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H' •• Ez vilaaghnac utiai seppedékesec és meg nem
ismerhetiuc azokat. sem a raituc zarandoklókat, mint
az laapot, az mellj sokakat elveszejt s van az kit
seppedékein is átvezérel... laam ez bechey ispaant
es, penig nagi bines vala, talaarn elvezeerlette, mert
y stennek kegielme és irgalma naqiobb, mint az egész
vilaagh binei. .."

(Széljegyzet egy XV. századbeli k6dexen.)

A prépost Váradról jött ki a temetésre két másik pap meg egy
csapat fegyveres kíséretében. Fordult az idő és megint csak új forron
gásokat hozott. [ános prépost nem szivesen jött ide, erre a kunok szí
getére, az elűzött s most már az országból is kitiltott. rosszhírű királynő

tiszaháti birtokára a mcstohaapjához. Péter szabadoshoz. Mint a nem
tiszta dolgoktól. úgy undorodott mostohaapja lápí birodalmától, házától,
ételétől és italától. A bőségétől éppenúgy. mint vastag párájától. amely
nek levegőjében anyjával együtt egy évtizednyit fuldoklottak itten, ge
rendaházba rejtve, földsánc mögé kerítve. Mostohaapja Péter szabados
korlátlan úr volt itt, mint Borbála királyné és császámé ispánja.

Édesapja, János belsőispán is Borbála királynét szolqálta egykor;
s neki ifjúkora emlékeiben ördögfajzatként tüntfel a nyughatatlan, mín
dég bajt. keverő asszony. Egy képet látott egyszer róla: vöröses ménen
ülve lándzsát tartott a kezében s mögötte, mint a szélvihar mögött a
pornyaláb, lengett kibontott haja. Palástja úgy lengett utána, ahogyan
az apokaliptikus némbert képzelte abibliából.

János papnak olyan rosszemlékű volt ez a ház s az egész vidék.
hogy nyugodni sem tudott itten. Még nem is pirkadt. de ő már rend
beszedelödzködött és zajtalan lépésekkel osont ki hálókamarájából: nem
akart mostohaapjával találkozni kelletén túl.

A gerendákból ácsolt tornácori hűvös fuvallat csapta meg gyön
gyöző, kopaszodó homlokát és ez jól esett. Kikönyökölt a karfára és
a derengő, hajnal előtti lápra bámult a földsánc keletre néző, nyitva
álló kapuján által. Jól esett volna egy korty Forrásvíz, de elholt öcs
cséért akart misézni ezen a reggelen s így nem ihatott. Mi üthetett
a mostohaapjába, hogy miséztetni akarta Lászlóértf Igaz, minden fia
közül a legjobban Lászlót szerette. :E:s ha megátalkodottan gőgös is ez
a vénember szép ősz szakállával és piros orcájával, valamit titkol még
előtte is. aki pedig a legjobban ismeri.

János prépost elgondolkozott mcstohaapja tegnapi furcsa víselke
désén, de hirtelen eltérítette gondolatait az öregről a felkelő nap mínden
napos színeváltozása. Az ég alja elöbb feketekékből vörösödní kezdett,
azután víolából, vörösből aranyba forduló színekben kápráztatta elébe
a láp végtelen kiégett rengetegét. Ilyet sem látott még, kiégett lápot.
Mintha csak ez is új istencsapása lenne, ami a föld és az ország fö
lött száguld a sok végtelen romlásokért.



.ytiekkora javarészét itt töltötte e mögött a földsánc mögött •
látta sokat a lápot télidőben. Dértől bozontosan hajlongtak olyankor a
nádrengetegek és a szélben kristályszerűen csilingeltek a sás és a nl\d
keményrefagyott buqáí, ha szárazon. északkelet felől jött a tél. Ha l~y

hóeséssel enyhült karácsony havának hídeqje, csak a levágatlan nlkt
maqasranőtr kóróí árválkodtak ki egy-egy hófúvás után a végtelen fe
hérségből. barna foltokkal prémezve a tél fagyos palástját. Olvadáskor
pedig minden csapzottan gőzölgött a napban s anáderdő letördelőd

zött bozontjából egyre erősebben tört elő a gyengezöld új nád. hogy is
mét járhatatlan búvóhellyé függönyözze a -Tíszáig kinyúló lápvidéket.

