
N A P K E L E T 

V A S K E N Y É R E N . 
— Regény. — 

ELSŐ RÉSZ. 
I. 

Ahívek templomból kijövet félkörbe sorakoztak s halk beszélgetés 
közt várták a papot. Istentisztelet után a cinteremben áldást szok-
tak mondani egymásra: a pap a hívekre, a hívek a papra. 

Odabent a zsoltár fölszárnyalt még egyszer, aztán halkuló csap-
kodással belehullt a templom csöndjébe. 

Csép tiszteletes, fehérszakállú, derültarcú öreg, kilépett a templom-
ból. Mögötte csoszogóléptű, idősebb emberek, balján frissenserkedt 
bajuszú, sugár, barnaszög ifjú a nemes úrfiak viseletében. 

Megállottak a félkör nyitott szélén, a pap lassú méltósággal össze-
vonta palástját válla körül, meghordozta tekintetét a gyülekezeten. A fér-
fiak levették süvegüket, az asszonyok ajkukhoz emelték virágjaikat . . . 
az áldás igéi felcsendültek. 

Amen után a pap az ifjú vállára tette kezét s megvidult hangon szólt: 
— És most örvendezzünk teljes szívvel, kedves híveim, mert ime a mi 

testvérünk, Konc Miklós, megtért mi közénk, szülötte földjére. Kérjük Is-
ten segedelmét, hogy a tudományt, amit három esztendőn át külső or-
szágokban szerzett, fordíthassa nemzetének, szentegyházának s a mi 
kicsiny városunknak előmenetelére. Isten hozta! 

Magas szál, csontos ember vált ki a gyülekezetből: Kerekes István 
presbiter. 

— Köszönjük az elmondott szép szavakat, adjon Isten bőséges részt 
tiszteletes úrnak is a testi-lelki áldásokból. Miklós úrfit pedig szeretettel 
köszöntjük gyülekezetünkben, — felelt meg a papnak. 

Az ifjú szelid arcát elöntötte a vér. 
— Úrfinak nevez, István bátyám? Nem köszönt akkor kegyelmed igaz 

szeretettel! Miért nevez engemet úrfinak? 
— Nemes ember fiának úrfi a neve! — felelt a presbiter komoly arccal. 
— Nemes ember fia . . . igaz, de hát nem vagyok-e én a kigyelmetek 

tagja, vére? Megmondtam én azt már igen gyakran, hogy nem akarok én 
idehaza más lenni, mint a kigyelmetek édes atyafia. 

— Megmondtad, édes öcsém, megmondtad . . . de háromesztendei tá-
vollét nagyot fordíthat a fiatal ember gondolkozásán. 

— Bizonyára, István bátyám. Én is változtam . . . tudniillik most 
még jobban szeretem Torockó városát, mint szerettem valaha gyermekszív-
vel. Ez az én változásom . . . így értsenek engem! 

Kerekes István fölpillantott és derült tekintettel nyújtott kezet Konc 
Miklósnak. Megereszkedett húron szólt: 

Napkelet 7 
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— Akkor hát Isten hozott . . . hazajöttél'! 
A félkör megbomlott, férfiak, nők sereglettek Konc Miklóshoz, kezet 

fogtak vele, megsimogatták orcáját, ruháját, öcsémnek, bátyámnak, sógor-
kámnak szólították. 

A leányok aranyhímes pártájukban, islógos, csillogó köntösükben a 
csoport szélén ringtak-hajladoztak, mint bokréta a kalpag mellett. Konc 
Miklós kibontakozott a gyűrűből és a leányok nevető koszorúja felé for-
dult. Pillanatra megállt . . . arca elborult, mint a gyermeké, aki elől fel-
röppent a madár. 

Valaki nem volt a leányok között, valaki . . . akinek titokban szívé-
hez intézte az előbbi vallomást. Kényszeredett mosollyal köszöngetett az 
iruló-piruló hajadonoknak, majd visszatért a paphoz, aki nyájas búcsúz-
kodások után hazafelé indult. 

A gyülekezet a templom bástyakapuján kiözönlött a piacra. Élénk 
zsinatolás indult a nyárvégi verőfényen: Konc Miklósról folyt a szó. 

— Ez a mi emberünk, ez ide fog örökösödni, — jegyezte meg özvegy 
Gál Ferencné. 

— Mindjárt megmondom, Jula néni, — hunyorgott apró fekete szemé-
vel Cupor Péter. 

Miklós lehajtott fővel mendegélt Csép tiszteletes oldalán. A templom-
kastély szögletbástyájához értek, Miklós elbúcsúzott a paptól és jobbra 
fordult, a Tóbis András városbiró [háza felé. 

— Ezen vált meg a dolog! — kiáltott fel örvendezve Cupor Péter. — 
Most már magam is azt hiszem, hogy a mi emberünk . . . 

Az örvendezés eláradt a gyülekezeten. Vidám bólintgatások közt 
figyeltek Konc Miklós után. 

Azonban itt, a nagy hegyek árnyékában, csalóka a verőfény. Egy 
lebbenés a tél hideg leheletét röpíti le a havasok ormairól. 

Szentgyörgy felől hintó robogott elé, hatalmas, fekete alkotmány. 
A vidám zsinatolás egyszerre elnémult, némelyek megemelték kalapjukat, 
mások haragosan mordultak maguk elé, amint a hintó eldübörgött mel-
lettük. 

