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világon, kisfiam? Apukát? Anyukát?
Aludni szeretek legjobban a világon.
Az alvás nem személy. O, dehogynem.
Az alvás a legszemélyesebb dolog a világon. 
Hullagyakorlat az alvás. Egyszer majd

túl jól fog sikerülni. De azt ki kell 
érdemelni, meg kell küzdeni érte, nem 
adják ingyen. Korábban hamarabb lefeküdtem, 
hogy hamarabb átölelhessem, akkor viszont 
hamarabb itt a reggel, lehet várni hamar,

hogy este legyen, „Nem rögtön. Most!” -  
mondta egy vendég, de úgy, hogy komolyan 
megijedtem, miért jutott ez most eszembe, 
mert neki volt olyan sürgős az unicum, 
mint nekem most az alvás, de én nem

szólhatok rá senkire, nem csaphatok rá, 
megvadult kocsis, az idő kényes, ballagó 
lovaira, nem rögtön, most, nem lehetne 
rögtön vénába, mert ez a kis rózsaszín 
tabletta olyan lassú, hogy elalszom közben.

Márton László

MEGOSZTOTTSÁG (III)

Egy megíratlan fejezet

Abban a regényben, amely száz vagy százharminc évvel ezelőtt nem jött létre, aligha 
kérdeztük volna meg a magyar csillagoktól, miért is fogtak fegyvert. (A nem magyar 
csillagoktól meg aztán végképp nem.) Magától értetődőnek tartanánk, hogy a kirá
lyért és a hazáért, a szabadságért és a kereszténységért, a magyarságért és Európáért 
és egyéb tiszteletre méltó fogalmakért. Nem beszélnénk róla, sőt még a nyomait is 
igyekeznénk eltüntetni annak, hogy ezek a magukban is ellentmondásos fogalmak 
nehezen vagy sehogyan sem egyeztethetők össze; ezért sohasem az összeset tekinte
nénk magától értetődőnek, hanem egyszerre csak az egyiket vagy a másikat, a többit 
pedig szétapróznánk és beborítanánk az idegenség fátylaiba.

Ha tehát egy magyar csillag nem a királyért, hanem a király ellen fog fegyvert, úgy 
a királyról kiderülne, hogy valójában császár, és a hazát éppen ellene kell megoltal
mazni. Ha úgy jelöltük volna ki nézőpontunkat, hogy az uralkodó eszméje összeférjen



1080 • Márton László: Megosztottság (III)

a hazáéval, próbálnánk nem ejteni szót a pártütőkről, s a magyar csillag csakis a törökök 
ellen küzdene. Ekkor hangsúlyozni kell az ellenség pogány és barbár voltát, mert így 
a király és a haza eszméjéhez a kereszténység s rajta keresztül (ha nézőpontunk tágas 
horizontot enged) a magyarságot magába foglaló művelt nyugati világ eszméje társít
ható. Ha viszont volna bátorságunk észrevenni a kereszténységet megosztó felekezeti 
villongásokat, úgy ezt leginkább az ellenfél türelmetlenségétől elnyomott (vagy éppen 
létében fenyegetett) religió szemszögéből tehetnénk, amely ebből következően csakis 
az igaz religió lehet. Ekkor ki lehetne emelni a törökök vallási türelmét, s nem volna 
nehéz úgy beállítani őket, mint akik megértést tanúsítanak a magyarság iránt, ellen
tétben a gyarmatosító Béccsel. így a magyar csillag sorsán és jellemén keresztül a ma
gyar népfaj keleties vonásait is hangsúlyozhatnánk.

Főleg pedig a sorsot és a jellemet tekintenénk magától értetődőnek. A kettő közül 
inkább a jellemet, mert így a sorsnak nem is magától, hanem a jellemtől volna mód
jában értetődnie. A magától értetődő jellemet pedig nem volna nehéz helyettesíte
nünk azzal a még inkább magától értetődő hírrel és dicsőséggel, amelynek a magyar 
csillagra háramolnia kell, részben az így felfogott nemzeti hagyomány, részben a 
Gondviselés jóvoltából. (De ha nem vagyunk finnyásak, mondhatjuk úgy is, hogy: a 
Magyarok Istene.)

Arra törekednénk, hogy kettőnél több erő ne álljon egymással szemben, s hogy e 
kettő közül az egyikre a jó, a másikra a rossz oldal szerepét lehessen kiosztani. A rossz 
oldal nemcsak erős, hanem ravasz is, de hamar keresztüllát rajta az olvasó; mi több, 
kicsivel később a magyar csillag is, aki persze ugyanúgy kevesebbet tud az olvasónál, 
ahogy az olvasó sem tudhat annyit, mint az elbeszélő. Másrészt a jó oldalon is felbuk
kanhat egy-egy áruló (nem sok, főleg pedig nem sokféle), ők azonban elnyerik méltó 
büntetésüket és méltó helyüket a rossz oldal mélypontján. Lesznek olyan szereplők is 
a magyar csillag oldalán, akik jóhiszeműen tévednek; ők belátják és megbánják téve
désüket. Már csak azért is meg lehet nekik bocsátani, mert nélkülük és az árulók nélkül 
nem volna cselekmény. (Hogy az utóbbiaknak mégsem bocsátunk meg, szintén ma
gától értetődik.)

Nem hallgathatjuk el azonban, hogy százharminc évvel ezelőtt sem kellett okvetle
nül magától értetődőnek tekinteni eszmét és fogalmat, sorsot és jellemet. (Amint ma 
sem kell okvetlenül azt hinni, hogy ezek megszűntek vagy feloldódtak a vélekedések 
özönében.) Ha vizsgálódó és tépelődő természetünk lett volna százharminc évvel ez
előtt, úgy szenvedély és kötelesség összecsapásait igyekeztünk volna bemutatni. Ez 
esetben a szerelem nem a jó oldal diadalának, nem is árulásnak, hanem inkább meg- 
hasonlásnak volna okozója; a jó ügy eszméje szembekerülne a barátsággal vagy a rossz 
oldalra sodródó államférfiú iránti hűséggel.

Csakhogy ez esetben épp a sodródás kiküszöbölésére törekednénk. Művünkben 
semmi sem történne véletlenül: a fejlemények, bár sohasem lehet pontosan tudni, mi 
lesz belőlük (vagyis tudni lehet, hogy nem csak az lesz belőlük, amit az elbeszélő sugall), 
utólag előzmények és indítékok világosan áttekinthető rendszerévé tisztulnának. Ajel- 
lemet (már amennyiben vizsgálódó és elemző jellemünk lett volna százharminc évvel 
ezelőtt) nem készen kapott elemi egységnek, hanem alakulóban levő szerveződésnek 
tekintettük volna, amelynek el kelljutnia valahonnét valahová. Ez az út, ez a valahonnét 
valahová lett volna jobb szemmel nézve sors, bal szemmel nézve cselekmény; végigjá
rásával arra törekedtünk volna, hogy félelmet és részvétet ébresszünk az olvasóban.

Száz vagy százharminc évvel ezelőtt nem jutott volna eszünkbe, hogy a pillanatok
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zátonyai közt sodródó hajótöröttekként jelenítsük meg a történelmünk lapjain felbuk
kanó emberi lényeket. Minél mélyebbre hatóan vizsgáltuk volna a személyiség alaku
lását, minél több köznapi gyarlóságot merészeltünk volna vegyíteni az egymásal vias
kodó eszmények közé, annál nyilvánvalóbb, vagyis magától értetődő lett volna szá
munkra, hogy az alakulóban levő személyiség azonos önmagával.

Nem gondoltuk volna, hogy aki pénzt vett kölcsön tegnap, az ma már nem azonos 
a tegnapi emberrel, tehát nem is kell a tegnapról maradó tartozást megadnia, már 
csak azért sem, mert nincs kinek, hiszen a hitelező is más emberré változott.

Nem gondoltuk volna, hogy akit tegnap kineveztek egy állami hivatal élére, azt ma 
már be sem engedik oda, méghozzá nem azért, mert elbukott (az nem számít), hanem 
csak azért, mert valaki más lett belőle tegnap óta; és nem azért, mert az állam, nevével 
ellentétben, percről percre változik (ez természetes), hanem azért, mert azok a férfiak 
és nők, akik mindennap elmondják a nyilvánosság előtt, hogy ők az állam, tegnap óta 
más emberekké váltak, s nemhogy tegnapi döntéseikre, de még aláírásuk tegnapi for
májára sem emlékeznek. Bármilyen tisztán látnánk a zord idő tündér változatait, ma
gát az állhatatlanságot legfeljebb egy rossz jellemvonásnak tekintenénk, nem pedig a 
jellemvonások hiányának, s így az emberi létezés egyik feltételének.

S legfőképpen azt nem gondoltuk volna százharminc évvel ezelőtt, hogy dicséretes 
küzdelmeiben is tévhitek és gonosz démonok vezérlik a küzdő embert.

Történetünket úgy formáltuk volna meg, hogy lapjain helyreállítottuk volna lé
nyegtelen és fontos dolgok egyensúlyát. Nem kerülte volna el figyelmünket, hogy a 
zentai csata hadvezére, Veterani tábornok ugyanabban a háborúban, ugyanazon had
műveletek során egyszerre küzd a jó és a rossz oldalon. Attól függően, hogy milyen 
nézőpontból pillantjuk meg: ugyanaz a sereg és vezér vagy részt vesz Magyarország 
felszabadításában a török járom alól, vagy a kurucok ellen küzdve Magyarországot 
Bécs igájába hajtja. Ha pedig vizsgálódó jellemünkhöz híven megpróbáltuk volna 
egyesíteni a két nézőpontot, úgy nem volna elég annyit mondani Veteraniról, hogy 
forradás húzódott az arcán, hogy fegyelemre szoktatta katonáit, és hogy tartózkodott 
a kegyetlenkedéstől. Nem, hanem azt kellett volna leírnunk, hogy amint hadjáratai 
során minél inkább megismeri Magyarországot és a magyarokat (valamint, ha tág a 
szemhatárunk, az ország egyéb népeit is), annál inkább össze fog ütközni köteles
ségtudatával a szívében élő emberség és emberi méltóság. Le kellett volna írnunk, 
amint fokozatosan felismeri a bécsi udvar politikájának végzetes hibáit, amint emiatt 
szembekerül tábornoktársaival, a törtető Heiszler Donáttal és az élveteg, mohó Kap
rára Eneásszal. Amint fényes hadisikereivel, amelyeket újonnan toborzott magyar ka
tonáinak köszönhet, magára vonja Heiszlernek és Kaprárának előbb csak irigységét, 
később gyűlöletét.

