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1. 
 

Végváriak világába, végvári idıkbe vezet ez a legen-
da. Olyan korba, amelyben minden a kardokon és a kop-
jákon dılt el, s élet vagy halál közt naponta kellett válasz-
tania férfiaknak, nıknek, ifjaknak és véneknek, városok-
nak és falvaknak, az egyes váraknak és az egész nemzet-
nek. Az ország egyik fele a szultán, másik fele a császár 
jogara alatt élt vagy inkább haldokolt. Mert ugyan miféle 
élete volt itt a magyarnak Mohács után? Országrésznyi 
területek váltak lakatlanná, városok, falvak tőntek el a 
föld színérıl. Különösen keserves lett a sorsa a hódoltsági 
nemeseknek. Azokat a török mind kiőzte; a jobbágyot, az 
iparost, a kereskedıt még csak megtőrte, mert dolgoztat-
ta, de aki kardjából élt, az vagy török hitre tért, vagy a 
királyi területre menekült, ott a végvárakba állt, és vitéz-
ségével próbált otthont, nevet és birtokot szerezni. Örö-
kös volt itt a háborúskodás békesség idején is. Hiszen 
hogy köthetnek békét az egymásra fenekedı farkasok? 
Hiába hoztak itt rendeletet, húztak meg határokat, mind-
két fél hol itt, hol ott próbálta kitolni a köveket, kiterjesz-
teni birtokló hatalmát. Jól írja Takáts Sándor krónikás 
hitelő könyvében, hogy a hódoltság korában a portyázást 
is mezei munkának hívták. Mihelyt kitavaszodott, a rétek 
zöldellni kezdtek, a portyázás nagyobb erıvel és elıbb 
megindult, mint a valóságos mezei munka. És ez így volt 
törvényszerő, mert nemegyszer ezeken a portyákon dılt 
el, hogy egy-egy falu kinek fáradozott. Ezért aztán hiába 



volt a papíron szerzett, nagy pecséttel fogadott békesség, 
csak nem szőnt a csatározás, a száguldás, a lesvetés, a 
várütés, az útállás… A végvári legények nem féltek a 
haláltól. Mindegyik bízott jó lovában, éles kardjában, 
töröktıl eltanult cselvetı ravaszságában, elszánt bátorsá-
gában, egri váriskolán szerzett bajvívó tudásában, s fıleg 
szerencséjében és hitében. Úgy ám: „Jó szerencse, semmi 
más!” – biztatta magát a kardjából élı szegény végvári. 
Ha legyızi portyán a törököt, övé a lova, a fegyvere, s ha 
élve fogja, még a személye is. Ha kiváltják, lesz néhány 
tallérja, mert a császár nem fizeti a zsoldot évek óta. Ru-
dolftól, Ferdinándtól a végváriak akár éhen is veszhettek, 
mint ahogy e szörnyő években meg is történt. „A szegény 
nemesség – írják 1550-ben – igen elbúsult; mert olyanok 
vannak bennök, hogy éhen is meghalnak, oly szegények 
vannak bennök. Sírnak az nyavalyások, de azért helyüket 
megállják!” Sokszor a nemesek lovukat is eladták, és a 
nyomorúság miatt közvitézek lettek. Ausztria fıurainak 
vadállatait jobban élelmezték, jobban gondozták, mint a 
végvári népet. A magyar gyalogos két forintot, a huszár 
hármat kapott. Ebbıl öltözködjék, fegyverkezzék, tartsa 
el önmagát, családját, s ha huszár, még a lovát is. Bezzeg 
a császári kürasszírnak havi tizenöt forint járt és teljes 
eltartás. Pedig a nehéz német lovas semmit sem ért a 
gyorsan száguldó és villámként lecsapó török ellen. A 
végvárakat mégis velük rakatta meg Rudolf császár. 

Ezért énekelte Rimay János: 
 

Kedvelt s böcsült véred lett csúfoltságossá, 
Szablyádnak bı zsoldja nagy olcsóságossá. 
Föld reménységére felnevelt úrfiak. 
Szemétre vettettek úgy, mint köz tyúkfiak 
Zsírokkal hízódnak az idegen fiak, 
Hozzád nem külömbek, mint az ördög fiak. 



 
Tél idején csendesek voltak a várak, a leshelyek, a látó-
hegyek. A hó mindent beborított: a tegnapi csaták nyo-
mait, az elföldelt barátok sírjait. A török nem bírta a telet, 
a magyar pedig a fegyverét egyengette, és várta a tavaszt, 
hogy zöldbe boruljon az erdı, mezı, cselt vethessenek a 
töröknek, s aztán a várudvaron nagy, borral ünnepelt 
kótyavetyén túladhassanak lovon, lószerszámon, török 
citeráson vagy a szép, török lányokon, kiket különösen a 
gazdag marhahajcsárok kedveltek. Mindennél kedvesebb 
és drágább zsákmány volt egy-egy török fıvitéz jó iramú 
lova. A fürge, gyors ló páratlan a rohamban, és életmentı 
vereség esetén a menekülésben. Hej, hány végvári álmo-
dott arról, hogy bátor társakkal egész Buda alá lopakodik, 
s füvelés idején meglesi a budai pasa nemes, híres méne-
sét, és elhajtja azt, ha kell, véres áldozat árán is. 

Ezrek örökítették meg nevüket a végvári portyákon, 
várvívásokon, lesvetéseken. A régi, keleti harcmodorban 
méltó küzdıfelei lettek a töröknek, míg Ausztria nehéz-
lovassága ezekben a fortélyos csatákban ritkán állta meg 
a sarat. Balassi Bálint sohasem felejtette el a jó egri isko-
lát, a bátor cselvetık magyar egyetemét. A végváriakkal 
élt és holt, az ı dicsıségüket énekelte: 

 
Az nagy széles mezı, 
az szép liget, erdı 
sétáló palotájuk. 
Az utaknak lese, 
kemény harcok helye 
tanuló oskolájok. 
Csatán való éhség, 
szomjúság, nagy hévség 
s fáradság mulatások. 

 



No de festegethetném még a hódoltság korát az ítéletna-
pig, ha nem a mesemondás lenne a feladatom. Igaz, ebbe 
a világba vezet történetem, de ha az elbeszélés alakjai 
nem kelnek életre, a krónikás is hiába beszél. Egyszóval: 
a tárgyra. 

 
 

2. 
 

Túl a valóságon, de még innen a mesén, Újvárra Pethı 
Mihályék házába fiút hozott az esztelen gólya, akit apja 
után Mihálynak kereszteltek. Egyesztendıs volt a kádár 
fia, amikor a várat és a városkát megostromolta a török. 
Nagy ellenállásra nem találtak. A katonaság fiatalja, nem 
bírván már a nyomorúságot, a kenyér és a bor örökös 
hiányát, aratásra széledt a meggyérült falvak férfiai he-
lyett, az idısebbek a mesteremberek konyhamaradékán 
éltek, a bástyákat csak azok strázsálták, akik még a háztól 
házig való kunyeráláshoz is fáradtak voltak már. 

Tudta ezt a török; hogy honnan? Minden korban és 
várban találtak árulókra, az aratáson elfogott legények 
nyelvét is megoldotta a ravasz és kegyetlen török kínzás 
vagy a kegyelem ígérete. Egyszóval mindent tudtak, ami 
az ostromhoz kellett, a nép és a vár helyzetérıl, a katonák 
hangulatáról, a falak, ırtornyok állapotáról. Nem kellett 
más Bekyr agának, mint néhány ágyú, néhány faltörı, 
ötven létra, négyszáz lovas szpáhi és hétszáz, a falakat, 
házakat ostromló puskás, lándzsás gyalogos. 

Gyors lovasai kicsalták a kapuırséget. A magyarok 
csatára és zsákmányra éhesen kicsaptak a vár alatti réten 
túl az erdısávig, ott aztán kettéosztott, tízszeres túlerı 
fala zárta be ıket. Többségük vitézül harcolva elesett, a 
maradék rabságba került. Akkor aztán lobogó szurokfák-
lyákat vetettek, lánggal égı hordókat gurítottak a várka-



puhoz, s amikor az már lánggal égett, hosszú gerendákkal 
bezúzták, és vad harci üvöltéssel bezúdult a lovasság. A. 
falaknak támasztott létrákon feltolakodtak „Allah! Al-
lah!” kiáltássál a gyalog katonák, és megkezdıdött a két 
napig tartó belsı harc és öldöklés. Egész Újvár harcolt, 
csak azok nem, akik a pincékbe bújtak, mert tudott volt, 
hogy a török ostrom után nem bántja már sem a polgárt, 
sem a parasztot, csak a nemest, csak a katonát. 

Pethı Mihályt és az asszonyát megölte a kontyos. A 
poronty nem is sírdogált, csak hallgatott, és megmaradt 
árván erre a véres, hadakozó világra. 

Délre a töröké lett Újvár. Bekyr aga megfúvatta a 
gyızelem trombitáit, megverette a rézdobokat, a fıtérre 
parancsolta vértıl, harctól megrészegült katonáit. Égtek a 
házak, a falak, de most már a törökök láttak az oltáshoz, 
most már az ı városuk, az ı birtokuk égett. Kinek volt 
ebben a pokolban gondja a másikra? Egész Újvárott 
egyetlen embernek, Balajti Gáspárnak, Pethıék egykori 
jó szomszédjának, a család barátjának. Feljött a pincéjé-
bıl, amelyben még egy forrásocska is fakadt, és belopa-
kodott a kert végébıl Pethıék házába. Megrendülten állt 
a két halott mellett, könnyek peregtek a szemébıl. Aztán 
a kis Miskára gondolt, azt kutatta, azt kereste. Vagy azt 
meg janicsárnak szánta a török, és elhurcolta? De nem! 
Ott találta a csöppséget a szerszobában, rámosolygott a 
ringó bölcsı fehér párnájáról. Mit sem tudott a világ ár-
vája szülei sorsáról, sem arról, hogy török is van a vilá-
gon, sem arról, hogy örömmel és bánattal, szerelemmel 
és próbákkal teli élet áll elıtte. Minden gyermek elölrıl 
kezdi a világot, mintha csak akkor és éppen az ı számára 
teremtették volna. 

Balajti Gáspár öreglegény volt már, azaz huszonhat 
éves, de még nıtlen. Mári néni, öreg rokona gondozta a 
házát. Mári néni folyvást unszolta Gáspárt, mire vár, 



hozzon már asszonyt a házhoz. No de milyen regényes is 
volt akkor a sors… Balajti Gáspár elıbb hozott gyerme-
ket, semmint asszonyt. Ez a vágyakozó, szerelmes lá-
nyokkal gyakran megesik, de férfiakkal soha. Sopánko-
dott is Mári néni, amikor egy takaróba csavart, sivalkodó 
kisfiúval állított be a rokon, méghozzá a jó szomszéd 
ismert és szeretett árvájával. 

Újvárott gyorsan helyreállt a rend. Mármint a török 
rend. Az egyik templomot elvették, ledöntötték a feszüle-
tet, Krisztus és a szentek képét részben lekaparták, rész-
ben a próféta zöld zászlajával borították. A szószéket is 
zöld selyembe burkolták, a padlókat süppedı szınyegek-
kel fedték. A kımőveseknek egy hét leforgása alatt a 
templom elé kutat kellett állítaniuk a lábmosáshoz. A 
török tiszta lábbal lépett Allah színe elé, és homlokával a 
földet érintve, hajlongva mormolta a Korán néhány szú-
ráját, kérve az istent, adjon neki egészséget, erıt a gyaur 
kutyák elleni harchoz, tegye ıt olyan ravasszá, mint a 
rókát, s oly rettenthetetlen bátorrá, mint a kóbor orosz-
lánt. 

Bekyr aga a nagy piacra parancsolta a város népét, és 
közhírre tétette, hogy mindenki békében folytassa mun-
káját. Biztosítja tulajdonukat és iparuk védelmét. Akik 
marhával kereskednek, fegyveres kíséretet kapnak a mar-
talócok ellen. Akik a várban vagy az utakon hírt visznek 
a végváriaknak, és azokkal szövetkeznek: halálnak halá-
lával vesznek. 

Balajti Gáspár nemsokára asszonyt hozott a házhoz. 
Hogy a kis Miskával való bajlódást vagy a nagy magá-
nyosságot sokallta-e meg, azt ki tudja, de oltár elé vezette 
a tizenkilenc éves Kalotai Sárát, céhtársának, Kalotai 
Sámuel csizmadiának már három éve eladósorba került 
erkölcsös leányát. Fanyalogva lépett az ifiasszony Balajti 
Gáspár házába. Ki hallott már olyat, hogy valaki készen 



kapjon egy kétéves kisfiút? Meg aztán ki hallott már 
olyat, hogy egy ilyen kicsiny és árva porontyot örökbe 
fogadjon egy legényember, ha nincs arra valami nagyon 
bensı és titkos oka? De Sára legyızte a lelkében megfo-
gant pletykákat, ismerte ı Gáspárt, ismerte azt a szánako-
zó jó szívét, tiszta, önzetlen, áldozatos jellemét. 

Sára asszonynak egy esztendıre kislánya született, 
akit Piroskára kereszteltek. A pötyögı kis Miska persze 
apjának nevezte Gáspár uramat és anyjának Sárát. Ennek 
hallatára melegebb lett valami Balajti szíve táján, s vala-
mi fagyosság terjengett Sára szíve körül, különösen mióta 
Piroska megszületett. A kis Miska boldogan fogadta a 
„testvérkéjét”, mint egy mennyei játékszert. S ahogy 
növekedtek, annál jobban óvta, védte és babusgatta az 
édes Piroskát. Mennyit játszották együtt a mőhely mö-
gött, az udvar végén, az almafák alatt, mennyit homokoz-
tak, talicskáztak, bújtak és futkároztak, s ha a kis Piros 
elesett, megütötte a térdecskéjét, Miska vele sírt, vele 
zokogott. Növekedve se vette észre, hogy az „anyja” 
Piroskának szultánkenyeret, törökmézet hoz, neki meg 
semmit. Nem figyelt fel erre, mert Piros mindenét megfe-
lezte vele, másrészt Gáspár bátyánk meg a fiúról nem 
feledkezett meg soha vásár napján. 

Annál több vita zajlott Balajti és a felesége között a 
tisztaszobában meg a mőhelyben. 

– Mit képzel? Maholnap ez a kölyök azt hiszi, hogy 
valóban a mi gyermekünk, és jogot formál majd iparko-
dásunk minden gyümölcsére? Mondja már meg neki, 
hogy árva, s hogy csak keresztényi kegyelembıl tartjuk 
és etetjük… 

– Minek mondanám meg? Még csak tízéves. Alig ér-
tené, csak tırt döfnék abba a jó kis szívébe. Meg aztán 
úgy örülnek egymásnak, Piroska is boldog, hogy testvére 
van. 



– Hát mikor akarja megmondani, uracskám? – faggat-
ta tovább a csökönyös asszony… 

– Majd ha tizennégy éves lesz. Addig én tanítgatom a 
mesterségre, aztán kecskeméti nagybátyámmal elintézem, 
hogy eltartás fejében fogadja inasának, és szabadítsa fel 
ıt, hadd legyen kenyere. 

– Hogy aztán visszajöjjön hozzánk? 
– Ha akar, visszajön. Ha nem is hozzánk, ide Újvárra. 

Ipara lesz már, kenyere lesz már, ki vehetné el tıle a szü-
lıvárosát? 

Nem kellett megvárniuk Balajtiéknak Pethı Miska ti-
zennegyedik évét. Élt a városban egy Kiprián nevő ör-
mény származású kádár, az a patakparton megállította 
egyszer Mihályt, és így szólt hozzá: 

– Jól megnyúltál, te fiú. Hány éves vagy? 
– Tizenhárom, Kiprián bácsi. 
– De örülne most apád, anyád, ha láthatna téged. 
– Örülnek azok így is… 
– Azok bizony nem, jó fiam, mert azok már rég nem 

élnek… 
– Az én szüleim? – hökkent meg Mihály, de úgy, 

hogy a szíve zakatolni kezdett… 
– A világ csudája, hogy neked ezt eddig senki meg 

nem mondta. Hiszen a te jó szüleidet Újvár bevételekor 
megölte a török. Egyéves poronty voltál, amikor az égı 
házból kimentett Balajti, és még legényemberként örökbe 
fogadott. 

– Miket beszél Kiprián bácsi, úgy érzem, mindjárt 
meghalok. 

– Azért meg ne halj. Hát nem éreztél soha különbsé-
get közted és Piroska között? Mindent megkaptál 
Balajtiéktól, amit a másik gyerek? 

– Bizony mindent. 
Dehogyis mondta volna most az idegen embernek, 



hogy bizony Sára anya egyszer-egyszer többet adott, 
szebbet szánt a kis Piroskának, de Miska ezt annak tudta 
be, hogy a kicsik, különösen a lányok mindig többet kap-
nak. Az apja meg olyan volt, mint az egyformán osztó, 
igazságos isten. 

Hogy miként jutott el a mőhelyig Mihály, azt maga 
sem tudta. Úgy érezte magát, mintha lába alól kiszaladt 
volna a föld, vagy mintha a csillagok magasságos, szép 
rendjébıl egy kiszakadt volna, és belehullt volna a végte-
len, üres feketeségbe. 

Majd kiszakadt szíve a helyébıl, mikor a mőhelybe 
lépett. A világos, meszelt helyiséget a bır erıs, nyers 
szaga töltötte be. Balajti Gáspár serényen talpalt egy 
csizmát. Feltekintett munkájából Miskára, aki szürke 
arccal nekitámaszkodott az ajtófélfának… 

– Mi van veled, Miskám? Ki bántott? 
– Kiprián bácsi! 
– Ugyan, az öreg kádár. Agyon is verem az örményt, 

csak nem emelt rád kezet… 
– Jobban megvert, mintha ütött volna! – felelte köny-

nyeivel küzdve a szép nyurga fiú. 
– S ugyan mivel? – kérdezte Balajti. 
– A szavával. De úgy a földhöz vert, hogy se nem 

élek, se nem halok. Azt mondta nékem, hogy kendtek 
nem az én szüleim, hogy én a családjuktól idegen vér 
vagyok. Hogy engem csak úgy megtőrtek, befogadtak 
keresztényi jóságból… Igaz ez, édesapám? – így mondta 
még Miska, mert így is érezte. 

Balajti Gáspárral is fordult egyet a világ. Hiszen ké-
szülıdött erre a vallomásra, de a szíve sugallatára egyre 
csak húzta-halasztotta. Mintha valami külsı csodára várt 
volna. No, most eljött az igazmondás órája. Ledobta a 
csizmát, a szíjat, és magához vonta a gyereket. Érezte, 
egész testében reszket a fiú. Elmondott neki mindent 



lassan, szelíden, óvatosan… 
– A szomszéd ház kertje végén van két sírhalom. 

Szedjél virágot a rétrıl, két nagy kerek csokrot, odame-
gyek veled, és letesszük azt édesapád, édesanyád besüp-
pedt hantjára. 

– De én azt akarom, hogy kend legyen az édesapám! 
– kiáltotta kétségbeesetten Miska. 

– Most már nem szabad elfelejtened a holtat. Neked 
két édesapát adott az Isten. Nyugodj meg ebben! – nyug-
tatgatta Balajti Gáspár. 

– De én csak kendet akarom! 
– Nem megy minden az akaratunk szerint. Vigasztal-

jon meg az, hogy apád leszek, mint eddig, gondviselıd 
leszek, mint eddig! Vagy tán panaszt tehetnél ellenem 
Isten vagy ember elıtt, hogy kivételeztem valaha is a te 
rovásodra. Hát nem egyformán osztottam nektek jó szó-
ból, játékból, törökmézbıl. Mikor emeltem rád kezet? 
Soha! Pedig Piros nemegyszer kikapott. 

– Azt mondja meg apám, szerethet-e valaki úgy, mint 
a fiát, aki nincs a vérébıl? 

– Már hogyne szerethetne. Itt a mi példánk, és itt az 
Úristené. Valamennyien az ı teremtményei vagyunk, de 
nem a vérébıl valók. Mi tartja fenn ezt a planétát és rajta 
a sokféle fajtát és népet, ha nem az ı végtelen és osztat-
lan szeretete? 

– Mindent megköszönök, ezerszer is, halálom napjá-
ig, de most már nem akarok továbbra is a kendék nyakán 
élni. Szegıdtessen el valahová messze idegenbe, hogy ne 
fájjon úgy a szívem, ne lássanak az emberek semmiféle 
változást miköztünk. Aztán, ha felszabadulok, és magam 
is csizmadia leszek, visszajövök ide a mőhelybe, hogy 
átvegyem a terhét… Meg aztán Piroskáért is, akivel egy a 
lelkem, egy a szívem… 

Balajti Gáspár mellére szorította a fiú fejét, és az erıs 



ölelésétıl lassulni kezdett Miska zakatoló szívverése is, 
– Jól van fiam, elszegıdtetlek Ördögh Kálmánhoz, a 

nagybátyámhoz, messzi Kecskemétre. Aztán, ha felsza-
badulsz, visszagyere hozzánk! Nem is a mőhelyemnek, a 
szívemnek van rád nagyon nagy szüksége… ölelj meg, 
édes fiam! Jó szorosan, mint kiskorodban. Így már jól 
van. Mennyi erı van már a karodban, mennyi érzés a 
lelkedben! Így öleljük egymást, amíg csak vagyunk, amíg 
csak élünk. 

 
 

3. 
 

Így került Pethı Miska Kecskemétre, Ördögh Kálmán-
hoz, a hallgatag, jólelkő, elözvegyült mesterhez, aki a fiút 
örömmel fogadta. Igaz, nem mutatta ki se az örömét, se a 
részvétét. 

Balajti Gáspár uram ajánlólevelet íratott a pappal, s 
abban mindent megírt Miska megszületésétıl a kényszerő 
és keserő búcsúig. Miskát még Sára asszony is megsirat-
ta, de senki sem sírt olyan elállíthatatlanul, mint a kis 
Piroska. Már hogy ı Miskát, az ı szeretı bátyját öt-hat 
évig ne láthassa, vele ne futkározhassak, hogy ne legyen 
erıs pártfogója a verekedı újvári fiúk között, az nem 
lehet, az nem lehet… Újvár gyereknépe búcsúzott Miská-
tól, sajnálta távozását, talán még az okát is tudta. Csak 
egy lélek nem tudott meg semmit, az édes Piroska. Annak 
csak tizenöt éves korában mondta meg az apja, hogy 
miért is kell Miskának a kecskeméti vilajetben a török 
szpáhik csizmaszárát szabni, s a szép török bulyáknak 
hegyes orrú szattyánbır papucsokat varrni. 

Abban a nagy magányosságban, amelyét Miska ott-
honának elvesztése fölött érzett, nem pótolhatott be min-
dent a munka, a bırök áztatása, pácolása, puhítása, a 



varrótők hegyezése, a varrás, a szegecselés. Maradt ott 
bıven helye az ábrándozásnak, a Piroska utáni vágyódás-
nak is. 

Igaz, hogy ez az érzése, mióta megtudta, hogy nem 
testvérek, az évek múltával s az ı növekedésével egész 
átváltozott, Ördögh Kálmán csendes háza üresnek tőnt 
neki. 

Lakott ott a szomszédságban egy deákember, aki lati-
nul is, törökül is tudott. Tudós volt a füvészkedésben, a 
virágok néma, illatozó, szép birodalmában. A kecskeméti 
aga parancsára és költségére csudás kertet varázsolt an-
nak terjedelmes, sárga palotája köré. Fitos Ádámnak hív-
ták ezt a mindentudó deákot, akit Miska jól ismert, mert 
nemegyszer foltozta a csizmáját. Egy napon aztán, ami-
kor a deák fizetni akart, Miska dadogva megszólalt: 

– Ne fizessen a foltért. Fitos úr! 
– Már miért ne fizetnék? 
– Azaz fizessen, de ne pénzzel – felelte Miska. 
– Hanem mivel? 
– Fizessen tudománnyal. Én vállalom esztendıkig, 

hogy ellátom jó csizmával, kegyelmed meg tanítson a 
tudományokra. Nem kívánom, hogy mindet átadja, csak 
annyit, amennyit az élet megkövetel. Tanítson meg írni és 
számolni, tanítson egy kissé latinul, törökül, csak annyira, 
hogy el ne adhassanak rajta… 

Fitos Ádám derék magyar ember volt. Nézte-nézte a 
választ izgatottan váró, nyílt arcú fiút, és hirtelen a kezét 
nyújtotta. 

– Jól van Miska öcsém, áll az alku. Csapj a tenye-
rembe! 

Ettıl a naptól kezdve új élet kezdıdött Miska számá-
ra. A tudás vágya egészen betöltötte. Mint a szivacs, úgy 
szívott magába mindent. Lassanként félnótásnak vélték, 
késıbb pedig hírét vitték ki a szılıkig. Úgy szólt a plety-



ka, hogy él Kecskeméten egy csizmadiaivadék, aki többet 
tud, mint a tisztelendı, ravaszabb, mint az aga, okosabb, 
mint a tanácsurak, és jobban tud törökül, mint maga a 
kádi. Ahogy Fitos Ádámot katedrára szólította a debrece-
ni híres iskola, maga helyett tolmácsként beajánlotta 
Pethı Miskát. Még búcsúzás elıtt elvitte ıt a nagy hatal-
mú agához. Az aga inas, harcedzett, nagy szakállú férfi 
volt, aki olyan mély hangon szólalt meg, mintha pincébıl 
jött volna fel a hangja. Harsogott is meg kongott is. 

– Ezt a legényt ajánlod magad helyett, te ostoba de-
ák?! – kiáltotta Fitosnak. 

Ettıl fogva Mihály azt hitte, hogy a nagyurak csak 
ordítani tudnak, de beszélni nem. 

– Ezt, vitéz aga. Az én tanítványom, tizenkilenc éves, 
csizmadia, de törekvı, okos, olvasott legény. Jövıre sza-
badul. 

– Jól tudod, hogy nekem a deák nemcsak tolmácsom, 
hanem tanácsadóm is. Az én deákomnak ne csak nyelve 
legyen, de esze is. 

– Tedd próbára – mondta Fitos Ádám az agának, de 
mikor ezt kimondta, már maga is féltette szegény Miskát. 
Hiszen járatlan még ebben a magasabb török világban, 
amelyben mindig csak arról van szó, hogy miként lehet a 
zsákmányt igazságosabban elosztani, valami elorzott, 
elrabolt tulajdon jövı gazdáját kijelölni, de úgy, hogy a 
döntés lehetıleg világos legyen, és hivatkozzék a Korán 
valamelyik szakaszára. Mert minden szabad volt, amit a 
Koránnal meg tudtak indokolni. 

– No, ide hallgass, te kis gyaur deák! – fordult az aga 
a figyelı Pethı Miskához. – Itt vár az ajtóm elıtt a kádi. 
Tudnod kell, hogy minálunk a nagy hatalmú szultán mit 
sem törıdik azzal, hogy mibıl él a kecskeméti kádi. Mi-
nálunk a kádi bírságpénzekbıl él. Mindenütt fényesen. 
Csak a miénk panaszkodik, hogy éhezik, nyomorog. 



Most a színem elé engedem. Kíváncsi vagyok az eszedre. 
Te kérdezd, és te felelj neki! 

Azzal az aga egy függı rézlapra ütött. A kongatás azt 
jelezte, hogy a kádi beléphet. Az apró emberke olyan 
volt, mint egy mesebeli manó. Hosszú szakálla az övéig 
ért. Az aga rákiáltott. 

– Felelj, kádi, a deákom minden kérdésére, de igazat 
mondj, mert a fejedet vétetem! 

Pethı Mihály nagyot sóhajtott, aztán elkezdte. 
– Mibıl élsz, kádi? 
– A kiszabott pénzbüntetésekbıl. 
– Aztán hol a baj? 
– Kecskeméten alig akad bírság alá tartozó bőn. 
– Mivel bünteted a házasságtörést? 
– Kétszáz oszporával és a bőnös asszony testének 

megcsonkításával. 
– Mivel büntetik ezt Makón vagy Budán? 
– Ó, az átkozott makói kádi csak száz oszporával, a 

budai pasa meg éppen semmivel. 
– Mennyivel bünteted a lókötést, az útonállást? 
– A lókötés száz oszpora és a bőnös jobb karjának le-

vágatása. 
– Mennyit szab ki erre a hódmezıvásárhelyi kádi? 
– Ó, az a kötélrevaló ötven oszporát, és még a bőnös 

karját is meghagyta. 
– Hát akkor itt a baj, kádi. Te túlzó és elrettentı bün-

tetéseiddel kiirtottad a bőnt. Légy engedékenyebb, olyan, 
mint a makóiak vagy a szıregiek, akkor ismét munkába 
állnak nálunk is a lókötık, a zsebesek, a vásári fosztoga-
tók. Te túl jól dolgoztál. Kiirtottad Kecskeméten a bőnö-
ket, s ezzel együtt odaveszett a bírság és a megélhetésed 
is. 

– No de mit tegyek? – kiáltott fel a kádi. 
– Tedd közhírré, hogy mennyire mérsékelted a bírsá-



gokat, s hogy megszüntetted a testi csonkításokat. Dobol-
tasd ki a fıtéren és a városszélen. Igazságosnak és jónak 
neveznek majd, pedig csak élni és enni akarsz. 

Az aga akkorát nevetett, hogy fújt, mint egy réztrom-
bita. A térdét csapkodta, és így kiáltott: 

– Kádi, tedd, amit a deák mondott, mert én beszéltem 
az ı ajkával. Te pedig. Fitos fiam, mehetsz Debrecenbe! 
Füvészkedj tovább, virágozzanak tudásod és türelmed 
rózsái. Van már utódod. Te meg új deák, minden ebéd 
után itt teremj, mert délelıtt alszom, éjszaka meg mula-
tok. Állj szolgálatomra, amikor csak hívlak! 

Így lett Pethı Mihály bejáratos az agához, és tudója 
sok mindennek, ami a törököt erıssé és gyengévé tette. 
Megismerte a Koránt és vak hitüket, amely minden hıs-



tettük forrása volt. Hitük szerint Allah trónusa elé, Mo-
hamed próféta lábaihoz kerültek, öröklét várta ıket, ame-
lyet képzeletük a legszebb hurikkal és a legillatozóbb 
rózsakertekkel gazdagított. A gyaur kutyák, akikbe görbe 
kardjukat belemártották, engedelmes szolgáik lettek a 
túlvilágon. 

Miskát sokszor elfogta az ellentmondás haragja. 
Ilyenkor az aga, mint egy jó atya, megfelelt kérdéseire, 
mert az volt a titkos vágya, hogy ezt az okos, vidám és 
bátor, egyenes ifjút Mohamed hitére térítse. Hiszen volt 
erre példa ezer is. Igaz, hogy ebbıl az ezerbıl legalább 
kilencszáz azokra a foglyokra jutott, akik a Jedikula ször-
nyő odúi helyett az „igaz” hitet választották. Mert az a 
magyar, aki török hitre tért, ujjaival a Koránt érintve fel-
esküdött a próféta zöld zászlajára, akár a legmagasabb 
udvari vagy katonai rangot is elnyerhette Boszporusz 
partján. 

De mi sem állt távolabb Pethı Miskától, mint a hite-
hagyás. Ahogy múltak az évek, és közeledett legénnyé 
avatásának iparos ünnepe, annál jobban vágyódott szülı-
városa, Balajtiék és mindenekfölött Piroska után. Az aga 
többször szólt hozzá atyaian: 

– Válassz, fiam, a háremem leánykái közül. Egy kivé-
telével tiéd lehet bármelyik. 

De Miska lehajtotta a fejét, és így szólt: 
– Nagy hatalmú, jóságos aga, nekem csak egy kell, de 

az Újvárott él, ahonnan jöttem. Övé minden érzésem, 
minden gondolatom. 

– Baj van veled fiam, nagy baj. Téged megitattak a 
szerelem mákonyával. Márpedig a szerelem rabság. Azt 
hiszed, hogy csak egy nıszemélytıl kaphatod meg mind-
azt a mézet, amit százezer megadhat. A szerelmes ember 
élete önkéntes rabság. Te a magad börtönıre lettél, nem 
kell eléd handzsáros ıröket állítani, foglyul ejtett téged 



szerelmi hőség. Attól pedig még Allah se oldoz fel; csak 
a csalódás, a nı hőtlen természetének megismerése. 

– Bolondok vagytok ti mind, szegény gyaurok – foly-
tatta az aga. – A szerelem meg a hőség bolondjai. Szép 
ruhába öltöztetitek, ékszerekkel kihívóvá teszitek az asz-
szonyt, hogy még jobban feltőnjön az idegen, éhes sze-
meknek. Mi lefátyolozzuk arcát, hogy rajtunk kívül senki 
se lássa drágakınél ragyogóbb szemét, bırének hamvas 
bársonyát. Ti szoros, testhezálló mellényeket varrattok 
számukra, mély kivágással, hadd keltsen mindenkiben 
kívánságokat; mi szerény és tág köpeny alá rejtjük a drá-
ga, kívánatos testet, csak elıttünk mutatkozzék simuló 
selymekben, rejtelmes fátylakban. Ti csizmát adtok a 
lábacskájára, hogy kopogásával minden legényt figyel-
meztessen; mi szattyánszandálkát vagy papucsot, hogy 
nesztelen legyen a lépte, amikor a szívünkbe lopódzik. Ti 
ablakokat vágtok a házak utcai oldalára, hogy az asszo-
nyotok kikönyökölhessen, és megbámulhassa a délceg 
legényeket; a mi ablakaink a virágos udvarra néznek, 
hogy csak minket meg a gyermekeinket lássa. Ti az asz-
szonyok foglyai vagytok, minálunk a nık a mi rabjaink. 
Hát ezt csak azért mondom el neked, hogy ne fájjon úgy 
a szíved ezért az újvári lányért, akirıl már annyi szépet és 
jót hordtál össze nekem, amennyi a világ összes asszo-
nyait együtt sem ékesíti. 

Így beszélt Mihálynak az aga, mert tudta, hogy köze-
ledik a legényszabadítás napja, Miska már majdnem el-
készült a remekével, amelyet munka közben meg-
megmutogatott második gazdájának. Az aga csak nézte a 
készülı csizmát, és így szólt: 

– Bolond vagy te, fiam! 
– Miért mondasz engem bolondnak, dicsı aga? 
– Udvaromban megtanultad, mégpedig játszva a 

kardforgatást, a lándzsavetést, s majdnem olyan jól lova-



golsz, mint a szpáhik kapitánya. Felesküdhetnél a Korán-
ra, és a szultán seregében fıember lehetnél. 

– Nem leszek én hőtlen sem a hitemhez, sem a ha-
zámhoz. 

– Akkor állj ki ellenünk, állj be az egriekhez, a vég-
váriakhoz, ott is nagyra viheted, bár nagyon fájna, ha 
éppen nekem kellene levágnom azt az okos fejedet. 

– Nem akarok én csatározni, vívni. Van minálunk egy 
jó mondás: a csizmadia maradjon a kaptafája mellett. 
Közétek nem lépek, a végváriaknál pedig mint nem ne-
mes, sokra nem vihetem. Nincs más hátra, mint a kaptafa. 

– No de itt van a tudományod. Az, hogy törökül és 
valamit még latinul is tudsz. Miért nem veszed hasznát? 

– Ezt a tudásomat csak a bécsi udvarnál hasznosíthat-
nám. Azok meg éppúgy nyúzzák a magyart, mint ti. Néha 
még jobban is. Meg aztán ehhez még több iskola és nagy 
bizalom kívántatik. Több iskolára nekem se pénzem, se 
módom, öreg vagyok én már az iskolapadhoz. A bizal-
mukat pedig meg nem szerezhetem. Hogy küldene engem 
Bécs bizalmas követségbe, engem, aki három évig szol-
gáltam a kecskeméti agát? 

– Szolgáltad te a népedet, engem csak segítettél. A 
három év alatt egyszer se fogtad te a török peres fél párt-
ját, mindig a magyart védted. 

– Ez igaz, de ha gyilkolt, soha! 
– Akkor nem. Amikor láttad, hogy elveszett az ügy, 

visszahúzódtál. A védhetıknek tartogattad a pártfogáso-
dat. 

– És ha mindezt láttad, miért nem kergettél el, tekin-
tetes aga? 

– Mert én is ezt tettem volna a te helyedben. Levon-
tam én a szavaidból a jogos pártosságot, aztán ítéltem én 
a Korán szerint, a próféta iránti köteles hőséggel. Most 
pedig arra felelj, mikor akarsz Újvárra menni? 



– Két hónap múltán, a nyár elején. 
– Megjutalmazlak majd szolgálataidért. Lovat vá-

laszthatsz a második istállómból, kardot a sarokból, ruhát 
a magaméból és húsz aranyat a kamrafiókomból. 

– Nagy hatalmú aga! Meg ne sértselek, de nem mehe-
tek be Újvárba, mint valami török. Az újvári ember gya-
nakvó. Megkérdezné, ugyan miért kaptam a töröktıl azt a 
szép pej lovat, miért kaptam a damaszkuszi kardot. És 
mit érek én a török kaftánnal? A húsz aranyat köszönettel 
elfogadom. Azon szerszámokat vehetek, mőhelyt nyitha-
tok, s nem mint koldus folyamodom Balajti Piroska hó-
fehér kezéért… 

– Hát fiam, Mihály, jól van. Legyen az akaratod sze-
rint. Mindig tudni akarom, hogy élsz, merre jársz. Kívá-
nom, hogy ne csalatkozz az újvári lányban, és hogy ma-
gyar hitedben se csalatkozzál… 

 
 

4. 
 
Az agánál csak egy ember sajnálta jobban Pethı Mis-

ka távozását, s ez a mestere, Ördögh Kálmán volt A szi-
kár, szótlan öregember átadta neki minden tudását, isme-
retét, s ha nagy tartózkodással is, minden szeretetét. Egy 
ilyen magányos élet arra aggatja érzéseit, akire tudja, de 
Ördögh Kálmán úgy érezte, hogy nem pazarolta azt hálát-
lanra vagy értéktelenre. Hiszen Miska mindent megtanult 
mesterségébıl, amit ı csak tudott. Nagy napja volt a céh-
beli vizsga. A céhek házának csizmával ékesített címeres 
termében az emelvényen hosszú, zöld posztóval fedett 
asztal mögött Kányádi Sámuel, a csizmadiák mestere 
mellett még négy szakmabeli híresség ült: Boros István, 
Dégi Kálmán, Tóth Péter és Talpasi Pál. Uramisten, hány 
csizmát, hány selymes topánkát varrt meg mintaszerően 



ez az öt mester? Megvárták, míg tíz legény érett a pró-
bákra, majd egymás után szólítgatta be ıket Hajagos 
Szabó Feri bácsi, a céh nagy bajszú, öreg szolgája. Biz-
tatta a hideg folyosón didergı legényeket, mert hiszen 
azok csak a félelemtıl vacogtak: megkapják-e a legény-
könyvet vagy sem? De Mihályban a félszbıl semmi sem 
volt. Amit valaki a vizsga, a próba elıtt meg nem tanult,- 
ott már meg nem tanulja. Aki meg tud, attól a tudását el 
nem vehetik még a céhmesterek sem. Öreg mestere a 
folyosón várta Mihály próbáját, hisz ez kettejük vizsgája 
volt. Mihály barátunk olyan vizsgát tett a céh elıtt, hogy 
ki nem fogytak a dicséretbıl. Remekbe készült csizmáját 
kézrıl kézre adták, mindenki megcsodálta, és követendı 
mintának nyilvánították. 

Amíg Pethı Miska idáig eljutott, ha nem is sőrőn, de 
néha-néha csak eljutott egy üzenet Kecskemétrıl 
Balajtiékhoz vagy Piroskától Mihálykához. Hiszen, ha 
akkor lett volna már fotográfus, többet tett volna minden 
levélnél, minden üzenetnél. Akkor Mihály megláthatta 
volna, hogy miként fejlıdik Piroska szépséges kislánnyá 
és még szebb, megkérni való kisasszonnyá. Ovális arcá-
ból, rózsás képébıl kiviláglott nefelejcskék szeme, tiszta, 
magas homlokát aranyszín szıke haj koronázta. Piroska 
pedig megláthatta volna, hogy egykori oltalmazó testvé-
re, játékos pajtása délceg férfivá érett. Egyenes alakján 
nem látszott meg, hogy hány nappalon és hány késı estén 
hajolt a kaptafa fölé. Ha nevetett, szívbıl tette, és min-
denkit magával ragadott a vidámsága. Hanem ha valaki 
szóba ereszkedett vele, alaposan meglepıdött. Hiszen ez 
a csizmadialegény többet tud a város ügyeirıl, mint egy 
tanácsbeli úr, az ország dolgairól pedig annál is többet. 
Ismerte a bécsi meg a zsitvatoroki béke passzusait és azt 
is, hogy a császár és a szultán hol és hányszor sértették 
meg azokat kicsapásokkal, várostromokkal, marhacsor-



dák elhajtásával, egymás rabjainak törvénytelen meg-
csonkításával… Úgy megtanult törökül, mintha anya-
nyelve lett volna. Nyíltszívő és nyíltszavú maradt, de 
magáévá tette és ismerte a török észjárást is, amely a 
bátor, vállalkozó kedvet az ellenség ismeretében ravasz 
észjárással és ügyes színlelni tudással egyesítette. 

