé. 

– Tekintetes úr, instálom! – kezdte az ember a mondókáját. – Alássan kérem, 

hol, kinél kell itt panaszt tenni a jogtalan elhajtott jósz… 

– A kutya istenét! Nem átall zavarni, amikor számolok! – kiáltott rá magából 

kikelten a kövér. – Most elölről kezdhetem az egészet! 

S dühösen hajolt vissza a papirosára. 

Az ember nagyot nyelt, hogy elnyomja a nyelvére toluló választ. Szó helyett 

csak maga elé köpött, így próbálván megszabadulni a keserűségtől, amely 

elöntötte. Majd ismét körültekintvén, megpillantott egy tisztviselőt, aki 

mindössze a kutyája etetésével foglalatoskodott. Odasietett hozzá, mielőtt annak 

is valami papiros kerülne a kezébe. 

S lám, ez a hivatalnok valóban meghallgatta. Igaz, hogy csak úgy, mint a 

süket, rá sem pillantva közben. 

Viszont nem is vágott a szavába, hagyta, hogy a panaszos végigmondja a 

magáét, s még akkor sem emelte föl tekintetét a kutyájáról, amikor megszólalt. 

– Nem reám tartozik az ügy – mondta foghegyről. 

– Tessék hát megmondani, hogy kire tartozik? 

A hivatalnok már rá sem hederített. – Komm, Hektor! – kiáltott a kutyájára, és 

odábbállt. 

Az ember akkor mást gondolt. Az épület ajtajának vette útját, amelyen 

címeres tábla hirdette, hogy itt kell bemenni a Királyi Sóhivatal helyiségeibe. 

Hanem az ajtónál két fegyveres szolga állta útját. 

– Hová oly sebbel-lobbal, hékás? – kiáltott rá az egyik. 

– A hivatal elüljárójához, a legfőbb sótiszt úr elébe… 

– Aztán mi járatban? 

– Panasztétel végett. 

– S mi légyen az a panasz? 

Az ember megint elbeszélte a hamis vádat, amely szerint lopott sót vásárolt 

volna, s ezért jogtalanul elkobozták a lábasjószágait. 

– Ezért keresi kend a tekintetes főtiszt urat? – kérdezte alattomos hangon a 

szolga. 

– Ezért… 

– Hát az bizony most nincsen itten. 



– Hanem hol van? 

– Az már nem a kend dolga! 

– S mikor jő vissza? 

– Úgy lehet, csak vízkereszt napjára! – nevetett fel kárörvendően az urak hív 

talpnyalója. 

– Hogy azt a címeres rézangyalát ennek a bestye hivatalnak! – fakadt ki 

türelme fogytán az ember. – A bécsi puruttya némberek háza sem lehet 

gyalázatosabb ennél… 

– Híjnye, a büdös parasztja! – gerjedt föl a szolga, ki maga sem volt egyéb, 

mint paszományos egyenruhába bújtatott paraszt. No de az ilyen rendszerint a 

saját fajtájának legcsahosabb vérebe. – Hordja el az irháját innet, mielőtt 

lenyúzzuk kendről! 

– Kevés ahhoz két ilyen hitvány lator! – vágta vissza az ember, s rettentő 

karját fölemelve, csak úgy maga mellé suhintott a fokosával. 

Úgy látszik, e vélelmével ellenfelei is egyetértettek, mert azon nyomban 

kajdászni kezdtek a cimboráik után. Egy-két minutum alatt vagy tizenöt 

egyenruhás verődött össze az ajtó előtt – sótiszt, hajdú és szolga vegyest. Köztük 

volt az a kappanhangú is meg a társa, akik ellenében a jövevény megkísérelte az 

igazát keresni. 

– Ohó, hiszen ez ama tarpai Esze Tamás jobbágy! – rikkantotta a 

kappanhangú. – Az a nagyhangú fenekedő, börtönviselt, békétlen! Tán bizony 

ide is azért jött, hogy ribilliót csináljon… 

– Az igazamért jöttem! – zengte öblös hangján az ember. 

– Az igazadért, paraszt? Itt van ni, éppen most rittyentette el a kutya. Ez a te 

igazad! 

Kaján röhögés követte a kappanhangú szavát. 

Esze Tamás fölemelte hatalmas csákányfokosát. 

Kardok, szuronyok, pisztolyok sora ágaskodott fel legott az egy szál fokos 

ellenében. E gyilkos vasak sorfala mögé ugrott a halálra vált kappanhangú. 

– Jaj, jaj! Űzzétek el! Szúrjátok le! Vágjátok négyfelé! Lőjétek agyon! – 

rikoltotta, s ijedtében leguggolt a fegyveresek mögött, hogy a feje búbja se lássék 

ki. 

– Úgy nyúljon hozzám bárki, hogy menten agyonverem, ha addig élek is! – 

dörögte rettenetes hangon Esze Tamás. 

S aki az arcára nézett, pillanatig sem kételkedett a szavában. Hát csak 

mozdulatlanul, inkább védekezőn, mint támadólag szögezték feléje fegyvereiket. 

S ahogyan Esze akkor a szemét körüljártatta, lesújtó pillantása szinte 

végigvert a díszes kompánián. 

– Majd megtalálom én az igazamat kendtek nélkül is! – mondta vészjóslóan, s 

visszarántotta tagbaszakadt vállára a lecsúszott ködmönét. 

Avval sarkon fordult, s hátra se óvakodva, kiment a házból. 



Csak amikor a kapuhoz ért, akkor tört ki ismét a csúfondáros röhögés. De arra 

már ügyet sem vetett. Röhögött, röhögött a sok egyenruhás, ennen gyávasága 

szégyenében. A restelkedésüket akarták palástolni e röhögéssel, mivelhogy 

tizenötöd magukkal s fegyveresen is megijedtek ettől az egy szál paraszti 

fokostól. Röhögtek, röhögtek, addig röhögtek, amíg… 

Amíg vagy Öt-hat héttel későbben elhalt szájukon a röhögés. 

Mert egy napon, alkonyat felé, Esze Tamás némely komájával megrohanta a 

tiszaújlaki legelőt. Ott a maga jószágát a sótisztek jószágai közül kiszaggatta és 

elhajtotta. 

Hajszolhatta azután a fegyveresek egész falkája. Úgy eltűnt üldözői szeme 

elől, hogy a nyomát sem lelték. Sem aznap, sem másnap, amikor Tarpára 

nyargaltak utána a felbőszült sóvitézek. 

Mert a tarpai ház üresen, elhagyottan állott. Nem találtak abban még egy 

sóhajtást sem. Üzenet is csak a szomszédnál maradt a sótiszt urak címére. Az 

pedig így hangzott: 

 

 

„Ne féljenek az urak, nem vesztem el. Hallanak még felőlem. Ámbátor abban 

sok köszönet nem lesz!” 

 

 

45. 

 

 

Lovas vándornak jóformán mindegy, hogy merre és mennyit barangol akár 

fölösen is – a patkó nem kopik el oly gyorsan, mint a bocskor talpa, s a ló inai 

sem ereszkednek meg oly hamar, mint az emberéi. 

Miska tehát nyugodt lelkiismerettel vándorolgatott a zempléni utakon, úgy 

gondolván, hogy majd csak jó nehány nap múltán fordul Munkács iránt, 

amikorra Toportyán megunta ott az utána való kutatást. Mert abban bizonyos 

volt, hogy a rászedett gazember most tűvé teszi érte a dicsőséges várost, s a 

nyomáért aranyakat ígér minden bitangnak, ugyanúgy, amiként Buxel Flóriánnak 

Tarcalon. Az alkalmi vizslák azután a megígért aranyakért elmehetnek a – 

sóhivatalba. 

Ily gondolatokba merülten kocogtatott az úton, amikor észrevette, hogy 

áttetsző ködfoszlányok gömörödnek alá a hegyekből, akár a szellő libegtette 

tündérfátylak. Mire révületéből felocsúdott, a távolban már el is tűnt szeme elől 

ama soktornyú vár, Sztropkó. vára, melyet pedig széles ívben el akart kerülni. 

November első hete kitelt, s ha szokatlanul enyhe volt is az időjárás, ezen a 

vidéken nem tartozott a ritka tünemények közé az ily hirtelen ereszkedő köd. 



Bosszúsan nógatta meg lovát, hogy a köd megsűrűsödése előtt elérje az imént 

még látott keresztutat, mely a reggel kapott útbaigazítás szerint lakott táj felé 

vezetett. Emitt hirtelen megszűkült s elmélyült az út, két oldalán bokrokkal 

szegett dombok emelkedtek, s azok jobbról-balról egyaránt elzárták a kilátást. 

Kiérvén a dombok közül, éppen a keresztútra akart térni, amikor hátulról 

pányva repült a nyakába, és lerántotta a nyeregből. Még látta, hogy a forduló 

bokrai mögül ugyanekkor fegyveresek ugranak elő, egyikük elkapja Ráró 

zabláját, másik kettő pedig feléje tart. A következő pillanatban éles fájdalom 

hasított a bal oldalába, melyre estében rázuhant, s mielőtt feljajdulhatott volna, 

elsötétült előtte a világ. 

Arra tért magához, hogy valami végigfut a testén. Odacsapván, jókora 

patkányt érzett kisiklani a tenyere alól. A mozdulatra viszont szalma zörrent a 

dereka alatt. 

Riadtan ugrott talpra. 

Erre meg egyrészt tompa sajgás nyilallott oldalába, másrészt érces hang 

csörrent fel a lába körül. A csörgés egy jó nehány öles vaslánctól eredt, melynek 

egyik vége a falba erősített hatalmas karikán hurkolódott, a másik pedig a jobb 

lábán szoruló bilincsen. 

Körülnézett. 

Tágas, kör alakú, boltíves helyiségben találta magát, melybe csupán két 

keskeny ablakon hatolt be a fény s a levegő – az elsőből csak annyi, hogy a 

körterem java része félhomályban maradt, a másodikból viszont egy őszi viharra 

elégséges hűvös fuvallat. 

– Hol vagyok? – kérdezte hangosan, de nem kapott feleletet. 

Ekkor eszébe jutott elfogatása. Mármint az a kevés, amennyit egyáltalán 

tudott arról. 

Zsiványok, haramiák kezébe került? 

Borzadály futott végig a hátán. 

De hát ha elrabolták a lovát s egyebeit, vajon mi végre hagyták meg az életét? 

Ha viszont meghagyták, mi végre zárták be ide? Mit akarnak vele? 

Merő rejtelem mindez. Akárha lidérces álom gyötörné. 

Következő gondolata a Rákóczi-láda volt, mire ijedtében fulladtig szorult el a 

torka. 

Ugyane minitumban pillantotta meg iszákját, fekhelye mellett a szalmában. 

Mint a villám csapott le reá, s megnyitva száját, széttúrta benne a cókmókot.  

A kincsesládika ott volt. Érintetlenül! 

Megkönnyebbülten felsóhajtott. Habár el is képedt egyszersmind. 

– Egyre rejtelmesebb – morogta tűnődve. 

Megvolt a ládika, s maga is élt: mindez kétségkívül azt látszott tanúsítani, 

hogy nem Toportyán kezébe került. 



De hát akkor mifélék ejtették rabul? Micsoda fura fajzat, hogy még az 

iszákjába sem kotortak bele? 

Ámbátor könnyen lehet, hogy mégis a Toportyán megbízásából fogták el, 

csak éppen azt nem tudják, miért akarja a spion hatalmába keríteni. Mert nyilván 

bölcsen elhallgatta előlük, hogy mit találhatnak a szegénylegény nyomorúságos 

cókmója között. S ezek most addig tartják itt fogva, míg a gazfickó megérkezik, 

mikor is az ígért jutalom ellenében kiszolgáltatják néki. 

Szinte minden ereje elhagyta e gondolatra. Lekuporodott a szalmára, és 

csüggedten hajtotta tenyerébe a fejét. Soha ily reménytelennek nem látta sorsát. 

Mindennek vége leszen immár, életével egyetemben a vitézi célnak, hogy 

kuruccá nőjön, s Dani meg a jándi hat helyett is küzdjön a magyar népért – s nem 

teljesítheti fontos küldetését sem, hogy a fegyverré leendő kincseket egy új 

fölkelés vezérének kezére adja. 

Búslakodását lármás károgás zavarta meg: varjúcsapat telepedett otthonosan 

az ablakpárkányra. Réveteg tekintettel nézte a gyászruhás madarakat. 

Mégiscsak jó volna tudni, hol vagyok – gondolta, és kifürkészett az ablakon. 

Azon át bizony a szürke őszi égboltnál egyebet nem látott. Felállt, s elment 

addig, ameddig a lánc engedte. Most már némi föld is mutatkozott az ablak 

keretében, habár elég messziről. Mindebből s a varjakból meg a kör alakú 

helyiségből nem volt nehéz kitalánia, hogy valami vártoronyba került, s tán 

annak is legfelső szobájába. Kietlen érzéssel fedezte föl ugyanekkor, hogy ajtó 

viszont sehol sem látható a szoba falán. 

E körülmények éppenséggel nem voltak alkalmasak arra, hogy bizakodóbb 

kedvre derüljön. Aminthogy az éhség sem, amelyet riadtában mindeddig nem 

vett észre, holott az már javában korgatta a gyomrát. 

Volt egy darab száradó kenyérvége az iszákjában, azt előkotorta. Épp 

idejében, mert egy jó szimatú patkány is azon volt, hogy beférkőzzék érte az 

iszák száján. Szomorúan ropogtatta a kenyeret, gyakorta öblítvén közben egy-

egy kortyot a kulacsában poshadó vízből, mikor egyszerre csak lépteket hallott 

valahonnét alulról. A léptek kongása hol jobbról, hol balról érte fülét – 

kétségkívül csigalépcsőn közeledett valaki. 

Félbe kellett hagynia az evést, mert a torkában dobogott a szíve. Nem tudta, 

merre figyeljen, hol, mi módon lép be a közeledő. Végre a szoba 

leghomályosabb körszelete felől, hová alig hatolt már a késő délutáni ég 

visszfénye, kettős zárkattanás hallatszott. Azután vagy ölnyi szélesen 

fölemelkedett a pádimentum. 

Talpig vasba öltözött ember jött fel a padlóba vágott ajtón. Sisakja, vértezete 

rozsdás, régimódi páncél, melyben igen furán festett. Miska alaposan elbámult, 

mert még sohasem látott hasonlót. Tán valamikor a keresztes háborúkban 

viseltek ilyesfélét a harcosok – gondolta. 



Egyebekben az ember fatálcát hozott óvatosan, s azon fakupa, fatányér állt, és 

jókora friss cipó illatozott. Valóban illatozott, méghozzá ínycsiklandó módon, 

minthogy a tányéron pecsenye, a kupában pedig bor volt. 

Mindamellett Miskát mégsem e jóravaló holmi érdekelte elsőbben. 

– Hol vagyok? – kiáltotta a fatálcával közeledő marcona alakra. De az akárha 

siket volna, a füle botját sem mozgatta. 

– Ki foglya vagyok, és mit akarnak velem? – emelte föl izgalomtól remegő 

hangját Miska. 

A foglár még csak feléje sem pillantott.  

Miskát kínos szorongás fogta el. Mintha nem is eleven ember hanem holmi 

kísértet hozná e jó illatú pecsenyét – habár még sohasem hallott olyat, hogy 

kísértetek étellel kedveskednének a halandóknak. S csakis ez utóbbi körülmény 

bátorította fel annyira, hogy harmadszor is megszólítsa a páncélost: 

– Ha van kelmedben egy szikra emberség, mondja meg, mi végre fogtak el! 

– Nem szabad beszélnem – szólalt meg végre az ember, és letette a fatálat. 

Tyű, micsoda ismerős hang! – gondolta Miska. – Egészen bizonyos, hogy már 

váltottam szót ezzel az emberrel… 

De hiába kutatott az arca felé, oldalvást nem sokat láthatott belőle a 

páncélsisak miatt. Hol is hallottam ezt a hangot?… Megvan! 

– Bozont! – kiáltott fel majdnem diadalmasan. 

– Hujnye, az apád! – ugrott akkorát az ember, hogy nagyot reccsent fenekén a 

páncél. S tüstént feléje fordult: – Ki vagy te? 

Valóban ő volt az, a jándi kurucok barátja a krajnáki rablóbandából. Aki látta 

őket szökni, s nem állta útjukat. 

– Nem ismer meg kend? A Miska vagyok, aki Daniékkal a Krajnákon… 

Nem folytathatta a szót, mert Bozont máris a nyakába borult. 

A haramia úgy megörvendezett neki, akár a tulajdon fiának. Holott Miska 

inkább haragos szót, kérdőre vonást várt tőle a zsiványtanya felgyújtásáért. 

– Hogy éppen téged fogtunk el, jaj! – sopánkodott azonközben. – Miért is 

vándoroltál magadban, miért szakadtál el Danitól és a többiektől? 

– Megölték őket! Danit és mindnyájukat! Csak magam maradtam… 

– Micsoda? – hőkölt vissza őszinte döbbenettej a haramia. 

S addig nem is mondott semmit, míg elsőbben Miska el nem beszélt mindent. 

Azazhogy… nem egészen mindent, minthogy a bronzládikát gondosan 

elhallgatta a történetből. Amikor befejezte históriáját, Bozont a szemét 

törülgetve, hosszan elbúsult. Majd a maga történetébe fogott. Egymás mellé 

ültek a szalmán, s Miska persze mindenekelőtt azt szerette volna tudni, hogy hol 

van. De Bozont – régimódi regélőként – ragaszkodott az időbeli sorrendhez, s 

elsőbben azt mesélte el, mi történt a fiúk szökése után a Krajnákon. 



Hát ott az történt, hogy a három felgyújtott hodályból az egyik egészen, kettő 

pedig félig égett le, Urga harmadnapra meghalt, Petya súlyosan megsebesült. 

Kívülük a banda legrészegebbjei is elpusztultak: bennégtek a hodályban. 

– De mégsem ez volt a legrosszabb, ami történt – mondta Bozont. – Hanem 

az, hogy a tűz igen messzire világítván, elárulta a banda tanyáját. A vármegye 

emberei eljöttek megnézni, hogy mi is égett le odafönn, s utánuk rövidesen maga 

az öreg Barkóczy gróf, Zemplén örökös főispánja csapott le reánk, s verte szét a 

banda maradványát. De még mindig nem ez a legrosszabb, ami történt… Hanem 

az, hogy a bandából ötünket: engem, Hajdinát, Surmót, Durákot és Nebagót a 

maga szolgálatába fogadott a méltóságos gróf úr, úgy mondván, éppen ilyen 

mindenre kapható csatlósokra vagyon szüksége… 

– S mi a rossz ebben? – csodálkozott Miska. – Tán szívesebben rablók 

kendtek, mint egy nagyúr csatlósai? 

– Dehogyis! – legyintett Bozont. – Hiszen magam is elgondolkoztam a Dani 

pajtásod szavain, s kezdtem rühelleni a zsiványéletet. Aztán meg ott volt 

Hajdina, az is éppen úgy beszélt mindig. Hát nem nagyon búsultam el a tanya 

pusztulásán meg a banda szétzüllésén. De persze becsületesebb sorba óhajtottam 

volna kerülni, nem pedig… – Idáig érve hirtelen elhallgatott. 

– Folytassa hát kend! – nógatta kíváncsian Miska. 

– Pszt! – fogta suttogóra szavát a meghasonlott zsivány. – Bízvást elhihedd, 

nem vagyok valami ijedős ember. Majd olyan tanult mesterségem a zsiványság, 

mint a csizmadiavargának vagy a szűrszabónak a magáé. Ehhez pedig kell némi 

bátorság, jól tudod. Nem is félek én semmi emberi dologtól! Hanem a 

garaboncától, hozzá még az olyantól, amiben magának az ördögnek is benne van 

a keze… 

– Mit beszél kend?! 

Bozont hallgatást intett az ujjával. Majd a padlóba vágott ajtóhoz lépett, és 

lekémlelt a lépcsőn. S bár meggyőződött róla, hogy senki sem hallgatózik, 

egészen a fogoly füléhez hajolva folytatta: 

– Magával az ördöggel trafikál a nagyúr! Van neki egy olasz varázslója, a 

messzer Kárfiólé. Bécsből hozta magával. Az feketevarázsló, ördög- és 

halottidéző, aranycsináló és csillagjós! Odaát a másik toronyban van a 

vegykonyhája, abban nemrégiben szörnyethalt a társunk, szegény Hajdina, akit 

segédkezni parancsolt oda ez az ördögcimborája. Mondják, hogy éppen felidézte 

a Plutó ördögöt, annak láttán halt meg Hajdina. Minap meg olyan fortyogást és 

rémes pukkanásokat hallottunk a vegykonyha felől, hogy mindnyájunknak 

borsódzott tőle a háta. Múlt héten egy ifjú árva hajadonleányt kellett elrabolnunk 

a hetedik faluból. Az a szegény hajadon már teljesen az ördögidéző hatalmában 

van, a garabonciás csak egy ezüstgolyót forgat meg a szeme előtt, attól az 

elalszik, s álmában úgy cselekszik, amiként emez parancsolja neki. Ennen 

szememmel láttam, vakuljak meg, ha hazudok! Most azután valami rettentően 



szörnyűséges bűbájra készülődik a méltóságos gróf és az olasz, hogy mi célból, 

azt nem lehet tudni. De úgy mondja Durák, aki hallotta őket beszélgetni, hogy 

hat nap múlva, télelő havának tizenharmadik éjszakáján megidézik magát a 

Lucifer fősátánt a pokol legmélységesebb fenekéről. Mert azon éjen úgy állnak a 

csillagok, hogy csak éppen egy hajadon szűzlánynak meg egy serdülő fiatal 

legénynek kell egyszerre a vérét venni, és összevegyítvén föl kell… 

– Én lennék az a legény? – ugrott fel Miska a zsivány szavába vágva. – Ezért 

fogtak el?!… 

– Magad mondád – hajtotta le Bozont a fejét. 

 

 

46. 

 

 

S most térjünk vissza az időben mintegy héthónapnyi távolságra. Egészen a 

Bercsényi Miklós gróf szökéséig. Az olvasó nyilván jól emlékszik rá, hogy az 

összeesküvő gróf a Rákóczi Ferenc elfogatásának hírére bujdokolt ki az 

országból. 

A gróf szökésének kerek e világon minden bizonnyal az öreg Barkóczy 

Ferenc gróf örvendett leginkább. Mivelhogy öt esztendővel annak előtte vérig 

sértődött, amiért a császár nem őt, hanem Bercsényit nevezte ki a felső-

magyarországi tizenhárom vármegye tartományi főhadbiztosává. Holott erre a 

hivatalra Barkóczy alkalmasabbnak vélte enmagát, úgyis mint sokkal idősebbet, 

hite szerint előkelőbbet, és mint a császár feddhetetlen hűségű alattvalóját. 

Valóban, az ő neve is szerepelt ama kilenc főúré között, akiket az országos 

Karok és Rendek conventiculuma mint e hivatalra méltókat választék gyanánt a 

császárhoz fölterjesztett. Hogy azután Lipót őfelsége Bercsényit részesítette 

előnyben, azon az öreg Barkóczy szerfölött megneheztelt. No, nem kell félni, 

korántsem annyira, hogy kuruccá vedlett volna! Annál sokkalta hívebb 

talpnyalója volt ő akkor még a Habsburg-háznak. 

Képzelhető tehát, mily kárörvendően vidult a becsvágyó öreg nagyúr, amikor 

Bercsényi hűtlenségéről és szökéséről értesült. – Úgy kell nékik! – dörgölte 

aszott kezét. – Ilyenre vesztegették a bizalmukat ahelyett, hogy bennem bíztak 

volna meg! Bennem, aki a leghívebb, a legbölcsebb és a legöregebb vagyok a 

magyar mágnások között! 

S kacskaringósakat kacagott sztropkói sasfészkében, kajánul és J eszelősen, 

mert a magas életkor meg az annál is nagyobb sérelem némileg meghibbantotta 

őméltóságát. Ámbátor nem annyira, hogy észrevehetően különbözött volna a 

főurak java részétől. 



De nemcsak kacagott, hanem tett ennél okosabbat is! Befogatott, és 

felhajtatott Bécsbe, hogy újólag felajánlja hív szolgálatait a Bercsényi szökésével 

megüresedett főhadbiztosi tisztségre.  

Csakhogy megint rosszul járt. 

– Öreg már méltóságod ily megerőltető hivatalra – mosolygott a szeme közé 

Eszterházy nádor, ki maga már hercegi rangot és mérhetetlen vagyont szerzett 

cserébe a hazája folyamatos árulgatásáért. 

Zemplén örökös főispánja majdhogy könnyekig keseredett el az újabb 

visszautasításra. S elpanaszolta sérelmét bécsi barátainak, minthogy azokat 

érhette legközelebb, ott lévén a császárvárosban. 

– Meg kell fiatalodnom! – kiáltotta panaszai végeztével, s égnek emelte 

ökleit. – Engem ne torkolljon le akárki tacskó az öregségem miatt! Vissza akarok 

fiatalodni mindenáron, hogy megkapjam a főhadbiztosságot, no meg egyebekért 

is! Hát nem találták még meg sem Isten, sem ördög jóvoltából a csodatévő 

elixírt, amely visszaadja az eltűnt ifjúságot?! 

Erre a felkiáltásra a társaság egyik tagja, egy császári tábornok, egyébként 

olasz gróf, félrehívta az elkeseredett magyar arisztokratát. Nem mindjárt, hanem 

csak későbben, minthogy nem akart szavával feltűnést kelteni. 

– Tudnék excellenciádnak ajánlani valakit! – suttogta mély értelmű 

nyomatékkal egy ablakfüggöny bíbora mögött. – Az illető honfitársam, neve 

Carfiole. Tudományára nézve asztrológus, nekromanta és alkimista. Ezenfelül 

feketemágiához, vagyis az ördögidézéshez is ért. De ami excellenciádat 

leginkább érdekli: komoly eredményeket ért el az életelixír kutatása terén. Ha 

excellenciád vissza óhajtja nyerni ifjúságát, úgy hiszem, alkalmasabb embernél 

nem is próbálkozhatnék… 

– Hol az az ember?! – csapott a szóra mohón felcsillanó szemmel Barkóczy. 

Mivel már hallott egyet-mást középkori mágusokról és régi nagy 

alkimistákról, így többek közt Zsigmond király második feleségéről, Borbáláról, 

valamint Albertus Magnusról és a magyar Melchior Miklósról, de az újabb 

időkben legkivált az olaszokról. 

Nos hát így került messer Carfiole, vagyis Kárfiólé mester, asztrológus, 

nekromanta, alkimista és feketemágus – magyarul: csillagjós, – halottidéző, 

aranycsináló és ördögidéző garabonciás – Sztropkóra, az öreg Barkóczy gróf 

várába. 

Mielőtt tovább gombolyítanók történetünk fonalát, nem lesz haszon nélkül 

való, ha az olvasó indokolt tudásszomját lecsillapítjuk az olasz kultúrhistória 

némely adalékával. Ami után mindjárt jobban megérti mind az előbbenieket, 

mind a következendőket. Tehát: 

Az elbeszélésünket megelőző korszakban – a XIV. évszázadtól a XVI. – 

eladdig sohasem látott magasságokig ért el Itáliában a művészet s a tudomány. E 

korszak, melyet újjászületésnek nevez a történetírás, az emberi haladás élére 



állította akkoron az olaszokat, kik olyan sokoldalú művészeket, tudósokat, sőt 

művésztudósokat adtak azidőtt a világnak, mint aminők Leonardo da Vinci, 

Galilei, Michelangelo s a hozzájuk hasonlók hosszú sora. Bizony sok európai 

nemzet egyet is szívesen vallott volna magáénak azokból a nagyságokból, kik 

tucatjával születtek Itália félszigetén. 

Érthető, ha e kor világszerte igen nagy becsületet szerzett az olasz névnek. Az 

európai országok uralkodó osztályai a legnagyobb megbecsüléssel – habár nem a 

legnagyobb hozzáértéssel – fogadtak mindent, ami Itáliából származott. S e 

mérhetetlen tisztelet vagy másfél évszázaddal túlélte magát a nagy korszakot is. 

Mert Itália nagy korának vége szakadt a XVI. századdal. Ámde ezt az európai 

uralkodó osztályok még hosszú ideig nem vették észre. Mely körülmény arra 

ösztönözte a nagy mesterek korcs utódait, hogy az olasz név több mint három 

évszázadon át szerzett hallatlan becsületét a maguk zsebére kamatoztassák. Az 

igazi tudósok, művészek, feltalálók és fölfedezők után a kalandorok, 

szélhámosok, csalók, vagyis a bérhadvezérek, kuruzslók, aranycsinálók, csillag- 

és tenyérjósok s egyéb szédelgők ideje jött – a Leonardók, Kolumbuszok, 

Galileik kora után a Cagliostrók és Casanovák kora. Maga Lipót császár például 

az olasz zsoldos kalandorokat kedvelte leginkább, mint az tábornokainak 

névsorából is kiderült: Caraffa, Nigrelli, Montecuccoli, Solari… de minek 

mindet felsorolni? Egész Európát elárasztották e különféle „mesterségű” 

kalandorok, s az olasz név tekintélyétől elszédültek az orruknál fogva hagyták 

magukat vezettetni általuk. Mert persze az ostobák, félreértvén a tudomány 

lényegét és feladatát, csakis ennen hasznukat: a saját életük csodálatos 

meghosszabbítását, az örök fiatalságot, a maguk hatalmának és jólétének 

gyarapítását, az aranycsinálás titkát, a jövőbe látást és más hasonló 

képtelenségeket vártak el a szolgálatukba fogadott „tudósoktól”. 

Nos, a kabalisztikus tudományok ez újabb kori virágzásának volt egyik 

hajtása messer Carfiole, a nagy Cagliostro kis elődje. Ki legutóbb is igen jól élt 

az emberi butaságból valamelyik nyugatnémet fejedelemségben, honnét persze 

elillant, mihelyt forrósodni kezdett talpa alatt a föld. Mert az idejében való 

szökés volt e „tudósok” egyetlen, valóban komoly tudománya! 

S Bécsbe érkezvén, honfitársához, a bérhadvezérhez fordult pártfogásért, ki 

azután az ifjúsága után nyüszítő Barkóczy grófban látott rászedésre alkalmas 

közeget. 

Most pedig folytassuk ott, hol e kultúrtörténeti visszapillantás kedvéért az 

imént félbeszakítottuk: 

A messer tehát beköltözött Sztropkó várába, hol az egyik toronyszobát 

rendezte be vegykonyhának. Két ládát hozott magával, ezeknek már a külseje is 

csupa titokzatosság vala. Fekete fából készültek, s rejtelmes idomokkal, karimás 

bolygócsillagokkal és bunkós üstökösökkel voltak telefestve, nem is szólva az 



óegyiptomi írásjelekről, melyek mélyértelműen nyüzsögtek az ábrák körül. 

Ugyanilyen jelek díszelegtek a fekete selyemköpenyén is. 

Barkóczy gróf uram, ha már Isten különös kegyelméből s az olasz generális 

önzetlen jóvoltából egy ily sokoldalú tudóshoz jutott, persze hogy mindenik 

oldalát ki akarta annak használni. Vagyis az ifjúsága visszaszerzésén felül 

megkívánta tőle, hogy aranyat csináljon neki, továbbá jósolja meg a jövőjét is. 

Messer Carfiole minderre komoly ábrázattal bólintott. Azután kicsomagolta 

ládáit, amelyekből lombikok, görebek, retorták, olvasztótégelyek, 

nagyítólencsék, színes folyadékok, Nostradamus, Abu Mussz Dzsaffar el Szofi 

és Albertus Magnus” könyvei, csontkoponyák s a titkos jelekkel ellátott „bölcs 

kéz” képei kerültek elő, továbbá egy agyagból készült bűvös számtábla, 

amelynek tizenhat kockájában a számokat harmincnégyfelé lehetett összeadni, s 

mindenképpen harmincnégy jött ki végösszegként. E csodálatos fölszerelés, de 

legkivált a varázslatos számtábla tökéletesen elképesztette a grófot, s még jobban 

megerősítette hitét a természetfölötti erők létezésében, valamint messer Carfiole 

bűvös képességeiben. 

A messer mindenekelőtt Barkóczy horoszkópját készítette el, mégpedig 

egyenesen a négyezer év előtt élt kaldeusok tanítása szerint. E horoszkópból 

kiderült, hogy a gróf születésekor a csillagok és bolygók konstellációja rendkívül 

kedvező volt, ami többek közt azt eredményezte, hogy a gróf grófnak, nem pedig 

zsellérjobbágynak született. Alkalmazva továbbá Nostradamus idevágó 

megjegyzéseit, Carfiole lehetőnek vélte, hogy Barkóczy nehány év múlva elnyeri 

a főhadbiztosi méltóságot. Aminek persze az a fő előfeltétele, hogy a gróf abban 

az időben még életben legyen. 

A kiváló tudós ezek után megidézte Káldea őslakóinak, a szumíroknak 

hétezer-hétszázhetvenhét éve halott Lugaldalu nevű királyát, akit persze csakis ő 

maga látott. Lugaldalu kinyilatkoztatta, hogy a gróf megfiatalítása – csakúgy, 

mint az aranycsinálás – Lucifer főördögre tartozik. Lucifert természetesen 

olyankor a legcélirányosabb megidézni, amikor a nap a zodiákusban a Vízöntő 

jegyében áll, vagyis november 13-án. Ehhez azonban félesztendei módfölött 

gondos és bonyolult előkészítés szükséges, mert a legkisebb hiba esetén is a 

főördög a füle botját sem mozgatja az idézésre. 

Amikor Carfiole idáig ért eredményeiben, a gróf örvendezve felkiáltott: 

– Csodálatos! Pontosan fél esztendőnk van november tizenharmadikáig, 

mivelhogy ma éppen május tizenharmadika van. Minden összevág, úgy látszik, 

valóban szerencsés csillagzat alatt születtem! 

De azután mindjárt aggodalmasan tette hozzá: 

– Hanem mondja csak, messer! Vajon bízik-e enmagában, hogy nem követ el 

semmi hibát a módfölött gondos és bonyolult előkészítésben? 

– Nem azért jártam tíz esztendeig a bolognai meg a ravennai egyetemre, s 

nem azért voltam a legkiválóbb szatanisták tanítványa – felelte önérzetesen 



Carfiole. – Úgy értek az ördögidézéshez, mint Aquinói Tamás az ördögűzéshez. 

Ami pedig az aranycsinálást illeti, a legnagyobb mester: Abu Mussz Dzsaffar el 

Szofi tanítványának vallom magamat. 

Mindez tökéletesen megnyugtatta a grófot.  

– Persze e praktikáknak a legnagyobb titokban kell történniük, mert a fősátán 

a nyilvánosság tudtával sohasem jelenik meg! – magyarázta Carfiole. – Először 

is a vegykonyhámban egy olvasztókemencét kell építeni. Azután nyomban meg 

kell kezdenem a vegyületek főzését, mert november tizenharmadikának éjfelén a 

fősátánnak mindent a legtökéletesebben előkészítve kell találnia. A főzés 

kezdetéhez elég, ha méltóságod három font arany ékszert ad, s mintegy 

huszonöt-harminc darab közepes nagyságú gyémántot, melyeket finoman 

megőrölve a kellő varázsigék idézése közben bele kell szórnom a vegyületbe. Az 

utolsó három hétben pedig szereznünk kell egy hajadon szűzleányt s egy nem 

teljesen fölserdült legényt, akiket november tizenharmadikának éjfelén úgy kell 

feláldoznunk, hogy előbb a hajadon szúrja le a fiút, utána excellenciád a 

hajadont, mert erre a kegyes áldozatra jelenik meg a fősátán. Az ő jelenlétében 

azután méltóságod megissza a két áldozat összevegyített vérét, és menten 

megifjodik. 

Barkóczy gróf kissé megrökönyödve vakargatta a füle tövét. 