János prépost idegen volt itt míndéq, ahol a lápban elsorvadó édes
anyja is idegen maradt ettől a tájtól örökké. ők ketten a kőfalakat

szerették, az íves boltozatú köcsípkés templomokat és a kőházakat: a
kerített falú városi életet. EI is ment innen az anyja halála után előbb

Váraddá. a püspök iskolájába. aztán nyugatra. egyre nyugatabbra. amig
vissza nem térhetett Váradra. S annyi idegen országot meqjárva, Zsig
mond király birodalmán is túl. Páris házrengetege és Velence tengerre
épült kőfalai után most belébámult ebbe a tájha, amely puszta volt és
kopár; pogány pusztaság.

Igaz, ha ez a rendkívüli aszály be nem köszönt Zsigmond király
váradi temetésének esztendejében. mcstohaöccsét sem lelik meg a ki
száradt lápon, őt magát sem hivják ide a temetésre. S Péter szabados,
ha már megtalálták ezt az egy fiát: az utolsót, nem akarta, hogy szen
teletlenül maradjon a teste, mint a többíeké, akiket mind a víz vitt el
tőle. Az a három aki a bolgár tengernél és Dalmátországban veszett Zsig
mond csatáíban, az is mind a vizben hullt e!. S most hogy Váradon maga a
kírály is megtért első felesége és Szent László sirja közé örök pihenőre,

- pedig be sokat utazott életében a világban - Péter meqtudta, hogy
elvesztette ezt az utolsó, csatától. háborútól féltveőrzött fiát is.

Még olvadás előtt ment el László a befagyott láp fölött s valami
melegebb ér fölé juthatott. mert csak most Péterpálkor találtak rá lo
vastu!. Tavasztól fogvást egy csepp eső nem esett. de meg száraz volt
II tél is és a víz egészen leapadt.

Hortobágyi pásztorok jöttek ezídén, mert az aszály náluk egy csepp
zöldet sem hagyott. Aztán mikor itt is alig találtak legelőt. gúnynótát
kezdtek énekelni a kiszáradt füvü lápról. Ezen aztán úgy megmérge
sedtek a kunszíqetbelíek, hogy elverték a láp zsengébb hajlataiból a jö
vevényeket. mert hát az ő állatjaiknak is kevés az idén a fú. Pedig
a jövevények nem voltak rossz szándékkal; a nagy verekedés után is
visszaóvakodott egy öreg pásztor és megjelentette, hogy amerre mentek
tovább a hegyek felé, egy ember meg egy ló feje látszik ki a zsombék
ból s már igen-igen kikezdték a nádi farkasok. Igy találtak rá Péter
ispán utolsó fiára.

Az öreg Péter már tavasz óta rosszat sejtett. de hitegette magát,
meg baja is volt elég. hogyCillei Borbála ujra vetette a kockát és nem
akarta. hogy a férje után saját egyetlen leánya őrökölje a trónt 
sugdooták azt is. hogy vén fejére inkább maga akar férjhezrnenní még-



egys'zer, vagy legalábbis gyűlölt vejét akarja elütni a királyságtól. Sok
goodot okozott Péternek, hogy ebben a fordulasos időben is felül
maradhasson. Azt remélte, hogy Borbála királyasszony rendelte el va
lámerre az ő tudtán kivül Lászlót, s az most, hogy nem az ő pártjuk
maradt felül, hazajönni sem mer. De bizott benne, hogy ha el is ment
királynőjével László a száműzetésbe, egyszer még vísszatérhet, Dehát
nem így volt. Itt feküdt a fiú a lovával együtt a lápban. alig egy ló
futamodásnyira. .