Szoros fekete nadrág, fekete, zsinóros kabátka, jó, 
zsinóros ing és maga varrta kopogós csizma volt rajta, 
amikor elindult. A zsebében pedig húzott bırzacskóban 
húsz arany lapult. Jövendı életének, mőhelyének funda-
mentuma. 

Miska fájdalmas búcsút vett öreg mesterétıl. Meg-
ölelték egymást. Szegény Ördögh Kálmán szemét töröl-
gette, és így szólt Mihályhoz: 

– Édes fiam, itt maradhattál volna velem. Rád hagy-
tam volna a mőhelyt. Nısülhettél volna ide. 

– Kálmán bátyám! Megvallom, Újvárra húz a szívem. 
Senki kendnél jobban nem tudhatja, hogy éjjel-nappal 
csak Piroskára gondolok. Róla képzelıdöm, róla álmodo-
zom, pedig azt se tudom, hogy milyenné lett. 

– Hát akkor csak menj, fiam! A szív ellen védtelenek 
vagyunk. Kívánom, hogy boldog légy, és Balajtiék ne 
ellenezzék, Piroska pedig viszonozza, amit érzel. 

Megölelte egymást a mester és legénye, mint apa és 
fia. Mihály egy szekérre kapott, amely a piactérrıl indult 
szılıvel teli kosarakkal, dinnyékkel rakottan. 

Fájdalmas, sokszor gyötrelmes útja volt annak, aki 
magyar szívvel utazta át kocsin, lovon vagy gyalog a fél 
országot. 

1541-ben a két király csatározása miatt a szultáné lett 
Buda, 1552-ben elveszett Temesvár, Temesköz, Arad, 
Lippa, Karánsebes, a budai pasa meg elfoglalta Veszpré-
met, Drégelyt, Szécsényt, bevette Hollókı, Ság, Gyarmat 
és Buják várát. Százezer török elfoglalta Szolnokot. Ost-



romágyúival lövette Eger falait is, de azt Dobó István 
kétezer emberrel és a város polgáraival, asszonyaival 
megvédte, példát mutatva országnak-világnak, mire ké-
pes a hazához való hőség, a vitéz lélek, a gyızelembe 
vetett bizalom. 

Kasos szekereken, gyalog, néha lóháton tette meg 
Pethı Mihály gyötrelmes és vágyakkal teli útját Újvár 
közeléig. Gyötrelmes volt az útja, hiszen Budán is meg-
állt. Látta a budai pasa tornyos palotáját, az új dzsámik 
hagymakupoláit, a minaretek karcsú tornyait, a töröknek 
adózó iparos- és vásárosnépet, döglött kutyák és macskák 
tereken rothadó tetemeit, és az új, árkádos török 
hıfürdıket, de látta Visegrád nagy palotájának büszke 
omladékait is, amely még szaggatott, idıtıl, rombolástól 
széttört falaival is Mátyás és a magyar királyság régi 
dicsıségét hirdette. De a vágyak Újvár felé vonták, bár 
ezek a vágyak és remények is árnyakkal és szorongások-
kal voltak tele. Hiszen majd hét éve, hogy elhagyta Új-
várt. 

Milyen érzésekkel fogadja majd ıt Balajti uram, akit 
biztos megroppantottak már az évek. Milyennel Sára 
asszony, aki féltékenykedése miatt sohasem szerette ıt 
egész lelkével és, ami a legfıbb, milyennel fogadja ıt a 
drága, a kedves, a szépséges Piroska? És vajon szép-e 
még mindig? Hiszen azóta a csinos kis testvérkébıl je-
gyességre érett leányzó lett. 

Az- országúton bugyros, szekeres és sátorozó kalmá-
rokat kellett kerülgetnie Miskának. Jobb, ha átvág a föl-
deken, és a nagyerdın át veszi az útját. Így is tett. 

Ahogy a magas, kaszálatlan réten átgázolt a hívogató, 
virító pipacsok közt, madarak füttyével és könnyő remé-
nyekkel telt meg a szíve. De egy kérdés mégis tüskeként 
szúródott a szívébe. Hátha Piroska kívánatos voltát más is 
felfedezte? Nála derekabb, nála gazdagabb legény. Hisz ı 



csak most kezdi majd a harcát. A töröktıl kapott húsz 
aranyat csak apránként adhatja ki, hogy gyanút ne kelt-
sen. A húsz arany ellene szólna, hiába bizonygatná, hogy 
parányi befolyását csak népe javára használta a kecske-
méti aga szolgálatában. Ahogy így átgázolt a réten, belé-
pett az erdı sőrőjébe. Még néhány lépésre besütött az 
ágak közé a nap, még átderengett a fény, de aztán árnyas, 
hővös, sötét sátor borult fölé, a nagy fák összeérı ágainak 
hősítı sátora. Meg-megbotlott a korhadó, ágbogas gyöke-
rekben, elcsudálkozott a fák tövében termı hatalmas 
gombákon. Épp arra gondolt, hogy milyen csodás a ter-
mészet ereje, termékenysége, még az ember keze munká-
ja nélkül is virágokat és teremtményeket növeszt – ami-
kor egy erıs, harsány férfihang rivallt rá: 

– Megállj, legény! Megállj vagy véged! 
Mihály megállt a szóra, mert olyanok voltak akkor az 

idık, hogy ilyenkor a szót gyorsan követte a tett. A dús 
lombok közül nyolc magyar vitéz emelte rá kardját és 
puskáját… Távolabb egy napfényes tisztáson fénylı, jó 
lovak legelésztek. Hanem a legények – ahogy szemre 
vette ıket – már nem voltak ilyen fényesek. Nem egynek 
kopott, szakadt volt a kabátja, foltos a nadrágja, a csizmá-
juk meg olyan roggyant és megviselt, hogy legszíveseb-
ben egy fa alá telepedett volna, hogy megjavítsa a szegé-
nyekét, ha ide varázsolták volna Ördögh Kálmán jól fel-
szerelt kecskeméti mőhelyét. 

– No, ne félj öcsém! Homoródy Bálint hadnagy va-
gyok, a sellyei végvárból. Ezek meg itt vitézlı, verekedı 
bajtársaim! Hallottad-e már a nevemet? – kérdezte tıle 
büszkén a hadnagy, aki fejjel magasabb és jóval válla-
sabb volt a mi délceg Miskánknál. 

– Nem én, soha! – felelte nyugalommal Mihály. 
– Hát nem vagy idevaló? – kérdezte mosollyal 

Homoródy. 



– De, újvári vagyok én, ámbár hét éve elkerültem in-
nen ipart tanulni Kecskemétre. 

– No és ez a fényes csizma? Ez mustrának való? 
– Ez az én legényszabadító remekem. Hisz csizmadia 

lettem. 
– Ezt a mesterséget ugyan otthon is megtanulhattad 

volna. Minek mentél idegenbe? 
– Szomorú ez nagyon. Ne is kérdezze ezt. Ennek az 

okáról én amúgy se beszélek. 
– Hát ne szólj. Akkor ezt a csizmát ide se adhatod. 
– Hacsak erınek erejével el nem veszik tılem. 
– Azt pedig nem tesszük! – nevetett fel harsányan 

Homoródy Bálint. – Hát ilyen rossz híre van a végváriak-
nak? 

Mihály habozott, végül is kivágta: 
– Bizony rossz! Nem is annyira a török, mint a csá-

szár miatt. Hát kendtek is miért állnak lesen? Hogy 
zsákmányt szerezzenek a vásárosoktól, s aztán megosz-
tozzanak. Az egész ország tudja, hogy a császár kendtek-
kel semmit sem törıdik. Hogy se pénz, se posztó! Nem 
ád az kendteknek se zsoldot, se kenyeret. Hisz most is 
milyen vásott a csizmájuk. Legszívesebben megfoltoz-
nám valamennyit… 

Homoródy Bálint elkomorult. Nyílt, barna képe izzó 
haragtól piroslott. A szeme elborult, mert nemcsak a bá-
nat, hanem a tehetetlen indulat is szomorúvá teszi az 
embert. 

– Igáz, lyukas a csizmánk, kopott a mundérunk, folt 
hátán folt a nadrágunk. Igaz, hogy a császárnak legkisebb 
gondja a zsoldunk, s hogy két éve egy garast se láttunk 
tıle. Ha egy végvári legény kicsap, hogy megtorolja a 
kontyoson fogságba vetett bajtársát, és gyız a párharc-
ban; dicséret helyett megbírságolják, békeszegınek kiált-
ják. De mi nem Bécsre nézünk, hanem a töröktıl bitorolt, 



megalázott országra. Felesküdtünk a falak, a várak és a 
falvak védelmére. Volt, akinek télen keze-lába elfagyott, 
volt aki már éhen holt közülünk. Megfogjuk a kétkezi 
munkát is, aratunk, szántunk, hogy megszerezzük a ke-
nyérrevalót. Ki törıdik köztünk ısi, nemesi törzsével? Az 
én címeremben kiterjesztett szárnyú sas van arany csilla-
gokkal körös-körül, bizony inkább illenék oda most már a 
kapa és a kasza meg a sarló, de a fene bánja. Egy a fı 
most: az ország címere, az ország zászlaja. Az ékesked-
jék, az lobogjon… 

Pethı Mihály felindultan hallgatta a keserő, merész s 
forrón hivı szavakat. Mégis csak így felelt: 

– Bár igaza lenne, vitézlı hadnagy uram! De nem tu-
dom, hogy ıfelsége nem nagyobb ellensége-e a magyar-
nak, mint maga a török? Ahol ı uralkodik, ott a végvári-
aknak és a népnek semmi becsülete. Az éhes végvári 
népet a magyar vásárosokra hajtja, a marhahajcsároktól 
elszedi a marhát, az ırzıket levágatja. Városaiban adóval 
nyomorgatja az iparost, a kereskedıt. Termésünket elve-
szi, és még tizedet követel. Ha a jobb fınemes a maga 
bukszáját ki nem nyitja, már minden várunk török kézen 
lenne. Hát miféle úr az, aki az alattvalóit jobban 
meggyötri és kihasználja, mint maga az ellenség? 

– Sok az igazad, de túl sokat tudsz ahhoz, hogy csiz-
madialegény lennél, és magyar ember létedre túlságosan 
véded a törököt. Talán velük tartasz? 

– Velük, soha! Krisztus urunkra esküszöm, hogy szí-
vem, életem, vérem az országé, de éppen a népem sorsa 
miatt háborgok, amiatt tanultam, figyeltem meg mindent 
a kecskeméti aga mellett, akinek a tolmácsa voltam egy 
darabig. 

– Tolmácsa voltál? Még törökül is tudsz! – füttyentett 
egyet Homoródy Bálint. – Akkor még nagyobb hasznodat 
vehetjük. Állj be közénk öcsém, végvári legénynek. 



Csizmád van, katonamundért, ha szakadtat is, kaphatsz. 
Adunk neked török vértıl foltos görbe kardot, gyors járá-
sú lovat. A minap vágta le gazdáját egy török, de mi né-
ked adjuk. Járj rajta nagyobb szerencsével. 

– Nem, hadnagy uram! Nem tehetem. Újvárra húz a 
szívem. Odavár a párom. Hét éve nem láttam. Mőhelyt 
nyitok. Elbocsássátok, házat akarok alapítani… 

– Bolond vagy te, fiam! Nem alapíthatsz házat, amíg 
hazát nem alapítottál! – vágta Miska szemébe a hadnagy. 

– No, ha addig várunk, míg szabad lesz a magyar, s 
addig nem nısülünk, úgy gondolom, kivész a magyarság. 
A végváriak csak ritkítják a magyart, valakinek szaporí-
tania is kell! – hunyorított egyet vidáman Pethı Mihály. 

Erre a szóra Homoródy akkorát nevetett – és vele 
mind a legényei –, hogy visszhangzott tılük az erdı. 
Ettıl a nagy vidámságtól megenyhült Homoródy Bálint. 
Megveregette Miska vállát. 

– No, ha ennyire rabul ejtett a szerelem, menj Új-
várnak, és járj szerencsével. Kívánom, hogy a tőzhely 
mellett találd meg a boldogságot, a békédet, a gyerme-
kekben való örömödet, aminek mi örökre búcsút mond-
tunk; mert mi végleg eljegyeztük magunkat szegény or-
szágunkkal. De ha a sorsod úgy hozná, Sellye kapuja 
mindig nyitott elıtted. Itt negyedórányira patak folyik, az 
ha kanyarogva is, de Újvárnak tart. Kövesd a folyását, 
akkor elkerülöd az országutat, a vásárosok menetét… 
Úgy halljuk, budai török kalmárok is jönnek. Azokra 
lecsapunk, és lesz majd kótyavetye a sellyei piacon. No, 
itt a kezem. Isten vezéreljen, jó öcsém! 



5. 
 

Keserves gondokkal folytatta útját Pethı Mihály. Mert 
nem akkor végzıdik be egy disputa, amikor a végszót 
kimondják. Homoródy Bálint nem akármiket vetett a vita 
serpenyıjébe. Igaza volt a hadnagynak sok mindenben. 
Mihály is tudta, hogy kinıtt már a kaptafa mellıl. Jól 
vágtat, jól viaskodik, töröktudása meg egyenest megfi-
zethetetlen, hisz töröknek álcázva kikémlelhetne minden 
várat, minden palánkkal kerített erıdfélét. De hát mit 
ígért, mit üzent ı Piroskának? Hogy hazamegy érte. Meg 
lehet-e szegni ilyen ígéretet? Értelmetlenné tenni annyi 
várakozást? Nem, soha! 

Ámde, ahogy átvág az erdın, lassulnak a léptei. Az 
egyik érzése a vágy: vinné, röpítené Balajtiék szeretett, 
sárgára festett háza felé. Másik érzése a félelem. Meg-
megállítja minden második lépésnél. Szereti-e még ıt 
Balajti Piroska? Várja-e még? Megismeri-e még benne 
egykori játszótársát, tetszik-e majd neki a férfi, akinek 
már bajsza is van, ha még nem is tekintélyes. Amint így 
bensejében csatázik, csak úgy özönlik el mellette kétol-
dalt a vásárosnép. Miska levetette a csizmáját, azt is a 
hátára csapta, feltőrte a nadrágszárát, s úgy gázolt át a kis 
folyócskán, hogy a keskeny fahídon ne kelljen kerülget-
nie a sok vásárost. 

Úgy látszott, nagy vásár lesz az újvári. Bekyr aga 
fennhangon, dobszó kíséretében meghirdette, hogy ezer 
vitézével nyugalmat biztosít a vásárosnépnek, senki se 
féljen rajtaütéstıl, zsákmányolástól, egyetlen kereskedı-
nek, iparosnak sem jutnak dolgai a kótyavetyére. Min-
denki csak a helypénzzel és a vásári tizeddel tartozik. Ha 
a vásáron vevı és eladó között vita támad, a helyszínen 
tesz igazságot Juszuf, az igazságos kádi. Ilyen mézes és 
valódi ígéretekkel csábította öt megyébıl Újvárra Bekyr 



aga a bugyros, szekerezı és sátoros kalmárokat; magya-
rokat, törököket, németeket és örményeket. Sok száz 
szekér gördült be Újvár nagy és erısen megvasalt várka-
puján; szamarak, öszvérek, lovak árukkal rakottan halad-
tak el az ötszörösen megerısített kapuırség elıtt. 

Amint Mihály átgázolt a patakon, a hídról két török 
kereskedı kezdett gúnyolódni rajta: Mehmed és Murad. 
Szép, egyforma fekete lovon ült mind a kettı, kötıféken 
vonták maguk után drága terhet cipelı, széles hátú mál-
hás lovukat. Igen drága, értékes terhet hoztak az újvári 
piacra. Mehmed tört magyarsággal lekiáltott Mihálynak. 

– Hová, hová, te gyaur koldus? Hát a csizmád meny-
nyiért adod? Ez minden árud? 

Meglepetten hallották, hogy a gyalog legény törökül 
válaszol. 

– Nem eladó! Nem mindenki kereskedik! Meg aztán 
mire vagytok olyan nagyon büszkék, ti is csak egy lóhát-
ra való holmival jöttetek. 

– Az igaz – mordult rá Murad –, de mi csak igazhitő-
eknek árulunk; damaszkuszi kardot és drága szmirnai 
imaszınyeget a próféta szent nevével. Mi egy lóra való 
teherrel is gazdagabbak vagyunk, mint a fél vásár… 

– Látom, aligha olvastátok a Koránt. Abból megta-
nulhattátok volna, hogy a gazdagság esendı, és sohasem 
bizonyos, a szegénység állapota meg sohasem végleges. 
Allah kezében van minden, ı szabja ki valamennyiünk-
nek a világ javait! 

– Te oktalan gyaur kutya, te akarsz bennünket kiok-
tatni a Korán szúráira? 

– Mindig az oktat, aki tud, és az hallgasson, aki tudat-
lan! – felelte hányavetin Mihály, mert bosszantotta ıt a 
két hetvenkedı. Hanem azért alaposan szemügyre vette 
ıket. Úgy érezte, hogy ezzel a két öntelt fickóval még 
találkozni fog az élete útján. 



Mehmed és Murad társak, barátok és ellenségek vol-
tak a kereskedésben. Minden oszporáért készek arra, 
hogy egymás torkának essenek. Mehmed hórihorgas, 
szőkszavú és gonoszkodó. Murad köpcös, vérmes, igazi 
hörcsög és nagypofájú volt. Örök vitában és veszekedés-
ben éltek. Mindegyik ostobának és haszontalannak tartot-
ta a másikat, de összekötötte ıket a haszonvágy és képes-
ségeik különbözısége. Murad volt az ötletes, a tervezge-
tı, a képzelettel élı, Mehmed volt a kemény kivitelezı, a 
rideg, az okos, a számító. Muradban néha még megszólalt 
a szív, a szánalom, az árból való engedni akarás, de 
Mehmed ilyenkor rárivallt, keményen megrótta, és 
Murad pirulva, szégyenkezve visszavonult. De hogy is 
maradhatott volna Murad mindig könyörtelen, mikor egy 
sebhellyel teli szpáhinak csak öt oszpora hiányzott az 
áhított imaszınyeghez. Hát ezért az öt oszporáért ne bo-
rulhasson le ez a vitéz Allah nagysága elıtt. Mehmed 
azonban nem tőrt meg ennyi gyöngeséget. 

A nagy kapu elıtt török vámosok állítják meg a vásá-
rosokat, benéznek a zsákokba, a kosarakba, a jóisten tud-
ja csak, hogy mi után szimatolnak, mit keresnek. Annak, 
aki bort, pálinkát hoz a hordójában, a lelkére kötik, ne-
hogy igazhitőnek adja el a portékáját, mert nagy bajba 
kerül. A disznóhústól nem kellett megvédeni az oszmá-
nokat, de a bortól annál inkább. Sokszor – a békesség 
éveiben – együtt ittak a magyarokkal, méghozzá síppal, 
dobbal mulatozva, egymást ölelgetve, a táncokat egymás-
tól tanulva, a dalokat együtt énekelve. Nagy barátkozá-
sukban még köpenyt is cseréltek, úgyhogy a mulatozás 
végén Mohamed már nem, csakis Allah tudta volna kivá-
lasztani közülük született híveit. 

– Allah védjen meg attól, te gyaur kalmár, hogy a ré-
szegítı italodat igazhitőnek áruld! Akkor jaj neked! – így 
rivalltak a bormérıkre, s azok hiába mentegették magu-



kat, hogy az esztergomi vásáron egy csausz mellüknek 
szegzett karddal követelte tılük a bort… 

Hát, amint a vámırök elé ér a mi Pethı Miskánk, ép-
pen azt látja, hogy Mehmedet és Muradot faggatja az 
ırség kapitánya. 

– Kinek hoztátok ezeket a tökéletes kardokat? – kiál-
tott rájuk haragosan. 

– Csak tinektek, gyızhetetlen vitézek! Csak Allah hí-
veinek, a próféta harcosainak!… 

– Mivel bizonyítjátok ezt? Hiszen ti kereskedık olya-
nok vagytok, mint a sivatagi sakálok. Azok se nézik, 
hogy telhetetlen bendıjük kinek lesz a sírja. Ti is csak az 
aranyat nézitek! Hát nem tudjátok, hogy fegyvert senki 
sem árulhat a vásáron! 

– Tudjuk, tudjuk, Allah jó fia, vitéz szpáhi kapitány! 
Mi nem is a vásárra hoztuk a fénylı, éles kardokat, ha-
nem csakis nektek. Az imaszınyegeket leterítjük majd 
felvert sátrunk elé, – de azt is csak az igazhitőek veszik 
majd. A keresztény térdre ereszkedik a templom mezíte-
len kövére, nem kell annak Allah nevével ékesített, puha 
imaszınyeg… Hát a török katonának semmi öröme ne 
legyen egy ilyen nagy, kavargó vásárban? 

Miskát egy szóra tovább' engedték az ırök, ar vállára 
akasztott csizmáján, háncskosarában a fehér ingén, gatyá-
ján, kenyerén meg a szalonnáján kívül nem volt semmije. 
Vidáman odakiáltott a kétségbeesetten sopánkodó 
Mehmednek és Muradnak: 

– Ugye, barátaim, néha jobb a szegénység, mint a 
megrakott málhás ló! 

– Dögölj meg, gyaur kutya! Látod, vitéz uram, aka-
dékoskodásod miatt még az ebhitőek is gúnyolódnak 
rajtunk. No, itt van ez a drága tır, megér vagy ötven 
oszporát, és engedj tovább minket – mondták a kapuırség 
parancsnokának. 



– Miért nem beszéltetek mindjárt érthetıen? – felelte 
a magas kapitány, és a tır köves markolatát csodálva, 
továbbengedte Mehmedet és Muradot. 

 
 

Mire Mihály a fıtérre ért, már javában állt a vásár. Egy 
nagy sátorban bővészek, tőz- és kardnyelık, bilincstörık 
és kötéltáncosok, késdobálók és nagyevık bámultatták 
mutatványaikat. Fekete fátylas cigányasszony kártyát 
vetett. A nagy sátor szögletében két török síp szólt, dobot 
vert egy vak harcos, és valami citerafélét pengetett egy 
púpos fiú. A sátrak között nyílt tőzön, nyárson forgatták a 
birkákat, éles késekkel nyesték a faggyútól csöpögı hús-
darabokat. Amott mézeslepényt sütött egy öregasszony. 
A magyarok ámuldoztak a tőznyelın, a görögtőzön, ık 
csodálták legjobban a selymeket, a szattyántopánkákat, 
Kelet szınyegeit és a török édességeket: a mézédes, liszt-
ben meghengergetett szultánkenyeret, az édes szalmacuk-
rot, a mézben sütött dagadó fánkokat… 

A magyarok, legények és lányok csak csapatosan jár-
tak. Igaz, a török kidobolta, hogy minden vásárra igyek-
vınek biztosítják a tulajdonát és az életét, de ki tudja, 
meddig és mit ér a török fogadalma? 

Két szép magyar lányt iparoslegények raja vesz kö-
rül. Az egyikük ritka szıke szépség, patyolat fehérben, 
piros övvel a derekán, piros csizmácskában megállítja a 
baráti csapatot… Miska csak rábámul… Oly hevesen 
dobog a szíve… Csak nem Piroska? Szentem, lelkem, 
fénylı csillagom, te lennél ez a tündöklı szépség? Mon-
dom, a lány megáll egy parányi sátor elıtt. Pedig nem 
árulnak abban semmit, csak az igazságot. Egy feketébe 
öltözött legényke lantját pengetve rigmusokat énekel a 
magyarok sorsáról, a didergı, éhezı végváriakról, a min-
denektıl elárult és megtámadott, nyomorgó harcosokról. 



Mellette, a zsámolyán fekete föveg, abba hullnak a ma-
gyarok krajcárjai. A legényke oda se néz, hogy mi hull a 
kalpagba, hisz nem is magának győjti azt, hanem a baj-
társainak. Igaz, a török nem érti, de egy júdás mindenütt 
akadhat. Szépen, mély hangon énekelt a legény: 

 
Ó kedves nemzetem, hazám, édes felem! 
Kivel szerelmetes mind tavaszom s telem: 
Keseregj, sírj, kiálts Istenedhez velem. 
Nálad, hogy szeretlek, legyen e vers jelem. 

 
S ahogy a rigmusok egymást követték, annak a szép 

lánynak könnyes lett a szeme. Mintha a kéklı, tiszta tava-
szi égbolt váratlan elborult volna… 

Miskának hirtelen eszébe ötlött, hogy hiszen látta ı 
már ezt a legénykét. Ez állt ott az erdıben, Homoródy 
Bálint mögött, ez fogta a lova zabláját, amikor leszállt a 
nyeregbıl. De ez a szépséges leányzó? Legszívesebben 
odalépett volna hozzá, hogy megkérdezze. Ám a várako-
zás bátorítja, de egyben gyávává is teszi az embert. 

Nyomába szegıdött. Ott a sátorszögletben a kígyóbő-
völı kosarából felemelkedik a kígyó. Máshol a török 
láncszakító domború, fekete mellkasán kettépattan a leg-
vastagabb bilincs is. Jaj, hogy milyen édes azon a szép 
arcon a félelem, a rémület meg a csodálat. Olyan a lány 
arca, mint a tó tiszta, rezdületlen tükre, amelyen minden 
beledobott kavics táguló győrőket vet. De nemcsak a 
csodálat, a részvét érzése is ott tükrözıdött a karcsú, szı-
ke leány arcán, amikor a vásári forgatagban egy-egy bé-
na, vak vagy varral megvert koldus állította meg a járóke-
lıket. Siránkozó, könyörgı kiáltozásuk áthatolt a vásári 
alkudozásokon: „Adjatok, adjatok, amit Isten adott! Ad-
jatok, adjatok, Krisztus sebeiért!” Vagy a török szeren-
csétlenek imigyen sopánkodtak: „Allah nagy, Allah min-



denható! Allah megjutalmaz! Adjatok a vak Ibrahimnak, 
a béna Aziznak, Mohamed vitéz katonái voltunk. Adja-
tok, adjatok, Allah ezerszeresen visszafizeti néktek!” 

Egy díszes sátor elıtt különösen nagy a tömeg. A nép 
győrőt vont az öreg, szikkadt, töpörödött dervis köré, aki 
színes üveggömbbıl jósol, jövendıt mond. Három bár-
sony vánkoson ül a töpörödött alak. Gömbjére egy függı 
ámpolna vet különös fényt, de kell is ide lámpa, mert már 
bealkonyul. Murad és Mehmed állnak a dervis elıtt. 
Murad, mintha a kedvezı jóslatot megválthatná ezzel, a 
dervis tányérjába egy egész oszporát dobott. 

– No, morogj már, te vén tolvaj! – kiáltja Mehmed. A 
dervis felriad a durva hangra. Fekete madárszemét a 
gömbre függeszti, és így szól: 

– Lovon jöttetek, büszkén és gazdagon. 
– Ez igaz – mondta Murad –, de minket nem a múlt, 

hanem a jövı érdekel. 
– A jövıtök? Gyalog mentek tovább… 
– Miért, te kutya? – ordít Mehmed. 
– Látlak benneteket tömlöcben, gúzsban… 
– S mit látsz még, te utolsó vakondok? – kérdezi ko-

moran Murad. 
– Bosszútól hajtva hosszú útra mentek. Látlak benne-

teket erdıkben, hegyek közt, folyó hátán… 
– És siker koronázza ezt a hosszú utat? Te gyauroktól 

megfizetett gonosz, te sivatagi sakál! 
– Többet nem látok, többet nem mondhatok! A gömb 

elhomályosult, nem látok semmit. 
– És ezért fizessünk neked, te rühes kutya! – ordíto-

zik Murad. 
– Add meg a munkásnak az ı bérét, tanítja Moha-

med! De ha akarjátok, vegyétek vissza a pénzeteket, s 
akkor még az átkom is elkísér titeket. 

No, ennél se kell több a szıke leánynak, úgy nevet a 



barátnıjével, mintha mulatságon volna. Most ı áll a der-
vis elé, és így szól: 

– Nekem is jósolnál, Mohamed fia? 
A dervis rátekint a lányra. Mélyen ülı szemében nem 

villan fel sem érdeklıdés, sem kíváncsiság. 
– Mit látsz a gömbben, vén ember? – faggatja Piros-

ka. Pethı Mihály csak ott áll mögötte, s úgy hallgatja, 
mintha a maga sorsáról lenne szó. A dervis hosszan kö-
hög, majd tört magyarsággal, meg-megszakítva szavait 
így szól: 

– A szépséged elvakít valakit, akit te is szeretni fogsz, 
és elvakít valakit, akit győlölni fogsz. Ez a győlöletes 
idegen elragad, elrabol, de a kedvesed tőzön-vízen átkel 
majd érted, hogy kiszabadítson. 

– Hol találom meg a kedvesemet? Messzi van tılem? 
– kérdezte Piroska. 

– Nincs messze, egész a közeledben van. 
– És az ellenségem, az hol van? 
– Az lóháton közeleg… erre tart… 
– Veszedelmes dolgokat jósoltál, öreg, de azért itt az 

oszporád! – feleli Piroska, és a réztányérba veti adomá-
nyát. Egyszerre csak megszólal mögötte az a hetyke, szép 
legény, aki eddig is követte ıt. 

– No, most én következem. Mondd meg, igazhitő 
dervis, mi áll énelıttem. Elıre fizetek, jár ez néked, ha 
jót, ha rosszat mondasz! 

– Látlak téged, gyaur fiam, lóháton, karddal a kezed-
ben. Üldözöl valakit, míg mások téged őznek. Harcolsz, 
verekszel, ravaszkodsz, várra támadsz. 

– Hát a szerelem? 
– Közel vagy hozzá, de messzire ragadják. 
– Egyet mondj meg, boldog leszek-e, avagy boldogta-

lan? 
– Boldog leszel véle, de elıbb hét próbát kell megáll-



nod. 
– S mi lenne ez a hét próba? – faggatja a dervist Mi-

hály, s hallgatja a választ Piroska meg a barátnıje is. 
– Ki kell állnod a bátorság, az okosság, a bajtársias-

ság, a ravaszság, az emberség, a hőség és a kitartó szere-
lem próbáit. 

– No, ha ezt mind megállja, bizony megérdemli a 
boldogságot! – szólal meg csengı nevetéssel Mihály 
mellett a szép szıke lány. 

– Ha van kiért, akkor én még a poklok rozsdás kapuit 
is bedöntöm! 

– És mivel vívná ki mindezt? Talán azzal a ragyogó 
pár csizmával? – gúnyolódott a barátnı. 

– Hogy mivel, kiért és miért, azt én a dervis elıtt el 
nem mondom. Hanem elkísérném kisasszonykáimat a 
házukig, s ha meg nem vetnek, tiszteletemet is tenném a 
kedves szüléknél. 

S ahogy így évıdnek, beszélgetnek, s tolong körülöt-
tük a vásári nép, egyszerre csak trombita harsan, és egy 
lovas török mély hangon így kiált az elcsendesülı népre: 

– Utat, utat a gyızhetetlen Bekyr agának! 
– Utat, utat a próféta éles kardjának! 
A kiáltozásra, de még inkább a közelgı lódobogásra a 

sátrak köré húzódik a nép, csak Mihály és Piroska állnak 
még a tér szélén elfogódottan, születı érzésektıl felindul-
tan. Bekyr aga elıtt és mögött kivont karddal nyolc-nyolc 
török vitéz, mellette pedig Nászuf, a kapitánya nyargal. 

Bekyr meglátja Piroskát; szıke, idegen szépsége bi-
zonyosan tetszene Ibrahim pasának. Ezért kardjával a 
lány felé mutat, és így szól Nászufhoz: 

– Mielıtt letőnne a hold, ez a szép keresztény haja-
don a házamban legyen. Napkeltekor pedig már viszed is 
ajándékul az új budai pasának, Ibrahimnak, a gyızınek. 
Úgy legyen, ahogy mondtam, vagy a fejedet veszem. 



– Úgy lesz, uram, de akkor hadd küldjem egy lova-
somat a lány nyomába. Könnyebb lenne, ha itt elfoghat-
nám. 

– Megbolondultál Nászuf, itt a vásárban? Megállna a 
vásár, az alkudozás, a csere, akkor mibıl élnénk… 

– Igazad van, uram, nagy aga. Parancsot adok néhány 
katonámnak… 



6. 
 

Milyen furcsa játék is az élet. Amikor a legnagyobb bol-
dogsághoz közeledünk, talán épp akkor vagyunk a legin-
kább veszélyben. 

Piroska barátnıje érezte, hogy felesleges, és elkö-
szönt. Mihály pedig szabadon beszélhetett Piroskával. A 
lány szíve ilyenkor érzékenyebb és okosabb. Ahogy job-
ban szemügyre vette a szép, fekete legényt, tüzes pillan-
tásában felismerni vélte az egykori játszótársát, de vidám, 
kíváncsi természete próbára akarta tenni a hazatérıt. 
Ezért kérdést kérdésre halmozott. 

– Honnan jött, kegyelmed? 
– Kecskemétrıl. 
– Miért fityeg a hátán az a szép mázas csizma? 
– Ez az oklevelem, az én legényszabadító munkám. 
– Hát ezt biz' jól megcsinálta. Ha ezt meglátja bárki, 

nyomban felfogadja. 
– Hát te, szép lány, honnan értesz ennyire a csizmák-

hoz? 
– Onnan, hogy az édesapám is csizmadia! 
– Szabad a nevét tudakolnom? 
– Balajti Gáspárnak hívják, és… én vagyok a te kis 

Piroskád! 
– Piroskám, szentem! Piroskám, szépséges virágom! 

– kiáltotta Mihály, és magához szorította régen látott, 
régen vágyott szerelmét. Hogy meddig tartott az elsı 
csókjuk? Ki számolgatja ilyenkor az idıt? A szerelmesek 
úgy elmerülnek a boldogság árjában, hogy ilyenkor el-
vész minden mérték, minden meggondolás. Az érzések 
hullámai magányos, virágzó szigetre sodorják ıket, ame-
lyen még a szél se rezdül. 

Már a bástyák közelében jártak, amikor valamennyire 
szóhoz is jutottak. Hogy mint teltek az évek? Mihály csak 



mesélt, mesélt: tanítójáról, Fitos úrról meg jó öreg meste-
rérıl, Ördögh Kálmánról, aztán a kecskeméti agáról, a 
tolmácsolás buktatóiról, vándorútjáról, húsz aranyáról, 
Homoródy Bálint hívásáról és végül errıl a boldog vásár-
ról, melyben az elsı percben gyanút fogott Piroska látá-
sakor, de oly gyönyörőnek találta, hogy nem mert hinni a 
szemének. 

Aztán Piroska története következett. Egy kevés isko-
la, mert írás-olvasásnál többet tisztességes polgárleány 
nem is tudhat. Ennél több már ördögi kísértés. De még 
ennyibe is csak a nagy gonddal nevelt lányok részesültek, 
és nem is az iskolafalak között, hanem csak fogadott 
deákkal. Akkoriban az írás és olvasás még csak a nagy-
urak, a polgármesterek és a céhek urainak tudománya 
volt. Az apja fıleg ezért taníttatta a betőkre, hogy Mi-
hálynak írni tudjon. Otthon? Hogy otthon mi van? Kicsit 
meghajlott már az apja a sok munkától, gondtól. A há-
zukhoz egy nyári konyhát tapasztottak. Az anyja az más-
ról se duruzsol neki, csak a férjhezmenésrıl. 

– Hát én, én nem számítok neki? 
– Bizony nem. Kiszámította, hogy tíz év is eltelhet, 

míg mőhelyed lesz… Vılegényt keres nekem hetedhét 
határban. Most is vendégségbe hívta Ungnád Lırincet, a 
gazdag sváb molnárt. Hiába mondtam neki, hogy koros 
az hozzám, több, mint negyvenéves. Mire azt felelte: 
„Annál gyorsabban örökölsz majd tıle!” „És az én Mihá-
lyom és a szerelem?” – kérdeztem tıle. Azt felelte: „Mi-
hály már rég másra gondol. Ha a legény legény lesz, nem 
vár egy napot sem, megy a vére után. Ki tudja, Kecske-
méten hányadik leánynál, hányadik menyecskénél tart?” 

– Erre mit feleltél? 
– Sírtam, és a leveleidet, a fogadkozásaidat mutogat-

tam neki. Igaz, kétségeim is támadtak néha, de a leveleid 
újbóli olvasásával elcsitítottam azokat. És csak vártalak, 



vártalak! 
Ismét csókokkal pecsételték meg egymás iránti érzé-

seiket, bizalmukat, reményeiket. 
– Most már mennem kell. Le kell ráznom az utolsó 

kérımet, Ungnád Lırincet. Te pedig szállj meg a Fekete 
Sasban, szedd rendbe a ruhádat, keféld le róla a hosszú út 
porát, és a csizmát se lógasd a válladon, mint valami 
vándorlegény. Aztán mondd el, mit tervezel, mutasd meg 
anyámnak a húsz aranyat. Apám bezzeg pénz nélkül is 
társául fogadna. Úgy szeret téged, mint az édes fiát. Töb-
bet beszélt rólad, mint rólam. Bánthatta a lelkét, hogy 
elengedett tılünk. No, ha meglát, büszke lesz rád, mint a 
saját fiára. Lehet is! S igaz, amit írtál, hogy törökül is 
meg deákul is tudsz? Hát ilyen csizmadiája sem volt még 
Újvárnak! Beszélj majd deákul anyám elıtt is. 

– Nem beszélek én elıtte csak magyarul. Ha így, 
ahogy vagyok, nem tetszem neki, maradjon magának. 
Apád a pártomon lesz, s az nekem épp elég. İ meg majd 
csak hozzánk kedvesedik, fıleg ha unokát adunk neki. 

– Igazad van, Mihály, jól beszélsz. No de én már itt-
hon is vagyok. Adj még egy csókot itt az almafa alatt. A 
kerítéstıl úgyse lát ide senki. 

Piroska nyitotta a kerti ajtót, és futott a ház felé, de 
még hátra-hátranézett, és vidáman, boldogan integetett. 
Mihály még hosszan nézte a kertet, amelynek füvében 
annyiszor meghempergette az akkor még testvérének hitt 
aranyos Piroskát, az almafát, amelynek vastag ágairól 
ledobta neki a legszebb gyümölcsöt, amott a rozzant pa-
dot, amelyen annyit mesélgetett a kishúgának, és a tiszta-
szoba ablakait, amelyekbıl most olajlámpás fénye világí-
tott, mivel hogy vendéget fogadtak benne. 

Vendéget? 
Ungnád Lırincet, a gazdag molnárt. 
Ahogy Piroska benyitott az ajtón, az anyja nyakába 



esett, és így kiáltott fel boldogságának egész hevével: 
– Édesanyám! Drága édesanyám, olyan boldog va-

gyok! 
– Lehetsz is! Olyan kérıd akadt, mint Ungnád Lı-

rinc, s te még megvárakoztatod. Hol voltál idáig? Vásá-
rozol, mint az utcakölykök? Gyere, gyere csak! Itt van, 
erre a tisztaszobában… Gyere már! 

– Édesanyám, én Ungnád Lırinchez be nem megyek! 
Én vele nyájaskodni nem tudok, és nem is akarok. Az én 
boldogságomnak nagy oka van. Küldje el Ungnád mes-
tert, s ha kíváncsi az érzéseimre, jöjjön fel az én kama-
rámba. 

Azzal Piroska a boldogság zavarával felfutott a re-
csegı falépcsın. 

 
 

Miután Sára asszony hosszan, körülményesen megma-
gyarázta, hogy az ı kedves Piroskája most rosszul érzi 
magát, és le kellett feküdnie, Ungnád Lırinc felegyene-
sedett, és sértett büszkeségében így szólt: 

– Kedves nénémasszony! Nem elıször próbálom én 
kedves leányának érzéseimet kifejezni. A szép Piroská-
nak sohasem volt erre érkezése. Értem én, tudom én, mi 
itt a baj. Vén legény vagyok én hozzá, meg aztán nem is 
kedvel. Köszönöm az eddigi jóltartást, a szíves vendéglá-
tást, de többször nem élek vele. Ott kereskedem majd, 
ahol számba vesznek. Isten áldja a tisztes házat! 

Azzal vette a kalpagját, és indult kifelé! Sára asszony 
a kezét tördelte, magyarázott, sopánkodott, míg Ungnád 
Lırinc kilépett a kapun. 