A hintóban Torockay Istvánné, Borbála nagyasszony ült. 
Hová megy, miért megy? 
A szemek innen is, onnan is Árus Pálnéra szegződtek: ő szokta tudni 

az uraságok dolgait. Fia, Istók, belső inas István úréknál, szemfüles fickó, 
minden szót felszedeget a palotán anyja vidítására. 

Pálné asszony gangosan tartotta föl fejét az érdeklődés kereszt-
tüzében. 

— Kolozsvárra megy, Mihály úrékhoz, — mondta bennfentes pillan-
tással. 

A bányászok meglepődve néztek össze. 
— Mihály úrékhoz? Kibékültek? 
— István úr még húzódozik, de felesége egy idő óta futton-fut a con-

siliariusék után. Sok hergés-morgás esik emiatt az úr s asszony között. 
— Társzekér is megy a hintó után! — fedezte fel valaki egy újabb 

fogát érkezését. 
— Ősz végéig marad a nagyasszony Kolozsvárt, — magyarázta 

Árusné. — Az újmódit akarja kitapasztalni . . . a német világot. 
Kesernyéshangú, öreg bányász szólalt meg: 
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— Bizonyosan kibékülnek — a mi bőrünkön! István úr is fölhagy a. 
kurucsággal. 

— Rajtunk telik: urak békéje — szolgák veszedelme! — morogta, 
szomszédja. 

A fogatok eltüntek a szűk völgyben. Dübörgésük egy-egy fordulónál 
föl-fölhangzott még, mint valami komor fenyegetés . . . 

II. 
Az öreg Konc Benedek ilyenkor, ősz kezdetén, pezsdült igazi mun-

kára. Éltes, törődött ember, de szíjas, mint északoldal fája. Reggelen-
kint frissen lovagolt fel a hegyre, a bányák szájához, belebujt az is-
tályokba, csákánnyal, pöröllyel vaskő után kopogtatott. Majd a verőknél 
termett — volt neki vagy tizenkettő — megnézte a duntatók vizét, zsili-
peket, kerekeket, fuvókat. Naponkint számba vette a rettenetes verejté-
kezés gyümölcsét: a koihók hevéből kikerült vaskenyeret. 

Miklós is követte atyját napi útján. A bányák és verők táján el-el-
maradozott apjától, jegyezgetett, rajzolgatott zsebbeli kis könyvében. 

Esténkint azonban elváltak útjaik. Amint kettesben megvacsoráztak 
(Miklós édesanyja régen elköltözött már), Miklós rendszerint vette kucs-
máját és elpárolgott hazulról. 

Egy este az öreg Konc zsémbes hangon szólt oda fiának: 
— Néha itthon maradhatnál fiam. Ideje volna már egyet-mást meg-

beszelnünk. 
A fiú elpirult, érezte, hogy az öreg méltán fakadt ki ellene. 
— Szívesen, apámuram. 
Kucsmáját helyére akasztotta, leült az asztalihoz, a gyertyavilág: 

mellé. 
Az öreg felszitotta a tüzet és ott maradt a bőrös székben a nagy 

cserepes kályha előtt. Nagyon jó pillantás esett onnan a fiú arcára. 
— Voltaképpen azt akarom megtudni, hogy mit tettél fel magadban 

a jövendőre nézve? — nézett keményen fiára. — Lassankint a kezed alá 
szeretném rendezni a vagyonomat. 

Miklóst meghatotta a súlyos beszéd. 
— Azt hiszem, a jövő felől nem kell különösképpen töprengenem, 

apámuram — szólt engedelmesen. — Folytatni fogom ott, ahol apámuram 
rám bízza. Néhány tervem mindenesetre van: hasznos újítások, amiket 
külső országokban jegyeztem fel. 

— Hm! Újítások? — rándult meg az öreg bizalmatlanul. 
— Egyben-másban meg kell változtatnunk bányáink használatát — 

ércesedett meg a Miklós hangja. — Most, az 1700-adik esztendőben is 
háton hordani ki a vaskövet a bányák mélyéből — micsoda emberkínzás! 
Ezt a baromi munkát külső országokban különféle csigákkal vagy párúton 
járó kis szekerekkel végzik. Rajzaim vannak ezekről, majd megmutogatom 
apámuramnak. A vékony kis patakunkkal is okosabban kell gazdálkod-
nunk. Németföldön a tavaszi vizet meggyüjtik s egész éven át van mivel 
hajtatniok a kerekeket. Változtatnunk kell gyártmányaink formáján is. 
Az odakint való népeknek kézhezállóbb szerszámaik vannak, kevesebb vas-
ból jobb ekéket, ásókat, kapákat készítenek. Ezekből is egy csomó képes-
mintát hoztam magammal. 

7* 
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Miklós megállott és várta apja helyeslését. Az öreg előre görbült és 
a földet nézte. 

— Nos aztán? — emelte szúrós szemét fiára. — Mind szép . . . mind 
szép, de mi lesz aztán? 

— Azt hiszem, hogy ezek az újítások nagyon meg fogják növelni por-
tékáink kelendőségét. A török világnak immár vége van, szabadabbak a 
világ útjai . . . nagyobb körben mozoghatunk. Talán megérjük végre, hogy 
egyéb zavarok is elmulnak s munkához láthat az ország népe. A mi szép 
feladatunk, hogy jó szerszámokat adjunk kezébe. 