Nagyon elbúsult az öreg, amikor megjelentették neki a hírt és
tüstént Váradra izent érte [ánosért, jöjjön, szentelje be a holtat, mikor
felemelik lápí sírqödréböl, amit a maga meg a lova súlyával vájt ki
magának. A nagy meleg miatt addig nem bolygatták a holttetemet. ha
nem őrök állottak ístrázsát és SC1:igotú parancsba kapták, hogy még a
legyeket is és minden más kártékony állatot hajtsanak el a. kedves
halott bomló tagjairól. Négy legény aztán két nap két éjjel őrizte, amig
János prépost kíséretével kiérkezett. A mult esti hűvösön pedig, míkor
már egy kis szél is járt a kiaszott lápvidék fölött, megszentelt földbe
emelték át a sárichanyás mögé a Iüzfakarökkal megerősített parányi
kertbe. Lelje ott végső nyugodalmát az anyja sírja mellett.

Hogy felkelt a nap, néhány cseléd kászolódott elő és János meq
kérdezte, alszik-e még az uruk. ;,Nem aludt a házban" - volt a fe
lelet s kérdezősködésére azt is megtudta, hogy vendégei elcsöndese
dére után Illég· tegnap este kiment az öreg a lápba.

János nagyot nézett a hírre. Furcsa, hogy elment .innen, vendégpap
jai híre-tudta nélkül. Vajjon mít csinálhat, mibe töri á fejét megint.
Mert. tudta, hogy mcstohaapjának többféle ábrázata van, s hol ezt
veszi elő, hol amaet. Tegnap is mennyire nem látszott az arcán semmi
különös, amikor utolsó magzatját így sárrá oszolni látta. Nem látszott
őrajta soha semmi, hacsak éktelen dühre nem gerjedt és fegyveres szol
gáit nem bocsájtotta az enqedetlenkedőre, vagy korbácsolást. csonkitást
nem rendelt el példaadásképen.

De tegnap kűlönösképen szelíd volt. Sárgásősz haja szelíden lengett
a szélben s lelógó ősz bajusza sem lett konyább, hanem szép engedel
mesen beléfolyt mellére mélyen leérő szakállába. Olyan tud lenni, míntha
oltárra festett szerit agga~tyán lenne, s csak aki az élete visszáját is
ismeri, mint János, azt nem ámíthatja el. Keserű is lett a prépost szája
íze, hogy mostohájára gondolt.

- Tegnap is hogy jött el fia elhantolására! - ütközött meg újra
a szárazkedélyű pap. Két fiatal ágyasa karján! A fegyvereseket a háta
mögé rendelte és odamert állni a felesége sírja mellé ágyasaitól kör
nyezve. gs az úr szemöldökrándítását is nagyobb áhitattal szemlélte
itt míndenkí, mint őket. Léhűtő hemzseg itt elég, de templomot vagy ko
lostort nem tudott építtetni egy emberöltő alatt, csak él így pogány
módra ...

Jánost akkor elfogta az indulat mostohája ellen. Kérdezetlenül hír
dette ki a temetés után a népnek, hogy másnap napkelte után a három
pap misét mond az elhaltért. Míndenkí ott legyen és imádjanak Lászlóért



tnindannyian. Most meg idestova-itt a mise ideje s csak surranó lonnás
szolgálókat meg fogatlan vénség eket és az istállóból előbúvó fegyvere
seket látni: a ház urának se híre, se nyoma. '

Időközben János két szolqálö papja is előjött. s azoknak meghagyta,
hogya tölgyfa árnyékába állítsák az oltárt. mert ma erős nap lesz
megint. Aztán. hogy ezek eltüntek a házban. elnézte. mint elevenedik meg
a földsánc belseje lovakat itató fegyvéresektől, marhákat noszogató
szolgáktól és a lápból begyült bámészkodó emberektől.