Bárcsak ne tette volna! Ha a lánya után megy, nagy, 
éktelen sikoltozásával talán még segíthetett volna Piros-
kán. 

De mit beszélek?! Sírás, kiáltás itt kevés lett volna. A 



félemeleti kis kamra nyitott ablakán két török mászott be! 
Lajtorját vetettek a kitámasztó vasra. Hangtalanul léptek 
a gazdátlan szobába. Felemelt tırrel, kendıvel álltak a 
bordó függöny mögött. Ó, Allah, Allah, most segíts, hogy 
hibátlanul teljesítsük az aga parancsát! – gondolták. 

Piroska keserőségében levetette magát az ágyra, csak 
úgy ruhástul, ahogy jött. A két török mellé ugrott, s még 
mielıtt Piroska sikolthatott volna, az egyik kendıvel 
tömte be a száját, a másik kezét-lábát összekötözte, s úgy 
adták le, mint egy málhát, az ablak alatt várakozó szpáhi-
nak. Az a nyergébe kapta, és vágtába kezdett. A két má-
sik is lóra ereszkedett az ablakpárkányról, és utána nyar-
galt. 

Sára asszony pedig csak most húzta fel elnehezült 
testét a lépcsı korlátjába fogódzkodva. No, most meg-
kapja a magáét az a lány! – forrt benne a méreg. Mirıl 
fecsegett, miféle boldog hírrıl? Így előzni a gazdag mol-
nárt! No, most megkapja! Nagy lány, nagy lány, de ı úgy 
elveri, hogy még az orra vére is elered. 

Már az ajtó elıtt ordítozni kezdett, hogy a nagy ve-
résre felhangolja magát. 

– Te hálátlan! Majd adok én neked boldogságot! Ki-
vel szőrted össze a levet, te rusnya béka? Azt hiszed, 
hogy az orcád rózsái örökké tartanak! Elhervadnak azok! 
Addig kell eladni, amíg virágoznak! 

Így okoskodott, vitázott Piroskával felfelé menet a 
lépcsın, míg végül meglepte a csend. A nagy, érthetetlen 
csend. Pedig Piroskának jól felvágták a nyelvét. Miért 
hallgat? Miért nem szól? Sára asszony nyitja az ajtót. Hát 
feldúlt az ágy, üres a szoba, nyitva az ablak, az ágy elıtt 
egy arabeszkes török selyemkendı… 

– Uram Isten! Uram Jézus! Gáspár, Gáspár, jó uram, 
gyere már, gyere!, 

 



 
Mihály pedig eközben belépett Balajti Gáspár mőhelyé-
be. Ki írhatná le a találkozás végtelen örömét? Gáspár 
uram elıször szemügyre vette a jövevényt. Nem tartott 
sokáig. Boldog volt, amikor felismerte, és egész erejével 
magához szorította. 

– Csakhogy itt vagy Miskám, fiam, fiacskám! Beh 
szép, beh derék legény lettél! Áldjon meg az Isten! Visz-
szaadtad nékem a lelkem békéjét, mert bizony eddig nem 
volt nyugodalmam. Ha Kecskeméten elemészt a török, 
bizony Istenemre, én a padlás gerendájára kötöttem volna 
magam… No de itt vagy, s épebb már nem is lehetnél. 
No, most beszélj el mindent, múltat, jelent és jövendıt. 

– Drága nevelıapám, a múltat és a jelent még köny-
nyen elbeszélném, hanem a jövıben kendnek segítenie 
kell, mert azzal baj lehet. 

És Mihály erre mindent elmondott. Rövidre fogva, 
robogva, hogy mielıbb a holnaphoz érjen. 

– Hát ha húsz aranyad van, egykettıre kész a mőhely! 
Akkor mitıl félsz, mitıl tartasz? 

– Csakis Sára asszonytól. Mert én a vásáron, mint a 
mesében szokás, összetalálkoztam Piroskával. Megújítot-
tuk szerelmünket, s én ıt most régi pártfogómtól és jó 
mesteremtıl feleségül kérem. 

– No hiszen én neked adom, neked is szántam. Egy-
máshoz illıbb pár nem akad Újvárott. 

– Áldja meg jó szavát az Isten, de Sára néne se nem 
szível, se nem tőr, Gazdag, vén legényeket akar keríteni 
Pirosnak. Most is valami Ungnád Lırinc molnárnak 
ajánlja… 

– Ajánlja, ajánlja! De a házban én parancsolok. Gyere 
csak, fiam, bezárom a mőhelyt! Majd én a szószólód 
leszek Sáránál. 

Ahogy így egymásba karolva a ház felé közeledtek, 



éles, visítozó kiáltásokat hallottak: 
– Gáspár! Gáspár! – hangzott ki messzire. Balajti így 

szólt: 
– Ez a Sára hangja! Nagy baj lehet. Csak nem tett 

kárt magában Piroska? 
Mihály elıbb ért a kerti kapuhoz. Nyitva találta. A 

kaput nyitva, a fenti ablakokat tárva, függönyeit a szél 
kifelé dagasztotta. Abból a kamrából hangzott a sikolto-
zás. Mihály rohant fel a lépcsın. Balajti Gáspár mögötte 
zihált. Miska berúgta az ajtót. Sára eszeveszetten zoko-
gott, fuldokolva kiáltozott, levegı után kapkodott, és a 
kendıt, a török kendıt mutogatta… 

Mihály kivette a kezébıl a kendıt, nézte, nézte a tö-
rök mintázatot. Ezer ilyet látott Kecskeméten. Könny 
szökött a szemébe, és így szólt: 

– Körbejárom a házat. Megkeresem a nyomokat, az-
tán határozunk arról, hogy mit tegyünk. 

Szerencsére telihold világított. Még lámpás se kellett 
Mihálynak ahhoz, hogy a paták nyomaiból kiszámolja, 
három lovas járt itt, azok rabolták el Piroskát. 

– Vajon kik lehettek? – sóhajtott fel Balajti Gáspár. 
Mihály nyomban megfeleli. 

– Csak törökök. Végváriak hármasával ide be nem 
jutnak. Meg aztán azoknak akad szerelmesük bıven; 
kenyér, hús meg bor kell azoknak… De ha egy várban 
leányt rabol a török, azt a maga szakállára nem teheti. A 
török úgy féli a vár urát, hogy ilyet nem merészel. 

– Akkor ki parancsolhatta Piroska elrablását? – kér-
dezte sírva Sára asszony. – Hisz nem csodálom, ilyen 
szépséges rózsa még egy nem akad Újvárott! 

– Tudok én már mindent. Bekyr aga kíséretével át-
nyargalt a vásáron, és megláthatta Piroskát. Csakis ı 
adhatta ki a parancsot. 

– Bekyr háremében még sohasem volt keresztény, 



magyar hajadon. Neki csak az isztambuli lányok kelle-
nek. Árulástól retteg, merénylettıl fél, nem enged az be a 
kertjébe magyar leányzót! – mondta Sára asszony, mert a 
nık már akkor is jobban tudták, mint a férfiak, hogy sze-
relem terén kinek miben telik kedve, vágya. 

Mihály agyán átvillant az igazság. 
– Igaza lehet, Sára néném. Új pasa érkezett Budára, 

Ibrahim, a fekete pasa. Ilyenkor a vilajetek urai a legfıbb 
parancsnoknak ajándékokkal, arannyal, szınyegekkel, 
fegyverekkel és szüzekkel kedveskednek. Drága rokona-
im! Maradjanak csak itthon, én a vásárosoktól török ruhát 
szerzek, és beosonok Bekyr aga nagy házába. Megtudom, 
mi történt. Aztán cselekedhetünk. 

– Jaj, édes fiam, a fejedet veszik! – zokogta Sára asz-
szony. 

– Ha veszik, meghalok, de ha kiszabadítom Piroskát, 
hozzám adja! 

– Én-e, hogy hozzád-e? Még a lábad nyomát is meg-
csókolom, ha visszaszerzed az én egyetlen lányomat. 

 
 

7. 
 

Miska visszament a vásárba. Ott már minden elcsöndese-
dett, a nép hazatért. Csak a sok szemét meg a hallgatag 
rétek tanúskodtak a nappali forgatagról. Miska óvatosan 
egy akadzsi sátrába kúszott. A török nagy okosan a sátor 
nagy gerendájára akasztotta a ruháját. Miska mint a 
macska, nesztelenül egyenként levette a bugyogót, a mel-
lényt, a török csizmát. Balajti közeli mőhelyudvarában 
átöltözött, majd alig fertályóra múlva az örökösen jövı-
menı török csapatok egyikével befordult Bekyr aga tor-
nyos házának nagy udvarába. Most már igazán késı este 
lett. A nagy teret kisebb házak szegélyezték, de csak az 



aga házának a kapuja elıtt lobogtak fáklyák, no meg 
oldalt, egy kisebb ház elıtt. Miska jól tudta, hogy csak ott 
kell világosság a töröknek, ahol ıriz valamit. Odalopako-
dott hát a kis házhoz, öt janicsár kivont karddal állt ırsé-
get. Keményen álltak ott, nagy parancsra, de nem szótla-
nul. A török, ha kell, meghal a hitéért, de unatkozni nem 
hajlandó. Az egyik így szólt: 

– Mi is megyünk hajnalban a lánnyal? 
– Bolond vagy te, talán gyalog janicsárral küldi 

Bekyr a leányzót Budára, Ibrahimnak? Velünk sohasem 
érne oda. Meg aztán mit csinálunk, ha a sellyeiek gyors 
lovasaikkal bekerítenek minket. A szpáhikapitány nyolc 
vitézével viszi az ajándékot. Hisz a lányon kívül két sze-
kér is megy a hatalmas Ibrahimhoz, méghozzá nem is 
üresen. 

– Aztán meddig kell itt ırséget állnunk? Azt is tudod, 
Juszuf? 

– Csak hajnalig. 
– Tılem már most is vihetnék. Allah örömére és az 

én kényelmemre. 
– Azt mondom én neked, Juszuf, felváltva üljünk és 

álljunk. 
– Megparancsolták, hogy ırködjünk, s úgy vigyáz-

zunk a lányra, mint a fejünkre. 
– Ezt megparancsolták, de hogy elfáradjunk, arról 

nem szólt a parancs. 
– Igazad van, testvér – felelte Juszuf. – Akkor hát 

kezdjük. Én leülök. 
 
 

Mihály immár mindent megtudott, amit akart. Kiosont 
hát az udvarból, mielıtt az ırség a nagykaput bezárta 
volna. Visszament a mőhely udvarába. Ott felöltötte a 
maga ruháját, a törököt bugyorba kötötte, és visszament 



Balajtiék házába. A házaspár szótlanul virrasztott. Meg-
rémültek, amikor a kaput megkopogtatták. A török gyak-
ran felgyújtotta azt a házat, ahonnan elıbb lopott vagy 
rabolt. Fellélegeztek, hogy Miska állt elıttük, és a pislogó 
lámpa fénye mellett mindent elbeszélt. 

– No, Sára néném, készítsen eleséget. Gáspár atyám, 
velem tart, vagy menjek egyedül? Mindkettınek megvan 
az elınye is meg a hátránya is. 

– Veled megyek, Miska. Eszemet veszteném itt a tét-
lenségben, a várakozásban. Ha Piroska elvész, énnekem 
már minek az élet. 

– Én is csak azt mondhatom kendteknek, ha Piroska 
oda, haljak én is véle. No de ne búsítsuk magunkat, hi-
szen a harcok elıtt, az út kezdetén állunk. Inkább fohász-
kodjunk, hogy az Úr Jézus segítsen meg minket nagy 
vállalkozásunkban. 

Hogy mi minden kell egy ilyen vándorútra, azt csak a 
jóisten tudja, de Mihályt sok mindenre megtanította az 
élet abból, amit az Úristen tudott. Füstölt szalonnát, kol-
bászt, nehezen száradó rozskenyeret, két könnyő homoki 
borral teli butykost csomagolt iszákjukba Sára asszony, 
két külön kendıbe, hogyha az egyik elveszne, a másik 
megmaradjon. Két török tırt rejtettek az övükbe, kiélesí-
tették nagy bicskáikat is, s ujjnyi vastag kötelet is vittek 
magukkal: megkötözésre, ablakok megmászására egy-
formán alkalmasat. Meg még egy sereg dolgot, aminek 
hasznát vehették. Aztán vaspántot tett a szomorú gazda 
elhagyott mőhelyére, és kora hajnalban búcsút vettek a 
zokogó Sára asszonytól, aki Isten nevében csókokkal 
búcsúzott szeretett urától és öleléssel Mihálytól. Végleg 
megengesztelıdött iránta nagy áldozatkészségéért. Soká-
ig állt még zokogva a küszöbön, és könnyei mögül egyre 
homályosabban látta távolodó, harcokba induló kedvese-
it. 



 
 

A városkapu elıtt már nagy tömeg várta a nyitást és a híd 
leeresztését. A szekeresek között ismét alku támadt. Most 
már az új árun és az új árakon alkudoztak. Mihály és 
Balajti úgy keveredett közéjük, mintha maguk is árultak 
volna valamit. A nagy tülekedésben Mehmed és Murad is 
feltőnt. Mihály közelebb lopakodott hozzájuk, mert látta, 
hogy a málhás lovon még el nem adott szınyegek és 
kardok maradtak. Balajti egy kasos szekér mögül hallgat-
ta ıket, de hát ı nem értette a két török marakodását. 
Annál jobban Mihály. 

– Azt mondtad nekem, te sivatagi sakál, hogy megfe-
lezzük a hasznot – sziszegte a hosszú Mehmed. De 
Murad, mint á hörcsög nekiesett. 

– Mondtam, mondtam! De minden dolognak két fele 
van: egy nagyobbik és egy kisebbik. Te szótlan álldogál-
tál mellettem. Ki adta el az agának a két damaszkuszi 
handzsárt, ki adta el a tırt a szpáhik hadnagyának, kitıl 
vette meg a legnagyobb szınyeget az újvári kádi? Tılem, 
és nem tıled! Te csak álltál ott, mint egy tikkadt sivatagi 
teve, aki belefáradt már a vándorlásba, és nem akar mást, 
mint megdögleni. 

Mielıtt még a győlölettıl lángoló Mehmed kiönthette 
volna egész haragját, a müezzin reszketı lábakkal meg-
mászta már a minaret magas lépcsıit, és a toronyból a 
hivık felé kiáltotta imára szólító szavait. 

Murad és Mehmed maguk elé terítették imaszınyege-
iket, és homlokukkal a földet érintve, Mekka felé fordul-
va, áhítattal imádkoztak Allahhoz és Mohamedhez. Igaz, 
mindketten imájukba szıttek egy személyes kívánságot 
is, csak annyit, hogy bár elvinné a pestis ezt a gonosz 
kutyát. Muradot; azaz vesse a gyehenna tüzére Allah ezt 
a gyalázatos, hiú Mehmedet. Végre felegyenesedhettek 



az Allah elıtt meghajlott hívek, megszólalt a kapuırség 
kürtje, és kinyitották a csikorgó nagykaput. Tíz-tíz jani-
csár dılt a kapu két felének, s azok lassan kitárultak. Egy 
szpáhikapitány lovagolt ki legelöl, oldalt állt katonáival, 
és éles tekintettel méregette a menetet, hátha valami gya-
núsra talál. De nem állta útját senkinek. Csak Mehmed és 
Murad málháját nézte meg alaposabban. Ez az idı ele-
gendı volt ahhoz, hogy Mihály és Balajti megelızze a 
két kapzsi, veszekedı kalmárt. Megvártak egy magyar 
szekerest, azzal jó darabon vitették magukat, s ott egy fa 
alá telepedtek. 

– No, kedvesapám! Itt bizony fel kell kapaszkodnunk 
az országútra boruló fák ágaira, és onnan majd a két török 
nyakába ugrunk. 

Mihály úgy mászott fel az országút fölé hajló fára, 
mint a falusi gyerek, Balajti uramat már hol húzni, hol 
tolni kellett, mígnem elérte a maga posztját. Alig helyez-
kedtek el, a távolban feltőnt a két török. Odáig hangzott 
hangos veszekedésük, eszeveszett marakodásuk. Egymás 
mögött kocogtak. 

– Az elsı az enyém! – mondta, és ugrásra készülıdött 
Mihály. 

– Akkor a második nekem marad! – nyugtázta Balajti 
Gáspár. 

– Most! – kiáltotta Mihály, és két lába már Mehmed 
nyakát szorította, majd ledöntötte lováról az út szélére. 
Egy pillanat múlva Murad is ott feküdt mellette. 

Minden úgy ment, mint a karikacsapás. A két gonosz 
kalmár a bokrok mögött hevert megbéklyózva, felpeckelt 
szájjal, szınyegbe burkoltan. Mihály és Balajti elıbb 
meztelenre vetkıztették ıket, és felöltötték jó ruháikat. 
Nyeregbe szálltak, és a málhás ló farát jól megcsapkodva, 
erıs vágtába kezdtek. A nagy dulakodásban egyikük se 
beszélt, de most már megszólalt Mihály. 



– Jól lovagol, kedvesapám! 
– Én sem voltam mindig csizmadia. Csikós volt az 

apám, mellette nıttem fel Thury nagyuram lovaival. 
– Hej, nagy iskola a szegénység! – sóhajtott fel Mi-

hály. – Sok próbát kell ebben kiállnunk. No de mi az elsı 
próbánkon már túl lennénk. Hogy a többit megálljuk-e, 
azt csak a jóisten tudja. 

– Ne félj, fiam, jó iskola a szegénység! – nyugtatta 
Mihály keserőségét a tapasztaltabb. 

Így nyargaltak vagy két óra hosszat, míg egy leégett 
szélmalom romjaihoz nem értek. Dél felé járt az idı, 
megéheztek. Amíg szalonnáztak, Mihály Piroska kisza-
badításán gondolkodott. Ismerte jól a török szokásait, 
udvariasságának formáit. Tudta, hogy hintón küldik Bu-
dára az ajándékot, azt is, hogy a katonai kíséret jóval 
nagyobb lesz, semhogy a harcokban járatlan, majd ötven-
éves Balajti Gáspárral együtt megmérkızhetne velük. 
Persze a hintó a rossz utakon jóval lassabban halad, mint 
a lovasok. Nekik tehát van idejük még ahhoz is, hogy 
aludjanak egy órát. Hisz elızı éjszaka nem aludtak sem-
mit, és ki tudja, a következın lesz-e nyugodalmuk? A 
fáradtság is elnyomta ıket, hát aludtak egyet a félig le-
égett szélmalom kormos falai között. Mihály ébredt fel 
elsınek, kidörzsölte szemébıl az álmot, s felkeltette 
Balajtit is. 

– Jó apám, ébredjen már! Nemsokára itt a menet. 
S alighogy ezt kimondta, az országút hajlatában fel-

tőnt Bekyr aga elsı lovasa az aga zöld és fekete zászlajá-
val. Valóban lassan haladt a menet. Mihály szíve hevesen 
dobogott; most nyomban megpillanthatja majd Piroskát. 
Milyen közel lesz hozzá, és mégis milyen messze. Nem 
jó az, hogy az Úristen olyan magasságban trónol, néha 
leszállhatna á felhıkbıl ide a földre. Sıt, éppen e kiégett 
malom elé, s tüzes nyilával eltalálhatná Bekyr aga szpáhi-



csapatát, de úgy, hogy Piroska hintaját még csak meg se 
pörkölje. S ahogy így szívében az Istennel perlekedett, 
hát már oda is értek a katonák, s elsuhant mellette a hintó. 
Bársonyülıkéjén, mint királynıi trónuson, ott ült az ö 
szerelmetes választottja. Egy fekete, öreg boszorkány ült 
mellette. Piroska nem volt bánatos, élénk, nagy szeme az 
országút két oldalát bámulta, mintha valahonnan menekü-
lést várna, vagy mintha megérezte volna, hogy itt, valahol 
nagyon közel, két érte élı ember rejtızködik. Mert Piros-
ka az elsı minutában tudta, hogy van védelmezıje, van 
szerelmese, akinek minden gondolata az ı kiszabadítása. 
Ha csak az apjára gondolt volna, nem tölthette volna el 
ennyi bizodalom. Mit tehet érte a még oly nagy apai sze-
retettel is egy ötvenéves, megfáradt ember. No de Mihály 
az más, az bátor is, okos is, ravasz is, fiatal is. Beletanult 
a latinba, bele a törökbe, kiismerte szokásaikat, harcmo-
dorukat, erkölcseiket. Mihály mindenre, talán még a cso-
dára is képes. 

Ó, ha a kívánság csodát tehetne, akkor a föld most 
megnyílna a lovasok alatt, és Mihály ölébe kaphatná Pi-
roskát. No de manapság már oly ritkák a csodák, az em-
bernek magának kell megküzdenie vágyaiért. S ha azokat 
a maga erejével eléri, már az is csoda. De hallga! Az 
egyik szpáhi megszólalt. 

– Uram, Nászuf! Uram, kapitányom! Itt megállhat-
nánk. A romok árnyékában nem ér bennünket a tőzı nap, 
s ihatnánk valamit. 

– Hej, Ali, Ali, te borissza, Mohamed megcsúfolója. 
A határház mellett, a sövényvár elıtt biztonságban meg-
pihenhetünk. Oda nem csapnak ki a végváriak… 

– Hallotta, nevelıapám? – kérdezte Mihály zakatoló 
szívvel. 

– Hallottam, fiam. Csak hát nem értettem – felelte 
Balajti. 



– Látta ıt, nevelıapám? – kérdezte Mihály. 
– Mást se láttam az egész világból – felelte az, és ak-

korát sóhajtott, hogy ha a malom lapátjai meglettek vol-
na, meghajtotta volna vele a béna malmot. 

– Olyan volt, mint a legszebb királylány! – suttogta 
Mihály. 

– Mint a legeslegszebb! – toldotta meg az apa. – No 
de menjünk utánuk. 

– Menjünk, de nagy óvatosan. Falvakon kell keresz-
tülmennünk, s ha töröknek idéznek, még levághatnak 
bennünket a haragos magyarok. Meg aztán kerülgessenek 
csak ık az országúttal, mi átvágunk a Duna felé vezetı 
legközelebbi úton. Két órával elıbb érünk a határházhoz. 

Így is történt. Csakhogy Gáspár uram nyeregtıl, 
nyargalástól rég elszokott alfelét feltörte a vágta. 

– Pihenjünk már, fiam! – nyögte. 
Mihály megsajnálta. Egy patakparton megállt. Lese-

gítette nyergébıl jövendı apósát, és így szólt: 
– No, hősítse sebét a hideg vízben. Aztán szárítsa 

meg ezzel a puha turbánnal. Ha megenyhült a-fájdalma, 
továbbmegyünk, de most már megállás nélkül a határhá-
zig. 

Dehogy tudta bevárni Balajti Gáspár, míg fájdalma 
megszőnik. İt is hajtotta a láz, megszabadítani egyetlen 
leányát. Alig egy félóra múlva, így szólt: 

– Gyerünk tovább, fiam! 
Így hát továbbmentek. 



8. 
 

A hajdani megyei határház emeletes épület volt, nagy ház 
e vidéken az akkori világban. Kora este érkeztek oda 
Mihályék. Látszólag üres volt a ház, csak alkalmanként 
szálltak meg benne magas török urak, Volt ugyan egy 
ıre, de az ki tudja, hol ivott, mert mi is sokat megtanul-
tunk a töröktıl, de a törökök is tılünk. Nem is lehetett 
több mint másfél évszázadig kóstolatlan hagyni a hegy 
levét. 

Mihály a ház falánál létrát talált, azon felmásztak a 
ház tetejére. Jó lovaikat a sőrő fák közt, egy tisztás szélén 
hagyták. Legelésszenek, csak fel ne horkanjanak. Amint 
a tetıre ért Miska, kileste az emeleti szoba ablakát, és 
kötelet csomózott az ereszre, de úgy, hogy az csak az 
ablak aljáig érjen. Gáspár bátyánk a tetın üldögélt a puha 
turbánon, és türelmetlenül várta lánya érkezését. Nem 
félt, de nem értette meg Miska haditervét. Hosszas köhé-
cselés után így szólt: 

– Kedves fiam! Mit akarsz te itt ezzel a találkozással? 
A szpáhik most is annyian vannak, amennyien voltak. A 
mi erınk meg éppenséggel nem nıtt. Mit akarsz hát? 

– Úgy látom, kedvesapám kételkedik bennem! – fe-
lelte bosszúsan Mihály. 

– Nem én, csak úgy látom, hogy megzavarta eszedet 
a túl nagy szerelem. 

– Megpróbáljuk kiszabadítani, aztán a málhás lóra 
tesszük, és elindulunk Sellye felé! Mert Újvárra vissza 
nem mehetünk. 

– És ha nem sikerül? Ha közbejön valami? – kérdezte 
Balajti. 

– Akkor is elértünk valamit… Ez az okosság próbája. 
Kitartásra, bátorságra biztatjuk a lányát… Piroskának 
látnia kell, hogy követjük, hogy vele vagyunk. No, hall-



ja… lovak dobognak, kerekek nyikorognak itt, a közvet-
len közelünkben. 

Néhány minutum, és a határház tágas udvarába meg-
érkezett a menet. A tiszta, rezdületlen estében a telihold 
világosságában Mihály jól látott, jól hallott mindent. 

Nászuf így rendelkezett: 
– Vigyétek a leányt az emeleti szobába! Ali, te ırsé-

get állsz az ajtaja elıtt! Ti pedig – fordult a szpáhikhoz –, 
egyetek és igyatok, s aztán négyesével váltsátok egymást 
a kapu elıtt. Ali, adj a sültbıl és a szörbetbıl a madárká-
nak, de úgy vigyázz rá, mint a fejedre. 

Mihály hallotta, amint Ali felvezeti Piroskát az eme-
letre. Jól megkülönböztette a katona csizmájának nehéz 
lépteit az enyhén kopogó nıi cipıcske zajától, hiszen a 
hézagosan rakott tetı minden hangot áteresztett. Lassan-
ként csend lett. Piroska kitárta az ablakot, hogy a régen 
lezárt, fülledt szobába levegıt eresszen. Mihály ledobta a 
kötelet, amit biztonság okából Gáspár uram is tartott, és 
halkan az ablak párkányára lépett. Piroska csak a lábait 
látta, rémületében sikoltani akart, de Mihály már a szo-
bában termett, és csókjaival, erıs pecséttel lezárta az 
ajkát. Hogy meddig tartott a csók? İk bizony úgy érez-
ték, csak egy tőnı pillanatig. Aztán Mihály csak ennyit 
suttogott Piroska fülébe: 

– Megszabadítlak, ha addig élek is. Apáddal a nyo-
módban vagyunk. Hetvenhét próbát is kiállok teérted, 
nemcsak hetet, ahogy a dervis mondta. Talán ez a legjobb 
alkalom. Apád a tetın van, vigyáz a kötélre. Gyere a 
karomba! Még egy csókot, és kússzunk felfelé. 

Ámde odafent váratlanul megreccsent a tetı, és 
Balajti uram jı hangosan felkiáltott. Kívülrıl szó hang-
zott. Mihálynak el kellett eresztenie Piroskát. Ali feléjük 
rohant. Mihály felkúszott a kötélen, és a hátsó létrán 
gyorsan lemászott Balajtival. 



A szpáhik az út felé siettek, Miskáék a pagonyba. Ott 
lóra kaptak, és az ösvényen nyargaltak tovább a folyó 
felé. A szpáhik nyargalásától, vad ordítozásától vissz-
hangzott a táj. Mihály szemrehányó hangon így szólt: 

– Kend is jókor kiáltott, jó apám! 
– Mit tehettem, megroppant alattam a tetı, majdnem 

lezuhantam! 
– Kevés kellett, hogy felfedezzenek. No de megérte. 

Ez volt az okosság igen keserves próbája, a második a 
sorban. Igaz, bizodalmat, reményt ébresztettem Piroská-
ban. 

– Most merre? – kérdezte Balajti. 
– Meg sem állunk a révcsárdáig, a Dunáig. Ott kell a 

töröknek is megállnia, ott kell megalkudniuk a révésszel, 
onnan kell átkelniük Esztergom felé, mégpedig három 
részre oszoltan, mert ez a nagy ladik sem bír el kilenc 
fegyverest, meg egy hintót, még olyan könnyő és drága 
teherrel sem, mint a mi Piroskánk. 

Éjfél lett, mire Mihályék a révcsárdáig értek. 
– No, most jó apám, minden mozdulatunkkal, hajlon-

gásunkkal változzunk törökké, mert különben a kocsmá-
ros egy korty italt, egy falást sem ad nekünk, s fıleg há-
lóhelyet nem – így szólt Mihály. – De nicsak, még gyer-
tya ég a csárdában. Ott még fenn vannak. 

Beléptek az ivóba. A kármentı mögött szundított a 
magyar kocsmáros. A gyertya pislogó fényében két ré-
szeg török ordítozott, átkozta egymást. 

– Te vagy mindennek az oka! Csak a lovainkat sajná-
lom! Jó lovak nélkül hogy üldözzük ıket? 

Mihálynak kapóra jött a beszéd. Hiszen legfıbb 
gondja az volt, hogyan szabaduljanak meg a lovaktól, 
meg a bugyorban levı magyar ruháktól. A nagy homály-
ban Mihály még arcába is húzta köpenyét, úgy szólt a 
részeg veszekedıkhöz. 



– Ne bántsátok egymást, Allah gyermekei. Ahol leg-
nagyobb a gond, ott van a legközelebb a Nagyúr segítsé-
ge. Mi ma reggel két gyaurtól húsz oszporáért három 
lovat vettünk. Nemes vérőek, gyors járásúak. Tekintsétek 
meg ıket, a kapuhoz kötöttük, harminc oszporáért to-
vábbadjuk nektek. 

Mehmed és Murad részegségükben alig láttak valamit 
az ajánlattevıbıl. Rohantak a kapuhoz, s a sötétben is 
megismerték kedvenc lovaikat. 

– Allah nagy! Allah jó! Allah segít, de az a két gyaur 
rabló gaz, fekélyes, dögletes állat. Meglakolnak, ha addig 
élünk is! Murad, add oda nekik a harminc oszporát. Mo-
hamed segítsen meg benneteket! 

Murad leszámolta Mihály kezébe a harminc török 
pénzt, és visszatértek az ivóba. 

Mehmed Balajti hallgatagságán gyanút fogott. 
– Miért nem beszélsz te, Allah Szolgája? Miért vagy 

oly néma? 
– Ó, Mehmed uram, hadd a szegényt, süketnémának 

született a nagybátyám. Én vezetem ıt vásárról vásárra. 
Jóslásból él, nekem a kezével jelzi, és én a hívıknek szó-
val továbbadom, örök életére hozzám kötötte ıt Allah, 
engem meg hozzá a szánalom. Így csak megélünk mind a 
ketten. Igyunk, barátaim! Látom, ti is imádsággal vezek-
litek le Urunk elıtt, amiért rabjai lettetek a gyaurok rossz 
szokásainak. 

Ittak, Muradnak és Mehmednek már kevés kellett a 
teljes részegséghez, Mihálynak meg Balajtinak az éjféli 
jókedvhez. A gyertya alig pislákolt, végül kialudt. A gaz-
da már rég a kamrájába tért, és magára hagyta a négy 
részeget. Murad és Mehmed a párnákra dıltek, mint a fel-
döntött zabos zsákok, és elaludtak. Mihály meg így szólt: 

– Jó apám, most levetjük róluk a török ruhát, és mel-
léjük tesszük a magyart. 



– Minek? – kérdezte Balajti. – Nem kell nekünk még 
egy török öltözet! 

– Nekünk nem, mi nyomban elföldeljük mind a ket-
tıt. Hanem ık szégyenükben magukra öltik majd a ma-
gyar ruhát, és a minket üldözı törökök ıket vetik fogság-
ba. 

– És ha kiderül a csalás? Ha meghallgatják ıket? 
– Mire szóba állnak velük, mi már átkeltünk a kom-

pon. A török révésszel majd én beszélek. Két oszporáért 
arra a kompra kerülünk, amelyikre a hintó. S én még 
egyszer szerelmet vallhatok Piroskának. 

– Istenkísértés, amit csinálsz. Mindig a meredély szé-
lén járunk. Egy rossz szó, égy hibás mozdulat, és már 
végünk. 

Miközben így suttogtak, a két részeget levetkıztették, 
s melléjük tették a magyar ruhákat. Mihály csak egyre 
intette Balajtit. 

– Kedvesapám, csak egyre vigyázzon! Amíg török 
ruha van kenden, addig süketnéma. Se szava, se hallása! 
Nem felejti? 

– Nem én, fiam. Annál kevésbé, mert ha megszóla-
lok, vége mindkettınknek. 

 
 

Hatalmas, félszemő török vezette a kompot. Miska és 
Balajti voltak elsı hajnali utasai, de várniuk kellett, mert 
futár hozta a hírt, hogy egy nagy hatalmú úr és kísérete 
érkezik kora reggel. Valóban így történt. Nászuf vezeté-
sével megérkezett a hintó és a szpáhik csapata. A hintó 
láttán Mihálynak megdobbant a szíve. Minden úgy tör-
tént, ahogy elıre sejtette. 

–  Mihelyt elindul a komp, a hintó mellé lopakodók, s 
váltok egy-két szót Piroskával – mondta Mihály az apjá-
nak. 



Balajti csillapította: 
– Az a pár szó a fejedbe kerülhet! 
– Beszélnem kell Piroskával! 
– Ha az ember nem ügyel, hamar eléri a halál. 
– A halál így is, úgy is elér bennünket, legalább ér-

telme legyen – védekezett Miska a nagy kormánylapát-
nak dılve, mintha a révész segédje lenne. 

Piroska ki-kitekintett a hintó nyitott ajtaján, és fölöt-
tébb ismerısnek tőnt neki a révész segédje. Nászuf a part 
felé nézett, amelytıl távolodóban voltak, s ahol magyar 
ruhában a kompra mutogatva egyszerre csak feltőnt 
Mehmed és Murad. A szpáhik – jól látta ezt Balajti Gás-
pár is – éppen lefogták és megkötözték e két gyaurnak 
öltözött alakot! 

Milyen széles, milyen méltóságos, színeket játszó a 



Duna. Kavicsos, homokos partja után zavartalan a tükre, 
erdıvel borított hegyek ringatóznak benne, a földi békes-
ség paradicsomaként. Pedig mennyi vér folyt itt a Duna 
nagy kanyarulatában Esztergom váráért, Visegrád tor-
nyáért.. Nászuf kapitány a komp elejébe ment, hogy 
szemügyre vegye a hegyeket, a túloldalt fehéren kanyar-
gó, Budának tartó országutat. Mihály pedig a komp kor-
látja mellett a hintó nem ırzött ajtajához lopakodott. Be-
szólt az ablakon. 

– Ne nézz erre, kedvesem! Csak azt akarom, tudd, 
hogy követlek, hogy el nem hagylak. Kiszabadítlak, ha 
addig élek is. Szebb vagy, mint az ég, a föld, a hajnal, 
szebb vagy, mint a világ bármely teremtménye. Szeretsz-
e Piroskám? 

– Szeretlek, szeretlek, amíg csak élek! – hangzott alig 
hallhatóan, de Mihályban olyan erıvel visszhangzott ez a 
néhány gyengéd szó, mintha az arkangyalok kürtjeit hal-
lotta volna. Ezüstös, magas, fenséges szólammal. Mert 
néha nem a fülünkkel, hanem a szívünkkel hallunk, s 
ilyenkor a valóság határait áthágja az érzés, s a szívünk 
az öröklét boldogságát érzi. 

 
 

Végre kikötöttek. Elıször a szpáhik szálltak partra, meg-
úsztatott lovaik sörényükrıl a vizet rázták. Azután 
Nászuf kapitány következett, majd a hintó gördült a parti 
fövényre. Végül Mihály és Balajti hagyta el a kompot. 
Piroska bizakodva akart kiinteni szerelmesének a hintó 
ablakából, de mozdulatában megállította a félelem, és a 
bánattól könnyek tolultak kék szemébe. Ki tudja, látják-e 
még egymást? Nem mintha kételkedett volna Mihály 
szerelmében, hőségében avagy bátorságában. Nem, soha! 
De azt is tudta, hogy a legnagyobb érzés is vereséget 
szenvedhet a nagy, földi erıkkel szemben. 



Az esztergomi dombtetın állt Ali Csebeli aga palotá-
ja, már amennyire a négytornyos, nagy udvaros házat 
annak lehetett nevezni. Mellette a mosé és a magasba 
nyúló minaret. Az oszmánok hite szerint mennél maga-
sabb a minaret, annál jobban hallja meg Allah Mohamed 
híveinek hozzá intézett könyörgéseit. 

 
 

9. 
 
Egy fogadó sötét szögletében ült Mihály és Balajti 

Gáspár. 
– No, most hogyan? No, most merre? – kérdezte 

hosszas hallgatás után az idısebb. 
– Hiszen azon töröm a fejem a kikötés óta – felelte 

Mihály, aztán sokáig hallgatott. Talán ez lesz a legnehe-
zebb próba: a ravaszságé. 

Miska bizonyos volt, hogy Nászuf már jelentkezett 
Ali Csebeli agánál, s hogy Piroska már az esztergomi 
nagyúr védett házában van. Igen, nincs más hátra, mint 
Bekyr aga nevében levelet írni Ali Csebelinek. Hozzáfo-
gott hát az irományhoz. Kevesen ismerték jobban az ud-
variasság török formáit, mint Mihály, hisz sok száz leve-
let írt Kecskeméten. Tehát rákezdte: 

 
„Ali Csebeli uramnak, a gyızhetetlen kardnak, Esz-

tergom urának és védıjének, Mohamed legjobb hívének 
baráti üdvözletünk! Allah úgy segéljen, hogy csak a valót, 
a próféta színe elıtt is vallható igazságot írom. Egykori 
szpáhikapitányom, Nászuf, szemet vetett egy újvári ma-
gyar leányra. Azt mondá nekem: küldjük fel ezt a szüzet is 
Ibrahim pasának, Buda új, erıs urának ajándékul, más 
drágaságokkal egyetemben. Egy szpáhijától bizalmas 
értesülést nyertem, hogy a becstelen Nászuf az ajándékok 



felét az udvarán elásta, a leányt meg magának szánta, és 
eszébe sincs általadni. Így hát, ha Bekyr aga neve és 
becsülete jelent még számodra valamit, verd vasra a bi-
tang Nászufot és embereit, akik megfizetett szolgái ennek 
a sivatagi sakálnak. Arra is kérlek, hogy a küldött lányt 
add át e levél hozójának és süketnéma, de bizalmas kísé-
rıjének. 

Allah áldjon meg erıvel, vitézi erényekkel. Adjon Ne-
ked gyızelmeket a gyaur kutyákon, és úgy emlegessenek 
egész a Portáig, mint Mohamed dicsıséges kardját. 

Testvéred és híved, Újvár védıje és pajzsa: 
Bekyr aga.” 

 
Balajti Gáspár ámuldozva hallgatta Mihályt, amikor 

felolvasta neki a levelet. Hát még amikor meglátta a tö-
rök írás különös jeleit. 

– Mondhatom fiam, csak csodálni tudlak. Hogy férhet 
egy csizmadiába ennyi tudomány és ravaszság? 

– Kedvesapám, én azt gondolom, minden emberfiá-
ban több lakozik, mint ahogy azt sora és sorsa alapján 
gondolná az ember. Meg aztán az a nehéz sors, amely két 
pogány közt ıröl bennünket, sok mindenre rákényszerít 
minket. Ha nagy köveket raksz egy fiatal hátára, az vagy 
összeroskad, vagy megerısödik alatta. No de minek tör-
jük ezen a fejünket. Ne felejtse, hogy süketnéma, és vág-
junk neki. Nagy szerencsénk van. Ali Csebeli már nem 
végvár parancsnoka, s mivel a török vonal északnak toló-
dott, itt nincs se nagy ırség, se nagy figyelem. 

Egy óra múltán Mihály és Balajti átjutottak a nagy-
kapun. Az ajtónálló Mihály hibátlan török beszédétıl és 
modorától meggyızve átengedte a két vándort. A palota 
kapuját pedig megnyitotta elıttük az Ali Csebelihez cím-
zett pergamen. A török urakat nem védték annyira, mint a 
német várparancsnokokat. A török közembert gyorsabban 



meghallgatták, mint a magyart. Meg aztán a szultán 
könnyebben talált mindenféle vezetıt, mint a császár. A 
hódoltsági városok számára gyorsan találtak parancsno-
kokat, kádikat és adószedıket, hisz hivataluk nem függött 
úgy a származástól, mint Ausztriában. Ha valakit megölt 
az ellenség, tízet tudtak a helyére. A becsületesség sem 
volt a hivatal feltételé. Tudta azt a szultán ıfelsége, hogy 
mindenki lop. Az okosság már szükségeltetett, de aki 
magasabb hivatalt vállalt, abban meg is kellett lennie, 
különben nem merészkedett volná elvállalni. Hát ilyen 
okos, de nem nélkülözhetetlen ember volt akkoriban az 
esztergomi aga. Ezért hát ne csodáljuk, hogy Mihály a 
színe elé jutott. 