Az öreg Konc kedvetlenül ejtette le ősz fejét. 
— Az a baj no . . . az a baj, hogy nincs benned ambició, — mondta 

korholó hangon. 
Miklós megütődve nézett apjára. 
— Soha se mondta ezt nekem apámuram! Mindig úgy tudtam, hogy 

meg van elégedve velem. 
— De most a válóúton! . . . 
— Mi az apámuram kívánsága? Tudja, hogy megfogadom szavát . . . 
Az öreg fölegyenesedett, arcán kisimultak a redők. 
— Tudom és ebbe vetem reménységemet. Az én kivánságom? Hát be-

széljük meg, — szólt és újra megbolygatta a kályhatüzét. 
— Tudod pályafutásomat, — szólt ünnepélyesen. — Én is úgy kez-

dettem az életet, mint ezek a többi bányászok: jobbágyi sorban, nehéz, 
robotos munkával. De mindig égett a szívem, hogy meneküljek a szolga-
ságtól! Édesanyádnak — Isten nyugosztalja — nem voltak ilyes vágyai, 
de hűséges dolgozó felem és gyüjtő társam volt. A bányáim, kohóim egyre 
szaporodtak, árusszekereim mind messzebbre bátorkodtak. Eljött az idő, 
hogy Moldovában, Havasalföldön, Lengyelországban az én ekéim, kapáim, 
ásóim, fejszéim voltak a legkelendőbb portékák. A vagyon gyült, hírem, 
nevem gyarapodott. De a szabadság! . . . A nemesi szabadság még hátra 
volt. Egyszer aztán ennek is megjött az ideje. Apafy fejedelem megbizott, 
hogy a fehérvári fegyvertárat: puskák, ágyúk, municiós szekerek vasalását 
szedjem rendbe. Belefeküdtem a munkába. Tudod a végét: címert, nemes-
séget kaptam... De mintha eleven szenet raktam volna fejemre! Nem 
tudtam élni az urasággal. Riadozva, félszegen forogtam az urak közöt t . . . 
Néhány jóakarómon kívül elkerültem őket. No majd a fiam! — számít-
gattam. — Az bele fog nőni az úriköntösbe. Diákságod idején a püspök-
nél fogadtam neked szállást.. . úrfiakkal pályáztattalak, külső országokba 
küldöttelek. S az eredmény? Az eredmény itt van: te is a torockói vas-
porban akarsz maradni. 

— Az a baj, hogy a munkán kapok? — csodálkozott Miklós. 
— Eh, dolgozni kell, nem láttam még torockóit, aki munka nélkül el 

tudott volna lenni. De úrnak lenni . . . nemes úrnak lenni! Aki kocsiján 
hordozza és házánál vendégli a püspököt meg a vármegye tisztjeit . . Úr 
nem akarsz lenni, fiam! El alkarod homályosítani a nemességet, ahelyett, 
hogy még fényesebbé tennéd . . . 

— Mit vétettem a nemesi becsület ellen? — kérdezte Miklós nagy 
felindulással. 

Minden gond, keserűség, ami lelkét nyomta, arcára sereglett az öreg 
Koncnak. 
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— Jobbágy leány után szaladgálsz . . . jobbágy leány után! Hol jár 
az eszed fiam, hol jár az eszed? 

A fiú halálosan elsápadt. 
— Tóbis Judith . . . Torockó szemefénye . . . 
— Torockó. . . Torockó! . . . Hát nem jobbágya-e Torockó a szent-

györgyi uraknak? Nem szolga-e itt mindenki rajtunk kívül? 
Sokáig 'hallgattak. Miklós az asztalra könyökölt s tenyerébe fogta 

égő homlokát. 
— Sajnálom, apámuram, de Tóbis Judithról nem tudok lemondani, — 

szólalt meg mély fájdalommal. 
Az öreg Koncnak szívébe vágtak fia szenvedő szavai. Engesztelő han-

gon válaszolt. 
— Tudod mit, édes fiam? Alkudjunk meg szép emberséggel! Készi 

vagy-e egy próbát tenni a kedvemért? 
— Kész vagyok . . . 
Konc Benedek megtorpant egy kissé. Legforróbb vágyát kell kimon-

dania. 
— Nemcsak arról van szó, hogy kit ne végy el feleségül, hanem sokkal 

inkább arról, hogy kit végy el . . . egy leányt ajánlok neked, Isten küldötte 
számodra. Nem ismered: azalatt került a környékre, amíg külföldön voltál. 
Torockay Mátyásné unokahuga: Csegezy Anikó. Csegezy Balázsnak, a 
híres székely hadnagynak az árvája. Ha azt megnyerhetnéd! Rokonság a 
földesurakkal, micsoda szerencse!... Mátyás úrék szívesen fognak látni, 
már sokat beszéltünk a dologról. Először ketten mennénk látogatóba — 
holnap, ha akarod . . . 

A fiú sápadozott és verejtékezett. 
— S ha a leány nem fog nekem tetszeni? 
— Többször el fogsz látogatni. Szüretre mész velük a Mezőségre. 
— S ha végül sem fog tetszeni? Akkor aztán Tóbis Judith . . . 
— Nem, fiam, nem megy olyan könnyen! — rázta meg fejét az öreg-

keményen. — Ha rövid idő alatt nem jön meg az eszed: hosszabb időt 
fogok adni. Két esztendőt, hallod-e! Ezt az időt pedig Szebenben fogod 
tölteni, a Sárossy János ítélőmester kancelláriáján. A külföld nem emelt 
ki Torockóból? Az igazi magyar urak közt tán kinyílik a szemed. Nézd, 
itt van a püspök alánló levele az ítélőmesterhez . . . mindenre elkészültem. 