– Hm! – mormogta. – Nem olcsó és nem kockázat nélküli a mulatság. Három 

font arany és huszonöt-harminc gyémánt… Hiszen ez magában is igen nagy 

érték! S azt mondja, domine, hogy ez csak a kezdet? 

– Igen, ez csak a kezdet! – felelte ridegen Carfiole. 

– De hát körülbelül mennyi aranyat vár ettől a kísérlettől? 

– Amennyiben excellenciád a hat hónapon át mindenkor pontosan, 

hiánytalanul és szabódás nélkül, egész szívvel ideadja mindazt, amit a főzéshez 

kérek, úgy kereken hetvenhét mázsa aranyat nyerünk november tizenharmadikán 

– felelte könnyed közömbösséggel az alkimista. 

– Hetvenhét mázsát?! – kiáltott fel szinte szédülve a gróf, s még a szája is 

nyitva maradt az ámulattól. 

– Annyit. De figyelmeztetem excellenciádat, hogyha csak egyszer is 

vonakodik kívánságomat teljesíteni, vagy ha nem adja jó szívvel ide, amit kérek, 

avagy ha megpróbál arany helyett rezet s gyémánt helyett értéktelen hamis 

köveket adni, úgy Lucifer fősátán felbőszül, és maga helyett Ashmodáj alsátánt 

küldi, ami egyértelmű azzal, hogy teljesen kárba vész minden megfőzött kincse, 

valamint az én hathónapos fáradságom… 

– Értem – hökkent meg a gróf. – Azon leszek, hogy Lucifer őfelsége meg 

legyen vélem elégedve. Már csak az a gondom, miként szerezzek titkon egy 

hajadonleányt meg egy serdülő legényt áldozatnak. Az ilyesmi Báthori Erzsébet 

esete óta némileg kockázatos vállalkozás Magyarországon. A csatlósaim tán 

kifecsegnék a dolgot… 



– Ez már excellenciád dolga – vonta meg vállát a messer. – Mindenesetre 

ehhez öthónapnyi ideje van még… 

– No és – vetette fel utolsó kérdését a gróf – mit kíván domine mindezért? 

– A nyerendő hetvenhét mázsa arany hetedrészét… 

Mely kívánság meghökkentette a grófot. Először azért, mert túl szerénynek 

találta. Később pedig, mert túl nagyigényűnek. 

E megbeszélés után Barkóczy jobbágyai Carfiole utasításai szerint felépítették 

az olvasztókemencét, s a messer berendezte vegykonyháját. Nem sokkal utóbb 

történt, hogy a gróf megtámadta és szétverte Petya bandáját, amelynek öt tagját: 

Bozontot, Hajdinát, Durákot, Surmót és Nebagót foglyul ejtette, majd 

szolgálatába fogadta. Mert az ilyen szerfölött titkos és kockázatos 

vállalkozásokra, aminő a hajadonrablás meg a vegykonyhában való segédkezés, 

a maga régi csatlósait nem vélte sem eléggé megbízhatóknak, sem eléggé 

lelkiismeretleneknek. Ezekhez egyenesen haramiákra volt szüksége, akiknek 

sorsát teljesen a kezében tarthatta, hogy engedetlenség vagy árulás esetén 

régebbi bűneikre való hivatkozással szó nélkül karóba húzathassa őket. 

A hat hónap alatt messer Carfiole szorgosan és elmélyülten dolgozott az 

előkészületeken. Ez idő folyamán Barkóczy gróf összes családi ékszerei, a 

vagyont érő násfák, boglárok, csercsék, füzérek, aranytálak és billikomok, 

gyémántok és drágakövek majd mindje a vegykonyhára vándorolt, ahol a mágus 

beleőrölte azokat a kondérokban gőzölgő vegyületekbe. Persze a beleőrlésnél 

Carfiolén kívül a világon senki sem lehetett jelen, még maga a gróf sem. Ezt 

illetően félreérthetetlen utasításokat közölt I. Szalmanasszar király udvari 

főmágusa: Szavaszar, a nagy óasszír szakértő. A beleőrlések időpontját kivéve a 

gróf naponta többször is meglátogatta a vegykonyhát, hogy érdeklődjék a 

mestertől, vajon minden a legnagyobb rendben halad-e. 

– A legnagyobb rendben – felelte ilyenkor ünnepélyesen a mágus, ki a 

hónapok múlásával szépen meghízott a grófi konyhán. 

Persze a gróf szeretett volna minél hosszabban elidőzni a vegykonyhán, hogy 

lássa, miket is művel ott a mágus. De ez nem volt Carfiole ínyére, Szerencsére a 

harmadik hónapban kapóra jött egy jelentéktelen baleset, amely alkalmas volt a 

kíváncsiság elhárítására. Az történt ugyanis, hogy Hajdina gyakorta látta 

lerészegedni egy maga készítette italból a messert. Meg akarta hát kóstolni azt az 

italt, de elvétette az edényeket, s egy másikból torkoskodott, minek 

következtében azon nyomban szörnyethalt. Carfiole legott a maga hasznára 

fordította a balesetet. 

– Annyira előrehaladtam már munkámban – magyarázta a grófnak –, hogy 

Lucifer fősátán váratlanul előreküldte adlátusát, Plutó ördögöt szemlére. Ez a 

legjobb bizonyítéka annak, hogy helyes úton vagyok. A munkának ezen a fokán 

nem ritkák az ily váratlan látogatások, miként arról a legkiválóbb nagymágusok 



is megemlékeznek följegyzéseikben. De persze, aki nincsen lelkileg felkészülve 

az ily váratlan jelenésre, az a sátán láttán menten szörnyethal. 

– Sebaj – felelte elégedetten a gróf. – Csak egy haramia volt az illető, akit a 

kutya sem keres. Adok kegyelmed mellé egy másik hasonlót. 

Hanem attól fogva Barkóczy ritkábban és rövidebb ideig tartózkodott a 

vegykonyhán. Nehogy véletlenül őt is ott találja egy hasonlóan váratlan és 

veszedelmes látogató. 

Így érték el a novembert, a hatodik hónap utolsó hetét. 

 

 

47. 

 

 

Mindaz helytállt, amit Bozont a fogoly Miskának elbeszélt. Durák – aki a 

szerencsétlenül járt Hajdina utódaként lett Carfiole szolgája – naponta, 

úgyszólván késedelem nélkül suttogta el cimboráinak s a többi csatlósnak és 

várbeli jobbágynak a fősátán megidézésére irányuló szörnyűséges bűbáj újabb 

részleteit. Ezt annyival is inkább megtehette, minthogy a szegény Hajdinával 

ellentétben, tudott valamelyest deákul, tehát értette a mágus szavát. Durák 

Ugyanis, mielőtt haramiának ment, maga is deák volt, és kollégiumban tanulta a 

latin nyelvet mindaddig, amíg kártyaveszteségei fedezésére ki nem rabolta 

tanárait. A „fáraó” nevű szerencsejáték vitte romlásba, mint ama korban számos 

uraságot Európa-szerte. Így lett a hajdanvolt nemesúrfiból zsivány, s mivel új 

környezetében senkinek sem árulta el igazi nevét, a Durák név ragadt rajta, 

nyilván kártyaszenvedélyének folyományaképp. 

Messer Carfiole Hajdinával szemben még tartózkodó óvatosságot tanúsított, 

abban a hitben, hogy a csatlós a gróf bizalmi embere, aki szolgai teendői végzése 

közben figyeli őt. Mikor azután Hajdina halálakor Barkóczy fitymáló 

megjegyzéséből kiderült, hogy a Plutóban megboldogult nem várjobbágy, hanem 

csupán sehonnai haramia volt, s hogy a helyébe lépő utód is hasonló fajzat, a 

messer mintha megkönnyebbült volna. Majd pedig hosszan eltűnődött valamin. S 

hogy utóbb Durák latin tudománya is kiderült, még szerfölött meg is örvendezett. 

No persze, nem kellett már mutogatással közölnie a parancsait, hanem emberi 

szóval értethette meg magát. De csakhamar még annál is jobban, úgy lehet, 

túlontúl jól megértették egymást! 

Kezdődött ez avval, hogy véget ért a hosszú vegykonyhái napok unalma. 

Mihelyt a gróf – ki Hajdina halála óta naponta csak egy-két percre dugta be orrát 

a vegykonyhába – kitette onnét a lábát, messer Carfiole beleköpött a fortyogó 

kotyvalékba, sarokba vágta varázsigékkel tele kódexeit, és elővette az igazi 

ördögbibliát: a kártyát. Vidám fáraózás következett kifogyhatatlanul tele kupák 

mellett, hiszen tellett a gróf hegyaljai boraiból, melyek akós hordókban 



sorakoztak a várpince fenekén. Duráknak ugyan nem volt készpénze a játékhoz, 

de bizonyos, nemsokára kezébe eső osztalék reményében nyereséget és 

veszteséget egyaránt gondosan följegyeztek a kártyások. Hogy mi leend ez a 

Durákot illető s nemsokára esedékes osztalék, azt az olvasó minden segítség 

nélkül egymaga is csakhamar gyanítani fogja. 

Mialatt a vegykonyhán vidám borozgatás, kártyázás és időnként bizalmas 

értekezés folyt a két egymásra talált cimbora, a mágus és a haramia között, odaát 

a grófi lakosztályban, s még odább, a másik bástyatorony legfelső emeletén 

egyre szívszorongatóbbá nőtt az izgalom. Már csak hat, már csak öt, már csak 

négy nap volt hátra a feketemágia iszonyatos ünnepélyéig. A gróf az utolsó 

éjszakákat egyhuzamban átvirrasztotta, s a nappalokat majdhogy átböjtölte. 

Érthető! Az ember nem mindennap láthatja vendégül a pokol fejedelmét 

házában, s nem mindenkit érhet az a csodálatos szerencse, hogy agg korában 

daliás ifjúvá fiatalodjék. Aminthogy olyasmit sem sokat hallhatott még a világ, 

hogy valakinek hetvenhét mázsa aranya teremjen egyetlen éjszakán. 

Ezekben a napokban a gróf minduntalan újabb és újabb aggodalmaskodó 

kérdésekkel ostromolta a mágust. Egy ízben például ily szavakkal rontott be a 

vegykonyhába: 

– Mondja, messer! Lehetséges, hogy a fősátán látogatása következtében 

elvesztem a lelkem üdvösségét? 

A mágus mindentudó legyintéssel nyugtatta meg az egész testében remegő 

főurat: 

– Ne aggódjék excellenciád! Erre nézvést Aquinói Tamás pontos 

remédiumokat közöl, amelyeket Lucifer távozása után alkalmazni fogunk. 

Másnap meg egyéb aggályok gyötörték. 

– Hallja, messer – kérdezte nyugtalanul –, elfér itt majd az a hirtelen 

teremtődő hetvenhét mázsa arany? 

– Már hogyne férne! Hiszen ez a nemes anyag alakul át arannyá – mutatott a 

mágus a hét hatalmas kádban fortyogó sárga színű, vastag löttyre. – Félig-

meddig máris az, mert beleőröltem excellenciád minden kincsét. Éppen csak 

Lucifer megjelenése szükséges még hozzá, hogy teljes színarannyá váljék. 

Harmadnap viszont hirtelen támadt kételyeivel rohanta meg a kiváló 

ördögidézőt. 

– Biztos benne, messer, hogy mindent jól előkészített? Sehol sem vétett hibát? 

– Legyen efelől nyugodt excellenciád felelte magabiztosan a mágus. 

– De mi történik például az esetben, ha mondjuk, a hajadon nem lesz hajlandó 

ledöfni az ifjút? 

Carfiole elgondolkozott. Nem kétséges – vélte magában –, hogy valamivel el 

kell kápráztatnom a vén bolondot. Különben megeshetik, hogy izgatottságával és 

kételyeivel keresztülhúzza számításaimat. 

Hangosan pedig így szólt: 



– Ezt illetően ma éjfélkor, vagyis pontosan három nappal Lucifer megjelenése 

előtt kell a próbát megtartanunk. Ami pedig abból áll, hogy a hajadon ebben az 

időben, emberfölötti befolyásomra fáklyával és tőrrel a kezében, teljesen egyedül 

fölmegy a toronyba, és megnézi a legényt, akit majd három nap múlva meg kell 

ölnie. Ha ennek tanúja lesz excellenciád, remélem, nyomtalanul eloszlanak 

kételyei és aggályai! 

– De mi módon fogja eltűrni az a legény, hogy a hajadon megölje? 

– Oly módon, hogy beléje szerelmesedik. 

Barkóczy sápadtan, az álmatlanságtól vörös, pislogó szemmel hallgatta a 

mágus feleleteit. 

Ugyanekkor fenn, a másik bástyatorony legfelső emeletén ökölbe szorított 

kezére hajtott fővel, töprengő arccal ült a fogoly legény. Előtte Bozont állt az 

étekhordó fatállal. 

– Hidd el, szíves örömest segítenék rajtad – mondta részvevően. – De 

sehogyan sem tudom kiokoskodni, miképpen szökhetnél meg a várból. Már 

beszéltem róla Surmóval és Nebagóval. Ők is sajnálnak balszerencsés sorodért, 

és segítenének, ha tudnának. Ám azt mondják, hogy ahogyan mi hárman 

strázsálunk téged meg a másik toronyba zárt hajadont, ugyanúgy mi hármunkat a 

gróf csatlósai vigyáznak. Jóformán magunk is foglyok vagyunk… 

– S Durákkal nem szólt kend? – kérdezte Miska. – Hátha ő… 

– Szóltam én annak is – legyintett Bozont. – De az, mióta a vegykonyhára 

került Kárfióle mester mellé, igen eldölyfösödött. Annak előtte is eléggé 

fennhéjázott, merthogy deáktudománya miatt ő volt a banda írnoka és 

számadója. De most már oly kevély, mintha maga is varázsló lenne. Amikor szót 

váltottam véle, csak megvonta a vállát, mondván, hogy úgy kell néked, miért 

gyújtottátok fel a krajnáki tanyát, s miért öltétek meg Urgát. Mostig is ott 

lehetnétek, Daniéknak sem esett volna bajuk, téged sem fenyegetne a halál, s 

mindannyian jó sorban élnénk. Ez biza igaz. S kivált ő siratja a bandát, mert neki 

volt abban a legjobb dolga. A pennán kívül nem nyúlt egyébhez. 

– S nem tudná kend felnyitni ezt a bilincset a lábamon? – sóhajtott a fogoly. 

– Azt éppen tudnám, hiszen nálam a kulcsa… 

– S nem tudna kend egy kötelet szerezni nékem? 

– Azt is tudnék. Csakhogy mit érnél vele? Hiába ereszkednél le itt az ablakon, 

éppen a vizesárokba pottyannál. Az meg a víz alatt tele van karókkal, melyek 

felnyársalnának, s még szörnyűségesebb halállal halnál, mint emigyen… 

– Hát a várkapun nem szökhetnék ki? 

– Hajaj! Azon nappal őrség áll, éjre meg felvonják a hidat. Nem nyílik arra út 

előtted. 

– Akkor hát engem már semmi sem ment meg! – nyögött fel a legény, fejét 

lehajtván. Mire Bozont szótlanul távozott. 



Aznap éjszakára a gróf szolgálatra rendelte a három zsiványt: Bozontot, 

Surmót és Nebagót. A régi csatlósait és cselédeit pedig mind aludni küldte. 

Durák a mágus parancsára hetvenhét mécsest gyújtott meg a vegykonyhán, 

mire olyan fényesség támadt odabenn, mintha a mennyezeten járna a telehold. 

Fertályórával éjfél előtt a gróf átment a bástyatoronyba, miközben 

megparancsolta Surmónak és Nebagónak, hogy hozzák le oda az emeletről a rab 

vászoncselédet. Az álmából felriasztott hajadon káprázó szemmel lépett be a 

nehéz, kábító szagokkal tele, kivilágított vegykonyhába. 

Mintegy tizenöt esztendős, sudár növésű, ibolyakék szemű, takaros teremtés 

volt a fogoly leány. Szőke haja úgy ragyogott a mécsesek remegő fényében, mint 

az aranyfüst vagy akár mint maga a napsugár. 

Ahogy szédülten megtorpant az ajtóban, felkiáltott, mint mindennap, mihelyt 

szembekerült valakivel: 

– Miért raboltak el?! Hol vagyok?! Mit akarnak velem?! 

Mire Durák egy székre ültette, és lefogta a karját. Carfiole pedig elővette a kis 

ezüstgolyót, mely csak úgy csillogott-villogott a mécsesek tüzében, és sebesen 

forgatni kezdte á jó ideig viszolygó leány szeme előtt. Közben csöndes, 

egyenletes hangon egyre ezt mormolta: 

– Aludj! Tüstént elalszol! Már alszol is!… Aludj! Tüstént elalszol! Már alszol 

is!… 

Magyarul persze, mert ennyit meg kellett tanulnia a mutatványához. 

Az akaratátvitelnek, más néven hipnotizmusnak ezt a legkezdetlegesebb 

módját Carfiole egy hindu fakírtól tanulta a velencei kikötőben. Megfélemlített 

embereken nem nehéz végrehajtani. Nyoma sincs benne semmiféle „csodának” – 

de persze, ama babonás korai időkben ezt csak nagyon kevesen tudták. 

Az elrémült hajadon egyre révetegebben tekintett maga elé. Carfiole akkor 

már nem forgatta, hanem mind lejjebb engedte a csillogó golyót, mire a leány 

pillája lassan lecsukódott. Ekkor jobb kezébe tőrt, baljába égő fáklyát adott, 

átvezette az udvaron a másik torony ajtajáig, ahol azt parancsolta a delejezettnek, 

hogy nyissa meg pilláit, és menjen fel a lépcsőn. Bozont már ennek előtte kitárta 

a legfelső emelet padlóba vágott ajtaját. 

A leány nyitott szemmel, de láthatólag féleszméletben megindult. Barkóczy, 

Carfiole és Durák ott maradt a torony aljában. Mögöttük állt fáklyákkal 

világítván a három haramia: Bozont, Nebagó és Surmó. A gróf haja égnek 

meredt a kísérteties mutatvány láttán, hasonlóképp a három zsiványé is a 

vassisak alatt. 

Surmó azon igyekezett, hogy valamiképp titkon keresztet vessen, amely 

mozdulatról azt tartotta a közhit, hogy igen alkalmas ördögűzésre. Éppen ezért 

Carfiole felszólítására a gróf már két hete megtiltotta háza népének a 

keresztvetést, nehogy a fősátán megsértődjék. E tilalom miatt azonban a 

vártemplom jezsuitái sértődtek meg, s miután amúgy is kiszaglásztak egy s mást 



a vegykonyhán folyó szatanizmusból, azzal fenyegették a grófot, hogy feladják 

boszorkányságért a császárnak. A gróf fél mázsa aranyat ígért a kegyes 

pátereknek, ha nehány héten át behunyják szemüket, s nem veszik tudomásul az 

ördögi mesterkedést. Könnyen ígérhette oda a reménybeli mesés aranytermés 

aránylag jelentéktelen hányadát, hiszen várhatólag amúgy is eltékozolhatatlanul 

sok marad neki belőle. A jezsuitáknak viszont bőven elegendő volt félmázsányi 

arany kecsegtető megcsillantása ahhoz, hogy ne csupán szemüket, hanem fülüket 

és szájukat is becsukják, mindössze zsebüket hagyván nyitva. No de térjünk 

vissza az imbolygó fáklyafényben és kísérteties borzalomban remegő várudvarra. 

Carfiole utasítására a társaság némán és mozdulatlanul állt a bástyatorony 

aljában, mialatt a leány lassú, egyenletes léptekkel fölment a lépcsőn. 

Félelmetes csönd nehezedett az udvarra. 

Csak Barkóczy, Bozont, Nebagó és Surmó fogának hangos és szüntelen 

vacogása hallatszott. 

Odafenn, a torony legfelső szobájában a láncra vert fogoly éberen fülelt. Már 

vagy negyedórája felriadt álmából a zár csikorgására meg az ajtó nyikorgására, s 

igen nyugtalanította, hogy a kitárt ajtón nem bukkant fel senki. Erős légvonat 

járta át a helyiséget, a hold keskeny sugara pontosan középen hasította kétfele a 

kör alakú pádimentumot, az ablakon ki-be röpködtek a denevérek, a 

hasadékokban patkányok mocorogtak, s a torony tetején egy bagoly huhogott. A 

környezetet tehát nem lehetett éppen túlontúl barátságosnak vagy otthonosnak 

mondani. 

Végre lépteket hallott. 

Hanem micsoda lépteket! 

Lassú, egyenlőtlen s kissé bizonytalan toppanásokat, akárha valami holdkóros 

jönne fel a lépcsőn. Tán a félúton meg is torpant, mintha tétováznék, vajon 

folytassa-e útját. 

Majd ismét megindult. 

Miska felült a szalmán, úgy meredt a padlóajtó felé. 

Egyszerre csak fáklyaláng libegő-lobogó visszfénye derengett föl az 

ajtónyíláson. Elébb haloványan, majd egyre élesebben. S ahogy a fény erősödött, 

Miska is lassan, ösztönszerűen talpra emelkedett. 

A libegő fény csakhamar egészen betöltötte a padozatba vágott téglalap alakú 

nyílást, s már a mennyezet pókhálós szögletébe is felsugárlott. A léptek immár itt 

csoszogtak a legfelső lépcsőfokokon… 

Elsőnek a magasra tartott, lángoló fáklya emelkedett föl a nyíláson, utána egy 

álmatag leányfej, majd a villogó tőr. Azután az egész alak fellépett a szobába, és 

alvajáró léptekkel egyenesen a terem közepe felé tartott. Tekintetét kissé fölfele 

emelte, nem is nézvén, hová, merre lép a lába. Aranyszőke haja meg-meglibbent 

a légvonatban, mintha szél ellenében menne. 



Miska tágra meredt szemmel bámult a különös jelenségre. Lélegzete a torkán 

akadt, szóra nyílt szája tikkadtan, hangtalanul tátogott. 

De csak egy pillanatig. 

Mert a következő pillanatban sikoltva szaladt ki ajkán a kiáltás: 

– Ilonka! 
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A kiáltásra, az ismerős hangra a leány visszahőkölt. Mint a szélfútta füst, 

lebbent el róla az igézet. Megrázkódott, meg is tántorodott kissé, Miska kapta el, 

őt is, a lehulló fáklyát is. 

– Ilonka!… Ilonka, te,vagy az?! 

– Miska!… Miskám! 

Ez a szó minden kétséget eloszlatott. Kolompos Ilonka hangja ugyanúgy 

csilingelt, mint négy és fél évvel azelőtt. 

– Hogy kerülsz ide?… – Hová lettél akkor?… – Hol jártál azóta?… – Mi 

történt véled ily nagy időn?… 

Így öltöttek kérdést kérdésbe, boldog ijedelemtől és kétségbeesett örömtől 

elfulladtam Mindkettő a másikról akart elsőbb hallani, mámoros és szorongó 

kérdéseik egymást röpdösték körül, mint a kergetőző lepkék. 

S ó, csodálatos varázslat a szívek varázslata! De hát nincs is a szerető szívnél 

igazabb és nagyobb mágus ezen a földön. Mert egy percecske múltán elfeledték 

a fogságot, a reájuk leselkedő veszedelmet, a bástyabörtönt, a bilincset, a 

gonoszságot, a patkányoktól és denevérektől neszező éjszakát. Csak egymást 

látták és hallották, vakon, süketen, érzéketlenül minden egyébre. 

– Milyen emberesre mélyült a hangod! 

– Milyen sudárrá nőtt a termeted! 

– Hogy megszélesedett a vállad! 

– Milyen karcsú lett a derekad! 

S ha lett volna óra odafenn a tornyon, az is megállt volna minden bizonnyal, 

hogy hosszúra nyújtsa e szépséges pillanatokat. 

Nem úgy odalenn, a torony aljában! Ott egyre múltak a pillanatok, a percek, 

majd az ötpercek. S a leány csak nem tért vissza. 

– Mit jelentsen ez? – kérdezte végül izgalomtól hebegve a gróf. 

A mágus harákolt, mintha hirtelen jött köhögési rohamától nem tudna 

válaszolni. Majd feltalálván magát, így szólt: 

– Követnünk kell a leányzót! 

S maga elé intve a fáklyásokat, máris nekivágott a lépcsőnek. Durák követte. 

A gróf csak utolsónak merészkedett a társaság nyomába. 



Hanem felérvén a toronyszobába, el is bámultak alaposan. 

Elsőnek a leány fáklyáját pillantották meg, szépen beleszúrva a falon függő 

fáklyatartóba: 

Azután magát a leányt s a legényt, amint átölelkezve, békés beszélgetésben 

ülnek a szalmán. Oly elmerülten, egymás szavában, hogy csak akkor vették észre 

a hat embert, amikor már valamennyien előttük álltak. 

Carfiole igen meglepődött. De szokása szerint, nyomban feltalálta magát. 

– Íme, láthatja emberfölötti hatalmamat excellenciád! – fordult a grófhoz 

olyan kecses kézmozdulattal, aminőt a bűvészek szoktak tenni sikerült 

mutatványaik után. – Nem megmondtam, hogy egymásba szerelmesítem őket?… 

Barkóczy leesett állal, elképedten bámult hol az egymáshoz simuló párra, hol 

a diadalmasan feszítő mágusra. S ha tán eddig akár szikrányi kételyt táplált volna 

a lelke mélyén Carfiole bűvereje iránt, e percben annak is szerte kellett foszlania. 

Egy ideig még tátott szájjal ámultak a fiatalokra, azután a gróf megkérdezte: 

– S most mi történjék velük? 

Carfiole titkon megvakarta a füle tövét. Semmi kétség, a leány kiszabadult 

igéző hatalmából, s aligha valószínű, hogy a delejezés még egyszer sikerülne. A 

mágus tehát okosabbnak vélte nem kockára tenni imént szerzett tekintélyét. 

Különben is a fiatalok ebben a pillanatban fölemelkedtek a földről. Miska a 

bal karjával erősen magához szorította Ilonkát, jobbjával pedig marokra fogta a 

tőrt, melyet a leány Carfiole jóvoltából az imént felhozott. 

– Úgy próbálják meg elvenni tőlem e leányt – kiáltotta Miska –, hogy aki 

közelembe merészkedik, az a halál fia! 

A messer persze nem értette a magyar szót, de értvén sem mondhatott volna 

okosabbat annál, amit mondott. 

– A nagy feketemágia szempontjából merőben közömbös, hogy az áldozatok 

együtt töltik-e az ünnepélyig hátralevő időt, vagy sem – magyarázta latinul a 

grófnak. – Felőlem akár itt is maradhat a leány. A kellő pillanatban amúgy is 

mindketten azt teszik majd, amit sugallok nékik. 

Barkóczy nem is kételkedett ebben. Hát beleegyezőleg bólintott, majd az 

ámuló társaság sarkon fordult, magukra hagyván a fiatalokat. 

Azok pedig az egész éjszakát, de még a rákövetkező napot s annak az 

éjszakáját is avval töltötték, hogy elmondták egymásnak, mi minden történt 

velük ama szörnyű tarcali nap óta. Ebből a Miska részét tudjuk, az Ilonkáéból 

pedig csak annyi tartozik az olvasóra, hogy őt és kistestvéreit egy jótét 

szomszédjuk menekítette ki azon az éjszakán Tarcalról, s vitte el egyenest abba 

az észak-zempléni faluba, honnét most a gróf banditaviselt fullajtárai lesből 

elragadták. Az apjuk húga élt ott a férjével, s gyermektelenek lévén, szívesen 

vették magukhoz a három árvát. Különösen, hogy későbben Kolompos Imre 

tokaji hősi haláláról is hírt kaptak. Ugyancsak abban a faluban húzta meg magát 

a gyerekeket megmentő tarcali szomszéd is a rokonainál. De amaz időnként 



vissza-visszatért Tarcalra – s Ilonka mindilyenkor megkérlelte, hogy 

tudakolódnék Miskáék után. E jótét szomszéd hozta azután Eke Mihály 

halálának és Miska eltűntének hírét. 

Két éjen s két napon át ki sem fogytak a szóból. 

Odalent ezalatt szinte óráról órára növekedett az izgalom. Durák jóvoltából s 

a haramiák közvetítésével már az egész várnép tudott a készülő rettenetes 

vendégségről. Udvaron és konyhán, kapuban és útfélen, bognárműhelyben és 

serfőzőházban, téglaverőben és rokkák mellett egyaránt a vakmerő 

istenkísértésről folyt a szó. A szüntelen suttogás már zsenyegéssé sűrűsödött, a 

mellekre nyomasztó szorongás telepedett, tán holmi zendülésre is sor került 

volna, ha nem félnek még az ördögnél is jobban a kegyetlen várúrtól, 

Barkóczytól. 

Holott ő maga félt tán legjobban az egész várban. Annyira félt, hogy titkon 

már korholta magát telhetetlen hiúságáért és nagyravágyásáért, amely e pokoli 

kísértésbe vitte. De immáron kései volt a megbánás! 

Azután eljött az utolsó előtti nap. Mikoron is messer Carfiole nem várta meg, 

amíg Barkóczy a vegykonyhába jő, hanem maga ment át hozzá a kastélyba, ahol 

a feszületet és a szentek képeit a mágus utasítására már nyolc napja fekete 

leplekkel takarták el. Csak a császár arcképe meredt le csupaszon és bárgyún a 

fegyverterem faláról. 

– A mai nap éjszakája az utolsó a fősátán eljövetele előtt – kezdte Carfiole 

ünnepélyesen a szót. – Holnap éjfélkor ő pokoli felsége kegyesen megjelenik 

nekünk, hogy kívánságainkat teljesítse. Láthatatlan szellemkíséretét azonban 

szokása szerint teljes huszonnégy órával maga előtt küldi, tehát az már a mai 

éjszakán megérkezik, és elhelyezkedik a falrepedésekben. Döntően fontos, hogy 

e szellemhad semmi kifogást ne találjon, miért is olyan fogadtatást kell 

rendeznünk részére, aminőt I. Szalmanasszar főmágusa, a nagy Szavaszar előír. 

Ez pedig abból áll, hogy senki halandó ne tartózkodjék házán kívül, sem az 

udvarokon, sem a kapukban, sem egyebütt. De még az ablakok kárpitja mögül se 

merészeljen leskelődni senki, s az ágyán nyugodva se próbálkozzék hallgatózni. 

Mert mindazok, akik az udvarokon, a kapuban vagy egyebütt találtatnak, legott 

szörnyethalnak, mint Hajdina. Mindazok pedig, akik ablakukból leskelődnének, 

helyben megvakulnak, míg mindazok, akik hallgatóznak, nyomban 

megsiketülnek. Leghelyesebb, ha ki-ki már eleve betömi a fülét, hogy még 

véletlenül se halljon semmit! De ha mégis érné valami a fülét – lópaták 

csattogása vagy bármi egyéb –, húzza fejére a takaróját, és tegyen úgy, mintha 

mit sem hallana. E tilalom addig szól, míg egészen ki nem virrad. Mindezeket a 

várbeliek tudtára kell adni! 

– Értem – hebegte a gróf. 

– S el ne feledjem a legfontosabbat! – emelte föl figyelmeztetőleg az ujját 

Carfiole. – A felvonóhidat s a várkaput nyitva kell hagyni! 



– Őrizetlenül? – hökkent meg Barkóczy. 

– De még mennyire! Hát nem megmondtam, hogy aki kívül marad, az 

halálnak halálával hal? Vagy excellenciád reggelre holtan akarja találni a 

kapuőrséget? 

– No de hát… imigyen akármi idegenek besettenghetnek a várba! Netán 

holmi rablók, tolvajok… 

– Már hogy settenghetnének? Hiszen azok is szörnyethalnának, rögtön az első 

léptüknél! 

– Ó, igaz, igaz! Erre nem is gondoltam. Persze, hiszen azok nemkülönben 

halandók lennének – nyugodott meg aggodalmából a vár ura. 

S tüstént utasította csatlósai kapitányát, hogy mindenkivel idejekorán tudassa 

rendelkezését, amely ugyanoly részletesen sorolta fel a tilalom megszegőire 

leselgő veszedelmeket, miként előbb a mágus. 

Nosza, lett is nagy ijedelem a rendelet nyomán. Voltak, akik már délután 

beszögezték a pitvaruk ajtaját. Mások deszkákkal torlaszolták el az ablakukat. 

Akadtak olyanok, kik még a háziállataikat is beterelték az ólakból a szobákba. 

Némelyek a tűzhelyek kéménylyukait is eltömték, nehogy valamely rossz 

szellem beszivárogjon rajt. Maga a gróf nyugovóra térte előtt hosszú török 

selyemturbánnal bugyolálta be egész fejét, csupán a száját hagyván szabadon 

lélegzésre, hogy akaratlanul se lásson vagy halljon meg valamit. 

Így jött el az este. 

Akkor Durák odament a grófi istállóhoz, melyet egyetlen ember őrzésére 

bíztak azon éjszakára. A szerencsétlen, kit sorshúzással jelöltek ki a veszélyes 

feladatra, éppen afelett töprengett, miként is biztosíthatná magát az álomból való 

felébredés vagy egyéb veszedelmek ellen. A jószívű Durák önként vállalkozott 

reá, hogy kívülről bereteszeli az istálló ajtaját, tetejébe néminemű pompás ízű 

itallal is megkínálta a hálálkodó őrt, mondván, az bizonnyal nyugodalmassá 

mélyíti majd álmát. Igaz, ami igaz, a derék Durák nem is csapta be a lovak 

gondterhelt istrázsáját: oly mélyen elaludt az a szívesen adott italtól, hogy még 

három nap múltán is alig tudtak életet verni beléje. 

S hát mire a novemberi korai sötétség leszállott, se mozgás, se hang, se fény 

nem zavarta a nyugalmat, jóllehet az egész várban senki sem tudott elaludni az 

istálló egy-árva őrét kivéve. S bizony annyi riadalmat még nem okoztak az éji 

neszek Sztropkón, mint ezen az éjszakán. 

Mert persze az aludni nem tudók akaratlanul is a neszekre ügyeltek. S minden 

egércincogás, macskanyávogás, kutyavonítás hallatán lúdbőrző háttal húzták 

fejükre a takarót. A legnagyobb borzadályt holmi lópatkók csattogása keltette, 

miután erre külön figyelmeztetett a várúr rendelete. Valamelyik grófi fullajtár 

kisfia ártatlanul ki is bökte, hogy: 

– Ezek biza a nagyságos úr legjobb hátaslovai. Megismerem az ezüstpatkóik 

hangját… 



Mire az anyja kendővel tömte be a fiú száját riadalmában. 

Végül is sem annak előtte, sem azóta soha még ily egységesen és általánosan 

nem virrasztották át Sztropkón az éjszakát. Elmondhatjuk tehát, hogy mindaz, 

ami ezen az éjszakán megesett, az egész vár ébersége – vagy legalábbis ébrenléte 

– mellett esett meg. 

Pirkadat felé azután jó sokáig hiába kukorékoltak a kakasok – csak amikor 

már teljesen kivirradt, akkor bújtak elő az emberek. Maga a gróf pedig 

legutolsónak, a főkomornok ásítására. 

Mert ezen a reggelen az egész várnépe annyit és akkorákat ásított, mintha 

csak most akarná kezdeni az alvást. Oá, oá – úgy tátogatták ég felé a szájukat az 

emberek, akár az éhes fecskefiókák. Egyedül a grófi istálló őre aludt oly mélyen, 

mint a letaglózott barom. Itt kelt azután az első csodálkozás annál is inkább, 

merthogy az istálló ajtaja tárva-nyitva állott, s a gróf két telivér arabs hátaslova, 

valamint két legjobb teherhordó öszvére hiányzott a helyéről. 

Hát eme fura tünemények jelentését vezette be a főkomornok ásítása. S amire 

végzett a szóval, félig már el is illant az álmosság a gróf ritkuló pilláiról. 