Le kellett volna írnunk, amint e gyűlölethez (részint Veterani nyílt, férfias jelleme, 
részint különböző cselszövények miatt) a legfelső körök neheztelése társul, és amint 
Veteranit már-már sikerül a rajnai hadszíntérre vezényeltetni, méghozzá megalázóan 
alacsony beosztásban, ám az uralkodó váratlanul úgy foglal állást, hogy: egy ilyen ta
pasztalt és kiválóan használható, bátor embert nehéz volna pótolni Magyarországon.

Ezek után Heiszler és Kaprára (legalábbis megíratlan regényünkben) addig mes
terkednének, amíg elérnék, hogy az uralkodó 1695 nyarán a fővezérséget ne Vetera- 
nira (aki pedig nemrég foglalta el a töröktől Gyula várát, miáltal a magyarországi török 
hódoltság a Tisza-Maros közére szorult vissza), hanem Frigyes Ágost szász választófe
jedelemre ruházza, akit mi csak Patkótörő Herceg néven emlegettünk volna, így utal
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va testi ereje mellett eltörpülő szellemi képességeire. Ezek után Heiszler Donát rábe
szélte volna Patkótörő Herceget, hogy a támadások elől húzódjék a törököktől nemrég 
elfoglalt és jól megerősített péterváradi sáncok mögé; Kaprára Eneász pedig, mihelyt 
az óriási török sereg elindult volna (regényünk lapjain) a Maros mentén Erdély felé, 
azt a hazug hírt üzente volna a Maros-vidék védelmével megbízott Veteraninak, hogy 
Patkótörő is felkerekedik, és a császári hadakkal a török sereg nyomába siet. így tehát 
Veterani, abban a tévhitben, hogy a mieink az ellenség hátában vannak és közelednek, 
az elpusztított Lugos mellett szállt volna táborba, s különösebb aggodalom nélkül várta 
volna a tizenötszörös túlerőben levő török sereg érkezését.

Ha százharminc évvel ezelőtt írtuk volna ezt a történetet, úgy intéztük volna, hogy 
Károlyi István, akinek nyoma veszett az 1686-os zentai csatában, néhány év múlva 
hazatérjen; de semmiképp sem 1697-ben (ahogy jelenleg, a huszadik század végén 
látjuk jónak intézni), hanem még Veterani halála előtt. Miután a hangsúlyt a meg nem 
írt regényben Veterani meghasonlására s, egyáltalán, jellemének alakulására helyez
tük, a bonyodalomnak ezt a Károlyi Istvánhoz kapcsolódó részét egyszerűen és gyor
san kibontakoztathattuk volna: a hazaérkezőt meggyanúsítják, hogy ő nem is az igazi 
Károlyi István, hanem csak egy szélhámos. Az apa, Károlyi László ekkor már nem él; 
a többiek vagy nem emlékeznek világosan, vagy valamiért nem is akarnak emlékezni.

Amikor aztán csalással vádolják és perbe fogják a hazaérkezőt, ő útnak indulna, 
hogy megkeresse Veteranit, az egyetlen embert, aki hitelt érdemlően igazolni tudná: 
ő, Károlyi István azonos önmagával. Itt nem részletezendő viszontagságok után a lu
gosi táborban látná viszont egykori parancsnokát, aki természetesen rögtön ráismer
ne. 1695. szeptember 14-én kora reggel történt volna ez a találkozás a százharminc 
évvel ezelőtt meg nem írt regényben.

Károlyi István már éppen kezdené mesélni, merre járt és mi minden történt vele 
az elmúlt kilenc esztendő során, amikor egyszerre csak elhomályosul a felkelő nap, 
mivel hatalmas porfelhő gomolyog fel a láthatáron. Ha múlt századi elbeszélő volnánk, 
ez a porfelhő csöppet sem zavarna bennünket: úgy intéznénk, hogy hőseink tisztán 
lássák a villogó fegyvereket és a számtalan hadizászlót, egyáltalán, hogy minden rész
letet világosan és tisztán lássanak.

Károlyi István a tulajdon két szemével látta volna, amint Veterani felkél az asztaltól, 
s lóra ülvén, generál Glöckelsperggel egy halmocskára fölmégyen. Amint régi tanult 
generális lévén, s tudván török tábornak rendjét, mondja Glöckelspergnek, hogy: va
lamint engem látsz, elhidd bizonnyal, maga van ott a szultán, mert ennyi sok hadi
zászlót nem szoktak nagyvezír előtt hordozni. Amint látván, hogy Patkótörő Herceg 
nem fogja őket megsegélni, mert már általértette Heiszler és Kaprára praktikáját, 
hogy őtet csak ott akarják veszejteni: azért lejövén a halomról, s a regimenteket ki
rendelvén a harcra, s a lövőszerszámokat is előkészíttetvén, leveti sisakját és páncélját, 
mert inkább akar vénségére dicsőn meghalni, mint gyalázattal rabságba esni.

Mikor szinte már szembe kellene szállni a törökkel, kezibe vevén kardját, keresztet 
vetvén magára, legelöl álla ki nagy bátran, mint ki már a halálra szánta magát, és a 
regimenteket biztatván, szól hozzájuk magyarul (amely nyelvet regényünk lapjain 
egy-két év alatt elsajátított volna): rajta, édes fiaim, üssünk a pogányon, mert látjátok, 
engemet s titeket elárult huncfut Heiszler, huncfut Kaprára; tehát haljunk meg a tö
rök fegyverek élén, ám előbb fizessünk meg érte, s hagyjunk a szultánnak is keserves 
győzelmet!

Jő nagy ordítással a pogányság a Temes vizén által. A janicsárokat a lovasok a ló 
farára veszik fel, a szultán pedig egy halomról nézi őket; ám hiába nézi, mert oly erős
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tüzet adunk mi magyarok, hogy itt mindjárt az első próbán sok ezer török elhull, meg 
is futamodik a felénk néző szárnya. A pasák és a csauszok visszafordítják, szembehajt
ják velünk, de most megint sokan elhullván, hanyatt-homlok szaladnak ismét, immár 
pasákkal és csauszokkal együtt. A szultán bosszankodván, hogy ily kevés magyar már 
kétszer megtolta a törököt, ő is lerohan a halomról, s előrejő a harchelyre, s kardot 
rántván, a futásnak eredő tiszteket ölni, vágni kezdi; s így visszahajtván hadait a harc
ra, ő maga is, hogy bátorságot öntsön beléjük, ott harcol az első sorban.

Ha generál Veterani meg nem sebesült volna, bizony most hadat vágna mind a szul
tánig, s maga török szultán itt veszne a harcon. De sisak és páncél nem lévén rajta, 
meglövik a bal karját, sok vére kezd kifolyni, s egy török, mikor Veterani hátratekin
tene lehullott kalpagja után, görbe kardjával főbe vágta vala. így is, noha sebes vala 
mind feje, mind karja, tulajdon szememmel láttam (ki ott voltam végig a közelében), 
kilenc törököt láttam, hogy Veterani megölt azon az egy harcon. Hitemre és becsü
letemre mondom: ha Veterani meg nem sebesült volna, bizony azt a baromi tömérdek 
pogányságot ronggyá vertük volna, oly nagy elszántsággal harcoltunk mi kevés ma
gyarok, kik életünk utolsó pillanatáig helytálltunk Veterani mellett a királyért és a ha
záért; így gondoskodtunk volna történetünk összefüggéseiről a kiegyezést követő év
tizedekben.

De mivel a huszadik század végén élünk és beszéljük el történetünket, ehhez a meg
oldáshoz nem folyamodhatunk. Hősünknek azt az emlékezetre méltó haditettét, 
amelynek végbevitele után átvezényelhetjük őt Budáról a zentai hadszíntérre, már 
csak úgy tudjuk leírni, hogy lemondunk az összefüggések megteremtéséről; sőt a szí
vünkben háborgó kétely szétroncsolhatja még a fennálló összefüggéseket is. Kárpót
lásul egy kétszázharminc évvel ezelőtt írt regény lapjairól áthozzuk a Budavár ostro
mánál fogságba esett Kártigám szép török kisasszonyt a mi történetünkbe; őt Johann 
Dietz brandenburgi seborvos fogja megpillantani hamarosan, két vagy három bekez
dés múlva. A rendelkezésünkre álló kevés idő alatt hadd mondjuk el Károlyi István 
emlékezetre méltó haditettét!

Mint már utaltunk rá, 1686. július 22-én hajnalban felrobbant az ostromlóktól ak
kor már hetek óta körülzárt budai várban a lőportorony. Ez az esemény, amely nagy
jából eldöntötte az ostrom kimenetelét, közvetve Károlyi Istvánnak köszönhető, vagy 
legalábbis nem következett volna be az ő közreműködése nélkül. Előző nap, július 21- 
én a várbeli törökök a Fehérvári kapun próbáltak kitörni; akár azért, hogy tönkrete
gyék a tabáni dombról a vár felé irányzott ostromágyúkat, akár azért, hogy eltereljék 
a keresztények figyelmét arról a bárkáról, amelybe török leányok és asszonyok, nyil
ván Abdurrahman pasa háztartásához tartozók, szálltak be, hogy a Dunán, amely csak 
észak felől volt elzárva, a Csepel-sziget irányába meneküljenek.