Erzsi borzasan. álmos szemmel jött elő. a kút melletti nyárfateke
nőhöz ment, hogy csatakos lábait megmossa. mit sem törődve azzal.'
hogya begyült nép előtt emelgeti sebtiben magára kapott ünneplő kön
tösét. Lábán pirosas csíkok jelezték. hogy sulyomszedés közben meg
vagdosta a nád alaposan. János elfordulta kihívóan mosakodó nöcse
lédtől és a házbéli vén asszonycseledre nézett. aki most vette számba .
a begyülő halászlegényektől az éjszakai zsákmányt. A leapadt viz -miatt
bizony soványes volt. csupa vézna kis hal. a nagyok idejében elúsztak
az aszály elől valamerre. Az öregasszony ríkácsolva szidta őket. hogy
ilyen hitvány fogásuk esett. Ielustázta, himpellérezte öket, aztán a kerek.
sátorszerű házból kis cserépedényben kenőcsfélét hozott elő. azzal ke
negették a cselédek napszítta. összegubancolódott hajukat s volt. aki
ormótlan fafésűt is akasztott üstökébe.

Ez hát a Péter ispán szállása. - g.ondolta a prépost. Beveszi ma
gát ebbe a lápí tenyészetbe, mint valami kán. Körülötte pogány pusz
taság egy megyényi kunnal. Pedig nem is származik közültik .s többre.
magasabbra vihette volna. agy húsz-huszonöt esztendőknek előtte Zs.ig:
mond király p.gyik túlhosszúra nyult utazása közben az ország népe
már-már fellázadt Cílleí Borbála és Walmerode lovag együttélése míatt,
Péter még csak szabados ispánja volt akkor a lápnak. S hogy azután
a házasságtöréssel vádolt királynét nem ölette meg a kegyetlen hajlamú
Zsigmond. ahogy azt sokan várták tőle, hanem a V árad mellettí nyo
morúságos Száldobágyra száműzte, hogy ott szörköntösben, böjttel és
imával vezekelte le országháborító bűnét, Péter nagyon maga mellé
tudta fordítani a királyné még mindég becsesnek tartott. jóindulatát.
Becses is lett az. mert Zsigmond végül mégis megbocsájtott neki. cseh
királynévá is megkoronáztatta és később a' császáméí címet, sem saj
nálták tőle hódolói. De azt a száldobágyi telet és tavaszt lándzsás őrök

és egy öreg barát őrizete mellett nagyon keserves állapotban töltötte
a kényeztetett húsú királyné.

Péter ébredt rá legelébb, hogy itt a segítség és az emelkedés
alkalma. Hamarosan szerét ejtette. hogy míndeníéle böjtös nyalánksá
gokat csempésszen be a fogság terheit nehezen viselő asszonynak. Ko
sárszámra szedette össze a kékes-szeplös bíbictojásokat s az öreg barát
ezt olyan csigaszerű undorító hulladéknak vette, hogy ehetett belőle

Borbála, amennyit akart. Nem tudta az öreg barát. hogyabibictojás
kicsit megfőve üvegesen áttetsző és kékeshúsú bár, mégis fejedelmi étel.
Előbb tehát a féreqszerü állatokon kezdte Péter a kedveskedest. Be
csempészett néhány hordó csíkot, rákot, tekenősbékát meg azoknak to-
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t~a csak kenyérre es vízre berendezett n§.ztart§.sú faudvarbe. BOt'
bála sokat időzött lánykorában a tenger mellett, ismerte és szerette
ezeket a vízi étkeket és nagyon hálás volt értük. Jöttek aztán később

a halak is, márnák. harcsák; keményhúsú csukák s fogsága vége felé
már a vizi madarak is víziféregszámba mentek; ha fekete volt a lábuk,
s vitt már ekkor az egészen elmerészedett Péter tuzokot is Száldo
bágyra, amit úgyejtettek el ólmos esőben, míkor a kényes-övatcs
madár nem birja bénult szárnya alá emelni hatalmas testét. Ekkor fo
gadta bizalmasául a királyné. A világi hatalamsságokkál mindég jól el
tudta igazitani Péter a dolgát s János prépost édesapját, a váradi kí
rálynői házak belső ispánját is ekkor vonta belé úrnője titkos levele
zésének szolqálatába, amiben az aztán korai végét is találta.