Csodás, faragott díszek alatt, két márványoszlop kö-
zött állt Ali Csebeli széke, melyhez kis lépcsık vezettek. 
– Faragott, magas támlájával valóságos trónusnak lát-
szott. Azért volt mindez ilyen magasra rakva, mert Ali 
Csebeli nagy erejő, széles vállú, de alacsony férfiú volt, 
akinek ez volt az egyetlen bánata. Az ajtónálló bejelentet-
te Mihályt: 

– Az újvári Bekyr aga rendkívüli futárja. 
– Engedd be, fiam! 
Mihály belépett, Gáspár uram odakint maradt. Miska 

háromszor illın a földig hajolt, és Allah áldását kérte Ali 
Csebelire. A Korán mondatai beavatottnak mutatták Mi-
hályt, s ezek után Alig Csebeli gyanútlanul vette kezébe 
Bekyr aga vélt üzenetét. Semmi sem háborította fel job-
ban az esztergomi parancsnokot, mint ha valaki ostobá-
nak nézte, mint akinek túljárhatnak az eszén… Agyát 
elborította a vér, és a janicsárok parancsnokáért kiáltott. 

– Ide hozzám! – Megkongatott egy lapot, és nyomban 
fegyveresekkel telt meg a terem. – Vessétek börtönbe. 
Nászufot, a kapzsi, kéjsóvár árulót! Vessétek börtönbe a 
kíséretét is! Adjátok át a rabszolgalányt Bekyr aga kül-



döttjének… 
Mihály alig tudta elfojtani kitörni készülı boldog só-

haját. 
– Uram Isten, Piroska szabad! 
De Ali Csebeli itt még nem állt meg. 
– Az ajándékokkal tíz szpáhi induljon Budának, és 

ugyanezek legyenek neked is kíséretedül, nehogy valami 
kicsapó magyar horda foglyul ejtsen benneteket! 

– No, te világot rendezı Jézus Krisztus, miért raktad 
rám ezt a nagy keresztet? Néhány pillanattal ezelıtt köze-
lebb álltam a boldogsághoz, mint valaha, most pedig a 
legmesszebb vagyok attól! – sóhajtott szíve mélyébıl 
szegény Mihály. 

 
 

Esztergom kapuinál ırség tisztelgett a Budának induló 
csapat elıtt. 

– No hiszen, jókor tisztelegtek – mormolta maga elé a 
haragvó Mihály –, soha szerencsétlenebb nem voltam. 
Ahelyett, hogy kiszabadítottam volna Piroskámat, magam 
adhatom át a budai háremıröknek, magam lökhetem 
Ibrahim pasa karjaiba. Igaz, nem mindig akkor vagyunk 
közel a szerencsénkhez, amikor hisszük. 

A kapu elıtti ırségparancsnok az odagyülekezı tö-
meg felé kiáltotta: 

– Utat! Nyissatok utat Bekyr aga menetének! 
Mindenki meghajolt a hintó elıtt, de a tömegben, 

most már kaftánban, ott bámuldozott Mehmed és Murad 
is. Mehmed hegyes könyökével oldalba bökte Muradot. 

– Murad, oda nézz! İ az! 
–…? 
– Murad, kire gondolsz? 
– Hogy te is látod, Mehmed a két fosztogató, gyaur 

kutyát?! Nem ismered fel a saját szép köpenyedet, a nagy 



zsebekkel? 
– Mit tegyünk, Murad? 
– Utánuk Budára! Ott majd beáruljuk ıket Ibrahim-

nak, és fejüket vétetjük. 
– De miért mennének. Budára? Ott csak elveszhet-

nek! – kérdezte Mehmed. 
– A lány miatt. Biztos a lány miatt. 
– Egy nı miatt a halált is vállalják? – kérdi Mehmed. 
– Ezek az ostoba gyaur kutyák a lelkét keresik a 

lánynak. Azt hiszik, amit mi soha, hogy csak egy nı tehe-
ti ıket boldoggá. Ez nevezik ık szerelemnek. És egy 
nıvel beérik egész életükre. Két dolog miatt sajnálom 
ezeket a gyaur kutyákat. Az egyik hogy hitetlenségük 
miatt nem kerülhetnek be Allah égi paradicsomába, a 
másik, hogy pokollá teszik egész életüket egyetlen asz-
szony rigolyái, bolondságai miatt. Gyerünk utánuk! – 
szólt Murad. 

– Ezzel a két csökönyös, lassú öszvérrel? – akadé-
koskodott Mehmed. 

– Ezekkel. Most nekik sincs okuk a nagy sietségre. 
Másodszor tudjuk, hogy Budára mennek. Az út egyenes. 
Le nem térhetnek. A kísérettıl amúgy sem szabadulhat-
nak, s ha elıbb érnek Budára, elıbb adják át az ajándé-
kokat a nagy Ibrahimnak. 

– És ha kimenekülnek Budáról, mihelyt átadják? – 
hangzott a kérdés! 

– Ostoba vagy, Mehmed. Nézz oda. Ott nyargal a le-
gény a hintó mellett. Ott suttog be az ablakon. Olyan a 
szerelem, mint a mákony. Talán épp az Ezeregyéjszaka 
meséivel szórakoztatja a lánykát! 

Hát bizony, eltalálta Murad, mert azon a címen, hogy 
ı meg Balajti Gáspár Bekyr aga személyes bizalmasai, 
akiknek különösen a lányra kell vigyázniuk, ott nyargal-
tak kétoldalt a hintó ablaka, ajtaja elıtt. Balajti bátyánk 



kissé elszomorodott, mert Piroska figyelme nagy részét 
nem reá, az apjára, hanem Mihály felé fordította. De hi-
szen ezen élı ember nem is csodálkozhat. 

Mihály eddig csak annyit mondhatott el Piroskának, 
hogy szívének minden vágyával és erejével ıt szereti, 
ámbár a lányok amúgy is csak ezt akarják hallani. 

– Mert nemcsak a tetteidbıl akarom kiolvasni, hanem 
a szavaidból is – suttogta Piroska. 

– Szavak, szavak? Mit érnek azok?! Soha még annyi 
hazug, hőtlen fogadkozás el nem hangzott a földön, mint 
a szerelemrıl. De ha már ilyen kíváncsi vagy, akkor el-
mondom neked, hogy egész gyerekkoromban csak téged 
féltettelek. Téged akartalak megóvni a garázda fiúktól, 
akik kavicsokkal dobáltak, bogánccsal kínoztak, akik 
kedves kiskutyádat, a Mókust annyiszor ellopták. Érted 
verekedtem mindig, pedig ık többen voltak. Ha mézest 
kaptam, neked vittem több mint a felét. Igaz, akkor azt 
hittem, hogy a húgom vagy, és az én védelmezı gondos-
kodásom teirántad csak testvéri érzéseimbıl fakad. 

– Pedig hát szeretsz! Ugye szeretsz?! – faggatta Pi-
roska, mint aki semmit se lát, pedig milyen szép vidéken 
haladtak. 

Nagy kanyarulatában a Duna oly szélesen, zöldesen 
hömpölygött, mint valami tenger. Az országút a folyam 
mellett kanyargott, akár egy felpenderített fehér szalag. 
Az országúttól jobbra Visegrád erıs tornyának az idı 
vasfogától kimart falai tanúskodtak a magyar múltról. 
Nem volt most e várban csak egy csapatnyi szpáhi és a 
tetın öt nagy ágyú török tüzérekkel. Sok dolguk azoknak 
sem akadt, hiszen Visegrádot csak az vehette be, aki már 
Esztergomot elfoglalta, és Buda bevételére indul. Ahhoz 
pedig világnagy hadsereg kell. Könyöröghetett a magyar-
ság a császárnak, a pápának, a dózsénak, a francia király-
nak, mindegyiknek legkisebb érdeke volt, hogy a magyar 



szabaddá legyen. A gazdag itáliai városok jobban győlöl-
ték egymást, mint bármelyikük a törököt… De mit érde-
kelte most a világ Piroskát, amikor a maga szerelmes 
világa forgott kockán. 

– Amikor az apád megmondta, hogy nem vagyok a 
fia, és elvezetett a szüleim sírjához, a légfájdalmasabban 
az érintette a szívemet, hogy elveszítelek téged. Hogy 
apám, anyám nincsen, az keserő volt, de hogy az én édes 
Piroskám nem testvérem többé, azt titkon, keserves köny-
nyekkel sokáig sirattam. Aztán hirtelen eszembe jutott 
valami. Igaz, elvesztettem benned a testvéremet, de meg-
nyerhetem benned a szívbéli szerelmet… Ha idegen vér-
bıl származom, akkor az enyém lehetsz a szent házasság 
felbonthatatlan köteléke által. Még gyermekeink is lehet-
nek, s így a boldogságunknak nem lesz se vége, se hosz-
sza… 

– No, ezt korán kitervelted, te agyafúrt! – nevetett Pi-
roska, majd így folytatta: – Én még kisebb voltam, s csak 
az elvesztésedet sirattam. Úgyannyira, hogy még az 
anyám is megbánta, hogy apámmal előzetett az ottho-
nunkból. Nagy keserőségem csak akkor csillapult, amikor 
megtanultál írni. Épp tizenöt éves voltam, amikor az elsı 
leveledet vettük. Egyik napról a másikra másként sutto-
gott a hársfa, szebben fütyült a madár, tüzesebb színőek 
lettek a virágok. Kékebb az égbolt, és ígéretesebb minden 
sorod, minden szavad. Éreztem, hogy amit leírsz, nem 
mese. Tudtam, értem tanulsz írni, olvasni latinul, törökül, 
értem guberálod a hatosokat, értem tőröd Ördögh Kálmán 
bátyánk rideg otthonát. De aztán elfogott a kétség. Oly 
messzi tılem Kecskemét. Annyi ott a lány, akadhat köz-
tük nálam szebb is, nyájasabb is… 

Így beszélgetett a két fiatal, és az ostoba szpáhiknak 
eszükbe sem jutott, hogy ugyan milyen nyelven suttog 
órák hosszat ez a török a keresztény lánnyal. De az érzé-



sek függönyét egyszerre széttépte a valóságtól való rémü-
let. Piroska felkiáltott. 

– Mihályom, kedvesem, ez mind a múlt, de mi lesz 
velem és veled? Mi lesz, ha Budára érünk? Mit teszel, ha 
behurcolnak a pasa háremébe? Én csak egyet mondok; 
csak a tiéd leszek. Ha a pasa magához vitet, én inkább 
meghalok. Ha kell, tırt döfök magamba, ha méreghez 
jutok, az által megyek el, ha másként nem lehet, a Duna-
parti palota ablakából vetem le magam! 

Amint mindezt Piroska kimondta, már az elképzelt 
borzalmaktól is könny szökött a szemébe. Sajnálta önma-
gát, a fiatalságát, a szépségét, az életét, sajnálta Mihályt, 
aki sokáig árván marad, és vigasztalanságában beveti 
majd magát a végvári sáncok, falak mögé, és a zöld réte-
ken keresi majd a megbékítı halált. 

Ettıl még jobban zokogott, s Mihály alig állta meg, 
hogy a hintó ablakán át ölelésével, csókjaival meg ne 
vigasztalja. 

– Ne sírj, angyalom, lelkem, szentem! Ne sírj, mert 
elveszed minden bátorságomat. 

 
 

10. 
 

Amikor Budát elfoglalta a török, nem élt valami nagy 
város a 'falai között, de tiszta és rendezett település volt. 
A vár tornyos palotája most a budai pasa otthona, csak a 
tornyokra ragasztottak aranyló félholdakat. A vár alját a 
Duna hullámai csapdosták. Amit a török épített, az nem 
volt sok: néhány mosé magasba mutató minaretekkel, 
három fürdı márvánnyal borított falakkal a hıforrások, 
mellett. Tisztálkodásukat a Korán parancsára mővelték, 
de ez a tisztaság csak a testükre s – ha a moséba léptek – 
mezítelen lábukra Vonatkozott; az otthonaikra, az utcákra 



és terekre már nem. Mindenfelé tornyokban állt a sze-
mét,” s legyek milliói zizegtek a bőzlı hulladékhalmok 
felett. 

A zsidókat rég kitelepítették a várfalon kívül Óbudá-
ra, de nem a törökök, akik semmiféle vallást nem üldöz-
tek, hanem még a hazai királyok. Így egész utcákat töltöt-
tek meg a török elıkelıségek. Ibrahim pasa csak kor-
mányzott a várból. Emeletes, lakályos háza a Fı utcán 
állt. Mély pincéje tele volt harácsból származó borokkal, 
amit még az elıdje hagyott rá, mert meg vagyon írva, 
hogy a halotti díszkaftánnak nincsen zsebe; azaz hogy 
lophatsz, rabolhatsz életedben, amennyit akarsz, a túlvi-
lágra semmit se vihetsz magaddal tiszta vagy bőnnel 
terhelt lelkeden kívül. De egy még mélyebb pincéje is 
volt a pasa egyszerő házának, ott oly hideg uralkodott, 
hogy a nyers húsok nyáridıben is napokig frissen marad-
tak, és a pince legmélyérıl kristálytiszta forrásvíz fakadt. 
Megfizethetetlen kincs ez hosszú ostromok idején. Már-
pedig az elızı pasát mindig csak egy gond gyötörte: hát-
ha megbékélnek egymással a keresztény udvarok, s hátha 
elszánják magukat egy igazi, nagy erejő ostromra? Mit 
tudták azt a Szolimának és Ibrahimok, a pasák és a bé-
gek, hogy majd egy évszázad kell még ahhoz, amíg ez a 
hadi szövetség megszülethet. No de minek kalandozok én 
a szultánok, nagyvezírek és pasák gondjai közé, amikor 
most kel át a kíséret a nagykapun, és az ırt álló kapitány 
most faggatja Mihályt. 

– Honnan jöttél, igazhitő testvérem? 
– Újvárból, Bekyr aga küldetésében. Íme, itt a levele. 
– Azt én el nem olvasom. Hanem felelj, mi célból ér-

keztél Budára? 
– Hogy Bekyr aga ajándékát átadjam a szultán gyız-

hetetlen vitézének, Ibrahim pasának. 
– Mit hoztatok? – kérdi a kapitány sőrő, fekete szem-



öldökét összevonva, és vizsgáló pillantásokkal méregetve 
a hintót és a ládákat, a szpáhikat és a fátyoltalan, sze-
mérmetlen, gyönyörő, szıke gyaur lányt. 

– Újvár legszebb szőzi keresztény rózsáját. 
– Annyi szüzet küldtek már a nagy pasának, hogy 

nincs kertésze a világnak, aki ennyi rózsát akár élete vé-
géig leszakíthatna. No de ez az ı dolga. Hanem, ide hall-
gass! A te szpáhijaid itt maradnak mellettem, ti ketten, a 
hintóval, meg az ajándékokkal induljatok az én kísére-
temmel a pasa kisházába. Ott majd megtekinti az ajándé-
kokat, ha ugyan kedve lesz hozzá. 

– Allah és Mohamed, már miért ne lenne kedve hoz-
zá? – színlelte a kétségbeesést Mihály, hogy az unatkozó, 
bıbeszédő kapitányból kiszedjen valamit. 

– Hogy miért? Mert nagy bánata van. Egyetlen szép-
séges leánya, Fatma beleszeretett Ahmedbe, a várkapi-
tányba. No hisz nem csoda. 

– Akkor mi a baj? Allah a pasa örömére küldötte ıt 
szépséges, egyetlen leányának. 

A kapitány most halkabban folytatta: 
– Ahmed nagy vitéz, de egy szegény rodostói halász 

fia. Ibrahim pasa pedig a szultán rokona. Amikor meg 
kell védenünk a szultánt, a várakat, amikor párviadalra 
kell kihívnunk a legjobb magyar vitézeket, akkor egy-
formán Mohamed hívei és Allah gyermekei vagyunk, de 
ha a szultán rokonának a lánya megkíván bennünket, ha 
asszonyként a házunkba akar lépni, akkor nyomban kide-
rítik, kinek volt halász, kovács, piláfárus, szınyegszövı 
vagy kertész az apja… Egy nép vagyunk, amíg meg kell 
halnunk, de megosztanak minket, mihelyt élnünk kell. 
Hiszen te is tudod, hogy milyen az élet. No, ide négyen, 
és vigyük ezt az újvári rózsát és Bekyr aga ajándékait 
Ibrahim pasa dicsıséges kisebbik házához. Ha szeren-
csém lesz, éppen nekem juttatja ezt a szıke gyaur ném-



bert, ámbár én csak a feketéket szeretem, de tudod, ne-
künk, egyszerő kapitányoknak meg kell elégednünk 
mindennek az utolsójával… – Ezzel a csapatot elindítot-
ta. 

Piroska a nık utolsója? Ó, milyen ostobává teszik az 
embert az elıítéletek. A szépet csúfnak látják, a jót go-
nosznak, s a gaztettet üdvözítınek. A nap fényénél job-
ban szeretik az éjszaka sötétségét, a világosságnál a sej-
telmes félhomályt. Hol kezdıdik az emberi okosság és 
hol végzıdik? Ilyen kérdésektıl gyötörve bámulta Mi-
hály az ı világszép Piroskáját. 

 
 

Ibrahim pasa mostanában gondokkal nyugodott le, és 
gondokkal ébredt. Senki sem élhet a múlt emlékeibıl. 
Nem gondolhatott örökké a balkáni csatákra, a Dráva 
melletti ütközetben tanúsított hıstetteire, amiért maga a 
nagy hatalmú szultán is kitüntette, s Drinápoly parancs-
nokává nevezte ki. Ibrahim nemcsak bátor, de okos em-
ber is volt. İ, aki a Boszporusz partján a szultán öccse-
ként nevelkedett, semmibe vette a hatalmat. Látta a fı-
szakácsot vezírt megilletı selyemkaftánban, hímzett, 
buggyos nadrágban pompázni, és látta fejét vétetni, mert 
a felséges szultánnak elsózta a sültjét. Gyerekként látta a 
százhúsz szépséggel teli hárem ezüstös tükreit. Késıbb 
hallott a nık irigységérıl, mert a szultán már hónapok óta 
csak Zinaidát, Anatólia legszebb rózsáját boldogította 
szerelmével, és látta azt is, amikor Zinaidát – vad és okta-
lan féltékenységében – egy öszvérhajcsárnak ajándékoz-
ta. Látott hitehagyott szerbeket, magyarokat, macedóno-
kat, amint Mohamed zászlótartói, nagyvezírek lettek, és 
ott volt Ali Mehmed fejevételénél, aki a hısök hıse volt, 
de megtámadta a palotát, amikor a fellázadt janicsárok 
élére állt. Tudta, hogy bátor tettei kevesebbet érnek a 



portánál, mint az ajándékai, hogy céltudatos védelmi 
munkájáról aligha értesül a szultán, de minden kis hibájá-
ról megsokszorozva küldenek hírt legjobban jutalmazott 
kegyencei. A hatalom önkénye vagy megfélemlíti az 
embereket, vagy közömbössé teszi ıket. Ibrahimmal ez 
utóbbi történt. Mindannyian Allah és a szultán kezében 
vagyunk. Ha pedig így van, ne gondolkozz a jövın, hiába 
itt az okosság, ebben az életben nincs kérdés, csak felelet 
van. Legyen meg Allah akarata. 

De hát mi volt, ami még ezt a bátor és okos Ibrahimot 
is érdekelte? A vár, a hadsereg, a vilajetek sorsa, a 
zsitvatoroki béke betartása, de mindez csak az eszét fog-
lalkoztatta. Hát a szívét? Ötvenöt éves elmúlt, túl volt az 
érzelmek igazi rabszolgaságán, szívét csak egyetlenegy 
leánya, Fatma töltötte be. Nemcsak a szépsége miatt, nem 
is csak azért, mert néhány vonása rá hasonlított, hanem 
azért, mert gyermekkorától különös báj nyilatkozott meg 
benne. Már kislánykorában is elbővölte apját gyermeki 
kedveskedésének bájával. És most ez a tündéri lány bele-
szeretett Ahmedbe, a várkapitányba. 

Ibrahim tapsolt. 
– Parancsolj, uram! – Az öreg szolga mellén kereszt-

be tett kézzel mélyen meghajolt. 
– Hívd ide Fatmát! 
A hívásra Fatma köpenyt kapott magára, piros szaty-

tyánpapucsot húzott a lábára, és még egyszer a tükörbe 
nézett. Bánatos, nagy fekete szemek néztek rá vissza a 
tükörbıl. 

Ibrahim magához intette Fatmát, és az ajtónállót kipa-
rancsolta. Nagy, párnás zsámolyára maga mellé ültette 
lányát. Ránézett, megérezte félelmét, és hirtelen ıt magát 
is bizonytalanság fogta el. Mert ha szeretünk valakit, 
akkor a magunk érzései mellett átérezzük a másik érzése-
it is, s így megrendülünk a konokságunkban. 



– Igaz, amit suttognak? 
– Mit suttognak, szeretett apám? – kérdezte remegve 

Fatma. 
– Hogy Ahmed elrabolta a szívedet! 
– A szívemet még nem, csak az érzéseimet! – felelte 

szemét lesütve Fatma, és bársonyos barna, szépséges arca 
elpirult. 

– Ha az érzésed Ahmedé, akkor nemsokára a szíved 
is övé lesz. 

– Ha szeretett és jó apám is úgy akarja! 
Ibrahimot elöntötte a harag. Még beleegyezését is ad-

ja egyetlen kincsének elvesztéséhez. És ki viszi el tıle? 
Ki? 

– A szultán rokona egy boszporuszi halász fiához 
akar menni? 

– Mindannyian Mohamed gyermekei vagyunk! – fe-
lelte halkan Fatma. 

– Ez igaz! De nem egyforma értékő és nem egyfor-
mán szeretett gyermekei. Bárki más megteheti ezt, csak a 
porta rokonsága nem. 

– De jó apám! Sohasem vetem rá a szemem, ha nem 
azt hallom tıled örökké: ez az Ahmed a legbátrabb, a 
legerısebb, ez lesz az utódom. Nagy katonát nevelek 
belıle… Ugye, ezt mondtad? 

– Ezt, leányom. De ezt a nagy katonát a birodalom-
nak akartam nevelni és nem tenéked. Még Ahmed se 
méltó hozzád. Sok ragyogó gyémánt és smaragd van a 
világon, de tenálad ragyogóbb nincsen. 

– És én mégis csak arra kérlek, adj engem Ahmed-
hez! 

– Nem, soha! 
– Apám, te megtöröd a szívemet. Megmondanád, ha 

már szolgálódnak tekintesz, hogy mit határoztál felılem? 
– Kimondom! Azé az elsı muzulmán férfié leszel, 



akinek tisztességes hivatala van, megnyerı, jólelkő, okos 
és a Koránban járatos. 

– Ahmed a várkapitányod. Elég magas a rangja. Min-
dig azt mondtad, igazi vitéz. 

– A katona tisztsége csak a haláláig tart, a halál pedig 
annál közelebb lopakodik hozzá, mennél bátrabb. Én nem 
akarom, hogy korai özvegységben hervadj el vágyaiddal, 
reményeiddel. Most fogadom Bekyr aga követét, nézd 
meg ıt a kis ablakon, talán ez lesz az igazi. 

Fatma mélyen meghajolt annak jeléül, hogy aláveti 
magát az atyai akaratnak, de szép szemébıl megállítha-
tatlanul hullottak a könnyek. És nem értette, mivel áll 
magasabban Bekyr aga követe, mint Ahmed? Vagy talán 
egy apát is eltölthet a féltékenység ördöge? 

 
 

11. 
 

A pasa öreg udvari embere mélyen meghajolt, és így 
szólt: 

– Szolimán, újvári fıdefterdár, Bekyr aga követe kéri 
alázattal, engedd ıt magas színed elé, hogy átadhassa ura 
ajándékát abból az Allah számára örvendetes alkalomból, 
hogy Buda pasája lettél, a magyarországi vilajetek pajzsa 
és kardja. 

– Engedd elém Bekyr aga küldöttét! 
Azzal az ajtót fedı nehéz, keleti szınyeget kettévon-

ták, és kitárták a szárnyas ajtót. 
Mihály egyszerő kék kaftánjában, fehér turbánjában, 

rövid, görbe kardjával is olyan volt, mint egy mesebeli 
hıs. Szénfekete haja, kis szakállába érı keskeny bajsza, 
délceg termete, méltóságos mozdulata minden lány szívét 
megdobogtatta volna, a Fatmáén kívül. Fatma szeretett, 
és semmit sem látott a szemét elborító könnyektıl. Mi-



hály hat lépéssel Ibrahim széke elıtt letérdelt, és a sirázi 
szınyeget megérintette magas és büszke homlokával. 

– Dicsıséges Ibrahim pasának, a rettegettnek, a pró-
féta gyızhetetlen harcosának. Szolimán üdvözöl téged. 

– Allah áldjon fiam. Szolimán. Eddig mindenki rette-
netesnek nevezett, te meg rettegettnek. Ugyan miért? 

– Azért, fényességes pasa, mert tıled csak a gyaur el-
lenség retteg, de rettenetes nem vagy. Igazságos és jósá-
gos vagy népedhez, adakozó a szegényeknek, és lovagias, 
ha bátor és tiszteletre méltó ellenségre találsz. 

– Jól beszélsz, fiam, és jól felelsz. Úgy, mintha a Ko-
rán ismeretében nevelkedtél volna. 

– Abban nıttem fel a kecskeméti aga házában, aki fi-
aként szeretett, és megáldott, amikor útra keltem. 

– S miért hagytad ıt el, ha annyira szeretett? 
– Nagy hatalmú pasa. A sas, a hegyóriások királya 

magas sziklafalra rakja a fészkét, bogáncsból szövi, de 
puha, illatos füvekkel béleli ki a belsejét. Addig eteti a 
fiókáit, míg meg nem erısödnek. Akkor aztán kiforgatja 
a fészket, és a fiókák lefelé zuhannak. Hogy össze ne 
zúzzák magokat, meg kell tenniük az elsı szárnycsapáso-
kat. Ha elfáradnak, a sasanyó a szárnyára veszi ıket, s ha 
megpihentek, ismét a mélységbe veti kicsinyeit. Mert a 
sasnak, a levegı és a hegyek királyának szállnia, harcol-
nia kell. Mikor váltam volna életrevaló férfivá és harcos-
sá a kecskeméti palota puha fészkében? 

– Honnan veszed ezt a képet, ha a síkságon születtél? 
– A kecskeméti aga a zord örmény hegyek fia volt. 

Ott harcolt az apja is az örmény gyaurokkal. Minden 
története a vad hegyekrıl, a vízesésekrıl, a szurdokokról 
szólt. 

– Most pedig megmondanád, miért küldött hozzám a 
derék Bekyr aga? 

– Elküldötte illı ajándékait. 



Azzal Mihály tapsolt, és az esztergomi szpáhik á ter-
hektıl roskadozva vagy a drágaságot óva egymás után 
tették le Ibrahim lába elé, amit csak hoztak. 

– Nézd ezt a hatalmas szınyeget. Kék, mint a kék 
mecset, kék, mint az ég, kék, mint a Boszporusz. Hatal-
mas fa ágain nézd a madarakat, szinte csattogni hallod 
hajnali éneküket. Tizenkét szövılány egyidıben csomóz-
ta. Hogy vágyódhatott ez a tizenkét lány a szerelemre, a 
szabadságra. Ezekbıl a vágyakból szıtték a kert nyíló, 
szinte illatozó virágait… 

– Szolimán fiam, te úgy beszélsz, mint a költık. 
– Csak a szınyeg szépsége hangolt ezekre a szavakra. 

De itt van, nézd, ez a hatalmas ezüstkalitka. Kékre és 
fehérre festette a mester, olyan boltozatos, mint a nagy 
mecset tornya. Hintácskáin húsz madár ringathatja magát, 
hogy gazdája kedve szerint fütyürésszen. Bekyr aga tud-
ta, hogy szépséges lányod zárt otthonában örülni fog a 
becsempészett, idevarázsolt természetnek. Hallgasd csak 
a madarak énekét, mind másfajta, valamennyi másképpen 
fütyül… 

Itt van ez a sakktábla. Elefántcsontból faragta egykor 
a mestere, aki e játék kedvelıje volt. Nézd lován a szul-
tánt, trónusán asszonyát, nézd az ágaskodó lovakat, a 
kengyelfutót, az erıs parasztot, Drinápoly nyolcszöglető 
bástyáit… 

És nézd ezt az ezüstmívő puskát, pisztolyt, ezeket a 
hajlékony damaszkuszi pengéket. Ezt a hatalmas pallost, 
amit csak a te roppant kezed tud csapásra emelni, de ha 
lesújtasz vele, kettéhasíthatsz egy elefántot. És nézd ezt a 
házi virágoskertet. Minden virága ritkaság és szépség. 
Távoli, messzi vidékekrıl hozatta ıket Bekyr aga, hogy 
öröme teljék benne szépséges lányodnak. De a legszebb 
virágot neked küldte. A te örömödre, a te boldogságodért. 
Újvár legszebbik hamvas, szıke leányát. Mert minden 



virágnál bódítóbb és illatosabb a leány viruló szépsége. 
Siráz legszebb nyíló virágánál is szebb a vágyódó 

szépség. Hát ha még az érzések is felébrednek majd ben-
ned. Amikor nem egyszeri vágyad betöltését várod a 
szerelemtıl, hanem minden csókja csak növeli a vágyó-
dásodat, amikor nappal is róla álmodsz, és éjszakáidat is 
az ı szerelmének képei töltik be. Az ilyen szerelem 
olyan, mint a mákony. Hiába akarsz szabadulni bódulatá-
tól, egyre jobban vágyódsz utána. Olyan ital ez, amely 
nem oltja, hanem csak fokozza szomjúságodat. Olyan 
eledel ez, amellyel nem tudsz eltelni, ellenkezıleg, egyre 
éhesebb leszel. Az uralkodót szolgává teszi, a szolgát 
uralkodóvá. Ehhez mérten a gazdagság, a drágakı, a bir-
tok, a hatalom üres hiúság, a szegénység terhei pedig 



könnyővé, elviselhetıvé, sıt mulandóvá válnak. Ez a 
szerelem betölti a szívedet, a világodat, enélkül társtalan 
vagy, magányos, hiába van ezernyi szolgád és száz há-
remhölgyed. Ezzel az érzéssel elégedett vagy és boldog, 
enélkül üresek a napjaid, és céltalan a világ… 

– Elég! Elég a lány dicséretébıl! A lány valóban 
szép, de te már úgy dicséred, mintha magad éreznéd 
mindazt, amit mondtál. Vagy talán költı vagy, aki beha-
tolsz mások szívébe, s mint a gyöngyhalászok, onnan 
hozod fel a zárt kagylókat mások érzéseinek rejtett gyön-
gyeivel. 

Fatma mindezt jól hallotta, és szívében visszhangra 
kelt a délceg ifjú minden hasonlata, de ıt csak Ahmed 
iránti érzéseire figyelmeztette. 

Piroska szívét eleinte a bánat tépte. Noha nem értett 
törökül, mégis megérezte, hogy Mihály minden szava 
hozzá intézett szerelmi vallomás. Az, amit az újvári vá-
sárban és ott a széles bástyánál elmondani nem tudott 
még, mert megakasztotta szavát a találkozás váratlansá-
ga, meglepetése s az ı nem várt, nem remélt kivirult 
szépsége. 

Ibrahim csak azt látta, hogy a lány szemébe könnyek 
szöknek, de azt nem, hogy ugyanez az érzés az ı lánya 
szemébıl is könnyeket fakasztott. 

– Szolimán! Kérdezd meg tıle, hogy miért sír. 
Piroska tudta, hogy itt csak Mihály érti meg ıt, s 

ezért érzései szerint válaszolt. 
– Azért sírok, mert sejtem: olyan szavakkal kínálsz 

fel ennek a kutyának, amelyeket te érzel. Azért sírok, 
mert neked mindezt boldogan viszonoznám, de ennek 
nem adom se a lelkem, se a testem. 

– Mit mondott? – kérdezte Ibrahim. 
– Azt, nagyságos pasa, hogy örömmel megy a háre-

medbe, ha elfogadod ıt, aki idegen a számodra, és mit 



sem tud a Koránból. 
– Mondd meg neki, hogy a Koránból mit se kell tud-

nia, s amit meg tudnia illik, azt itt gyorsan megtanulja 
majd… 

– Engedd meg, hogy lefordítsam neki bölcs szavaidat 
– azzal Mihály Piroskához fordult. – Azt mondta a bi-
tang, hogy itt mindarra megtanítanak, amire szükséged 
lesz. De elıbb vágom el azt a vastag, fekete nyakát, 
semmint ez a vágya beteljesülhetne. Légy csak nyugodt 
drágám, és bízzál bennem, amíg csak élek! 

Ibrahimot felpezsdítették Mihály szavai, de fıleg Pi-
roska rózsás, szıke szépsége, s ezért hirtelen mozdulattal 
belecsapott a gongba, amelynek hangja többszörös vissz-
hangot vert az arabeszkekkel cifrázott teremben. A fıaj-
tónálló két szpáhival lépett be az ajtón. Ibrahim pasa így 
szólt: 

– Legyen ma este a palotában tánc és lakoma. Gon-
doskodjatok sültekrıl, piláfról, szörbetrıl és sütemények-
rıl. Legyen elegendı zenész és táncosnı a háremembıl, 
és mutassa be Szolimán fiam Bekyr aga ajándékait egész 
udvaromnak. Hadd lássa mindenki, itt a vilajetekben és a 
határokon túl is, hogy Ibrahim, az új pasa elıtt meghódol-
tak mindenek, hogy nekem adóznak erıvel és tisztelettel 
a beglerbégek, a fıcsauszok, a kádik, a katonák és a szul-
tán ıfelségének hivatalnokai. Vigyétek ezt a lányt, és 
adjátok rá a legszebb ruhát. Vigyétek Szolimánt, s adja-
tok neki olyan öltözetet, amilyet bölcs szavai és bátor 
élete szerint megérdemel, és hívjátok ide a lányomat, 
Fatmát, mert beszélni akarok vele! Ti pedig teljesítsétek 
kívánságomat – fordult Ibrahim Mihályhoz –, és társad-
dal együtt légy a vendégem az esti vigasságon. A legjobb 
citerások és síposok zenéjét fogod hallani. 

Mihály mélyen meghajolt. Mellén összetett kézzel 
így szólt: 



– Nem véletlenül ad valakinek hatalmat Allah. Te, Ib-
rahim pasa, méltó utóda vagy Buda eddigi védıinek. 
Nagy vagy te a nagyok között is. 

Meghajolva hátrált az ajtóig, de hajoltában is biztató 
pillantásokkal bátorította a kétségbeesett Piroskát. Azt, 
hogy mivel buzdítja ıt, még maga sem tudta. Mihályban 
mégis élt a remény; a szabadulás és a szabadítás remé-
nye. Hogy ez mibıl táplálkozott? A helyzetbıl nem, csak 
a szerelembıl. Ez súgta neki, hogy ne csüggedjen, jól 
figyeljen; mert az élet, amíg élünk, mindig tartogat szá-
munkra valami jó lehetıséget. 

Alig tette ki lábát Mihály, alig vezette el egy vénasz-
szony Piroskát, máris bekísérték Fatmát az apja elé, Ibra-
him sokáig hallgatott. Majd így fordult a lányhoz: 

– Láttad ezt a küldöttet, Bekyr aga legjobb vitézét? 
– Láttam, jó apám. 
– Milyennek láttad? 
– Deli, délceg, szép ábrázatú férfiú volt. 
– És a szavai milyenek voltak? – kérdezte Ibrahim. 
– Választékosak, megnyerıek! 
– Hát akkor jól figyelj rám. Ezerszer inkább ez le-

gyen az urad, mint Ahmed. Megértetted? 
– Megértettelek apám, de engedelmeskedni nem tu-

dok. Hatalmadban áll, hogy ne adj Ahmednek, de az nem, 
hogy ennek az ismeretlen Szolimánnak legyek a kedvese. 
Ezért még egyszer kérlek, gondolj az én érzéseimre is, és 
ne add át magadat önfejőségednek. 

– Mit mondasz apádnak? – kiáltott a hiú Ibrahim, és 
már megkongatta a gongot. A vénség bejött, és Ibrahim 
parancsot adott neki. 

– Vidd a szobájába! A vacsorát és az ünnepséget a 
rejtett ablakon át végignézhetitek, hátha megjön a lány-
kám kedve a kiszemelt vitézre. De jól vigyázz- rá, ne-
hogy Ahmed a közelébe férjen! 



– Igenis nagyúr, parancsod szerint teszek – mondta a 
vén, fekete asszony, és mélyen meghajolt. 

Amint Fatma párnákkal, heverıkkel, ámpolnákkal teli 
szobájába értek, Fatma így szólt: 

– Most pedig, édes dajkám, hívd ide Ahmedet, hogy 
mindent elmondjak neki. 

– Kedves galambocskám, kis madaram, ezért az éle-
temmel fizethetek! – mondta kezét tördelve az öregasz-
szony. 

– Igazad van, ezért te döntsd el, hogy teljesíted-e, 
amit kérek vagy sem – s mikor ezt kimondta, végtelen 
fájdalom érzése tükrözıdött nagy fekete szemében, amely 
olyan volt, mint valami mindent visszaverı tükör. 

– Megyek én, kisleányom. Megyek már. De nem lesz 
könnyő bejutnom hozzá, és még nehezebb lesz ıt ideve-
zetnem. 

– Nem is ide kell ıt hoznod, hanem a nagy palotába, 
a vidámságok terme melletti kis kamrába vezesd. Oda 
bejuthat, hisz ı a palota parancsnoka. Ismer ott minden 
rejtett lépcsıt, minden titkos ajtót. 

– Igazad van, édes lányom. Elıször hát a palotába kí-
sértetlek, annak az ırsége elvezet engem Ahmedhez, ı 
pedig majd megtalál téged. 

Így is történt. Az öregasszony a palotába vitte Fatmát, 
aztán szólt az egyik katonának, hogy vezesse Ahmedhez. 
Ahmed leolvasta az öregasszony arcáról, hogy valami 
rosszra kell felkészülnie. 

– Mi történt az én virágommal, életem csillagával? – 
kérdezte a hatalmas férfi, és megreszketett. 

– Még semmi rossz, de ha nem sietsz Fatmához, min-
den megtörténhet. 

– Hol van? 
– A lakomaterem melletti rejtett szobába vitette ıt a 

nagy Ibrahim. 



Senki sem ismerte úgy a palota és a vár rejtett lépcsı-
it, föld alatti és feletti folyosóit, mint Ahmed. Nála volt 
egész Buda hadi térképe, s még nem adta át azokat Ibra-
him pasának. Karddal a kezében futott végig a kazamatá-
kon, a falba vágott, keskeny lépcsıkön, míg végül a kis 
szoba ajtaja elıtt állt. Hogy dobogott Ahmed harcokhoz 
és a halál gondolatához szokott szíve! Mert amit Mihály 
Kecskeméten a törökök szerelmérıl hallott, az csak öreg 
basákra, bégekre vonatkozott, nem a fiatalokra. Az ifjú 
török legény és lány éppúgy szeretett, mint bármely más 
nemzetbeli. A világ az ı szemükben is csodákkal és édes, 
sejtelmes várakozással volt teli. Mintha a boldogság ott 
lappangana mellettük, körülöttük, s minden lehetségessé 
válna. Még talán az ég csillagát is elérnék kinyújtott ke-
zükkel. S amilyen egyforma volt bennük a boldogság 
iránti vágy, ugyanakkora a szerelmükért való aggodalom, 
féltés, s ha lelkük bizonyosságát valami megingatta, a 
féltékenység is. Ezért dobogott úgy Ahmed szíve, mintha 
dobverı szólt volna a fülében, egyre hangosabban, egyre 
gyorsabban. Az ajtón belülrıl csattant a zár. Ahmed be-
nyitott. A szoba közepén felemelt tırrel állt Fatma… 

Amikor megpillantotta Ahmedet, kiejtette a tırt, és 
szerelmesének karjaiba esett. 

– Tündérem. Mi ez a tır? 
– Nem tudtam, hogy te érkezel, vagy már Szolimánt 

küldi ide az apám. 
– Ki az a Szolimán? – kérdezte Ahmed. 
– Bekyr aga elsı embere. Az apám nem ad hozzád! 
– Miért nem? Mindig keményen harcoltam. Buda hı-

sének neveznek még a janicsárok is, pedig ık győlölik a 
lovasokat. 

– Azt mondta, mi a szultán rokonai vagyunk, te pedig 
csak egy halász fia vagy. 