A próbálkozás nem jár sikerrel, mert a Bottyán János vezénylete alatt álló naszádos 
hajdúk rajtaütnek a bárkán. Kártigám szép török kisasszonyról, akit pedig szintén fel 
kellett volna szállítani a bárkára, valamiért megfeledkeztek a beglerbég testőrei; bent 
rekedt az ostromlott várban, ezért fogjuk őt megpillantani majd csak szeptember má- 
sodika után. Aznap, július 21-én, Károlyi István ott harcol a Fehérvári kapu tájékán. 
Mindkét kezében egy-egy meztelen karddal egymaga tartóztat fel három janicsárt, 
akik szerszámaikkal egy ostromágyút iparkodnak használhatatlanná tenni, véletlenül 
éppen azt, amellyel másnap, 22-én Don Gonzales hadmérnök belövi a gyújtóbombát 
a lőportoronyba.

Bölcsek szerint semmi sem a miénk, csupán sejtelmeink. De mivel azt is mondták 
a régiek, hogy: a sejtés nyavalyatörés, ezért vagy le kell mondanunk a történet birtok
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lásáról, vagy pedig felülkerekedve gyanakvóhajlamainkon, mégiscsak bizonyosságra 
kell törekednünk, ha meg akarjuk kímélni a nyavalyatöréstől mind magunkat, mind 
az olvasót. Százharminc évvel ezelőtt még úgy próbálhattuk volna érzékletessé tenni 
szenvedély és kötelesség harcát, mintha egyenlők volnának az esélyek, vagy legalábbis 
a küzdelem nem dőlt volna el már az első szó leírása előtt; a mostani elbeszélő számára 
már csak egyetlen tárgy maradt, a vak véletlen és a még vakabb kényszerűség közötti 
világtalan ingamozgás. Am a szabadság nézőpontjából kívánjuk szemlélni, amint köl
csönösen felveszik egymás alakját véletlen és kényszer; és miközben elmondjuk azt, 
amit látunk (vagy ami történik a szemlélt folyamat helyett, például hogy magyar csillag 
hamar lehull), újjáépítjük azt, ami sohasem állt fenn, a rendet.

Kártigám szép török kisasszonyt egy beomlott épületben pillantja meg Johann 
Dietz brandenburgi seborvos, hat vagy hét holttest mellett, akik negyvennyolc órával 
ezelőtt még asszonyok és gyerekek voltak. Johann Dietz vagy a spandaui parancsnok, 
Weiler ezredes, vagy Schöneck alezredes megbízásából végzi tevékenységét, ezt ma 
már nehéz volna kideríteni; biztosra vehetjük azonban, hogy nagyrészt a saját zsebére 
dolgozik. Tegnapelőtt, vagyis 1686. szeptember másodika óta, amikor a budai vár vé
gül is elesett, illetve felszabadult, harci cselekmény híján, legalábbis a mieink közt, nem 
történt újabb sebesülés (hacsak azt nem számítjuk, hogy a megrongált falak imitt- 
amott rádőltek a zsákmányt kereső győztesekre, s hogy az Úri utca egyik pincéjében 
egy katona, akit meglöktek a nyomában tülekvők, véletlenül hozzáérintette gyertyáját 
egy puskaporral töltött kecskebőr tömlőhöz). Akik az előző napokban sebesültek meg, 
azokkal Dietznek nem kell törődnie: vagy tudnak magukról gondoskodni, vagy meg
halnak még a hideg idő beállta előtt.

Dietznek azonban így is épp elég tennivalója van. Elsősorban az a feladata, hogy 
átvizsgálja a holttesteket, és gyűjtse össze azokat az értéktárgyakat, főleg óráról és ék
szerekről van szó, amelyekre a brandenburgi tisztek előjegyzés útján igényt támasz
tanak. Miután az olvasó joggal feltételezi, hogy a katonák (és persze a tisztek is) az 
elmúlt két nap alatt nagyjából végignézték és -fosztogatták a hullákat, kézenfekvő a 
magyarázat, miért van szükség Dietz türelmére s főleg szakértelmére. A mindenkori 
győztesek ugyanis azt szokták feltételezni, többnyire szintén joggal, hogy a vesztesek, 
vagy valamilyen ostoba reménytől ösztökélve, vagy egyszerűen csak azért, hogy meg
keserítsék a zsákmányszerzés örömét, szabad elhatározásuk utolsó pillanataiban le
nyelik pénzüket és kisebb térfogatú értéktárgyaikat.

Bámulatos, mi mindent le nem tud nyelni az ember, ha rádöbben, hogy rövidesen 
úgyis meg kell halnia! Mert az arany- vagy ezüstérmék persze könnyen lecsúsznak; 
de talált már Dietz karkötőt, zsebórát, kanalat, sőt egyszer egy rubinokkal kirakott kis 
aranypohár is előkerült, öröm volt nézni. (Érdekes módon a kanálnak volt a legna
gyobb sikere. Mondta Schöneck, hogy szép emlék lesz, és hogy otthon, Spandauban 
ezzel eszi majd a levest.)

Szeretnénk a leírásnak ezen a pontján tapintatosak és visszafogottak lenni. Mellőz
zük Dietz tevékenységének részleteit és mesterfogásait, valamint arról is hallgatunk, 
milyen eredetűek azok a csodaszernek számító gyógyászati termékek, amelyek a török 
kézen levő erődítmények visszafoglalása után terjedtek el a sziléziai, brandenburgi és 
pomerániai patikákban; az osztrák, bajor és Rajna-vidéki patikákról meg már vég
képp nem beszélve. Nem firtatjuk, miképp lesz lehetséges egy évtizeddel később, ami
kor Dietz egy bálnavadászhajón fog szolgálatot teljesíteni a norvég partok és Izland 
között, hogy a bálnazsír kiolvasztásában az egykori seborvos kezdettől fogva ügyesebb
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nek fog bizonyulni a tapasztalt bálnavadászoknál; sem azt nem kérdezzük (egyébként 
el sem tudnánk olvasni), miféle arab felirat van kitörölhetetlenül belefestve minden 
útjára magával vitt imakönyvének furcsa színű bőrkötésébe. Inkább csak annyit mon
dunk Dietzről, hogy alapjában véve jólelkű ember, s hogy Kártigám szép török kis
asszonnyal való találkozása nincs híján egyfajta megvilágító erőnek; mintha meghitt 
ismerősök látnák viszont egymást, hosszabb idő után. Pedig ők most találkoznak elő
ször és tulajdonképpen utoljára; mégis, a megvilágító erő fénye a szeretetből táplál
kozik.

Dietz a lőportorony robbanása előtti napon, július 21-én szintén ott volt a Fehérvári 
kapu környékén, ahol a Barkóczy-huszárok visszaverték a várból kitörni próbáló ja 
nicsárokat. Egy tabáni baromfiól mögül kinézegetve szemtanúja volt a magyarok vi
tézségének. Főleg egy fiatal tiszt vívta ki csodálatát, aki mindkét kezében egy-egy mez
telen karddal egymaga tartóztatott fel három janicsárt, akik ágyúrontó szerszámokat 
cipeltek az egyik veszélyesnek ítélt bajor üteg felé. Ez a bátor ifjú a küzdelem hevében 
jókora vágást kapott a bal karjára, ahol nem védte páncél; a részint elesett, részint 
megfutamodott janicsárok láttán elősiető Dietz maga kötözte be a sebet; így a magya
roknak (akiket amúgy is továbbvezényeltek a Sas-hegy alá, ahol a zajokból ítélve szin
tén lehetett valami csetepaté) semmi kifogásuk nem volt az ellen, hogy Dietz egy Hass, 
vagyis Gyűlölet nevű szakaszvezetővel együtt (aki valójában hamar megbocsátó, ke
délyes ember volt, igazi jó  cimbora) átnézze a még párolgó holttesteket.

Munkája során Dietznek gyakran tapasztalnia kellett, hogy élet és halál nem úgy 
áll szemben egymással, ahogy azt a régi példázatok vagy a rettegéssel telített remények 
sugallják. Látott holtakat, akik percekkel azelőtt még élők voltak. Látta, hogy nincs 
már bennük élet; ám azt is érezte, hogy az élet, amely nincs már bennük, még ott van 
körülöttük egy darabig. Finom idegzetével, amely gyakran jellemző a gyáva embe
rekre, főleg a gyávaságukat leplezni kényszerülőkre, mindannyiszor megérezte azt a 
súlyos gőzkört, amelyet páraléleknek hívnak a sztoikus bölcselők. Ezúttal is így volt; a 
három janicsár fölé hajolva (az egyiket egy kardvágás harántirányban hasította szét a 
gerincoszlopig, a másik kettő nagyjából épnek látszott), mintha beléfúródtak volna azok 
az észrevétlen rezdülések, azok az el nem hangzott sóhajok, amelyek az elmetszett élet
fonal utolsó rostjai voltak; olyannyira, hogy Dietz, noha szánalmat vagy részvétet nem 
érzett az ellenség iránt, kis híján felüvöltött a kétségbeeséstől. Úgy érezte, hideg szíve 
mindjárt füstölgő szénné perzselődik (mint azok a jobb kéz felé kiálló gerendavégek).

De közben dolgozott; ügyes kézzel, megbízhatóan. Az egyik holttest feltűnően csi
nos fiú volt. Legfeljebb tizenhét vagy tizennyolc éves lehetett; még nem serkent a baj
sza. Az ő közelében Dietz különösen erősnek érezte a gőzburát; mintha a távozni kény- 
szerített lélek a szokásosnál is nagyobb erővel tapadna a test külső felületéhez. De 
mindjárt a következő pillanatban észrevett valamit, amiből megértette, hogy a sűrű 
pára valójában az ő pórusaiból tör fel, és a titkos remegés az ő lábikráiban lakik. Ami
kor ugyanis félrehajtogatta a fiatal test felsőruházatát, majd késével, amellyel a szoká
sos módon a hasüreget akarta megnyitni, kettérepesztette a fodros inget, látnia kellett, 
hogy a holttest igazából női test; kár, hogy erre nem hamarabb jött rá. Illetve mégsem 
kár, mert mit is tudott volna csinálni?