Miklóst összetörték apja szavai. Csüggedten nézett maga elé. Két 
esztendő, két hosszú esztendő! Megtagadni az engedelmességet? . . . 
Lehetetlen . . . az öreg jót akar, mindig jó volt, szerető, áldozatrakész. 
De mit fog szólni Judith a játékhoz? Mit fog tenni büszkeségében? Meg 
lehet-e vele is alkudni? 

— S ha azalatt a két év alatt sem tudom elfeledni Tóbis Judithot? 
— kérdezte apjától nagy vívódással. 

— Akkor Isten legyen irgalmas bolondságodért! — Én a sírba viszem 
életemnek egyetlen szép álmát . . . — felelt az öreg nagy szívgyötrelemmel. 

III. 

A tar erdők és sziklák között felhőfoltok bódorogtak, mint valami, 
óriási, szürke kecskék. A határt, ezt a kopott nagy condrát, szemetelő 
eső paskolta. 
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Torockay István a szentgyörgyi vár ebédlőházában járt alá — s fel. 

Nagy, erős ember, vállra omló üstökös hajjal, kipödört, őszes bajusszal. 
Csizmája alatt megropogott az öreg padló, amint ablaktól ablakig ment 
s kibámult a siralmas időbe. 

Borbála asszony az asztal mellett himezgetett. Meg-megnézte a min-
tát: cikcakos vonalak, gyérmunkájú, halvány rózsák. Idegen minta . . . 
Kolozsváron kapta egy német kapitánynétól. 

Néha urára pillantott . . . szóba akart kezdeni, de nehezen vette rá 
magát. Két nappal ezelőtt érkezett haza Kolozsvárról, azóta lesi a ked-
vező alkalmat. Most, talán . . . 

— Minek ez az örökös emésztődés, édes uram? — szólalt meg. — 
A világot nem tudjuk megváltoztatni, élnünk kell hát azzal, ami jót 
kínál . . . 

István úr meghökkenve pillantott az asszonyra. De megintcsak el-
indult rabul forgó útján. 

Az asszony óvatos hangon folytatta: 
— Kitől vár kegyelmed változást? Ifjú Apafy Mihálytól, aki vígan 

ól Bécsben, a császár kegyelmén? Tökölytől, török császár rabjától? vagy 
Rákóczi Ferenctől, a kényes pávától? A főrendektől talán, akik már mind 
a bécsi fékhez szelidültek? Vagy a néptől, amelyet kényre-kedvre sar-
kantyuznak a császár katonái? 

— Ezt jól megtanultad Mihálytól! —mosolygott epésen István. — Ez 
a Mihály mondókája! . . . Nem hiába csalogatott olyan hevesen Kolozs-
várra, föltarisznyáit bölcsességgel. 

— Valóságokkal, édes uram! Látásokkal . . . Nagyon megváltozott 
az élet odakint, elmaradtunk a világtól. Ma csak annak van kellő, úri 
becsülete, aki ékes titulusokkal foroghat az embereik között. Titulus nél-
kül lent a helye az embernek, mint a fületlen fazéknak . . . 

— A katonabárónécskák. . . azok ugy-e, tündökölnek? 
— Bizony, még azok is előmbe ülteik a vendégségeken. 
— S derekasan falták, úgy-e, a pompás erdélyi étkeket? Az éhen-

koppok!. . . 
— Ez a nagy tévedése kegyelmednek! Nem csak a németek, hanem a 

magyar urak is ugyancsak kapnak a precedentián. A Telekiek, Bethlenek, 
Bánffyak, Jósikák, Aporok, Mikesek, Nemesek, mind megszerezték már 
vagy a bárói vagy a grófi titulust. Minden valamire való familia . . . 

— Noshát nincs-e nekem méltó titulusom? Aranyos szép főkapitánya! 
Nem a császár kegyelméből, hanem a székelyek szeretetéből. 

— Mások is viselnek tisztséget, de azért rangban is akarnak emel-
kedni. 

— Emelkedni? Megalázkodnak, én mondom neked, asszony! Porba 
hullanak az utálatos, idegen bálvány előtt. 

— Mihály megindult már benne . . . a báronátust könnyen megkap-
hatjuk. Kegyelmednek nem kell alázkodnia, csak ne álljon ellene. 

— Mihály hát beleindult! — kacagott föl a főkapitány. — Ó, bizo-
nyos vagyok benne, ugyan miféle bolondságon nem kapna a jó öcsém? 
Titulus kell neki . . . aki most is alig élhet az adósságtól. Egér nem fér 
lyukába, tököt köt a farkára . . . Engem ugyan nem fogtok megmasz-
lagolni! — fejébe vágta süvegét s haragos morgással kifordult a palotáról. 

Borbála asszony nem adta föl az ostromot. Kapy Györgynek, Erdély 
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leggőgösebb urának volt a leánya, lobogott benne a nagyravágyás. Kolozs-
vári iáőzése alatt kitanulta, hogy mennyi olcsó máz és hamis csillogás 
van az új világ ábrázatán. Az eláradott lim-lom és hordalék közt mégis 
fölfedezett valamit, amiben maradandó értéket sejtett. A rang, a titu-
lusok! . . . A báronátus fénye! 

Türelmetlenül ostromolta ura fülét. A legérzékenyebb pontra tért, 
amelyen a főkapitányt érinteni lehetett. 

— Milyen gondos apa az öreg Konc! Külföldön járatta fiát . . . most 
meg az ítélőmester kancelláriájára szerezte, ahol előkelő urak közt for-
golódhatik. Sokra fogja vinni . . . bizonyos. 