– Mit jelentsen ez? – kérdezte őméltósága tanácstalan ábrázattal. Azután 

felpattant, köntöst rántott, és lecsörtetett az udvarra, hogy személyesen nézzen 

utána a különös jelenségeknek. A várőrség kapitánya levett sisakkal várta a 

lépcső aljában, s egyenest az istállóhoz vezette. 

– Miért nem költitek fel ezt az álomszuszékot, hogy mondaná el, mi történt?! 

– kiáltotta mérgesen az alvó őr láttán. 

– Dejszen egyebet sem teszünk, kegyelmes nagyuram! – felelte a kapitány. – 

Már három akó hideg vizet öntöttünk a nyakába, és égő gyertyával is 

csiklandoztuk a talpát. Mégse moccan meg az istenadta… 

– Hát meghalt? 

– No, ahhoz túlságosan hangosan horkol. Csak eleven lélek fújja ily jóízűen a 

kását… 

De hát miért él egy mágus az ember házában, ha nem azért, hogy az efféle 

különös tüneményeket megfejtse? Nosza tehát a toronyba, a vegykonyhára, annál 

is inkább, mivel első soron úgyis az érdekelte őméltóságát, vajon minden jól 

ment-e az éjszaka. 

Kisvártatva azután éktelen ordítás hallatszott a torony felől. A gróf hangja 

volt az, kétségkívül. 

Mindnyájan a torony elé szaladtak. Hanem belépni egyikük sem mert az 

ajtaján. Csak tátogó szájjal, sápadtan topogtak előtte: a főkomornok, az 

alkomornok, a csatlóskapitány, vagy tucat régi fullajtár meg az a három 

zsiványból jött új a páncélöltözetekben. Mindaddig, amíg ki nem csapódott az 

első emeleti ablak. Azon kiáltott le megintlen a gróf: 

– Gyertek már fel, a kutya teremtésit!  

Arra azután valamennyien felrohantak. 



A vegykonyhán egymagában találták a grófot. Carfiole és Durák nem volt 

sehol. 

A lombikok, görebek, retorták, olvasztótégelyek, nagyítólencsék ugyancsak 

eltűntek. Nemkülönben Nostradamus, Albertus Magnus, Abu Mussz Dzsaffar el 

Szofi kódexei s a kaldeus Szavaszar volumene. Ugyancsak hiányoztak a falakról 

a bűvös kéz képei, valamint az agyag varázsszámtábla. 

Mindössze a gróf hét hatalmas borkádja maradt a helyén, színültig telten ama 

sárgásbarna, gyanús löttyel, melynek a következő éjen arannyá kellett volna 

változnia. 

– Mit jelentsen ez? – ismételgette hüledezve a gróf. De senki sem tudta, vajon 

kitől vár feleletet. 

– Hopp, egy levél! – csapott a csatlóskapitány az asztalra. S minthogy 

magyarul szólt, vagyis Durák írta, mindjárt el is olvasta fennhangon: 

„Nagyságos és méltóságos gróf úr! – hangzott a levél. – Az éjszaka váratlanul 

és időnek előtte maga a fősátán jött el. Ő gonosz felsége arra kényszerített 

bennünket, hogy kövessük őt a pokolba, hol fél esztendeig kell vezekelnünk, 

mivel hibát ejtettünk a mágián. Még szerencse, hogy nagy jó uram nem volt itt a 

vegykonyhán, különben kegyelmedet is elvitte volna. Carfiole mester azt üzeni, 

tessék reánk türelemmel várni, fél év múlva visszajövünk, és folytatjuk a 

munkát. Addig is maradok a méltóságos úr leghűségesebb szolgája: Durák.” 

– Tehát elvitte őket az ördög! – tette hozzá a főcsatlós, alig tudván 

visszafojtani kacagását. 

– Lehetséges ez? – hebegte a gróf. 

– Ördög tudja – vonta meg vállát a kapitány. – Én csak azt nem értem, miért 

vitt el a két emberen kívül két hátaslovat meg két öszvért is az istállóból. Hiszen 

azoknak mi részük sem volt a varázslatban… 

Erre a szóra már kigyulladt a gyertya Barkóczy fejében. 

– Hijnye, a bestye édesanyjukat! – kiáltotta. Majd meglepő fürgén a kádakhoz 

ugrott. – És ezekbe a kotyvalékokba lennének beleőrölve a gyémántjaim meg az 

aranyaim? A családi ékszereim és minden kincsem?! 

– Aligha hinném – hajolt a kádak fölé a csatlósok kapitánya. – A szaguk után 

ítélve, merőben más anyagokat kevertek beléjük… 

– Ááá! – üvöltött fel tajtékozva a gróf. – Lóra!… Lóra mind!… Utánuk! 

 

 

49. 

 

 

Két perccel utóbb teljes fejvesztettség uralkodott el a váron. Emberek 

futkároztak ide-oda, fullajtárok kaptak lovaikra, kürtösök, dobosok riadóztak 



összevissza. Maga a vén gróf is nyeregbe szállt, és csatlósai élén olyan vágtában 

robogott ki a várból, hogy csak úgy porzott alatta a felvonóhíd. 

Hej, de megfiatalodott e napon – ha nem is éppen a mágia, de mégiscsak 

messer Carfiole jóvoltából, mert hiszen az szedte rá, és csalta ki a kincseit. 

A nagy zűrzavarban Bozont először a másik bástyatoronyba rohant. 

– Addsza a lábad, hadd vegyem le a bilincset! – kiáltotta, még mielőtt 

kinyitotta a padlóajtót. 

– Elkésett kend! – nevetett rá Miska. – Mert már lefűrészeltem a tőrrel, amit 

Ilonka felhozott. 

– Antul jobb! Akkor hát fussál! 

– Nem én a lovam nélkül! 

– Milyen ló az? 

– Mén. 

– A színe? 

– Szepe. 

– Gyertek! 

Nehány perccel utóbb mindhárman lóra szálltak. Ilonka és Miska a Ráróra, 

Bozont egy pejre. 

Így nyargaltak a csatlósok nyomában. 

Vagy félórai ügetés után, egy útelágazásnál Miska Bozontra kiáltott: 

– Nem arra, hej! Hanem emerre, bal felé! 

– Már miért, amikor a gróf úr amarra ment? 

– Nem azt mondta-é kend, hogy szívesen elszökne tőle? 

– El, amíg úgy hittem, ördöngösséget űz. De most, hogy látom, turpisság volt 

az egész, mi okom elhagyni? 

– De hát a gróf ördöngösség nélkül is gazfickó! 

– S hát én miegyéb vagyok? 

– Térjen inkább jó útra kend, és jöjjön velünk Munkácsra! 

Hanem erre a szóra Bozont szinte riadtan sarkantyúzta meg a lovát, s csak 

messziről kiáltotta vissza nevetve:  

– Ördög veletek! 

S hamarosan el is tűnt a reggeli ködpárában, 

Miska csak ekkor nézett jobban utána a lovának. Maga a Ráró épségben 

megvolt, hanem a mordály és a pisztoly hiányzott róla. Szerencsére a pénzt már 

előbb kivette a nyeregkápából, s az iszákba tette. De még a fütyköse sem maradt 

meg, hogy védekezzék, ha netán megtámadnák. 

Sebaj! Fontos a Rákóczi-ládika. 

És Ilonka! 

Mert Daniék hősi halála óta most történt először, hogy nem érezte árvának, 

elhagyatottnak, kóbor, ebnek magát. Danit az okos nagypajtást elvesztette ugyan, 

viszont Ilonka megkerült. 



– Munkácsra viszlek, öreg barátomhoz, Tarkó Gedeonhoz – mondta a 

leánynak. – Ne kerülj most vissza a faludba! Mert úgy lehet, a gróf ellened 

cselekednék, tartván a vádtól, hogy ő raboltatott el. Inkább élj távol egy ideig. 

Van némi pénz az iszákomban, az segítségedre leszen ebben. Később majd 

magam tudatom a meglétedről öcséidet és rokonaidat… 

– Ahogy akarod, úgy leszen – felelte engedelmes mosollyal Ilonka. S arra 

Miska hirtelen csodálatos enyhének érezte az időt, ahhoz képest, hogy körös-

körül mindent ezüstös dér lepett el, de még csípős szél is fútt szemközt, 

valahonnét a Vihorlát felől. 

– Mindazt, ami reám bízatott, ott rejtem el Tarkónál – somolygott vissza a 

leányra. – Téged is, a Rákóczi ládáját is. Mert azt sem teszem kockára többé. 

Most is csak a véletlen szerencse óvta, hogy nálam maradt… 

Ráró jóvoltából két nappal utóbb bekocogtak Munkácsra. 

Ott jóformán az egész népet az utcán találták. Minden útszögleten, 

sövénysarkán legalább két-három jobbágy pusmogott villogó szemmel, ragyogó 

arculattal. Itt-ott föl is nevettek – pedig, hej, de ritkán kelt akkoriban nevetés a 

szegénység száján! 

Tarkó Gedeon is hasonló kiderült kedvben fogadta őket. 

– De hát mitől vidulnak olyannyira, bátyó? – kérdezte Miska. 

– Hát te még nem hallottad a hírét? – csapott a vállára az öreg kuruc. 

– Minek a hírét? 

– Annak, hogy Rákóczi Ferenc fejedelem nyolc nap előtt megszökött a 

császár börtönéből, Bécsújhelyről! 

  



Ötödik fejezet  

 

A MEGTORLÁS 
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Szült-e már az idő oly keserves esztendőt, hogy annál rosszabb nem is 

létezhetnék? Aligha! A rossz fokozatai végtelenek, s amit legrosszabbnak vélt az 

ember, annak az utódáról gyakorta kiderül, hogy még sokkalta rosszabb. 

Ilyen utód volt az 1702-es esztendő is. Mert abban a szegénynép 

nyomorúságának szédítő szakadéka szinte feneketlenné mélyült. A már 

megroggyant vállakra még nagyobb szolgáltatmányokat, a már kifosztott 

portákra még nagyobb adókat, a már kiürült zsebekre még nagyobb sarcot rótt ki 

a császári hatalom. Az idegen zsarnok utolsó csöppig kisajtolta a gyarmatként 

kezelt ország vérét-verítékét. 

Kellett ez az utolsó csöpp is: a császár háborút viselt a francia király ellen. 

S a sok német és labanc zsebrák, ki ilyen-olyan-amolyan hivatalos tisztében 

nyúzta-szipolyozta a magyar népet, az mind nem is egy, hanem két telhetetlen 

sárkány bendőjét hizlalta a szegénység zsírjával: a császárét meg a sajátját. 

Annyi szenny és mocsok a regebeli Augiász király istállójában sem volt, mint 

amennyit a krónikás összehordhatna, ha megírná egyszer, miként keletkezett a 

gazdagok vagyona. 

„Az osztrák kétfejű sas súlyos szárnyai immárom egész Magyarországot 

árnyékba borították – írtuk történetünk második fejezetének elején. Nos, múlván 

az esztendők, a jelen fejezetben immáron bővül e kép. Mivelhogy 1702 kora 

őszén egyéb árnyékok is kezdtek mutatkozni az ország egén, mégpedig a 

szörnyszülött sasnál is magasabban. Fekete viharfelhők! Elsőbben csak imitt-

amott szétszórtan, alig feltűnően. A sok keserves sóhajtás és a robottól ziháló 

rengeteg lihegés párája gyülemlett felleggé az égen, hogy majdan egy nap 

villámmal sújtson le a sas mindkét fejére, s egyszersmind a fészkében melegedő 

kakukkfiókákra: a magyar nagyurakra és labancokra is.  

E kora őszön történt… 

Két rongyos, mezítlábas zsellérjobbágy találkozott össze alkonyat felé 

Tiszaújlakon, a Sóház közelében. Régen látták egymást, hát elsőbben a sorsukat-

bajukat keseregték el, hosszan és részletesen, amiként az szokásos. Mindketten 

hajszálra ugyanegyformákat panaszoltak, jóllehet egyikük a Zichy gróf, másikuk 

a Károlyi báró jobbágya volt. Aztán, hogy a panaszkodásban elfáradtak – hiszen 

csak elfáradni lehet avval, végezni soha –, egyikük suttogva így kérdett: 

– Egyebet nem tud kend? 



Mert súgva bizonyos szavak mélyebb jelentést nyernek. 

– Mi egyebet is tudhatnék? 

– Hát teszem azt, a Rákóczi fejedelem felől… 

– A szökése óta mit sem hallottam róla. Pedig annak már van vagy tíz 

hónapja. Úgy hírlett akkor, hogy magyar földön által Lengyelhonba bujdokolt. 

De ugyan hiába dobolták ki országszerte, hogy a császár vérdíjat tűzött a fejére, 

tízezer rénes forintot, ha élve, s hatezret, ha halva szolgáltatják ki! Szegény 

ember csak köpött arra. Pedig hát istentelenül tömérdek pénz az a vérdíj ebben a 

nyomorúságban… 

– Temérdek júdáspénzhez temérdek szenny tapad… 

– Magam is úgy vélem. 

– Hát Esze Tamásról hallott-é kend? 

– Nem én. Ki légyen az? 

– Magunkfajta jobbágyember. 

– Aztán mit tud? 

– Úgy mondják, többet, mint mi. Mert igen eszes, bátor és erős ember. 

Olyasmiben fáradozik, mint ötödfél esztendő előtt Tokaji Ferenc… 

– No, abból csak még nagyobb baj leszen. Mert az ilyesmi csupán arra jó, 

hogy bosszút álljanak rajtunk, és antul jobban gyötörtessünk… 

– Hát én ez egyszer másként vélném. Mert ez az Esze Tamás, ez olyan 

ember… 

– Milyen ember? 

– Olyan ember, hogy… 

S elgondolkozott rajt, mit is mondjon, milyen ember az az Esze Tamás. 

Ebben a pillanatban heves lódobogás kelt a Nagy utca vége felől. Vagy tíz 

marcona lovas bukkant fel szinte a föld alól, s oly szélsebes vágtában közeledett, 

hogy leheletnyi időbe sem telt, már a Sóház kapujára csapott. Nagy, erős ember 

volt az élen száguldó lovas, szögszín bajsza, mint két görbe török szablya, 

harciasan ívelt kétfelé, hatalmas markában súlyos csákányfokos. Báránybőr 

süvege és szűrdolmánya messziről mutatta paraszti mivoltát, aminthogy társai 

némelyike egyenest rongyosan vagy mezítlábosan ülte a lovat. 

– Héj, rá legények, a címeres rézangyalát! – zengte öblös hangon az első 

lovas, azzal neki a Sóháznak. De mielőtt bezúdultak volna, négy hajdú termett a 

kapuban, s egyikük legott a lovasra sütötte muskétáját. A dörrenéssel csaknem 

egyidőben lendült meg a fokos is a levegőben, amely azután akkorát csattant a 

hajdú koponyáján, mintha a puskalövés visszhangja lenne. – Héj, rá legények! 

Vágjad, Miska, Eke Miska! – harsogta a vezér hangja már benn a Sóház udvarán, 

hová a lovasok szinte besodorták magukkal az elébük torlódó hajdúkat, 

fegyveres szolgákat. 

Arra hirtelen kitárultak a gonosz hivatal utcára nyíló ablakai, s mint áradáskor 

a mezei pockok az egérlyukakból, úgy ugrottak ki rajt egymás után a halálra 



rémült sótisztek. S kiugorván olyan eszeveszett futásnak eredtek, hogy alig érte 

lábuk a földet. Holott egyiküknek akkora potroha volt, akár a méhkirálynőnek, 

másikuknak totyakos lába, mint a récének, a harmadiknak éppenséggel olyan 

vékony lábszára, mint a gólyának, a negyedik pedig nyakával, derekával és 

végtagjaival egyaránt a varangyra fajzott. E legutóbbi valóságos békaugrásokkal 

igyekezett utolérni társait miközben fülsértő kappanhangon rikácsolt: 

– Jaj, jaj, itt az Esze Tamás! Az Esze Tamás!!! 

Még ketten ugrottak ki az ablakon, ámbátor lehet, hogy az utolsót már dobták. 

Egy fegyveres hajdú iparkodott még kifelé az ablakon, de úgy találta tarkón 

valamelyik fokos, hogy feleúton megállt, s csak lebicsakló felsőteste csüngött ki 

az utcára, szétmeredt karokkal, vért csepegő nyakcsigolyával, mint a leölt 

baromfi. 

Vagy öt percig zajlott odabenn a bősz kavarodás. 

Azután a lovasok ugyanúgy, amiként jöttek, kivágtattak a Sóház kapuján. 

Azazhogy nem egészen ugyanúgy, mert kettejük egy-egy kis vasszekrényt 

egyensúlyozott maga előtt a lován. S visszafordulván abba az irányba, amerről 

jöttek, oly hirtelen porzottak tova, mintha soha ott se lettek volna. Még az 

alkonyat is a pártjukon lehetett, mert szinte a felszálló porral áradt el az is, 

csakhogy utóbb nem ülepedett le, mint emez, inkább jobban megsűrűsödött. A 

két mezítlábas jobbágy elhűlten bámulta a viharos-véres jelenést. 

Szemük tágra meredt, szájuk elnyílt, s szóhoz sem jutottak meglepetésükben. 

Csak amikor már visszhangja is elhalt a lódobogásnak, akkor szólalt meg az 

ifjabbik. S a hangja diadalmasan csengett, mintha ő maga rendezte volna az 

egészet a szava bizonyítására. 

– Nohát, most maga szemivel láthatta kend, hogy milyen ember az az Esze 

Tamás! 

 

 

51. 

 

 

Hogy miképp került Miska Esze Tamáshoz?  

Bige György vitte el őt hozzá, miután a fiatalok kiteleltek Munkácson. 

– Nem tudom, mikor térek vissza – mondta búcsúzóban Tarkó Gedeonnak a 

fiú. – De addig is illendően megkérem kendet, úgy vigyázzon Ilonkára, akár az 

iratos tojásra! 

A vén kuruc elfojtotta mosolyát. Még az a jó – gondolta magában –, hogy a 

legnyomorúságosabb időkben sem hűl el az ifjúság szíve vére. Hangosan pedig 

így szólt: 

– Úgy vigyázok rá. 

– A Rákóczi ládikájára ugyancsak! 



– Arra is. 

S ünnepélyesen kezét adta rá. 

Ami után Bige György és Miska búcsút vett, majd útnak indult Esze Tamás 

fölkeresésére. 

A jobbágyvezért a beregi erdőrengetegben találták meg. Oda húzódott némely 

társával, miután a családját biztonságba helyezte Debrecenben. Esze ugyanis már 

megkezdte a maga harcát a zsarnokság ellen – egyelőre csak kicsiben, mert 

kevesedmagával volt. A rejtekhelyét még kevesebben tudták. E beavatottak közt 

volt Bige György is. 

– Hoztam egy hasznavehető legényt – e szavakkal állította Miskát Esze 

Tamás elé. – Közel tizenhét esztendős, eleven eszű, derék és bátor, azonfelül 

lova is van. Gondolom, éppen ilyenekre vagyon szüksége kendnek… 

Egy omlatag kis erdei kunyhóban történt ez, mely valaha tán uradalmi 

erdőkerülőé vagy holmi vallási hóbortba esett remetéé lehetett, de már jó régén 

elhagyatottan állt, azon tűnődvén, mely napon roggyanjon össze. Esze és társai 

megerősítették görnyedő falait, málladó tetejét, s ideiglenesen birtokukba vették. 

Kibújtak a szűk ajtón, melynek szemöldökfája oly alacsony volt, hogy csak 

főhajtva lehetett átallépni a küszöbét. Egy közeli tisztáson Esze megszemlélte a 

legényt is, a lovát is, és elégedetten biccentett. 

Miska azalatt őt szemlélgette. A deli szál termetét, mely vagy másfél 

homloknyival magasodott föléje, a nagy, szürke szemét, amely hol higgadt 

nyugalmat, hol meg villogó indulatot tükrözött, s az ijesztően óriás ökleit. Ez 

aztán csakugyan vezérnek való ember – gondolta magában. 

S ahogyan beszélt – azon a nyílt, férfias hangon, mely még akkor is öblösen 

zengett, amikor csöndesen szólott –, azt olyannak érezte Miska, mintha az egész 

jobbágyság szólana egyszerre. Mert valahány szavában, s még a hangja 

lejtésében is, szinte a magyar szegénynép minden jajongó nyomorúsága, de 

egyszersmind újra meg újra feléledő ereje is visszhangzott. Nehány mondata 

után Miska határtalan bizalmat érzett iránta, s oly nagy szeretetet, amekkorát 

addig férfiemberben csak Dani iránt érzett. Miért is mindjárt így kezdte szavát: 

– Hogy csakugyan oly hasznavehető lennék-e, mint amiként Bige György 

uram feldicsért, az a jövendőben elválik. Hanem hogy van egy színültig tele 

kincsesládám, az már most is bizonyos. 

– Ugyan! – lepődött meg Esze Tamás. 

– De úgy ám! S arra nézvést a megölt pajtásaimmal azt szándékoltuk, hogy 

visszaadjuk igazi gazdájának, ha fegyvert vásárlana rajt a kurucoknak. Ha 

pediglen ez nem lehetséges, akkor olyannak adjuk, aki ugyane célra fordítaná. 

Nohát én most úgy vélem, bízvást fölajánlhatom kendnek… a halott pajtásaim 

nevében is. Habár ezúttal nincs itt vélem, mert Munkácson rejtém el, Tarkó 

Gedeonnál… 

– Aztán ki légyen ama kincs igazi gazdája? 



– Alkalmasint Rákóczi Ferenc fejedelem…  

A jobbágyvezér tekintete hirtelen elborult. 

– S miképpen került tehozzád? – kérdezte, busa szemöldökét komoran 

felvonva. 

No, erre Miskának mindent el kellett beszélnie a legelejétől. Két álló napon át 

mesélte a Danival átélt kalandokat. A Zobor Nagy udvarházában történteket s a 

későbbieket, Toportyán históriáját, a jándi kurucok hősi halálát, a Rákóczi-ládika 

s a saját viszontagságait meg minden egyebet. Ugyanoly bizalommal, mint 

aminővel Kolompos Ilonkának mondotta volt el ezeket, a sztropkói vár 

bástyatornyában. Esze Tamás hol ámulattal, hol megrendülten, hol elismerő 

főbólintással hallgatta. Mikor azután a legény szegről-végre mindent elmondott, 

a vezérnyi ember egy ideig hallgatagon tűnődött, mielőtt megszólalt. 

– Csodálatosan szép történet ez – mondta igen komolyan. – A barátaid igazi 

hősök valának. Bizony szerfölött nagy baj, hogy megölték őket a gonoszok, mert 

éppen efféle legényekre lenne szükségem. Kivált olyanokra, mint e Dani 

pajtásod, kit annyi szeretettel emlegetsz. Híres vitéz válhatott volna belőle. No 

de hát céltalan a bú, inkább azon örvendezem, hogy legalább te megmaradtál, és 

hozzánk kerültél… 

S hatalmas markát szeretettel tette a fiú karjára. 

– Hanem ami a ládát illeti, annak a kincséhez nem nyúlunk! Legalábbis 

egyelőre. Mert nincs iránta kétség, hogy a fejedelemé az. A fejedelem pedig a 

magyar szabadságért raboskodott, s a halálos ítélet elől szökött meg. Holott 

nyugton élhetett volna maga is a császár híveként, akár a magyar nagyurak 

legtöbbje. De ő kockára vetette mindenét, s most külhonban bujdokol… 

– Hol?! – vágott a szavába Miska. 

– Hiszen ha tudnám! – kiáltott fel Esze Tamás. – Hej, de utána mennék, hogy 

szóljak véle!… Hanem… te csak őrizd a ládikáját! Téged illet annak őrzése, mert 

eleddig is te őrizted, s mondhatom, híven és becsülettel. Úgy illik hát, tenmagad 

add majdan vissza néki, ha egyszer hazatér… 

– Hiszi, bátyám, hogy hazatér? 

– Hiszem! – felelte határozottan Esze. – S amíg meg nem bizonyosodunk az 

ellenkezőjéről, nem nyúlunk a kincséhez. Aminthogy Szalontay Györgyék sem 

nyúltak ahhoz öt esztendő előtt, mikoron benn voltak a pataki várában. Viszont 

ami javakra a magunk dolgához szükségünk leszen addig, azt más úton, a 

magunk bátorságával meg is szerezzük! Ennek pediglen legcélirányosabb módja, 

hogy amit mitőlünk harácsoltak el, abból ragadjunk vissza, amennyit csak 

tudunk! 

– Bölcs beszéd! – biccentett Bige György is.  

Hát így került Miska Esze Tamás mellé. 
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1702. október 17-i kelettel a német-római szentbirodalmi császár és apostoli 

magyar király őfelsége, vagyis Habsburg Lipót – kinek a fenti kettőn kívül még 

vagy tizenkét egyéb hasonló címe is volt – legfelsőbb rendeletével 

megparancsolta a nemes Szatmár vármegyének, hogy a tiszaújlaki sóházat 

felprédáló bűnös és rebellis parasztokat fogassa el, és elrettentő példát mutatva 

büntesse még. Az üldözéshez a nemes vármegye a maga erején felül katonai erőt 

is igénybe vehet – engedélyezte a rendelet. 

Nosza, megindult a hajtóvadászat a szegénylegényekre. De e nemes 

mulatságban már nem sok részt vehetett a német katonaság, mert annak java 

részét addigra a nyugati hadszíntérre vezényelték. Roxas-Stella alezredessel, 

Hartberg kapitánnyal meg a hozzájuk hasonló többi császári tiszt-bestiával ott 

azután a sokszorosan jobban fölfegyverzett és nagyobb számú francia ármádia 

feledtette el a kényelmes magyarországi vérszüretek emlékét. 

De ha a Roxas-Stella-féle nemzetközi zsoldos kalandortisztek jobbára 

kitakarodtak is az országból, maradt itt azért német, s főként akadt elég utóduk 

magából a magyarságból is! Mert Bécs urai jól értettek hozzá, mint kell 

megosztani a magyarságot: kegyeket adományoztak egy kis részének, hogy ez 

azután kordában tartsa a többit. „Szíts viszályt, hogy uralkodhass!” – így 

hangzott a Habsburgok kormányzati elve, melyre igen büszkék valának abban a 

téves hiedelemben, hogy a saját leleményük. Holott olyan régi e csalafintaság, 

mint maga a hódító politika. Több ezer éves. 

Német katonákból alig nehány ezret hagytak az országban, leginkább 

veteránokat, s azokat is csak a megmaradt várak őrzésére. S e várakhoz kötött 

helyőrségeken kívül tábori mozgó sereget mindössze egyetlenegyet: a 

Montecuccoli dragonyosezredét. Egyebekben magyar nevű – ámbátor aligha 

magyar szívű – tisztek léptek a Roxas-Stellák helyébe. 

Bagossy Pál labanc huszár ezredes volt tehát az, kinek segítségét a nemes 

Szatmár vármegye igénybe vette „a tiszaújlaki sóházat felprédáló bűnös és 

rebellis parasztok” – vagyis Esze Tamásék – üldözésében. 

Csakhogy hiábavaló volt. a nagy embervadászat! Hiába a vármegyei 

huszárság és a labanc zsoldoshad egyesített ereje. Holott Bagossy ezredes úr 

maga is kapott segítséget, mégpedig olyasvalaki személyében, akit egyenesen a 

németek hagyományoztak reá: a „bráv” Pándor, vagyis Pinkóczy Zsigmond 

uram, avagyis Toportyán, a spionok gyöngye volt e becses örökség. De még e 

hétpróbás gazfickó rengeteg tapasztalata is kevésnek bizonyult! Heteken, majd 

hónapokon át szaglásztak Esze Tamásék után a beregi erdőség rengetegeitől az 

Ecsedi-lápig, melynek veszedelmes zsombékjaira csak vezetővel merészkedtek 



volna az embervadászok. Hanem a mocsári pákászok és csíkászok közt nem 

akadt hajcsárvezető! 

– Pándor, Pándor, hol a kend tudománya, amelyre oly elismerőleg hívta fel 

figyelmemet Roxas-Stella vicekolonellus úr az elmenetele előtt? – mondogatta 

neheztelő fejcsóválással Bagossy. – Hol az a híres tudomány, ha még efféle 

kujtorgó szegénylegényeknek sem tudja fölverni a nyomát?!… 

Toportyán ilyenkor révetegen hímezett-hámozott, hiszen újabban csakugyan 

hanyagul végezte szennyes mesterségét. Másvalami sarkallta-izgatta egyre, 

szinte már rögeszmeszerűen töltve be egész valóját. A Rákóczi-ládika! Melyet 

már-már elért, melyért megölte cinkosát, de amelyről végül is kisült, hogy 

csupán üres bronzfoglalatát ragadta magához. Bizony valóságos csoda, hogy 

nem ütötte meg a guta, amikor végre felnyitván a bronzládikát, kiderült, hogy az 

morzsalékkövekkel van tele. Felvonított, mint a golyóérte vadállat, habzott a 

szája, mint a veszett ebé, és dúlt-fúlt, mint aki galócát evett. Azután átkozta 

enmagát a könnyelműségéért, hogy a ládika láttára abbahagyta Miska üldözését, 

holott azt kellett volna tennie a Zobor Nagy meggyilkolása helyett. Majd meg 

azért verte falba a fejét, hogy izgalmában nem vette észre nyomban, mennyivel 

könnyebb a ládika, mint eredetileg volt. Pedig e súlykülönbség elég világosan 

tanúsította a bitang kölyök ravaszságát. Semmi kétség, ott az erdőben cserélte ki 

a ládika tartalmát, hiszen föl lehet ismerni a köveket, hogy onnét valók a 

tisztásról. 

Ungvárott nyitotta fel a bronzládát, vagy harminc-harmincöt mérföldnyire a 

véres színhelytől. Nosza, őrjöngve vágtatott vissza a majd egész napi úton, 

tízszer is elvétve az irányt a holdtalan éjszakában. Csak harmadnap tájt talált a 

tisztásra. Hanem amint arrafelé csörtetett az avaron, a lova egyszerre csak 

visszahőkölt, felágaskodott, és tapodtat sem volt hajlandó továbbmenni. 

Odakötötte egy fához, s előreszegzett karabéllyal gyalogosan folytatta útját. 

Hamarosan megértette, mi okozta a ló iszonyatát. Zobor Nagy István 

szétmarcangolt testén három hatalmas hegyifarkas lakmározott. Egyikük éppen 

feléje fordulva csámcsogta-ropogtatta a szerencsétlen leszaggatott karját. 

Toportyán szédülve-émelyegve támaszkodott egy fa törzsének. De még e halálra 

vált állapotban is az volt első gondolata, hogy hátha Miskát is felfalták a 

csikaszok. Mely szerencsés esetben a kincsnek itt kell lennie valahol a közelben, 

minthogy Toportyán úr derék névrokonai nem élnek arannyal. Fölemelte hát 

karabélyát, s a véle már farkasszemet néző, fenyegetően morgó ordasokra 

sütötte. Azok egyike mindjárt oda is nyújtózott Zobor Nagy tetemének 

maradványai mellé, a másik kettő pedig a durranástól megriadtan eliszkolt. 

Ezután Toportyán sietve átkutatta a környéket. 

Ámde hiába. Sehol egy véres paraszti rongy, mely Miska vesztéről 

tanúskodnék. Viszont… hová lett Zobor Nagy lova? S ami csak most jutott 

eszébe: hová lett a kölyök gubája és süvege, melyeket menekültében elhányt? 



Ejnye… s Zobor Nagynak pénze is volt, ott tartotta a nyeregkápában! Ő meg 

bolond fővel rohant el, semmivel sem törődve, csak a kinccsel – azazhogy az 

üres bronzládikával! 

Akkorát üvöltött újfent feltajtékzó dühében, akár az imént lepuskázott ordas. 

Azután a lovához futott, kivonszolta az erdőből, nyergébe ugrott és elvágtatott. 

Lapuló rokonai egy ideig gyanakodva szimatoltak utána, majd mintha mi sem 

történt volna, visszasompolyogtak lakomájukhoz. 

Ő viszont meg nem állt Munkácsig. Mert ismét nem maradt egyéb nyom, 

csupán a Buxel Flórián útbaigazítása. A kölyöknek azóta már bizton ott kell 

lennie. 

Csakhogy nem volt ott. Sem ott, sem másutt, hiába száguldott a nekidühödött 

spion erdőről városba, városból falvakra, megyéről megyére. Hiába 

kérdezősködött, puhatolt, ígérgetett. Végül mint az eszelősnek, már szinte 

rögeszméje lett a ládika, más egyéb alig is érdekelte. Réveteggé vált, megőszült, 

s elhanyagolta becstelen mesterségét. Bagossy labanc ezredes tehát joggal 

ismételgette neheztelő szavát: 

– Pándor, Pándor, cserbenhagyta-e kelmedet a híres tudománya? Szégyen, 

gyalázat a fejünkre, hogy hetek, hónapok óta kezünkben a fölséges császár 

parancsa, s mégse tudjuk a tiszaújlaki sóház rablóit fülön csípni! Nyolc-tíz 

csavargó szegénylegény csúffá teszi a vármegye hajdúságát, az én 

huszárságomat, s túljár a kelmed körmönfont észén. 

Toportyán ilyenkor szórakozottan hümmögött, mint akinek a képzelete 

valahol messze kalandozik.  

Bezzeg ha tudta volna!… 

Ha tudta volna, hogy akire iszonyú dühvel s immár a lóvá tett gazember 

bosszúvágyával is szinte éjjel-nappal gondol, azt éppen ott lelhetné fel a 

tiszaújlaki sóház vakmerő megtámadói között… 

Hej, ha ezt tudta volna! 

No de hát nem tudta. 
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Ezalatt odafenn Bécsben a császár bölcs miniszterei ismét összedugták a 

fejüket. 

– Nem elég biztosíték az – szónokolta egyikük –, hogy leromboltattuk a fölös 

magyarországi várakat. Hiszen a csaknem őrizetlen hagyott országban várak 

nélkül is fölkelhet a nép, látván, hogy mi nyugaton állunk hadban. Ekként 

hátunkba kaphatjuk a magyarokat… 

Mivelhogy a németek már azidőtt sem rajongtak a kétfrontos háborúért. 



– Ezen igazán könnyen segíthetünk – vélte egy másik miniszter. – 

Mégpediglen oly módon, hogy egy csapással mindjárt két legyet ütünk agyon. 

Magyar ezredeket kell felállítanunk, és jószerével vagy erőszakkal össze kell 

verbuváltatni az ottani nép színe-javát. Ekként egyfelől elvihetjük magyar földről 

a fegyverforgatókat, kik nélkül komoly rebellió nem lehetséges, másfelől pedig 

ugyanezeket használhatjuk fel nyugaton ágyútölteléknek. 

– Bravó! Bravó! – zengett fel a miniszterek kórusa. – Valóságos Kolumbusz 

tojása… 

Minélfogva ő szentbirodalmi császári és apostoli királyi stb. stb. felsége 1702. 

október 28-án legkegyelmesebben kiadta legfelsőbb rendeletét, melyben a nemes 

vármegyéket toborzásra kötelezte. 

Erre viszont Magyarhonban dugta össze a fejét két úriember. Történt pedig ez 

Nagykároly várában. 

Amiből kitalálható, hogy az egyik úriember maga a házigazda volt: Károlyi 

Sándor báró, örökös szatmári főispán… A vendég pedig Bagossy labanc ezredes. 

A bölcs beszélgetés ebéd után zajlott le, pipaszó mellett. 

– Hallja-é, kolonellus uram! – mond a házigazda. – Nemigen hinném, hogy e 

toborzással vajmi sok katonát állíthatnánk őfelségének… 

– Magam sem – felelé Bagossy. – Mert magunk közt szólván, a magyar nép 

úgy rühelli őfelségét minden németjével egyetemben, akár a ganéjt. 

– Így igaz ez – bólintott a nagy hatalmú főispán. – Hanem volna egy ötletem, 

amellyel két legyet üthetnénk egy csapásra… 

– S mi légyen az? 