Letette a borotvaéles kést (eredetileg borotva is volt, csak éppen hegyesre lett kö
szörülve, és persze meg lett erősítve a nyele), cirógatni kezdte a melleket, amelyek 
még langyosak voltak; kár, hogy nem él. Illetve mégsem kár, mert akkor nem lehetne 
cirógatni. Ekkor érte Dietzet a következő meglepetés: cirógatás közben észlelnie kellett
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valamit, ami egyértelműen az élet jele volt. Arra azonban már nem volt ideje, hogy 
meghallgassa a női test szivét, és ily módon szerezzen bizonyságot (Hassnak pedig hi
ába szólt, mert a szakaszvezető egy friss lelettel foglalatoskodott, és ügyet sem vetett 
rá; nemhiába hivták Gyűlöletnek): a női testhez tartozó szépséges arc biborvörösre 
gyulladt, és a lassan szétnyiló ajkak közül szavak törtek fel, mégpedig horvátul vagy 
valamilyen egyéb szláv nyelven, amelyet a brandenburgi seborvos nem értett. És nem
csak nem értette, de annyira meg is rémült, hogy felugrott, és négy vagy öt lépést 
hátrált; egészen addig, amig neki nem ütközött egy bölcs, öreg körtefának, amelyet 
még a hires Oroszlán pasa ültetett, mielőtt a selyemzsinórt megkapta volna, és amely 
idén, 1686-ban érlel utoljára gyümölcsöt.

Ha a tizenkilencedik században irtuk volna ezt a történetet, úgy a harmadik meg
lepetést az olvasó számára tartogatnánk, és jónak látnánk leszögezni, hogy a horvátul 
beszélő fiatal nő, akinek a mellét július 21-én a szemünk láttára cirógatja Dietz, nem 
azonos Kártigámmal. Legkésőbb ehhez a pillanathoz érve, kénytelenek volnánk elárul
ni, hogy a Kártigám nevű szép török kisasszony fogságba esésekor, 1686-ban még csak 
nyolc- vagy kilencéves. Fájó csalódás, de csakis igy érhetjük el, hogy történetünk fő
sodrának idején, egy évtizeddel később, kifejlett szépségében tudjon pompázni majd.

Egyszersmind azt is bevallanánk, hogy a Dietzet lángra lobbantó, majd jeges rémü
letbe taszitó leányról, esetleg fiatalasszonyról nem tudjuk, kicsoda, sem azt, hogy mi 
fog történni vele. Szegény Dietz ott felejtette a bortovaéles kését (és amikor majd más
nap visszamerészkedik, már nem fogja megtalálni; soha többé nem lesz olyan jó kése, 
mint ez volt)! Ehelyett azt mondjuk el, hogy még ugyanebben a pillanatban a török 
lovasság próbált kitörni a várból; Gyűlölet szakaszvezetőt, aki nem tudta időben ki- 
szabaditani az ujjait a térdével satuba szoritott holttest bordái közül, megragadták és 
vonszolni kezdték. A következő pillanatban török lovasok bukkantak fel szemből, a 
Sas-hegy felől is: azon kevesek, akiknek a nagyvezir seregéből sikerült áttörniük a ma
gyar huszárokon és a brandenburgiakon; mire a várbeli szpáhik megfordultak, és 
Hasst még mindig magukkal vonszolva, diadalorditással zúdultak be a Fehérvári ka
pun, amely a nagyvezir lovasait kergető (a Sas-hegy alól tehát ismét visszakanyarodó) 
Barkóczy-huszároknak éppen az orra előtt csapódott le. Ha Dietznek hihetünk (már
pedig ő nem szokott ilyen dolgokban valótlant állitani) összesen végül is tiz vagy ti
zenkét szpáhinak sikerült az ostromzáron kivülről átjutnia; a hadtörténész úgy fogal
mazna, hogy: az akció katonai fontosságát nagyban felülmúlta a lélektani hatás.

Annak, hogy Dietzet sem a szpáhik, sem a nyomukban vágtató Barkóczy-huszárok 
nem vették észre, kétféle magyarázata képzelhető el. Vagy az, hogy a rémülettől és a 
helyszint elhagyni készülő holt lelkektől elhalványodva láthatatlanná vált (amit nem 
hiszünk, illetve nehezen tudnánk összeegyeztetni a leirás belső feltételeivel); vagy az, 
hogy az arnót kocsmáros, aki a körtefára gondot viselt, amig családjával együtt be nem 
költözött a várba (ahol majd szeptember 2-án hiába mutatja a nyakában függő keresz
tet, azt egy kéz onnét letépi), az arnótok szokása szerint fejmagasságban bemeszelte a 
fa törzsét, igy védekezvén a hernyók ellen, s igy a brandenburgi seborvos falfehérre 
sápadt arcával, sötétszürke ruházatával észrevétlen maradt.

Szeptember első hetében ez a körtefa már meg volt némileg tépázva, de a tetején, 
ahol nem voltak letördelve a gallyak, még aranylott a gyümölcs. Egy ilyen puhára ér
lelt illatos körtét tartott Johann Dietz a kezében, amikor végigjártam az egyik utcát, 
már nem is emlékszem, hogy melyik utca volt (talán a mai Táncsics Mihály utca), és 
egy félig-meddig romba dőlt épületnek a Duna folyamra néző hátsó szobájában sokat 
igérő holttestek hevertek lábam előtt. Öltözékük maradványaiból és egyéb külső je-



Márton László: Megosztottság (III) • 1087

lekből Átélve előkelő asszonyok és gyermekek voltak, s a halált okozó kardvágások, il
letve szúrások láthatóan sértetlenül hagyták mindegyikük hasüregét. Emiatt kereke
dő széles jókedvemet azonban riadalom keserítette meg, tudniillik az egyik asszonyi 
dögtetemben, amelynek szájából darazsak és legyek szálltak fel dübörgő lépteim hal
latán, ráismertem arra a tizenhét vagy tizennyolc esztendős leányra, akit folyó év július 
huszonegyedikén, a lőportorony robbanása előtti napon önhibámon kÁvül fiúnak és 
halottnak néztem, mÁg a kézzelfogható körülmények jobb belátásra nem térÁtettek.

Am ha szépnek láttam is akkor, most minden tulajdonságot rá lehetett volna ru 
házni, csak ezt nem; kétségkÁvül már oszlásnak indult. Velem született óvatosságomnál 
fogva mégis éltem a gyanúperrel: ha egy Ázben képes volt feltámadni vizsgálódó kezem 
között, miért ne volna képes ily merényletre másodÁzben is, haló poraiból? (Bár ami 
lábam előtt hevert, azt pornak nem nevezném.) Ha most bosszúból, amiért a mieink 
erőszakot vettek rajta (mert láthatóan ez is megtörtént), most, a temetetlen holtak bű
vös erejénél fogva, szegény magamat kényszerÁt akaratom és a természet ellenében 
vele párosodnom?

S mindjárt abban a pillanatban, amikor mindez megfordult izzadságtól csepegő fe
jemben, óvatosságom rügyei eszelős rémületté lombosodtak: tudniillik mocorgás hal
latszott a sarokból, és Ágy szóltam szegény magamhoz, látod-e, J ohann, itt fekszik ő, 
de amott mocorog! Nemcsak a holt lélektől kellett félnünk, hanem a holttesteket és a 
döglött lovakat marcangoló kutyák is mind megvesztek; de még a patkányok is, ha 
kinyújtóztunk az éji sötétben, úgy haraptak bele kinyújtott kezünkbe (sőt némely tár
sunknak az orrát vagy a fülét is elrágták), mintha ők volnának hivatva megfizetni gaz
tetteinkért. Annál nagyobb volt szÁvemben az örömre forduló megkönnyebbülés, mi
dőn láttam (ugyanis összeszedtem a bátorságomat és odaléptem), hogy: a sarokban 
csak egy kislány mocorog, lehetett hét- vagy nyolcesztendős.

Jelekkel értésére adtam, hogy: nem bántom, és hogy: bátran előjöhet. Mi több, még 
a körtémet is a kezébe nyomtam, pedig ez éppen abban a pillanatban hullott köszön
tésre emelt kalapomba, midőn a bajorok fűrészelni kezdték a számomra hat héttel 
ezelőtt menedéket nyújtó körtefa törzsét; ejnye, de régen is volt az már! És a kislány, 
anélkül, hogy akár a nevét is elárulta volna (egyébként Kártigámnak hÁvják, és ha jól 
számÁtom, lagalább két napja nem evett, nem ivott), oly hangosan kezdte szürcsölni a 
puha gyümölcsöt, hogy Johann Dietz brandenburgi seborvosnak megemelkedett a 
gyomra, és vacogni kezdett a foga.

Ha Johann Dietz brandenburgi seborvosról szólna ez a történet, úgy minden bi
zonnyal azt is elbeszélnénk, hogy július 21-én, a lőportorony robbanása előtti napon, 
amikor Dietz falfehérre sápadt arcát észrevétlenné tette a bemeszelt fatörzs, valaki 
mégiscsak észrevette a seborvost: az a fiatal magyar tiszt, akit félórával ezelőtt kötözött 
be Dietz. Most meglátja Dietzet, odalép hozzá (mert az előbb már leszállt a lováról), 
és mutatja, hogy a bal karján átvérzett a kötés. Tégy jót velem, borbély uram, kötözd 
újra, nem kÁvánom ingyen. Dietz nem is emlékszik rá, hogyan kötözte újra a fiatal 
magyart, akinek a nevét sem tudja (különben azt mondták nekem, hogy ő volt a szat
mári főispán fia, később állÁtólag elesett valahol Szeged környékén). O csak azt látja, 
hogy a magyar csillag már távozóban, jobb kézről kötőféken vezeti lovát, lecsüngő bal 
karján fehérlik a friss kötés; és az ő, Dietz bal kezében egy ezüstpénz langyosodik a 
jól végzett munkáért.