— Sokra, sokra! Ez a kapaszkodók ideje . . . 
— Mégsem járja, hogy a mi gyermekeink itt nőjenek föl a jobbágyok 

gyermekeivel egysorban. 
— Tán bizony Gyaluba szeretnéd vinni őket, a Bánffy gubernátor ud-

varába! 
— Ott volna a helyük . . . a főuri ifjak közt. 
— Abban a csélcsap, romlott gyülekezetben úgy-e? Ohó, asszony, a 

fiaimat nem engedem! — Meghatódás rezgett a főkapitány hangjában, el-
lágyulva nézett ki a szűzi hóvilágba. — A fiaimat nem engedem, asszony. 
Csak hadd nőjenek föl ennek: a kis völgynek tiszta világában. Hadd ok-
tassák őket a torockói tanítómesterek az istenes és hasznos tudomá-
nyokra, tőlem meg hadd tanulják el a gazdálkodást, a hadi mesterséget, 
a szegénységnek okos kormányzását, nemzetünknek szeretetét, úgy, amint 
az elődeinknél volt, boldogabb időkben . . . Hová küldhetném, ahol ennél 
többre és jobbra mehetnének? Idegen bitangok hízelgőivé neveljem őket? 
Inkább sültparasztok legyenek! . . . 

Nem, az ostrom ezen a ponton sem sikerült. Borbála nagyasszony vé-
gül belátta, hogy „a napnyugati műveltség veteményét" nem veszi be a 
szentgyörgyi szikla. 

IV. 

A consiliárius újesztendő első napjaiban haza toppant Kolozsvárról. 
A várba szállt, István úrhoz. Az ő elárvult kúriája lent a faluköziben, így 
télvíz idején, nem volt kivánatos szállóhely. 

Arra kérte bátyját, hogy hívja össze a család férfi tagjait: fontos 
mondanivalója van mindannyiuk számára. A főkapitány a várba szólította 
a Szentgyörgyön resideáló atyafiakat. Idős és ifjú Péter uraimék, meg az 
öreg Mátyás, egymásután kocogtak föl a kanyargós várúton. 

Amint együtt voltak az ebédlőpalotán, a főkapitány az asztal fejéhez 
ült és meginvitálta az atyafiakat. Mátyás a főkapitány jobb keze felől 
telepedett meg. Lengő ősz szakállát megsimogatta, bajuszát jobbról-bal-
ról felütötte, kezét botjára nyugtatta s aztán vidám, piros ábrázattal 
tekintett a többiekre. Idősebb Péternek a főkapitány balján volt a helye, 
ám ez a consiliáriust tessékelte előre. — Mégis ilyen tekintélyes fő-
tisztet!. . . 

— Ülj csak ide a magad helyére, Péter! — szólt rá István úr mordul. 
— Magunk között tartsuk meg a régi rendet. 

— Mihály kelletlen mosollyal helyeselte bátyja szavát s a két Péter 
között foglalt helyet. Sovány testével hosszú nyakával, keskeny, finom 
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arcával úgy festett a morcos, sokszélfújta falusi atyafiak között, mint az 
agár a komondorok között. 

István köszöntötte az atyafiakat s fölszólította Mihályt, mondja el, 
miért kivánta az összejövetelt. 

A consiliarius fölállt és beszélni kezdett. Hol mutatóujjával, hol ki-
fordított tenyerével gesztikulált, mint ahogy a guberniumnál szokta 
referálás közben. 

Nemrégiben Kolozsvárt Rabutinnal a főhatalmú generálissal bővebb 
beszélgetést folytatott. A tábornok igen csodálkozott azon, hogy az ősi, 
törzsökös Torockay-familiára még nem ragyogott rá a császári kegy tel-
jessége. Ennek alkalmasint az az oka — úgymond a tábornok —, hogy a 
család érdemes tagjai elvonulnak a császári kegy útjából. Okos dolog-e ez 
a húzódás? A tábornok önként ajánlkozott, hogy fönt a bécsi udvarnál, 
örömest fog törekedni a család előmenetelén, ha erre nézve a család tagjai 
egyező akaratukat jelentik neki. Itt volna hát a kedvező alkalom, hogy a 
család a baronátust megnyerje. Ám együttesen kellene megmozdulni... 

A falusi atyafiak a főkapitány felé fordultak. Ennek a szemében erős 
felindulás tüzelt. 

— Hát ón megköszönöm Mihály öcsém atyafiságos buzgólkodását, de 
a magam részéről a bécsi udvarnak semmiféle kegyére nem pályázom, mon-
dotta nyersen. — Nem is szükséges ebben a dologban együtt járnunk, ki-ki 
kezdhet, amit akar, kedve szerint. Nekem nincsen olyan módom, hogy a 
bárói titulust méltóan viselhessem, én hát magamra sem veszem. 

Az atyafiak helyeslően bólintgattak. Az ifjú Péter hangosan fölsóhaj-
tott: alkalmasint hat leánya jutott eszébe. Nem kell hatleányos apának a 
fényűzést szántszándékkal növelnie. 

A consiliarius titokzatosan mosolygott, mint aki bizonyos orvosságot 
tud a sebre. 

— Nem indultam el én bolondjában kegyelmetek közé, jó atyámfiai! 
— mondotta édeskésen. — Kész tervem van nekem arra nézve is, hogy a 
költségeket hogyan szerezzük meg az előkelő élethez. Csak akarnunk kell 
s mi vagyunk Erdélyország legpénzesebb urai . . . 