– Aggodalmamban találtam ki. Mert mi tűrés-tagadás, nagy bajoktól tartok, 

amióta kivezényelték honi földről a német csapatok java részét. A magam 

birtokait meg az egész nemesség birtokait és biztonságát félteni a bujdosó kuruc 

katonarendektől meg a kóbor, földönfutó szegénylegényektől. Ha ezek egy nap 

összeállnak… 

– Hajaj! – nyögött fel az ezredes, kinek a szájában hirtelen megkeseredett a 

pipa. 

– No ugye! Tehát azt gondolnám, hogy őfelsége olyan rendeletet tegyen 

közzé, miszerint bűnbocsánatot és kegyelmet hirdet minden bujdosó Thököly-

kurucnak meg egyéb lázongó csavargónak és lézengő felkelőnek, aki önként 

jelentkezik katonai szolgálatra. Aki pedig kóbor földönfutó létére sem állna be 

maga szántából, azt jogunk legyen erőszakkal is besorozni. Ekként 

kicsalogatnánk e lapulókat erdeikből, barlangjaikból, szurdokaikból, s egyfelől 

feltölthetnők vélük őfelsége ezredeit, másfelől megszabadulnánk tőlük, mert 

hiszen nyugatra vinnék az ezredeket. Summa summarum: őfelsége is igen meg 

lenne elégedve, s magunk is biztonságosabban élhetnénk. 



– Dejszen ez valóságos Kolumbusz tojása! – ámult el az ezredes, hogy még a 

pipa is kiesett a szájából. – Méltóságod helyében máris javallanám a 

császárnak… 

– Magam is ezt akarom tenni! 

– A teremtésit, hogy mi lenne itt – ábrándozott Bagossy. – Még megérnők, 

hogy a kegyelem és a becsületes kincstári prófunt, no meg a nyugaton való 

szabad martalék reményében olyan megátalkodott rebellisek is előkerülnének, 

akiket évek óta hiába hajkurásznak spionjaink. Teszem azt Szalontay vagy Bige 

György. Meg az olyan veszedelmes fickók, mint a sóházat felprédáló Esze 

Tamás, akit vagy öt esztendeje méltóságod is letartóztatott már egyszer… 

– Csakhogy vigyázzon ám, kolonellus uram! – intette a pipaszárával Károlyi 

báró az álmodozót. – Nehogy túlbuzgóságból hibát vétsen! Mert ha abban 

sántikál, hogy letartóztatja ezeket, amikor jelentkeznek, az módfölött oktalan 

cselekedet lenne. Gondolja meg, hogy ilyetén már csak bottal üthetné a többi 

nyomát, lélek sem jelentkeznék önként azontúl. Inkább csínján, negélyesen kell 

bánni e bitangokkal, mert nagy tekintélyük vagyon a többiek előtt, s azok igen 

hallgatnak a szavukra. Hát ígérgetni kell nékik ezt-azt, s egyenest rájuk kell bízni 

a toborzás dolgát… 

– Teringettét, de jól kieszelte ezt méltóságod! – kiáltott fel elragadtatottan az 

ezredes. 

– Gondolja csak meg, kolonellus uram! Ahány bujdoklót verbuválunk az 

ezredekbe, annyival kevesebb lelket kell nélkülöznünk a jobbágyainkból. Vagyis 

megmaradnának a robotosaink, de megszabadulnánk a rablóktól, kik ott 

pusztulnának el a nyugati harcmezőkön… 

– Akkurátusan így vagyon! Ugyancsak bölcsen fundálta ki ezt méltóságod. 

Amondó volnék, hogy késedelem nélkül levelet kell írnia az udvarhoz!… 

Károlyi báró önelégülten mosolygott: 

– A jövő héten felutazom Bécsbe. Személyesen óhajtanám előterjeszteni a 

javallatot. Mivel úgy szeretem azt, hogy mindjárt kéznél is legyen a vállam, ha 

éppen meg akarják veregetni. Kivált ha őfelsége keze lenne az… 

– Hát csak utazzék méltóságod! – mondta némileg elfanyarodva az ezredes. 

S az örökös főispán utazott is. 

Nem sokkal utóbb: ugyanez év decemberének 9. napján kelt Bécsben az újabb 

császári rendelet – Károlyi Sándor báró javaslata szerint. 

 

 

54. 

 

 



Nehány héttel a rendelet közhírré tétele után Bagossy Pál ezredesnek még 

egyszer oka adódott rá, hogy Károlyi báró bölcsességét dicsérje. Igaz, hogy nem 

a szemébe. S az is igaz, hogy utoljára tette! 

Munkácson történt ez, a beregi vármegyeházán. Melynek udvarára egy 

zimankós téli napon nyolc lovas fordult be. 

Az őrt álló hajdúk gyanakodva mustrálgatták a jövevényeket, mígnem azok 

lovaikról leszállván, a toborzóiroda után tudakolódtak. E varázsszóra nemcsak 

hogy eloszlott minden gyanú, de mi több, a hajdúk egymást túltüsténkedve 

igazították útba a társaságot, melynek élén méltóságteljes tekintetű, tagbaszakadt 

paraszti férfiú haladt. 

Busa szemöldökű, villogó szemű ember volt az, bajsza olyan, mint két török 

szablya, hatalmas markában jókora csákányfokos. 

A hivatalban éppen pipáztak és társalogtak az urak, mert a hivatalokban 

évszázadok óta leginkább pipázni és társalogni volt szokásban. Az alispánon s 

némely főkancellistákon kívül jelen vala Bagossy ezredes is. S nyilván katonai 

egyenruhája láttán a belépők élén haladó tagbaszakadt férfiú egyenesen őelébe 

járult. 

– Esze Tamás vagyok – mondta zengő hangon, s illendően levette süvegét. – 

Eljöttem embereimmel a rendelet hívására, hogy önként belépjünk kolonellus 

uram ezredébe. 

Az urak odavoltak örömükben. De persze, amennyire tudták, elleplezték e 

nagy örömet. Csak éppen hogy mosolyra húzták a szájukat, mert azt már nem 

tudták megállani. Ezzel a mosollyal dőlt hátra székén Csicseri Orosz György 

alispán uram és Bagossy ezredes, elégedetten szemlélgetve Eszét és társait. 

Hát azt meg kell hagyni, hogy pompás, mutatós ember ez a jobbágyvezér – 

gondolta az alispán. 

Délceg katona leszen belőle – gondolta viszont az ezredes. – Olyan fickónak 

látszik, akitől minden kitelik, még annál is sokkalta különb dolgok, mint a 

tiszaújlaki sóház lerohanása… 

Hogy Bagossy uram mennyire fején találta a szöget, ezt ő maga ekkor még 

korántsem sejtette! 

S a szava milyen határozott, a hangja milyen zengő — gondolta tovább az 

ezredes. – Valósággal toborzómesternek való. El lehet róla hinni, hogy 

hallgatnak a szavára a bujdoklók, szegénylegények, földönfutók. Hej, de bölcs 

ember is az a Károlyi Sándor báró! 

No és a többiek! Valamennyien elszánt képű, szálas, erőteljes, markos 

legények, akár tigrisekkel is össze lehetne ereszteni őket. Az a fekete szakállas 

ott középen… a szeme úgy villog, mint a damaszkuszi acél. S ez a fiatal itt 

jobbra, milyen széles vállú máris, holott az arca még serdülő kamaszra vall, tán 

tizenhét esztendős sincs meg… Hiába, jó fajta ez a szerencsétlen magyar 

szegénynép – gondolta az ezredes, egy pillanatra megfeledkezve labanci 



mivoltáról. (Vagy esztendővel későbben maga is derék kuruccá vált – de 

ekkoron ezt még álmában sem sejté.) 

– Ezennel fölfogadom kendteket a császár-király őfelsége magyar 

hadseregébe, annak is beregi ezredébe! – jelentette ki hivatalos hangon, 

kijózanodván percnyi ellágyulásából. 

– A vármegyei kancellista urak megcsinálják az írást – vette át a szót az 

alispán –, kendtek közül pedig, aki írástudó, kanyarintsa alá a nevét, aki nem, az 

nyomja rá a hüvelykjét. Ugyancsak a vármegyei kincstartó fizet némi élőpénzt is 

a zsoldra. Viszont uniformist és fegyvert majd csak két hó múlva, február végén 

kapnak, amikorra az ezrednek indulnia kell. Már ugyanis… ha együtt lészen 

addigra a létszám… 

– Értem – felelé Esze Tamás. 

– Hanem ennyivel még nem végeztünk – szólt közbe az ezredes negélyesen. 

– Nem, nem! – vette vissza a szót Orosz György. – Mert kendteknek addig 

egyéb feladatuk is lenne, amelyet külön jutalmazand a nagyságos vármegye… 

– Úgy bizony! – bólogattak helyeslőleg az urak az alispán szavára. 

Csicseri Orosz György hátradőlt a székén, és elismerő hangon folytatta: 

– Hallottuk, mily nagy tekintélyük vagyon kendteknek a bujdoklók között. 

Kivált kendnek, Esze Tamás. Tudjuk, hogy Beregben, Ugocsában, Szabolcsban, 

Szatmárban meg a Hajdúságban lappangó mindenfajta szegénylegények és 

egykor volt kurucok igen-igen hallgatnak a szavára. Mondják, afféle 

főkolomposnak nézik kendet, meg hogy jól ért a szervezéshez. Tanúsítja ezt 

egyebekben a hatodfél esztendő előtti hegyaljai fölkelés is, amelynek egyik fő 

szervezője kend volt. S tudjuk, csak azért nem vezérkedhetett abban kend is a 

Tokaji és Szalontay mellett, mert Károlyi báró, szatmári főispán úr őméltósága 

igen bölcsen s még idejében lefogatta kendet. Hát láthatja, hogy mindent 

tudunk… 

Itt egy kis szünetet tartott, mialatt tüzet csiholván, meggyújtá kialudt pipáját. 

Majd pöfékelés közepette így folytatta:  

– Éppen ezért a nagyságos vármegye úgy látná jónak, hogy kendet és 

embereit bízza meg a toborzással. Mégpedig oly mód, hogy kendtek a bujdoklók, 

földönfutók és egyéb népség közt szüntelenül munkálkodván arra törekedjenek, 

minél több fő jelentkezzék őfelsége zászlai alá. Miért is névre szóló passzusokat 

kapnának kendtek a vármegyétől, hogy mindenfelé, amerre csak jónak látják, 

szabadon közlekedhessenek, ás senki kendteket. föl ne tartóztathassa… 

– Könnyűszerrel meggyőzhetik kendtek a nyomorultakat afelől, hogy céltalan 

minden ribilliózás és csodavárás – szólt közbe az ezredes. Thököly a török 

rabságában sínylődik, s amúgy is öreg, ámbátor úgy lehet, már nem is él. Ha meg 

az itteni rongyosok magukban kezdenének holmi vakmerőséget, csakúgy 

járnának, mint Tokajiék. Hát nem jobb ennél a biztos kincstári prófunt? S ha a 

császár megveri a franciákat, az ő katonái gyanánt annyit prédálhatnak kendtek a 



franciáktól, amennyit csak elbírnak hazáig. Ekként gondolom a kendtek beszédét 

a néppel… 

– A kendtek jutalma pediglen olyan leszen, amilyen eredményesen végzik e 

dolgukat! – tette hozzá nyomatékkal az alispán. 

– De már erre a jutalomra is ád előpénzt a vármegye! – hunyorított 

kecsegtetően az ezredes. – Csak annyit mondjanak becsületes szóval, ha vajon 

vállalják-é? 

– Vállaljuk! – felelte habozás nélkül Esze Tamás. 

– Derék! – örvendtek föl az urak. – Nem fogják megbánni semmiképp… 

– Hát akkor ez a kancellista úr átvezeti kendteket a szobájába, és megírja a 

kontraktust – mondá az alispán. – A kincstartó pediglen kifizeti az előpénzeket… 

– Holnap már útnak is indulhatnak – vélte az ezredes. – Minél hamarabb 

látnak dologhoz, annál hamarabb lesz látszata. Csak előbb jöjjenek át az én 

szállásomra is, hogy egy s mást még megbeszéljünk. 

Avval az ezredes és az alispán szívélyes integetéssel el is bocsátá a 

jövevényeket, mert az előbbeniekkel bőven elvégzettnek tekintették a maguk 

aznapi munkáját. Már csak némi pipázás, ásítozás és köpködés volt hátra. 

Másnap azután fura jelenet játszódott le az ezredparancsnoki szálláson. 

Az adjutáns éppen lajstromba vette a nyolc újoncot. Azok ott álltak asztala 

előtt, s egymás után tollba mondták nevüket. Utolsónak ez a név hangzott el: 

– Eke Mihály… 

Mire a szomszédos szobában rettentő üvöltés bődült fel. S a következő 

pillanatban egy őrjöngő tekintetű alak ugrott be az ajtón, hogy egyenest Miskára 

vesse magát. 

Toportyán volt. 

Miska az öklét szegezte a reá rontó spion mellének. De ugyanekkor felcsattant 

az adjutáns hangja is: 

– Vissza, hé! Mit mível kelmed?! Toportyán megtorpant. 

– Ez a kölyök… Ez a kölyök – lihegte zavaros tekintettel, de nem tudta 

folytatni a szavát. 

– Nohát! – sürgette az adjutáns. – Beszéljen már! Mit vétett kelmednek? 

Az ordításra maga az ezredes is a szobába lépett. 

– Mi történik itt? – kérdezte szigorúan. 

– Pándor nemzetes úrnak valami baja támadt – vonta fel vállát értetlen 

mozdulattal az adjutáns. 

– Baja? Micsoda baja? 

– Ez az ember… – dadogta Toportyán némileg csöndesebben, miközben 

Miskára mutatott. De megint nem folytatta, mert lassanként már eszéhez tért. S 

józanul mit is mondhatott volna? 

Az igazságot bajosan! Hiszen szó szót követvén, az ezredes nyilvánvalóan 

kifaggatná, hogy miféle az a keresett ládika, mit tartalmaz, kié volt, miképpen 



került hozzá. S ekként aligha maradhatna az övé. De még egyezségre sem 

léphetne az ezredessel, amiként Zobor Naggyal tette egykor. Mert azt más fából 

faragták, az az egész kincsre rátenné a kezét, semmi kétség. Ezt a módit is 

bizonnyal megtanulta a császári tisztektől. Hát még mindig jobb, ha a kölyöknél 

marad a kincs, mert addig nem veszett el végképp a részére. A jó szerencse 

kezébe juttathatja egyszer ezt a Miskát, s ő azután úgy kivallatja, kikínozza, 

kigyötri belőle a ládikát vagy a rejtekhelyét, hogy a híres spanyol főinkvizítor, 

Torquemada sem különbül! 

– Mi van hát ezzel az emberrel? – türelmetlenkedett az ezredes. 

– Ez az ember – csavarta el a szavát Toportyán – veszedelmes rebellis! 

Lázadó kuruc! Felségsértő, szökött jobbágy… 

– Hiszen mind a nyolcan azok! – nevetett föl Bagossy. – Illetve… csak voltak 

azok. Minthogy már valamennyien a császár katonái! Éppen a legkisebbüket 

vádolja kelmed? Holott a legnagyobbikuk, ez itt, ez maga Esze Tamás. 

Toportyánnak fejébe tódult a vére. 

– De ez a kölyök, ez… 

Hanem megint idejében felülkerekedett a józanabbik esze. Mégis, feltajtékzó 

dühét valamiképp le kellett vezetnie. 

– Hát ezért hajszoltam őket éjjel-nappal, míg a nyelvem is kicsüngött?! – 

kiáltotta elvörösödve. – Ezért nyargaltam fagyban, kánikulában Ungon-Beregen 

által, Szamostól Bodrogig, Vihorláttól Cserehátig? Hogy a végén bocsánatot 

nyerjenek, s a császár katonái lehessenek? A császár katonái?! A császár 

katonái!!! 

– Mi köze ehhez kelmednek? – förmedt rá az ezredes. – S mit ordítoz itten, 

akár a szügyén szúrt disznó? 

Toportyán az ajkába harapott. 

– Jól van – hörögte vérben forgó szemmel. – Legyen! De vésse emlékezetébe 

a szavamat, kolonellus uram! Olyan lóvá teszik kegyelmedet, hogy akár legott 

fel is nyeríthet. Mert magam szamár legyek, ha nem lappang e mögött holmi 

kuruc ravaszság! Emlékezzék a szavamra, kolonellus uram! 

S kirohant a szobából, úgy bevágta maga mögött az ajtót, hogy az egész ház 

belerengett. 

– Szamár ez máris! – köpött egyet az ezredes. – Mit se törődjenek véle 

kendtek!… Még hogy én… hogy én… nyerítsek? A bestye lelkét a pimasz 

mihasznának! 
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A toborzók még aznap útra keltek. Nyolcan nyolcfelé. 



Miska ez alkalommal mindössze egyetlen napot tölthetett Ilonkával, Tarkó 

Gedeon házában. Viszont meg kell hagyni, hogy az gyönyörűséges egy nap volt. 

Annyit nevettek, amennyit már nagyon régen nem. Az öreg kuruc is vélük 

nevetett, belefájdult az oldala, akkorákat. De ami e nagy vigasságukat okozta, 

arról oly halkan pusmogtak, hogy még a falak sem érthették. Mivel már 

akkoriban is ismerték az igét, hogy: 

 

 

„Kőből vagynak bár a falak, 

mégis vagyon nékik fülük!” 

 

 

Hát egyelőre mi se firtassuk, honnan eredt ez a nagy vigasságuk. Úgyis 

kiderül rövidesen. 

Bizony, Miska örömest maradt volna legalább még egy napot Ilonkával, de 

hát nem lehetett. Igen-igen sürgős volt a toborzás! Hiszen nem csekély módon 

főtt emiatt a tekintetes és nemes vármegyék urainak feje. 

Mégpediglen azért, mert a már említett legfelsőbb rendeletekben pontosan az 

állt, hogy a magyar vármegyéknek még a tavasz előtt nyolc huszár- és négy 

gyalogezredet kell teljes fölszereléssel, fegyverzettel, lovasítással felállítaniuk. 

Ez kereken húszezer főt jelentett a törzsek nélkül. No mármost, a hozzávalókat is 

elég nehéz kipréselni a kifosztott országból, hanem hát az emberek, az emberek! 

Azokat honnan vegyék, ha a szegénység olyannyira gyűlöli a németet, hogy nem 

akar a hadába szegődni? Nem ok nélkül történt tehát, ha a megyei urak sehol sem 

néztek vajmi bizakodólag a jövő elé, kivéve ama nehány Tisza-melléki és 

tiszántúli vármegyét, ahol olyan toborzók akadtak, mint Esze Tamás és társai. 

Már a nyolc ezredest is kinevezte őfelsége. Ezek közül hét magyar labanc vala 

– három gróf, három báró és Bagossy. Nyolcadikuk a hitét váltogató egykori 

budai vicebasa: Csonka bég volt. A főurak tehát már helyben álltak, csak éppen a 

nép hiányzott addig a császár zászlai alól. 

De hiányzott az bizony azontúl is! A bujdosók utáni vadászat vajmi kevés 

eredménnyel járt. A vármegyék urai a császártól való féltükben végül is a 

jobbágyokat kezdték besorolni, holott ezt igen keserű szájjal tették, hiszen ily 

módon á saját jólétüket ásták alá. Csakhogy még e kénytelen-kelletlen 

megoldással sem annyira a katonaság létszámát gyarapították, mint inkább a 

bujdosókét! Mert a jobbágyság is hamarabb odahagyta telkét, s a bujdoklást 

választotta, semminthogy a császárért haljon meg idegenben. 

Mondom, csak a felső-tiszai részeken s azok környékén szívták az urak 

nyugodtan a pipájukat. Abban a hitben, hogy Esze Tamás és társai szorgalmasan 

járják a vidéket. S az ördög sem tudta, hogy nem annyira az erdőségeket és 

hegységeket, nem a rejtekeket, barlangokat, szurdékokat járják, mint inkább a 



falvakat. Vagyis nem éppen a bujdosók után kereskedtek, hanem inkább a 

jobbágyság között. De meg kell hagyni, hogy ez utóbbit igen nagy buzgalommal 

tették. 

Ki más eszmélhetett volna elsőnek e turpisságra, ha nem éppen a bölcs elméjű 

szatmári főispán? Akinek hírül vitték a tiszttartói, hogy egy fiatal pórlegény, 

holmi vármegyei passzussal a zsebében hol itt, hol ott bukkan fel a Károlyi-

uradalom falvaiban, s igenigen sustorog a jobbágyokkal. 

– Ejnye, a büdös parasztját! – fortyant fel a nagyúr. – Passzus ide, passzus 

oda, űzzétek el, ahol éritek! Még hogy az én jobbágyaimat akarná elverbuválni? 

Hiszen nem erről volt szó, hanem a szegénylegényekről és a futóbetyárokról. Ha 

pedig abból nem kerül ki a szükséges lélekszám, akkor is más jobbágyait 

csalogassák el, ne az enyéimet. 

Kapóra jött néki, hogy harmadnapra éppen első farsangi mulatságra hívta meg 

Szatmár s a szomszédos vármegyék urait nagykárolyi kastélyába. Hamarost 

alkalma jő tehát, hogy megbeszélje vélük e bolondságot. 

Csakhogy addigra egyebeket is jelentettek neki! Nevezetesen azt, hogy a 

legény nem is a császári ezredbe csalogatja a parasztságot. Hanem merőben 

máshová! 

Nosza, nyomban ki is adta a parancsot, hogy fogják el a legényt, ahol érik, s 

állítsák a színe elé. 

Aznap érkeztek éppen a meghívott uraságok a nagykárolyi mulatságra. Mely 

mulatságban a jobbágyok oly módon vettek részt, hogy ők kaparták el szerte az 

országutakon a fölös havat a vendégek hintós szánfogatai elől. 

Jöttek hát a prémekbe burkolt nagyasszonyok és nagyurak, a hintó 

szögletében pipéskedő eladó lányaikkal meg a hintó mellett arabs hátaslovaikon 

nyargaló legényfiaikkal. Ilyen-olyan grófok, bárók, gazdag nemesek, vármegyei 

főemberek, császári tisztek s egynémely főpapok. Csak úgy tarkállottak a nyest-, 

a coboly-, a nyuszt-, a hermelinprémek, az arany-ezüst gombos, csatos, 

drágaköves, paszomántos, skófiumos férfiöltözetek, a pazarul kivarrott 

angolposztó nyeregtakarók, perzsa mívű csótárok, aranyrojtos hintófüggönyök, 

violaszín-bársonyos dísznyergek, hímzett karmazsin csizmák, aranyozott 

ezüstből való zablák, kengyelek, fehér és vörös strucctollak, tiszta 

aranyskófiumból szőtt, tenyérnyi széles derékövek, aranyos boglárok, lila 

cingulusok. Hát még a dámák ruhái, este a mulatságon! Az a sok francia és indiai 

selyem, perzsa bíbor, páduai atlasz, angol bársony, bécsi tafota a jobbára német 

szabású öltözeteken! Az a sok illatos hajporos, aranyfonatú bóbita, arannyal 

szegett elefántcsont legyező, hímzett fátyol, ezüstcsipke, hattyúprém és tigrisbőr! 

S az a sok gyémántos, gyöngyös, rubintos, türkizes, zafíros, korallos diadém, 

füzér, násfa, csercse és gyűrű! Hej, aki elnézte mindezt a száz és száz kandeláber 

gyertyafényében, bizony el sem képzelhette az ország nyomorúságát, legfeljebb 



ha gonosz rágalomnak vagy rossz álomnak vélhette azt. Pedig az urak bendőjét is 

lékelgette a német, de a sok családi kincset mégsem tudta rajt kiszivattyúzni. 

Legföljebb a jövedelmeik javát nyírta le róluk. 

Nehány száz lépéssel odább ugyancsak összeverődött vagy két-három tucat 

ember, szemét mereven a kastély kivilágított ablakaira szegezve. A báró úr 

némely jobbágya, házas és hazátlan zsellére, cselédemberek, szolgalegények. 

Elkopott gubákban, melyek újkorukban sem láttak fürtöt, rongyos ködmönökben 

télvíz idején, és ősöreg bocskorokban vagy nem éppen vargával készíttetett 

sarupótló rongyköteggel a lábukon. Az asszonyok, lányok lyukas kendőkben, 

vékony vászonpendelyben s olyan hajviselettel, melynek legföljebb a szél volt a 

frizérje. Lehelgették a hidegtől gémberedt, tömpe körmű ujjaikat, nézték, csak 

nézték a kastély fényárban úszó ablakait, és hallgatták a hangászok nyirettyűi 

nyomán fölzengő menüetteket, gavotteokat, quadrilleokat. 

Odabenn azalatt a vendéglátó házigazda alkalmat talált, hogy némely urakkal 

félreüljön holmi komolyabb beszélgetésre is. Mely alkalommal előadta 

hallomásait és gyanakvását a toborzó Eszéék turpisságát illetően. 

– Dejszen a méltóságod ötlete volt, hogy kegyelem adassék a bujdosóknak, s 

hogy a csavargókra bízzuk a toborzást! – csodálkozott Bagossy. 

– Az igen – feleié a báró. – De az már nem, hogy kolonellus uraimék erre a 

fülük botját se mozgatván többé, teljességgel szabad kezet adjanak e 

csavargóknak! Avagy behoztak azok már akár egyetlen újoncot is az egy hónap 

alatt, amióta munkálkodnak? 

– Egyet igen – restelkedett el Bagossy. 

– S avval akarja kegyelmed az ezredét feltölteni? – vágta oda epésen a báró. – 

Én bizony amelyik gyanús fickót elérem, le fogom tartóztatni! 

– Azt nem teheti meg méltóságod, mert passzusuk vagyon a vármegyémtől – 

jegyezte meg dölyfösen Csáky István gróf, a bereg-ugocsai főispán. 

– Akkor fölterjesztéssel élek a császári hatóságokhoz a lefogatásuk iránt! 

– Nem fogadhatjuk el! – vélte Löwenburg gróf császári ezredes, szatmári 

várparancsnok. – Mert ez az egész toborzás sikerét kockáztatná. 

– Ám jól van! – bosszankodott Károlyi Sándor. – Majd kegyelmetek is észhez 

térnek hamarosan. Csakhogy akkor már késő leszen, mert császári ezredek 

helyett úgy lehet, egyebek állanak addigra. Jól emlékezzenek a szavamra! 

Az urak elgondolkozva hallgattak. Károlyi végezetül az asztalra csapott. 

– Ami engem illet – mondta és felállt –, passzus ide, passzus oda, azt a 

legényt, ki az én jobbágyaim közt kereskedik toborzás ürügyén holmi gyanús 

járatban, máris kutattatom a hajdúimmal. Éppen a nyomában járnak! 

Hogy hol jártak nyomában, hol nem ama legénynek, azt nem tudja a krónika. 

De azt igen, hogy csak ki kellett volna menniük a hajdúknak a kastély előtt 

bámészkodó pórnép közé, már el is foghatták volna. Mivelhogy ott állott a 

csoportban, s ekként beszéle: 



– Láthatják, íme, szemtől szembe, miként élnek a labanc urak, amíg kendtek 

sanyarognak! S nem elég a nyomorúság, elébb-utóbb hadba is akarják vinni 

kendteket a császár szolgálatára. Ehelyett inkább ellene fordulhatnának! Éppen 

most nyílnék erre alkalom, mert a német hadak javát elvitték az országból. 

Igyekszik is a császár, hogy ne maradjon fegyverfogó magyar a honban, mert fél 

ám azokat őrizetlen hagyni. A bujdosókból nem gyűjtenek össze az urak 

húszezer főt, még húszat se, hát kendtekből állítják majd ki az ezredeket. Miért is 

jobb, ha kendtek közül minden fegyverforgató idejében elhagyja faluját, és a 

beregi erdő nagy tisztására igyekszik, hol is e februárius hónap végén 

egybegyűlünk jobbágyok, bujdoklók és minden egyéb pórok, hogy döntést 

hozzunk afelől, mi mód védelmezzük meg magunkat. Ezt üzeni kendteknek Esze 

Tamás! 

– Emmán okos szó! – bólintott egy korán megőszült jobbágy. – Hanem azt is 

tudnunk kell ám, hogy kit szidalmazzunk, ha mégsem leszen igaz ama beregi 

gyülekezés. Vagyis hogyan híják kendet? 

– Engem Eke Mihálynak… 
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Nohát február végére Bagossy ezredes uram is észhez kapott. Vagyis rájött a 

csalafintaságra. Csakhogy már valóban későn! 

Mert ezredlegénység nem volt ugyan, de – a beregi népgyűlést valóban 

összeverbuválták Eszéék. 

Mégpediglen a passzusokkal a zsebükben egyenest a vármegye védnöksége 

alatt tették ezt! 

Hát ezen nevettek már előre Tarkóéknál Munkácson. 

Nosza lett erre nagy csetepaté a beregi vármegyeházán. A megyei urak 

Bagossyt okolták, hogy félvállról vette a toborzás ügyét. Az meg Őket 

kárhoztatta ugyanezért, miközben nem győzte inni a csevicét, úgy az epéjére 

ment a turpisság. 

– Olyan szégyent vallunk Eszterházy nádor úr előtt, amilyet még soha! – 

siránkozott az alispán. 

– Miért pipált kegyelmed naphosszat?! – kiáltotta az ezredes. – Miért nem 

nézett utána két hónapig, hogy mit végeznek azok a bitangok?! 

– Az a kegyelmed dolga lett volna! – fortyant fel Csicseri Orosz György 

uram. 

– Hogy az ördögbe! Az én dolgom csak az, hogy átvegyem a vármegyétől az 

általuk behozott embereket! 



– Hát nem kegyelmed jött az ötlettel, hogy e csavargókra bízzuk a toborzást? 

Tán még ezt is letagadná?! 

– Nem az én ötletem volt, hanem a Károlyi báróé, hogy a nyavalya törte volna 

ki, mielőtt kiötlötte! – dúlt-fúlt az ezredes. 

– De a Károlyi báró éppen négy hete, a farsangi mulatságon figyelmeztetett 

rá, hogy bajt érez! – vágta vissza az alispán. 

– Akkor miért nem szívlelte meg, alispán uram, s miért nem intézkedett?! 

– Miért nem intézkedett kegyelmed, kolonellus uram? 

– Mert a kegyelmed dolga lett volna! 

– A kegyelmedé nemkülönben! 

Ebben a pillanatban felpattant az ajtó, s egy hórihorgas alak lépett be rajt 

hetykén. 

Toportyán volt. A szája majd a füléig húzódott a káröröm vigyorában. 

– Huszton hallottam hírét, minő jól jártak kegyelmedék a toborzóikkal! – 

kezdte éles gúnnyal a szót. – Mert már ott is, mint mindenütt, tudják, mily 

fonákul ütött ki a dolguk uraiméknak. Négy vármegye népe röhög 

méltóságtokon. De hát én mosom kezeimet, mert már elejiben megmondtam, 

hogy lóvá teszik ezek kegyelmedéket. Emlékezzék csak rá, kolonellus uram! 

– Azért jött kelmed, hogy a szememre rója ezt? – förmedt rá pulykavörösen az 

ezredes. 

– Méghozzá lóhalálában nyargalvást! – nevetett kajánul Toportyán. 

– No, akkor okosabban teszi, ha tüstént el is hordja magát innét! 

– Megyek is! – rántotta meg vállát a spion. – Hiszen csak nélkülem tudnak az 

urak megint holmi hasonló bolondot cselekedni… 

S már indult is az ajtó felé. 

– Megálljon! – kiáltott rá pillanatnyi tűnődés után az ezredes.  

Toportyán gúnyosan mosolyogva visszafordult az ajtótól. 

– Hm – reszelte a torkát Bagossy. – Kelmed… mit tenne a helyünkben? 

A gazember arckifejezése abban a minutumban megváltozott. Ragyavert 

vonásairól eltűnt a káröröm kaján röheje, szemét összehúzta, sebhelyes homloka 

ráncba ugrott. Már nem a csúfolódó pimasz volt, hanem ismét a régi: a 

veszedelmes spion a cikkanó orrlikú kopó, a minden hájjal megkent, ravasz, 

tapasztalt huligán. 

– Hova lettek azok a bitangok? – kérdezte gyorsan. 

– Hiszen ha én azt tudnám! – tárta szét karját tehetetlenül az ezredes. – 

Tegnapelőtt még itt voltak… 

– Hány embert toboroztak? 

– Várjon csak… Ha nagyon utánaszámolom, egyet sem. Mert mielőtt 

felfogadtuk őket háromszáz huszárom már kereken megvolt. Most meg ahelyett, 

hogy együtt lenne az ezer huszár és a háromszáz gyalogos, mindössze 



kétszázkilencven huszárom van csak, vagyis tízzel kevesebb, mint amennyi 

volt… 

– Hát Eszéék egyetlen embert sem hoztak be a két hónap alatt? 

– Dehogynem! Vagy húszat behoztak… 

– S azokkal mi lett? 

– Velük szöktek meg tegnapra virradólag… 

– Hány embert vártak kolonellus uraimék ettől a toborzástól? 

– Háromezer-hétszázat. Annyi kellett volna ahhoz, hogy teljes létszámban 

együtt legyen a huszár- meg a gyalogosezred. 

– És nem tűnt fel kegyelmedéknek, hogy Eszéék mindössze húszat hoztak be 

ennyi helyett? – nevetett föl a spion. 

– Nem, mert azzal hitegettek, hogy a tegnapi napra rendelték be a népséget. S 

úgy mondták, legalább négy-ötezer bujdokló érkezik ez időre, olyan fölös 

létszám, hogy még válogathatunk is közöttük… 

– Értem – röhögött tovább Toportyán. 

– S ehelyett – siránkozott az alispán – tegnap virradóra még ők maguk is 

elszöktek. 

– Hányan szöktek meg összesen? 

– Várjon csak… Eszéék maguk nyolcan valának. Húsz embert behoztak. 

Tízen mentek vélük a huszárainkból. Az összesen harmincnyolc… 

– Miként is tudhattak ennyien megszökni a várból? 

– Akként, hogy az egyik gaz káplárom úgy tett, mintha tőlem volna parancsa 

tizedmagával elkísérni azt a huszonnyolcat… 

– Az a huszonnyolc is egyenruhában volt már? 

– Dehogyis! Nem adattam nekik még sem ruhát, sem fegyvert. A lovakat is 

úgy lopták el… 

– Hány fegyveresük vagyon most kegyelmedéknek összesen? 

– Nekem a kétszázkilencven huszárom – felelte az ezredes. 

– Nekem meg negyven hajdúm – tette hozzá az alispán. – Azonfelül van itt 

száz veterán német is, a vár őrsége. 

– Azok nem hagyhatják el a várat – legyintett Bagossy, aki már sejtette, mire 

gondol a körmönfont spion. 

– Hm – gondolkodott Toportyán hangosan. – Ahová ez a huszonnyolc bitang 

s a tíz huszár indult, minden bizonnyal ugyanoda megyen az a több ezer bujdosó 

és jobbágyszökevény is, akiket összeverbuváltak. Mert verbuválni verbuváltak 

ugyan, csakhogy nem kegyelmedéknek, hanem valamely egyéb rejtelmes célra. 

Ott tehát most nemcsak a bűnösöket foghatnók el, hanem legalább egy ezredre 

való csavargót… 

– Ó, ha ez sikerülne! – emelte karját ég felé az alispán. – Mindjárt 

feleakkorára csökkenne a bajunk! 



– Csakhogy ahhoz tudni kéne, hogy hová mentek! – legyintett Toportyán. – 

Kolonellus uramnak semminő nyoma vagy sejtelme effelől? 