– Alacsony származás? A népbıl származom. Az hó-



dította meg Várnát, Ruméliát, a havasalföldieket, az al-
bánokat, a szerbeket, a magyarokat… A mi lebecsült 
vérünk öntözte a várfalakat egész Egerig, Kıszegig. 

– Nekem te vagy a legjobb és a legszebb. Megmond-
tam az apámnak. Nem leszek soha se Szolimáné, se má-
sé, csak a tiéd. 

– Mit tervez az apád? 
– Már megmutatta nekem Szolimánt. Azt mondtam 

neki: nem kell. Most díszbe öltöztette, lakomát, zenét, 
táncosnıket rendelt, hogy még egyszer lássam esti fény-
ben, hátha megtetszik, és megszeretem ıt. 

– Miféle ez a Szolimán? – kérdezte Ahmed félté-
kenységre gyulladva. 

– Tetszetıs annak, aki még nem szeret, de akinek a 
szívébe már beköltözött valaki, az se nem lát, se nem 
hall. 

– Megölöm! – kiáltotta Ahmed. – Amúgy is itt leszek 
lakomán, amikor elmegy, követem és megvívunk. 

– Ledöföd ártatlanul? 
– Kihívom a szélsı bástyatoronyhoz, s ott megvívok 

vele. Egyforma karddal, egyforma eséllyel. 
– De én azt akarom, hogy élj, hogy szeress, hogy bol-

dogok legyünk! – suttogta Fatma. 
– Ha Allah úgy akarja, meglesz, ı gyızelmet ad ne-

kem. Mert gyıznie kell az igazi érzésnek a vásár felett. A 
te szépségedet nem vetheti oda az apád akárkinek. Még 
látni fogsz a lakomán. Allah segítsen nekem, hogy a szí-
ved el ne forduljon tılem, a többit rám bízhatod. Még 
senki sem gyızött le párviadalban. 

Ugyan ki tudja és ki akarja megszámolni a szerelme-
sek csókjait, amikor mindegyikbe a világmindenség szo-
rul. 

– Allah óvjon meg! Allah védjen! Allah szeressen té-
ged! – szórta Fatma búcsúzóul Ahmedre gyengéd szívé-



nek áldásait. 
 
 

12. 
 

Sok mindent látott már Mihály hányatott életében, de 
ilyen fenséges látványban még nem volt része. Már a 
lakoma is felséges volt. Volt ott minden: ropogósra sült 
kacsától báránycombig, csibétıl fácánig. Éppen csak a 
disznóhús hiányzott. Az étekhordók roskadoztak a súlyos 
és illatozó tálak súlya alatt. A kelyhekbe szörbetet töltöt-
tek, mihelyt kiürült, de bizony Mihály boldogan felcserél-
te volna az édes italt valami jó homoki borral, savanykás-
sal, illatossal, vagy soproni vörössel, még inkább egrivel, 
mert az kivált szerette. Aztán a mézzel töltött édességek 
sokféle fajtája. Ezekhez senki sem értett úgy, mint a tö-
rök. Hej – sóhajtott fel Mihály magában –, miért nem azt 
teszi minden nép az emberiség asztalára, ami a legkedve-
sebb, a legjobb benne? Miért okoz a török annyi keserő-
séget a népeknek, amikor az édességekhez ért a legjob-
ban? 

Ibrahim dús asztala mellett a hısök hısei, a legna-
gyobb adószedık, a külföldi hatalmasságok követei és 
küldöttei ültek. Mennyi selyem, mennyi ékköves turbán, 
nemes acél, vért, hímzett kaftán díszítette a dicsı társasá-
got. A vacsora után megszólaltak a citerák, dobok, sípok, 
és varázsos kört alkottak a pasa táncosnıi. A nagy szeráj-
ban nem találhattatok volna szebb leányzókat, sem vá-
gyat pezsdítıbb táncosnıket. Milyen mások a mi indula-
tos, büszke táncaink. A mi táncaink csak biztatják a le-
gényt meg a lányt, ezek itt a bujaság minden tüzét elıle-
gezik a nézınek. Hiába, Mihály mindent csak magyar 
szemmel nézett, csak azzal látott. Annál keservesebb 
volt, hogy a nagy kör alakú terem terített asztalai elıtt 



meg kellett ismételnie Bekyr aga ajándékainak bemutatá-
sát és feldicsérését. De a legnagyobb bánata Piroska be-
jövetele volt. 

Piroskát a vénasszony odabent a soktükrös szerájban 
ismét átöltöztette. Levették róla magyar holmijait, és 
valóságos török szépségnek öltöztették. 

– Vedd le azt a durva kis csizmácskádat, nem leány 
lábára való – mondta a vénség. 

– Ez-e? Apám varrta nékem a legfinomabb bırbıl. 
Kopogott a sarka, hadd hallják a legények – felelte önér-
zettel Piroska. 

– Ezt vedd fel. Selyempapucs. Halk lesz a járásod. 
Észre se veszik, és már az urad szívén tapodsz véle. 

– Az arcomat is elfeditek? Fátyol borítja majd azt is? 
r kérdezte Piroska. 

– Nem, azt nem tesszük. Hadd lássák, hogy magyar 
szőz vagy, Bekyr aga zsákmánya és ajándéka. 

Így lépett be a terembe Piroska, az ajándékok ajándé-
kaként. Mihály szívébe mintha tırt döftek volna. Ilyen 
szépnek még sohasem látta Piroskát, de soha ilyen elérhe-
tetlennek sem. Úgy állt ott, hogy torkán akadt a feldicsérı 
szózat, csak meghajolt, és némán mutatott Piroskára. Így, 
a hárem, a pasa ízlése szerint öltöztetett lány elvette tıle 
minden bizalmát, minden reményét. Hogy fogja az ı 
kedvesét ebbıl a szoros, jól ırzött kalitkából kiszabadíta-
ni? No, te magasságos Isten, aki vagy a mennyekben, 
most nyújtsd le segítı jobbodat, hogy megfelelhessek 
komoly és nehéz ígéretemnek. Úgy látszik, a ravaszság 
próbája igazából csak most kezdıdik. Most már nem elég 
sem az áldásod, sem a türelmed. Most már le kell ide 
nyújtanod hatalmas karodat, és segítened kell, de mie-
lıbb! 

No de ne feledkezzünk meg Balajti bátyánkról sem, 
akit sohasem szorongatott ennyi bánat, s még sohasem 



volt ilyen fényességben, forgatagban, vendégségben. 
Nem látott ı még életében se magyar, se török udvari 
fogadást. Amikor Piroskát a török maskarában behozták, 
úgy érezte magát, mintha a paradicsomból a pokolba 
taszították volna. Még Mihályra is megharagudott. Minek 
biztatta ıt a lánya kiszabadításával, amikor ravaszkodása 
csak a kút mélyére lökte Piroskát. A harag legtöbbször 
igazságtalanná teszi az embert. Gáspár bátyánk egészen 
megfeledkezett arról, hogy nem Mihály, hanem Bekyr 
aga fogatta el Piroskát, vetette rabságba, és küldte Budára 
ajándéknak. Amint így kesergett, egyszerre csak azt látja, 
hogy egy hatalmas török – nem más, mint Ahmed, a 
szpáhik kapitánya – a vacsora és a látványosságok után 
odamegy Mihályhoz, s valamit a fülébe súg. Mihály cso-
dálkozón felnéz, feláll az alacsony asztal mellıl díszes 
párnájáról, és kifelé indul. 

Mit érezhetett Fatma, aki a leselkedı ablakon át min-
dent látott? Most fog eldılni a sorsa. Igen, most, egy 
ártatlan ember vére árán. Hiszen ez a Szolimán derék és 
szép vitéz, talán még semmit sem tud apja szándékáról. 
Talán már van is választottja, talán már nagy szerelem-
mel várja valaki? Milyen kár, hogy meg kell halnia. 

Az egy pillanatra sem ötlött eszébe, hogy Ahmedet 
öli meg Szolimán a véres párviadalban, és nem fordítva. 

Közben Piroskát visszavitték az ezüsttükrös szerájba, 
egy nyolcszögő nagy szobába, amelynek közepén se-
lyempárnákkal borított, széles heverı állott. Nagy ékkö-
vekkel díszített lámpás ontott rá színes, sejtelmes fényt. 
Mit érezhetett Piroska? Amit a máglyára lépı vértanúk a 
feltornyozott fahasábok láttán. Ez az ágy lenne az ı sze-
relmének a halála, ha nem volna nála is egy rejtett tır, 
amely majd a szívét átjárja. De milyen nehéz fiatalságunk 
hajnalán a szerelmünktıl való elszakadásra és az örök 
halálra gondolni. Piroska szíve csordultig telt a bánattól, 



és sírva borult a széles nyoszolya selyempárnáira. Búcsú-
zott Mihálytól, a szüleitıl, szép, ígéretes fiatalságától… 

Amikor Piroska könnyeit hullatta, Fatma meg életé-
nek boldogabb fordulatát várta. Odakint a vár bástyáinál 
dılt el mindkettıjük sorsa. Mert bármilyen nagy érzések 
támadnak fel bennünk, életünk megoldása odakint a vi-
lágban dıl el; sokszor akaratunkon kívül. Mihály a ka-
nyargós folyosókon követte Ahmedet. Díszruha volt raj-
ta, oldalán pedig jó damaszkuszi kard, Ibrahim pasa tu-
lajdona vagy ajándéka, ezt még nem tudhatta. Árkádokon 
át vitt az útjuk, mígnem egy boltíves kapualjból a sza-
badba léptek. A vár szélsı, csipkés szegélyő bástyájának 
tetején álltak. Volt vagy húsz lépés az átmérıje, de azon 
túl csak a Dunának ereszkedı, meredek domboldal lát-
szott. Aki innen legurul, az egyenest a Dunába zuhan. 
Alattuk szélesen hömpölygött a folyam. A túlsó part sö-
tétségbe veszett. Csak a félhold vetett derengı fényt a víz 
loccsanó hullámaira. 

Ahmed komoran nézett lefelé, és pillantásra sem mél-
tatta választott ellenfelét. Mihály megszólalt. 

– Allahra! Megmondanád végül, hogy mit akarsz tı-
lem, vitéz kapitány? 

Ahmed szembefordult Mihállyal, és vad haraggal így 
szólt: 

– Megöllek! Párviadalra szólítalak! Egyikünk holt-
testének a Duna lesz a sírja. 

– Nem értem, igazhitő fivérem. Miért vívnánk meg 
egymással? Ámbár, ha Allah segít, téged sodornak majd 
a tenger felé a Duna hullámai. 

– Meg kell vívnunk, és meg kell halnod Fatmáért! 
– A nagy hatalmú pasa kedves leányáért? 
– Igen, érte és miatta. 
– Megmondanád, miért? 
– Mert a pasa nem hozzám, hanem hozzád akarja ad-



ni! – sziszegte keserően Ahmed. 
– Minderrıl semmit se tudtam, s még sohasem láttam 

Fatmát. 
– A pasa még nem beszélt veled Fatmáról? 
– Nem, és hasztalan is lenne minden beszéde. 
Ahmed kivonta a kardját, és Mihály mellének szegez-

te: 
– Leszúrlak, mint a rühös kutyát! Tagadod, hogy 

Fatma az ég legszebb csillaga? 
– Lehetséges, de én még nem láttam, és mást szere-

tek. 
– Mást? Ugyan kit? 
– Azt a magyar lányt, akit Bekyr aga a pasának kül-

dött. 
– Igazhitő létedre? 
Mihály mélyet sóhajtott. 
– Esküdj meg Allahra, hogy el nem árulsz – kezdte, 

fojtott hangon. – Én meg megesküszöm rá, hogy 
Fatmádat nem kérem, és el se fogadom. Még azt is meg-
ígérem; hogy segítelek, ha tudlak, hogy szerelmedhez 
jussál. 

– Megesküszöm Allahra és a prófétára. Kába szent 
kövére, hogy nem árullak el, ha valóban kitérsz az utam-
ból! 

– Derék vitéz, bátor Ahmed, én nem az vagyok, aki-
nek gondolsz. Nem tartozom az igazhitőek nagy táborá-
hoz. Magyar vagyok. Töröknek álcáztam magam, hogy 
Piroskámat idekísérjem és valahogy megszabadítsam. Ez 
minden vágyam. A pasának elegendı az eddigi hetven 
asszonya. Nekem meg mindenem, az életem, a csillagom 
Piroska. Ha segítenél, megszabadíthatnám, te pedig meg-
szabadulnál a vélt vetélytárstól. 

Ahmed arca felderült. 
– Esküdj meg a te Istenedre, hogy mindez így igaz, 



ahogy elmondtad! 
Mihály keresztet vetett, és így szólt: 
– Esküszöm az egy igaz Istenre! 
– De honnan tudsz ilyen hibátlanul törökül, és honnan 

ismered ennyire a szokásainkat? – kételkedett még Ah-
med, és valljuk be, jó oka volt erre. 

– A kecskeméti aga tolmácsa voltam évekig. Ott gya-
koroltam a nyelvet, ott ismertem meg népedet. Elég lesz 
ennyi? De miért is hazudnék neked? Kezedbe adtam ma-
gam! Mostantól büntetlenül megölhetsz, kiadhatsz a pasa 
janicsárjainak. Fejemet vehetik a budai piactéren. Na-
gyobb biztosítékot nem adhatok neked szavaim igazsága 
mellé. 

– Jól beszélsz, igazad van. Most mit tegyünk, hogy 
mindketten elnyerjük szerelmünket? Te vagy a rava-
szabb, én a tájékozottabb. Te jobban ismered a világot, én 
meg a vár titkos folyosóit és kapuit. Találj ki valamit, és 
ha Fatma az enyém lesz, örök barátságot kötök veled. 

Így beszélt Ahmed, és kardját leeresztve a bástya szé-
lére ült. Mihály fejében egymást kergették a gondolatok. 
Egyik tervet a másik után vetette el. Minden terve, gon-
dolata átszaladt a valóság rostáján. Végül is határozott, és 
így szólt Ahmedhez… 

De ezt már itt el nem beszélem, szóljanak helyettem a 
tettek. Mihály rájött, hogy túljutott negyedik feladatán, s 
elkezdıdött az ötödik próba: az emberségé. 

 
 

13. 
 

Határoztak a tennivalók felıl, és szerepüket megosztva 
elindultak. Ahmed elsı útja a kaszárnyába vezetett, hogy 
a legbizalmasabb embereit megnyerje magának. Alig-
hogy belépett a nagy, boltozatos terembe, melynek lırés-



szerő ablakai a Dunára néztek, azt jelentette a zászlótartó-
ja, hogy két kereskedı kér tıle meghallgatást és bebocsá-
tást. Ahmed türelmetlenül intett. 

– Mit akarnak? – kérdezte, és úgy csattant a hangja, 
mint a korbács. 

– Árulók furakodtak a várba, Ibrahim pasa közvetlen 
közelébe, ezt állítja egy hosszú meg egy hordónyi igazhi-
tő – felelte az ajtónálló. 

– Engedjétek be ıket! – parancsolta Ahmed. 
Az ajtó nyílt, és földig hajolva megjelent elıtte 

Mehmed és Murad. 
– Allah áldjon meg, hogy ily gyorsan színed elé en-

gedtél! Mehmed vagyok. 
– Murad vagyok, budai kereskedık és a nagy pasa 

szorgalmas adózói – mutatkoztak be a feljelentık. 
– Mit akartok, ti hétszeres csalók? Ki vele! 
– Uram, Mohamed híve. Nagy csapás fenyegeti gaz-

dánkat, Allah budai kardját, a rettenetes Ibrahimot! 
– Miféle ellenség fenyegetheti ıt, ha valóban oly ret-

tegett és rettenetes? 
– Két magyar, egy ifjú és egy öregebb, töröknek ál-

cázva magukat megszerezték Esztergom várában Bekyr 
aga ajándékait, ık maguk hozták ide a szüzet és a drága-
ságokat. Az igazi küldöttet, Nászufot, csalárdul börtönbe 
csukatták, fermánt hamisítottak. 

– Hogy csaphatták be a bölcs esztergomi agát, hogy 
írhatnak török fermánt írástudatlan gyaur kutyák? Ho-
gyan, erre feleljetek? 

Murad szólalt meg nagy keservesen. 
– Úgy, vitéz kapitány, nagy szpáhi, hogy ez a gye-

hennára való gyaur kutya úgy beszél és ír törökül, mintha 
a felséges szultán iskolájában tanult volna. 

Ahmed szíve megtelt örömmel. Akkor hát mégis 
minden szava igaz ennek a Szolimánnak, valóban gyaur 



vitéz és Pethı Mihály, aminek és akinek vallotta magát. 
Hát végleg nem kell félnie sem az árulásától, se attól, 
hogy Fatmára igényt tart. Azért egy kérdésre még választ 
akart kapni. 

– Miért lopakodtak volna be Ibrahim pasa közelébe. 
Mi volt a céljuk? Miért kockáztatták azt, hogy elevenen 
megnyúzzák ıket? 

– Csakis azért, vitézek legbátrabbja, mert az ajándék-
ba küldött szőz az ifjú szerelme. És tudod, mily ostobák a 
magyarok, egész méhkasok mellett is csak arra az egy 
édességre vágyakoznak, amelyet kiválasztanak. Nekik 
még a világ legszebb hurija sem kell, ha szeretnek vala-
kit. Féleszőek, mert azért az egy lányért élnek-halnak. 

– Szóval ti azt hiszitek, hogy Ibrahimot, a nagy, a 
gyızelmes pasát két gyaur kutya orránál fogva vezetheti. 
Hogy én, Ahmed, aki a várfalakért felelek, ellenségeket 
engedek be kapuink mögé. Gaz rágalmazók, rühes siva-
tagi sakálok vagytok. Ali! Ali!– kiáltott Ahmed a zászló-
tartójának. – Vessétek ezt a két hazug kalmárt a föld alatti 
tömlöcbe. Ott majd megtanulhatják, hogy kell a nagy 
Ibrahim pasát és a szpáhik kapitányát ostobának, aluszé-
kony tehetetlennek rágalmazni! 

Mehmed és Murad hiába estek térdre, hasztalan ri-
mánkodtak, gúzsba kötötték ıket. A föld alatti, ablaktalan 
tömlöc egyik odújába lökték a két feljelentıt. Allah adja, 
hogy minden rágalmazót ilyen sors érjen ezen a földön! 
De Ahmednek nem sok ideje volt a bosszúra. Nagyobb 
célok irányították tetteit. A laktanyaudvaron felsorakoz-
tatta régi vitézeit, akikkel tíz éve harcolt sok-sok csatában 
együtt, gyızött vagy vesztett, akikkel mindig igazságosan 
osztotta meg a zsákmányt, magának is csak annyit véve 
ki a halomból, amennyi megillette. Röviden beszélt. 

– Vitézek! Mohamed kardjai! Egyetlen vágyam van 
és egyetlen akaratom. Megszerettem Fatmát, Ibrahim 



pasa leányát. İ is szeret, de az apja nem akarja nékem 
adni, mert csak egy halász fia vagyok. Nem emeltek fel 
az ı szemében Allah dicsıségéért hozott hadi érdemeim. 
Segítsetek nekem! Kísérjetek Nándorfehérvárra, ott, ha 
addig Ibrahim pasa meg nem szelídül, Váli pasa ítélete 
alá bocsátom tettemet és érzéseimet. Ki követ engem? 

A csapat egyszerre rántotta ki a kardját. Ali, a zászló-
tartó így szólt: 

– Allah nevében követünk téged! Veled harcolunk, 
veled maradunk! 

Ahmed megindultan folytatta. 
– De ez még nem elég. Öt naszádost kell szereznünk. 

Három ártatlan gyaurral át kell kelniük a Dunán, mégpe-
dig lovakkal. 

Ali felkiáltott: 
– Megszerzem ıket a te parancsodra! De hol kösse-

nek ki?! 
– . A nagy bástya tövében. De most nyomban, mert 

mielıtt a nap felkel, Pesten kell lenniük. 
– Ott lesznek, kapitány! Allahra mondom, ott lesz-

nek. 
– Te felelsz értük! 
– Felelek. Megérdemlik? Nem ellenségeink? 
– Nem azok, csak mint én, szerelmesek. 
– Akkor megyek a naszádosokhoz! – felelte Ali, és 

kivágtatott az udvarról. Néhány fáklya égett a kapu felett, 
és világosság ömlött ki az emeleti nagy mulatóterembıl. 

Aki nem hiszi, hogy ilyen lázadások gyakoriak voltak 
a kontyosoknál, az olvassa el az oszmán birodalom törté-
netét. A janicsárok vagy a szpáhik rebelliói nemegyszer 
végeztek nagyvezírek, sıt felséges szultánok életével. A 
katonák már megvoltak a cselhez, de a lányok még nem. 
Ahmed a szobájában találkozott Mihállyal, és tekergıs 
folyosókon keresztül eljutottak a szeráj ajtajáig. Az aj-



tónálló ırség tisztelgett Ahmed elıtt, és megnyitotta az 
ajtót. 

– Ibrahim pasa parancsára! Hol van Bekyr aga aján-
déka, a magyar lány? – kérdezte az öregasszonytól Ah-
med. 

Hej, hogy dobogott most Mihály szíve, mert azt is 
mondhatta volna a csoroszlya, hogy a pasa méltósága már 
az ágyasházába vitette. De nem, még nem. A mulatozás 
még javában tartott. 

– Idehozod elém, én viszem Szolimán vitézzel a pasa 
magánlakásába. 

– Hozom már, hozom, csak köpenyt borítok rá, hogy 
meg ne fázzék, és fátylat a fejére, hogy meg ne lássák. 

– Siess már, siess! 
A banya elfutott. Hozta Piroskát. Amikor Piroska 

egyszerre látta meg Ahmedet Mihállyal, majd elájult. 
Nem értette, hogy mi lesz. most, élet-e vagy halál? De 
Mihály megnyugtatta. 

– Ne félj, Piroskám! Ne félj Ahmedtıl! İ a mi szaba-
dítónk. Mint ahogy én leszek az ı segítıtársa. 

Most már hárman futottak át a folyosókon, egészen a 
nagyterem melletti rejtett kis szobáig. Itt meg Fatma ré-
mült halálra, mert elıször Mihályt, kiszemelt mátkáját, 
győlölt kérıjét pillantotta meg. De Mihály mögött meg-
pillantotta végre Ahmedet is. 

– Nem értek semmit! Ahmed, csak nem hódoltál be 
apám zsarnoki akaratának? 

– Nem, soha. Kapd magadra a köpenyedet, a fátyla-
dat, és már indulunk is. Még egyszer visszamegyünk a 
laktanyai szobámba. Szolimán és a magyar lány magyar 
ruhába öltöznek. Ott várja ıket a lány apja is… 

– Minek öltözne Szolimán magyarnak? – csodálko-
zott Fatma. 

– Mert az, de most már egy szót se, induljunk! 



Fatma boldogan engedelmeskedett. 
A két pár a vigalom és a zene hangjai közben osont 

végig a kerengı folyosón, majd a titkos lépcsık során, be 
egyenest Ahmed parancsnoki szobájába. Ott már minden 
készen volt. Csak a regényekben vedlenek át törökök oly 
gyorsan magyarokká, mint Mihály, Piroska meg Balajti. 
Akkor Ahmed kiadta a parancsot Alinak: 

– Vidd hármukat a bástya alá, a naszádosokhoz, és 
tegyék le ıket Pesttıl északra, mennél északabbra. 
İk pedig? 
– Mi lesz velünk? – kérdezte rettegve Fatma. 
– Mi délnek megyünk. Nándorfehérvárnak. Egész 

századommal jelentkezem Váli pasánál. Nála nevelked-
tem. Az ki nem ad bennünket. Apádnak pedig az üldözés 
alatt elég gondolkodási ideje lesz, mit választ: az én halá-
lomat és az ı becsületének sérelmét vagy a kettınk bol-
dogságát. 

Ahmed most Mihályhoz fordult: 
– Allah legyen veled Szolimán, Allah áldja meg a 

szerelmeteket, te magyar lány! 
– Allah áldjon meg téged, Ahmed! Megszerettelek. A 

barátom lettél. Kár, hogy török vagy. Szívbıl kívánom, 
hogy sose találkozzunk a csatatéren… Azt akarom, hogy 
sokáig és boldogan élj! 

Ahmed is meghatódott. Megölelte Mihályt, és egy 
igen jó kardot vett le a falról. 

– Neked adom. De ígérd meg, hogy csak a védelmed-
re vonod ki. Nem akarom, hogy az én kardom küldjön 
oktalanul egy igazhivıt a másvilágra. 

– Köszönöm, Ahmed, és megteszem, amit kértél. 
– Akkor Ali, vidd ıket a naszádhoz, te pedig aztán 

gyere utánunk délnek! 
A barátok búcsút intettek egymásnak, Ahmed az ud-

varon Fatmát lóra ültette, és századával kinyargalt a bu-



dai vár erısen ırzött déli kapuján. A kapuırség parancs-
noka ámulva nézte a dél felé kilovagló csapatot, s mivel 
egy asszonyszemélyt vélt látni a második lovon, a pasá-
hoz sietett, aki még javában hallgatta kedves síposait és 
lantosait, és észre sem vette, hogy az asztalnál ülık idı-
közben megfogyatkoztak. Most, hogy az ırségparancs-
nok színe elé kéredzkedett, rákiáltott 

– Még mulatozásomban is megzavarsz, te ostoba 
ökör! 

– Kegyelem, nagy hatalmú pasa, de a testıreid Ah-
med kapitánnyal és egy nıszeméllyel kivágtattak a déli 
kapun… 

– Mit beszélsz, kutya? Ahmed a századával… egy 
nıszeméllyel. Allah, te hatalmas, hol a lányom?… 

Ibrahim felborította a terített asztalt, réztányérok és 
kupák csapódtak egymásnak, mintha egy nagy zenekar 
összevissza hangokat hallatna… A pasa a rejtett szobába 
rohant… A szoba üres volt… Talán a szerájban találja… 
Ott se volt… A vénasszony térdre esett a pasa elıtt. 

– Bocsáss meg szegény fejemnek! Azt hittem, te 
küldtél a keresztény lányért. 

– Azt is elvitték? – üvöltött Ibrahim. 
– Azt is, Ahmed és Szolimán együtt. Velük volt a te 

szépséges leányod is… 
– Árulás! – kiáltotta Ibrahim. – Ide elém a fıcsauszt, 

a beglerbéget, mindenkit. Az összes kapitányokat… 
Néhány perc alatt összegyülekezett Buda vezéri taná-

csa, és Ibrahim így szólt: 
– Két jó század az én zászlóm alatt utánuk indul. Ha 

elérjük ıket, a szpáhikat visszatérítjük Mohamed igaz 
zászlaja alá, Ahmedet meg párviadalban megölöm. Visz-
szaszerzem a lányomat, Allah, aki Buda urává tett, ebben 
is segíteni fog. Sorakozzanak a századok! Veressétek 
meg a dobokat! Fel a zászlókkal! Nyergeltessétek meg a 



szultántól kapott paripámat, és indulunk. Sebesebben, 
mint a szél és dühösebben, mint a vihar. Térképtekercset 
hozzatok, mintha csak háborúba szállnánk. 

Még fent volt a hold, amikor Ibrahim erıs csapatai 
elhagyták Budát.. Néha feltőnt elıttük a Duna, néha el-
maradt, de az országút még a-holdfényben is mutatta a 
patkók nyomaival, hogy bizony elıttük lovasok nyargal-
nak. 

 
 

Valóban így történt. Piroska Mihály karjaiban reszketett, 
amíg ki nem kötöttek. De a kikötıben is ırség fogadta 
ıket. A naszádosok az ırség parancsnokának jelentették, 
hogy ezt a három gyaurt Ahmed kapitány parancsára 
hozták, s engedték szabadon. Még három lovat is adott 



alájuk, no meg útravalójukról is gondoskodott. 
– No, ha Ahmed kapitány ilyen bıkező volt irántuk, 

hát menjenek csak szabadon. Ti visszaeveztek? – kérdez-
te a török. 

– Vissza hát, Allah segítsen, hogy ki is kössünk, hul-
lámokat vet már a Duna! – A válasz minden kételyt el-
oszlatott. 

– Akkor hát, gyaur barátaim, merre mentek, északnak 
vagy délnek? 

– Délnek! – felelte törökül Mihály. 
– Értem, értem – motyogta. – Úgy látszik, te a mi 

emberünk vagy. Hát menjetek csak! 
Mihályék lóra kaptak, és amíg láthatták ıket, délnek 

fordultak, aztán vissza északnak. 
– Úgy ülj a nyeregben, Piroskám, hogy Sellyéig ki-

bírjad. Ibrahim pasának most fontosabb a lánya, mint mi. 
Egy ideig nyugodtan haladhatunk. 

 
 

14. 
 

Vágtatott Ahmed, de még jobban Ibrahim. Tajtékosak 
lettek a lovak. Ebben a vad vágtában, a hajnali szélben 
Ibrahim forró feje lehőlt, és mintha a szívében valami 
megmozdult volna. Így szólt magában: „Akaratos ökör 
vagy te, Ibrahim, bizony az. Uralkodsz Budán, uralkodsz 
a szpáhi-, a janicsár- és a topcsiszázadokon, uralkodsz 
élıkön és holtakon, miért akarsz te a lányod szívén is 
uralkodni? Mi bajod ezzel az Ahmeddel? A legbátrabb 
katonád, ha hozzáadod a lányodat, ez a háborgó, lázadó 
budai katonanép, amely még idegenkedik tıled, szeretni 
és tisztelni fog… No de honnan tudod meg, hogy Ahmed 
valóban szereti-e, és mi lesz a bizonyság, hogy Fatma 
választása is szent és végleges?…” 



Ibrahim pasa nemsokára választ kapott mind a két 
kérdésre, amikor utolérte Ahmedet. Egy falutól távol, egy 
völgykatlanban találkozott a két kis sereg. Ibrahim odaki-
áltotta Ahmednek: 

– Megálljatok! Kardra, harcra! 
Ahmed felemelte a kardját, és harsányan így szólt: 
– Mielıtt török vért ontanánk, gondolj, nagy pasa, Al-

lahra és a prófétára! Vívjunk meg egymással! Ha levágsz, 
viheted a lányod, ha ledöflek, az enyém. 

S ezzel Ahmed kivont kardjával a középre lovagolt, 
Ibrahim pasa ugyanezt tette. De ekkor váratlanul Fatma 
ugratott közéjük, és a nyeregben meghajolt apja elıtt: 

– Apám, ha bármelyitek gyız, én többé nem akarok 
élni. Apám, szeretlek, de szeretem Ahmedet is. S ha te is 
szeretsz, meg kell értened. 

Ibrahim a lovak nyerítésén túl csak a lánya sírását 
hallotta, és meglágyult a szíve. Hát így szereti ıt a lánya, 
ı pedig megölné élete egyetlen boldogságát! Ha megten-
né, lélekben is meghalnának mind a hárman. 

Ibrahim pasa visszadugta hüvelyébe a kardját, és 
Ahmedhez lovagolt. Kezét nyújtotta felé. A harcra kész 
törökök pedig, mintha csodát láttak volna, egetverı ordí-
tásba kezdtek: 

– Allah! Allah il Allah! 
Fatma sírva borult apja széles, páncélos mellére. Ib-

rahim pedig így szólt: 
– Ilyen konok voltál te mindig, Ahmed, ha a próféta 

zászlajáról volt szó, s valóban, miért ne lehetnél épp te a 
fiam? Mit ér a rang, a kincs, a származás? Most pedig 
vissza Budára. Nagy mulatság, vigasság jár nektek, Ah-
med, hanem a lázadásról egy szót se, mert a fejedet ve-
szem. 

 
 



Mi történt Ahmeddel, nem tudta, de azt jól sejtette Mi-
hály, hogy Bekyr aga rég kiszabadította Nászufot eszter-
gomi fogságából, s Murad és Mehmed is szabadon vá-
daskodhat már Ibrahim pasa elıtt. 

S valóban így történt. Bekyr aga levele Nászuf kezé-
bıl Ibrahim pasához került, és a naszádosokból Ibrahim 
kivette, hogy éjnek idején Ahmed parancsára letették a 
magyarokat a pesti parton. Ibrahim maga elé hívatta Ah-
medet, és haragtól izzó hangon szólt hozzá: 

– Te szerelmes barom! Azért nem szidalmazlak, mert 
szeretsz, hiszen a lányomat, Fatmát szereted, de hogy 
még a gyaurok szerelmét is pártfogolod, ez már nagyon 
sok! 

– Nagy hatalmú apósom! Szövetséget kötöttem 
Szolimánnal, azaz Pethı Mihállyal, mert te hozzá akartad 
erıszakolni a lányodat, ı meg nagylelkően lemondott 
róla. 

– Ostoba! Hogyne mondott volna le, hisz ı tudta, 
hogy gyaur, és nem is Fatmát, hanem a nekem küldött 
magyar lányt szerette. Ha pedig én nem üldözöm ıket, és 
nem fogatom el ezt a bandát, mélyen megsértem Bekyr 
agát. Azt fogja mondani, hogy ha az új budai pasa még az 
ajándékomat se becsüli, mire becsülhet engem. Kikiáltja 
majd, hogy kegyvesztett lett, és fellázad ellenem. Ahmed 
pedig szelíden, de határozottan így szólt: 

– Én barátságot kötöttem a magyar legénnyel, s ha te 
most üldözteted és befogatod, azt hiszi majd, hogy én 
árultam el ıket. Allah megver engem, elveszi a boldog-
ságomat és akkor a lányod boldogságát is… 

– Jól van. Akkor nem én üldöztetem ıket. Kergesse 
ıket, fogja el ıket Nászuf és nyolc katonája, ırá bízta 
Bekyr a foglyok átadását, s ı ennek még nem tett eleget. 
A te lelkeden semmi sem szárad, s a gyaurok is elnyerik 
majd méltó bérüket, mert a te barátságod engem nem 



kötelez semmire. 
Ezek után Ibrahim magához hívatta Nászufot, és így 

szólt hozzá: 
– A gyaurok a lánnyal átkeltek a Dunán. Pestnek 

mentek. Biztos megszálltak ott. Eridj utánuk. Nyolc ka-
tonád még sok is az elfogatásukhoz, de adok veled két 
dühös vadászkutyát, Muradot és Mehmedet. Ezek jobban 
győlölik ezt a gyaur legényt, mint te. Végy magadhoz 
elegendı ételt és bort A Duna vize hulláktól bőzös és 
halált hozó. Ilyenkor Allah is megbocsátja a borivást. A 
lánnyal tégy, amit akarsz. Az én háremem már telve van. 
Visszaviheted Bekyr aga örömére és elégtételére. Boldo-
gítsa ıt. Én úgy tekintem, mint a nekem küldött és átadott 
legszebb ajándékot. 

Alig telt bele két óra, és Nászuf nyolc szpáhival és 
két jó lóra ültetett, végre töröknek öltöztetett gonosz, 
bosszúszomjas kalmárral átkelt a Dunán. A két kereskedı 
ment elsınek Pestre. Nincs élesebb fegyver a bosszú-
vágynál, a győlölet fegyverénél. Két tırt vásároltak, és 
sorra járták a magyar ivókat, fogadókat. Mindenhová 
bementek. Minden istállót, fészert felkutattak, minden 
török koldust, kereskedıt kikérdeztek, nem látták-e a 
három magyart? Két férfit és egy pokolra való, szépsége-
sen szép, szıke magyar lányt. Miatta, érte volt az egész 
bonyodalom, s minden szenvedésük. 

Nászuf és szpáhijai is beszáguldozták Pestet. Halom-
ra döntöttek sátrakat, felborítottak hordókat, a járókelık 
isten átkait szórták a kegyetlen nyargalókra. Végül is 
Nászuf az északi kapunál találkozott a két kalmárral, s 
röviden tanakodtak. 

– Itt a városban nincsenek – mondta Murad. – Tővé 
tettük értük egész Pestet. 

– Elkerülték a várost! – erısítette meg társa szavait 
Mehmed. 



– De merre vehették az útjukat? – kérdezte Nászuf. 
– Csak északnak, csak Újvárnak! – felelte Murad. 
– Te ostoba teve, hát csak nem mennek be az egérfo-

góba. Oda mennének, ahol halál és rabság várja ıket? 
– Lehet, hogy ostoba tevének tartasz, de jobban isme-

rem a magyarokat, mint te. 
– Úgy húzza ıket a szülıföldjük, hogy még a halállal 

is szembeszállnak. A mi népünk hol itt, hol ott veri fel a 
sátrát. A magyar nem tudja elképzelni másutt az életet, 
csak ahol megszületett. Neki az a legjobb, a legszebb, 
ahol napvilágra jött. Ott akar élni, ott akar meghalni. 
Ezért hát azt mondom neked, vitéz Nászuf, hogy men-
jünk északnak, Újvár felé. 

– Legyen úgy. Allah segítsen bennünket. Elıre 
északnak! – mondta Nászuf, és vad nyargalásba kezdtek. 

 
 

A Duna virágzó, nagy szigetének északi részén Mihály 
megállította a lovakat, mert látta, hogy Piroska már nem 
bírja tovább. 

– Most hová, merre megyünk, fiam? – kérdezte 
Balajti. – Úgy látom, Újvárnak tartasz! Jó lesz az? 

– Igaza van, jó apám. Most meg kell gondolnunk, ho-
vá s merre. Te mit gondolsz, gyöngyöm? – kérdezte Mi-
hály Piroskát. 

– Én, Mihály, az anyámhoz mennék – felelte. 
– Anyádhoz? De hogyan? Újvár a halál. Nászuf vagy 

üldözıbe vett máris bennünket, hogy téged visszahurcol-
jon Ibrahimnak, vagy Újvárra megy egyenest, s ott vár 
bennünket, hogy besétáljunk az egérfogóba. Bárhová 
mehetünk, éppen csak Újvárra nem. 

– Hát én már sohase lássam meg az anyámat, a vá-
rosomat? 

– De megláthatod még. Csak egy nagy baj van – fe-



lelt Mihály, és messze nézett, mint aki a múltba néz. 
– Mi az a nagy baj? – faggatta Piroska. 
– Az, hogy igazsága volt Homoródy Bálint hadnagy 

úrnak. Újvár elıtt a sellyei végvárba csábított. Megmond-
tam neki, hogy én nısülni megyek Újvárba. Nem vitéz-
kedni akarok, hanem házat alapítani. Mire ı keményen 
így felelt: „Ostoba vagy, fiam, elıbb hazát kell alapíta-
nod!” Igaza volt, bizony. Nekünk már csak a magyar 
Újváron lehet házunk, otthonunk, gyermekünk, boldog-
ságunk. A mi utunk csak Sellyén keresztül vezet el Új-
várra. 

– Akkor is Újvárnak kell mennünk – felelte Balajti. 
– Arra egy ideig, de úttalan utakon, a falvakat kerül-

ve, az országútra sohase merészkedve, mert Nászuf és a 
szpáhik a nyomunkban lehetnek. 

 
 

15. 
 

Így nyargaltak tovább, így érték el a Duna-kanyart. Erdı-
kön, réteken, mindig az utakat kerülve, de Dömössel 
szemközt már nem maradt kitérıjük. 

A Duna nagy kanyarulata mellett, az országúton lo-
vagoltak tovább. Szeretı érzéseiket még jobban felszítot-
ta a természet szépsége. A rezdületlen, csendes és széles 
folyamban a parti fák tükörképe ringott, de oly élesen és 
tisztán, hogy szinte a levelek erezetét is látták. A nap 
játéka – fényeivel és árnyékaival – mintha életük jelképe 
lett volna. És a madarak danája is az ı boldogságukat 
köszöntötte. Hogy is hihették, hogy ezt a nagy, összetartó 
érzést, sıt magát az életüket is halálos veszély fenyegeti. 
Balajti vette ezt elıször észbe. Felkiáltott; 

– Lódobogást hallok! 
– No, azt csak véli kend hallani! – nyugtatgatta Mi-



hály Piroskát, de maga is fülelni kezdett. 
– Vágtassunk, jó apám! Jól hallotta! 
Azzal sebesen nyargalni kezdtek. De hogy verse-

nyezhetett volna Mihály, Piroska és Balajti olyan lovassal 
és lóval, mint Nászuf és paripája, olyan szpáhikkal, mint 
Bekyr aga legjobb katonái? Igaz, ettıl a menettıl messzi 
elmaradt Mehmed és Murad, de minek is kellett nekik ez 
a két gonosz áskálódó. 

Mihály itt már nem térhetett le az útról. Meredek fal 
emelkedett végig az út jobb oldalán, amelyrıl kövek zu-
hataga omlott. Amikor lova patái elé zuhantak a kövek, 
valami eszébe jutott. Elırevezette a lovakat, ı maga pe-
dig egy cölöppel a vállán felmászott a hegy oldalába; A 
cölöpöt beakasztotta egy jókora résbe, és a hegyoldalról, 
mintha csak palából lett volna, zuhogni kezdtek a szikla-
darabok. Ezt még vagy hatszor-hétszer megismételte, s 
így az országúton akkora torlasz keletkezett, hogy egy 
órába is beletelt, amíg azt tíz ember félrehordta. Lovak 
ezen a hordalékon át nem kelnek, hacsak szárnyuk nem 
támad. 