Mikor a királyné már egészen felbátorodott fogsága enyhültén és
egy kis erőre kapott a hosszas böjt után, lovas futárokkal ostromolta
könnyelmü férjét fogsága feloldásáért. János édesapja nagy utakat tett
meg ekkor, hogya kóborló királyt utolérje. Megenyhült végre a kí
rály és megengedte, hogy Borbála a nagyobb kényelmet nyujtó Holícsba,
a nyugati végekre költözhessék, de ezt a hírt már nem János édesapja
hozta meg, mert az útközben elpusztult. Péter ispán hozta az írást II

Ő is kisérte el Holicsba a fogságából szabadult királynét.
Ezután vette feleségül János özvegyen maradt édesanyját, a váradi

özvegyi házból kényszerítette magához. A fiáért megtette a jó asszony
ezt is, pedig nem szíve szerint ment Péterhez. Igy kerültek ide a lápba,
ahonnan csak az anyja elsorvadása után került el papnak. Borbála ki
rályné' pedig kicsúszott a büntetésből: Zsígmond csak néha tért haza.
s az asszony szép fehér keze messze elért, ha valakit büntetni vagy
jutalmazni akart. S Pétert legtöbbször jutalmaznt akarta. De az mégsem
hagyta el a lápot s nem kereste fel többé a királyné udvarát.

Már begyült a nép, két legény nagy gobanásládát igazított ki a
szűkreszabott ajtón, hogy a tölgyfa alá helyezzék. Oresen is súlyos volt
ez a láda, a két halászlegény megizzadt belé. amíg kirendelt helyére
vitte.

A papok kis hordozható oltárkövet helyeztek a hombárra, leta
karták. kihozták a misekönyvet és néhány zöld tölgyfagallyat tűztek a
láda felső nyílásaiba. Aztán az egyikük kihirdette, hogy aki gyónni
akar, gyónhat. Az idevalósiak közül nem akadt jelentkező. csak két más
vidékről ideszármazott asszony meg egy idősebb fétfi térdelt le a tornác
elrekesztett sarkában. Az itteni asszonyok fiatalja nem is ismerte a hitet.
meg óvakodott is gyónni éppen a gazda mostohafia előtt. míkor lett
volna panaszuk elég az ispánjukra. A legények néma daccal álltak ken
dervászon gatyájukban és a hasukat szabadon hagyó rövid kis ingben.
S ahogy nőtt a hőség, a legyek is egyre szemtelenebbek lettek. gs a
gazda csak nem jött. .

János elnézte a láp népét. Ezek a kunok itt száz évvel előbb még
mind Ipogányok voltak s azok ma is. Amig köröskörül Zsigmond népei.
csehek, morvák, szerémségiek meg erdélyiek .titokban készült bíblíafor
ditásaikszövegébe kapaszkodva a kelyhen veszekseeaek, hogy mínden-
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áron két szín alatt áldozhassanak. ezek itt még azt sem tudják. mi a
szentmise. Neki is többet kellett volna gondolnia velük. ha nem kerüli
annyira a mostoháját. Valami nagy hidegség r ,be nem vallott irtózat volf
közöttük mindég. Pedig talán nem fenekéig romlott lelkű férfi Péter ispán
sem. Mikor elengedte Váradra papnak. nem azt mondta-e félig déván
kodva, félig komolyan.

- Te meg fiam. imádjál értern is. mert én ahhoz nem értek ...
Hát imádkozott érette. de valahogy mindig nehezen ment ez az

imádság az anyja sorsát szánó fíunak. A gabonásládára nézett. ujra
eszébejutott az anyja. ahogyan hajdanában a homályos kamarában a
szakajtók előtt hajladozott. Városi asszony volt és saru nélkül soha
sem mutatta volna magát mások előtt. Betegen is bent imádkozott mín
dég a ház legbelső kamarájában illatos füstölők között, hogyelhajtsa
a szúnyogokat és a láp nyüzsgő. éjszakai férgeit. Igy azután a fia is
könnyen megszokta a tömjénszagot és a templom mindég anyjára em
lékeztette.

Kis ingerültség szállt fel benne. pedig már a miséjére készült s nem
akarta haraggal szétszórni elméjét. Hirtelen felállott tehát. intett két
szolqáló papjának. magára öltötte ő is a míseruhát s bár még mindég
tartott mostohaapja haragjától. megkezdte a misét. Pap ő és más urat
szolqál, nem a láp urát.