– Már hogy volna?! – kiáltott fel kétségbeesetten Bagossy. Majd hirtelen 

összetette kezét a spion előtt: – Pándor uram! Ha kelmed most megmutatná a 

virtusát, és fölverné a nyomukat… 

– Megálljunk csak! – vágott a szavába Toportyán, aki egyre inkább a helyzet 

magaslatára emelkedett. – Nem oly egyszerű a dolog… 

– De én úgy megjutalmaznám kelmedet, hogy… 

– Megálljunk! – vágta el ismét a szót a spion, ki ennen fontossága tudatában 

már oly fölényesen bánt a kétségbeesett urakkal, hogy a szavukba is mert vágni. 

– Tudja-é, kolonellus uram ama húsz embernek a nevét, akik Eszéékkel valának? 

Mert anélkül mire sem megyek… 

– Várjon csak… Kiss Albert… Bige György… Nagy Márton… Nagy 

István… Bedecs András… Majos István… Móricz István… Horváth Ferenc… 

Török Péter… Pikó Demeter… Bóné András… Dejszen megmondhatja az 

adjutánsom, aki lajstromba vette a nevüket… 

Toportyán hatalmasan felhahotázott: 

– És ezekről vélték kegyelmedék, hogy csak úgy, jószerével beállnak a 

császár lobogója alá?! Hiszen ezek a legveszedelmesebb kurucok az egész 

országban! 

S a gazember a térdét verte nevettében. 

Az ezredes kínos zavarában csak hebegett-habogott: 

– Én azt hittem… azt hittük… hogy a kegyelmi rendelet meg az ígéretek 

nyomán jó útra térnek… 

– Ezek?! Hogy ezek?!… Még jó, hogy nem adatott fegyvert nékik, mert utóbb 

a saját fegyvereivel tették volna csúffá kolonellus uramat… 

– Csak a tíz szökött huszárnak vagyon muskétája és dupla pisztolya. A 

többinek holmi nyavalyás fokosa, fütyköse, szöges fustélya… 

– Ezzel szemben áll a kétszázkilencven huszár és negyven hajdú – számolta a 

spion, abbahagyva a nevetést. Az háromszázharminc muskéta, méghozzá jól 

fegyelmezett kezekben. Amazok pedig a csákányaikkal és fustélyaikkal vagy 

akár némely jobb fegyvereikkel is csak csürhék. Hát akárhányan legyenek is, 

mindenképp szétverjük őket, ha reájuk megyünk… 

– Úgy van! – lelkendezett az ezredes. – Kelmeden áll, hogy fölverje a 

nyomukat! Ha sikerül, akkor mi olyan jutalomban részeltetjük kelmedet, Pándor 

uram, de olyanban, hogy… 

– Megálljunk! – vágta el harmadszor is a szót Toportyán. – Nem kell 

énnékem akármiféle jutalom. Csakis egy! Azt az embert… azt a legényt, azt az 

Eke Mihály nevűt adják ki nékem kolonellus uraimék! Kényemre-kedvemre… 

– Ó! – kiáltott fel az alispán, olyan mozdulatot téve kezével, mintha máris a 

spion karjaiba lökné azt a legényt. – Vigye kelmed! Felőlünk úgy tehet véle, 



amiként kedve tartja. Akár elevenen meg is nyúzhatja, s kiaggathatja a várfokára, 

ha jólesik kelmednek! Csak verje föl ama bitangok nyomát… 
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Úgy lehet, az időjárás is megérezte, hogy valami készül magyar földön: abban 

az esztendőben oly korán tavaszodott, mint tán még soha annak előtte: 

Alkalmasint a szegény emberek szívéből kerekedő forró, erősen bízó áramok 

késztették versengésre a természetet, azért jött el ideje-korán a kikelet. 

De mindegy miképpen, tény az, hogy február végére igazi tavaszi napsugár 

fényében csörgedeztek a csermelyek, csivogtak a madarak, s némely rügyek is 

buzgólkodtak már, nyilván mert sürgős volt a dolguk. 

Az utakon imitt-amott kisebb-nagyobb embercsoportok szállingóztak, 

jobbágyok, zsellérek, fiatal cselédemberek, Beregből, Ugocsából jövők, vagy a 

Tisza túloldaláról, Szatmárból, Szabolcsból, s némelyek a Hajdúságból. 

Lappangva, óvatosan haladtak, lehetőleg éjszaka, nehogy beleütközzenek az 

országutakon is csatangoló megyei hajdúságba vagy a labanc és német 

katonaságba, amelyek egyforma járatban voltak: erőszakosan fogdosták a 

felállítandó császári ezredekbe való legénységet. 

Volt olyan környék is, amelynek útjain nem mutatkoztak a katonafogdosók, s 

az emberek úgy hitték, biztonságban közlekedhetnek. Holott itt fenyegetett a 

nagyobb veszély, a cserjékben, csadajokban lapuló fogdmegek csapatai.  

Munkács környéke volt ilyen. 

Mivelhogy nemes Pándor úr, vagyis Toportyán, útra kelése előtt még egy jó 

tanácsot adott a beregi alispánnak: 

– Addig is küldje ki kegyelmed az utakra a hajdúit, ha könnyűszerrel akar 

toborozni. Meglátja, nem teszi hiába! Mert ama népgyülekezetre, amelyet e 

bitangok összehívtak, innen is, onnan is indul némely pórság. Úgy összefoghatja 

azokat, mint hálóban a halat, tán még azt is kiveheti belőlük, hol lesz ama 

nevezetes gyülekezés! 

Csicseri Orosz uram úgy megörült a jó tanácsnak, hogy Toportyán nyakába 

borult volna, ha a hórihorgas gazember nem magasabb egy teljes fővel nála. Hát 

így csak a mellét ölelte át. S tüstént követte a tanácsot. 

A lesbe állított hajdúk be is tereltek az országútról első nap egy csapat örmény 

kalmárt, másodnap fél tucat tolvaj cigányt, harmadnap három fütyülős zsidót. 

Hanem katonának valót csak negyednapon: öt ugocsai jobbágylegényt. 

Nosza, Csicseri Orosz rögvest vallatóra fogta az utóbbiakat. Hová 

igyekszenek, kinek a szavára, mi végre? 



Az öt ember megszeppenten hallgatott egy ideig. Mintha azon tűnődnék, mit 

is feleljen. Az alispán egyre fennebb hangon ordítozott: 

– Deresre húzatom kendteket, s addig veretem a büdösebbik felüket, míg 

fölreped, ha nem válaszolnak jószerével! A teringettét! 

– De hát ki légyen az úr? – emberelte meg magát erre egyikük. 

– Én a beregi alispán vagyok! – csattant önérzetesen a felvilágosítás. 

Mire az ember nevetésre húzta a száját: 

– De hiszen akkor helyben vagyunk! Mivel mink meg éppen a nagyságos 

vármegyét keressük, hogy beszegődjünk katonának… 

No, e szóra legott enyhült Csicseri Orosz uram hangja. Még meg is jutalmazta 

a méltatlanul bántott szegényeket. S dehogyis fordult meg a fejében, hogy a 

legény csak szorultságában folyamodott e fogáshoz. Arra csak akkor eszmélt, 

amikor… no de mondjuk csak sorjába! 

Ötödik nap már egy árva lelket sem hoztak be az utakon portyázó hajdúk. A 

hatodikon sem. A vármegyei urak nem tudták mire vélni a dolgot. A hetedik nap 

azonban erre is napvilág derült. A rejtély nyitját egy környékbeli labanc nemes 

fedezte fel, ki valamely ügyes-bajos dolgában bejött a vármegyeházára, 

Munkácsra. Ez elmondta, hogy vagy öt-hat mérföldnyire a várostól, az 

országúton egy parasztlegény áll, aki mindenkit elterel Munkács környékéről, 

mondván, hogy arra a vármegyei hajdúk lesből fogdossák a katonának alkalmas 

népet. 

– Hú, a bestye betyárok istenit! – hördült fel a megvilágosító szóra Csicseri 

Orosz uram. – Ez csakis az Esze Tamásék embere lehet! S nyilván valamennyi 

útra állítottak ilyen istrázsákat a gazok, miután bizonnyal híre ment, hogy a 

hajdúim behoztak némely utasokat egynehány napja. Hát ezért nem fogtak utóbb 

már egy veszekedett lelket sem! 

S rögvest parancsot adott embereinek, hogy csípjék meg és hurcolják be az 

országúti bitangot a labanc megjelölte helyről. De még föl is derült, mert eszébe 

jutott Toportyán tanácsa. 

– Hallja-é, kolonellus uram! – osztotta meg mindjárt örömét az ezredessel. – 

Az az ember az Esze bandájából való. Miért is bizonyos, hogy tudja a vezére 

rejtekhelyét… 

– Az ám! – vidult fel Bagossy is. 

– Kivallatom belőle! – fogadkozott az alispán. 

– Bízza csak azt énreám kegyelmed! hunyorított az ezredes. – Én nem 

piszkolom be magamat vérrel, megvan a kipróbált és jól bevált módszerem. Ha 

nem vall a deresen, többé a hajszálát sem görbítem meg. Csak éppen… nem 

engedek neki sem egy falatot, sem egy korty vizet adni, amíg önként szóra nem 

nyílik. Ha szabódik, csupán étlen-szomjan dögölhet. De erre még nem került sor 

a gyakorlatomban. Rendesen a második, legkésőbb a harmadik napon a 



delikvensek maguk kunyoráltak, hogy vallhassanak. Tisztább és biztosabb mód 

ez akármiféle tortúránál… 

– Nagyon jó! – egyezett bele kezeit dörzsölgetve az alispán.  

Még naplemente előtt behozták a legényt. Négy lovashajdú fogta közre a 

gyalogszerrel haladó fiatalembert, akinek csuklóját meghurkolták, s a kötél végét 

az egyik hajdú a maga kezére csavarta. Ahogy a munkácsi utcákon 

végighurcolták, az emberek megálltak: részvéttel a pórok, elégedetten némely 

labanc nemesek. 

Egy parasztasszony futva rontott be szomszédjához, Tarkó Gedeonhoz. 

– Viszik már, viszik! – riasztotta fel a házat. 

– Kicsodát? 

– A legényt, aki éjente itt lappang kendteknél! Akinek a lova a kend 

istállójában pihen! 

Ilonka és a két öccse – kiket Miska az ősszel hozott ide, hogy együtt legyenek 

a nénjükkel – oly rohanvást futott az utcára, hogy Tarkó alig tudta követni őket. 

Ott aztán szívükszakadtan meredtek a távolodó csoport után. Valóban Miska 

ment a lovasok között. 

Ilonka hangos sírásra fakadt, s utána akart futni. Tarkó éppen akkor érte be, s 

kapta el a pendelyét, hogy visszatartsa. 

– Lassan a testtel, leányom! – kiáltott reá. – Előbb az eszünket vegyük elő, s 

csak azután cselekedjünk! Segítenünk kell a fiún. Azt pedig csak 

megnehezítenők, ha mindjárt elejébe elárulnók a gazoknak, hogy barátai vannak 

helyben, Munkácson. Te csak maradj itt szépen a könnyeiddel! 

Azzal a két fiúhoz fordult, akiknek egyike tizenegy, másika tízéves volt: 

– Hanem ti, uzsgyi, vessétek magatokat a nyomába! Külön-külön járjatok, 

hogyha egyikőtöket elkergetik, a másikatok ott maradhasson. Bújjatok, 

férkőzzetek be mindenüvé, csússzatok, mint a kukacok, s haza ne jöjjetek, 

mígnem kilestétek, hová került a szerencsétlen! 

A fiúk eleredtek. 

Tíz perccel későbben a hajdúk ugyanabba a szobába vezették Miskát, 

amelyikben már járt a toborzáskor. De most csak két urat talált ott: az alispánt 

meg az ezredest. 

– Hát te vagy az, jómadár? – örvendezett az alispán, majd odasúgott az 

ezredesnek: – Ez az a legény, akit Pándor kikért magának! Teljesülhet az ő 

kívánsága is… 

– Antul jobb! – felelte elégedetten Bagossy, majd Miskához fordult: 

– No, ide figyelj, ecsém! – mondta neki nyugodtan, fölényesen. – Azt tudod-é, 

mi jár a katonaszökevényeknek? 

Miska hasonló nyugalommal válaszolt: 

– Nem tudom. 

– Bitó, édes ecsém, bitófa! 



A legény szempillája riadtan rebbent egyet. 

– Hány éves vagy, ecsém? – folytatta közömbös hangon az ezredes. 

– Tizennyolc leszek… 

– Lám, lám, tizennyolc leszel… azazhogy nem leszel, mert bizony már nem 

éred meg a születésed napját. Be kár érted, hogy ilyen fiatalon máris kötél szegi 

a nyakadat… 

S mintha a legközönségesebb dologról beszélne, higgadt mozdulattal tömni 

kezdé a pipáját. De fél szemét azonközben a fiún tartotta. Leste, mikor esik az 

térdre, mikor kezd könyörögni az életéért. 

Hanem az – igaz, hogy sápadtan, de mozdulatlanul állt. 

– Gondolom, jobban szeretnél élni – mondta némileg csalódottan Bagossy. – 

Vagy nem? 

– De igen… 

– No, ugye! Ámde az korántsem oly egyszerű. Fölötte nehezen tudnálak 

visszarántani a halál torkából! S csakis egy módon. Ha éppen érdekel, 

megmondhatom, mi módon… 

– Mondja! – szökött ki a legény szájából mohón a szó. 

– Oly módon, hogy engedelmesen, őszintén, egyenesen megfelelsz mindarra, 

amit kérdek tőled… 

Miska egy percig tétován hallgatott. 

– Kérdezzen kegyelmed! – mondta azután halkan. 

– Azt mondjad meg, ecsém, hová lett az az Esze Tamás!  

A fiú arca megrándult. 

Majd keményen összeszorította a száját.  

– Nosza! – nógatta az ezredes. 

– Nem tudom – hangzott fojtott hangon a felelet. 

– Nem-e? Ugyan!… Gondolkozz csak!  

A legény nem szólt. 

– Hát a többi? A Kis Albert, a Papp Mihály?  

Néma csönd. 

– A Bige György?  

Semmi válasz. 

– Tán a Szalontay György felől tudsz valamit? 

– Szalontay még a múlt esztendőben elment az országból. Vissza a 

csapatához, Moldovába… 

– Most megfogtalak, gazfickó! – dörrent rá az ezredes. – Arról hajlandó vagy 

beszélni, aki kimenvén az országból, nincsen már hatalmunkban! De ahogyan 

erről tudsz, ugyanúgy tudnod kell a többiről is, csak vonakodsz őket kiadni! No, 

majd megpuhíttatom kissé a jobbik feledet, hátha attól feléled az emlékezeted! 

S a hajdúkhoz fordult: 



– Vigyék le a deresre, és verjenek rá huszonötöt! Minden ötödik után kérdjék 

meg tőle, van-e már hajlandósága vallani! Ha igent mond, hozzák vissza. Ha 

nem, dobják a karcerbe! 

Négy marok egyszerre ragadta meg Miskát, valósággal letaszigálták az 

udvarra. S nehány perc múltán suhogva csapott le testére a bot. 

Az ötödik csapás után a hajdúk őrmestere megkérdezte:  

– Vallasz-é már? 

– Nem én! – hangzott keményen a felelet.  

S újfent lesújtott a bot, nagyot csattanva. 

– No, már vallasz-é? – rivallt a kérdés a tizedik ütleg után. 

– Nem! – szakadt feljajdulva a válasz. 

A tizenötödik csapásra egy keserves, dühös, tagadó nyöszörgés felelt. 

A huszadik után csak érthetetlen üvöltés.  

A huszonötödik után már annyi sem. 

Végül is a félájult legényt bedobták a várbástya pincebörtönének egyik 

tömlöcébe.  

De csak egy órára. 

Annak elteltével ismét felkísérték az urakhoz. 

Miska alig tudott vánszorogni az égő fájdalomtól. Ingét gatyáját ennen 

alvadozó vére ragasztotta a testéhez. A pince sötétje után hunyorogva állt a 

libegő gyertyalángok fényében. 

– No, ecsém, most már megkaptad az előpénzt – mondta kedélyesen az 

ezredes. – Hiszen tudod, hogy mi hamar adunk előpénzt… amikor csalárdul 

katonának szegődtél, akkor ezüstben adtuk, most viszont fában. Csak utóbbi nem 

a tenyeredet csiklandja, hanem a fenekedet, igaz-é? 

Miska nem felelt.  

– Azonfelül megkóstolhattad azt a finom kis pincebörtönt. Onnét ember még 

nem jött ki épen, csak szárazbetegséggel és forrólázzal. Ezért gondoltam, hogy 

most újfent megkérdlek, vajon élni akarsz-é, vagy fiatalon és nyomorultul 

elpusztulni? 

– Élni akarok! – vetette oda a legény. 

– Akkor hát ki a szóval: hol rejteznek Eszéék, és hol leszen a parasztgyűlés? 

– Nem tudom. 

– Hát jól van, ecsém – mondta az ezredes tettetett részvéttel. – Te akartad, 

hogy úgy legyen, amiként leend. Hanem hogy lásd jóságomat, nem végeztetlek 

ki mingyárást. Némi gondolkodási időt adok néked. Fontold meg, hogy mit 

akarsz, élni-e vagy megdögleni. S hogy megkönnyítsem elmédnek a döntést, 

mindaddig, amíg nem vallasz, nem kapsz sem egy falás ételt, sem egy korty italt. 

Legfeljebb a pince patkányait lakmározhatod fel, s a nyirkot nyalhatod le a 

falairól. Habár kétlem, hogy az ínyedre leszen… 

S már a hajdúkhoz fordult, intvén, hogy vigyék vissza. 



Nehány perccel utóbb Miska mögött ismét becsapódott az arasznyi vastag, 

dupla pántos, vasalt tömlöcajtó. 

 

 

58. 

 

 

Ami az alispán szobájában történt, arról persze mit sem tudhatott a két 

Kolompos gyerek, de a deresről és Miska tömlöcbe vettetéséről negyedórával 

utóbb már számot adott Tarkónak és Ilonkának. 

– Megálljatok csak! – mondta izgatottan a vén kuruc. – Melyik oldalt vitték le 

a pincébe Miskát a bitangok? Tudjátok-é? 

– A torony fele… 

– Melyik torony fele? 

– Amelyik a Latorcára néz. 

– Hej, ha oda zárták, ahová gondolom! – kiáltotta felindultan az öreg. S 

gyorsan magyarázni kezdte: 

– Úgy ismerem a várat, mint a tenyeremet, hiszen itt születtem Munkácson, s 

itt élek azóta is. Kutya legyek, ha nem ismerem jobban, mint akár a német 

helyőrség, akár a labanc urak meg a hajdúik… A Latorca felé eső pincék ablakai 

egy igen keskeny udvarra néznek, melynek külső oldalát hat öl magas kőfal 

választja el a vár többi részétől. Az egész udvar inkább csak nyitott folyosó, mert 

mindössze kétlépésnyi széles, és semmi sincs abban a pinceablakokon kívül, 

csak egyetlen ajtó, amely az egykori serfőzőházból nyílik. De ezt az ajtót is rég 

eltorlaszolták, mert a serfőző helyén már csupán lomtár van. Semmi értékes 

holmi nem lehet meg sem a helyiségben, sem a szűk udvaron, mivel az utóbbira 

vezetnek az északi meg a keleti oldal összes csatornái, amelyeket jó ideje 

megevett a rozsda. Ezért aztán hosszas esőzés idején úgy elönti a víz, hogy még 

a pinceablakokon is becsurog, mivel azokon amúgy sincs üveg, csupán vasrács. 

Doh és purha ott minden, az udvaron s a lomtárban csakúgy, mint a pincében. 

Tán azért is vannak ott a tömlöcök… 

– Ó, jaj! – nyögött fel Ilonka. 

– Ne jajgass, lelkem! – nyugtatta Tarkó. – Hiszen egyenesen szerencse lenne, 

ha ezeknek a tömlöcöknek valamelyikébe zárták volna Miskát! Mert – csak most 

mondom a javát! Azok a bádogcsatornák nemhiába torkollnak oda. Abból az 

udvarból téglával bélelt föld alatti csatorna nyílik, s az a Latorca felé eső 

vizesárokra lejt, hogy oda vezesse le az esőt meg a szennylét. S ha a folyó vize 

alacsony, akkor az arrafelé eső nyílása szabadon áll a parton. Márpedig e 

csatorna oly széles, hogy egy gyerek lekuporodva fel tud csúszni benne ama 

keskeny udvarig, de még ki is bújhat oda, mert mint mondám, a lyukba vezető 

bádogcsöveket régen megette a rozsda… 



Ilonka talpra ugrott. 

– Vezessen oda, bátyó! – kiáltotta hevesen. 

– Megállj, hé, te bolondos! Elsőbben is úgy mondtam: – „ha a folyó vize 

alacsony”… Most éppen nem alacsony, habár igaz még nem is túl magas, de 

hamarost az lesz, mert a hegyekből csurgó olvadék dagasztja ám! Nyilván máris 

derékig a vízben kell gázolni egy darabon… 

– S ha mellig, ha nyakig, ha a fejem búbjáig! – kiáltotta ismét Ilonka. 

– Várj, te!… Másodszor meg úgy mondtam, hogy egy gyerek… egy gyerek is 

csak lekuporodva tud rajt fölkecmeregni. Az öcséidet gondolom… 

– Ahová ők beférnek, oda én is bebúvok! Elég vékony vagyok. 

– De túl hosszú! 

– Majd összehúzom magamat. 

– Hasmánt talán, ha meg nem fulladsz a vízben, sárban, mocsokban… 

– Induljunk! 

– Ohó! Akkor sem most, a sötétben. Meg se lelnők a nyílást a kövek közt, s 

nem találnál vissza… 

– Hanem mikor? 

– Pitymallatkor. 

– Ó, az még soká leszen! 

– Attól függ, vajon erős hittel, békésen alszol-e, avagy álmatlan 

hánykolódsz… 

Akármilyen hosszú némely éjszaka, egyszer mindenképp véget ér. Ez az 

éjszaka is elmúlt, azazhogy… még el sem múlt, hiszen kelet felől csupán 

keskeny szürke sáv jelezte a pirkadat közeledtét, amikor négy görnyedt árnyék 

már ott lopakodott a vizesárok azon ágának partján, amely a Latorca vizét hozta 

a vár köré. Egy helyütt megálltak, s az elöl haladó lehajolt. 

– Helyben vagyunk – hallatszott Tarkó Gedeon suttogása. – Itt, alattunk 

vagyon a csatornanyílás, innen fentről nem is látszik. Nagyon óvatosan mozogj, 

s erősen kapaszkodj meg a partban, nehogy a víz mélyébe zuhanj! Amott tudsz 

csak leereszkedni, és a vízben fordulsz ide vissza, ahol állok. Minél beljebb 

hatolsz majd a csatornába, antul inkább fogy a víz, mert fölfelé haladsz benne… 

Ilonka már nem is figyelt oda. Ledobta saruit, és sietve a jéghideg vízbe 

ereszkedett. Öccsei a nyomában, mert dehogyis hagyták volna magára ily 

viszontagságos vállalkozásban a nénjüket. 

A csatorna nyílásának háromnegyedéig ért a víz szintje. Amikor a leány 

felkapaszkodván talpával elérte a nyílás alját, le kellett kuporodnia, mert csak 

hasmánt fért be rajta. A víz éppen a nyakáig ért. Így indult meg, térden s hason 

csúszvást, de fejét a víz miatt magasra emelve, tenyerével tapogatva jobbra-balra 

a vaksötét csatorna síkos, maszatos falát. 

Lépésről lépésre emelkedett az út, s ennek arányában csökkent a víz szintje. 

Vagy huszonöt lépés után már csak a csatorna fenekén csörgedezett a várból 



lejtő vékony folyóka. Viszont vastagon lapult a bűzös, undorítóan sikamlós 

mocsok, s majd minden lépésre holmi állatok – úgy lehet, patkányok – 

menekültek előlük, amelyeket a sötétben nem láthattak, csupán a latyakban 

cuppogó szökellésüket hallották. 

A víz leapadtán kényelmesebben tarthatták fejüket, s ekként jelentősen 

gyorsabban haladtak. Vagy negyedórai kúszás után az emelkedő majdhogy 

meredekké vált, s nehány ölön át a legnagyobb erőfeszítéssel tudtak csak a síkos 

talajon felkapaszkodni. De amint túljutottak e nehézségen, egyszeriben előttük 

világlott a csatorna felső nyílása. 

Valóban világlott, mert – jóllehet a halvány pirkadat visszfénye még el sem 

érhette a magas falakkal körülvett, keskeny udvar alját – a csatorna vaksötétsége 

után a szabad ég alatti homály szinte világosságnak tetszett. Ebben az időben 

kellett jönniük, mert későbben, nappali fényben a bástyatoronyban álló őr 

beláthat az udvarba, ha arrafelé néz. 

Ilonka éppen csak szippantott egyet a szabad levegőből, amely bár dohos volt 

itt, amiként Tarkó mondá, mégis szinte ózondúsnak tűnt a csatorna fullasztó bűze 

után. Majd fürgén kicsusszant a nyíláson. 

Bal kéz felől emelkedett a magas falkerítés. Jobbra az épület, földszintjén a 

régi serfőzőház, fölötte két emeleten a szertár ablaksorai, alatta a pince hat 

szűkebb ablaka. Úgy, amiként a vén kuruc elmagyarázta. 

A leány gyorsan a legközelebb eső pinceablakhoz surrant. 

Hanem azon hiába kémlelt be, mert odalenn szinte ugyanolyan sötétség 

honolt, mint a csatornában. Arcát a rácsnak nyomva, éleset suttogott, hogy csak 

befelé menjen a hang: 

– Miska!  

Semmi választ. 

Ugyanígy járt a második, a harmadik… mind a hat ablaknál. Tanácstalanul 

bámult a gonosz, rácsos ablakokra, és kétségbeesésében majdnem elsírta magát. 

Bizony jó volt, hogy az öccsei elkísérték! 

Mert a nagyobbik, az Imre lehullott vakolattörmelékeket szedett össze a 

földön, és sorra behajigálta azokat az ablakokon. A harmadik tömlöc mélyéből a 

faldarab csattanására egy álmából felriadó ember hangja válaszolt: 

– Ki az?! 

Ilonka a rekedtes kiáltásban felismerte Miska hangját. 

– Én vagyok… Én – szepegte elszoruló torokkal.  

– Ilonka!… Te?! – hallatszott most ámulón, hitetlenkedőn a szó. S léptek 

közeledtek odalenn az ablak felé. – Hogy kerülsz ide?… 

– A vizesárokból egy csatornán át, amely fölvezet ebbe az udvarba. A bátyó 

tudott arról… 

– Ó, te kedves! Köszönöm nektek… Neked meg a bátyónak… 



– Ahhoz most nincs idő! A bátyó lelkemre kötötte, hogy csak egy minutáig 

maradjak itt. Amíg megmondod, mivel segíthetünk rajtad. Mert megláthatnak az 

emeletről vagy a toronyból, s akkor oda a segítség… 

– Értem… Hát jól figyelj ide, Ilonka! Ki akarnak éheztetni, hogy megvalljam, 

hol rejteznek Esze Tamásék. Tudsz hozni ennivalót? 

– Tudok! De már csak holnap virradóra… 

– Jó lesz az akkor is. Jaj, hogy csak egy sötét foltot látok belőled! 

– Én meg annyit sem tebelőled. Milyen mélyen vagy az ablaktól? 

– Tán másfél ölnyire. Ha nem fájna úgy a derekam, fel tudnék kapaszkodni… 

– Nagyon megbotoztak? 

– Nagyon… Vizet is hozzál! 

– Hozok… Mi lesz veled? 

– Meg akarnak ölni… Azazhogy…  

– Ó, jaj! 

– Ne félts engem! 

– Ha beleférnél te is ebbe a csatornába!… 

– Ahhoz elsőbben által kéne jutnom itt az ablakrácson… 

Ebben a pillanatban távoli kürtszó harsant. S mindjárt utána közelebbről egy 

második, majd egy harmadik. Ébresztőt fújtak a hajdúknál, a huszároknál meg a 

német várőrségnél. 

– Most eredj, Ilonkám, siess! Vigyázz magadra! 

– Te is magadra! Holnap ilyenkor várj reám… 

S a három árnyékot elnyelte a csatornanyílás, melyen lefelé menet sokkal 

gyorsabban, majdhogy csúszva vitt a síkos út. Tíz perc múltán már a túlsó végét 

érték. 

A víz csobbanására a lesben ülő Tarkó megkönnyebbülten felsóhajtott. 
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Aznap délután Bagossy ezredes maga elé vezettette a foglyot. Annak orcája 

színét már kikezdte a pince gyilkos levegője meg a koplalás. A derestől viszont 

megsántult a jobb lábára. 

– No, ecsém, ehetnél-e? – kérdezte atyai hangon az ezredes. 

– Ehetnék – felelte az. 

– Hát kaphatsz, ha kívánod… 

– Kívánom… 

– Ohó! De csak úgy, ha vallasz ám!  

Miska nem válaszolt. 



– Ahogy akarod! – mondta vállát vonva az ezredes. – Vigyék vissza a 

tömlöcbe! S továbbra sem kap ételt-italt! 

A következő nap hajnala előtt Ilonka árnyéka pontosan megjelent a tömlöc 

ablakában. Miska már várta. 

– Nézzed meg, hogy nem ázott-e be a csatornában! – mondta, óvatosan a 

pincébe eresztve a nyakába kötött batyut. – Ámbátor jól bebugyoláltuk… 

Miska kicsomagolta a batyut, melyből érces csettenéssel hullott valami a 

földre, miközben kiszedte az elemózsiát s a csutorát. 

– Hát ez mi? 

– Ráspoly – susogta Ilonka. – A bátyó küldi… 

– Hm – mondta Miska, s mindenekelőtt a csutorának esett. Soha ital úgy nem 

ízlett néki, mint ez a víz – majd kétnapi szomjúhozás után. 

S amikor Ilonka elment, nekilátott az elemózsiának is. Jóllakottan azután 

mindjárt emberebbnek érezte magát. Végigheveredett a szalmán, és alaposan 

meghányta-vetette a dolgát. Azt már látta, hogy ezúttal nem elég a puszta 

bátorság. Azonfelül még túl is kell járnia az urak eszén, ha meg akar menekedni 

a további kínzásoktól s a kötéltől. Meg azután… az igazi az lenne, ha csúffá 

tehetné az ezredest! 

Bagossy aznap ismét maga elé vezettette. 

Az ajtón belépve Miska úgy tett, mintha megtántorodnék. 

– Látom, már szédülsz, ecsém – mondta elégedetten az ezredes. – Hát így tán 

tudod már, hol rejtekeznek Esze Tamásék? 

– Nem tudom – suttogta a fiú. 

– Nem tudod még? No, akkor vigyék csak vissza, s továbbra sem kap enni-

inni! 

Hej, ha tudta volna, hogy Miska minden napkelte előtt megkapja Ilonkától, 

amire szüksége van. 

De hogy az inkvizítor ne is gyaníthasson semmit, a fiú harmadnap porral 

kente be az arcát. S még jobban tántorgott, amikor az ezredes elé vezették. 

– Úgy nézem, igen-igen szédülsz már, ecsém – bólogatott az ezredes. – S az 

orcád is oly szürke, mint a negyednapos hulláé. Gondolom, eszedbe jutott 

immáron, hol lappanganak a bitangok… 

– Semmit sem tudok – nyögte alig hallhatóan Miska. 

– Szívós kölyök vagy, annyi bizonyos – dörmögte az ezredes, elfojtva mérgét 

a csúfondárosan somolygó alispán előtt. – De hát én ráérek… Ámbátor úgy 

nézem, nem lészen szükségünk kötélre, mert már csak hálni jár beléd a lélek… 

Amikor Miskát visszakísérték a pincébe, Csicseri Orosz uram nem állta meg, 

hogy epésen oda ne vesse az ezredesnek: 

– Úgy látom, a kegyelmed módszere korántsem oly biztos hatású mint 

aminőnek állítá… 



– Várja csak ki a végét! – felelte az ezredes, aki immár úgy érezte, a 

tekintélyét vetné kockára, ha beismerné, hogy felsült a módszerével. Hát annál 

inkább kötötte az ebet a karóhoz. – Láthatja kegyelmed, a golyhó hovatovább 

dögrovásra jut. Holnapra minden bizonnyal megtörik… 

Negyednapra Miska valóban csúful festett már. Nem kapván ugyanis vizet, 

mosdani sem tudott – az Ilonka csempészte napi csutorából éppen csak ivásra 

tellett –, márpedig a mocskos pincében alaposan bepiszkolódott. De ez is 

hasznára volt most, mert az arcát fedő mocsok réteg eltakarta áruló jeleit annak, 

hogy korántsem oly sápadt és megviselt, mint aminőnek négynapi igazi böjtölés 

után lennie kellene. Ily szürke arccal csakugyan félhalottnak látszott. 

Amikor feltuszkolták Bagossyhoz, meg-meginogva, félig hunyt szemmel állt 

az urak elé, mint aki már alig is lát valamit. 

Az ezredes asztalán ínycsiklandó illatú galuskás marhapörkölt gőzölgött egy 

jókora tálban. Abból falatozott Bagossy uram szinte túlontúl is jóízűen. 

– Ennél valamicskét? – kérdezte barátsággal. 

– Ennék! – felelte mohón a legény. 

– Akkor ülj ide, és láss hozzá! 

Miska a tálhoz akart telepedni, de Bagossy hirtelen visszalökte: 

– Nem addig a! Elébb mondd el szépen, hol lappanganak a cimboráid! 

Miska elértette a fogást. Érezte, hogy most már nem elég az egyszerű tettetés 

és tagadás, hanem az új, körmönfontabb fogásra néki is hasonlóval kell 

válaszolnia. 

Megtántorodott, és elzuhant a padlón. 

– Nézd csak meg, János – szólt az alispán foghegyről –, van-e még benne 

lélek! 

– Van – felelte a fölébe hajló hajdú. 

– Most, ha föleszmél – magyarázta Bagossy az alispánnak – úgy vall, mint a 

karikacsapás. Mert már nincs sem erejénél, sem eszénél. Megtörtem, akár… 

Ekkor hirtelen felpattant az ajtó, s egy lihegő alak rontott be rajt.  

Toportyán volt. 

– Megvannak! – lelkendezte köszönés helyett. – Felkutattam őket! 

Az urak egyszerre ugrottak talpra.  

– Hol? – kiáltották izgatottan. 

– A beregi erdőben! Közel ezeren lehetnek. De alig egynémely lőfegyverrel, a 

java csak kaszával, fokossal, fustéllyal. Lovuk sincs ötvennél több. Ha rájuk 

megyünk a jól fegyverzett huszárokkal s a hajdúkkal, úgy szétverjük őket, 

mint… 

– Ohó! – vágott a szavába az ezredes. – Nem szétverni akarom én azokat. 

Hanem foglyul ejteni! Amennyit csak tudunk közülük! Márpedig e 

háromszázharminc puskással valóban csupán szétverhetném őket, de vajmi sok 

foglyot nem ejthetnék! Holott nékem sok kell ám, hogy feltölthessem vélük az 



ezredemet. A főkolomposokat felakasztatom, a csordát azonban be akarom 

sorolni katonának… 

– Úgy ám! – helyeselte az alispán is. 

– Tehát még legalább kétszáz katona szükséges ahhoz, hogy eredményesen 

reájuk mehessünk – magyarázta tovább az ezredes. – Sajna, a helybeli német 

várőrséget nem adják ide, az nem hagyhatja el a várat. Hat esztendeje vagyon ily 

tilalom, amióta Patakot elhagyta az őrsége, s Szalontay a háta mögött elfoglalta a 

várat. Tehát nincs más hátra, legott futárt kell szalajtanom Löwenburg grófhoz 

Szatmárra, hogy adjon kölcsön egy-két század lovas németet, mivel néki fölösen 

vagyon serege. Reggelre ideérhetnek, s holnap délben le is csaphatunk a 

bitangokra! 

– Helyes! Nagyon jó! – lelkendeztek az urak. 