Csakhogy ennek a pénznek nem tud örülni. S nem tud örülni annak sem, hogy 
amikor kitépi egy egész fürt haját, láthatja: kár volt aggódnia, nem őszült meg a ré
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mülettől, amelyből még csak most kezd ocsúdni. Azért nem tud örülni, mert -  mond
juk meg nyíltan -  valami büdöset érez, és még ugyanebben a pillanatban valami ned
ves hideget is; amiből meg kell értenie, hogy ijedtében teleszarta a nadrágját, még 
amikor jöttek a törökök, de csak most veszi észre, és azóta már kihűlt. Ha Dietzről 
szólna ez a történet, elkísérnénk őt a Duna-partra mosdani; vele együtt hajolnánk a 
víz fölé, s látnánk hideg verejtéktől csillogó arcát a víztükörben. Nem lennénk sem 
tapintatosak, sem visszafogottak: szemügyre vennénk az ürüléket is, amely nemrég 
hagyta el a gyáva borbély senki által hosszában fel nem hasított beleit. Kis kemény 
darabkákat látnánk benne, s látnánk azt is, amint a seborvos lemosogatja őket a Duna 
vizében, hogy: azok bizony drágakövek, megannyi gyémánt, rubin, smaragd és topáz. 
Egy egész maréknyi kincset szedne össze Dietz mester a nadrágjából; ha róla szólna 
ez a történet, hagynánk töprengeni, honnét is került mindez a hasába. Úgy intéznénk, 
hogy ne jöjjön rá soha.

S ha Kártigám szép török kisasszonyról szólna ez a történet, úgy aligha mulaszta
nánk el beavatni az olvasót, miféle tréfákat eszeltek ki megpillantásakor a branden
burgi tisztek (a legenyhébb még az volt, hogy: vajon Dietz ezt az értéktárgyat is ugyan
olyan helyről és módon szerezte, mint a többit?); miképpen szerette volna Schöneck 
alezredes a kanalával együtt hazavinni Spandauba; miképp nyerte el Schönecktől 
Kártigám szép török kisasszonyt Weiler ezredes, az erőd parancsnoka, részben kockán 
és kártyán, részben fenyegetésekkel, mondogatva: jó  lesz cselédnek, aztán öt-hat év 
múlva jó lesz egyéb dolgokra is. Amivel még mindig jobban jár, mint mondjuk, ha 
Velencéből vagy Genovábóljutna Londonba, annak is a Drury Lane nevezetű hírhedt 
utcájába.

Aki a huszadik század végén Berlinben jár, és kiszáll a 7-es U-Bahn utolsó előtti 
állomásán, a spandaui citadellánál, az végigjárhatja azokat a szobákat, ahol Kártigám 
szép török kisasszony élete legboldogabb éveit töltötte volna, s ahonnét minden bi
zonnyal (mint Brandenburgba vetődő sorstársai, például a magas polcra jutó Fried
rich Ali Hassan vagy Christian Georg Mehmed von Königtreu vagy a Madonnát festő 
Anton Schoonjannak modellt álló Sophia Henriette Zollin-Zulima) átkerült volna a 
választófejedelem, későbbi porosz király udvarába, ahol közkedveltségnek örvendett 
az immár veszélytelenné vált napkelet, és ahol Andreas Schlüter udvari szobrász ja 
vában dolgozott azon a huszonkét eltorzult arcú fejen, amelyek haldokló török har
cosokat kellett, hogy ábrázoljanak, és amelyekből néhány még ma is látható a berlini 
Fegyvertár, magyarul Cajtház udvarán; Kártigám bizonyára szívbemarkoló és léleg
zetelállító részleteket mesélt volna a brandenburgiak szerepléséről a Buda elestét kö
vető napokban, úgyhogy a kiváló szobrász még elrettentőbbre tudta volna formálni a 
kocsikerék nagyságú arcokat, mint amilyenné formálta őket, ha Kártigám eljutott vol
na Brandenburg tartományba; csakhogy nem jutott el, mert Weiler ezredes fertőzött 
vizet ivott a Dunából, és meghalt.

Isten megpróbálta az örömöt és a fájdalmat összeolvasztani egy egésszé, de mert 
ez nem sikerült (ha egyáltalán elgondolható, hogy Istennek nem sikerül valami), ezért 
fogta és a farkuknál fogva összekötötte őket. Elbeszélésünk az összekötött farkaktól 
halad az egyik vagy másik fej felé, majd visszafordul, és így tovább. Kártigám, szép 
török kisasszonyról, akit Johann Dietz megtanított az ostáblára, sőt a perzsa király-ve
zér játékra is, akit azonban, egyéb értéktelen foglyokkal együtt, fejenként egy forint 
húsz dénáron vásárolt meg Pfeffershoven generális, Buda frissen kinevezett parancs
noka (tőle viszont nem sokkal később gróf Schallenbergnek, a haditanács elnökének
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tulajdonába ment át, akivel pedig találkozunk még): Kártigámról úgy teszünk, mintha 
elfeledkeznénk.

Ha odavezetnénk a helyszínre az olvasót, egy pillanatra kénytelenek volnánk elen
gedni a kezét, hogy a szemünkhöz kaphassunk: por ment a szemünkbe. Alig látunk. 
Annyit látunk 1686-ból, hogy valaki a víz fölé hajol: talán Dietz, aki még mindig mo- 
sakszik, vagy Weiler, akinek ég a gyomra, és aki hűsítő gyanánt nyeli a halál zavaros 
vizét. Magunk is a víz fölé hajolunk, hogy szembenézzünk a tükörképpel (vagy akár, 
hogy kimossuk a szemünket), s akkor látnánk, hogy ez nem a Duna vize.

Nem bizony.
Ezek a szőke Tisza habjai, miknek megengednénk (híven romantikus hajlandósá

gainkhoz), hogy egy helyütt vörösre színeződjenek. Veterani egységei, köztük a Bar- 
kóczy-ezred (és az annak fontos kiegészítő részét képező Szatmár vármegyei lovasság) 
egy hónappal Buda elfoglalása után, 1686. október elején érkezett Szeged alá. Az első 
hét az ostromművek kiépítésével telt el, s időveszteséget okozott az aknászok ügyet
lensége is. Három aknát hatástalanítottak a védők; a negyediket sikerült ugyan fel
robbantani, csakhogy ez nem a várfalat, hanem az ostromsáncot rongálta meg, sokakat 
megölve, még többet megsebesítve a mieink közül, s főleg leírhatatlan zűrzavart keltve 
táborunkban. Ha ekkor érkezik felmentő sereg Szeged alá, vagy akár ebben a pilla
natban egyszerre indítanak kitörést a barbárok az erődítményből és az akkor még ke
zükön lévő alsóvárosból, úgy az ostrom szégyenletes kudarccal végződhetett volna; 
épp elég bizonytalanságot okozott az is, hogy az ostrom parancsnokát, a tévesen szá
mított robbantás helyszínére siető Lavergne tábornokot az erődítményből puskával 
meglőtték. Igaz, hogy a sérülés nem látszik súlyosnak, de már másnap élet és halál 
közt lebegett; és Szulejmán nagyvezír csak azután szánta rá magát a felmentő sereg 
útba indítására Péterváradról, hogy hírt kapott Lavergne tábornok haláláról, ezt kö
vetően már csak arra várt (s addig a Lavergne helyébe lépő Wallis ezredes helyreállí
totta az ostromsáncot, Strozzi gróf katonái pedig elfoglalták az alsóvárost), hogy a ha
lálhírt újabb kémjelentések is megerősítsék.

Ma van 1686. október 15. Kora délutánra jár az idő; a nap, ha nyugat felé fordu
lunk, háttal a Tiszának, még éppen a fák sárguló koronája fölött lebeg. Veterani tá
bornokot Wallis ezredes tegnapelőtt indította Zentára, hogy itt próbálja feltartóztatni 
a Pétervárad felől közeledő barbár sereget, amelynek török és tatár előosztagai, meg
bízható hírek szerint, már el is foglalták a falut. Ezeket az előosztagokat Veterani re
gimentjei még reggel visszakergették a faluba, innét azonban nem szorították ki őket, 
mert a másik irányból várható volt a barbárok derékhadának érkezése. Mire mindezt 
elmagyarázzuk, a száradó lombok fölött egyszerre csak elhomályosul a nap, s megért
jük azt is, miért van annyira tele a szemünk porral, hogy alig látjuk azt, ami a következő 
percekben történni fog.

Nem látjuk Szulejmán nagyvezírt, aki pedig ott száguld a porfelhőben, tizenötezer 
főnyi lovasság élén; nem látjuk Veteranit, aki a kiszáradt mederbe húzódó regimentek 
balszárnyán áll, ahonnét jól áttekinthetné az egész terepet, ha azt nem burkolná be a 
porfelhő; s nem látjuk a Barkóczy-ezredet, sem a kiegészítésül hozzárendelt várme
gyei bandériumot, amely legalább annyira vakmerően, mint amennyire a kapott pa
rancshoz híven, szemberohan a sokszoros túlerővel, s közvetlen közelről ki-ki elsütve 
pisztolyát, sikerül megtorpantaniuk az ellenséget, anélkül, hogy a törökök -  szintén 
a porfelhő miatt -  pontosan fel tudnák mérni, kivel van dolguk.

Csakis ezzel magyarázható, hogy az egész török sereg hátrálni kezd, majd oldalra
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kanyarodik, és elvonul százötven vagy kétszáz lépésnyire a Veterani által kiszemelt 
mélyedés előtt. Mire Veterani, egy-egy svadront rendelve a jobb- és a balszárny fede
zésére, a lauremburgi és a badeni ezreddel oldalba támadja az ellenséget; ezt azonban 
sajnos nem látjuk. Számit rá, hogy az ellenséges tüzérség most fog működésbe lépni; 
csak mi nem láthatjuk a Szulejmán által hozott ágyúkat, szám szerint húszat, amelye
ket a lassan visszahúzódó, majd hirtelen kétfelé húzódó lovashad mögött állítanak fel 
a török tüzérek, köztük a híres Genovai Husszein aga, aki nemrég tisztázta magát ama 
gyanú alól, hogy újdonsült renegát lévén, üres bombákat lődöz a gyaurokra. Szulej- 
mán húsz ágyúját egyszer, ha sikerül elsütni (ezt is csak halljuk); mire meglátjuk az 
ágyúkat, már zsákmányul vannak ejtve, Genovai Husszeinnel és több száz fogolytár
sával, továbbá zászlókkal és paripákkal együtt. De nemcsak a porfelhő miatt nehéz 
róla számot adnunk, milyennek látjuk a zentai csatát, hanem azért is, mert mást-mást 
észlelünk belőle jobb és bal szemünkkel.