Röviden fohászkodott magában a szent áldozat előtt. hogy tisztul
jon el lelkéből minden harag. az élők és különösen a mostohaapja iránt.
De gondolatai megint elkalandoztak.· míkor a sánc mögé besereqlettekre
esett a tekintete. Nem térdeltek ezek möqé]e, keresztény hivek szokása
ként. hanem inkább elébe óvakodtak és figyelték az arcát. lesték minden
mozdulatát. Sohasem láttak még misét. Erzsi volt közöttük a legnyug
talanabb. Nagy fekete szemét gyerekes ámulással meresztette a kelyhet
megáldó kezére. egyre közelebb jött, aztán egyszer csak odaállt a lisz
teshombár fa felőli oldalára. onnan bámulta a szent áldozat szertartását.

Nem szakította meg a mísét. Hadd bámulják. hadd tartsák vajá
kosnak vagy varázslónak. mindegy. Krísztus míndnyájunkért meghalt a
kereszten. Ezek nem tudják. nem értik. De a szeniük tükrében, ahogy
itt állnak vele szemben s varázslatra lesnek. van valami vágyódásféle
is a gyermekes kíváncsiság mellett. Talán mégis megérzik valahogyan
egy másik Or [elenlétét. Hallhattak róla. hogy Krisztus halottakat tá
masztott életre s most talán megérzik. hogy silány, bűnös életük. a gaz~

dának és fegyvereseinek korbácsán és csonkító vasán túl valami más
élet is var rájok. Ú. ha ezt megértettékI S mintha saját értelmét akarná
szétosztani köztük. eleven hírtel fohászkodott. hogy valamit megmu
tathasson nekik ebből.

Térdet hajtott. azután szomjas, erős hittel mondta: Ez az éri tes
tem. . . A gyónó öregek térdrehullottak ekkor s, néhány gyereket is
tisztességtudóan maguk mellé rántottak. csak a legények álltak zavar
tan egy csomóban.

Alltak és néztek a papra. furcsa zavar volt a szemükben. nem ér
tettek a dologból semmit. Soványak voltak ebben a rossz esztendöbea
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s ha 1~ szállott cserzettbörü horpaszukra. ösztönszerűen csaptak oda.
de gondolataik egészen máshol jártak. Jánosnak egy pillanatra a köl
dökükön akadt meg a szeme, ami magzat korukban az élettel összekötötte
őket. Míntha ezek a csupasz köldökök most egy más élet köteléke elé
lettek volna kitárva és ő mégsem tudja nekik ezt az életet közelebb
hozni, mert messzíre estek Krísztustól és a mostohája keze alatt nem is
kerülhettek közelebb hozzája. S Öt is biztosan az apja hajcsárának
tartják. Istenem, segíts, hogy kitűnjék: nem úgy van.

, Felmutatta a. kenyeret és a bort. Se a legények se a szolqálók nem
hajtottak térdet, sohasem nyertek erre példát.' Talán ha uruk itt lenne
s letérdepelne, követnék... de így csak. bámulnak és várnak valamire
tanácstalanul.

A nap már magasra hágott, köröskörül szárazon izzott a sivár tá
jék. Néhány görbe mocsárí tölgy meg fűzfa látszott távolabb, külön
ben csupasz volt a tikkadt táj. S ezek még tíkkadtabbak, még har
matra vágyakozóbbak talán. Mennyivel többet igért nekik Krísztus, Hogy
juttathatna el hozzájuk ezt az izenetet?

Valahol tőzeg égett és keserű g,zag terjengett a levegőben. A szaq
ra az őrizetlen, kíbéklyózott állatok keservesen felbődültek.

János pap megáldozott és a három öregebb embernek iSi kíosz
totta az Ur testét.

Ekkor rohant az oltár elé Péter ispán tépett, sáros ünneplő kön
tösében; még a tegnapiban, ahogya temetésnél állott ágyasai között.
De most más volt az arca. Támolyogva jött. de nem részegen. Inkább
valami belső reszketés rázta a testét és a hangját Is, legyőzhetetlen

reszketés. Hajába, ruhája tépett díszeibe nádtörmelék. bogáncs. raqad
ványfü akaszkodott, nagy fabutykosa kiesett dugóval üresen ingott
az oldalán s míntha nem látta volna az udvarra begyült népet. Valami
furcsa vonzás áramában jött az oltár felé.