A padlón heverő Miska minden vére a fejébe tódult, hallván, hogy a spion 

fölfedte Eszéék rejtekhelyét. Tudta, hogy azok éppen a holnapi napra tűzték ki a 

népgyűlést a teendők megtanácskozására, hiszen néki is jelen kellene lennie 

azon. S szinte már látta, mint rohanja meg a gyanútlanul tanácskozókat az 

egyesült labancnémet sereg, mint végzik ki Eszééket, s mint hurcolják a császár 

zászlai alá a többit. Minden erejével vissza kellett fognia magát, hogy ne 

pattanjon fel, és ne ugorjék a spion torkának. De hát ebből semmi jó nem 

származott volna. 

Ha valaha, hát most azután igazán csak a turpisság és a vakszerencse segíthet 

– gondolta hideg fővel. 

Az ezredes már írta is a levelet Löwenburg grófnak, miközben a legényt őrző 

hajdút leszalajtotta a két leggyorsabb, leginkább futárnak való huszárjáért. 

– Hanem mi sem maradtunk ám kelmed mögött! – mondta azonközben az 

alispán Toportyánnak. – Mert íme, itt van, amit kívánt. 

S mintegy adakozó mozdulattal a földre alélt fogolyba rúgott. 

– Micsoda!? – ujjongott fel Toportyán, s a fiúra hajolt, kit orcájának 

penészszürke színétől alig ismert meg. 

– Csak nem ölték meg kegyelmedék? – hökkent vissza riadtan. – Hiszen 

elevenen vagyon reá szükségem!… 

– Dehogyis öltük – nyugtatta meg az alispán. – Van még benne annyi lélek, 

amennyi kelmednek elegendő. Csak éppen ötödnapja nem evett, nem ivott 

szemernyit sem, mert ily mód vallatta a kolonellus úr. Ezenfelül a legrosszabb 

tömlöcben tartottuk. Hát úgy megpuhult immáron, hogy azt teheti véle kelmed, 

amit akar… 

– Derék! – hahotázott fel a spion. 

– Most, hogy kelmed meghozta a bitangok hollétének hírét, már nincs is a 

kölyökre szükségünk – szólt közbe az ezredes, felnézve a sietve írt levélről. – De 

ha majd a magáét elintézte rajt kelmed, adja vissza, hogy felköttessem! 



– Nemigen lesz arra szükség – vigyorgott Toportyán. – Élve aligha kapják 

vissza tőlem kegyelmedék. Mert én is vallatni fogom holmi titok iránt. De az én 

vallatási módszereim nem oly enyhék, mint kolonellus uramé! Kérek is 

kegyelmedéktől kis időre egy olyan helyiséget, mely némileg félreesik, nehogy a 

kölyök jajveszékelése bárki nyugalmát háborgassa… 

– Azt megkapja kelmed. De úgy iparkodjék, hogy holnapra végezzen a 

dolgával! Mert holnap kelmed vezeti ám a sereget Eszéék nyomába… 

– Végzek én, még az este! – nevetett hátborzongatóan Toportyán, s Miska 

szinte már érezte talpa alatt a parazsat és körmei alatt a tűket. Mert már hallott 

efféle vallatásokról. Hideg iszonyat rázta meg, amikor a gazember melléje 

térdelt. De az csak a szívverését tapogatta most ki, majd elégedetten hümmögött. 

Azután felültette a tehetetlen zsákként heverőt, s egy kulacsból vizet erőltetett a 

szájába. – Nehogy megdögöljön, mire kezelésbe venném – magyarázta vihogva 

az alispánnak. 

– Hanem arra kérem most alispán uramat, dobassa egyelőre vissza a 

tömlöcébe. Mivel én olyan álmos vagyok, hogy muszáj egy keveset aludnom. A 

bujdoklókat lesvén, két éjszakát virrasztottam, márpedig fáradtan nem lehet 

vallatni! Este aztán egy rövidke óra alatt elvégzem véle a dolgomat… 

Miska a szempillái alól még látta, mint veszik át a futárok Bagossy levelét, 

majd őt is megragadták a hajdúk, és visszavonszolták börtönébe. Az udvaron 

hallotta a futárok rohanvást induló lovainak csattogó patkóit. 
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Amikor belökték tömlöcébe, óvatosságból nehány percig még mozdulatlanul 

feküdt. Azután talpra ugrott, a hézagos falon felkapaszkodott az ablakig, és 

folytatta munkáját. 

Negyednapja reszelte a rácsozatot, négy rudat már átfűrészelt, kettő hiányzott 

még ahhoz, hogy akkora szelvényt emeljen ki belőle, amelynek a helyén ki tudna 

bújni. A munka igen lassan haladt, mert csak egyik kezét használhatta hozzá, a 

másikkal kapaszkodnia kellett. 

Immáron csupán egyetlen délutánja maradt a hátralevő két rúdhoz. Bizony 

lehetetlenségnek látszott ennyi idő alatt két szál hüvelykujjnyi vastag rudat 

átvágni a kicsiny, bár igen alkalmatos szerszámmal. Mindegy, akárhogyan, de 

meg kell lennie, mert ha nem, akkor… akkor végük van Esze Tamáséknak, s oda 

a készülő fölkelés… 

Enmaga, a saját élete csak ezután jutott eszébe. Az, hogy Toportyán mily 

iszonyatosan megkínozná, ki akarván szedni belőle a ládika hollétének titkát. 

Nem, nem, ezt meg kell előznie! 



Hanem ha sikerül estig kijutnia az ablakon, még hátra van a csatorna! 

Amelyről Tarkó úgy mondta Ilonkának, hogy felnőtt ember nem fér átal rajta. 

Ilonka ugyan átjött, de ő még majdhogy gyerek a tizenhat esztendejével s a 

keskeny vállaival. Mindegy… ha két darabban is, de átal kell csúsznom rajta! – 

sziszegte elszántan. 

S csak járt a reszelője ide-oda, oly fürgén és fáradhatatlan, hogy a 

legszorgosabb tücsök is mögötte maradt volna a versengésben. 

Holott eléggé elcsigázta már a pincebörtön förtelmes levegője, s még 

korántsem heverte ki az ötödnapja kapott huszonöt botot. Tagjai dagadtak voltak, 

s a varasodó sebek minden mozdulatra húzó fájdalommal feleltek. Csakhamar 

egész testét elöntötte a verejték, mely ingét-gatyáját viszketőn a sebhedt bőréhez 

tapasztotta, s hajáról-homlokáról becsurgott a szemébe, a szájába. De mégsem 

törülközött, s nem is vakarózott, mert ahhoz egy pillanatra félbe kellett volna 

hagynia a munkát. Azt pedig nem tehette. 

Még akkor sem tette, amikor az első rúddal végzett. Hogy is tehette volna, 

hiszen már hajlott a délután, s a magas kőfallal övezett udvarban lassan szürkülni 

kezdett. Rövidesen eljő az este; ha nem készül el addig, úgy minden hiába volt. 

A szegénység nagy vállalkozását fenyegető s a társai meg a saját életére törő 

veszedelem új s újabb erőfeszítésre serkentette. Szinte már nem is élő, érző 

ember volt, hanem holmi megtestesült, rettenthetetlen akarat. Olyan, amely a 

lehetetlennek is fölébe kerekedik, a képtelenséget is megvalósítja. S amifajta 

akarat által az ember olykor sokszorosan is felül tudja múlni enmagát. Dani, a 

szegény, kedves jó pajtás meg lenne most elégedve vélem – gondolta, – amidőn 

éppen a napnyugta pillanatában – belekapaszkodott a rácsozatba, s nehány rántás 

után visszazuhant a falról a pince földjére. 

Ámde… kezében a rácsozat kifűrészelt szelvényével! 

Félrelökte a súlyos vashálót, felpattant, nekirugaszkodott a falnak, s fél perc 

múlva künn volt az udvaron. 

Körülnézett. A magas fallal övezett keskeny udvar mélye már csaknem 

teljesen besötétedett. 

Tapogatózva haladt bal felé. Hamarosan meglelte a bádogcsövek 

rozsdaszaggatta végét, majd az alatt, a fal tövében egy kör alakú lyukat. A 

csatorna nyílását. 

Majdhogy hangosan felujjongott. 

Hanem mindjárt vissza is riadt. Mert a lyuk valóban oly szűk volt, hogy…  

No, mindegy! – gondolta elszántan. 

Hasra feküdt a lyuk elébe, két kezét előrenyújtotta, mint az úszó, majd 

bedugta a fejét is. 

Hanem a válla! Hát azt nem a csatornához szabták, annyi bizonyos. Az 

egyikkel még csak be tudott férkőzni, no de hát kettő volt belőle. Összehúzta 



magát, amennyire csak tudta, előrenyúlt jobbjával, hogy a jobb válla benn 

legyen, azután iszonyú erőfeszítéssel beerőszakolta a balt is. 

A csatorna fala úgy feszült a vállára, akár hordóra az abroncs. Szerencsére e 

fal lucskosan csuszamlós volt a sártól és mocsoktól, annál is inkább, mert aznap 

délelőtt esett az eső. E nélkül arasznyit sem juthatott volna előre, jóllehet véresre 

horzsolta a testét, s úgy összeszorult a tüdeje, hogy alig kapott levegőt. S még 

egy szerencsés körülmény támogatta. Az, hogy útja lefelé lejtett. Mert 

megfordítva: a folyótól a várba semmiképpen sem tudott volna felkaptatni. 

Hiszen még így, lefelé is, minduntalan meg-megcsúszott keze-lába anélkül, hogy 

akár tapodtat is haladt volna. 

Hason evickélt előre: habár nem tudta, valóban a hasán csúszik-e, avagy a 

hátán, az oldalán? Hiszen mindenünnen egyformán markolta-préselte a rettenetes 

henger. Száját, szemét, fülét percek alatt vastagon belepte a sár. Meg sem 

törülhette tenyerével, mert annyi helye nem volt, hogy előrenyúló karját 

visszahúzza. Először az inge, majd meg a bőre horzsolódott le válláról, fejét 

ugyancsak beverte minden mozdulatra. 

Öt-hat méterenként meg kellett pihennie. Ámbátor pihenés volt-e az valóban? 

Hiszen úgy összeszorult válla, mellkasa, hogy ki sem fújhatta magát, s tele sem 

szívhatta a tüdejét levegővel. Már amennyiben a csatorna orrfacsaró bűze 

egyáltalán hasonlított a levegőre. Volt úgy, hogy azt hitte, menten megfúl. Csak 

feküdt, vagy inkább szorult mozdulatlanul, hosszú percekig és negyedórákig, 

mint a csapdafogta patkány. Azután az ujjaival kapaszkodva, a hasizmaival 

vergődve, a lábaival csapkodva, mint holmi idétlen őskori szörnyeteg, gyíkhal 

vagy egyéb hüllő, ismét haladt nehány métert. 

Legalább egy órája gyötrődött már a borzalmas lyukban, s úgy tetszett, mintha 

alig haladt volna. Szédülni, émelyegni kezdett, szeme előtt a sötétben vörös 

karikák rajzottak. No, ha itt elhágy az eszméletem – gondolta –, bizony aligha tér 

belém vissza. 

Végül már gondolkodni sem tudott. Figyelme, értelme ködbe borult, csak az 

ösztöne mozgatta, a hatalmas erejű életösztön. Ez segítette át a fojtogató poklon, 

majd annak utolsó szakaszán, amikor tarkóig vízben kúszott, hogy még ama 

bűzös levegőt sem szívhatta. Mert a folyó áradt, s a csatorna külső nyílásának 

már majd a felső széléig ért. De ez már víz volt, víz, amely a védőárok közelét 

jelezte. A Latorca vize! 

S nehány percnyi utolsó erőfeszítés után kicsusszant a csatornából, talpra áll, 

és kiprüszkölte magát. A jéghideg víz majd a nyakáig ért. 

Inge, gatyája sárlucskos cafatokban csüngött le róla. Szeméből, füléből, 

orrából kimosta a mocskot. Válla, karja vérzett, s minden tagja iszonyúan fájt. 

De tüdejébe tiszta, friss levegő tódult, s feje fölött a csillagos ég tündökölt. 

A csillagos, szabad ég! 
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Voltaképp az térítette tiszta eszméletre, hogy fázni kezdett. Persze, a gubáját 

ott kellett hagynia a tömlöcben, mert azzal azután mire sem mehetett volna a 

csatornában. Az iszákját már előbb, elfogatásakor vették el tőle. Gyorsan 

kievickélt az árokból, és lerázta magáról a vizet. 

Ebben a pillanatban ágyú dörrent a bástyán, s a hostát felől emberi lárma kelt. 

Vajh mi lehet ez? – tűnődött el egy másodpercre. Majd hirtelen rádöbbent: 

Most fedezték fel a szökését! 

A következő pillanatban már mint a nyíl, suhant a sötétségben. Megkerülte az 

alsóvárost, s az árok mentén Tarkó háza felé tartott. Mire elérte, itt is, amott is 

lámpások imbolyogtak a sötétben: emberek jöttek ki házaikból, s egymást 

kérdezgették: 

– Mi történt? Miért az ágyúszó? 

– Tán Thököly hadai közelednek? – kérdezte remegő hangon egy labanc 

nemes. 

– Avagy tán a török… 

De nehány perccel utóbb lovasok áradtak el az utcákon, s kiderült, hogy egyik 

sem, csak valami veszedelmes kuruc fogoly szökött meg a várbörtönből. 

Miska az utolsó pillanatban surrant be a lovasok elől Tarkó Gedeon házába. 

Ott ugyancsak talpon voltak már mindannyian. Az ágy úszó, a lovasok ide-

oda nyargalászása, a szomszédok hangja fölverte őket. S lehetett a legény oly 

csuromvizes, sáros és lucskos, akár a kiöntött ürge, mégis úgy borultak a 

nyakába, s úgy szorongatták, hogy pillanat alatt maguk is átáztak tőle. 

Felocsúdván végül is, lehámozták róla a ronggyá foszlott, sáros holmiját, s őt 

magát jó meleg takarók alá gyömöszölték. Ott mondta el azután viszontagságait, 

de mindenekelőtt Eszéék fölfedeztetését s a fenyegető veszedelmet. 

– Meg kell előznöm Bagossy hadait, másként vége a kurucságnak! – fejezte 

be szavát. 

– Ó, jaj, hiszen alig van benned élet! – csapta össze a kezét rémülten Ilonka. – 

Pihenned kellene! Azután meg mit öltenél a testedre?… 

– Azon még segíthetünk – legyintett Tarkó Gedeon, s máris odaadta a gubáját 

meg egy ingét. – De gatyám csak ez az árva-egy vagyon, amit viselek, s enélkül 

mégsem lehetek el. Hanem várj csak! Átszaladok a Pap Mihályné nemzetes 

asszonyhoz, annak a férje is el van a kurucokkal, hát csak ád egy gatyát… 

S már ment, és kisvártatva vissza is tért a gatyával. 



– Ez hát megvolna – mondta a vén kuruc. – Más a baj. Az, hogy el nem 

indulhatsz most! Úgy eláradtak az utcán a hajdúk s a huszárok, akár a sáskák. 

Téged hajszolnak, de buzgón ám! 

– Márpedig nekem mindenképpen mennem kell… 

– Jó, jó, de egyenest a karjukba mégsem rohanhatsz, mert avval nem segítesz 

Tamásékon! Inkább végképp elrontod a dolgodat s egyszersmind az övékét is. 

De hiszen eléred őket még jókor, ha hajnal fele indulsz… 

– El, ha a lovam épségben vagyon…  

– Abban vagyon az! 

– Bizony ezt is kendnek köszönhetem – mondta hálásan Miska. – Mert kend 

tanácsolta, hogy ne lovastul álljak ki az útra… 

– Hát persze hogy nem! Hiszen a nyeregben ülő paraszt könnyen szemet szúr, 

mivel vagy kurucnak, vagy zsiványnak gyanítják… 

– Ha lovastul fogtak volna el, igen nagy baj lenne most! Mert gyalogszerrel 

aligha előzhetném meg Bagossy hadait… 

– No, most csak pihenj kicsinyég, mert hosszú út áll előtted! – intette az öreg, 

s ő maga kisántikált a házból, hogy utánanézzen, vajon tiszta-e már a levegő. 

– A gazok még mindig kajtatnak odakünn – mondta visszatérvén. – Kivált 

Toportyán nyargalászik ide-oda, s mintha valósággal megkergült volna, úgy 

rikácsol és hadonászik. Szerencsére már nem ismer reám. Hej, ha sejtené, hogy 

tudom a gyalázatos bűnét, a Tokaji Ferkó tőrbeejtését! Bizony nem sokáig 

nézhetném az eleven világot… 

Végre, hajnal fele elnyugodtak az utcák – harmadik portyájáról e szavakkal 

tért vissza Tarkó: 

– Szabad az út! 

De azért óvatosságból ő maga kapaszkodott fel a Ráróra, hogy 

átalkocogtasson véle a városon, ama bizonyos helyig, hol a titkon közlekedő 

kurucok a vizesárkot átívelő pallójukat rejtegették. 

Miska a kertek alatt lopakodott gyalogszerrel utána. 

Az öreg óvatossága nem volt hiábavaló. Mert befordulván egy sarkon, 

szembetalálkozott Toportyánnal és négy fáklyavivő hajdúval. 

A spion legott fel is tartóztatta: 

– Hová ily korán? 

– Én? Beregszászra – felelte nyugodtan az öreg. 

– Hiszen még le sem engedték a felvonóhidat! 

– Mire odaérek, csak leeresztik. Ha nem, kivárom…  

– Aztán mi végre megyén Beregszászra? 

– Viszek valamit a plebánusnak, Sárhegyi Márton tisztelendő uramnak. 

Toportyánt megnyugtatta a felelet. Hanem tekintete a lóra esett ekkor, s igen 

gyanakodva kezdte azt szemlélgetni. 



– Hej – gondolta Tarkó –, ha ez most felismeri a Zobor Nagy lovát, vége ám 

mindennek! 

– Kié ez a mén? – kérdezte éles hangon a gazember. 

– A beregszászi plebánusé. Éppen ezt viszem vissza néki, mivelhogy hozzám 

adta kigyógyítani a bajából… 

Toportyán egy ideig még szemlélgette a lovat. Úgy lehet, csakugyan 

felismerte, de jobbnak vélhette, hogy ne firtassa, miként került az a beregszászi 

plebánus tulajdonába. Mert szó szót követvén, még elszólná magát Zobor Nagy 

halálának körülményeit illetően. Pedig nagyon fúrta az oldalát, hogy ki adta el a 

Rárót Sárhegyi Mártonnak. 

Végül is szó nélkül odábbállt a hajdúival, s az öreg folytathatta útját. Mire 

azután elérte a megbeszélt helyet, Miska már ott volt. 

– Elkerültél ám némely kellemetlenséget! – nevetett Tarkó, s elmondta 

veszedelmes kalandját. 

– Bizony bölcsen tette, bátyó, hogy nem engedett a háza előtt nyeregbe 

szállnom – hálálkodott Miska. 

– Az elaggott emberfia sem haszontalan, ha nyavalyás is – felelte az öreg, és 

nagyot nyögve lekászálódott a nyeregből. – Eléggé fájlalom, hogy a 

nyavalyámtól nem mehettem magam is a gyűlésre… 

– Kend már eleget tett a magyar nép ügyéért – rázta meg a kezét Miska. – 

Most már rajtunk, fiatalokon a sor… 

Tarkó meg akarta veregetni a vállát, de a fiú felszisszent a keze érintésére. 

– Ó, persze, a csatorna – restelkedett az öreg. – No, de hát indulj, fiam! Még 

híre sincs ugyan a német segédcsapatnak, de azért csak iparkodj, mert annyi 

embernek idő kell ám, hogy nyomtalan elszéledjen! 

Avval bekopogtatott egy kunyhóba, honnét magakorú öreg bújt elő. Annak az 

udvarán rejtették a kurucok a majd négyöles tölgy deszkapallót. Hárman átal is 

tolták rögvest a vizesárok túlsó partjára, s Miska átvezette rajt a lovat. S miután 

visszasegítette túlról a pallót, búcsút intett, felkapott a Ráróra, és tüstént vágtára 

nógatta. Az éles hajnali levegő csakhamar kifújta szeméből a fáradtságot. 

Viszont válla, karja, dereka keservesen fájt, bot látta ülepét kegyetlenül törte a 

nyereg. De szívében öröm gyúlt, túláradó boldogság és bizakodás. Hiszen a halál 

torkából menekült, iszonyatos kínzások elől, hogy megmentse társait s a készülő 

fölkelést.  

S kell-e, lehet-e ennél különb öröm? 

A Ráró is, mintha csak tudta volna, mi forog kockán, úgy száguldott, hogy a 

mesebeli táltos sem különben. Szinte nyelte a mérföldeket, s minden mérföldre 

világosabb lett az ég és föld, akárha ő hozta volna a reggelt. A piros nap aranyba 

olvadt, a fekete ég előbb szürkére, majd kékre hígult, és fehér bárányfelhők 

fürdőztek a vizében. Csalitosok, kopácsok maradtak el mellettük, honnét rigók 

füttyentettek reájuk jó szerencsét, s mezők, ahol a pórnép már vetette is a sárba a 



zabot. Itt is, amott is hajladozott, dolgozott a jobbágyság, hogy dúsan nőjön 

majdan kalász a földesuraknak. 

Azután szikes földek, elvadult vidékek következtek, haragosan rohanó, 

megáradt patakok a hegyek olvadékával. Némelyek csaknem elragadták őket. De 

hát állhatta-e bármi is útjukat? 

Miska nem tudta, nem számolta, mennyi idő alatt járta meg az utat. A nap már 

magasan állt az égen, amikor a láthatáron fekete sáv bukkant fel: a beregi erdő. S 

alig negyedóra múlva, az első fák közül, valahonnét rárivallt a szó: 

– Állj! Ki vagy? 

– Jó barát. 

– Jelszó? 

– Rákóczi Ferenc. 

Erre már megmutatkozott a rejtező őrszem. 

– Merre találom Esze Tamást? – kérdezte tőle Miska. 

– A tisztáson. Már folyik a tanácskozás… 

A legény becsörtetett a sűrűbe. Zegzugos ösvényeken, kanyargó útvesztőkön 

átal, hol kötőféken vezethette csak lovát, jó idő után elérte a tisztást. Amikor a 

ritkuló fák közül szeme elé bukkant, akkorát dobbant a szíve a gyönyörűségtől, 

hogy meg kellett állnia egy percre. 

Mert a tisztás környös-körül telides-tele volt sorjában ülő, komoly tekintetű 

férfiakkal. Lehettek tán ezren is, de olyan feszülten figyelmezve ültek, hogy 

pisszenet sem hallatszott azon az egyetlen öblösen zengő hangon kívül, amely a 

szót vitte: 

– Mert bizony mondom, ne szalajtsuk el az alkalmat! A német máris 

elvezényelt egynémely magyar ezredeket az országból, tanúsíthatják a köztünk 

levő szökött katonák. A vármegyék minden épkézláb parasztra hajtóvadászatot 

indítottak. Márpedig az erőnket inkább a német kárára használjuk, semmint hogy 

a javára!… 

– Igaz! Úgy legyen! Jól beszél! – zúgott fel most a tömeg elégedetten. 

– Hanem ne cselekedjünk magunkban, parasztok s némely elnyomorodott 

kisnemesek, akik vélünk vagynak! – folytatta a hang. 

– Mert csakúgy járnánk, mint Tokaji Ferencék hat esztendeje. Ha magában 

kel föl a szegénynép, akkor még a nem labanc hajlandóságú főurak és nemesek 

is ellene mennek a német oldalán… 

Miska egy fához kötötte lova kantárszárát, s a kör alakú tisztás szélén, az 

embertömeg mögött lábujjhegyen megindult a hang irányába. Közben itt is, ott is 

ismerős arcokat fedezett fel. Ott ült a bikatekintetű Pikó Demeter némely szökött 

huszárok közt, akiket nyilván ő gyűjtött egybe. Emitten a két Majos és Nagy 

Márton. Amottan elöl Bige György, a jobbján egy öreggel, ki szakasztott úgy 

festett, mintha ő maga lenne, csak éppen nehány évtizeddel idősebb korban. Nem 

is lehet az más, mint az apja: Bige László, aki ugyancsak kuruc hadnagy volt 



egykoron. S emitten még egy ismerős arc – ej, ki is ez? Megvan! Az ifjabb 

Felvégi Kristóf, a jándi nemes. Lám, hát csakugyan kuruccá lett, miként azt a 

jobbágyai megjósolták. És ott túlnan, no nézd csak… de hát lehet ez? Egy 

bozontos, hófehér szakállú és varkocsú, félkarú agg támaszkodott a mellette ülő 

legényekre, elfakult szemét az égre emelve, miként a vakok szokták. Toma 

Ádám!… Íme, hát elhozatta magát, úgy lehet, szekéren, csak hogy még egyszer, 

tán életében utoljára, szót halljon a szabadságról. 

Miska az aggastyán láttán majdhogy felkiáltott örömében. De észbe kapott, s 

intett egy-kettőt, mígnem észrevette a hályogot Toma szemén. Eszébe jutott 

minden, s könnyét törölve felsóhajtott: – Hej, ha Daniék is itt lehetnének! 

– Ezért hát arra méltó és alkalmas vezérre vagyon szükségünk – zengett 

tovább az oly jól ismert öblös, komoly hang. – Olyanra, akinek a tekintélye 

mellénk vonja a hazafiasan érző urakat is. De még azonfelül idegen 

uralkodóknak, a császár ellenségeinek segítségét is meg tudná szerezni! Mert mi 

magunkban nem tudunk külhonból pénzt, fegyvereket, álgyúkat, hadmérnököket, 

bombamestereket és tüzéreket kapni. A pusztán pórok csinálta rebelliót, 

parasztok fölkelését semmilyen hatalom nem támogatja… 

– Tapasztaltuk! Láttuk! – zúgott fel a tömeg. 

– Éljen Thököly! – kiáltott egy hang. 

– Sajna, Thököly fejedelem már öreg, azonfelül csupán a töröknél vagyon 

szava – felelte a szónok. – A török pedig olyannyira elgyöngült, hogy 

magamagán sem tud segíteni. Lám, a császár hadban áll a francia királlyal, s a 

szultán mégsem meri hátba támadni… 

– Ez igaz! – helyeseltek többen. 

– Legyen hát Petrőczy István! Éljen Petrőczy! – kiáltott egy másik hang, de 

vagy húszan kiáltották túl: 

– Rákóczi! Rákóczi! 

– De hiszen azt mondják, meghalt – hallatszott többfelől. 

– Csak a német költi holt hírét a titkos ágensei útján! – emelte fel hangját a 

szónok. – Hogy a nép ne számítson reá. A Tiszaháton, a Bodrogközön meg a 

Hegyalján bizonyos Pinkóczy Zsigmond nevű spion hírlelte el. De én azt 

mondom, él, és lengyel földön bujdokol… 

– Vivát Rákóczi Ferenc – hallatszott most Bige György hangja.  

S erre úgy fölzengett, földübörgött az egész hatalmas tisztás, hogy szinte a 

mennyboltozat is visszhangot vert: 

– Vivát Rákóczi Ferenc! 

Az eget verő kiáltás elcsitultával ismét a szónok folytatta: 

– Olyan híreket hallottunk, hogy Lengyelhonban, de valahol a magyar gránic 

közelében rejtezik a fejedelem. Mintha csak arra várna, hogy édes hazája 

visszaszólítsa. Hát itt az idő, hogy csakugyan visszaszólítsa! Azt javallom, 



küldjünk hozzá követséget, mert mi, mi magunk, a magyar szegénynép, mi 

vagyunk maga a haza!… 

– Igaz! Éljen! Vivát! – harsogott most már mámoros lelkesedéssel a tömeg. 

Miska ebben a percben pillantotta meg a szónokot. Egy kis dombon állott, 

szemközt a tömeggel. Tagbaszakadt, hatalmas termete úgy sudárlott fel a 

dombról, akár valami kőszobor. Magas homloka szinte világított, szeméből 

higgadt, de elszánt nyugalom sugárzott. Jókora bajsza, mint két görbe török 

szablya, harciasan ívelt kétfele. S ahogy beszéd közben fölemelte ökölbe 

szorított kezét, az olyan volt, akár egy óriási ágyúgolyó. 

Alatta a domb peremén Pap Mihály, Kiss Albert, Bóné András és Török Péter 

ült. 

– A követség keresse meg őt, ha akár egész Lengyelországot is be kell járnia 

érette! Keresse meg őt, adja át néki levelünket, a magyar jobbágyság és 

mindenfajta szegénység levelét, s élőszóval is hívja vissza őt a hazába! Erre a 

követségre pediglen Bige Györgyöt és Pap Mihályt javallom… 

– Úgy legyen! Éljen! Vivát! – harsogott fel ismét a tömeg. Nehányan 

könnyekre fakadtak, meghatódván a szabadság reményétől, mások ugyanez 

okból boldog nevetésbe törtek ki, megint mások egymást ölelgették, vagy a 

süvegüket hajigálták a levegőbe. 

Miska ekkor érte el végre a szónokot. 

– Bátyó! Tamás bátyó! – érintette meg a karját. S egyetlen lélegzettel 

ellelkendezte mindazt, ami történt, az elfogatásától a Toportyán spionjelentéséig 

és Bagossy szándékáig. 

– Ekként nehány óra múlva itt lesznek Bagossy hadai! – fejezte be szavát. 

Esze Tamás feszülten hallgatta. A szeme hol villámokat szórt, hol vidoran 

ragyogott. S a fiú utolsó szavánál elismerő mozdulattal nyújtotta feléje hatalmas 

kezét. 

– Derék ember vagy, Eke Mihály! – mondta komolyan, szinte ünnepélyesen. 

Igazi vitéz máris. Méltó a kuruc névre. 

És meghatottan ölelte magához a legényt. 

Mire déltájban Bagossy Pál ezredes és Pándor-Pinkóczy-Toportyán személyes 

vezetésével a labanc huszárok, vármegyei hajdúk és Löwenburg gróf 

vasasszázadai megrohanták a beregi erdőt, ott huszonöt elhamvadt tűzrakásra, 

rengeteg lerágott fácán-, fajd-, őz- és nyúlcsontra, két pár rongyos bocskorra, egy 

felfúvódott csikóra s nagy csapat hollóra bukkantak. No meg egy papírlapra, 

amelyen ez állott: 

 

„Tiszteltetem Bagossy és Pándor uraimékat. Eke Mihály.„ 

 

Embert azonban egy fia lelket sem találtak. 



 

 

62. 

 

 

Április haváig a követség kétszer is megjárta az utat Lengyelországba, ahol 

Brezán várában föllelték a fejedelmet. Ott rejtekezett álruhában, Bercsényi 

gróffal egyetemben. 

Bizony könnyekre fakadt Bige György és Pap Mihály, de maga a fejedelem 

is! A hazáért való fájdalmas gyász s a maguk bujdokló sorsának keserűsége 

csillogott könnyeikben, ámbár mindezek mellett már a bizakodó reménység is. A 

fejedelem meghatottan olvasta a jobbágyok levelét, amelyet elsőnek Esze Tamás 

írt alá, s nem sokat kellett kérlelni, legott dologhoz látott. Bercsényivel 

tanácskozott, levelet írt a francia király polóniai követének, segítségért 

folyamodott lengyel főúri barátaihoz, s elküldte puhatolózni magyar földre hív 

emberét, Barvinszky Pál ungi fiatal nemest. 

Barvinszky hat hétig járta Pap Mihály kíséretében a Tisza környékét, s a 

szegénynép mint a fejedelem küldöttét leírhatatlan örömmel fogadta mindenütt. 

Persze, ez a gyanús járás-kelés fülébe jutott a vármegyék urainak is. Nosza, 

Toportyánnak megint méltó feladat jutott: kideríteni, hogy miféle emberfia járja 

a vidéket, s bukkan fel hol itt, hol ott. De a spion hiába nyargalászott megyéről 

megyére, faluról falura, sehol sem lelte Barvinszkyék nyomát. Olyan szegény 

ember egy sem akadt, aki elárulta volna Rákóczi küldöttét. Szidták is Toportyánt 

a tehetetlenségéért Szatmártól Zemplénig az urak, de hiába. Bagossy ezredes 

uram csak azért nem szidhatta sokáig, mert őt időközben a harctérre vezényelték 

csonkán maradt ezredével. 

Mert a császár már oly nagy szükségben volt had dolgában, hogy nem várta ki 

a létszám betöltét, hanem egyesítette a csonka ezredeket, s úgy küldte azokat 

nyugatra. A hiányzó seregek toborzását csak folytassák tovább – hagyta meg 

kegyesen –, de akik már kötélnek álltak, azok menjenek egykettőre, mielőtt 

maguk is szétszélednének. Ekként a kiszabott nyolc huszár- és négy gyalogezred 

helyett összesen három huszár- és egyetlenegy gyalogezredet tudtak összetákolni 

Magyarhonban, vagyis a tervezett létszámnak alig több mint negyedrészét. 

Bagossy uram még azt az öt jobbágyot sem vitte magával, akit a beregi hajdúk 

behoztak az országútról – azok is megszöktek idejében. 

A vármegyéknek most már a német katonaság segédkezett az 

embervadászatban. De a német is fogyott! Az egyetlen tábori csapatuk, a 

Montecuccoli vasasezred is megkapta a parancsot, hogy készüljön indulásra. Így 

hát Felső-Magyarország katonai főparancsnoka, a Kassán székelő gróf Nigrelli 

tábornok megengedte, hogy a várak helyőrségei is részt vegyenek a toborzásban. 



Soha kegyetlenebbül nem folyt az embervadászat. Ámde mindhiába. Akiket 

összefogdostak, azok java része az első alkalom adtán megszökött, és eltűnt a 

hegyekben, erdőségekben, láposokban. De úgy, hogy hasztalan volt az 

üldözésük. S mialatt a labanc meg a német nagy dérrel-dúrral tette-vette a 

magáét, ugyanekkor avval párhuzamosan más is izzott-forrott földön s föld alatt. 

Esze Tamás május elején többedmagával visszakísérte Barvinszkyt lengyel 

földre, és találkozott Rákóczi Ferenccel. 

Hej, az a találkozás! 

A két deli szál férfiú, a fejedelem és a parasztvezér percekig szótlanul csak 

elgyönyörködött egymásban. De ha nem szóltak is, a szemük villanása annál 

ékesebben beszélt, mialatt mustrálgatták egymást. Egyenlő magasak, egyformán 

erőteljesek voltak. Csak a fejedelem arca volt puhább s keze kisebb, mint az Esze 

Tamás kemény metszésű orcája, rettenetes ökle. No és az a tíz esztendő is 

meglátszott, amennyivel a harminchét éves Esze idősebb volt. 

– Tehát kelmed az, aki fölkelésre szervezé népemet? – kérdezte azután 

meghatottan a fejedelem. 

– Én vagyok az – felelte zengő hangján Esze Tamás. – Nagyságod tarpai 

jobbágya… 

– Elfogadom a fölajánlott vezérséget – mondta erre Rákóczi. – De mivelhogy 

a készülő fölkelésben máris számosan vagynak nemesek, s lesznek többen még 

ezután… nehogy kelmed bármiben is alább essék azoknál, én, második Rákóczi 

Ferenc, ezennel nemességre emelem kelmedet. Egyszersmind első vezéri 

rendelkezésem is kelmedet illesse: kinevezem kolonellusommá, vagyis a kuruc 

hadsereg első gyalogezredének ezereskapitányává. És mondja meg kelmed az 

országban, hogy mindvalaki jobbágy fegyvert köt a fölkelés mellett, azt 

mindenféle úrdolgától, adózástól, szerjárástól örökre felszabadítom… 

S e szónál jobbját nyújtva előrelépett. 