Jobb szemünkkel azt látjuk, hogy: a zentai győzelem kivívásában egyik fő tényező 
a Barkóczy-ezred vitézsége volt, és hogy: a Barkóczy-ezredben is legvitézebb volt a 
Szatmár vármegyei bandérium kapitánya, Károlyi István. Vakmerő elszántsággal ro
han az ellenség tömegébe. Minden oldalról körülfogják, ő azonban keresztülvágja ma
gát rajtuk; sötét pej lován visszavágtat a magyarok közé, de nem tudja türtőztetni ma
gát: újabb rohamra indul.

Bal szemünkkel viszont azt látjuk, hogy: a szegedi hadművelet Buda visszafoglalá
sának egyik fontos mellékeseménye, s ennek egy nem lényegtelen kiegészítő mozza
nata a zentai csata. Veterani hadteste az ostromló had létszámhiányának pótlása végett 
rendeltetik Szeged alá; e pótlás pótlása a Barkóczy-ezred, és a Szatmár vármegyei ban
dérium a pótlás pótlásának pótlására szolgál. Károlyi István halált megvető bátorság
gal harcol a csatamezőnek a falu felé eső részén, miközben a küzdelmet a túlsó szélen 
döntik el a badeni és a lauremburgi zászlóaljak. Most szólalnak meg az ágyúk, félel
metes bömböléssel, amely főleg akkor félelmetes, ha nem tudjuk, hogy többször már 
nem tudja elsütni őket Genovai Husszein aga, aki a birtokában levő gyutacsokkal iga
zolni tudja majd, hogy mindvégig üres bombákat lőtt ki a keresztényekre, s erre való 
tekintettel hadmérnök-alezredesként szolgál tovább a császári seregben, Pietro Gua- 
dagni néven. Puskaropogás hallatszik a kiszáradt meder felől; a túlszélen kavarodás 
támad, amelynek oka egyelőre nem tudható. Károlyi István most indul újabb roham
ra, pontosabban (legalábbis így látjuk bal szemünkkel) a szatmári lovasok élén a 
visszahúzódó, majd futásnak eredő törökök egyik csoportját kergeti.

Csakhogy a falu házai közül, amelyek időközben kigyulladtak, ebben a pillanatban 
törnek elő az eddig ott rejtőzködő törökök és tatárok (vagy azért, hogy belevessék ma
gukat a küzdelembe, vagy hogy majd együtt meneküljenek Szulejmán percek múlva 
rendetlenül szaladni kezdő főseregével); és Károlyi Istvánt, aki sarkantyúba kapta lo
vát, s így nyolcvan- vagy százlépésnyire megelőzte a többi szatmáriakat, a megperzselt 
ruhájú barbárok váratlanul bekerítik, és minden oldalról nekirontanak.

Ha Károlyi Istvánról szólna ez a történet, úgy már az előző fejezetben színre kellett 
volna léptetnünk rokonát és gyermekkori jó barátját, Sennyei Istvánt, akivel együtt 
nevelkedett Kassán a jezsuita rendházban, Kassa kuruc megszállása után pedig Sá
rospatakon, Báthory Zsófiánál; mindenki csak úgy emlegette őket, hogy: a jobb Istók 
meg a bal Istók. A jobb Istók három évvel fiatalabb volt, mégis mindig ő járt elöl, és 
ő mondta meg, mibe fogjanak; a bal Istók pedig híven követte őt, legfeljebb csak óva
tosságból ajánlott egy-egy kisebb módosítást. Például hogy: jó, jó, menjenek el éjjel a
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temetőbe, de ne a közepén bújjanak el, hanem a szélén, az ároknál, ahol a gonosztevők 
vannak elkaparva; az tulajdonképpen még félelmetesebb is. Vagy hogy: jó, jó, kérjük 
el a Rozsnyóról érkező mesterlegények ruháját, és menjünk el a vargák mulatságára, 
de a magunkét addig se adjuk nekik oda, így annál jobban fogunk mulatni. Elmon
danánk, hogy a bal Istók, noha őszintén tisztelte s magánál többre becsülte a másikat, 
ez őszinte érzés ellen időnként mégiscsak fellázadt; az ilyen csendes lázadásokat pedig 
hirtelen összezördülések, kínos emlékűek követték; ezek azonban mindannyiszor öle
léssel végződtek, s így mindig helyreállt a béke és a barátság, valamint egyik részről a 
nagyrabecsülés, amely annál forróbb szeretettel találkozott a másik részről.

így történt akkor is (pedig ez egyszer nem sok hiányzott, hogy halálos ellenségekké 
váljanak), amikor ugyanannak a leánynak, Jósika Juditnak kezdtek udvarolni, aki 
nemcsak híresen szép volt, és jó emlékezetű családból származott, hanem az akkori 
viszonyokhoz mérten vagyonosnak is számított: apja, Jósika Mihály (akiről azt mon
dogatták, hogy: a „jóféle Jósikák” közül való, így akarva őt megkülönböztetni a többi 
Jósikától) Kővár vidékén és Belső-Szolnok vármegyében adott volna jószágokat vele 
hozományul; továbbá lettek volna birtokai Bihar vármegyében, Székelyhídon és Dió
szegen is, ez a terület azonban török fennhatóság alatt állt, és úgy lehetett hinni, hogy 
a hódoltság még évszázadokig fennmarad; a Jósika leány tehát végül is mégsem volt 
annyira vagyonos, mint előszörre gondolni lehetett. Vagy ezért, vagy más miatt (pél
dául mert Jósika Judit hamarosan férjhez ment Koncz Boldizsárhoz, akitől hat hó
nappal az esküvő után leánygyermeke született): a jobb Istók meg a bal Istók ezúttal 
is eltemette a nagy haragot. Azt mondták: ha már kivontam kardomat, inkább ontom 
a pogánynak vérét, mintsem édes atyámfiáét.

így történt, hogy a Szatmár vármegyei bandériumnak, amelyet Barkóczy Ferenc 
még a harcok előtt jónak látott két részre osztani, két kapitánya volt, Károlyi István 
és Sennyei István. Együtt vettek részt Buda ostromában, és 1686. október 15-én mind
ketten ott voltak a zentai csatamezőn. S ha a mi szemünket elhomályosítja is a porfelhő, 
Sennyei szerencsére hozzászokott az ilyesmihez, neki szeme sem rebbent. Ezzel a két 
szemével látta, hogy Károlyi Istvánt körülveszi az ellenség, és hogy: tusa közben egy 
szpáhi dzsidát emel rá, és hogy: Károlyi István „Jaj nekem, odavagyok!”, így kiáltva 
lezuhan a lováról; és akkor látva, hogy hiábavaló minden reménység, otthagytam sze
gény jó Károlyi Istvánt, és dolgaimhoz láttam akkori állapotom és hivatalom szerint. 
Akkor tovább is űzvén az ellenséget, éppen utolja felé a harcnak, magam is a pogányok 
közé elegyedvén, csaknem olyanformán jártam, mint szegény jó Károlyi István: noha 
Isten megtartott, de nehéz sebbe estem, úgyhogy szegény jó Sennyei István lázas ön
kívületben hánykolódott egy álló héten át. Hiába kérdezték, mi történt rokonával és 
kapitánytársával, mit látott és mit gondol: meghalt-e, vagy talán él még, ha fogságba 
esett is?, szegény jó Sennyei István meg sem hallotta a kérdéseket, különben is Károlyi 
István zuhanását oly közelről néztem és láttam, hogy lehetetlen volt szememnek meg
csalatkoznia; mert alkalmas ideig hadat vágtam a pogányok közé segítségére, csak reá 
lévén egyedül gondom akkor, és noha azt nem láttam, hogy meghalt volna, de lehe
tetlennek ítélem gyógyulását azon dzsidaszúrásból.

így adtuk volna elő azt, amit nem láttunk, ha a tizenkilencedik században írtuk 
volna ezt a történetet. De mivel történetünk a huszadik század legutolsó éveiben találta 
meg elbeszélőjét, nekünk már csak annyi feladat jutott, hogy röviden szót ejtsünk a 
zentai csatát követő napokról és néhány olyan körülményről, amelyre vissza kell majd 
utalnunk a későbbiek során.
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Ung vármegye főispánja, egyszersmind Felső-Magyarország akkori főhadbiztosa, 
Barkóczy Ferenc úgyszólván fiaként szerette Károlyi Istvánt, nemcsak ennek vitézsége 
és élénk, nyílt kedélye miatt, és nemcsak azért, mert az apját, Károlyi Lászlót jó ba
rátjának tekinthette (négy évvel ezelőtt együtt voltak kénytelenek behódolni Thököly- 
nek, és együtt tértek vissza, mindketten szíves örömest, a király hűségére), hanem 
azért is, mert az volt a megmásíthatatlan szándéka Károlyi Lászlónak (aki gondolhatott 
volna csak önmagára, midőn audienciára bocsáttatott őfelsége színe elé, ő azonban 
igazolta Barkóczy Ferenc szereplését is Thököly uralma idején, s így a feledésjótékony 
fátyla borult arra a látogatásra, amelyet Barkóczy három évvel ezelőtt, 1683 nyarán, 
Thököly kíséretében tett a nagyvezírnél Eszéken, és amelynek során a magyar ven
dégek rábeszélték az akkori nagyvezírt, a később emiatt megfojtott Kara Musztafát 
Bécs ostromának azonnali megindítására), hogy idősebbik fiát két év múlva Barkóczy 
Ferenc unokahúgával, a most még csak tizenöt esztendős Krisztinával házasítja össze.