- Aldozní akarok én is... - nyögte s zihálva szivárgott fel kí
cserepesedett ajkáról a szó.

JánO3 prépost ott állott az Ur testét őriző kehellyel s első indula
tában rá akart rívallní a rendbontóra. Mostohája hangja azonban olyan
volt, mínt a meghajszolt. halálrasebzett állaté. János körülnézett, látta
hogy kettőjüket nézi itt mindenki. Keménység szállott belé. elhúzta az
öreg elől a kelyhet, pedig Péter hatalmához szokottan mohón kapott
utána.

- V árjon. Gyónt-e, meqtísztult-e, hogy magához vehesse az Ur
testét? Én és a papjaim nem láttuk tegnap este óta - szólt szigorúan
és magasabbra emelte a kelyhet a lábához térdelő elöl.

- Istennek magának gyóntaln a lápon, Ö irgalma.3abb volt, a
halálból ragadott ide. Könyörülj rajtam, fiam ...atyám...

János prépost ingerült volt a míse Iélbeszakítása míatt, de ugyan
akkor felelősséget is érzett.

- Ha meggyónik kegyelmed, megáldoztatom. . . - s elfordulni
készült, hogy befejezze a szerit áldozatot.

- Itt az egész nép előtt? - emelte fel fejét Péter si kérdése gyer~
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mekesen gyámoltalan volt. János pap erre nem gondolt és most Ielfí
qyelt: miért kérdezi ezt Péter ispán, mí hajszolhatta ide, hogy ílyes
miről alkudozik. Kész lenne ez a kemény ember nyilvános bűnvallo

másra is? Igen, - gondolta - az ilyen megátalkodott bűnösöknek,

akik miatt százak 'l,leg ezrek esnek el a hit kegyelmétől, az ilyeneknek
nyiltan kellene gyónniok, mint régen tették azt bűnös vezeklők. Még
magasabbra emelte tehát a kelyhet s hangja szokatlanul erős és szilárd
volt ebben a pillanatban:

,~ Ha igazán vezekelni akar, nyilvánosan is bevallhatja a bűnét s
itt nyerhet Ieloldozást. Akkor meg is áldoztatom. Vagy jöhet utánunk
Váradra s ha olyan a bűne, majd feloldozza a püspök úr. De mi innen
míse után indulunk haza.

- Nincs nekem időm Váradig menncrn - sóhajtott Péter és János
csak most vette észre, hogy mostohája alsó köntöse övét a nyakára
hurkelta s a félrecsúszott kötdék mellctt olyan a nyaka, mintha foj
togatták volna, kékes, horzsolt, töréses, Ez felakasztotta magát s való
ban a halál torkából jön. A pap hanqja most már nem volt olyan szí
lárd, egy kis részvét is bujkált benne.

- Ne féljen, ha idáig el tudott jönni, forduljon egészen Krísztus
hoz. Nála van a kegyelem.

- Legyen, ami lesz ... a gyehenna tüze égetett egész éjjel. Engem
már megölelt a sátán, mikor felhurkoltam magam egy fára, halálos
ítéletemet is hajlottam. Minden bűnömct Iülembe sikították. kárhozato
mat látta,n. S hogy leszakadt a nyakamról a kötelék, annyi erőm ma
radt, hogy ide Iuthattam. Én nem várhálok...

- Emlékszik még a tízparancsolatra? El tudja mondani, mit vétett
ellene.

- Vétettem mind a tíz ellen. Níncs is talán bűn, amit el ne kö-
vettem volna.