Nyugodtabban nyargaltak tovább, habár Mihály tud-
ta, hogy csak idıt nyert, de életet még nem. A lódobogás 
egyre közeledett, aztán az omladék elıtt elhallgatott. 
Hogy elterelje a másik kettı figyelmét a fenyegetı ve-
szélyrıl, Miska mesélni kezdett. 

– Hej, ha jó török lovunk lenne, nem érne utol ben-
nünket soha senki sem. Ahogy a magyar vitéznek nincsen 
párja, úgy nincs párja a török lovaknak sem. 

– Nagy a vita, hogy ki a vitézebb – bólintott Balajti. – 
S bár a szívem a mieinkhez húz, mégis annyi csata, any-
nyi, párviadal után, amelyben mi húztuk a rövidebbet, 
nem állíthatjuk, hogy csak a magyarok értenek a harchoz. 

– Bizony áll a disputa mindenütt, még a baráti aszta-
lok mellett is. A kecskeméti aga beszélte nekem. Egyszer 



egy Pecsevi nevő török krónikás, aki már Pécsett szüle-
tett, s mindkét nyelvet egyformán bírta, egy magyar vi-
tézzel a portára utazott. Útközben iddogáltak. A magyar 
vitéz egy ilyen alkalommal így szólott: 

– Igyunk teli pohárral áldomást! 
– Kire? – kérdezte Pecsevi. 
– Olyan emberre – felelte a magyar –, akinek nincsen 

párja sem a szultán, sem a király hadában, akinek kardjá-
nál hatalmasabb nincs, aki bárhová megy, mindenütt 
gyız. Nádasdy Ferenc az! 

Erre a névre az asztalnál ülık mind felálltak, és fejet 
hajtottak. 

– Én Deli Arszlánra iszom – felelte erre Pecsevi –, 
aki Sebespalánknál Nádasdyt megugrasztotta, s kicsibe 
múlt, hogy a farába kopját nem vetett. A repülı kopja 
ugyanis a nyeregfába vágódott. 

– Nem igaz – kiáltotta a magyar –, ez gyalázatos ha-
zugság! 

Haragjában felborította az asztalt, mellen ragadta 
Pecsevit, kit csak a követség többi tagja szabadított ki. 
Nem is állt szóba a magyar vitéz Pecsevivel csak Isztam-
bulban, ahol is a küldetése kötelezte erre. 

– Jó történet, igaznak hangzik, hanem az is igaz, hogy 
nagyon megfogyatkoztak ezek a nemes vitézek. Olyan 
idıket élünk, hogy még a fából is vitézt kellene faragni. 

– Hát faragják is azokat. Elég egy szál kard, egy jó ló, 
egy levágott török fej, hogy nemessé tegyenek manapság 
valakit. De vigyázzunk csak. Vad nyargalást hallok. Ezek 
az üldözıink. Vagy a halálom, vagy a vitézi rangom kö-
zeledik. Mert én harc nélkül, ha tízen lesznek is, meg 
nem adom magam. 

– Ne bolondulj, fiam! Jobb fogolynak lenni, mint ha-
lottnak. Minden börtön ajtaja kinyílhat, hanem az utolsó 
út, amelybıl valaki feltámadott, Krisztus urunké volt. 



Ezért hát gyızd le az indulatodat, mert amíg élünk, van 
még remény, aztán pedig csak a feledés a miénk. 

Amíg Balajti Gáspár így csillapította Mihályt, a Du-
nakanyar legészakibb hajlatában, egy erdei tisztáson har-
sányan felhangzott Nászuf török kiáltása. 

– Megálljatok! Bekyr aga és Ibrahim pasa parancsára 
a foglyaim vagytok! 

– Megállunk, meg bizony, de nem azért, hogy megad-
juk magunkat! – kiáltotta vissza Mihály. 

– Mi másért? – kérdezte Nászuf. 
– Csak azért, hogy megvívjál velem! 
Mihály jól tudta, miképpen kell feldühösítenie ellen-

felét, hogy az a kihívást elfogadja. Ha a töröknek szemére 
vetették ostobaságát, ügyefogyottságát, vagy ha becsmé-
relni merték bátorságát, vitézségét, elfeledett minden 
parancsot, kiállt a viadalra, csak hogy nevérıl a szégyent 
ellenfelének vérével lemossa. A tisztás két végébe húzó-
dott a két csapat. Nászuf a szpáhikkal, Mehmeddel és 
Muraddal, Mihály meg a fák mögött hagyva Piroskát és 
Balajtit, egyedül állt az erdı szélén. Elkezdte Nászuf 
ingerlését. 

– Te vagy-e Nászuf, Újvár szpáhikapitánya, Bekyr 
aga vadászkutyája? 

– Én vagyok Nászuf, a szpáhik kapitánya, de a kutya 
te vagy, ebhitő gyaur! 

– Nem te vagy az a Nászuf, akit a kikötıi házban az 
orránál fogva vezettem? 

– Ezért most meglakolsz, te gonosz lator! 
– Nem a te kompodon keltem át törökként a Dunán, s 

míg te ostobán bámultad a vizet, addig én Piroskámnak 
szépeket mondottam. 

– Ezért most kettéhasítalak! – ordította Nászuf. 
– Te vagy az a Nászuf, akit az esztergomi bég sötét 

tömlöcébe vetettek? Hamis formánommal rabbá tettelek, 



kincseidet elragadtam tıled? 
– Én vagyok az, de ezért most felnégyellek téged! 
– S ez elégtételed lesz? Van egy kardom, csakhogy 

azt fel nem emelhetem ellened. Ahmedtıl kaptam, a bu-
dai várkapitánytól, de megígértette velem, hogy Allah 
fiainak vérét nem ontom ezzel. Nem akarok hitszegı 
lenni. Vitéz Nászuf, szpáhik hıse, vívjál meg velem lo-
vaghoz illıen. Add ide nekem bármelyik szpáhid lovát és 
kardját, s én kiállok veled. Nem nagy a tét. Egy csizma-
dialegény a szpáhik hıse ellen. Te a legjobb lovadon, a 
legjobb karddal, én egy szokatlan lovon, közönséges 
karddal! 

Nászuf komoran hallgatott, majd így kiáltott hátra: 
– Oszlán, szállj le a lovadról, és add oda a kardodat 



ennek a gyaur hetvenkedınek. Álljatok kört. Ha gyızök, 
a foglyokkal Újvárnak megyünk, ha – amit nem hihetek – 
Allah az ellenségem gyızelmét akarja, engedjetek nekik 
utat. Menjenek, ahová akarnak! 

Ritka pillanata, gonosz pillanata az életnek, amikor 
valaki szerelmének élethalálharcát végignézheti, sıt vé-
gig kell néznie. Piroska szívébıl kiszaladt a vér, azt hitte, 
eszméletét veszti, de összeszedve lelkének minden erejét, 
forró, bár leheletnyi halk imájával a Szőzanyához fordult. 

Az elkövetkezıbıl Piroska csak annyit látott, hogy 
Mihály Nászuf felé rúgtat, és kardját feje fölött megfor-
gatva így kiált: 

– No, Uram! Most segíts, most van az ideje! 
Nászuf támadott. Mihály kitért, elhajolt a csapásai 

elıl. A párviadal kezdetekor szörnyő bensı izgalmat 
érzett, amely azonban fokról fokra elhalkult benne. Min-
den elhárított csapás növelte nyugalmát. Az nem lehet, 
hogy egész eddigi élete céltalan, oktalan és hasztalan lett 
volna! Az nem lehet, hogy ıt a magyarok Istene meg ne 
segítse! De ezek az érzések csak átfutottak rajta. Nem 
volt ideje a gondolatoknak, amikor minden kardcsapás az 
életébe kerülhetett. Nászuf, amikor Mihály a tizedik ra-
vasz támadását is elkerülte, egyre hevesebb lett. Azt 
megértette, hogy Mihály megtanult törökül, de hogy egy 
ilyen városi csizmadialegény a vitézség fortélyait is így 
megtanulja, sehogy se fért a fejébe. Nem lehet 
iparosfattyú, ez valami nagy család fia, talán Thúry le-
származottja vagy Nádasdyé, ez úgy hajlik, vág, szúr és 
védekezik, ahogy csak az egri vitézek tudnak, akik a tö-
rök harcmodort alaposan elsajátították. Nem tudhatta 
Nászuf, hogy Mihályt a kecskeméti beglerbég tanította 
meg a lovas párviadalok ravasz fogásaira, még olyanokra 
is, amelyekrıl az ellenfele sohasem hallott. 

– Haj, te kutya! Te sivatagi sakál, most veszem a fe-



jedet! – Ezzel a vad kiáltással csak riadalmat, ijedtséget 
akart kelteni Mihályban, és keményen, nagyot vágott 
feléje, de az ezt az élethalálharc feszült izgalmában nem 
is hallotta. Csak azt látta, hogy az erıs csapás védtelen 
hagyta Nászuf mellét, elébe rúgtatott, és vértje alatt a 
hasába döfte a kardját. 

A szpáhik felüvöltöttek. 
– Allah! Allah! 
De mielıtt a moszlimok istene segíthetett volna, Mi-

hály egyetlen kardcsapással lefejezte Nászufot, és levá-
gott, vértıl iszamlós fejét bırövére akasztotta. 

A szpáhik a földre vetették magukat, és az egyik így 
könyörgött: 

– Uram, te Nászufnál is nagyo6b vitéz vagy. De egyet 
kérünk, add vissza nekünk Nászuf fejét, hogy a testével 
együtt eltemethessük. Add meg neki ezt a vitézi tisztes-
séget! Ígérete szerint ti úgyis szabadok vagytok, s oda 
mehettek, ahová csak akartok. 

Mihály megindultságában már-már engedett, de hirte-
len eszébe jutott Sellye és Homoródy Bálint. Ahogy a 
legényszabadító csizmája megnyitotta elıtte a céh ajtaját, 
úgy nyitja meg majd elıtte a sellyei várkaput és a vitézi 
pályát Nászuf levágott feje. Ezért hát rövid habozás után 
így szólt: 

– Vitéz szpáhik! Nászuf sok gonoszságot tett elle-
nem, Bekyr aga parancsára elrabolta a szerelmemet. Ha-
lálra üldözött Esztergomig és most Budától eddig a tisz-
tásig. Igaz, megadta nekem ezzel a párbajjal az utolsó 
lehetıséget, de nem lovagiasságból, csak a megbántott 
hiúsága, csak az én célzatos becsmérlésem miatt. Ezért én 
a fejét oda nem adom, de az élı Istenre esküszöm, hogy 
kopjára nem tőzetem, végvári kapura nem szögeztetem, s 
a madarak eledeléül nem adom. Nem felejtem, hogy Ali 
pasa vitézi módra temettette el Szondi Györgyünket, 



hogy Musztafa budai pasa ugyanígy végtisztességet ren-
delt Zrínyi Miklósnak, Thúry György Konstantinápolyba 
küldött fejét a szultán maga megsimogatta, és a nagyve-
zér tisztességgel eltemettette. Ha így bántatok három 
legnagyobb ellenségetekkel, én is tartozom Nászufnak 
ezzel a becsülettel. Most pedig menjetek jobbra, mi pedig 
balra, és béke legyen velünk. Adjátok még ide azt a nagy, 
díszes bıriszákot, abba teszem majd Nászuf fejét, nem 
akarok én istenadta gyızelemmel hetvenkedni sem a 
falvakban, sem a várakban… Allah kísérje utatokat! – így 
szólt Mihály, mert Kecskeméten megtanulta, mi a vitézi 
magatartás módja és illeme. Hanem az iszákot nemcsak 
megbecsülésbıl kérte, hanem Piroska kedvéért is. Nem 
akarta, hogy megrémissze a kápán libegı, véres fej. 

A szpáhik megköszönték az ígéretet, és valóban job-
bira kanyarodtak. Balajti Gáspár most már elımerészke-
dett a fák mögül, és megölelte Mihályt. 

– Az Isten biztosan segített, de a gyızelemhez neked 
is hozzá kellett tenned valamit. Hogy mi minden fér egy 
csizmadiába! – kiáltott fel örömmel. 

– Hogy mi minden fér meg egy emberben! Így kellett 
volna mondania – felelte Mihály. 

Letérdelt a tiszta, csörgedezı patak mellé, hogy hős 
vizébe megmártsa kendıjét. Piroska még mindig eszmé-
letlen feküdt egy nagy, mohos fa tövén. Mihály mellé 
térdelt, homlokára borította a vizes kendıt, szelíden vé-
gigtörölte vele szépséges arcát, behunyt szemét, és így 
költögette: 

– Ébredj már, Piroskám! Ébredj, édes párom! Élek, 
nem haltam meg, élek és te is élsz, s még élni fogunk 
sokáig egymással, boldogan! 

Piroska felnyitotta égkék szemét. Rémület volt benne, 
hiszen nem tudhatta, hogy mire ébred. 

– Mihály, Miskám! Te élsz? Mi történt, csoda? 



– Bizony csoda, drága lelkem. Az a magasságban 
trónoló Úr úgy rendelte, hogy én vágjam le Nászufot, s 
ne ı engemet. 

– S most mi lesz? Most megölnek minket a szpáhik? 
– Nem ölnek. Nászuffal úgy alkudtunk meg, hogy ha 

levágom, szabadok vagyunk. Egészen szabadok. Oda 
mehetünk, ahová akarunk… 

– Oda ugyan nem, Mihályom. E párbaj után Újvárra 
többé nem mehetünk. 

– Mehetünk, csak nem magunkban. Oda csak haddal 
jutunk be. 

– S honnan veszed a hadat? – kérdezte Piroska. 
– Séllyérıl. Oda állok közéjük. Kitanulom a végvári 

oskolát, s ha kiérdemeltem, csapatokat kérek Újvár ellen. 
Igaz, ez nagy idı, de szabadon az idı is gyorsabban telik, 
szívem. 

 
 

16. 
 

A séllyei vár eredetileg csak palánkvár volt, kis hely, erıs 
földsánccal védett, s csak késıbb, ahogy a török északnak 
támadt, jutott Sellye különös jelentıségre. A császár bé-
csi hadmérnököket küldött ide, azok felmérték Sellye 
határát, kijelölték az erıd vonulatát, a bástyákat. A nyu-
gat, azaz Bécs védelmére megépíttették a védfalakat, 
megásatták a vizesárkot, ágyúgolyókkal dacoló kettıs 
kaput vágtak a falba, és láncokon járó hidat a kapu elé. 
Aztán megrakták a várat magyarokkal. Landsknechteket 
ide nem rendeltek. Túlságosan sok vérrel kellett itt fizet-
nie a várparancsnoknak, hiszen mindennaposak voltak a 
lesvetések, a kicsapások, a rajtaütések, a „nyelvek” befo-
gása, akiktıl aztán módszeres kínzással szedték ki a 
szomszéd vár állását, erejét, a törökök támadó szándékát, 



a kitervelt rajtaütés módját és idejét. Hogy ne nagyon 
bízza el magát Sellye, a vár védelmét Homoródy Bálintra 
bízták, aki vitéznek legendás volt, de rangban még csak a 
hadnagyságig vitte. De úgy volt az akkor is, mint manap-
ság. Van, akinek rangja nincs, csak érdeme és tehetsége, s 
akad, akiben nem ragyognak ugyan fényes emberi tulaj-
donságok; de annál nagyobb a rangja, a hatalma… 

Keserves volt Mihálynak, Piroskának és Balajtinak 
Újvár körvonalait csak messzirıl látni. 

– Mi lehet szegény anyámmal? – sóhajtott könnyek-
kel a szemében Piroska. 

Az apja vigasztalta: 
– Ha minket megvédett az Isten, bizonyosan ıt sem 

hagyta oltalom nélkül. Ne sírj, lányom, meglásd, együtt 
lesz még a mi kis családunk békében, örömben. Hanem 
keserves sors jutott ki nékünk, elódalogni szülıvárosunk 
alatt, mint a kivert polgároknak, akik kárt tettek másoké-
ban… 

– Türelem, Piroskám, türelem, jó apám! Eljön még a 
mi idınk is. Örömmel fogunk mi még szüretelni, csak 
türelem és bátorság. 

– Hát a bátorság iskoláját te már alaposan kijártad, 
Mihály! – felelte az öreg, de Miska nem hagyta jóvá, 
amit mondott. 

– Amit én megpróbáltam, az csak a magam bátorsága 
volt, egyetlen emberé, de Újvár visszafoglalásához ez 
nem elég. Ide sokak bátorsága, hadi merészsége és jártas-
sága kell, s ezt még csak most fogom kijárni… Az lesz az 
én kitartó szerelmem utolsó, nagy próbája. 

Balajti így felelt: 
– Ne soká tanulj, fiam, mert a szeretı lánynak nagy a 

vágya és rövid a türelme. 
Sellye falai látszottak. Piroska rákiáltott az apjára. 
– Édesapám, bizony pirulnom kell azon, amit mon-



dott. Én úgy szeretem Mihályt, hogy türelemmel várom, 
amíg kitanulja a hadi tudományt. Tudom én jól, ugyanaz 
az érzés hajtja, sürgeti ıt is, ami engem. 

– Adj egy csókot Piroskám, mert nemcsak szíved, de 
eszed is van! – mondta Mihály Sellye kapuja elıtt. – No 
nézzétek, milyen erıs és magas falak veszik körül Sely-
lyét, valóságos sasfészekké tették. De rettegnek is 
Homoródy Bálint legényeitıl a törökök. Olyan portyázók 
ezek, mint a réti farkasok, akiket kiéheztetett a hosszú, 
hideg tél. 

Mihály hosszas integetésére a sellyei kapuırzık le-
eresztették a hidat. Az ırmester is kijött elébük, és így 
szólt: 

– Kik vagytok, és mi járatban? 
– Pethı Mihály vagyok mátkámmal meg jövendı 

apósommal. 
– Látom, fiam, a jövıdet már kitervelted, hanem a je-

leneddel mi lesz? – faggatta az ırmester. 
– Homoródy Bálint hadnagy urat keresem, ı hívott 

ide a végvári csapatába. 
– Elég sokáig gondolkoztál azon, hogy felajánljad a 

hazának magad. 
– Nem gondolkoztam én, hanem leckét kaptam a tö-

röktıl, és magam is adtam neki néhány kardcsapást… 
– Kádas Jóska, vezesd ezt a legényt Homoródy had-

nagy uram elé, jelentsd neki, hogy Pethı Mihály akar 
szólani vele, aki közénk kívánkozik. Majd ı próbára te-
szi. 

Mihály pénzt adott Balajti Gáspárnak. 
– Menjenek ide be, ebbe a fogadófélébe, egyenek, 

igyanak, amit csak adnak. Én megyek a hadnagyhoz. 
Kádas Jóska közemberrel elindult a hadnagy úrhoz. A 

fıtér egyetlen emeletes, sárga házához rúgtattak. Ott le-
szálltak a lóról. Mihály kardját elvette az ırség. Odaadta, 



hanem a nagy iszákot sem akarták beengedni vele. 
– Márpedig enélkül hiába megyek a hadnagy úrhoz, 

mert ebben van az én vitézi oklevelem – mondta Mihály. 
Nagyot mulatott rajta az ırség. 
– Ekkora pecsét egy irományon? – kérdezték, és csak 

nevettek rajta, mint a bolondoson. 
– Bizony, ekkora. Pont akkora, mint egy emberfej. 
– Hát csak eridj! Hátha befogad a hadnagy. Igen 

megfogyatkoztunk. Nagy szükség van most a legényre, 
igaz, nem akárkire. 

Mihály vidáman felelt. 
– Most már csak Homoródy Bálinttól függ, hogy 

megmutathassam, milyen vagyok. 
A boltíves, nagy szoba elıtt is ırség állt. Mihályt a 

kísérı katona szavára bejelentették Homoródy Bálintnak. 
A nehéz tölgyfa ajtón is áthallatszott a mély, határozott 
hang. 

– Pethı Mihály? Ki lehet, ezer Pethı van a világon. 
No, engedjétek be! 

Mihály meglódította vállán a nehéz iszákot, és belé-
pett. Illın, keményen megállt a várparancsnok elıtt, aki 
egy fejjel magasabb volt nála. 

– Ki fia vagy, és mi járatban? – kérdezte a hadnagy. 
– Pethı Mihály vagyok, s vagy egy fél esztendeje 

Sellyére hívott engem Homoródy uram. 
– Hol és hogyan? – hangzott keményen. 
– Újvár alatt a városokra akartak lecsapni a séllyeiek. 

Én lánykérıbe mentem a szülıvárosomba. Akkor szólí-
tott meg az erdei lesen… 

– S azóta mi történt veled? 
– Az élet megtanított rá, hogy mégiscsak igaza van 

hadnagy uramnak. 
– Mit mondottam neked? 
– Nem mást, mint hogy elıbb hazát s csak aztán lehet 



házat alapítani! 
– Most már emlékszem rád, de mondd csak, mi veze-

tett el az én igazságomhoz? 
Mihály röviden mindent elbeszélt: az újvári vásárt, 

találkozását Piroskával, Balajtiékkal, hosszas kalandozá-
sát, küzdelmét Piroska kiszabadításáért Budán és Pesten, 
végül Nászuffal való véres párbaját is. 

– Szép és hosszú ez a történet, keserves volt az utad, 
de mivel bizonyítod, hogy mindez igaz? Hiszen a kecs-
keméti aga tolmácsa voltál, az tanított lóra, kardra, ki 
tudja, nem lettél-e török ember? 

– Itt a bizonyíték, hadnagy uram! Nászuf kapitány ál-
talam levágott feje – és ezzel iszákjából kikapva a tar 
fejet, a kontyánál fogva meglóbálta. 

Homoródy Bálint utánakapott és felkiáltott. 
– Több bizonyíték nem is kell ide! Vitéz legény vagy. 

Sellyén a helyed. Itt majd megtanulod a sereg dolgait: a 
cselvetést, a lesállást, a nyomolvasást, a „nyelvfogást”, a 
vallatást, a csapatban való harcot, a várostromot, a felde-
rítés, egyszóval a végváriak egész tudományát. Ezt a fejet 
pedig a kapu fölé kopjára tőzzük, hadd vegyük el hadi 
kedvét a gaz kontyosának! 

– Nem tehetem, hadnagy uram! – felelte halkan Mi-
hály. 

– Már miért ne? Nem te vágtad le a törököt? – kér-
dezte haragosan Homoródy Bálint. 

– De én, uram! Amikor legyıztem, szabad elvonulá-
sunkért megígértem az újvári szpáhiknak, hogy tisztes-
séggel eltemettetem. Nem adom a fejét se a madaraknak, 
se a gyalázkodásnak. 

– Jól van, megteheted! Megtartjuk a szavad, hadd vi-
gyék hírünket Bécsig. Úgy is vad martalóckodással vádol 
be az udvarnál a budai pasa. Tisztességgel, katonához 
ill ın temettetem el Nászuf fejét, de kinek az elvonulásá-



ról beszélsz te itt? – kérdezte Homoródy. 
– Hát Piroskám meg nevelıapám, Balajti Gáspár el-

vonulásáról. 
– Azok most hol vannak? 
– A fogadóban, hadnagy uram! – felelte Mihály. 
– Ott is maradnak, mert szép lánynak, megkért lány-

nak nincs helye a katonák között. Ezért a fejért itt van két 
arany, fizess meg értük két hónapra. A többit te szerezd 
meg sikeres portyákon. Aztán megmondod, mi a terved 
velük! Összeadhat itt is a pap, még lakomára is telik majd 
egy jó vásári rajtaütés után. 

– Nem én, hadnagy úr, én itt nem esküszöm. 
– Hát hol akarsz, fiam? 
– Csakis Újvárott, a szülıhelyemen. Ott van az anyja. 

Annak is ott kell lennie a lánya esküvıjén. 
– No de Újvár a töröké! – ellenkezett a hadnagy. 
– Nem lesz mindig a kezén. Kitanulom a várvívást 

Sellyén, és visszafoglalom. 
– Erıvel? Ahhoz nem elég a miénk! – mondta szomo-

rúan Homoródy. 
– Akkor csellel. Megtanultam Kecskeméten a török-

tıl, hogyan kell csalárd módon erıt fitogtatni, aztán ra-
vasz gánccsal ledönteni az ellenséget. Bízza csak rám, 
hadnagy úr, kimódolom majd én ezt a dolgot. 

– Ennyire bízol magadban? – kérdezte Homoródy, és 
szép barna arca, fekete szeme hirtelen felderült. 

– Nem vagyok öntelt, nem is az erényeimben bizako-
dom, hanem a jó szerencsémben. Az a magasságos Isten, 
aki ennyi forgatagban megırzött, ennyi vészben megtar-
tott, tán most se fog cserbenhagyni. Hadnagy uram, mi 
magyarok ugyan keservesen élünk, küzdünk, de nem 
vagyunk egyedül. 

– No hiszen, sokat érünk a császárral, Béccsel! Attól 
ugyan rég megfagytunk és éhen vesztünk volna! – kiál-



totta hirtelen haraggal a hadnagy. 
Mihály halk, békességes szóval és erıs hittel így vá-

laszolt: 
– Nem Bécsre és nem a császárra gondoltam, hanem 

arra, aki ott fenn lakozik, és aki nem engedheti elveszni a 
népét… 
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Sohase hitte volna Mihály, hogy még egyszer tanulódeák 
lesz. Pedig az lett. Egy boltíves teremben vagy húsz le-
gény dongott. Néhánynak a nevét hamar megtanulta: 
Ürögdi Vince, Bence Máté, Sárréti Antal… a többiekét 
nem. Legtöbbjük kisnemes volt, akinek birtokát, földjét a 
török bekebelezte, s most azért jöttek ide, mert vonta ıket 
népük szeretete, hajtotta ıket a személyes bosszú. Aki 
pedig nem volt nemes, mint Mihály, azt a honszerelmen 
kívül az is vezette, hogy egy török fejért nemesi oklevelet 
nyerjen. A bécsi kormányszékek már úgyis azt beszélték, 
hogy a magyar kancellária minden csizmadiának nemes-
levelet osztogat. Igaz is volt. Komárom városában polgári 
telken kétszáztizenhét új nemes élt, abból százhatvan 
iparos és kereskedı volt. A városnak tíz csizmadiája 
mind nemes lett. S minden oklevélnek megvolt a hiteles 
oka és története. No de félbehagyom a krónikát, mert két 
katonájával a terembe lépett Homoródy Bálint hadnagy 
uram. Nagy csend támadt. Félbemaradt a sok történt, 
hogy ki honnan és miért jött ide, ki miért akar a kontyos-
nak megfizetni; Homoródy végignézett az újdonsült ka-
tonákon, elégedetten bólintott, és beszédbe kezdett: 

– Jól van, fiaim! Jó, hogy Sellyére jöttetek! Itt a vé-
geken nagy a tét, nagy a reménység, de nagy az áldozat 
is. Nem kell nékem itt az ország ügyérıl, sorsáról beszél-



nem, arról mindent tudtok, s úgy éreztek, mint magam is. 
Különben nem lennétek itt. Azt is tudjátok, hogy a csá-
szár ıfelsége nem sokat gondolhat velünk; a marhák meg 
a bányák jövedelme a fıhercegeknek, a hercegkisasz-
szonyoknak jár… Ami az életünkhöz kell, azt portyákon 
szerezzük. Aki a sorainkból a népet fosztogatja, az nálam 
meg nem élhet. De a vitézi tett megszerzi jutalmát. Le-
gyén elıttetek a sok ezernyi végvári vitéz példája. Hogy a 
sokaságból csak egyet említsek, példának okáért itt van 
Eörsy Péter. Komárom megyében született földhözragadt 
szegény családból. Még tizennégy éves se volt, mikor 
katonának állt. Közhuszár, hamarosan pápai kapitány lett. 
Olyan nagy vitéz lett, és a hadi mőveletekhez annyira 
értı a mi Eörsy Péterünk, hogy maga Pálffy Miklós, a 
bátor hadvezér és generális a helyettesének tette meg. A 
magyar bátorság mellett megtanulta a török rókaravasz-
ságát. Ahová betette a lábát, ott a maga pénzén kenyeret 
és bort adott a katonáknak, nem engedte, hogy rongyok-
ban járjanak. Mindenkor tudta, hogy melyik török várban 
ki raboskodik. Ha foglyokat ejtett, kicserélte a magyart. 
Egy alkalommal az egri törökökre támadt. Három lófar-
kas zászlóval, ezerkétszáz lovassal maga a basa vezette 
ıket. De Péter bátyánk nagy tudománnyal bekerítette és 
iszonyúan szétverte ıket. Tömérdek zsákmánnyal és rab-
bal vonult be Esztergomba. Maga Mátyás fıherceg jelen-
tette az uralkodónak Eörsy Péter példás gyızelmét. S 
amilyen bátor volt szárazon, olyan hıs volt vízen is. Mint 
a naszádosok kapitánya úrrá lett a Dunán, az ı zsákmá-
nya lett minden török gálya és naszád. No de nem azért 
emlegetem én a vitézség példáit, hogy visszarettenjetek, s 
azt mondjátok magatokban: minek itt maradni, ilyen hıs-
sé én úgysem válhatok. Hanem azért sorolom fel itt a 
vitézeket, hogy látva lássátok, mivé lehet a legény, bár-
honnan jött is, bárhonnan származott. Békevilágban, úgy 



mondják, mindenki arra^volt büszke, hogy mely ısi, 
gazdag családból eredt; háborúban, szegénységben ismét 
egymásra talál a magyar. A csatatér közel hozza a 
távoliakat, egyformán kéri számon az életünket, s egy-
formán kaput nyit a bátor, merész, hıs lovasok elıtt. 

Így beszélt Homoródy Bálint, nyíltan, fennhangon, s 
fekete szemét végigjáratta a kíváncsi legényeken. Aztán 
hangot váltott. A derős biztatást komor figyelmeztetı 
hang követte. Immár nem folyt olyan könnyen a szava. A 
szomorú együttérzés meg-megakasztotta. 

– De hogy ne gondoljátok, könnyő dolgotok lesz, el-
beszélem azt is, hogy mivel jár az esztelen bátorság. Any-
nyit mondok nektek, ezt is számba vegyétek… Úgy volt 
hát, hogy Nádasdy Ferenc, aztán a hıs Pálffy Miklós 
komáromi fıkapitány és Dobó Ferenc, a Dunán inneni 
végházak kerületi generálisa úgy határoztak, hogy le-
csapnak a törökök füvelı lovaira, s elveszik a budai pasa 
híres ménesét. A sok sikeres portya a fejükbe szállt, úgy 
hitték, nekik már nincs lehetetlen. Igaz, gondolkodásra 
alig maradt idejük, hisz közelgett a füvelés vége, a lovak 
patkolásának ideje. Ráadásul Dobó Ferencet a bányavá-
rosok védelmére rendelték, mikor az akkori érsekújvári 
kapitány, Ferrando Zamaria Specie de Casa, aki idegen 
neve ellenére jó magyar volt, kétszáz hajdúval és hetven 
huszárral Komáromba érkezett, hogy csatlakozzék a bu-
dai kalandhoz. Megjött Újvárból egy jó századdal Görög 
János kapitány is. Nádasdy Ferenc a Pálffy Miklós komá-
romi ırségébıl jó háromszáz embert, német gyalogost és 
magyar huszárt vegyesen, küldött a portyára. Hogy lobo-
gott bennük a harci kedv, milyen bizonyosak voltak a 
gyızelemben! İk ne diadalmaskodnának, akiknek 
Nádasdy Ferenc, a rettegett fekete bég és Pálffy Miklós a 
hısök hıse parancsolt? Június 26-án holdtöltekor indult a 
csapat. Tata mellett a vezérek beüzentek Paksy György 



fıkapitánynak, az is közéjük állt, s így már ezerhatszáz 
fıre szaporodtak. Ebbıl hétszáz volt a lovas, de micsoda 
lovasok! Alig hajnalodott, amikor Buda közelébe értek. A 
völgyben török sátrak fehérlettek, s azok körül legelész-
tek a lovak. A huszárok lecsaptak a törökre és a lovaikra, 
összefogdosták valamennyit, még a harminc sátrat is 
összehajtogatták, és magukkal vitték. Nagy örömükben 
megverették a rézdobokat, s megfúvatták a trombitákat. 
Olyan zaj támadt, hogy felébredt tıle még a budai pasa 
is. A mi lovasnépünk a Bicskén hagyott gyalogcsapattal 
hazavihette volna a zsákmányt, de nyomukban már meg-
jelentek a török szpáhik is, és a huszárok kunyorálni 
kezdtek Pálffynak és Nádasdynak, hogy eressze ıket a 
törökre. A két vezér sokáig vonakodott. Minek kockáz-
tatni? Berenhidai Huszár Mátyás így könyörgött 
Pálffynak: 

– Uram, bocsáss minket a törökre, könnyen elbánunk 
velük! Csak negyven huszárt adj mellém, uram! 

Pálffy Miklós végül engedett, sıt maga állt a huszá-
rok élére. Bizony szétverték a török lovasokat, de alig-
hogy megtették, mögöttük a völgyben feltőnt a fıerı. A 
budai pasa ötszáz janicsárja, tizenhat ágyúja, két sereg-
bontója s velük a környék várainak török katonái. Pálffy 
és Nádasdy döbbenten néztek egymásra. Nádasdy így 
szólt: 

– Most már mindegy. El kell fogadnunk a harcot. Áll-
junk hadirendbe. A lovasok három részre oszoljanak, a 
gyalogokat állítsuk a szárnyakra. No, Isten, most segíts! 

De még a magyarok Istene is csak a józan és okos 
bátrakat segíti, az esztelen vakmerıket soha! Utócsapa-
tunk a janicsárok tüzétıl gyorsan meghátrált. A huszárok-
a törököket visszavetették a fıseregig. Sok fırangú török 
ottveszett, de akkor egy erdıszél felıl erıs ágyútőz fo-
gadta lovasainkat. A lovak megvadultak, a magyar lovas-



ság hirtelen meghátrált. Pálffy és Nádasdy kivont karddal 
álltak a futók elé, de feltartóztatni nem tudták ıket, még 
Nádasdyt is magukkal ragadták. A gyalogság magára 
maradt. Azaz dehogy magára, Pálffy Miklós visszatért 
hozzájuk. Ott állt az élükön Görög János, Sennyey Sán-
dor, Zamaria Ferrando. Görög János rákiáltott Pálffyra: 

– Pálffy uram, mit akarsz itt? Itt most a halál arat, s 
neked élned kell! A te életed drága a hazának! 

– Nem hátrálok – kiáltotta Pálffy –, veletek halok 
meg! 

Hej, milyen forgandó is a hadiszerencse. A német 
gyalogságot szétverték a szpáhik és a janicsárok. A jobb-
szárnyon levı hajdúk és naszádosok áttörtek a bal olda-
lon küzdı magyar gyalogoscsapathoz, és folytonos harc-
ban elérték az erdıt. Pálffy Miklóst és Görög Jánost erı-
szakkal cipelték magukkal… Június 27-én tért be a vert 
sereg maradványa Komáromba. Amint átlépték a falakat, 
híre ment, mi történt. Zokogott Komárom. Sírtak az öz-
vegyen maradt asszonyok, zokogtak az árvaságra jutott 
gyerekek… Néhányan még Tatára menekültek. Két nap 
múltán azok is megjöttek. Százhetvenegy komáromi na-
szádos veszett oda, a száznegyvenegy német gyalogból 
csak hat tért haza, a tatai ırségbıl hetvenegy hiányzott, 
hanem a száznegyven komáromi huszárból százharminc 
megmaradt. Zamaria Ferrando gyalogosai közül százhá-
rom halt meg, ıt magát erıszakkal hurcolták haza a kato-
nái. És ez még nem volt elég. Rudolf urunk koronája 
idején szigorú büntetéssel sújtották a portyázásokat. Ernı 
fıherceg egyenest haditörvényszéket követelt á fıtisztek 
ellen. Kielmann haditanácsos vizsgálta ki a portyát. És 
most jól figyeljetek, sellyei fiaim! A vereség oka: a hu-
szárok kapzsisága volt! Ezt jól véssétek a lelketekbe, 
fiaim! A kapzsiság az okosság halála. Maga a biztos 
Pálffy Miklósról és Nádasdy Ferencrıl úgy írt, ahogy 



illett: példás hısöknek, rettenthetetlen vezéreknek nevez-
te ıket. 

Néhány hó telt csak el, s a két vádlottat dicsıítésekkel 
halmozta el maga Ernı fıherceg. Csak a vereségekhez 
keresnek bőnbakot, ha gyızöl: erény lesz a bőnbıl. 
Kaczorlak fölött esett a fényes diadal. Megverték a szige-
ti, pécsi, mohácsi és koppányi bégek egyesült seregét. A 
török had felét a mocsárba szorították, ezerháromszáz 
törököt elfogtak. Bezzeg most özönlött a dicséret. Nem 
volt fényesebb név akkor Nádasdy Ferencnél, Batthyány 
Boldizsárnál. A király nemcsak megdicsérte ıket, hanem 
még maga is elküldte a kótyavetyére Braun Rézmánt, 
hogy vásároljon neki török paripákat. 

Hej, fiaim! Azért mondtam el mindezt néktek, hogy 
jól lássatok mindent. Ne csak az ellenséget, ne csak a 
szép és jó török lovakat. Ne csak a zsákmányt, hanem a 
kockázatot is. Ne csak Konstantinápolyt, hanem Bécset 
is. Tudnotok kell, hogy itt a várbelieknél nem elég a sze-
mélyes bátorság. Nem vadászok vagytok, hanem mostan-
tól katonák. Erıs kötelék főz engem hozzátok, de titeket 
is hozzám. Itt a parancs parancs. Itt disputa, okoskodás 
nincs! Vagy megbíztok bennem vakon, vagy menjetek 
más várba, más zászlaja alá! 

Persze nem ez volt az igazi lecke. Itt még csak az or-
szág-világ dolgairól beszélt Homoródy Bálint hadnagy. 
Hadd lássák a fiak, hogy a kóbor portyáknak rossz vége 
és még rosszabb következménye lehet. Továbbá, hogy 
nem egyedül rajta, a sellyei hadnagyon múlik, mikor 
mehetnek legényei a törökre. Egyet gyorsan megtanult 
Mihály: megbecsülni a sellyei várat és annak parancsno-
kát. Hogyan, hogyan nem, itt a zsoldot mindig idıben 
kifizették, aratás idején a csapat fele kaszát fogott, s 
megkereste a télire való kenyerét. Homoródy katonái 
kíséretet adtak a törökök és harácsolok ellen a marhatere-



lı hajdúknak, cserébe húst kaptak. A jogos, azaz viszon-
zott lesvetéseken szerzett zsákmány pedig annyi bort 
szerzett, amennyi csak kellett, Homoródy Bálint vasfe-
gyelmet tartott. Mindenki csak annyit ihatott, amennyit 
elbírt, a részeg, garázda huszárt vagy gyalogot, de külö-
nösen a részeg pattantyúst tömlöcbe vettette. Morogtak, 
háborogtak a legények, de egy se mondhatta, hogy igaz-
ságtalanság érte. 

Hanem az egész nép nem mehetett aratásra, mert an-
nak nagy árát fizették valamikor a gyıriek. Homoródy 
Bálint éppen a gyıriek vereségével magyarázta meg a ki-
kémlelés, felderítés fontosságát. Ez a történet – amelyet 
Homoródy hadnagy a következı alkalommal elbeszélt – 
arra volt jó, hogy a magyar cselvetés jogát keservesen 
igazolja. Jól bevéste az agyába. Mihályunk a hadnagy 
minden szavát. 

Mert mi történt 1577 augusztusában? Aratás idején 
mindkét oldalról csapatok járták a mezıket. Hiába ıriz-
tette a gazda az asztagokat, az ellenséges csapatok éjnek 
idején elhurcolták azokat a maguk csőreibe. Hogy a csor-
dát is elhajtották, az csak természetes. Ezért aztán mind-
két fél ırzı csapatokkal lappangott a vidéken, az egyik 
védeni, a másik szerezni próbált. Így járt-kelt Istvánffy 
István kapitány Székesfehérvár, Szily Tamás pedig 
Pákozd alatt. Amikor Szily három – csaléteknek kivetett 
– törököt fogságba ejtett, Ali fehérvári bég száz katonája 
őzte egész Tatáig. Maga Ali bég ötszáz lovassal Vértesal-
jának indult, Kain Mehmetet hatvan lovassal elıırsbe 
Gyır felé küldte. Éjszaka nagy sötétben körülvette a 
Gyır elıtti Nyúl falut úgy, hogy azt senki el ne hagyhas-
sa. Másnap – augusztus hó 4-én – vasárnap Gyırben 
mindenki a templomi prédikációt hallgatta, mikor két 
paraszt a templomba lépett, és beleszólt a szentbeszédbe. 