így már igazán érthető, hogy Barkóczy szerette Károlyi Istvánt (ahogyan szeretni 
fogja Károlyi László utolsó fiát, a gyakran betegeskedő, fejletlennek és gyámoltalan
nak látszó Sándort is, aki majd két év múlva, 1688-ban mintegy a bátyja helyett veszi 
feleségül Barkóczy Krisztinát), és nem egyszerűen csak szerette, hanem jobban sze
rette, mint a másik Istvánt, Sennyeit. (Valami régi peres ügye is volt a Sennyei család
dal.) Ha ő választhatta volna meg, hogy a két István közül melyik hulljon el a csata
mezőn, és melyik éljen tovább, úgy minden bizonnyal Istvánt, mármint Károlyit ré
szesítette volna a túlélés jótéteményében; persze csak azért, mert kipróbált hűségű, 
régi katona lévén, a hősi halált majdnem annyira becsülte, hacsak nem többre, mint 
az életet. De hát nem az ő kezében volt a döntés, melyik csillag hulljon le, s melyik 
ragyogjon vagy hunyorogjon tovább.

így legalább, ha mást nem, szeretett volna bizonyosságot szerezni Károlyi István 
sorsáról, akit az ő kedves öccse, Barkóczy György már a vejének tekintett. (Pedig az 
eljegyzés még csak az őszi hadakozások utánra volt kitűzve, s a menyegzőt, mint már 
volt róla szó, két esztendő múlva tartották volna meg, ha lett volna kivel. Másfelől vi
szont az is igaz, hogy Barkóczy Krisztina, az akkori háborús idők szokása szerint, még 
a hadjárat előtt elküdte gyűrűjét majdani vőlegényének, akit szemtől szembe sohasem 
látott. Ezt a liliomos gyűrűt Károlyi István mindvégig a kisujján hordta, mert a nevet- 
len ujjára nem fért volna fel; ellentétben öccsével, Sándorral, akinek jóval kisebb volt 
a keze, s aki majd a nevetlen ujjára húzza, mint rövidesen látni fogjuk, ugyanezt a 
gyűrűt. Károlyi István szívesen mutogatta bajtársainak a liliomos gyűrűt, amelyet az 
ismeretlen kislánytól kapott, aki majd az övé lesz, mire nagylány lesz; büszke volt rá, 
sűrűn emlegette leveleiben. Kár, hogy azok a levelek nincsenek már meg.)

Barkóczy tehát, hogy Károlyi István sorsáról bizonyosságot szerezzen, a szegedi al
sóvárosból, ahol valami halaszthatatlan dolga volt, elküldte Bónis Imrét a kegyesren
diekhez, akik a felsővárosban igyekeztek a sebesültekről gondoskodni, hogy kérdezze 
ki Sennyeit, mit látott a csata utolsó perceiben. Legszívesebben ő maga ment volna, 
de nem tehette, mert ott kellett lennie az alsóvárosban a hadizsákmány elosztásánál. 
Csak így tudta elejét venni az ilyenkor gyakran előforduló kilengéseknek, és minél 
hamarabb túl akart esni az őt megillető rész elkülönítésén.

Az igazat megvallva, Bónis Imre sem szívesen távozott a zsákmányosztás helyszíné
ről. Ráadásul nem is járt eredménnyel, mivel Sennyei eszméletlenül feküdt, és félre
beszélt; még nem dőlt el, hogy le kell-e vágni a lábát vagy sem. (Megnyugtatjuk az 
olvasót: emiatt ne aggódjék. Látjuk még táncolni Sennyeit, méghozzá lagziban.) Azt
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mondta, de csak a sebláz miatt beszélhetett ilyen összefüggéstelen és valószínűtlen dol
gokat, hogy: miután Károlyi István „Jaj nekem, odavagyok!”, így kiáltott, és lezuhant 
a Kerecsenről (így hívták a lovát, sötét pej paripa volt), ezután két keresztény katona 
vette őt ápolás alá, őket kell megkérdezni. Azok a rác hajdúk lehettek, akik Óbecséről 
szöktek át Veteranihoz; Nyebojszának hívják az egyiket, ami azért eléggé fUrcsa név. 
Mert ha egy bástyát vagy egy tornyot neveznek így, az még csak rendben van. De mit 
kezdjen ezzel a névvel egy martalóc, akitől éppen hogy félni kellene? így tehát abban 
sincs semmi meglepő, hogy Bónis Imre nem sokáig időzött az ispotályban, hanem 
futott vissza az alsóvárosba, hátha kiveheti még a részét a zsákmány maradékából. Ha
nem addigra már megkezdődött a kótyavetye. Akkor már pénzért árusították az ilyen
kor kapható dolgokat, fűt-fát boldog-boldogtalannak. Volt is nagy tülekedés.

Ott volt például az a két rác hajdú, akit Bónis Imre keresett; illetve nem is kereste 
őket, hanem beléjük botlott. Ok lehettek azok, akik ápolás alá vették szegény jó Károlyi 
Istvánt, és az egyiknél, akit azonban nem úgy hívtak, hogy Nyebojsza, hanem egysze
rűen csak J ovica, valóban ott volt a liliomos gyűrű; szaporán kínálgatta az arraj ár óknak.

A másik sem volt Nyebojsza, hanem csupán a sógora volt annak a híres-nevezetes 
szegedi halásznak, Milutinnak, aki állítólag kihalászta a Tiszából a város pecsétjét, 
amelyet Kopacz bíró vetett volt a vízbe még a mohácsi vész idején, s amelyet aztán a 
törökök égen-földön hiába kerestek. De aztán ő is hiába halászta ki a város pecsétjét 
(már ha tényleg kihalászta): őt magát, szegény jó Milutint vízbe dobták, mert egy el
szakadt háló miatt „műveltette az Istent”; márpedig Isten nemcsak azt bünteti meg, 
aki halászat közben, kétölnyi vízi mélység fölött káromkodik, hanem azt is, aki hall
gatja. így tehát Milutinnak hatalmasat kellett csobbannia. Pedig volt egy másik neve
zetessége is: állítólag ő vette rá a szegedi leányokat és asszonyokat, hogy végre számol
janak le Hóbiárt vagy Hóbanjárt pasával. Ez a név, rögtön hozzátesszük, nem a téli 
havazásra utal, hanem arra a hóra, amely az említett leányokon és asszonyokon szo
kott rajta lenni: Hóbiárt vagy Hóbanjárt pasa fiatal korában hajóskapitány volt a Dar
danellákon, és, mint mondogatta Szegeden, ahová az utolsó években került, „bátor 
hajós átvitorlázik a Vörös-tengeren is”. Nem csoda, hogy a szegedi menyecskék a pa
pucsuk sarkával verték agyon; ebből aztán sejteni lehetett már, hogy hamarosan vége 
szakad a török világnak.

Ilyen kiváló ember sógorának keze közt lehetett viszontlátni Károlyi István kardját 
és darutollas fövegét. Sőt egy kicsit hátrább a Kerecsent is meg lehetett pillantani, őt 
egy harmadik hajdú árulta, méghozzá harsányan és potom pénzért, mert lovakból 
nagy volt a választék. Csak szegény jó Károlyi István nem volt sehol; a rác hajdúk, 
Jovica és a két másik, váltig állították, és készek lettek volna meg is esküdni rá, hogy 
a színét sem látták. (Vigyázni kell a hajdúkra, mert Erdélyben és a Tiszántúlon nem 
érvényes az esküjük. Ok maguk azt mondják, hogy: csöppet sem félünk az Istentől, 
mert őt a Tisza túlsó -  vagyis a mi nézőpontunkból innenső -  partján hagytuk. Csak
hogy Szeged még a Tisza innenső -  az ő nézőpontjukból túlsó -  partján fekszik, tehát 
kénytelenek vagyunk hinni a hajdúknak: ha egyszer a színét sem látták, akkor nem 
látták. Az is igaz viszont, hogy végül megesküdni nem esküdtek meg rá.)

Barkóczy Ferenc nem tehetett mást: miután a liliomos gyűrűt mintegy fél óra le
forgása alatt lealkudta egy forint húsz dénárra, s így magához váltván, elküldte Nagy
károlyba Károlyi Lászlónak, ezután a kegyesrendiek perjelét, páter Makai Gyárfást 
kérte meg, hogy: odahagytuk szegény jó Károlyi Istvánt, általverte a török a dzsidával, 
hanem, édes páterem, kegyelmed az Isten szerelméért a holttestek között kerestesse
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őt fel! °n  aztán, annak okáért, ugyanis hiába kérdém Barkóczy uramtól, hogy köze
lebbről hol történt a siratni való kázus, annak már ő sem volt megmondhatója: tehát 
küldöttem a harc helyére olyan két rác hajdút, kik mondották, hogy a harc előtti na
pokban szemtől szemben látták Károlyi István uramat ő nagyságát, beszéltek is vele, 
testét meg tudnák ismerni a többi test között. Történt pedig, hogy küldöttem őket 
negyed- vagy ötödnappal a harc után.

Visszajövén a rác hajdúk, referálták, hogy már igen büdös a test, kutyák és madarak 
is fölöttébb megszaggatták; fosztó-nyúzó tolvaj népek is úgy elcsúfíták, hogy tulajdon 
édesanyja sem ismerne reá. Azért hát nem lehet már elhozni. Kire nézve mondám az 
ott körül álló jó magyar emberek előtt: édes atyámfiai, ha kimentek a harchelyre, 
ugyan temessétek már el. Aminthogy visszajövén szegény jó magyar emberek, mond
ták nekem, hogy: a harc utolján a pusztán hagyott falu kigyulladt, s körös-körül az 
egész cserjés, csalitos rész, holmi aszú gizgazzal együtt, mind egy szálig leégett, s a 
meggyulladt mezőn heverő testek ismerhetetlenné sültek össze mind.

Minekutána kértem alázatosan Strozzi uramat ő nagyságát, s ő annuálta kegyelme
sen instanciámat, hogy mennének török rabok, vasas németektől őriztetvén, a harc
helyre, s temetnének el minden keresztény holttestet, személyválogatás nélkül. Visz- 
szajövének a török rabok azonban dolguk végezetlen, s adták tudnom, hogy ők csak 
török testet láttak a harchelyen; keresztény ember testét, hát még magyar részről, 
egyet sem láttak a pogány testek között. Ezek így lévén, felhagytam a hiában való hány- 
torgatással, szentmisét is mondattam becsületes pátereimmel Károlyi István uram ő 
nagysága lelkéért.