- ölt is?
- A te apádat öltem meg háborún kivül, fiam.
János pap szílárdan tartotta a kelyhet, csak az arca rándult meg.
- Miért? Miért?
S lehajolt hozzá s odasúgta: - mondhatja halkabban is. - Péter

értelmesen, se túl halkan, se hangosan mondta:
- Ketten voltunk bejáratosak királyné asszonyunkhoz Száldobá

gyon, én és az apád. Mi békéltetgettük az urával. De mikor a király
már kegyelmet adott az asszonyának, fülébe jutott, hogy az egyik férfi
nem jóban járt ott. Ez én voltam. De az írást, amit a király egyikünk
elvesztésére küldött, csak én tudtam elolvasni, pedig az apád hozta
magával. De apád nem írt, nem olvasott. S ~n a te apád ellen fordí
tottam az ítéletet, mert abban név nem volt. Megöltem ét a lápon,
testét ponyvába mélyesztettern. És hogy anyáddal szemben jóvátegyem
bűnömet, feleségül vettem.

"S megölte őt is" jött volna János szájára a szó, de visszaharapta.
Ne érje indulat szennye a kezében tartott szent testet. Csak annyit
kérdezett, más embert nem ölt-e?
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- A fiaimat. Mert az én vétkem miatt vette el őket mínd íiataloa
az Isten. S tegnap László fiam teteménél a te apád szétfoszló teternére
kellett gondolnom szüntelenül, mert Lászlót ugyanott találtuk meg, 'ahol
az apádat, nagy ídö niúlva s igen megromlottan. A te arcod, az Ó arca
és a Lászlóé egészen összefolyt előttem. Előled szöktcm ki a lápra, ott
akartam aztán végezni életemmel. S ott az övernen lógva éreztem, hogy
megölel a sátán, arcomba fúj, képemet nyaldossa s a szeme villog örö
mében, mert vihet már, ragadhat engem bűneimtől vetett kárhozatom
ágyába. S valami ítélö hang kimondta ekkor rám: gyilkos. S hallottasri
anyád hangját is, míkor egy szolqálóval vétkeztem: buja állat. Ránqa
tództarn én i! hurokban. tudtam, hogy elvlsz 'a sátán s akkor egy hang
azt súqta, van irgalom. S én az irgalmas, Jézushoz folyamodtum. s akkor
elszakadt a nyakamon a kötelék s ide kergetett egy sereg ösztökélő és
gyönyöriíszép muzsikahangra éneklő sereg. Ha lassabban jöttem, elhal
tak a szép hangok. Míkor ujra erőt merítettcm, ;'0\))' jöjjek. felcsen
dültek ujra. Ide vezéreltek te elébed.

Péter ispán itt kissé megpihent.
- Feladja magát a királynak, az új királynak - szólalt {'1cg

János. aki furcsának isi. csodálatosnak is vélte az eseményt. Pedig
soha ilyen őszinte hangú a mostohája nem volt.

-- Van itt püspöki fegyveres elég, clfoqathatsz. Éictcrnet odaad
tam, de lelkem ne legyen a sátáné,

- Elbocsájtja áqyasaít, minden kárt meqtérít, arrtil még meqté
rithet.

- Mindent megteszek. amit aiondasz, csak oldozz fel eneqm.
- Akkor földi büntetését vegye el majd a királytól. Én lsten ne-

vében föloldozom, ha igazán szánja bűneit, Mondja utánam. - És kezdte
'elébemondaní a bűnbánó szavakat. Az első legény ekkor térdelt a
porba. '

Az öreg ziháló hangon, meqcsendesedve mondta utána, amit kel
lett. s népe ott térdelt körülötte a porban. s nézték gazdájukat, aki ime
magához vette előttük az Or testét. Utána ott maradt arcra esve a
földön.

János prépost kiterítette a halottat a házban és rögtön másnapra
elrendelte a temetést. A látottak tanúságául pedig elhatározta, hogy a
temetés után szólalní fog ehhez a néphez. amelyhez még nem szólott
pap sohasem. Halántékán verítékcsöppek ütköztek ki, mikor egyéb
papírnemű híjján a magával hozott kapcsos könyv utolsó, félig üre"
oldalára jegyezni kezdte:

Ez vilaaghnac utiai seppedékesec... y stennek mindenható kegielme
es irgalma naqíobb, mint az egész vílaaqh bíneí. ..
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