– Tisztelet Krisztus urunknak, de jelentjük, hogy a tö-



rök itt ólálkodik a szomszéd falvakban. 
No hiszen, vége szakadt a prédikációnak, egy sereg 

trombitás – parancs nélkül – lármát, azaz riadót trombi-
tált. A nemesurak, a tisztek, a vitézek mind lóra kaptak. 
Itt és akkor látszott meg igazán a császár bőne, hogy a 
marhakereskedésbıl meg a bányavárosokból fakadó jö-
vedelmet a fıhercegeknek adta, a végváriakat pedig nem 
fizette, hiszen a gyıri huszárok fele akkor is aratáson 
volt. 

Egy Tomaskó nevő huszár kivágtatott a kapun. A tö-
rökök nyomban elfogták. Török szokás volt kis elıcsa-
pattal az ellenséget tırbe csalni. Huszonöt lovast elıre 
küldtek martalékul. Mikor azok visszavonultak, maguk 
után vonták a nagyobb magyar csapatokat a felállított 
még nagyobb török erık közé. A gyıri seregnek olyan 
vitéz parancsnoka volt, mint Gregoróczy Vince fıkapi-
tány. Gregoróczy húsz jó huszárt a török martalék nyo-
mába futtatott. A messzi földön híres hıs Vajda Kristófot 
pedig hatvan jó huszárral Csanak felé küldte. Rácz Péter 
hadnagyot katonáival ismét más irányba. A parancs így 
szólt: tudjátok ki a török erejét, de messze ne őzzétek! 
Borbély János és Horváth Mihály hadnagyok Nyúl felé 
nyomultak. Onnan támadt a török. Erre Gregoróczy Hor-
váth Lırinc és Oroszlán Mátyás kapitányokat is a törökre 
küldte. Vajda Kristóf megverte a török elıvédet, de 
szembe találta magát a török derékhaddal. 

Egy huszár állt meg Gregoróczy elıtt. 
– Sok a török, pozdorjává törhet minket. 
– Látom magam is, de nem hagyhatjuk cserben Vajda 

Kristófot. 
– Itt van Vajda Kristóf, kivágta magát a legényeivel! 

– kiáltotta egy másik huszár. 
Eközben megjött Izdenczy Péter háromszáz gyalog-

hajdújával. Gregoróczy hadrendbe állította az egész ma-



gyarságot, de e pillanatban érkezett Czelting Károly gyıri 
generális tizenhat lovassal és néhány puskással. Megpa-
rancsolta Gregoróczynak, hogy nyomban vonuljon vissza 
a huszársággal, holott most már gyızelem reményében 
szállhattunk volna szembe az ötszáz török szpáhival. A 
huszárság szidalmazta a generálist, de a parancs parancs. 
A gyalogság magára maradt. Rettenetes öldöklés kezdı-
dött, Izdenczy Péter lóháton is alig menekült. A fehérvári 
bég százhatvan rabbal tért haza. A Bezliaváros elıtt het-
vennégy megnyúzott hajdú fejét rakatta fel. 

Az udvar bizottságot küldött ki. Ítélete szerint a vere-
ség oka egyes-egyedül Czelting Károly volt. A gyıri 
csatában elfogott rabokat Konstantinápolyba hurcolták. 
Ott Ungnad követünk beszélhetett velük. Mind azt vallot-
ta, hogy a csatavesztés egyedül Czelting generálist terhe-
li. A bécsi udvar óvást emelt Budán és Konstantinápoly-
ban is. A szultán válasza: a magyarok kezdték, most az 
egyszer ráfizettek. 

– Ezt is csak azért beszéltem el néktek, fiaim, hogy 
megtanuljátok: portya, támadás lehetséges, de csak ha 
gyızünk. Ha mi csaljuk ıket lépre, és nem ık minket! 

Jó iskola volt Sellye, jó tanító volt Homoródy Bálint! 
Persze az igazi iskola a várudvaron, a falakon és a vár 

alatti réteken folyt. Homoródy Bálint sorra vette a gyalo-
goscsaták minden formációját a sorfaltámadástól a négy-
szöges védekezésig, a széthúzott csatalánctól a kúszó 
megközelítésig. S így tett a lovasokkal és a tüzérekkel is. 
Azt mondta Homoródy Bálint a tüzéreknek: a magyar 
pattantyúsnak háromszor jobban kell céloznia, mint a 
topcsiknak, mert feleannyi ágyúgolyónk sincsen. A lova-
soknak jobban kell vívniuk, kopját vetniük, mint a török-
nek, mert a szultán jóvérő lovakat ad a szpáhik alá, a 
magyarnak meg csak akkor jut méltó ló, ha zsákmányolni 
tud. Márpedig a huszárságnál majdnem olyan fontos a jó 



ló, mint a jó vitéz és a jó kard. 
 
 

18. 
 

Amíg Mihály a végvári iskolát járta, Homoródy hadna-
gyot hallgatta, vagy az ırségre felvezetı ırmester paran-
csát, lovas gyakorlatokon és várostromkísérleteken edzet-
te magát, addig Piroska a várral és az emberekkel ismer-
kedett. Az egész napi hadi képzés után végül is a fiatalok 
este a bástyák alatt találkozhattak. 

Kéz a kézben bámulták a holdat, vagy választottak 
maguknak csillagot. Milyen magasságos az égbolt, mi-
lyen fénylık is a csillagok az ifjú szerelmek idején. Tá-
volról, messzirıl mintha zene szólna, lágy ujjakkal egy 
virágéneket pengetne valaki. Vagy egy dalt Balassitól, a 
végváriak hısétıl és énekesétıl, aki a lesállások, vásár-
ütések és várostromok szünetében annyi verset írt; szere-
lemrıl, a vitézi élet szépségeirıl, a hısi halálról… Nincs 
keservesebb, mint megálljt mondani érzéseinknek, ami-
kor elárasztanak bennünket. Olyan ez, mintha a virágnak 
megtiltanák a kinyílást, a lepkének a röpülést. Bármilyen 
édesek is voltak azok az esti csókok ott a sötét várfala-
kon, megregulázta azokat az illendıség és az erkölcs, 
amely a pap áldásához, a hites eskühöz kötötte a boldog-
ság teljességét. 

– Szeretsz, kedves párom? – kérdezte Piroska. 
– Tudod, miért kérded? – felelte Mihály. 
– Mert hallani akarom ezerszer is – mosolygott Pi-

roska. 
– Ha kell, ezerszer is elmondom, de mindig keserőb-

ben! – felelte Mihály. 
– Keserőbben? Nem édesebben? 
– Keserőbben, mert hol van még a mi egybekelé-



sünk? Hol van még a mi teljes boldogságunk? 
– Ezt érzem én is, Mihály! Hát ne keljünk itt egybe? 

Apám már dolgozik, szerszámokat szerzett, csizmákat 
foltoz és talpal, mi csak megélünk szerényen, te pedig a 
zsoldon meg a nagy kondérból. Templom, pap itt is van. 
Értem én a te türelmetlenségedet. Az keserít téged. 

– Hát az anyád? Hát Újvár? Nem azt fogadtuk, hogy 
megszabadítjuk ıket, és aztán ott esküszünk? 

– Azt, Mihály, azt. Igazad van, de ki tudja, milyen 
messzi van még? 

– Nem hinném! Homoródy uram nem ok nélkül ma-
gyarázza úgy a várostromokat, a rajtaütéseket, sőrőn gya-
koroltatja a fegyvereket, a lajtorjamászást. Másról sem 
beszél, mint a vásárütésekrıl, s hiszen mire várok én is, 
ha nem az újvári vásárra. Akkor Homoródy uram elé 
vágom magam, és engedélyét kérem a rajtaütésre. Senki a 
környéket, a várat, a törököt úgy, mint én, nem ismeri. 
Olyan cselt eszelek ki, hogy nagyobb híre lesz, mint a 
szikszói vagy a hatvani sokadalom rajtaütésének. 

– Azt is Homoródy hadnagy mesélte? 
– İ bizony. Úgy magamba véstem, mint a miatyán-

kot. A szikszói magyar vásárra rátámadt a füleki bég 
tizenhárom zászlóaljjal, köztük nyolcszáz lovassal. A 
szikszóig épp a templomi prédikációt hallgatták, amikor a 
török rajtuk ütött. Sokakat elfogtak, de a templomot nem 
tudták bevenni. A benne levık keményen küzdöttek. A 
templom tornyából lıtték le Deli Deberhánt, a legna-
gyobb török vitézt. Hanem a vásár sátorai minden áru-
jukkal zsákmányul estek. Aztán a kontyosok ezer rabbal 
és tömérdek kinccsel elvonultak. De a kassai generális 
parancsára Prépostváry Bálint fıkapitány, a mezei hadak 
feje, Balázsdeák István egri és Rákóczi Zsigmond 
szendrıi kapitány mintegy négyszáz huszárral és sárga-
kabátos némettel a török elé siettek. Több huszárt marta-



lékul küldtek. A magyar sereg pedig egész éjjel némán, 
leshelyen várta az ellenséget. Mire a nap leszállt, elpusz-
tult a török sereg. Ezer rabunk kiszabadult, a zsákmányt 
visszavettük, s megsebesült maga a füleki bég is. A mi 
veszteségünk csekély volt. A füleki bég három napig 
eszét vesztve ordított, dühöngött. A mieink száz kocsi 
török rabbal, nyolcszáz szép török lóval s tömérdek fegy-
verrel tértek váraikba, s olyan kótyavetyét csaptak, hogy 
hét megyére is elment a híre. 

– Bizony hısök voltak. Hallottál-e még ilyet? Mesélj 
még, Mihályom, ezer éjszakán át elhallgatnám – suttogta 
Piroska. 

És Piroska csókkal fizetett a történetekért, ami tudva-
levıen a legnagyobb jutalom és fizetség. 

Miska aztán új históriába kezdett. 
– Híres, nagy vásár volt a turai, minden török keres-

kedı ide igyekezett. A végbeliek úgy határoztak, hogy 
lecsapnak a turai vásárra. Báthori István zászlaja alá két 
és félezer ember – javarészt huszár – gyülekezett össze. 
Oda győltek a kassaiak, a kállóiak, a tokajiak, a szatmári 
lovasok, az egri vitézek. A sereg három részre oszlott. A 
szolnoki bég háromszáz szpáhival ıriztette a vásárt. Kora 
délután ütöttek rajta a vásárom Oszlóban volt már a tö-
meg, csomagolták az árukat. A háromszáz szpáhival 
gyorsan végeztek. A túlerı és a meglepetés pusztító ere-
jő. Százötven társzekérre fért fel a zsákmány. Százhar-
minchét szpáhi és húsz török kereskedı fogságba esett. A 
szultán mazullá, azaz kegyvesztetté tette a budai pasát, és 
követet menesztett Bécsbe, hogy a zsákmányt visszasze-
rezze. Hol volt már az? Tokaj várában megosztoztak a 
mieink, s ki-ki hazament a maga szerzeményével. 

– S te is ilyen veszélyeknek nézel elébe? – kérdezte 
szerelmét féltve Piroska. 

– Vagy még nagyobbnak! – felelte hetykén Mihály. 



Már ıt is elkapta a végváriak harci láza. İ is vívni, vere-
kedni, küzdeni szeretett volna. 

– Hát inkább akarsz hısi halott lenni, mint szeretett 
férjemuram? – hüppögött Piroska. 

– Azt nem állítottam. Meg aztán nálam mást jelent a 
vitézi tett. Nekem ezt azért is kell vívnom, hogy beve-
gyük Újvárt, s hogy te az enyém légy mindörökre. Ezért 
hát ne úgy vedd ezeket a történeteket, mintha búcsúzkod-
nék tıled. Hanem úgy, mint aki alaposan kitanulta a vég-
vári életet, mielıtt elszánná magát a nagy próbára. Annyit 
megmondhatok neked, hogy mielıtt Újvárnak mehetek, 
még jól meg kell tanulnom a nyomolvasást, a lesvetést, 
mindenféle fegyver ügyes forgatását… 

Minek soroljam, hogy még mi mindennek a megtanu-
lása várt Mihályunkra, amikor maga is elnémult. Piroska 
forró és édes ajka tapasztotta be a száját. Hogy meddig 
tartott a néma boldogságuk, azt csak a csillagok tudták 
volna elmondani, ha beszélni tudtak volna. 

 
 
Másnap Mihály Homoródy Bálint elé vágódott. 
– Hadnagy uram, tisztelettel kérem, adjon velem há-

rom-négy huszárt, hadd menjek kissé Újvár felé. 
– Minek az, fiam? – kérdezte derősen a hadnagy. 
– Már annyira telve vagyok hadnagy uram vitézi tör-

téneteivel, hogy magam is tenni vágynék. 
– Hogy engednélek, mikor csak most álltál a seregbe? 
– Hát Nászuf levágott feje?… Az, hogy megjártam 

Budát, s onnan szerelmemet kihoztam, s idáig eljutottam, 
az nem igazol semmit? 

– Igazad van, fiam, van, akit a sereg sem üt vitézzé, 
van, aki azon kívül többet tesz, mint a várbeliek. Ilyen 
vagy te is, Mihály fiám. 

– S kezem alá adja a huszárokat is? – kérdezte ag-



gódva Mihály. 
– Adok, méghozzá hatot és kipróbáltat. 
– Köszönöm, hadnagy uram. Megszolgálom! 
– Ne nekem, hanem az országnak! – mondta a had-

nagy, és nagy, súlyos kezét Mihály vállára tette. 
 
 

Hajnalodott, mire Mihály hat társával kinyargalt a kapun. 
Elızı este már szent volt ez az elhatározása, de Pirosnak 
nem szólt róla, minek keserítse. Meg aztán mire lett volna 
jó ezt a szegény, szeretı lányt minden várbeli próbával, 
strázsával elrémiszteni. 

Hogy csattogtak a madarak, milyen szép volt a he-
gyek felıl lángolón feltőnı napkorong, ki hihette közü-
lük, hogy estére talán már nem látja ennek a napnak tüzes 
lehanyatlását. Az ifjúságban olyan nagy az erı és a biza-
lom, hogy halhatatlannak hiszi önmagát, akit maga a 
hétfejő sárkány se gyızhetne le. Hát ilyen boldog, bátor, 
vidám hangulatban indultak ki Sellyérıl Mihály legényei. 
Megbíztak Mihályban. Tudták, hogy környékbeli és újvá-
ri, s ha valaki minden dombot, házat, gázlót ismer, akkor 
a vezetıjük az. 

Elöl haladt Mihály. Vagy egy órát lovagoltak, amikor 
egy rossz malomnál megálljt parancsolt. A malom elıtt 
kút volt, gyakran ott itatták lovaikat a megpihenı szpá-
hik. Márpedig annak idején nagy volt a forgalom a török 
várak között. 

Mihály parancsára az erdı közepén egy tisztásra kö-
tötték ki a lovaikat, nehogy nyerítésük elárulja ıket. A 
lesen állók néha napokig némán rejtızködtek, a bogárzás 
idején azért hagytak fel a lesvetéssel, mert a bogarak 
csípését sem az ember, sem a ló szótlanul nem állhatta. 
No de most már túl voltak a bogárzás hetein. Lovaik 
messzi legelésztek, s ez csak azzal a hátránnyal járt, hogy 



nekik is meg kellett várniuk, míg a szpáhik leszálltak a 
lovaikról, s gyalogosan egyforma lett a gyızelem esélye. 
Így álltak lesben Mihályék némán, egy álló napot. Más-
nap hajnalban lódobogás verte fel a csendet. Négy szpáhi 
érkezett. Mihály minden szavukat értette. Bekyr aga Esz-
tergomba küldte ıket egy fermánnal, amiben Allah tudta 
csak, hogy mi lehetett, de hogy sürgıs üzenet volt, az 
biztos. Az Ali nevezető szpáhi parancsot adott a másik 
háromnak. Lenyergeltek, itattak, az iszákjukból ennivaló 
került elı. Kenyeret és hideg ürücombot vettek ki, és 
nekiláttak. Mihály nem látott okot sem a párviadalra, sem 
az öldöklésre. Kúszva közelítették meg a pihenıket. Sen-
ki sem óvatlanabb, mint aki az élet örömeit élvezi. Faltak 
a szpáhik. Mihály és társai halkan, szinte nesztelenül 
közeledtek. A kardjukat is úgy húzták ki a hüvelyébıl, 
hogy ne zörrenjen. 

– Kard ki! – suttogta Mihály. – Most nekik! 
Egyszerre vették körül ıket. A szpáhikat még a táma-

dásnál is jobban meglepte, hogy a magyar legény törökül 
kiáltott rájuk: 

– Adjátok meg magatokat, vagy Allah ölébe kerültök! 
Az egyik szpáhi a kardjához kapott, de Mihály már 

ledöntötte és a mellén térdelt… Elvette a kardját… A 
többiek is így cselekedtek. A fegyvertelen szpáhik kezét a 
magukkal hozott kötelekkel hátrakötötték, s a foglyokkal 
elindultak Sellye felé. 

Amikor Mihály csapatával benyargalt a sellyei vár 
erıs kapuján, sokan győltek össze csodálatára. Nem 
mintha ritka látványban lett volna részük, de az egyszerő 
lakosság körében is híre ment, hogy egy kezdı legényre 
bízták a portyát. No, kezdetnek ez aztán igazán szép volt. 
Terjedt a hír, a kádár elmondta a vargának, a varga a 
pintérnek, s mire az is cserbenhagyta a látvány kedvéért 
hordódongáit, eljutott a szavuk Balajtiékig is. Nosza Pi-



roska és Balajti uram is kifutottak a fıtérre. Mihály épp 
akkor vette ki lábát a kengyelbıl, amikor Piroska odaért 
A lány elkiáltotta magát nagy örömében, mert még min-
dig telve volt kétséggel, hogy látja-e még a szerelmét. 

– Mihály! Miskám, hát élsz? 
– Amint látod, édes lelkem. Kísértetek nem csóko-

lóznak – s azzal megölelte Piroskáját. 
– Hogy történt? Foglyokat hoztál? – faggatta Piros a 

szerelmét, de az csak sietve válaszolt, mert már mennie 
kellett. 

– Mindent elbeszélek. Eridjetek haza, egy óra múltán 
odamegyek hozzátok. – Azzal ment is. 

 
 

19. 
 

Mihály a fıtörököt magával vitte, igaz, hogy megkötöz-
ve. Így szólt az ajtónállónak: 

– Jelentsd a hadnagy úrnak, hogy megjöttem, s négy 
„nyelvet” hoztam. – (Így nevezték a felderítık a vallatás-
ra szánt foglyokat.) Az ajtónálló befordult, s már jött is 
vissza, kitárva az ajtót. 

Homoródy Bálint felállt az asztala mellıl, amúgy sem 
illett ez a hatalmas katona a szők bútorok közé, ámbár a 
legvitézebb férfi sem ülhet örökké a nyeregben, nem 
viaskodhat napjában reggeltıl estig. A bátor embernek is 
lehet hivatala, családja, szerelme, egyszóval a vitézi élet 
sem kolostor. Nagy élet, szép élet, mert részese a hazának 
szentelte magát, de nem szent élet, nem az örömöktıl 
való elfordulás iskolája. Az a mondás járta a végeken: 
„Aki legény a csatában, legény a csalitban is.” Homoródy 
Bálint mindent tudott az embereirıl. Tudta, hogy Mihály 
alig várja az esküvıjét. Tudta, hogy Újvárott akarják 
tartani a lagzit, s hogy addig az erkölcsös, de keserves 



türelmet választották. Mihályban még ennél is többet 
látott. Tudta, hogy nyelvi és életbéli tudása, személyes 
bátorsága, múltja és képessége egyaránt vezetıvé szemel-
te ki. Ím itt van erre a második bizonyíték. Mihály elébe 
vágódott, feszesen kihúzta magát, és így szólt: 

– Hadnagy uramnak jelentem, négy törököt fogtunk a 
béna malomnál. Ez az Ali nevezető vezette ıket. 

– Jól van, derék dolog volt, fiam. S most mi légyen 
vele, mármint Alival? Te hogy gondolod? 

– Én, nagyságos uram, mindent kiszednék belıle, 
amit csak tud, amit csak Újvárról hallott. 

– Nem fog ez beszélni. Nézd azokat a vad, fekete 
szemeit. 

– Beszélni fog ez! Csak bízza rám, hadnagy uram. 
– Hogyan tennéd? Harapófogóval, megkínzatással? 
– Nem én. Engedelmével azt mondanám neki, hogy 

ıszinte vallomása esetén, szabad lesz. Mehet, ahová akar. 
Akár vissza Újvárra. A fermánját elolvasom, s még azt is 
visszaadom neki. 

– Nem áll ez kötélnek, és minek hagynám futni? 
– Egy török nem számít, a másik hármat itt fogjuk 

cserére. 
– No de ha vallani fog, hogy mehetne vissza Bekyr 

agához. 
– A2t, hogy vallott, csak mi tudjuk. İ meg hallgatni 

fog errıl, mert a fejével fizethet. Azt mondja majd a kapi-
tányának, hogy rájuk csaptunk nagy túlerıvel, a három 
fogságba esett, ı meg kivágta magát a győrőbıl. Enge-
delmével én ezt mondanám neki. De elıbb vezettesse ki 
hadnagy uram a másik hármat. 

– Jól van, kezdjük. Csak tollat, papírt veszek. Az 
ıszinteségétıl függ, hogy elengedjük-e. Ezt megmondha-
tod az ebhitőnek. 

Mihály – mihelyt a másik hármat kivezették – ékes 



török nyelven fordult Alihoz, s elıadta neki, hogy mi a 
kívánságuk. Ali elıször a fejét rázta, összekötözött kezeit 
a magasba emelte, és megátkozta Mihályt. De a mi legé-
nyünk nem hagyott kétséget benne. 

– Vagy beszélsz kedvedre, s akkor szabadulsz, vagy 
megnyitjuk a szádat tüzes fogókkal, és a rabunk maradsz. 
Választhatsz. 

Majd Homoródyhoz fordult. 
– Azt kérdezi, mi biztosítja ıt, hogy elengedjük, és 

Bekyr agánál be nem vádoljuk? 
– Megmondhatod neki, hogy a becsületem. 

Homoródy Bálint hadnagy vagyok. Jegyezze meg a ne-
vemet! 

Ali hosszabb hallgatás után beszélni kezdett. A had-
nagy kérdései egyre gyorsabban pattogtak. S amit Ali 
mondott, azt papírra vetette. 

– Hány bezlia van a várban? 
– Hány szpáhi? 
– Hány topcsi? Van-e agájuk? 
Ali válaszai gyorsak és helytállóak voltak. Nem mert 

hazudni, nem tudhatta, hogy mirıl van már a sellyeiek-
nek pontos hírük. Kiszedték még Aliból azt is, hogy Bu-
dáról négyszáz szpáhit küldtek Esztergomba, ami vagy 
azt jelenti, hogy észak felé támadni akarnak, vagy maguk 
várnak támadást. A kihallgatás után a hadnagy elvezettet-
te Alit, de külön helyeztette. Aztán így szólt Mihályhoz. 

– Hát ez nem nagy erı! Védekezéshez elég, támadás-
hoz kevés. Valakinek meg kell tudnia, hogy mi itt az 
igazság, és valamiféle nagyszerő csel kell még ahhoz, 
hogy bevehessük Újvárt. 

– Hadnagy uram, a legközelebbi vásáron török ruhá-
ban, mint török sípos zenész bemegyek Újvárra. 

– Merész dolog, de ha vállalod, én nem ellenzem. Ezt 
a törököt pedig alkonyat után engedd ki a kapun. 



Homoródy megveregette Mihály vállát. Többet ért ez 
neki, mint egy ezüstmedália. 

 
 

Öt török kalmár nagy, kasos szekereken lisztet szállított 
Esztergomból Újvárnak. Mihály töröknek öltözve megállt 
az út szélén, s e szavakkal – ékes és cifra beszéddel – 
megállította ıket: 

– Allah fiai! Úgy áldjon meg benneteket Allah, és ve-
zessen benneteket jó útra Mohamed – áldassék a próféta 
neve –, mint hogy felveszitek a sípos Ferhátot, és elviszi-
tek magatokkal Újvárra. 

Egy nagy hasú török – kék bırövén öklömnyi csat 
volt – rábámult kidülledt, nagy békaszemeivel, és így 
szólt: 

– Allahra, elviszünk, de növeled a terhet, a lovaink 
még több zabot kívánnak. Ugyan mivel fizetsz? 

– Hogy mivel, te oktondi kalmár, a legszebbel, ami-
vel csak tudok. Fújok nektek a török sípon mennyei nótá-
kat. Úgy érzitek majd magatokat, mintha már nem is az 
országúton, hanem a mennybe vezetı ösvényen járnátok, 
és a legszebb hurik lengı fátylakkal, táncolva sietnének 
az ölelésetekre. Elegendı fizetség ez? 

– Elég! Elég! – mondta a másik ragyás kereskedı, s 
Mihály az elsı szekér végébe húzódva rákezdte a sípo-
lást. Lantosok és hegedősök, édes hangú énekesek sorra 
járták akkoriban a magyar végvárakat, s ık adták tovább 
a hısök példás tetteit, ık fonták akkor a dicsıség koszo-
rúját a magyar homlokokra. A lányok mind arra vágytak, 
hogy vajha az ı szerelmük hıstetteit is felzendítenék a 
lantosok, a dalosok. De a magyar dalok inkább bánatról 
szóltak, mint örömrıl. Vesztett csaták elesett vitézeit 
gyakrabban siratták, mint ahányszor a gyızteseket ma-
gasztalták az énekesek. Hanem a törökök még nálunk is 



jobban szerették a zenét. Mi rabságban voltunk, ık meg 
távol a Boszporusztól, messzi idegenben. A sáhnámedsik, 
az udvari költık megörökítették a törökök hıstetteit, a 
háfizok pedig bejárták a basák és bégek palotáit, penget-
ték a lantot, és énekeltek hozzá. Esztergom ostromakor jó 
hangú háfizok vitézi dalt énekeltek, kobozt pengettek, 
tárogatót, azaz török sípot fújtak, és verték a rézdobokat a 
rohamozó katonák vérének felpezsdítésére. A törökök 
hozták magukkal a cigányokat is. Ezek a „fáraók” értet-
tek igazán a dalhoz, a zenéhez… No de Újvár kis hely 
volt, ide nem jutott se cigány, se állandó török zenész. 
Mihály meg úgy fújta a Kecskeméten tanult török dalokat 
és vitézi énekeket, hogy maga Allah se ismerte volna fel 
benne a magyart. 

Amint a szekerek Újvár kapuja alá fordultak, már az 



ırt álló, unatkozó török katonák leszedték Mihályt a sze-
kérrıl. 

– Be nem mehetsz a várba, míg nekünk nem játszol – 
mondta egy félszemő janicsár. 

Húst forgattak az ırház nyársán. Jó nagy darabot 
szeltek belıle Mihálynak, aztán kezébe nyomták a 
boroskupát, hozták a korsót, töltöttek .neki is, maguknak 
is, és vigadni kezdtek. Mihály jól megjegyezte a kapu-
ırök számát, a váltás módját és idejét: mert egy óra múl-
tán jött a kapitányuk, és felvezette az új ırséget. 

– Ti itt mulattok, ebek, és ha rátok csap az ellenség? 
Te, háfiz, velem jöhetsz, fenn a várban nagyobb haszno-
dat látjuk, s a te hasznod is nagyobbá válik. No gyere, 
hozd a sípodat! 

Így jutott be Mihály a várba. Fújta, fújta nekik; evett, 
ivott, néha levegıre kéredzkedett. A táncolásban elfáradt 
legények kiengedték Mihályt a bástyára. Szemmel fel-
mérte azok távolságát, megjegyezte, hol a legvékonyabb 
a várfal, megszámolta az ıröket, az udvaron a lovak szá-
mából következtetett a lovasok számára. Hiába no, Új-
várban élte gyermekkorát, ilyen értı szemmel azonban 
még sosem vette szemügyre a vár védelmét, mint-most. 
Öt ágyúja volt mindössze Bekyr agának… Ezért topcsi 
aga nem is volt a várban. Minek öt ágyúhoz ilyen magas 
parancsnok. 

Mire késı este Mihályt elengedték, pénzzel teli zacs-
kó volt a zsebében. Balajtiék háza felé indult. Dobogott a 
szíve, amikor a sokszor látott ház elébe tőnt, és a kertka-
pu megcsikordult. Hát a házat nem gyújtatta fel Bekyr 
aga? Akkor talán Sára néne is él, ı is megmaradt. Az alsó 
szobában gyertya égett. Mihály megkocogtatta a konyha-
ablakot. Sára néne nyitott ajtót, és a török láttára felsikol-
tott volna, ha Miska a száját a tenyerével be nem 
tapasztja. 



– Sára néne! Ne rémüldözzék! Én vagyok az, Mihály. 
Sárát az ájulás környékezte. Mihály leültette, hideg 

vízzel felélesztette. Sára végül is felismerte, és zokogni 
kezdett. 

– Mi van Piroskámmal? Mi lett az urammal? 
– Élnek egészségben Sellyén, a várban. 
– Áldassék érte az Úr! De igazat beszélsz, Mihály? 
~ Vegye az eskümet. Most pedig illıen megkérem Pi-

roska kezét! A mesteremtıl, a nevelıapámtól már elnyer-
tem. 

– Te is jókor kéred. Hát ha él, persze, legyen csak a 
tiéd! 

– Az se baj, hogy szegény vagyok? – kérdezte évıdve 
Mihály. 

– Eridj már. Ilyen idıkben ki a gazdag? Ki a sze-
gény? Ugyan ki tudja? De hol és hogy veszed el Piros-
kámat. Hol esküsztök? Sellyén? 

– Dehogy Sellyén. Itt, Sára néne, Újvárott! 
– Itt, ahol a török?… 
– No nem, elıbb bevesszük a várost. 
– Ugyan ki? 
– Mi, Sára néném, mi, a sellyei legények! 
– Ülj le, fiam, és egyél. Megéheztél. 
– Én ugyan nem. Jóltartottak, hála a török sípomnak. 

Hanem az ének már nehezebben ment. Nemigen tudtam 
dicsérni ellenünk vívott harcaikat. De ezzel altattam el 
bizalmatlanságukat, s ez volt a legfıbb. Igaz, mikor lesz 
idén az újvári nagy vásár? 

– Hat hét múlva fiam, a pontos napját magam se tu-
dom. 

– Majd megtudom én. Csak egyet mondhatok, kedves 
néném, a vásár napja után esküszünk meg Piroskával. 

Miközben beszélgettek, Sára néne megterített, szeré-
nyebben, mint régen, de végvári legényhez mérten még 



mindig sok jóval. 
– Mibıl bírja magát Sára néném? – kérdezte Mihály. 
– Eladom apránként a kész csizmákat. 
– A szerszámokat is? – ijedezett Mihály. 
– Azokat nem, arra vigyáztam. Ha Gáspár újrakezdi, 

mivel dolgozna? Hanem most mesélj, mesélj! Beszélj el 
mindent az uramról, a lányomról. Minden szavad aranyat 
ér nekem, mindent tudni akarok. 

És Mihály beszélt, beszélt. Mindent elmondott. Sára 
néne néha sírt, néha felsikoltott, riadozott, de aztán az 
élet jobb fordulatai ismét visszaadták a reményét, a bi-
zalmát. A végén így szólt Mihály: 

– Most pedig néném mondja nekem tollba, mi történt 
azóta itthon, s hogy mit üzem a férjének s a lányának. 

Két gyertya is csonkig égett, míg a levélírással végez-
tek. Aztán Mihály késı reggelig aludt. Aludttejet ivott, 
friss kenyeret evett. Egy fél kenyeret még az iszákjába 
tett, hadd egyen Piroska és az apja is egy kis hazait. Az-
tán elbúcsúztak. Tudta a jó asszony, hogy majd csak most 
következik az igazi próba, a vár visszavétele. 

– Bekyr aga nagy és erıs ellenség, az Úr Jézus Krisz-
tus segítsen benneteket és bennünket! – mondta Balajtiné, 
és keresztet vetett, hogy áldásos kívánságát megerısítse. 

 
 

20. 
 

Mihály még egyszer visszatekintett a házra, a kertre, 
amelyben gyerekkorában élt és játszadozott. Visszagon-
dolt a boldog napokra, és elıre nézett a még boldogabb 
jövıbe. Itt, ebben a házban éli majd boldog házaséletét 
Piroskával. Két jövendı gyermekét látta futkosni a fák 
közt, s a jövı képeibıl merített erıt ahhoz is, hogy végig-
járja a falakat, a bástyákat, megszámlálja az ırséget, fel-



becsülje az öt ágyú tőzerejét, s megállapítsa: Újvárt ost-
rommal az ı erıikkel be nem vehetik. Csel kell ide, még-
pedig olyan, amely nyomban megbénítja a topcsik ágyúit, 
és rövidesen a szpáhik rohamát. Nincs más hátra, be kell 
hatolniuk a városba, s itt a falakon, a szők utcákban, a 
nép segítségével semmisíteni meg Bekyr aga erejét. Csak 
egy veszély leselkedett rájuk. Az, ha valaki hírt vinne a 
töröknek a készülı támadásról, és az erısítést kapna pél-
dául Esztergomból. De ki árulhatná el ıket? Talán Ali, 
akit futni engedett. Az nem! Ali jól tudja, hogy bármit 
mondjon is Bekyr agának, a fejét veszik kíméletlenül. Az 
ilyen török öt várral odábbállt, és másutt keresett mene-
déket és helyet a szpáhik közt. Élt ugyan bennük a lófar-
kas zászlóhoz való hőség, de a bégek kegyetlensége és az 
életösztön még ezt is legyızte. Még mielıtt a várkaput 
lezárták volna, felhangzott az újvári minaret tetejérıl a 
müezzin imára szólító, éghez intézett kiáltása: 

– Il Allah, il Allah! 
Mihály a kapu elıtt várakozó kalmárok közé vegyült, 

és kelet felé fordulva térdre vetette magát. Homlokával a 
földet érintve, így fohászkodott egész lelkébıl: 

– Uram Isten és magyarok Nagyasszonya! A földig 
borul elıttetek egyszerő fiatok, Pethı Mihály, és hozzá-
tok folyamodik. Adjatok ravasz tervet fiatoknak, és adja-
tok hadi bátorságot és váratlan sikert a sellyei végvárnak. 
Adjatok kitartást a párviadalokban, állhatatosságot a küz-
delemben. Adjátok nekünk a róka ravaszságát és az 
oroszlán bátorságát! Altassátok el a moszlimokat, része-
gítsétek le ıket. Eger borával vagy bármi módon, mert 
felettünk állnak számban és erıben, gyalogságban, szpá-
hikban és topcsikban, és a Ti segítségetek nélkül bizony 
pozdorjává zúznak bennünket. Mennybeli nagyságok! 
Láttátok eddigi életemet, küszködéseimet, Piroskámért 
való szerelmemet, legyetek hozzám is jóságosak, és áld-



játok meg egyszerő fiatokat, Pethı Mihályt. Nincs énné-
kem nemességem, kiváltságom, csak a hozzátok és ha-
zámhoz való nagy bizodalmam! 

 
 

Úgy kezdıdött minden, mintha Mihály fohászkodását 
meghallgatták volna az égiek. Vissza Sellyének szeren-
csésen túljutott a kapun. Az ırök a sípját látva csak gú-
nyolódtak rajta: 

– No, te is jól tudod, hogy hol és kiknek kell fújnod a 
dalt. A kapunálló közember neked ugyan senki. 

Mihály csak egy áldást mondott rájuk, s a szekér már 
rágördült a széles vizesárok hídjára. Az útelágazásnál – 
hiába marasztalták a hivık, hogy elviszik ıt Esztergomig 
– leugrott a bakról, és elindult az erdei ösvényen. 

A természet mindenkor szép, de akkor különösen, ha 
boldogok vagyunk. Minden sudár vagy terebélyes fa, 
minden ág, gomba, moha, gaz vagy virág, az ágak közt 
betőzı napfény keskeny sugara, a hővös árnyék, minden, 
de minden csak örömünkrıl, boldogságunkról beszél. 
Vagy csak mi ruházzuk fel érzéseinkkel a virágzó termé-
szetet, ki tudja? Meg aztán a természet gondolatokra is 
ösztönöz. Amint Mihály mohát győjtött a feje alá párná-
nak, bı török köpenyét magára terítette, hiába tőztek át a 
fák koronái közt az ezüst csillagok, álom nem jött a sze-
mére. A szíve egyre hevesebben vert, szinte fülében érez-
te minden dobogását. Maga elıtt látta a harcra való sely-
lyei készülıdést. Egyszerre csak kipattant belıle a terv. A 
kádárok, a pintérek már most nekilátnak, és nagy hordó-
kat csinálnak, akós boroshordókat, de akkorákat, hogy 
mindegyikbe három legény férjen. Azután az azokhoz 
való hosszú társzekereket. Tíz ilyen hordó harminc vitézt 
fogadna magába, és az újvári kapuırség alig több húsz-
nál. Ha beveszik a várkaput, és megnyitják azt a sellyei 



huszárok elıtt, akkor már Homoródy Bálinton és rajtuk a 
sor, hogy a meglepetésbıl gyızelem legyen, mert a rajta-
ütés hirtelensége még a legbátrabb katonát is kétségbe 
ejti. Azt hiszi, hogy elhagyták ıt az égi pártfogók, s akkor 
kire számíthat? 

Így tervezgette, színezte ki Mihály a tennivalókat, s 
mintha csak megszállta volna valami, a támadás minden 
részletét maga elıtt látta. A keskeny falrészeknek támasz-
tott lajtorjákat, a behatolást, a kaszárnyakapuk felgyújtá-
sát, az iparosok, legények segítségét a szők sikátorokban; 
s az öt ágyú megszerzését is. Látta, amint az ágyúk tüze a 
tábor elıtt gyülekezı szpáhik közé csapódik, és halomra 
dönti a lovakat s a lovasokat. Aztán nagy felhevülése 
fáradtságba csapott át, és a fáradtság mély álomba. Hogy 
mit álmodott Mihály? Csak annyit mondok, se nem Új-
várról, se nem a csatáról, hanem csakis a kedves Piroská-
járól. 

Madarak dalára ébredt. Megmosakodott a hideg pa-
takban, és továbbindult. A déli órákban Sellye elé ért. 
Szerencsére a kapuırség figyelıhelyén Téglási állott, 
Mihálynak kenyeres pajtása. 

– Állj meg ebhitő, vagy beléd durrantok! – kiáltotta 
Téglási. 

Mihály meg felkiáltott: 
– Téglási, ne lıdd le a cimborádat! Pethı Mihály va-

gyok. 
Nohát a bástyára tódult az egész kapuırség. Levették 

a vaspántokat, megnyitották a kaput. Téglási ölelte meg 
Mihályt elsınek. De ölelték ıt többen is, mások is. Mi 
lehetett volna Mihály elsı vágya: Piroskát látni, de a 
reglama reglama. Elsı kötelessége: jelenteni Homoródy 
hadnagynak. Téglási egyenruhát hozott neki, azt már a 
vártán magára öltötte. 

A parancsnok házában az ırtálló nyomban jelentette 



Mihályt, és Homoródy sietı léptekkel elébe ment. 
– No, beszélj fiam! Ülj le, gyújts rá pipára, vagy igyál 

velem egy pohár bort, és beszélj el mindent. 
Mihály elkezdte. Nem oly fordulatosan, ahogy meg-

történt, nehogy hetvenkedınek tőnjön. Nem oly színesen, 
ahogy megesett, nehogy mesének gondolják. Csak a lé-
nyegre szorítkozott: a számokra, az erıkre, a tervekre, a 
többit hadnagyára bízta. 

– Jól van, fiam! Ravasz csellel még gyızhetünk is, de 
mi legyen az a cselvetés; ami itt célhoz vezet? 

Mihály elmosolyodott. 
– Arra is volna gondolatom, hadnagy uram! 
– Ki vele, Mihály! Ki vele, Pethı Mihály, és ha jó, ha 

sikeres, az én Istenemre mondom, strázsamesterré és 
nemessé teszlek. Zsoldot úgy sem ad az udvar, legalább 
nobilitást adjon… 

Mihály sorra elbeszélte a hordók ügyét, ahogy ott az 
erdıben boldog lázálmában megszületett benne. 
Homoródy hallgatta, aztán csak fel-alá járt, és nem is 
mosolygott. Végre megszólalt. 

– Ilyen tervet is csak egy iparos eszelhetett ki. Olyan 
az egész, mint egy mese, mintha csak egy játékos agy 
szüleménye volna. Nem katonai… 

– Nem az, hadnagy uram, de ilyenre nem gondol az 
ellenség. Mert az is csak katonai ostromra készül. Nincs 
ebben semmi kalandos, csak a kapuk megnyitása. És itt 
egy kis ravaszsággal kétszáz ember vérét takarítjuk meg. 