Esze Tamás megragadta a feléje nyújtott jobbot, s a két kéz keményen roppant 

egy forró szorításban. Az egyik kéz ereiben az örökké zendülő, jobbágypártoló 

Rákóczi-fejedelmek vére, Báthori István lengyel király és az iskolaépítő 

Lórántffy Zsuzsanna vére, a szigetvári hős Zrínyi Miklós és a Munkácsot védő 

Zrínyi Ilona vére csörgedezett. A másikéban Esze István fölkelő paraszt s még ki 

tudja, hány lázadó jobbágy, sorsában meg nem nyugvó, elnyomók ellen zendülő 

póri ős vére. Az egyik kéz puhább volt, a másik a kőnél is keményebb. De a két 

egymásba kapcsolódó kéz idegeiben egyazon akarat feszült: a haza 

felszabadításának elszánt kívánása. 

– Most pedig tüstént tollba mondom első kiáltványomat a magyar néphez – 

mondta azután a fejedelem. – Vegye magához kelmed, s vigye magával 

lobogóimat is. Mihelyt azután majd értesítésemet veszi, bontsák ki zászlaimat, és 

hirdessék ki kiáltványomat a nép előtt! 

– Úgy leszen – felelte Esze Tamás ünnepélyesen. 



S dehogyis hitte volna akkor, hogy egyáltalán nem így leszen… 

Mert az eleredt záport nem lehet visszaparancsolni a fellegekbe azzal, hogy: 

hékás, várd ki, míg betakarítok! 

Amire Eszéék visszaérkezének honi földre, már mindenfele tudtak a nagy 

találkozásról. Beregben csakúgy, mint Mármarosban, Ungon csakúgy, mint 

Szatmárban. 

S már morogni, robajlani kezdett a Tisza tája. 

Akár zivatar előtt a viharfelhőkkel terhes mennyboltozat… 

 

 

63. 

 

 

Egy májusi alkonyatkor vágtató lovas érkezett a nagykárolyi vár elé. Csak 

úgy patakzott a verejték az agyonhajszolt lóról, ámbár lovasáról nemkülönben. 

Utóbbi arcán ezenfelül olyan iszonyú félelem riadozott, mintha földtől égig 

lángban állna mögötte a mindenség. 

– Tüstént jelentsék jöttömet a méltóságos nagyúrnak! – lihegte az elébe álló 

csatlósra. 

– Jelentenők, ha tudnók a nevét kelmednek – felelte a csatlós. 

– A nevem Pándor… 

Két perccel utóbb Toportyán ott lihegett Károlyi Sándor báró előtt. 

– Csáky István gróf őméltósága, a bereg-ugocsai főispán tétova ember – 

mondta lélegzethez kapkodva. – Csicseri Orosz György alispán elveszté a fejét. 

Bagossy kolonellus már külhonban jár. Barkóczy gróf és Sennyei báró 

őméltóságaik ugyancsak nem alkalmasak semmire. Az egyetlen kemény ember 

méltóságod… 

– De hát mi történt? – vágott a szavába Károlyi. – Arról beszéljen kelmed! 

– Az történt, hogy Esze Tamásék beszéltek Rákóczi herceggel! Már vissza is 

tértek tőle lengyelföldről. Hol is a herceg zászlókat ada Eszééknek, hogy az alá 

toborozzák a népet, keresztezvén kegyelmedék dolgát, a császárnak való 

verbuválást. Maga a herceg, csakúgy, mint Eszéék, már föl is esküdtenek a 

fölkelés lobogóira… 

– Honnan veszi kelmed mindezeket? – sápadt el a főispán. 

– Hát nem ismer engem kegyelmed?! – kérdezte önérzetesen Toportyán. 

– Már hogyne ismerném! Kelmed a németek s labancok legérdemesebb 

spionja Felső-Magyarhonban. 

– Ha tudja ezt méltóságod, akkor miért kérdi, hogy honnan veszem a 

híreimet? 

– Jól van, no. Folytassa kelmed! 



– Az egész Tiszahát mozgolódik immáron. A titkos toborozás javában folyik. 

A toborzók majdhogy szabadon járják a falvakat. A labanc nemesség riadozik, és 

menekvésre készül. A rebellisek vakmerőségét csak növeli az, hogy egyre 

kevesebb itt a német katonaság. Magyar ugyan még kevésbé vagyon, a 

vármegyék hajdúsága pedig nem számottevő… 

A főispán megrázta asztalán a csengőt, s a belépő szolgára kiáltott: 

– Rögvest jöjjön az írnokom! 

S két perc múlva már tollba is mondta: 

– Rendelet… minden mezővárosoknak, és falvaknak… Magukat kurucoknak 

mondó tolvaj zsiványok… holmi zászlók alá toboroznak. Miért is száz forint 

pénzbüntetés terhe mellett elrendelem, hogy… valahol csak falun, városon, 

erdőn, mezőn ezek mellé állott vagy állni szándékozó, nemkülönben azokkal 

egyetértő embereket észrevesznek, egész falvastul üldözésükre kötelesek kelni… 

Ha pedig e kurucok oly fölösen lennének, hogy egyetlen falu népe nem elég az 

üldözésükre, úgy a szomszéd falubeliekkel egyesülten menjenek reájuk… 

– Gondolja méltóságod – szólt közbe Toportyán szárazon –, hogy efféle 

rendeletekkel még célt lehet érni? Vagyis hogy a föld népe üldözőbe venné a 

kurucokat? Én azt hiszem, hogy inkább kedvez nékik, inkább rejtegeti, semmint 

hogy feladja őket! 

– Hová beszél kelmed? – fortyant fel a báró. – Csak nem képzeli tán, hogy az 

egész jobbágyság bitanggá vedlett?! S hogy Rákóczi csakugyan élére állna 

effajta csürhének?! 

– De éppen hogy azt képzelem! 

– Akkor bolond kelmed… tisztesség ne essék, szólván… 

– S azt is képzelem, hogy méltóságod mozgósítja a vármegyék nemesi 

bandériumait! 

– Holmi szállongó hírekre nem cselekszem hebrencs módján – felelte 

foghegyről a főispán. 

Toportyán fagyos tekintettel emelkedett föl ültéből.  

– Méltóságod nemrégiben már vétett egy hibát – mondta jéghideg hangon. – 

Amikor a kurucokkal vélt toboroztatni labancokat. Íme, most majd kétakkora 

bakot lő… 

Károlyi báró elvörösödött. 

Valami igen gorombát készült mondani, de Toportyán megelőzte. 

– Úgy látom, ide is hiába jövék… 

S mielőtt a báró szóhoz juthatott volna, elrohant.  

Hogy melyikük látott világosabban, az nehány nap múlva kiderült. 

Mert alighogy Eszéék átlépték a határt, a Beszkidekben reájuk várakozó 

bujdoklók leírhatatlan lelkesedésbe törtek ki a még ki sem bontott lobogók 

láttán. 

– Mellettünk a fejedelem! – kiáltották. – Vivát Rákóczi! 



S már többé el sem akartak szakadni a lobogóktól, mindannyian Eszéék 

nyomában maradtak, úgy követvén Őket, mint vasszilánkok a mágnespatkót. 

Nem tudták, mikor bontják ki a zászlókat, hát nem tágítottak mellőlük, nehogy 

elmulasszák e magasztos pillanatot. 

S amerre csak haladt az ezereskapitány Esze Tamás, egyre több és több nép 

szegődött utána. A forradalmi lelkesedés nőttön-nőtt, a fölkelés láza elragadta a 

megnyomorított szegénynépet, amely immáron tetteket akart látni. 

A beregi síksághoz érvén, száguldó lovas jött szemközt Eszéékkel. Meglátván 

a vezért, leugrott nyergéből, s egyenest hozzá lépett. 

– Tamás bátyó! Ezereskapitányom! – kiáltotta kipirult arccal. 

– Ni csak, hiszen ez Eke Miska! – örvendezett fel Esze. – Tudod-é már az 

újságot? 

– Mindent tudok, bátyó! – felelte a gyors nyargalástól lihegő legény. – De 

nemcsak én tudom. Hanem az egész Tiszahát! Mindenütt forró a lég már. 

Tegyenek kelmedék valamit, mert nagy kár lenne elszalajtani ezt a pillanatot. 

Akkor Esze Tamás tanácsba ült Bige Györggyel, s annak apjával, továbbá Pap 

Mihállyal, Majos Istvánnal, Kiss Alberttel és Horváth Ferenccel. 

– Úgy látom – mondta komoran az ezereskapitány –, hogy máris meg kell 

szegnünk a fejedelem parancsát. Köröttünk szinte toporzékol a nép, s innen is, 

onnan is egyre-másra hasonló türelmetlenséget jelentenek. Nem várhatunk a 

zászlóbontással, amíg megkapjuk az értesítést. 

– El ne hamarkodjuk a dolgot – intett Pap Mihály. – A fejedelem azért 

kívánja, hogy várjuk ki értesítését, mert segélyhadat kért lengyel barátaitól és 

tiszteket, hadmérnököket, pénzt meg álgyúkat a francia királytól. Ezt várja 

csupán, s mindezek nélkül enmagunkban amúgy sem megyünk sokra… 

– Jól tudjuk, hogy erre vár a fejedelem, – mondta az öreg Bige László. – 

Csakhogy ezt a föllelkesült nagy tömeg népet nem lehet tovább ígérettel 

csillapítani, és várakoztatással csitítani. Ez most olyan állapotba jutott, hogy 

azonnali cselekvésre vár. 

– Így igaz – bólintott Esze Tamás. – És attól tartok, ha nem cselekszünk 

tüstént, hát elszáll a lelkesedés, elszéled a nép, s a német verbunkosok 

összefogdossák őket. Azonfelül a labancoknak is időt hagynánk, a németeknek 

is, hogy összeszedjék magukat… 

– Igaz, igaz – hagyták helyben a többiek. 

– Azt javallom tehát, hamarost bontsuk ki a lobogókat, s ugyanakkor küldjünk 

újabb követséget a fejedelemhez, tudósítván őt a változott helyzetről, s 

megkérvén, hogy akárha egy szál magában is, de késedelem nélkül induljon el 

magyar földre. A segítség pedig, ha megleend, kövesse utóbb… 

…És május hó huszonkettedik napjának reggelén Tarpán, Esze Tamás 

falujában kibomlott Rákóczi Ferenc vörös tafotaselyem lobogója. A török 

félhold meg a császári kétfejű sas hosszú és gyászos rémuralma után végre egy 



magyar lobogó! Rajt aranyhímzéses betűkkel a fölkelés igéje, hogy országnak-

világnak hirdesse e szent célt: 

 

„A hazáért s a szabadságért!” 

 

Tarpa népe egy emberként esküdött fel a fölkelés zászlajára. Tódult, sereglett 

a sok tarpai szegény a Beszkidek óta Eszééket követő bujdosók mellé. A 

megsanyargatottak és megvetettek, a jogtalanok és nincstelenek, a megcsúfoltak 

és megkínzottak, a rongyosok és mezítlábasok. Mind jöttek! Elfakult arcukon 

hirtelen kelt pírral, alélt szívükben friss dobogással, könnymarta szemükön most 

az öröm könnyeivel. 

Hamvadó erejük lángra kapott, lelkendező szavuk felcsapott az égre, és 

nevetve-sírva simogatták, ölelték, csókolták a tavaszi szél fútta selyemzászlót. 

Miska ott állt Esze Tamás mögött a piactéren. Látta az örömöt, a büszkeséget 

az ezereskapitány arcán. A legény elértette ezt a büszkeséget. Hát persze hogy 

fölesküdött utolsó lelkéig e falu. Hiszen Esze Tamás falva volt Tarpa! 

Ekkor egy hang túlsüvöltötte a mámoros lelkendezést: 

– Beregszászon vásár van ma! Menjünk át Beregszászra, s bontsuk ki ott is a 

lobogót! 

Miska megismerte Bige György hangját. 

– Föl Beregszászra! – zúgta a tömeg. 

S szinte percek alatt, mintegy a föld alól lovak, szekerek kerültek elő, és ki 

lóháton, ki szekéren, de java részük gyalogszerrel megindult Beregszász felé. 

Vagy négyszáz lélek igyekezett az országúton, dalolva, vivátozva, s olyik még 

táncolva is. 

Beregszász városában javában állt az országos vásár, amikor a tarpaiak 

beáradtak a piactérre. De mind, mind az emberek, ahányan csak voltak, 

egyszeriben odahagyták portékájukat, és körülsereglették a szekeret, amelyen 

Esze Tamás állott. Ezrekre menő tömeg zúgott, dübörgött, harsogott fel 

örömriadalomban, amikor a szekéren kibomlott a szabadság vörös zászlaja. Csak 

nehány rossz lelkiismeretű nemesúr igyekezett sápadtan kifelé a tömegből, hogy 

mihamarább kereket oldjon. 

Akkor Esze Tamás magasra emelte hatalmas tenyerét, jelezvén, hogy szólni 

akar. 

– Halljuk Esze Tamást! – zúgott fel a nép. – Halljuk a szót! Halljuk a szót! 

– Felolvasom a mi urunk, Rákóczi Ferenc fejedelem kiáltványát! 

– Halljuk! Halljuk! – visszhangozta a piactér. Majd olyan csönd lett, hogy a 

felriadt verebek szárnyának surrogását is meg lehetett hallani. 

És Esze Tamás beszélni kezdett. Öblös hangja bezengte a hatalmas piacteret, 

átsurrant az utcákon, beröppent a sövények fölött az udvarházakba s a szűk 

ablakokon átal a viskókba, kiharsogott a város határain, és szertedübörgött az 



egész Felső-Tiszatájon. Zengtek, zúgtak a szavak, Rákóczi Ferenc szavai a 

parasztvezér ajkán, mint kürtön a riadó: 

– Minden igaz, hazaszerető s országunk régi dicsőséges szabadságát óhajtó 

mindenrendű magyarokat hazafiúi kötelességükre intve kérjük és kényszerítjük, 

hogy édes hazánk, nemzetünk és szabadságunk védelmében, a törvényeinket 

megvető, képtelenül hatalmaskodó, mindnyájunkat zaklató, porcióztató, 

adóztató, jószágainkat fogyasztó, becsületünket tapodó, sónkat, kenyerünket 

elvevő, életünkön uralkodó kegyetlen birodalom ellen… fogjon fegyvert! 

– Fegyvert! – kiáltotta egy örömittas hang, s százan és ezren visszhangozták a 

szót: 

– Fegyvert! Fegyvert!  

Aztán csend lett újra. 

S amire Esze Tamás befejezte a hosszú kiáltvány felolvasását, itt is, ott is, 

emitt is, amott is fegyverek kerültek elő, mintha csak a fellegekből hullottak 

volna alá. Némely elrejtett jó muskéta, kurta mordály, reves pisztoly, rozsdás 

fringyia, ócska kopja, visszára szegzett kasza, szíjas fokos, csorba szekerce, 

szöges fustély és bunkós fütykös. Akinek lőfegyvere volt, legott el is sütötte az 

ég felé, így üdvözölvén a fejedelem kiáltványát. A többiek pengve-csengve, 

dübögve, harsogva fejezték ki felszabadult örömüket. Így esett meg a 

beregszászi országos vásár. 

…Vagy három órával utóbb a Tisza túlsó oldalán négylovas hintó robogott 

Olcsva felé. S ugyanakkor szemközt véle egy lovas száguldott. Hintó is, lovas is 

egymást észrevevén fékezni kényszerült, nehogy a szűk országútról 

valamelyikük az árokba penderüljön. S elhaladván egymás mellett, a hintó utasa 

s a lovas egyaránt visszafordult. 

– Kegyelmed az, Károlyi báró úr?! – kiáltotta a lovas kihívó hangon. 

– Hé, Pándor, hová ily sietve? Tán kergetik? – viszonozta csúfondárosan a 

hintó utasa. 

– Én Löwenburg grófhoz igyekszem Szatmárra – felelte a spion, meg sem 

fordítva a lovát. – De alkalmasint méltóságodat fogják megkergetni, ha messzire 

tart ebben az irányban! Mivelhogy kegyelmed megintlen bakot lőtt, miként a 

múlt héten megmondám. S ezzel reánk szabadítá a veszedelmet… 

Károlyi báró bősz haragra gerjedt a pimasz hang hallatán. De rosszat sejtő 

kíváncsisága legyőzte indulatát. – Miért? Mi történt? – kérdezte fogcsikorgatva. 

– Beregszászon és Tarpán nyíltan kibontották Rákóczi zászlaját! Kitört a 

fölkelés… 

 

 

64. 

 

 



Alighogy a báró visszatért Nagykárolyba, két újabb hintó kanyarodott be a 

várkastély udvarára. Ugyancsak sápadt képű utasokkal. 

Az egyikben gróf Csáky István bereg-ugocsai főispán ült a becses családjával, 

a másikban Csicseri Orosz György alispán uram némely kancellistákkal. 

– Minek köszönhetem a szerencsét? – rohant elébük Károlyi báró. 

– Szerencsét? Nyavalyát! – kiáltotta kétségbeesett hangon Csáky gróf, s még 

a hintó ferhéce is remegett, amint lekászálódott róla. – Egész Bereget és Ugocsát 

elárasztották a kurucok! A jobbágyság egy emberként melléjük állt! A büdös 

parasztja mind elbódult Rákóczi zászlaitól… 

– Aki labanc és német a kezükbe esik, lekaszabolják! – tette hozzá az alispán. 

– A se labanc, se kuruc nemeseket pedig kényszerrel fölesketik Rákóczi 

lobogóira! 

Mintha csak e riadt szavakat akarná igazolni, e percben lovas futár vágtatott 

be a kastély udvarára. S leugorván a nyergéből, pecsétes levelet húzott elő az 

inge ujjából. 

– Főtisztelendő Sárhegyi Márton plebánus uram küldé Beregszászról – nyújtá 

át Károlyinak. 

Abban a levélben nagyjából ugyanazokat írta meg a begyulladt plebánus, 

amiket már tudott a báró. Hogy az összes környező falvakba, városokba 

behatoltak a kurucok, s a szegénység mindenütt melléjük áll. Hogy ami lovat 

találnak, elrekvirálják, sőt némely marhákat is. Hogy úgy hírlik, Rákóczi 

tizenötezer főnyi idegen haddal jő az országba. Hogy a nép, még az okosa is, 

eszét veszté Rákóczi kiáltványától és zászlaitól, s úgy várja a fejedelmet, akár a 

Messiást. Hogy mindenkit fölesketnek a zászlajára. Hogy egyebekben senkit sem 

bántottak ottan, őt magát is maga Esze Tamás biztosítá, hogy nem éri bántódás, 

mert a fejedelem megtiltotta a kurucsághoz hű papok üldözését. Hogy ő erre 

hűségnyilatkozatot tett, de persze csak kénytelenségből, s mindezekről tudósítja 

a méltóságos főispán urat, mert ha nem segít valamiképpen, igen nagy baj leszen 

itt! 

Károlyi sápadtan olvasta fel vendégeinek a levelet. Azután szinte rájuk rivallt: 

– Hát hol vannak a kegyelmedék megyei hajdúi, s hol a várbeli német 

helyőrségek? Semmit sem tettek kegyelmedék? 

– Már hogyne tettünk volna! – rivallt vissza Csicseri Orosz uram. – Reájuk 

küldtük Munkácsról, ami fegyveresünk volt, s némely lovas németeket is… 

– S mégsem tudtak fölibük kerekedni?  

Csicseri Orosz elkeseredetten legyintett: 

– Akiknek a föld népe kedvez, azoknak emberfia keveset árthat! 

– S Munkács vára is már a kezükön van? 

– A vár nem, csupán a vármegye java része. Magam vissza is térek 

Munkácsra, csak a méltóságos gróf urat óhajtanám biztonságba helyezni 

nagyságodnál, s egyúttal megtanácskozni, hogy mit is tegyünk… 



– Nemesi ellenfölkelést hirdetek a megyémben! – szavalá drámaian Károlyi, 

akár egy régi görög komédiás. – Azonfelül Szabolcs, Mármaros, Bereg és 

Ugocsa vármegyékben is! 

– Beregről és Szabolcsról úgy lehet, elkésett méltóságod. Ott a nemesség már 

aligha tud mozdulni… 

– Írok Löwenburgnak, s Kassára Nigrelli főparancsnoknak, hogy adjanak 

segédcsapatokat, ami németet csak tudnak! És magam állok a hadak élére! Majd 

én megmutatom ennek az ebfajzatnak! Hé, apródok! Az írnokomat! S az összes 

futárok nyergeljenek! 

S egymás után, mihelyt egy-egy levél elkészült, vágtatvást indultak a futárok 

Nagykárolyból. A báró csak úgy izzott a cselekvés lázában. 

Íme, eljött a várva várt alkalom, hogy kimutassa hűségét a császár iránt, és 

megmentse néki Magyarországot. S már szinte látta, mint toldja meg őfelsége a 

hétágú bárói koronáját még két ággal, hogy grófi rangra emelkedjék, s a birtokait 

is vagy két-három annyival – hiszen telik az elkobzott Rákóczi-földekből. 

Vágtattak a futárok Nagykárolyból Szatmárra, Kassára és Csábrágra Koháry 

grófhoz. Kassáról, Nigrelli tábornoktól Bécsbe, Debrecenbe, Szatmárra. Bécsből 

Erdélybe, Debrecenbe, Csábrágra, Lőcsére. De csakhamar vágtattak maguk az 

urak is: Csicseri Orosz György uram haza Munkácsra, Károlyi báró úr 

Nigrellihez Kassára, Koháry gróf generális úr az udvarhoz Bécsbe. S csakúgy 

cikáztak a rendelkezések az országon át: Bécsből a már úton levő Montecuccoli 

vasasezredhez, hogy azonnal forduljon meg, s térjen vissza debreceni 

állomáshelyére. Hasonlóképp Erdélybe, Rabutin gróf vezénylő tábornokhoz, 

hogy küldjön segédcsapatokat Felső-Magyarországra. Kassáról, Nigrellitől 

Löwenburghoz Szatmárra, hogy ami hadat nélkülözni tud, bocsássa Károlyi báró 

rendelkezésére. Károlyitól Szatmár, Szabolcs, Mármaros, Bereg és Ugocsa 

vármegyék nemességéhez, valamint a hajdúvárosokhoz, hogy június ötödikére 

Kórodon legyenek táborban. 

De indultak futárok eminnen, a kurucoktol is a vármegyékhez, felszólítván 

őket, hogy csatlakozzanak Rákóczi Ferenchez, Magyarország fejedelméhez. 

Volt, aki nem is válaszolt e felhívásra, volt, aki mocskolódással felelt. Mint 

például Csáky gróf, aki megtudván, hogy Montecuccoli visszatért Debrecenbe, 

odafutott, mert nagyobb biztonságban hitte magát a vasas németek, mint Károlyi 

báró védelme alatt. No meg azért is, mivel Debrecen messzebb esett a fölkelés 

színhelyétől. Oda kapta azután Pap Mihály levelét, amelyben ez állott: 

 

 

„Vettük nagyságod válaszlevelét a mocskos szavaival. Úgy vélem, Rákóczi 

Ferenc úr őkegyelmessége, Magyarország fejedelme nem ezt várta nagyságodtól. 

Hogy nem akarja országunk javát, azt bizonyítja nagyságod mocskos levele, 

melyet be fogok mutatni a Nagyságos Fejedelemnek – de tudom, hogy akkor 



hiába bújt meg Debrecenben, nem menti meg sem Montecuccoli, sem a 

hajdúváros! 

 

Pap Mihály 

Rákóczi Ferencnek, 

Magyarország Fejedelmének meghatalmazottja” 

 

 

S ment levél a szatmári nemesi rendekhez címezve is, Esze Tamástól. Abban 

meg effélék álltak: 

 

 

„Már előbb megküldtem kegyelmedék címére a Fejedelem Brezánból kelt 

kiáltványának egy példányát. Azt vártam, hogy ennek vétele után csatlakoznak 

felszabadító harcunkhoz, nem pedig azt, hogy a haza ügye és a Fejedelem esküdt 

ellenségeivé nyilvánítják magukat. Miért fegyverkeznek ellenünk? Tudom, nem 

másért, mint a szegénynép elnyomásáért. De óva intem kegyelmedéket: 

vigyázzanak, hogy mit cselekszenek! Mert úgy lehet, csakhamar keservesen meg 

fogják bánni; ha egyszer átalkelünk a Tiszán, magukra vessenek azért, ami 

következik! Még egyszer elrendelem, hogy fegyvereiket és lovaik egyharmadát 

bocsássák rendelkezésünkre, mivel azokra az országnak vagyon szüksége. 

Elfogott hírnökömet pedig tüstént engedjék szabadon, különben viszonttorlással 

élek. 

 

Tarpai Esze Tamás 

Rákóczi Ferenc Fejedelem 

őkegyelmességének ezereskapitánya” 

 

 

– Nicsak! – fortyant fel bőszen Károlyi báró, elolvasván e levelet. – Hogy 

megjött a csorvás parasztok hangja! S hogy megnőtt a szarvuk! Hanem majd 

letöröm én! 

De ment még egyéb levél is! 

Például Pálffy gróf országbírótól és főtábornoktól Bécsből, a zempléni 

főispánhoz, Barkóczy Ferenc grófhoz. S e levélben az egyik nemes gróf a 

másikat arra tanítja, miként legegyszerűbb egy fölkelést elfojtani. Csakis akként, 

hogy a vezérét tőrbe ejtik! Véleménye szerint tehát ugyanúgy tegyenek Esze 

Tamással, mint ahogyan öt év előtt Tokaji Ferenccel tették. Pénzért bizonnyal 

akadnak ilyesmire vállalkozó egyének. 

Barkóczy főispán átadta a nevezetes levelet Szentiványi Mihálynak, az 

alispánjának. Az meg továbbküldte a bölcs tanácsot kartársának, a beregi 



alispánnak, mivel ő maga nem tudott oly ügyes embert, aki Esze közelébe 

férkőzhetnék. Szerencsére Csicseri Orosz uramnak volt ilyen embere. Mégpedig 

éppen az, aki Tokaji Ferencet ejté tőrbe. Miért is nyilván megfelelő jártasságra 

tett már szert az ilyesfélében. 

Nyomban fel is hívatá magához Toportyánt, ki nehány nap előtt ott szorult 

Munkács városában, hol elfoglalta egy kurucnak ment ember elhagyott házát. 

– Kelmednek való feladat akadt, Pándor uram! – fogadta nyájasan a spiont. – 

Ímhol e levél, olvassa el! Annyi pénzt kaphat, amennyit csak akar. Azonfelül 

birtokot is a császártól, tán még valami rangos címet is!  

Toportyán elolvasta a levelet, majd bosszúsan felkiáltott: 

– Dehogy megyek! Tapodtat sem teszem ki a lábamat Munkácsról! Hogyisne, 

hogy szétszaggassanak a fölkelők! Hiszen a császáriaknak tett jószolgálataim 

folytán már túlontúl sokan ismernek… 

– Tán csak nem gyávult el kelmed? – adta a bátrat Csicseri Orosz uram. 

– Nem én, de az eszem sem vesztém el, hogy fejjel fussak a falnak! Egész 

Bereg tele van már kuruccal, körülkerítettek bennünket. Egyet mozdulok, s a 

kezükbe esem… 

– Hát nem kell a pénz, a birtok, a vagyon? 

– Mit érnék avval felspékelve? Tisztítsák meg tőlük elsőbben a vármegyét, 

akkor kimegyek… 

– Még tán bárói koronát is kapna őfelségétől! – kecsegtette az alispán. 

– Csak éppen fejem nem maradna, amire tehetném! 

– S úgy véli kelmed, hogy itten biztonságban vagyunk? Hátha Munkácsot is 

elfoglalják! 

– Kegyelmed is tudja, hogy álgyúk nélkül Munkács várát nem veheti be senki. 

– Ej, ej, hiszen én csak a javát akarom, bízvást elhiheti kelmed! 

– Magam sem a káromat! Épp ezért nem mozdulok ki innét, míg le nem verik 

a rebelliseket! Hiába is kecsegtet kegyelmed akár a Rákóczi egész 

hercegségével. Nem ettem csalmatokot! 

S méltatlankodva rohant el, bevágván maga mögött az ajtót. 

 

 

65. 

 

 

Az a két mezítlábas zsellér, ki háromnegyed esztendő előtt tanúja volt a 

tiszaújlaki sóház lerohanásának, már maga is ott vonult Esze Tamás talpasai 

között. Noménnál néztek éppen farkasszemet Károlyi banderiális csapatával. 

Pedig ha e május végi napon ott beszélgettek volna ismét, ahol háromnegyed 

éve, hasonlót látnak, de még különbet is. Mert a sótárat ezidőtt német katonaság 

védte, s úgy kellett azt megostromolni, akár holmi kisebb erődöt. Persze e 



mostani támadást nem Esze Tamás vezette; az ezereskapitány immáron 

magasabbról irányította a fölkelést. Hanem ama fiatalember, kit egykor ugyanő 

biztatott ugyanitten e szavakkal: 

– Vágjad, Miska, Eke Miska! 

Bizony, Eke Mihály kuruc káplár rohanta meg embereivel a kamara sóházát, 

utolsó szálig lekaszabolván a német őrséget. Elég kár, hogy a sótiszt urak már 

három nappal annak előtte Szatmárra menekültek, Löwenburg ezredes 

védőszárnyai alá. Másként maguk sem fogyasztottak volna több sót! 

S a következő nap, huszonötödikén a kuruc had Noménnál áttörte a Tisza-

vonalat. 

No, volt erre riadalom Nagykárolytól Kassáig, Zempléntől Bécsig. Az öreg 

Barkóczy főispán helyett Szentiványi uram, az alispánja küldött fölkelési 

parancsot Zemplén vármegye nemeseire. Válaszul, ördög tudja, honnét, tán a 

föld alól, ott is kurucok pattantak elő, s porig szétverték az alispán udvarházát. 

Mire Szentiványi Mihály hazatért hivatalából, ebéd helyett romlás, bor helyett 

por várta. Nem is verődött vajmi sok nemes össze a hirdetményre, alig valamivel 

több, mint ahány hal vagyon a nemes Zemplén vármegye címerében. 

Nigrelli főparancsnok sem maradt tétlen. Hanem ő ahelyett, hogy mások 

segítségére sietett volna, inkább másokat rendelt a maga segélyére: a késmárki és 

lőcsei várőrséget sürgősen Kassára vezénylette, amelynek kapuit nemcsak 

eltorlaszoltatta, hanem be is falaztatta. Igaz, azt is elrendelte, hogy a 

parancsnoksága alá tartozó valamennyi vár védműveit tüstént javítsák ki és 

erősítsék meg. 

A kassai császári vezérfőhadiszálláson kívül még két vezéri főhadiszállás 

körül zajlott a sors: Károlyi Sándorén Kórodon és Esze Tamásén Beregszászon. 

Ide, Beregszászra érkezett meg Moldovából a hírnök Szalontay György 

üzenetével, hogy rövidesen maga is jön a hat éve Moldovába szorult sárosi 

pórfölkelőkkel és számos Thököly-kurucokkal, ki utóbbiak ezereskapitányát, 

Szappanos Istvánt maga előtt küldi némely haddal. S harmadnap lihegve jött 

meg Majos István futára Polóniából a várva várt hírrel: a fejedelem megindult 

Brezánból – a magyar határra, a Vereckei-szoros felé. 

Égzengető örömrivalgás tört ki a hírre. A kurucoknak immáron nem volt 

maradásuk, mindannyian a fejedelem elébe akartak indulni. 

Az ezereskapitány alig tudott rendet teremteni a mámoros lelkendezők közt. 

Végre-valahára úgy rendelkezett, hogy a portyázókon kívüli had nagyobbik fele 

maradjon itt, és tartsa a Tisza-vonalat. Ezért akik Noménnál áttörtek, vonuljanak 

vissza a Tisza mögé, nehogy elvágják őket. Ő maga meg mintegy ezer fővel 

elindult Mármarosnak, hogy megtisztítsa az utat Szappanos István veterán 

kurucai előtt, s onnan folytassa útját a Vereckei-szorosig. 

Csakhogy a harmadik főhadiszálláson sem ültek tétlenül Károlyi Sándorék. A 

kitűzött határidőre ugyan a felparancsolt öt vármegyéből mindössze ötszázhúsz 



nemes érkezett a kórodi táborba, vagyis a java része megbújt odahaza, mert nem 

mert vagy nem tudott a kuruc hadon átlopakodni. Elég szégyen vala, hogy ez az 

ötszázhúszas létszám négy vármegyét képviselt: Szatmár vármegye címerén 

kívül Zemplén halait, Ugocsa rákját és Szabolcs vezér felhúzott tegzét lobogtatta 

fölöttük a tavaszi szél – Mármaros fenyői meg egyáltalán ott sem voltak. 

Helyettük azonban képzettebb hadakat kapott a buzgó szatmári főispán: két 

század gyalog muskétást Löwenburgtól és három századot a Montecuccoli 

dragonyosaiból. Ugyanakkor kapta a portyások kémjelentését is arról, hogy Esze 

Tamás hada Dolha környékén találkozik Szappanos Istvánékkal. A harcias 

főispán másnap hajnal előtt ezerkétszáz főnyi hadával átkelt a Tisza egy őrizetlen 

pontján, s erőltetett menetben megindult Dolha felé. 

 

 

66. 

 

 

Ó, micsoda öröm volt ez a találkozás! Egyik oldalt a moldovai 

számkivetésből megtérő öreg Thököly-kurucok, másik oldalt a Rákóczi 

újdonnőtt kuruc hada. Egyik oldalt a megőszült ezereskapitány, Szappanos 

István, a másikon az új ezereskapitány, Esze Tamás. A visszatérő öreg kurucok 

sírva-nevetve borultak a fiatalok nyakába. 

– Lám, nem győzhető le végképpen a magyar nép! – kiáltotta örömittasan 

Szappanos István. – Újfent s újfent talpra áll, mint ama reggeli Antaiosz, akit 

valahányszor földhöz teremtettek, nagyobb erőben ugrott föl. Hiába űzték ki 

Thökölyt, hiába verték le későbben Tokajit! Mindig jő újabb nemzedék, győzni 

vagy halni kész a szabadságért… 

S úgy borult Esze Tamás nyakába, hogy még csókot is cuppantott az orcájára 

jobbról s balról. 

Azután egy egészen fiatal legényre esett a pillantása, aki ott szorongott Esze 

Tamás mögött. 

– Ímhol már az unokáink is kardot kötnek oldalukra! – mutatta társainak. – 

Hát elveszhet az a nép, amely egyre új meg új fiakat szül a haza védelmére? Mi a 

neved, fiam? 

– Eke Mihály a nevem… 

– Derék! Hadd öleljem meg személyedben a kurucság legifjabb nemzedékét! 

– Dejszen van nálam fiatalabb is! – mutatott maga mögé Miska egy tizenkét 

év körüli fiúra, aki büszkén cepelte nyakában a dobot, s most tisztelgés gyanánt 

megpörgette rajta a dobverőit. 

– Hát te ki vagy? – kacagott fel Szappanos István. 

– Kolonellus uram szolgálatjára, ifjabb Kolompos Imre ezreddobos! 



Volt nagy éljenzés, nevetés, örvendezés. A hazai föld, a magyar levegő szinte 

megmámorítá a visszatérteket. Esze Tamás pihenőt rendelt el a Borsova völgyén 

fekvő Dolha községben, s lakomát meg áldomást az öreg kurucok tiszteletére. 

A sereg jókedvűen ütött tábort a hegyek ölelte kies völgyben. S került rögvest 

ökör a nyársra, bor a csutorákba: Dolha ruszin szegénynépe örömmel vendégelte 

meg a kuruc hadat. Majd maga is közéje vegyült, némelyikük legott fel is csapott 

kurucnak, éppen csak hazaszaladt kaszájáért vagy fütyköséért. Hiszen ugyanoly 

nyomorúságos jobbágysorban szenvedtek, mint a magyarok, s ugyanolyan 

indulatok fűltek bennük bévül, ha kívül másképp is szabták ingüket-mellényüket. 