A Pétereknek tágra pattant a szeme, mint akikre váratlan fényesség 
villant. Mátyás a consiliariusra kacsintott, megrándította vállát s csak 
annyit mondott: — Hm! 

A főkapitány kesernyésen mosolygott. 
— Hát ki vele, ezt örömest meghallgatjuk! 
Mihály erőre kapott a jókedv láttára. Frissen, önérzetesen szólt: 
— Egy gubernialis consiliariusnak, mint amilyen magam vagyok, sok-

szor nyílik alkalma a dolgok rejtekébe bepillantani s már nyers korában 
látni azt, amit másnak kész étekül tálalnak föl. A minapában megtudtam, 
hogy a bécsi kormány az erdélyi bányák régi rendjét teljesen meg akarja 
változtatni. Már találkoztam is egy bécsi bánya-komiszáriussal, persze 
rajta voltam, hogy a torockói bányák ügyét megbeszéljem vele. Elmondot-
tam neki, hogy milyen viszonyban vagyunk mi a bányászokkal. Törvényes 
jobbágyaink ugyan, de csak a föld után róják le a dézsmát, mint a földmí-
ves parasztok: a vasbányák rengeteg jövedelméből nekünk semmit sem 
fizetnek. A német barátom ugyancsak álmélkodott gyámoltalanságunkon! 
Bizonykodott erősen, hogy a bécsi kormány okvetlenül megítélné szá-
munkra a vasdézsmát, csak meg kellene mozdulnunk ebben az ügyben. 



105 

A vasdézsma, atyámfiai!... Kimeríthetetlen forrás, csak el kell vonnunk 
a követ róla. Gondoljanak a vasdézsmára! Ha azt rávethetnők a toroc-
kóiakra: mód is lenne a titulushoz. Erdély legfőbbjei között is méltóan 
ragyoghatnánk... 

István úr fejében most gyult teljes világosság! Hát innen fúj a szél! 
Ezért akar Mihály együttes megmozdulást — a pénzért. A titulusért 
egyenkint is lehetne törekedni, de a vasdézsmát csak együttesen, egész 
családdal lehet követelni... Kancsal mészáros ez a Mihály, nem oda vág, 
ahová néz. A titulus csak lepel, voltaképen pénz kell ennek; költség az 
újmódi, tékozló élet folytatására. 

Mérges szavak gyültek nyelvére. De még idején észrevette, hogy a 
Péterek most nem fordulnak feléje tanácskérő pillantással. Nem . . . maguk 
elé pillognak és igen ki van gyúlva ábrázatuk. Politikával kell itt szólani. 

— Szó sincs róla, a vasdézsmával szerencsét próbálhatnánk — 
mondta megfontoltan. — Rendes pörrel vagy bécsi csalafintasággal esetleg 
a bányászokra róhatnók az új terhet. De nem áll-e előttünk keserves 
tanulság a multakból? Emlékezzünk, mi történt Barcsay fejedelem idejé-
ben! Akkor is sok perlekedés, huzavona után dézsmát rendeltek szá-
munkra az ezüstbányászatból s a vége? A nyakas nép inkább fölhagyott 
az ezüstbányászattal, semhogy abból nekünk földesuri részt adjon. 
A makacsok a vasbányászatot is abbahagyhatják, akkor aztán nézhetjük 
híres Torockó városunkat. 

— ördögöt hagyják abba! — legyintett a consiliarius. — Az ezüst-
bányászatot csak kedvtelésből űzték, de a vas — a kenyerük! 

Az öreg Mátyás mostanig fölajzott figyelemmel pillantott hol az 
egyikre, hol a másikra. Most kelletekorán valónak ítélte, hogy latba vesse 
bölcsességét. 

— Bizony, jó atyámfiai, Isten őrizzen még egy olyan pörtől, mint a 
Barcsay idejebeli. Emlékszem rája, pelyhedző kamasz voltam akkor. Hogy 
szorongtak apáink a pör végétől! Odáig fajult a veszedelem — magunk 
között megvallhatjuk —, hogy csak a fejedelem hatalmi szava tartott meg 
Torockó birtokában. 

— Micsoda oktalan beszéd? — pattant föl mérgesen a consiliarius. 
Ifjú Péter, a hatleányos, a szokott nótájára gyujtott rá. 
— Persze, jobban húz kegyelmed a tökéletlen unitárius hitfeleihez, 

mint a tulajdon véreihez. 
(A vallási megkülönbözés igen nagy volt a jeles familiában. István 

katholikus volt, a Péterek kálvinisták, Mátyás unitárius, Mihály „külső 
nevezet szerint unitárius, de voltaképen semmi religiójú ember".) 

— Mindig ilyen meggondolatlan, ártalmas beszédei vannak! — rázta 
meg öklét Mátyás felé az idősebb Péter. 

Mátyás arca elborult a fehér fürtök alatt, mint a felhős ég alja. 
— Nekem bizony pattoghattok, jó öcséim, én tudom, hogy mit beszé-

lek, mert én írásból beszélek — mondotta. — Szentigaz, hogy Torockó a 
régi királyoktól igen szép szabadságleveleket kapott, amikben a jobbágyság-
ról szó sem esik. Barcsay fejedelem korában az volt a mi szerencsénk, hogy 
a szabadságleveleket sem origináléban, sem hiteles kópiában nem tudták 
produkálni. Nem hiszitek? Nos hát én a minap egy pörös iratcsomóban 
fölfedeztem egy hiteles privilegialis levelet, megmutathatom . . . 
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— El kell szedni tőle a családi leveleket! — nyujtotta hosszú nyakát 
a főkapitány felé a consiliarius. 