– Nemigen lovagias! – felelte gondterhelten 
Homoródy. 

– Hadnagy uram, a török mikor volt lovagias? Tevé-
ket festenek, hamis sátrakat ácsolnak, hogy nagyobb erıt 
fitogtassanak. Ígérgetnek, fermánt adnak, s aztán letagad-
ják. A békét ott törik meg, ahol tudják, ha mi rájuk csa-
punk, Bécsbe futnak, követekkel vádolnak be minket. 



Ennyi hamisság csak nekünk is szabad! 
Homoródy Bálint hosszan gondolkodott, és sokáig 

hallgatott. Aztán így szólt: 
– Jól van. Parancsot adatok a hordókra, a szekerekre, 

de bizalmas úton, nehogy megszimatoljanak valamit. 
Elrendelem a gyakorlatokat. Te fiam, ügyelj a hordókra, 
de az iparosokhoz sohase menj katonaként, légy ott min-
den gyakorlaton, mert hiába leszek én a parancsnok, te 
vezeted a cselt, te ismered a falakat, a várost, a gyönge-
ségeit és az erıs oldalát. Láttad-e már a mátkádat? 

– Nem, hadnagy uram. Elsı a kötelesség! 
– Jól van, Pethı Mihály, most már eridj, és öleld 

meg! 
Többet se kellett Mihálynak mondani. Kihúzta magát, 

tisztelgett, fordult és futott. Balajtiék már a kádármester 
nagy házában béreltek egy kamrát, mondanom se kell, 
hogy Mihály egyik aranyából. Igaz, szerszámra meg 
önálló életére kellett az a pénz, de ha nem lesz kitartásuk 
a város bevételéig, a házasságukig, akkor minek az arany, 
minek a szerszám? Beesteledett, mire Mihály benyitott az 
ajtón. Volt ott csók, ölelés elég. Sokáig tartott, amíg Mi-
hály Piroska kedves kérdéseitıl szóhoz jutott. 

– Láttad édesanyámat? Nem beteg, nem rokkant? 
– Nem bizony. Ép, egészséges, csak bánatos volt ed-

dig, de most már az is elmúlt felıle, mivel hogy találko-
zott velem, és mindent megtudott. 

– Mivel bizonyítod, hogy nemcsak hitegetsz minket? 
– mondta bizalmatlanul Balajti. Mihály az iszákjába 
nyúlt, és kivette onnan a levelet és a már megkezdett 
dúcos cipót. 

– Itt van ez a kenyér. Megismeritek-e az otthoni sü-
tést?… Vagy ha nem, kóstoljátok meg, talán az ízét felfe-
dezitek. 

Piroska és Balajti csak bámulták a kenyeret. Végül 



Piroska késhez kapott, leszelt belıle két darabot, s az 
elsıt az apjának nyújtotta… Mindketten beleharaptak, 
aztán Balajti leült az asztal mellé, kicsordult a könnye, s 
így szólt: 

– Most már mindent hiszek, Mihály, ezt az ı mindig 
dolgos, áldott keze sütötte. 

Piroska meg csak ette a kenyeret, mintha az üdvös-
ségbıl harapott volna, és szorosan átölelte az apja csontos 
vállát. 

Még egy gyertyát gyújtottak. Mihály meg felolvasta 
az anyai üzenetet, és mindent elbeszélt. Hogy nevetett 
Piroska a sípos török furcsa és bátor kalandjain. Olyan 
volt az, mintha csak mesét hallgatott volna, de amelynek 
a hıse még a mesénél is fénylıbb volt számára, mert az 
az ı igazi, valóságos, földi kedvese volt. Mivel is fizethe-
tett volna ennyi bátorságért, jó hírért, reményért? Megint 
csak azzal, ami egyedül az ı kincstárában volt, s aminek 
osztogatásával sosem fogyatkozott meg ez a kincstár, a 
csókjaival. No de csak akkor, amikor az apja a konyhába 
fordult, hogy kolbászt, szalonnát süssön a friss cipóhoz. 
Ez Piroska dolga lett volna, de Balajti uram értett annyit 
az élethez, hogy ez egyszer szerepet cseréljen. Jóíző fala-
tozás után Mihály úgy határozott, hogy beavatja Balajtit a 
hordók és szekerek dolgába. Rábízza annak megrendelé-
sét és a munkára való felügyeletet. Hisz a kádár ismerte 
ıt, jobb, ha mesterember tárgyal a mesterrel, mint valaki, 
akit mindig csak katonának láttak. Két aranyat odaadott 
elılegül Balajtinak a magáéból, hogy mindkét mester már 
másnap lásson a munkához. Megkapja ı azt a pénzt a 
hadnagyától, és ha nem, akkor is a tulajdon boldogságá-
nak alapjait kalapálják rajta. 



21. 
 

Senki sem mondhatta, hogy Homoródy Bálint alatt köny-
nyő és laza volt valamikor is a katonaélet, de másnap 
reggeltıl sokkal keményebb lett. Kora reggel kinyargal-
tak a huszárok. Lesre álltak. Némán, mozdulatlanul álltak 
órákig a fák közt. Még a lovakat is hozzászoktatták, hogy 
horkanás nélkül várjanak a rohamra. Végül is kiderült, 
hogy a gyalogok kiállták a próbát, a huszárok is, hanem a 
lovak nem, Ha egy bögöly megcsípte a hátukat, harapó-
san felhorkantak. A gyalogok tehát elfoglalták az elsı 
vonalat, a huszárok ötszáz lépéssel hátrébb álltak, és a 
fele a lovakkal még hátrább. Azt gyakorolták, hogy a 
lovakkal parancsszóra elıre vágtattak, a gyalog várakozó 
huszárok is nyeregbe ugrottak, s máris utolérték a gyalo-
gokat, mielıtt a szpáhik szétverhették volna azokat. Az-
tán következett a sokszor próbált nyomolvasás. Úton, 
erdei ösvényen a paták számából, lenyomatából kiolvas-
ni, hány szpáhi nyargalhatott arra. S ki tudná sorolni a 
köteles, okos gyakorlatokat, amiknek a felét a töröktıl 
tanultuk, mert ık ravasz okoskodásban bizony sok mást 
megelıztek. 

Ez idıben, fıleg a támadás elıtt, Mihály öt választott 
bajtársával gyakran ólálkodott Újvártól nem messze. Két 
alkalommal is fogott nyelvet, mindkétszer magányos 
futárt, akik a túlerı láttán nem is ellenkeztek. Igaz, az 
egyik alaposan megugrott, de egy óra múltán utolérték és 
bekerítették. Azért volt ez nehéz, mert a török nemcsak a 
fıembereknek adott nemes paripát, hanem a futárjainak 
is… Bevitték mind a kettıt Sellyére, s mindig Mihály 
hallgatta ki ıket Homoródy elıtt. A hadnagy csak a kér-
dések célját mondta meg Mihálynak, mert gyorsan rájött, 
hogy a kérdések módját Mihály már jobban érti, mert 
jobban ismeri a török természetét, mint maga Homoródy, 



aki mindig csak magyarok közt élt. Így bontakozott ki 
elıttük a vár és a város teljes képe. Még három hetük volt 
a nagy vásárig. Megtudták, hogy lesznek ott borkereske-
dık is bıven, úgyhogy az ı szállítmányuk sem lesz majd 
szokatlan vagy feltőnı. Tudomásukra jutott, hogy Fehér-
vár Nádasdyék becsapásai, támadásai miatt ötven szpáhit 
kért és kapott segítségül Bekyr agától. Ötven lovassal 
csökkent hát Újvár védelmi ereje. Bekyr aga és a szpáhik 
kapitánya megszokott életüket élték, mulatságok és vad 
nyargalások között. Néha párbajjal szórakoztak az udva-
ron nagy unalmukban, és arról ábrándoztak, hogy mikor 
harcolhatnak már a magyarokkal. Ne ábrándozzatok hiá-
ba Bekyr, megkapjátok nemsokára. 

Meglettek a hordók, a hosszú szekerek. Mindegyikre 
három-négy fért a hatalmas hordókból. A gyalogok és a 
huszárok úgy megállták a lesállás két fıpróbáját, a moz-
dulatlanságot és a néma csendet, hogy nincs az a ravasz 
török aga, akinek az emberei ezt utánozhatták volna. A 
lajtorják álcázását zöld ágakkal, azoknak csendben való 
átcipelését a bokros, erdıs vidéken, a kardvívást a bás-
tyákon, házak közt, az ágyútőzzel szembeni fedezékek 
gyors megkeresését, gödörásást menedékhelyül a tarac-
kok ellen, a puskák jó célzását; egyszóval mindent meg-
tanultak, ami egy vár ostromához csak kellett Nagy lelke-
sedéssel készültek a sellyeiek. Harci lázban égett a régen 
várt viadal elıtt minden gyalog és minden huszár, csak 
Homoródy Bálint lett egyre komorabb. Úgy, hogy egy 
jelentéstétel után Pethı Mihály megkockáztatott néhány 
kérdést. 

– Hadnagy uram! Az édesapámat nem tisztelhetném, 
kedvelhetném jobban, mint kegyelmedet, mégis megkér-
denék valamit. 

– Ki vele, Mihály! – mondta Homoródy, és felállt az 
asztal mellıl, amelyen Újvár karcolatos térképe terült ki, 



de olyan formában, hogy azon minden Mihály által szer-
zett, török „nyelvektıl” kitudott adat is rajta volt. – No, 
mi a kérdés? 

– Az a kérdés, uram, hogy minél jobban közeleg a 
támadás napja, kegyelmed annál komorabb. Tán nem 
bízik a vállalkozásunk sikerében? 

– De bízom, Mihály, biztos vagyok én a gyızelem-
ben. Tudom én azt is, hogy minden harc áldozattal jár, de 
abban már nem vagyok olyan biztos, hogy ez a gyızelem 
megéri-e az áldozatot. 

– Mire gondol, hadnagy úr? 
– A nagy politikára. Az udvar, a pápa, Velence, az 

itáliai városok évtizedek óta húzzák-halasztják a segítsé-
get. A császár lefogja a kezünket, és büntet bennünket 
minden kicsapásért, minden vásárütésért. Szégyenszemre 
el kell tőrnünk, hogy a török újabb sáncvárakat, községe-
ket foglal. Mint az éhes tigris, le-leharap egyet a hazai 
földbıl. Erre nincs más szere Bécsnek, csak sztambuli 
követünk, ágensünk tiltakozása. Mi lesz belılünk, árva 
magyarokból? Megölı ellenségünk a szultán, de az a 
császárunk is. Ha bevesszük Újvárt, ki tudja, mit fundál-
nak ki Bécsben? Nem citálnak-e fel, nem vádolnak-e 
minket béketöréssel, nem kell-e majd visszaadnunk a 
várat, amit kemény harccal, magyar vér ontásával vissza-
szereztünk? Ez itt a kérdés! 

Mihály nem lett volna Pethı Mihály, ha nem értette 
volna meg hadnagyának igazi gondjait. De ı még mást is 
látott, nemcsak ezt. 

– Hadnagy uram, értem én nagy és valóságos gondja-
it. Hanem vegye számba, hogy Egertıl Fehérvárig hány 
összecsapás volt már a török és közöttünk. Romlik a bé-
ke, valami nagy elszámolás felé megyünk. Vagy Bécs és 
a keresztény világ készülıdik a csapásra, vagy a török. 
Hadnagy uram, azt is meg kell gondolnunk, hogy az 



utóbbi években csak akkor volt vizsgálat, bécsi fenyítés, 
ha vereséget szenvedtünk. Ha gyıztünk, Bécs még kitün-
tetést is adott a rajtaütı magyaroknak. Ez lesz most is. Ne 
legyen más gondunk, csak a gyızelem. A gyıztessel 
másként beszél még a bécsi kancellária is. Meg aztán 
török részrıl sem olyan biztos ez a békesség. Megérjük 
még, hogy Bécs falai alá merészkedik. Jól tudja a szultán, 
hogy a kígyó vagy mar, vagy el kell taposni. De ha gyı-
zünk, az nemcsak egy, vár bevétele lesz… 

– Bizony fiam, több lesz ez annál. Jeladás, harci mág-
lya, messzi világító fény! Ettıl tartok. Nem a vereségtıl, 
hanem a gyızelemmel járó túlzásoktól. Amikor gyız a 
magyar, elveszti a fejét. Azt hiszi, itt az idı, most kell a 
végsı csapást megadnia az ellenségnek. De ez az idı 
csak a szívünkben jött el, a világ pádimentumán még 
nem. Mivel üzened meg a toporzékoló, harci lázban égı 
végbelieknek: megálljatok, ez még nem jeladás, nem a 
végsı óra! Várjatok még, legyetek türelemmel! 

Mihály hosszan gondolkozott, és halkan így felelt: 
– Uram! A támadásnak elmegy majd a híre. Arról 

magunk futárokkal is gondoskodhatunk. Abból, hogy 
csellel és nem nyílt várostrommal hódoltattuk meg Újvár 
falait, látniuk, tudniuk kell, hogy nem bécsi hadiparancs-
ra cselekedtünk. A gyors bécsi megrovás majd megteszi a 
magáét, és nem fognak többet merni, mint ami erejükbıl 
telik. Ezért hát legyen vidámabb, hadnagy uram. Meg 
aztán mi nem is Bécs zsoldosai vagyunk. Homoródy Bá-
lint tizenkét falva elúszott már zsoldban. Köszönje meg a 
király, ha király, hogy ilyen, országért élı és szolgáló, 
önkéntes oltalmazói vannak, mint Homoródy Bálint. 

A hadnagy komor, barna arca mosolyra derült, és így 
szólt: 

– Azt már rég tudom, hogy több eszed van, mint az 
ország összes csizmadiájának. Nászuf fejével meg a kém-



utaddal bizonyítottad, hogy bátorságért se kell koldulnod, 
de most azt is világossá tetted, hogy a kecskeméti aga 
mellett megtanultál valamit, amit csak kevesen tudnak: 
országosan látni, az ország sorsával érezni, annak hasznát 
és kárát az élet serpenyıjébe tenni. Ez pedig csak onnan 
lehet, hogy nemcsak az eszed van a helyén, hanem a szí-
ved is. Hát akkor elıre! S ha sikerül a csel, a rajtaütés, 
gondom lesz rá fiam, hogy az érdem jutalmat is nyerjen! 

 
 

Végre elérkezett a támadás ideje. Homoródy Bálint há-
rom nappal a vásárnap elıtt parancsot adott a kapuırség-
nek, hogy polgári személy nem hagyhatja el Sellyét. Hiá-
ba lett volna minden titoktartás, annyi huszár, annyi gya-
logos, lajtorjások, muskétások és a könnyő ágyúk pattan-
tyúsainak jövés-menései csak feltőntek a várbelieknek, s 
ha csak egy lator áruló akad a polgárok közül, már oda a 
meglepetés, és oda a gyızelem. Márpedig, ha az Úr Jézus 
tanítványai közül akadt egy Júdás, hogyne támadhatott 
volna egy a sok ezernyi sellyei nép közül. Jogos volt 
tehát a hadnagy elıvigyázatossága. Minden csapatvezetı 
megkapta a pontos parancsot. Széles fronton vonultak 
elıre, szétszóródva, nehogy túl nagy legyen a zaj, a fegy-
vercsörgés. Különösen a lajtorjavivıknek kellett óvakod-
niuk attól, hogy ne törjék a fákat, ne zúzzák a vastag ága-
kat. Az ágyúkat fatalpakon húzták, sokszor húszan, ha 
sáros volt a föld. Homoródy Bálint Mihály minden taná-
csát megfogadta, mert az iparosember amúgy is találé-
kony, hát még az olyan, aki a kecskeméti aga mellett az 
oszmán hadviselés minden módját, fogását is kitanulta. 

Mielıtt elindultak volna, Mihály illın elbúcsúzott Pi-
roskától. Azért csak tıle, mert Balajti Gáspár, mint a 
város fia és jó ismerıje, az ostromlókkal tartott. İ hajtot-
ta az elsı hosszú szekeret a három nagy hordóval. Piros-



ka úgy érezte, mintha érte indult volna útnak ez az egész 
sereg, így búcsúzott Mihálytól, erısen átölelve ıt. 

– Kedves lelkem! Szerelmetes felem! Jaj nekem, ha 
valami bajod esik! Én túl nem élem, úgy vigyázz magad-
ra! 

– Ügyelek apádra is, magamra is, hanem inkább a tö-
röknek szóljál. A topcsiknak, hogy kerüljön el a tüzes 
golyóbisuk, a szpáhiknak, hogy csorbuljon ki a kardjuk, 
és Bekyr agának, hogy a támadáskor merüljön el a bor 
mámorában. 

A csapatok kivonulásához csak huszonöt személyt 
engedtek a kapuhoz. Köztük volt Piroska is. Ahogy a 
huszárok kirobogtak, büszkeség töltött el mindenkit, de 
Piroska csak á Homoródy Bálintot követı kisded vezér-
kar utolsó lovasát: Pethı Mihályt látta. Akadt ott nála 
magasabb, erısebb, hetykébb huszár, de kedvesebb, 
szebb, vonzóbb egy se volt. Neki Pethı Mihály volt a 
hadserege, a világa, az élete, a mindene… Milyen furcsa 
a nagy érzés, egy emberre ruházza a föld és az ég minden 
kívánatos erényét, s közömbössé tesz bennünket minden-
ki más iránt. De ha valakinél bocsánatos bőn ez az elfo-
gultság, úgy a szerelmesnél valóban az. 

A hadnagy gondoskodott az elıırsök egész vonaláról. 
Láncban, egymáshoz közel haladtak elıre, hogy az ellen-
séggel – nyomban felbukkanásukkor – keményen végez-
zenek. Hisz egyetlen hírvivı megsemmisítheti minden 
tervüket. Mihály haladt a felderítık, így az egész sereg 
élén. Az elsı szekéren – amelyet Balajti Gáspár hajtott – 
ott volt Mihály egész tırök ruházata és tırök sípja, táro-
gatója. Néha Balajti mellé ugratott, és biztatásul tréfálko-
zott vele. Tudta, hogy a vidámság jó gyógyszer a félelem 
ellen. 
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A vásárosok csak úgy özönlöttek Újvár felé. Rakott, nyi-
korgó szekerek, megterhelt öszvérek, lovak torlaszolták 
el az utat. Mihály útközben töröknek öltözött, de málhá-
jába rakatta a huszárruháját, kardját, csizmáját is, mert 
tudta, ide nem lesz elegendı a török síp és a ravaszság. 
Végre megérkeztek Újvár elé. A csapatok az erdı sőrőjé-
ben maradtak, a lovakat abrakoltatták, hogy ne nyihogja-
nak, az ostromlétrákat a bozótba rejtették, azt remélve, 
hogy talán nem is lesz rájuk szükség, a gyalogosok s a 
huszárok a földre hasaltak. 

Mihály már egy valódi török szekéren fújta a sípját. 
A kapuırzı törökök ismerısként üdvözölték. 

– No, már megint itt vagy, Allah énekese, Mohamed 
madárkája? 

– Itt, lám, ott vagyok én minden vásáron. Mindenütt, 
ahol mulatni vágyik a nép, és nem sajnál néhány oszporát 
Allah legszegényebb teremtményétıl. 

Amíg Mihály szóval tartotta az ırséget, s még sípolt 
is egyet nekik, Balajti Gáspár nehéz szekerei begördültek 
a várba bornál értékesebb terhükkel. Gáspár bátyám tud-
ta, hová, merre hajtson. A vásár végébe, közel a keskeny 
falhoz. Reggeledett. A müezzin felmászott a minaret 
magas lépcsıin, csak úgy reszketett a lába. Meg-meg 
kellett pihennie, míg keletnek fordulva imára szólíthatta a 
népet. Aztán elnyújtott, éneklı hangon szólt a hívıkhöz. 
Könyörgı szavait el-elkapta a szél. 

– II Allah! II Allah! 
A hivık leborultak, s amikor homlokuk a földet érin-

tette, Mihály elérkezettnek látta a cselekvés idejét. A régi 
ırház elhagyott romjai közt levetette a török rongyokat, 
és huszárrá változott. Aztán a megbeszélt helyre futott, és 
még a futástól fulladozva így szólt: 



– Igyekezzünk gyorsan, jó apám. Itt az ideje! 
Kiverték a hordók könnyen járó tetejét, s azokból 

egyre-másra elıkerültek a meggémberedett vitézek. 
Fajczay Balázs, a pufók képő tréfamester így szólt: 

– Úgy összezsugorítottatok, mint egy újszülöttet! No 
de végre levegıhöz jutok. 

Mihály most nem ismerte a tréfát. 
– Minden szóért élettel fizethetünk. Roham a kapu-

hoz! Libasorban, a fal mellett, némán elıre! 
Így szólt Mihály a kisded, de elszánt csapathoz. A vi-

tézek lélegzete se hallatszott, hanem a szívük mégis csak; 
hevesebben vert. Végre a falakhoz lapultan, szinte odata-
padtan elérték a kapu jobb oldalán levı ırség tornyos 
ırházát. Miska még egyszer mindent szemre vett. A régi, 
romos kapu el nem hordott bástyakövei idomtalan alakza-
tukkal elfedték a magyarokat. Mihály intett, várjanak! 
Megvárták, míg a régi ırséget leváltották és elvezették, s 
mikor azok már jó messzire jutottak, de az újak még nem 
osztoztak meg a posztokon, elérkezett a támadás ideje. 

– Jézus segíts! – kiáltotta Mihály. 
Ez a kiáltás oly hangos volt, hogy feljuthatott a ma-

gasságos égig, nehogy a pártfogó elszunyókáljon; oly 
rémítı, hogy az ellenség túlerıt sejtve mögötte, megret-
tenjen; s oly bátor, hogy a bajtársak bizalmat meríthettek 
belıle. A kapuırség parancsnoka, egy alacsony, de vál-
las, sötét képő janicsár „Allahot!” kiáltott, de csak egy-
szer, mert mielıtt még kardját emelhette volna, Mihály 
kardja a mellébe szaladt. A váratlan támadás mindig esz-
telen zőrzavart szül, de ilyen meglepı rajtaütés egyenest 
pánikot kelt. Az ırség katonái egymás felé futottak, hogy 
láncot alkossanak, de arra már nem volt idejük. A sellyei 
vitézek vad rohammal fölénybe kerülve levágták vala-
mennyit. Az ilyen támadásnál nincs se türelem, se ember-
ség, se fogoly. Itt mindenkinek meg kell halnia, vagy a 



védıknek, vagy a támadóknak. Most a védıknek kellett 
elveszniük… mégsem halt meg mindegyik, volt, aki se-
besülten, tehetetlenül feküdt. Mihály még a harctól izzad-
tan, kimerülten az ırházba rohant két társával, hogy lete-
kerjék a várárkot áthidaló nagy palló nyikorgó láncát, 
amelyet a vásárosok bejövetele után a kapuırség ismét 
felcsavart. Csurgott róluk a verejték, de végre lefeküdt a 
palló, és Mihály még az ırház vastag falán át is hallotta 
Homoródy Bálint erıs, parancsoló hangját: 

– Utánam, magyarok! 
A sellyei huszárok lovai alatt megreccsentek a pallók, 

felszikráztak az utcakövek. Micsoda zene volt ez Mihály 
fülének, különb, mint az ı török sípjának legtisztább 
zengzete. Egy lézengı török janicsár, aki saját szemével 
látta a huszárok betörését, lélekszakadva vitte a hírt a 
laktanyába, egyenest Bekyr agához, aki gazdag asztalá-
nál, tisztjei közt lakomázott éppen. A hírre felpattant és 
üvölteni kezdett. 

– Mit beszélsz, te sakál! Hogy a magyarok betörtek 
Újvárba? Hogy huszárok nyargalnak az én váramban? 
Juszuf! Fúvass riadót, verjék a dobokat. Fegyverbe min-
denki! Sorakozó az udvaron. Ferhát, eredj az ágyúkhoz, 
és megparancsolom, hogy mihelyt tömegbe sorakoznak a 
magyarok, kartácsot beléjük! Menj, de ne magadban, 
mert találkozhatsz a kutyákkal. 

Juszuf. és Ferhát útnak indult. Az istállóból elıhozták 
Bekyr aga legjobb, legszebb lovát. Páncélt vett magára, 
damaszkuszi kardja csillogott. Bekyr szinte tajtékozott a 
haragtól. Mit tett a kapuırség? Miért nem hangzott fel 
egyetlen trombita sem? Milyen csellel törhetett be lovas-
sereg Újvár kapuján… S ugyan mennyien lehetnek? Csak 
náluk nagyobb erıvel támadhatnak. Hogy neki hány 
szpáhija és janicsárja van, és mennyi az ágyúja, azt ezer 
újvári lakostól megtudhatták, hisz minden városbeli – a 



kádin kívül – a gyaur istenhez húz. 
Amíg ezek a gondolatok átfutottak Bekyr agyán, a 

nehéz sisak úgy szorította a homlokát, mintha a fejébe 
verték volna. Bekyr aga híres vitéz volt. Bátorságáról 
Pápáig beszéltek, s mint Allah hőséges híve és Mohamed 
szolgája nem félt a haláltól. De most mint a vár parancs-
noka mielıbb hírt akart kapni á magyarok erejérıl. Tudta, 
hogy a támadók csak a sellyeiek lehetnek, és a parancs-
nokuk a híres-neves Homoródy Bálint, de ki tudja, hon-
nan és milyen erık csapódhattak hozzájuk? Más tervük 
nem lehet, mint körülvenni és megtámadni a janicsárka-
szárnyát. A csata tehát az udvaron és a kapu körül fog 
lezajlani. Ha Ferhát idejében a topcsikhoz ér, parancsára 
a támadásra induló, összegyőlt huszárságba Allah 
mennyköveként fog belevágni az ágyúk tüze. 

Odalent az épületekkel körülvett, tágas, kör alakú ud-
varon hadrendbe álltak Allah katonái. Két század szpáhi a 
közepén, a jobb- és balszárnyon és a lovasság mögött 
janicsár századok sorakoztak. A sereg középén erıs, vér-
tes szpáhiktól körülvéve magasra emelték a próféta lófar-
kas, arany félholddal ékesített zászlaját. A zászlótartó 
valóságos óriás volt, Szudánból vagy Egyiptomból állt a 
seregbe, azt senki sem tudta, de nem is kérdezte. Nem 
volt szedett-vedettebb hordája a világnak, mint a szultán 
serege, de talán ettıl is dagadt olyan hatalmasra. A nagy 
folyókat sem kérdezi meg senki, hogy mit visznek, hur-
colnak magukkal. Az áradat magával ragad minden moz-
gathatót. 
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No de mi történt Ferháttal? Ahogy öt szpáhival kinyargalt 
a kapun, Pethı Mihály nyomban észrevette, hogy nem 
akármiért engednek ki válogatott szpáhicsapatot. Nagy 
feladatuk lehet azoknak. A romfalak mögött tanyázott 
éppen néhány cimborájával. 

– Csend! Figyeljetek! A nagy fal felé nyargalnak. Az 
ágyúkhoz mennek. Gyertek! A vásártér közepén az útju-
kat álljuk, és megküzdünk velük. Aztán mi megyünk a 
topcsikhoz, és nem ık. 

– Hanem aztán óvatosan és teljes erıvel, mert hatan 
vagyunk hat szpáhi ellen! 

– Úgy legyen! – mondta egy másik 
– Induljunk, és szakadjunk kétfelé. A kétoldali táma-

dást nagyobb erınek hiszik – adta ki Mihály az utolsó 
parancsot, s azzal a rövidebb úton a vásártér felé nyargal-
tak. Elıbb értek oda, mint Ferhát legényei. Az ı lovaik 
már kifújták magukat, mire Ferhát csapata a tér közepére 
ért. Mihály a házak közül tört a törökre. – Rajta, magya-
rok! – kiáltotta, és már a felharsanó hang is zavart tá-
masztott a lovasokban. 

Miska Ferhátnak támadt. A meglépett ellenfél véde-
kezett, majd támadott, de Mihály Kecskeméten tanult 
fogással körülnyargalta Ferhát ágaskodó lovát, és akkorát 
sújtott a török sisakos fejére, hogy véresen hullott le 
nyergébıl. A többiek is párharcba keveredtek. 

Csattogtak a paták, villantak a pengék, csattogott a 
vért… Mihály csak azt látja, hogy pajtását, a deákot egy 
ház falához szorította egy óriás török. Odaugratott, de 
megkésett. Lukács deák vágást kapott, nyakából kiszök-
kent a vér, és zömök teste a ló jobb oldalán a földre ha-
nyatlott. Mihály mérhetetlen haraggal sújtott a törökre, 
akinek Allahhoz szállt a lelke még abban a minutumban. 



A többiek legyızték ellenségüket, csak Fajczay Balázs 
kapott a vállán könnyebb szúrt sebet… Vérzett, de nem 
nagyon. 

Mihály így szólt: 
– Lukács meghalt. Gyertek, vigyük egy kapu alá, fek-

tessük a mentéjére. Csata után visszatérünk majd, és hıs-
höz méltón a nagy fal mellé temetjük. 

Miután ez megtörtént, Miska így szólt: 
– Most pedig gyerünk a topcsikhoz. Foglaljuk el az 

ágyúkat! 
– Az ágyúkat? Nem értünk mi azokhoz! 
– Nem is nekünk kell az! A magas fal bástyáján áll-

nak. Oda gyorsan, levágni a topcsikat, aztán lekiáltunk a 
lajtorjásoknak, és pattantyúsokat kérünk… De a fal mel-



lett szorosan vagy száz lépésre megállunk, leszállunk, 
halkan odalopakodunk, s mielıtt kardhoz kaphatnának, 
végzünk velük. 

Most már nem morgott senki, mentek Miska után. 
Tették, amit mondott; és íme minden úgy történt, úgy 
esett, ahogy ı akarta. A viadalhoz alig értı török ágyúsok 
gyorsan Allah trónusa elé kerültek, de nem tudták meg-
mondani, hogy kiket kell a túlvilágon szolgálniuk, mert 
Pethı Mihály és a bajtársai még csak a nevüket sem 
mondták meg. 

No de nincs harc sebek nélkül. Itt meg Téglási Dénes 
kapott sebet, aki a lajtorjásokat segítve elsınek sietett a 
falakhoz. Lajtorján kúsztak fel vagy harmincan a gyalo-
gosok közül, mert nagy kerülı lett volna a kapu felıl 
közelíteni az ágyúkat. 

Mihály lekiáltott a fal alá: 
– Ide, ide pattantyúsok! – és már kúszott is fel vagy 

tíz legény az alant álló ostromerıbıl. Mihály bevárta 
ıket, s aztán így szólt: 

– Vizsgáljátok meg az ágyúkat! Ha betöltötték, ami 
bizonyos, forgassátok a janicsárkaszárnya felé. Aztán 
tüzeljetek, ha mondom. Ha jól céloztok, eldönthetitek a 
város sorsát… 

Persze az ágyúk jól megtömve, maggal vártak a tüze-
lésre… A megforgatás is gyorsan ment. Míg Pethı Miska 
végzett Ferhát csapatával és a topcsikkal, Bekyr aga elıtt 
felsorakozott a török erı. A vezér parancsoló hangját 
messzire hallani, Mihály meg is értett egyet-mást buzdító 
szavaiból. 

– Allah fiai! Mohamed vitézei! A gyaur kutyák csa-
lárd módon betörtek a városba. A kaszárnya, a vár még a 
miénk, bástyánkon hat nagy ágyúnk áll. Elıre! Ontsátok 
a gyaurok vérét! Úgy ömöljön, mint a levágott barmoké. 
Nincs hátrálás, ne legyen megadás. Aki elárulja a próféta 



zöld zászlaját, azt koncold fel nyomban, még ha az édes 
testvéred is. Tárjátok ki a kapukat. Janicsárok! Két szélen 
széjjel, mint a legyezı. Halál a sellyei kutyákra! Halál 
Homoródy Bálintra! Allah nevében, fel a harcra! 

A belsı vár kapuja kitárult, és Bekyr agát Homoródy 
Bálint huszárjainak sorfala várta. Bekyr aga nem értette, 
hogy ha így, egy tömegben áll Homoródy csapata, mire 
vár Ferhát, miért nem tüzeltek a topcsik?! No de tüstént 
megértett mindent, mert a válogatott szpáhik élén, alig 
ugratott ki táncoló lován a kapun, Mihály parancsot adott 
a pattantyúsoknak. 

– Tőz! Tőz! 
És az ágyúk tüzes, láncos golyóbisai közelbıl csaptak 

a szpáhik tömegébe. Homoródy Bálint szinte sajnálta, 
hogy nem mérheti össze a kardját Bekyr agával. Mert az 
ágyúzás után szép, lovagias párviadalról már szó sem 
lehetett. Az ilyen közeli és váratlan össztőznek pusztító 
ereje van. Fejeket, karokat tép, lovakat hasit fel, csapásá-
ra állat, ember pusztul, s a lélekre még nagyobb a hatása, 
mert váratlanul éri a babonás oszmán sereget. S miután 
Allah akarata nélkül semmi sem történhet, Allah akarja 
az ı vesztüket, bukásukat is. A második tüzelésre lázas, 
menekülı gomolyaggá változott Bekyr aga büszke csapa-
ta. Hiába kiáltotta Bekyr a zászló mellıl: 

– Elıre, fiaim! Elıre! Allahra, meg ne fussatok! Al-
lah nevében vágjátok a gyaur kutyákat… Juszuf, nyargalj 
az ágyúkhoz, kaszabold le ıket! 

Juszuf elnyargalt. Oldalt kanyarodott, de nem jutott 
messzire. Huszárok ötszörös győrőjébe került. Azon csak 
akkor vághatott volna keresztül, ha Allah szárnyas lovat 
adott volna alája… Az ilyen véres csatában nincs gyıze-
lem súlyos, véres veszteség nélkül. Hiába volt Juszuffal 
szemben nagy a túlerı, a magyarok közül is kilencen 
meghaltak az elkeseredett harcban. Olcsón nem adja ma-



gát a szpáhi. A két tábor most egymásnak esett. Igaz, 
Bekyr serege megbolydult, a gyalog janicsárok a tüzelés-
tıl rémülten túlságosan is szétnyitották a legyezıt. Sorfa-
luk közé magyar gyalogosok vágtak éket, s megosztva a 
csapatokat, külön-külön viaskodtak velük. Voltak jani-
csárok, akik bekerítve, a túlerıtıl megingatva megadták 
magukat, és fegyvereiket a földre dobálták. Amint elve-
zették a fogolycsapatot, Bekyr aga hiába ordította: 

– Allah! Il Allah! Öljétek a gyaur kutyákat! Vágjátok 
ıket! 

Fejvesztett táborra zúdultak Homoródy Bálint huszá-
rai. A szpáhik a belsı janicsárudvarba szorultak. Itt aztán 
nem érvényesülhetett jobb lovaik gyorsasága, iramló 
fürgesége. 

Homoródy Bálint a nagy kavargásban, az üvöltı, vad 
harcosok viaskodó tömegében Bekyr agát kereste, ıt 
vette célba. Végre megismerte ezüstözött, díszes sisakjá-
ról. Szabályos, lovagias párviadalnak ilyenkor – csata 
közben – már nincs helye. Bekyr pedig keményen osztot-
ta csapásait. Nem egy huszár halt meg a kardjától, de 
végül is megritkult körülötte a szpáhik győrője. 
Homoródy feléje ugratott. Homoródyn nem volt vért, 
csak páncéling, könnyő volt, és repült a lova… Bekyr aga 
verekedett, üvöltött, vágta a magyart, ahogy csak tudta, s 
biztatta csapatát, de rendet már nem teremthetett. S ahogy 
a lovát táncoltatta, Homoródy Bálint melléje ugratott, és 
vad kiáltással a mellét védı páncél alá, dagadó hasába 
döfött. Az aga fejérıl lehullt a sisak, elıbb a lova nyakára 
dılt, aztán leesett a nyeregbıl, de úgy, hogy lába a ken-
gyelbe akadt, és így a lova holtan hurcolta be a gazdáját a 
szpáhik amúgy is kétségbeesett sorai közé. 

– Allah! Allah! – üvöltötték a bátorságukat vesztett 
szpáhik. 

Homoródy lovasai egyre szorosabb győrőbe fogva 



aprították a törököt. Igaz, azok még vesztüket látva is 
keményen vívtak, sok jó magyar huszár halálát okozták. 
A hadakozásokban még a gyıztesek is sok-sok özvegyet 
és árvát hagynak maguk után az ország gondjára, a ma-
guk gyászára. 

Amíg a vár fıterén az istállók sora elıtt a szpáhik le-
tették fegyvereiket, a zászlajukat, az utcákon, a tereken és 
a falakon a janicsárokkal végzett a gyalogsereg. Hála 
Mihály cselvetésének, alig kellettek ide a hosszú lajtor-
ják, a fısereg a nyitott kapun tört be. A lefegyverzett 
török csapatokat a belsı vár hátsó, zárt udvarába terelték. 
A tiszteket különválogatták, és lakat alá tették, akik cse-
rére kellettek. A janicsárok közül többen a házakba me-
nekültek. Igaz, fegyvertelenül. Azokat a polgárok fogdos-
ták össze, s megkötözve adták át ıket Homoródy Bálint 
embereinek. 

Festhettem volna a csata véresebb képeit, kegyetlen 
párharcait, de minek? Csak megsokszoroztam volna azt, 
amit már elbeszéltem. 

 
 

A legkeményebb csata is véget ér. Homoródy Bálint 
Bekyr aga magyar fegyverekkel díszített termében az aga 
piros párnás támlás székében ült és rendelkezett. Elıtte 
álltak segédtisztjei. , 

– Ürögdi Vince, te felelsz a foglyokért. 
– Dániel Kálmán, a te feladatod a raktárak számbavé-

tele, a legénység ellátása, a foglyok élelmezése. 
– Kótai Benedek, te a város rendjéért felelsz. 
S így sorolta a leckéket tovább, mígnem Pethı Mi-

hályra esett a pillantása. A hadakozás, a párviadalok halá-
los izgalma megkeményítette Homoródy Bálint nyugodt 
és derült arcvonásait, de Mihályt látva megenyhült, és 
felderült az arca. Íme, itt van a vitéz, aki a legtöbbet tett a 



gyızelemért, s akinek legtöbbet jelentett a diadal. 
Homoródy Bálint hadnagy uram felállott Bekyr aga tám-
lás székének puha bársonyáról, és így szólt: 

– Holnap majd számba veszem, ki mit tett, és ki mit 
érdemel, de egy emberem holnapig sem várhat. És ez a 
legény: Pethı Mihály. İ volt ennek a csellel kivívott 
gyızelemnek a legelsı hıse. Bátor volt a gondolatában, 
az volt a kikémlelésben és az a hadakozásban is. Én a 
felsıbbség elıtt strázsamesternek bejelentem. Megkérem 
a kancelláriát, hogy medáliával tüntesse ki, és illesse ıt s 
az egész családját címerrel, magyar nemességgel. Most 
pedig menjünk valamennyien a templomba, és adjunk 
hálát gyızelmünk igazi szerzıjének. Annak, aki fenn a 
magasságban lakik. Szólaltassátok meg a harangokat. 
Adjon hálát az Úrnak katona és polgár egyaránt, mert az 
egyik gyızelmet aratott, a másiknak meg békét szerzett… 
S csak békességben virulhat a város, a nép, az ipar… 

– Te pedig, Pethı Mihály fiam, ima után keresd meg 
a papot meg a párodat. Hisz most már Sellyérıl begördül-
tek az elsı szekerek! Mondom, keresd meg a párodat, és 
készülj a holnapi esküvıre. A lakomát én adom, enyém 
az elsı tánc, és én leszek a vıfélyed. Ha ugyan elfo-
gadsz? 

– Ne szégyenítsen meg a tréfájával, hadnagy uram! 
Én úgy tisztelem hadnagy uramat, hogy nagyobb megbe-
csülés már nem is érhet. Nincs énnálam boldogabb ember 
Újvárott. 

 
 

Megvolt az esküvı. Szép pár indult az oltár elé, még 
szebb jött le a templom lépcsıjén. Mert a boldogság teszi 
legjobbá és legszebbé az embert. A beteljesült vágyaknak 
nincs méltó krónikása. Van, amikor még a madár is el-
hallgat, s csak a szívek dobogása hallatszik. 



Ki törıdik azzal, hogy nemcsak öröm az élet? 
Ki tudhatta akkor, hogy Újvár ismét török kézre ke-

rülhet? 
Ki tudta, hogy két szép gyermeket nevel majd fel a 

szépséges Piroska? 
Ki tudta, hogy mesék hıse lesz Pethı Mihályból, or-

szág vitéze az egykori csizmadialegénybıl? 
Így telt be Pethı Miska hetedik – kitartó szerelmének 

– próbája. 
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