Bizony elég tarka volt már a had. A gatyás parasztok és bocskoros nemesek 

között számosan voltak egyenruhások is: piros dolmányú huszárok, akik 

megszöktek az erőszakosan összetoborzott labanc ezredekből, kopott, kék 

egyenruhás Thököly-kurucok, akik Szappanos Istvánnal érkeztek. De még fehér 

uniformisos németek is akadtak köztük! Mert számos német, aki maga is 

szegényparaszt volt odahaza Ausztriában, megutálta immáron a magyar 

szegénység nyomorgatását, s elszökvén a császári hadseregből, melléje állott. – 

Ugyanúgy gyűlöljük a császárt és urainkat, mint ti, s a mieink is nehéz sorban 

élnek otthon – mondták. – Nem akarunk tovább a zsarnokok gonoszságának 

végrehajtói lenni. Hiszen jutnátok csak egyszer német földre, majd látnátok, 

mennyien állnának mellétek! 

Így talált egymásra a sok pórnép, mindjárt a fölkelés elején. S későbben? A 

magyarországi ukrán és szlovák népből jött a fejedelem hadának leghívebb 

serege. S jött hozzájuk a román is Erdélyből. Mert a szegénység csak egy 

ellenséget ismer: az elnyomóját. 

De ne siessünk előre! Ott örvend, mulatozik most Esze serege a szűk 

völgyben, Dolhán, e verőfényes, szép június eleji napon. Szabadok és boldogok 

végre, lerázták magukról a császár meg a földesurak kettős igáját, s mennek a 

bujdosó fejedelem elé, hogy az vezesse őket a további harcokra. Szívük 

csordultig tele örömmel és reménységgel, a szabad haza, a népszabadság, a 

független Magyarország reményével. S mintha a jókedvük nem férne meg a 

szívükben-bőrükben, táncra perdülnek, dalra gyújtanak, éneküktől csak úgy 

visszhangzik a völgyet ölelő hegység. 

Csak a tábor közepe csöndesebb. Itt pihen és pipázgat Esze Tamás, Szappanos 

István, Kiss Albert, Nagy Márton és Móricz István: a vezérek. 

– Hát a jövő héten megjő a fejedelem – mondá Esze Tamás –, akkor kezdődik 

majd igazában a küzdelem. 

– Csak hozzon magával elégséges idegen hadat – veti rá Kiss Albert. – Mert a 

mienk szedett-vedett, fegyelmetlen sereg. Meg pénzt is hozzon jó sokat! 

Zsoldra… 

Esze Tamás arca elsötétül e szavakra. De indulatát elnyomva, csak csöndes 

megvetéssel feleli: 



– Mindez jót tenne kétségkívül. De senki se várja azt, hogy az idegen hadak 

vívják ki helyettünk a magyar szabadságot. Azt magunknak kell kiharcolnunk. 

Az idegen legföllebb csak segíthet abban. A pénz pedig nem zsoldra kell 

legelsőbben! Hanem fegyverre és fölszerelésre. Mert íme, a seregünk 

nyolcadrészének vagyon csak puskája és tizedének lova. Saját egyenruhánk 

semmilyen sincs, a had háromnegyede rongyos, több mint a fele mezítlábas. 

Hogy állja meg a sarat az ilyen sereg a jól fegyverzett német és labanc 

ellenében? 

S mintha csak ezekre az aggodalmas szavakra adták volna meg a választ a 

következendők. 

Mert délután négy óra tájt egyszerre csak kemény sortűz dördült meg dél 

felől. 

És mielőtt a táborozók észbe kaptak volna, két német muskatéros század 

emelkedett föl fektéből, akárha a földből bújnék elő. Szuronyos puskáikat maguk 

elé tartva, rendezett sorokban indultak rohamra a tábor ellen. 

Bizony nem kellett a riadóhoz sem kürt, sem dob. A sortűz mindenkit 

kijózanított. 

– Hej! Rendre! Rajvonalba! – bődült fel rettenetes hangon Esze Tamás, és 

talpra ugorva éppen csak a csákányfokosát ragadhatta kezébe. 

Kiáltására szinte maguktól pattantak fel a földről a kaszák, kopják, fustélyok, 

s a talpra ugró tábor úgy, amint volt, összevisszaságban, de bátran fordult délnek, 

hogy állja a rohamot. Csak az első sor zuhant el golyótól és szuronytól, a 

második már neki a németnek iszonyú erővel. Nem volt rá idő külön gyalog- és 

lovasrendet állítani. Akinek lova volt, felpattant rá, ha volt ideje hozzá, akinek 

nem volt, az a saját lábán rontott az ellenségre. Legelöl maga Esze Tamás a 

fokosával. S lehettek golyói, szuronyai a németnek, úgy hullottak iszonyú 

csapásaitól, mint a legyek. Szappanos István sem volt oly öreg, hogy oda ne 

sújtott volna. Nagy Márton a németek századosának rohant fölemelt 

buzogányával, baljában a fejedelem egyik lobogója. De a német gyorsabb volt: 

rásütötte pisztolyát, s Nagy Márton, hős kuruc holtan bukott a földre. Két 

muskatéros mindjárt fel is kapta a kuruc zászlót zsákmányul. 

Látta ezt Eke Miska, s úgy megrántá lova. zabláját, hogy az a hátsó lábain 

fordult arrafelé. Majd szablyája villámként suhintott le a német századosra. Az 

annyit sem mondott, hogy „jaj” – legott odazuhant Nagy Márton mellé. Azután 

neki a muskatérosoknak. Egy csapás jobbra, egy balra, s a zászlót már vissza is 

ragadta. 

A rohamozó császári századok egyszeriben megtorpantak. 

– Most vágjad, csépeld a cudar németjét! – harsogott Esze Tamás biztatása. S 

nyomában a kurucság rázúdult a munkatérosokra. 

Hanem ekkor újabb sortűz dördült.  

Északról! A kurucok hátába! 



És nyomban utána a labanc urak hada, a vármegyék egyesített nemesi 

lovasbandériumai csaptak le vágtatva a mezítlábas seregre. Vijjogó harci 

kiáltásukat csak Esze Tamás öblös hangja bődülte túl: 

– A fele forduljon hátvédnek! – parancsolta hadának. 

S a rongyosok szekercéi, husángjai, visszára szegzett kaszái fogadták a lovas 

urakat. Csakhogy azoknak a kilőtt puskájukon kívül pisztolyaik is voltak, azokat 

sütötték a védekezőkre. 

Egy sor paraszt megint elhullott, de a mögöttük levők kaszái már csengve-

pengve csaptak össze a nemesek damaszkuszi és svécus kardjaival. 

Hanem ekkor maga a folyó indult meg, a Borsova.  

Mert azon át gázolt oldaltámadásra a Montecuccoli három vasas német 

százada.  

Esze Tamás elsápadt. 

Három oldalról kerítették körül a népét. Úgy látszott, nincs menekvés. 

Egy pillanatig gondolkozott csak. S ez egyetlen pillanat alatt órákra való 

gondolatok sora cikázott át a fején. 

Elsőbben az, hogy vitézi cselekedet lenne most helytállani utolsó szál emberig 

és utolsó leheletig. Hősies és dicsőséges vállalkozás lenne az, de bizony oktalan 

és balvégzetű. Mert kétségkívül a fölkelés bukását jelentené e virtuskodás! 

Mivelhogy a pusztulás hírére a többi kurucság riadtan szétrebbenne, a fejedelem 

pedig nem léphetné át a határt. Azonfelül a labancok és a németek iszonyatos 

viszonttorlása következnék ismét a pórnép ellen, akárcsak hat éve. 

Nem, ennek nem szabad megtörténnie! – ágaskodott a torkáig a dac. – A 

seregnek nem szabad megsemmisülnie, mert ez a sereg a fölkelés magva! Ebből 

kell kicsíráznia, kisarjadnia a szabadságharc nagy hadseregének, amely nagyobb 

legyen, mint amekkora a Dózsáé és Thökölyé volt. 

Márpedig itt a völgyben, háromfelől körülvéve, nincs menekvés. 

Hanem emitt a negyedik oldal! A hegység… 

– Föl a hegyre! – bömbölte, túlharsogva a csatazajt. – Föl a hegyre! 

A tisztek átvették a kiáltott parancsot. 

– Föl a hegyre! Föl a hegyre! – zúgott által a megszorongatott, vérző hadon. 

S a sereg csatázva, védekezve vonult vissza a hegyre, ahová az ellenség nem 

követte. 

Tudta, hogy miért nem! A nehezen járható ösvényeken oda lett volna a 

nyomasztó fölénye! 

Károlyi Sándor tehát megállást fúvatott kürtöseivel. 

S a harci zaj elültén a biztonságos háttérből feléje ügető Csáky István grófot 

kevély szavakkal fogadá: 

– Győztem! A fölkelésnek vége. Szétvertem a csorvás parasztfalkát. Rákóczi 

botos disznópásztorait és tolvajait… 

Csáky István gróf körülnézett, majd kétkedve vakarta meg a füle tövét: 



– Bizonyos ebben kegyelmed?… Mert én nem valami sok halottat és foglyot 

látok itten. Inkább úgy nézem, a java visszavonult… 

– Ördögöt vonult vissza! – fortyant fel Károlyi. – Szerteszóródott! Ez 

pediglen nagy különbség… 

– És nem verődnek össze megintlen? – aggodalmaskodott a gróf. 

– Ezek? – nevetett fel dölyfösen a győztes hadvezér. – Nem egyhamar! Úgy 

széjjelverém őket, hogy meg nem állnak az odvaikig e görények. Emitt jő az 

adjutánsom, mindjárt meghallja méltóságod a jelentést. 

Az adjutáns feszesen tisztelegve állt meg az urak előtt. 

– Méltóságodnak alázatosan jelentem, a rebellis had veszteségét… 

Megszámláltunk ötvenkét halottat, kezünkbe esett hat sebesült és tizenkét 

sértetlen fogoly, ebből három német katona… 

– S mennyi a magunk vesztesége? 

– Tizenöt halott és huszonnégy sebesült. Zsákmányoltunk két Rákóczi-

zászlót, hatvanöt lovat, hat kaszát, kilenc husángot és… 

– No, ezek a számok nemigen tanúsítják, hogy melyik a győztes és melyik a 

vesztes fél! – jegyezte meg ajkbiggyesztve Csáky gróf. – Úgy vélem, kegyelmed 

korán örült a győzelemnek. Ehelyett inkább üldöznie és megsemmisítenie kellett 

volna a rebellis sereget… 

– Hová beszél kegyelmed? – bosszankodott Károlyi. – Nem is üldözhetnők, 

úgy szétszórtam őket… 

– Attól tartok, hamarost összeverődnek. Majd meglátja kegyelmed… 

– Nem ért ehhez kegyelmed! Jól tudom, hogy mit csinálok. Esztendőkre 

elvettem a szutykosok kedvét mindenféle zenebonától… 

– Adja isten – mondta kétkedő hangon a gróf. 

De a báró már alig törődött vele. Ehelyett adjutánsához fordult: 

– Siessen kelmed előre, és gondoskodjék róla, hogy Szatmáron engem mint 

győztest, ágyúdörgés közepette fogadjanak. Intézkedjék azonközben arról is, 

hogy a mármarosi bandérium, amely elkésett e csatából, vegye majd üldözőbe a 

szertefutott gyülevészt. Részemről az is elég, hogy összezúztam azt, a morzsalék 

fölszedését reájuk hagyom. Ez a dolog könnyebbik fele… 

– És ha a mármarosiak nem vállalják? 

– Az már az ő dolguk! Kelmednek maga személyében most csak az 

ünnepélyes fogadtatásomra legyen gondja! Küldjön futárt Nagykárolyba is, hogy 

készítsenek mindent elő, mert odaérkeztem után legott Bécsbe indulok. 

Személyesen akarom jelenteni győzelmemet a császár Őfelségének és az 

udvarnak… 

…S a nemes báró valóban ágyúdörgés közepette vonult be Szatmárra, ahol 

Löwenburg grófnak büszkén jelenté diadalmát. Még beszédet is intézett a 

bandériumhoz, mielőtt otthonukba bocsátá a nemeseket. 



Megmentettük a császárt, hazánkat és magunkat! – szónokolta a 

nemesuraknak, akiknek amúgy is mindegy volt, mit mond, csak egy vala a 

fontos: hogy mihamarább kinyújtózhassanak nyoszolyáikon, s pipázva 

szundíthassanak a méhesben. 

Maga a báró korántsem hajlott így a restségre. Két nap és két éjszaka 

szerkesztette pompás győzelmi jelentését. Még holmi rézlapokat is csináltatott, 

azokba karcolta bele mutatós ábrákban, hogy miként sorakozott fel a pórsereg, 

miként állította fel a maga hadait, s miként folyt le a mindent eldöntő csodálatos 

csata. Hogy a kurucokat pihenésükben lepte meg, afelől mélyen hallgatott, mert 

e körülmény csak csökkenthette volna hadvezéri nagyságát. 

Persze, e rettentő nagy csata méreteihez csekélynek látszott az ötvenkét kuruc 

halott, amit az írnoka szerényen meg is jegyzett. 

– Ne is ötvenkettőt írj, fiam – felelte szemrebbenés nélkül Károlyi. – Hanem 

százötvenkettőt! Őfelsége nem fog kimenni a csatatérre utánaszámlálni. De még 

Nigrelli sem. Mert persze előbb őhozzá hajtatok Kassára, s csak onnét fel 

Bécsbe. Hanem… várj csak! Az a két kuruc lobogó is kevés ahhoz, hogy 

ünnepélyesen a felség lábai elé tegyem. Eredj csak fel a lovagterembe! Találsz az 

apám kacatjai között négy régi lobogót az ezerhatszázhetvenes kuruc fölkelésből. 

Hozzad le mingyárást, azokat is magammal viszem. Hat zászló mégiscsak 

nagyobb győzelemről tanúskodik, mint kettő… 

Ily körültekintő, nagy felkészülettel indult a császárvárosnak a vitézlő 

szatmári főispán. 

Ámde az oly nagyon kívánt kitüntetésből, sajna, mégsem lett semmi. 

Mert amíg a vitéz báró mellét döngetve és farkcsóválva ágált Leopold császár, 

József király, a császárné s az udvari tanács hatalmasságai előtt, Nigrelli 

főparancsnok bizalmas jelentése is megjött a további fejleményekről. Azok pedig 

korántsem igazolták a dicső hadvezér állításait! Olyannyira nem, hogy a nagy 

ágálása végül is köznevetségbe fulladt. 

 

 

67. 

 

 

A fölkelő nap a hegyekben találta a kuruc sereg zömét. Esze Tamás éppen 

parancsot adott az indulásra: 

– Föl a Vereckei-szoros felé, a fejedelem elébe! 

– S mi lesz a szétszóródott többiekkel? – kérdezte Móricz István. 

– Nincs reájuk gondom. Ha majdan idefelé tartunk a fejedelemmel, 

meglátjátok, hogy mindnyája visszatalál a sereghez. 

Ekkor Miska lépett az oldalához. 

– Tamás bátyó! Ezereskapitányom! 



– Szólj, Miska fiam! – fordult feléje a kuruc kolonellus. 

– Megígérte kend, hogy mielőtt a fejedelem elébe indulunk, elenged 

Munkácsra, ahol magamhoz veszem a Rákóczi-ládikát… 

– Állom is a szavamat. Te őrizted meg híven, tenmagad add is vissza a 

fejedelemnek! De hát nem félsz bemenni Munkácsra, Csicseri Orosz György 

markába? 

– Résen leszek, hogy elkerüljem a markát. 

– S ha felismernek? 

– Estidőn megyek, s nem a várba föl, hanem csak az alsóvárosba… 

– Tarkó Gedeonhoz? 

– Hozzá. 

– No meg… aki nála vagyon, ahhoz a lyánykához. Nem? – hunyorított 

ravaszkásan Esze Tamás. 

Miska fülig pirult. 

– Jól van, jól! – nevetett fel zengő hangján a parasztvezér, és súlyos 

tenyerével megveregette a pironkodó legény vállát. – Hanem ott ne feledkezz, 

hallod-é! El tudsz majdan érni harmadnapra Vereckére? 

– El én! 

– No, akkor iparkodj, édes fiam, és jól vigyázz magadra! Ne úgy, mint három 

hó előtt. A szablyádat pedig göngyöld be a ködmönödbe, nehogy a szemközt 

jövők kitalálják, mifajta vagy! 

– Úgy teszek, instálom. 

S a legény feszesen tisztelgett, azután egyetlen lendülettel fölvetette magát 

Ráró lova nyergébe. 

Átalporoszkált a hegyen, majd leereszkedvén róla, ismét hegynek ment: a 

Borló vonulatának. Messzire elkerülte a falvakat, mert csakugyan nem akart 

most labancba vagy németbe akadni. Nagyon vigyázta-óvta magát, hiszen 

elérkezett a nagy pillanat, hogy teljesítheti Bató Dani s a jándi kurucok 

végrendeletét: átadhatja a kincsesládikát annak, akit illet, a fejedelemnek. 

Nem kétséges immáron, hogy az valóban arra fordítja majd – minden egyéb 

vagyonával egyetemben –, amire Dani szánta: a kuruc sereg fölfegyverzésére. 

Ahogy a néptelen, vad ösvényeken poroszkált, egyre Dani hangja csendült a 

fülébe, mintha csak innét vagy amonnét szólna hozzá a kopácsokból, a 

pagonyokból; 

„Visszaadjuk második Rákóczi Ferencnek… ha egyszer mégis a magyar nép 

élére áll… és csakis azért, hogy fegyvert vásároljon rajt a kurucoknak…” 

Oly elevenen támadt föl emlékezetében az a holdfényes jándi éjszaka, mintha 

csak a minap múlt volna. Holott immáron hatodik esztendeje, hogy Zobor Nagy 

István udvarháza mögött, túl a sövényen, a nyírfák alatt kiásták a bronzládikát 

Toportyán gödréből. De Dani el nem halványuló emléke halhatatlanul élt a 



lelkében, s Miska tudta, hogy enmaga bármennyi évessé öregedhetik – amíg a 

szíve ver, abban örökké ő, Dani marad az okos, erős, „nagyfiú”. 

Egy fordulóban borókafenyők sora bukkant a szeme elé. S az meg a bodókői 

sziklabarlang előtti véres, iszonyatos képet idézte fel. Mivelhogy ugyanilyen 

törpe borókafenyvek voltak ott is, a barlanghoz vezető fennsík szélén, a csigaút 

vége fölött. 

Látta a fiúk golyóütötte mellét, s Dani gyomrán azonfelül a Zobor Nagy 

késdöfésének tátongó nyomát. S hallotta Göröncsér Máté utolsó szavait: 

„…Egyedül maradsz a kincsesládikával… Toportyánok tudják, hogy az csakis 

tenálad lehet… Hát most már nagyon vigyázz magadra meg a kincsre… hogy 

csak azért is fegyverré váljék, amikoris szükség leszen arra… ” 

– Igen, igen, úgy leszen! – felelte Miska majdhogy hangosan a szellőben 

súgó-búgó faleveleknek, melyek Dani és Máté szavát-hangját ismételték. – 

Tudjátok meg, szíves-édes barátaim, ti virulástokban elesett hősök: jön, jön a 

fejedelem, ki íme, kardot vont a magyar nép szabadságáért, és megesküdött a 

szegények vezére, Esze Tamás előtt, hogy éltét-holtát teszi fel a harcra. 

S e félhangon mormolt szavakra mintha lágyabban, selymesebben susogtak 

volna a cserjések, csalitosok levelei… 

Napszállatkor érte el Munkácsot. Zrínyi Ilona vára lila árnyékként meredt az 

alkonyati ég bíborló háttere előtt. Odafenn a várban a német őrség esteli 

kürtszava harsant. 

Megitatta Rárót a Latorca vizéből, azután süvegét szemére húzva a 

felvonóhídhoz került. 

– Halt! – kiáltott rá egy hang a homályból.  

A kapuban őrség állott. 

Miska az inge ujjából elővett egy pecsétes levelet, melyen címzett gyanánt 

Csicseri Orosz György neve állott. 

– Sürgős levelet hoztam a viceispán úr őkegyelmének Debrecenből, Csáky 

István grófúr őnagyságától – mondta nyugodt biztonsággal. 

– Ahá – felelte az őrség parancsnoka, egy veterán német káplár, s intett egyik 

emberének, hogy vezesse fel a hírnököt a várba, az alispán szállására. 

– Fölösleges a kíséret – legyintett Miska. – Egyedül is odatalálok, mert valaha 

itt laktam Munkácson… 

– Antul jobb megvan – bólintott az őrsparancsnok. – Úgyis vagymuk itt kevés 

silbakok a poszton… Tudni kend valami újság rebellisekről? 

– Azoktól már nyugodtan alhatnak kendtek. Károlyi báró szétverte az egész 

kuruc hadat Dolhánál. 

– Tausend Krucifix! Miképpen? 

– Négy vármegye nemesi bandériumával, a Montecuccoli dragonyosokkal 

meg a Tyrham-gyalogsággal… 

– Hejjahó! Bráv! Bráv! Akkor mi nyugodtan dormolni… 



– Nyugodtan alhatnak – felelte élesen Miska, de a mafla német nem vette 

észre szavának gúnyos, turpis csengését. 

Nehány perccel utóbb betoppant Tarkóékhoz. 

No, volt is ott öröm, ölelgetés! Úgy ugrottak a nyakába, hogy majd 

megfojtották, még fel is visongtak. De csak egyetlenegyet. Mert utána nyomban 

suttogóra fogták a hangjukat. 

A vén kuruc szavából hamarost kiderült, hogy miért: 

– A gazember Toportyán figyel bennünket! Az innen való szökésed óta. Azon 

az éjszakán vagy engem, vagy a lovadat, de valamelyikünket fölismerhette. Mert 

negyednapra ide költözött szemközt, a kurucnak ment Petrence Ábris házába, s 

onnan leskelődik át, hogy már nyugságunk sincsen. Fejemet teszem reá, hogy azt 

lesi, vajh visszatérsz-e ide. Bizony tán szerencséd most, hogy szürkületben jöttél! 

– Egyszer már ideát is volt! – kapta el a szót Ilonka. 

– Itt? 

– Igen – folytatta Tarkó. – Bejött, nem is köszönt, csak körülnézett. Azt 

mondom neki: „Nem istállóba jött kelmed!” De nem is hederített a szavamra. 

Csak erősen megnézett, és így kérdett: „Ismer kend egy Eke Miska nevű 

szegénylegényt?” Mondom erre: „Ez ugyan nem köszöntés, de azért nem 

ismerem.” Mire ekként felelt: „No, csak erőltesse meg kend az emlékezetét, 

öreg, mielőtt én meg nem erőltetem azt!” Avval elment. De mindennap odaül az 

ablakába, és óraszám fürkészi a házam táját, hogy hovatovább az árnyékszékre 

sem mehetünk a tudtán kívül… 

– Hm – vakarta meg a fejét Miska. – Pedig azt hittem, elalhatok itt egy békés 

éjszakát… 

– Arról tégy le, fiam, hogy reggelig maradj! – aggodalmaskodott az öreg. – 

Ha világosban mégy el, bizton vesztedet leled. Mert még ha e bitang nem is 

volna itt, az sem enyhítene sokat a veszélyen, hiszen a hajdúk valamelyike 

ugyancsak rád ismerhet az utcán! 

– Igaza van, bátyó! 

– Hanem hát vacsorázz meg békén, s azonközben mondd el, mi hír vagyon! 

Ilonka már térült-fordult, s nagy lábas vízben főtt zsurmókát tett Miska elé. 

– Már csak ilyesmivel élünk, édes fiam – restelkedett Tarkó. – Nagy ínségben 

vagyunk… 

– No, már nem sokáig, bátyó! – biztatta Miska, majd kanalazás közben 

minden újságát elmesélte. Péter, a kisebbik Kolompos fiú azalatt odakünn 

strázsált a ház előtt, nehogy a sötétben Toportyán vagy másvalaki az ablakhoz 

lopakodjék fülelni. 

Mikor azután végzett a szavaival, Miska fölemelkedett: 

– Most pedig ássuk ki, bátyó, a Rákóczi-ládikát, mert megyek a fejedelem 

elébe! 

Tarkó szerszámot fogott, és kiment a ház mögé. 



– Te csak maradj idebenn addig! – tolta vissza a legényt. 

Miska nem is kérette magát. Leült Ilonka mellé, és kezébe vette a kezét. A 

leány legott a vállára hajtotta homlokát. 

– Megint elmégy – sóhajtotta, és bánatosan felszipogott. 

– Elmegyek, igen – felelte csöndesen a legény. – Kiveszem részemet a 

magyar nép szabadságharcából, a fejedelem hadában, Esze Tamás oldalán. Mert 

azt akarom, hogy szabadok legyünk mindnyájan… te is… meg én is… együtt… 

S e szónál köhintésnyi szünetet tartott, mintha csak a torkát kellene 

köszörülnie. 

– Mert ha győzünk… a győzelem után… feleségül akarlak, kedves… kis 

Ilonkám… 

– Édes… édes, kedves Miskám! 

A szobában félhomály honolt, mert a kemencén haloványan pislogott a 

mécses. Bora néne a pitvarban matatott, Péter odakünn strázsált, az öreg kuruc a 

ház mögött éppen kiemelte a ládikát a földből. Így hát senki sem látott semmit – 

még maga Ilonka és Miska sem, mert hiszen behunyták a szemüket, amikor 

megcsókolták egymást. 

Csak arra rebbentek szét, hogy Tarkó benyitott: 

– Ímhol a ládika, Miska fiam. 

S akkor Miska kivette szablyáját a becsavart ködmönéből, s a ládikát 

göngyölte a helyére.  

A kardot pediglen felköté oldalára. 

– Van még némi dolgom itt a közelben – mondta nyugodtan, majdhogy 

könnyedén. – Miért is azt kérem, ne kísérjenek ki, hanem maradjanak idebenn 

mindnyájan. Csak Gedeon bátyó hozza vissza a Rárót az istállóból, s várakozzék 

véle a ház előtt, míg megtérek… 

– Mi dolgod itt a közelben? – firtatta Ilonka rosszat sejtve. 

De a legény válasz helyett csak magához vonta, és immár mindannyiuk szeme 

láttára nyíltan is megcsókolta. Majd e szavakkal fordult Tarkóékhoz: 

– Vigyázzanak a… mátkámra! 

Avval valamennyiüktől öleléssel búcsúzott, és kisurrant a házból, mialatt az 

öreg a ködmönbe csavart ládikával hátrafele tartott, az istállóhoz. 

Odakünn csöndesen illatozott a jázminleheletű júniusi éjszaka. Valahol ebek 

csaholtak, s a vártemplom tornya éppen elütötte a tízet. 

A szemközti ház utcai ablaka feketén sötétlett. Némi sövény is kerítette azt a 

házat, mely egyebekben kétakkora volt, mint a Tarkóé, mert Petrence Ábris 

elődei szabados darabontok gyanánt egykoron jobb módban éltek. A holdfény 

éppen kibukkant a fellegek mögül, s tejfehér sugarát elöntötte a földön. 

Miska belökte a sövénykaput, és az udvarra lépett. 

Sehol semmi nesz. Csak a ház mögül, az istálló felől hallatszott egy hirtelen 

horkanás. 



No, ahol a ló idehaza vagyon, ott aligha lehet a gazda messze – gondolta 

Miska, s a háznak indult. 

Nem is tévedett. A hátsó szoba ablaka világos volt, mégpedig erősen – 

legalább négy szál gyertya éghetett odabenn. 

Kinyitotta a pitvarajtót. 

Az ajtó nyikorgására egy rekedtes hang szólt ki a szobából:  

– Ki az?!…  

Toportyán hangja. 

Miska becsukta maga mögött a pitvarajtót, s a szoba fele tartott. Annak 

ajtajában, a gyertyák kivetődő fényében ekkor megjelent a spion hórihorgas 

alakja. 

– Én vagyok az! – felelte Miska. – Én, Eke Mihály, akit oly régen akar kezébe 

kaparintani Pándor uram… vagyis Pinkóczy Zsigmond… vagyis Toportyán 

spion, Tokaji Ferenc tőrbeejtője. Eljöttem végre, hogy számot vessünk 

egymással… 

Nem folytathatta szavát. 

Mert a gazember elámulása csak egyetlen szempillantásig tartott. A következő 

pillanatban, mint a tigris vetette magát a váratlan vendégre. 

Csakhogy egyenest Miska öklének, mely úgy találta állon, hogy belereccsent 

az állkapcsa.  

Toportyán megtántorodott. Majd hirtelen beugrott a szobába.  

Miska utána. 

Az asztalon pisztoly hevert. Azt kapta fel a gazfickó. 

De a legény fürgébb volt. Kirántotta szablyáját, s akkorát sújtott Toportyán 

csuklójára, hogy az elejtette a veszedelmes fegyvert. 

Helyette azonban mindkét kezével felragadott egy jókora széket, és Miskához 

vágta. 

A fiút oly erővel találta jobb vállán a repülő, nehéz bútordarab, hogy 

megtántorodott, és elejtette szablyáját. 

Arra a gazember rávetette magát, s a földre teperte. Majd fölébe kerekedve, 

öklével három rettentőt sújtott a fiú arcára, hogy a vére is kiserkent. A spion 

azután előrenyúlt baljával, és lerántott a falról egy ott függő kötelet. 

A kötél ugyan valóban lerepült a padlóra, csakhogy mégsem került Miskára. 

Mert amíg a rajta nehezedő gazember utánakapott, a hanyatt fekvő fiú térdei 

hátulról akkorát löktek rajta, hogy fejjel lódult a falnak. 

Miska egy ugrással talpon termett. 

Hanem a gazember is! 

S hogy Miska felkapta szablyáját a földről, Toportyán is – az ördög tudja, 

honnét – keze ügyébe kerítette a magáét. 

Csörrenve-csengve, szikrákat hányva csaptak össze a pengék.  

Egyszer.  



Kétszer. 

Harmadszorra a két ziháló test egymás közelébe kerül. Ekkor a spion szabad 

bal kezével tőrt rántott ki övéből. De mielőtt balját döfésre emelhette volna, 

Miska csuklón ragadta. Egy csavarintás, s a tőr is földre hullott. Arra a spion a 

fogaival kapott a legény keze felé. 

Miska visszaugrott. S az egymáshoz szorult, égnek meredő szablyák ismét 

vízszintbe kerültek. 

Toportyán fölemelte a magáét, s iszonyú sújtást irányzott ellenfele nyakának. 

Miska a maga szablyáját vízszinten hagyva, kinyújtott karral előreugrott. 

Egyszerre villant a két fegyver. Furcsa zaj szisszent, olyan, akár a vászon 

szakadása. 

Toportyán szablyája félúton elakadt a levegőben. Kis ideig ide-oda 

lengedezett, mint valami lassúdó inga. Utóbb tehetetlen a föld fele hajlott. 

Végül nagyot koppanva a padlóra hullt. 

Miska szablyája egyenesen, szilárdan fészkelt a gazember mellében. 

Hogy visszarántá onnan, a spion egy szempillantásig még talpon állt. Majd 

elszörnyedő tekintete a mennyezetnek fordult, mintha keresne valamit a 

mestergerendán. Tátogó száján egyetlen iszonyatos sóhaj hördült ki, azután 

élettelenül zuhant el a pádimentumon. 

Miska zihálva ült le a szófára, s az inge ujjával szárítgatta fel orcájáról a vért 

meg a verejtéket. Bizony jó ideig tartott, míg valamennyire kifújta magát, és 

elcsöndesült a szívverése. Végül is fölemelkedett, szablyáját megtörülvén a 

gazember dolmányán, hüvelyébe rejtette, lehullott süvegét fölvette a 

pádimentumról, és indulni akart. De tekintete ekkor az asztalra esett. S annak a 

közepén hevert a díszes bronzládika, a Rákóczi-kincsek külső burka. Hóna alá 

csapta, és kiment a házból. 

A túloldalt várakozó Tarkó Gedeon majd hanyatt esett meglepetésében, 

látván, hogy a fiú a spion szállása felől közelít. 

– Hát te?… – akart valamit kérdeni, de Miska már a közvetlen közelébe ért, s 

a holdfény éppen arcára sütött. 

Tarkó Gedeon öreg, tapasztalt kuruc szemének elég volt egyetlen pillantás. 

S már semmit sem kérdett. 

Csak odanyújtotta a kantárszárat, és megindult a vizesárok titkos átkelőhelye 

felé. 

Vagy tíz perccel későbben Miska ismét nyeregben ült. 

Eltávolodva a vártól, a legény ügetésre nógatta lovát. Majd vágtára. A derék 

Rárónak szinte meg sem kottyant, hogy teljes éjszaka helyett csak egyetlen órát 

pihent. Úgy nekiiramodott, mintha maga is tudta volna, hogy Rákóczi fejedelem 

elébe, a fölkelt nép dicső harcának elébe, a magyar szabadság elébe indulnak. 

Robogott, repült a holdfényes tájon, akár a mesebeli táltos. Vitte Eke Miska 

jobbágygyereket, bujdosó szegénylegényt és kuruc katonát, s annak iszákjában a 



Vöröstorony kincsét, hogy fegyver legyen abból a haza védelmére. Versenyt 

száguldott egy raj apró bárányfelhővel, amely ezüstösen csillogott-ragyogott a 

hold tejfehér sugarában. 

S ahogy Miska az égre tekintett, egy szempillantásig úgy káprázta a szeme, 

mintha az a raj felhőcske egy rajnyi ugyancsak vágtató lovas volna. Igen, vágtató 

lovasok, akik őt kísérik kincsvivő útján a fejedelem elébe. A jándi kurucok! 

És legelöl, ama legnagyobb és legfehérebb felhő, mintha… 

Igen, mintha maga Dani lenne. A „nagyfiú”… 

  



A REGÉNY TÖRTÉNELMI ADATAIT SZOLGÁLTATÓ 

FORRÁSMUNKÁK 

 

 

II. Rákóczi Ferenc önéletrajza. (Latinból: Doniján Elek. M. Tud. Akadémia, 

1876. ) 

II. Rákóczi Ferenc emlékiratai. (Franciából: Vas István. Szépirodalmi 

Könyvkiadó, 1951. ) 

Babócsay Izsák: Fata Tarczaliensia. (Kézirat. Országos Széchényi Könyvtár. ) 

Nagyajtai Cserei Mihály Históriája. (Újabb Nemzeti Könyvtár, év nélkül 

XIX. sz. ) 

Thaly Kálmán: A Bercsényi család története. (M. Tud. Akadémia, 1887. ) 

Acsády Ignác: A magyar jobbágyság története. (II. kiad., Faust, 1944. ) 

Mikszáth Kálmán: Magyarország lovagvárai regékben. (Révai testvérek, 

1890. ) 

Márki Sándor: II. Rákóczi Ferenc. (Magyar Történelmi Társulat, 1909. ) 

Asztalos Miklós: II. Rákóczi Ferenc élete és kora. (Dante, 1934. )  

Esze-Köpeczi: Esze Tamás. (Művelt Nép Könyvkiadó, 1951. )  

Esze Tamás: A tiszaháti felkelés. (A Történettudományi Intézet 

különlenyomata, 1952. ) 

  



TARTALOM 

 

 

Első fejezet 

A RÁKÓCZI-LÁDIKA 

Második fejezet 

A SZÖKÉS 

Harmadik fejezet 

A „JÁNDI KURUCOK” 

Negyedik fejezet 

A FELTÁMADT HALOTT 

Ötödik fejezet 

A MEGTORLÁS 

Forrásmunkák 

 

 

Tizenkét éven felülieknek 

 

 

ISBN 963 11 3671 X 

Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest 

Felelős kiadó: Sziládi János igazgató 

Dabasi Nyomda (83-1358), Budapest 1983 

Felelős vezető: Bálint Csaba igazgató 

Felelős szerkesztő: Majtényi Zoltán • 

Műszaki vezető: Haás Pál 

Képszerkesztő: Csejdy Virág 

Műszaki szerkesztő: Tóth Endre 

73 000 példány, terjedelem: 22, 8 (A/5) ív. IF 5010 

 

 

 


