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Dávid Csaba

…azonképpen itt a földön is…
(Részlet)

Végül a Mikó Imre házát Zabolán igen 

könnyen megtalálták, s  látszott, hogy 

jó néhány fogat h�söl már az istálló 

el�tti területen, a lovak kifogva, s ab-

rakos tarisznya a fejükbe vetve.

A ház, vagyis inkább kicsi kastély 

hatalmas, tömzsi középrizalittal épült, 

azaz volt egy négyzet alakú kiugrása 

elöl, s onnan nyílt a bejárat.

Fent, az emeleten ez a rizalit át-

változott oszlopos terasszá. De olyan 

kedvesen bújt meg az egész épület 

az oldalt és a háta mögött növekv� 

feny�fák között, hogy mindhárman 

ámulva nézték, hiszen még egyikük 

sem járt itt.

A házigazda szokása szerint szívé-

lyesen s méltósággal fogadta �ket. Ott 

volt már jó néhány tekintélyes hölgy 

és úr, akiket az Áburján házaspár nem 

ismert, arcról legalábbis nem, névr�l 

annál inkább. Jelen volt Mikó gróf két 

leánya is, Mária és Anna. A fi atalabbik, 

Anna lágyabb, kedvesked� teremtés, 

Rikának az volt az érzése, hogy az 

id�sebbik, Mária láthatólag a sziká-

rabbik, és az édesapjához is jobban 

hasonlított. És vélhet�en talán sokkal 

érzékenyebb, mélyebb gondolatú te-

remtés, mint a húga.

– Nos, Iván fi am, milyen Kézdivá-

sárhely? – kérdezte az enyhén �szül� 

gróf.

– Köszönjük a kérdésedet, Imre 

bátyám, mindent rendben találtunk!

– A menyecske is? – kérdezte mo-

solyogva az öregúr.

– Igen, Imre bácsi! És persze, ké-

szül�dtünk a mai napra.

– No, akkor jertek csak! – azzal 

kivezette �ket a teremb�l nyíló nagy 

teraszra, amely fölött ugyanannak a 

meredekre emelt, zsindelyes tet�nek 

a kiugrása állott, amely az egész 

kastélyt fedte. – Itt akár még nézel�d-

hettek is közben, el�ttetek fekszik fél 

Háromszék!

A teraszról – el�tte nem lévén nagy 

növés� fák, inkább csak egy kevéske, 

lapályos udvar a lovakkal s szekerek-

kel – a völgy nyílásán át ki lehetett lát-

ni a háromszéki rónaságra, falvakra. 

Kétoldalt a zabolai hegyek erd�s olda-

lai keretezték a képet. A fenyvesek sö-

tétzöld, majdnem feketés lombja, s a 

szélükön és lent a lapályon a színes, 

világos lombos fák, gyümölcsösök.

– Készül�djetek, de el�tte egyetek- 

igyatok! – szólt Mikó gróf, s  intett az 

öreg inasnak, Elekes Bálintnak. Az ho-

zott egy tálcán túrós rétest és italokat.

– Köszönöm, én most csak egy ital 

vizet kérek – mondotta Rika, s ehhez 

Iván igenelt, de � egy falás száraz 

kenyeret is kért. Ezt a darabkát, mint 

korábban, az els� fellépte óta hagyo-

mányosan, szép lassan elrágicsálta. 

Közben valóban elmerültek a három-

széki rónaság látványában.

– Ez itt elöl, ez Imecsfalva, tudod, 

át is jöttünk rajta – magyarázta Iván. 

– Balra, egy kicsivel távolabb Székely-

patófalva, el�tte pedig a borvízforrás! 

A távolban látszik Kézdivásárhely.

Rika nézte, tanult, igyekezett a 

„térképet” az eszébe vésni, s  nagyon 

szerette. �szintén megszerette a tájat, 

ezt a Háromszék nev�, különleges, 
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kicsi világot, de szerette a férjeurát is. 

Az pedig váltig magyarázott.

Közben megjelent a fi atal Mikes 

Benedek, s még ketten-hárman a ven-

dégek közül, például Bethlen János 

hat fi a közül két nagykamasz. Igen 

halkan, fi noman viselkedtek. Édes-

apjuk az erdélyi ellenzék vezére, aki 

például egykor az udvarhelyi széki 

gy�lésen javasolta a címek eltörlését. 

Err�l persze sem Iván, sem Rika nem 

tudott, de arról igen, hogy tíz s egy-

néhány évvel korábban, az ötvenes 

évek elején Bethlen gróf is sokat tett a 

Farkas utcai színház újraélesztéséért. 

Az öregúr nyilván valamiféle politikai 

ügyben lehetett távol, talán Kolozs-

várt, de akár egyenest Pest-Budán. 

Bár ezt a kett�s várost már egyre 

gyakrabban kezdték Budapest néven 

emlegetni.

– Hátul, a hegy fel�l a sírboltban, 

kedves hölgyem és uram, maga gróf 

Mikes Kelemen ezredes nyugszik, 

a  48–49-es szabadságharc h�se, aki 

49 januárjában esett el Nagyszeben-

nél – magyarázta Mikes Benedek. 

– De történtek ebben a kastélyban 

vidámabb dolgok is, itt esett meg pél-

dául 1629-ben Apor Lázár úr lakodal-

ma Imecs Judittal, amelyen ráadásul 

maga a fejedelem, Bethlen Gábor is 

jelen volt.

– Hát Benedek urat hallgathatják 

is egész nap, annyira tudja ezeket a 

történeteket és adatokat – szólt köz-

be halk mosollyal egy id�sebb hölgy, 

talán egy Szentkereszti-leszármazott.

– Gondoltuk volna, hogy egy se-

reg gróffal s grófnéval úgy lehet 

beszélgetni, mint igazi emberekkel? 

– tette fel magának a kérdést Rika, 

aztán félhangon Ivánnak szólva vála-

szolt is a saját magában felötl� cso-

dálkozásra:

– Hát ez Erdély!

Gyulai Líviusz
Tengerparton