A kardot és a föveget Szeged új főkapitánya, az akkor harmincegy éves Bercsényi 
Miklós vásárolta meg. Amikor aztán meghallotta, kinek a holmiját váltotta magához, 
neki is első dolga volt gondoskodni róla, hogy mind a kard, mind a föveg visszajusson 
Károlyi László kezébe. Végül egy derék embernek, Pappjános József hódmezővásár
helyi bírónak köszönhetően a sötét pej paripa, Kerecsen is hazakerült Nagykárolyba. 
Csak a ló gazdáját nem küldte vissza senki.

Az apa, Károlyi László most már kétszeresen is elmondhatta magáról, hogy legidő
sebb élő fia az igaz ügyért, vagyis az uralkodóért és a hazáért áldozta életét; erre min
den fájdalom és gyász mellett is büszke volt. Hanem aztán egy addig titkon lappangó 
betegség támadta meg, és az ötvenes éveiben járó, életerős férfi néhány hét alatt meg
tört aggastyánná változott. Már alig volt ereje a legfontosabb intézkedések megtéte
léhez: hogy utolsó fiát, Sándort a főispáni méltóságban is utódjává tegye, valamint 
(hogy legyen, aki majd árvaságában gondját viselje) összeházasítsa Barkóczy Kriszti
nával; hogy elveszett fiáért, Istvánért kárpótlásul néhány olyan birtokra támasszon 
igényt (és ezt az igényt éppoly ügyesen, amilyen szívós akarattal érvényesítse), amelyek 
hazaárulóktól koboztattak el, s végül, hogy a Szatmár vármegyére kivetendő katonai 
terheket az elviselhető mértékre szoríttassa vissza; s miután ezeket a bonyolult ügyeket 
a tőle telhető módon, úgy-ahogy elrendezte, keze íráshoz erőtlen lévén tollba mondta 
végrendeletét, lehunyta szemét, és meghalt.

Ez a végrendelet szép példája az apai szeretetnek; mármint annak a szeretetnek, 
amelyet a fia iránt érezhet egy apa, merthogy leányaival szemben Károlyi László kissé 
szűkmarkúnak mutatkozott. Nem szívtelenségből járt el így, hanem a családi vagyon 
szétaprózódását akarta elkerülni. Egyik leányára, aki gyermekfővel bevonult a pozso
nyi zárdába, és vajmi keveset tudott a világ dolgairól, mindössze néhány apróbb em
léktárgyat hagyott, mivelhogy apáca leányomat kielégítettem tizenkét száz rénes fo
rintokkal, beadandó ceremóniaköltségeken kívül, és így annak már Sándor fiam sem
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mivel sem tartozik, de az Isten őneki többet adván, esztendőnként, míg csak él, valami 
kevés költséggel segélje, húsz-huszonöt forinttal vagy akár kevesebbel is. A másik le
ánytól, Krisztinától, akit egyébként Évának volt szokás hívni, amióta Barkóczy Krisz
tina hozzáment Károlyi Sándorhoz, és elfoglalta méltó helyét a nagykárolyi kastély
ban, pénzben kellett volna megváltani a leányágon öröklődő jószágokat, amelyeket 
az apa, saját szerzeményeivel és a fiúágon öröklődő ősi birtokkal együtt mindenestül 
Sándor fiára hagyott; ezt a pénzt azonban csakis akkor kellett Krisztina, illetve most 
már Éva számára kifizetni, ha férjhez megy. Legalábbis a végrendelet így intézkedett.

Eléggé furcsa megfogalmazás volt ez. Krisztina ugyanis, akit akkor még nem hívtak 
Évának, már öccse kisgyermekkorában férjhez ment; igaz, nem sokkal később meg is 
halt a férje, Perényi János, pedig a szatmári főispán jókora summa váltságdíjat fizetett 
érte. Ezt a váltságdíjat aztán a hozományból kellett levonni, vagyis kellett volna, ha 
nem lett volna jóval nagyobb összeg, mint a hozomány után járó készpénz. A végren
deletnek ezt a fordulatát józan és jóhiszemű ember csakis úgy értelmezhette: ha még 
egyszer férjhez megy. De hát nincs az a tiszta beszéd, amelyet ne lehetne haszonlesésből 
kiforgatni.

Erre a leányára Károlyi László hagyott még nagyobb mennyiségű, szőlőkötözéshez 
való háncsot; egy gazos rétet közel a szatmári akasztófához; egy pusztán hagyott falut, 
kihez is egy jobbágy tartozik, de az elbujdosott; a Szamos-parton egy malmot, melyet 
kevés költséggel újjá lehet építeni, s melyhez a túlsó part is tartozandó lesz, amint a 
víz apródonként ide általmossa (az ilyen átmosott földdarabot hívják szegnek: néme
lyik szeg akkorára nőtt az emberöltők során, hogy egész falut lehetett építeni rá); va
lamint végül azt a 2600 forintot, összes kamataival együtt, amelyet mind a mai napig 
nem sikerült behajtani Sennyei Gáspártól, de még sikerülhet.

Pedig amúgy az apa nem volt sem hálátlan, sem figyelmetlen. Végrendeletében 
minden szolgájáról megemlékezett, sőt egykori gazdasszonyára, Csombornéra, ki 
mindig hű és jó  volt hozzám, és noha most már élemedett asszony, fiatal korában, 
sokszori betegeskedéseimben hosszú éjszakákat virrasztott át mellettem, ráhagyta a 
császlai részbirtok felét. Mi több, Csomborné fiának taníttatására, hogy papot nevel
jenek belőle Kassán, külön is hagyott pénzt. (Ki tudja már, mi lett aztán azzal a pénzzel. 
Hogy nem papot neveltek belőle, az egészen biztos.)

Még hosszan beszélhetnénk a végrendelet furcsaságairól; ám legyen elég annyit 
mondanunk, hogy teltek-múltak az évek. Nem éppen háborítatlanul, még kevésbé 
megelégedetten vagy boldogan (hiszen a tömérdek véráldozat nem hozta meg sem a 
rendet, sem a szabadságot, sem a hatalmak és a szívek megbékülését), de valahogyan 
csak el lehetett tölteni az időt a bölcsőtől a koporsóig vagy a kutyák és a varjak gyom
ráig; még ha a magyarok, az úri rendek és a szegények egyaránt, az idő tájt úgy látták 
is, hogy sérelmeik az égre kiáltanak, és hogy: ezt az életet így már nem lehet elviselni. 
A dolog úgy áll, hogy aki csak élt, egytől egyig mind elviselte.

Károlyi Sándor gazdálkodott, és gyermeket próbált nemzeni. Igyekezett híven kép
viselni az uralkodót a vármegye előtt és eredményesen képviselni a vármegyét a po
zsonyi diétán. Vigyázgatott az egészségére, kedvében járt a feleségének. Vadászott is, 
de ritkán, és többnyire csak egyedül. Minden évben, hacsak nem volt beteg, vízkereszt 
után felkerekedett, és elutazott a czenstochowai búcsúba, amelyet január végén, Pál 
fordulása napján volt szokás tartani. Tíz év alatt eltöltötte fiatalságát; becsületes, de 
hasznos férfikornak nézett elébe. Bátyjára, Károlyi Istvánra mind ritkábban gondolt; 
már nem is igen emlékezett rá.
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Aztán a tizenegyedik évben értesítést kapott, hogy: halottnak hitt bátyja életben 
van, hogy: egy angol kereskedő váltotta ki őt Szmirnából, ahová a gályapadról került, 
és hogy: maga Kollonich bíboros, a Károlyi család hatalmas jóakarója terjesztette ki 
pártfogását a sokat tűrt férfira, tehát Károlyi Sándor siessen Bécsbe, hogy édestestvé
rét minél hamarabb láthassa szemtől szembe.

Nagy öröm járt ezzel a hírrel; csakhogy az örömöt annál sokkal tovább tartó, súlyos 
bonyodalmak is követték. Ezek egy részét a figyelmes olvasó már az eddig elmondot
takból is ki tudja következtetni; más bonyodalmakat röviden és egyszerűen jelezhet
nénk előre.

Am az a fejezet, amelynek utolsó mondatát most írjuk le, és amely megíratlan fe
jezetnek indult, a végén is megíratlan kell, hogy maradjon.

Térey János

A BENNÜNK ÉLŐ MEDVE

Jobb helyem az életben már holtbiztos, hogy nem lehet. 
A legendás Medve-kocsma, Drezda, Weber utca 27. 
Boltívei fölött a cégér: tátott szájú mackó.
Kinyújtott mancsai a láthatatlan málnásban kutatnak. 
Jobbomon a lánnyal, föltekintünk a Medvére távozóban. 
Akárhányszor telihold van, pártfogónkat nézegetjük.
Az első boldogság valószínűtlen, makacs hullámai.
Itt áll a hajadon, élvezték mások is előttem.
Lány létére nem illeti meg a tiszta fehér.
A Medve-kocsmába egyikünk sem szűzen érkezett. 
Mindennek elmondtam azokat a nevenincsen iskolákat, 
ahonnét a tudás való. Pedig ha valahol, 
akkor a vérben van a tudás, s a tudásról 
a Medve ad hírt, ott, a boltívek fölött.
A Medvét az emberben fölébreszti a kivillanó hús. 
Fölébreszti az első korty tömény.
Nem állíthatod meg, hogyha nem tápláltad becsülettel. 
A járhatatlanban tör magának utat.
Félrehajtja a gallyakat, mert húst akar.
Bármibe is fog, kötelessége a kikerekítés.
Mindent szabad neki a bolondóra 
hevében, hiszen jót akar.

Velem feleselhetsz, de a Medvével aligha.
A Medve mondta ránk az áldást, 
összeforrasztva a százszor tört varázst,