— Eh, szükségtelen! — intette le a hirtelenkedőt István úr. — A mi 
családunknak törvényes jussa van Torockóhoz, afelől nyugton alhatunk. 
Jobb azonban: quieta non movere! Nem olyan idő ez a mostani, hogy va-
lami fontos ügyet megmozgasson az ember. Nekem ennek a mostani világ-
nak semmiféle ítélete, semmiféle igazsága s főként semmiféle gráciája nem 
kell. S ezzel — azt hiszem — bátran be is fejezhetjük a titulus és vas-
dézsma dolgát. 

A nagyharang utolsót kondult. Az első szó is, az utolsó is a család 
fejéé. 

Eloszlottak a várból. 
Mihály égő fúriával indult el haza, Kolozsvár felé. A faluköziben 

nagy meglepődés érte. Ifjabb Péter várt reá az utcán s rövid szóváltás 
után a maga kúriájára kalauzolta. Idősebb is csakhamar besajdult az 
ifjabb Péter kapuján. 

V . 

Az öreg Mátyást fölötte bosszantotta, hogy olyan kicsinylően bántak 
vele a tanácskozáson. Hagyján, hogy a tudatlan Péterek rája dohogtak, 
meg hogy az az álnok Mihály fölszisszent! De az fájt neki kiváltképen, 
hogy a főkapitány is félvállról vette a privilegiális levél dolgát. 

Egy napon kapuja előtt Samukával, az István úr nagyobbik fiával 
találkozott. Samuka Torockóról jött, ahol az iskola rektora naponkint a 
latin grammatikával és poezissel építgette elméjét. 

Mátyás úr alkalomadtán szívesen megexaminálta a szerény okos 
ifjút a deáki tudományokból. Bölcs intelmeket is intézgetett hozzája. 

— Magyar nemes ifjúnak nem elég ám a régi jeles auktorok műveit 
olvasni. Werbőczyt kell olvasni.. Donatiós leveleket, protocollumokat, 
decretumokat is megérteni! 

Valami eszébe j u t o t t . . . karonfogta Samukát és rövid habozás után 
a kapuja felé vezette. 

— Jöszte csak be hozzám, öcsém, mutatok neked egy érdekes deák-
nyelvű írást. 

Bevezette a könyvtartó szobába. Vasabroncsos, borjúbőrös ládából 
kihúzott egy iratcsomót és az asztalra terítette. 

— Olvasd csak s próbáljuk értelmét venni! 
Samuka küzködve baggatta a kuriális stílust. Az öreg nagy kedvvel 

igazította helyes nyomra a kacskaringós mondatok szövevényében. 
A III. Endre király privilégiumlevelének hiteles másolata volt az 

1291. esztendőből. Ez volt a veleje: 
„Torockó szabad város lakói... már korábbi uralkodóktól kiváló 

szabadalmakat és előjogokat kaptak, őket tehát a király régi szabadsá-
gaikban nemcsak meghagyja, hanem újakkal gazdagítja. Megengedi, hogy 
saját törvényeikkel éljenek, hogy adót más bányák módjára a kincstárnak 
fizessenek ... a király főtárnok-mesterén kívül senki más előtt törvényt 
állani ne tartozzanak .. 

A verejtékes munka után Mátyás fürkészően nézett Samukára, majd 
csalódottan sürgette: 

— No, nincs szavad ehhez az irathoz? 
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— Mi lehetne, Mátyás bácsi? 
— Ejnye, te buksi, te! Hát van ebben az írásban egyetlen szó rólunk, 

Torockay-familiáról? 
— Nincs. 
— Földesurai voltunk mi akkoriban a városnak? 
— Szabad város . . . az áll itten! 
— Bizony, szabad város! A mi földesuraságunk sokkal későbbi ere-

detű. Későbbi. . . és az én meggyőződésem szerint nem egészen igaz 
eredetű. Sokat búvárlottam én ezt a dolgot, édes öcsém! Alighanem úgy 
áll a dolog, hogy későbbi zavarom időkben, talán Dózsa György paraszt-
világa után, tették rá elődeink kezüket a városra, amikor az írások értel-
mén a szerencsétlen nép kárára sokat változtattak az urak. Annyi bizo-
nyos, hogy a bányászok rengeteget pöröltek; szabadságukért a mi elődeink 
ellen. Én tehát szintén azt modom, amit édesapád: quieta non movere! — 
ne bolygassuk meg a bányászok csöndességét! 

— Hiszen nem is bántjuk őket — nézett Samuka az öreg fölindult 
arcába. 

Mátyás úr egy pillanatig küzködött magával, de végül mégis kikíván-
kozott belőle az igazság. Az ujjával titokzatosan intett az úrfinak. 

— Várj, mindjárt elmondom, miről van szó. 
Az ajtóhoz lépett, kidugta fejét, hallgatódzott egy percig. . . majd 

zárba csapta az ajtót s visszatért Samukához. 
Fojtott fölindulással mondotta el, hogy miben mesterkedik Mihály. 

Dézsmát akar szedni a vas után is: ezzel pedig kétségbe esett harcra fogja 
ingerelni a bányászokat. Ha a vármegye archivumában vagy a gyulafehér-
vári káptalan rejtekében rábukkannak a szabadságlevél eredetijére vagy 
valamely hiteles másolatra... lesz akkor melegünk! 

— Tyüh, Mátyás bácsi, veszedelmes jószág ez! — hüledezett Samuka 
a régi levélre pillantva. 

Az öreg szeme megcsillant a büszkeségtől. 
— Ez az írás, fiam? Mondom neked, hogy a városon való uraságunk 

függ tőle. Úgy őrzöm és dugom ezt az írást, mint valami méregtartó 
szelencét... 

Nagy vigyázattal összehajtogatta és a láda fenekére süllyesztette a 
privilegiális levelet. Majd, mintha megszeppent volna attól, amit cseleke-
dett, aggodalmas arccal fordult Samukához. 

— Aztán, fiam, egy szót se erről a dologról! El ne áruld senkinek, 
hogy megmutattam neked ezt az iratot. Okos, nagy legény vagy már, bízom 
benned. Azok a parlagon maradt Péterek úgyis folyton agyarkodnak elle-
nem . . . 

VI. 
A főkapitány farsang tövében levelet kapott a consiliariustól. 
Rabutin tábornok, Erdély katonai kormányzója, farsangoló útján 

Torockószentgyörgyöt is meg fogja látogatni. Nagy kíséret lesz vele, sok 
előkelő tiszt: gondolja meg a család, hogy fogadja a jeles vendégeket. 

István urat nagy haragra lobbantotta a levél. Bizonyosan a Mihály 
mesterkedése . . . hivatlanul csak nem tolakodnának. 

Először arra gondolt, hogy a látogatás idejére valamilyen színnel el-
távozik hazulról. Lássa, aki főzte . . . Tusakodott, emésztődött magában. 
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Vendégek! . . . Az ellenség jön hódolni. A Torockay-familiát csakugyan 
nem lehet oldalfélen hagyni. Nem lehet sem barátnak, sem ellenségnek. 
Álmatlan hajnalokon, vadászat közben mindegyre azon kapta magát, hogy 
a vendégfogadás terveit színezgeti. Úgy kell rendezni, hogy a család fénye 
megszégyenítse az idegen dölyföt. . . Látta magát híveinek, az Aranyos-
széki hadnagyoknak, mezőségi nemeseknek körében . . . Eszébe jutott a mull 
fénye, mikor Apafy udvarában ékeskedett, szultán udvarát járta követ-
képen. Ide tolakodnak? Hidegen, méltósággal, de fogadni kell őket . . . 

A várba hivatta a falusi atyafiakat s elmondotta nekik a consiliárius 
tudósítását. Csakugyan: lehetetlen vendégek elől elreteszelni az ajtót! 

— De hogy fogunk értekezni velük? — vette föl az idősebb Péter. — 
Ki német, ki dán, ki vallon, ki francia, ki hollandus. 

— Deákul csak tudni fognak! — bizakodott Mátyás. 
— Ha tudnánk is velük szót érteni: vajjon a magunk szokásaival, 

becsülettudásával nem vallunk-e szégyent előttük? — aggodalmaskodott a 
hatleányos Péter. — Rabutin a császár képe Erdélyben: ki tudja közülünk 
hol, mikor, miféle ceremónia illeti meg? 

— No, azért bukfencet nem fogunk hányni előttük! — hördült fel a fő-
kapitány. — A magyari pompával is bátran eléjük állhatunk. 

— Egy megoldást ajánlanék! — szólt idősebb Péter. — Ott van a mi 
Mihály atyánkfia, ő mester az effélékben, adjuk át neki a vezetést. 

A vezetést? István urat láthatóan megszúrta ez a szó. Ezek a Péterek 
gyanus módon találékonyak és bátor beszédűek lettek! A vezetést? . . . De 
aztán elröstelte magát: Mihályra féltékenykedni?... 

—- Jól van, Mihály kitűnő komédiamester, bízzuk rája a rendezést, — 
mondotta. — Még ma írok neki. 

Mátyás hangosan örvendezett a megegyezésen. 
— Ez az, édes atyámfiai! Egyek az idegen nemzet e lőt t . . . ezt 

mondom. 
A consiliarius azonnal otthon termett, amint a főkapitány levelét meg-

kapta. Családja is vele jött, felesége, két férjhez adó leánya. 
Mindjárt az ünnepség készületéhez látott. Segítőtársa bőven akadt: 

a Torockay-familia ugyancsak ékeskedett friss, fiatal dámákkal. Fősegít-
sége mégis Borbála asszony volt, akivel madarat lehetett volna fogatni az 
ünnepek örömére. 

Ami arany, ezüst marha, törökszőnyeg, velencei kristály, ékes lószer-
szám, régi és új hadieszköz, Máriás és lófarkas zászló rejtőzött a szer-
tárakban: azt a Mihály úr útmutatása szerint mind szem elé rendezték. 
Minden foknak, szögletnek megadták a maga legtalálóbb díszét. 

A főkapitány mogorva távolságból nézte a nagy sürgés-forgást. A con-
siliarius elfogta egyszer. 

— Szép lesz a vár, mint a menyasszony menyegzője napján!— dicse-
kedett. 

— Csak a szerelem fog hiányozni a szívéből — jegyezte meg Ist-
ván úr. 

A pompa felrakása azonban csak egyik része volt a Mihály úr gondos-
kodásának. A szerepeket is kiosztotta és betanította: kik hol álljanak, 
hogy bókoljanak a generális előtt? Mi a teendője a lovas és gyalog szolgák-
nak? Hogy kell ilyen nagyurak számára kengyelt tartani, étket fogni, 
italt tölteni? 
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Közben a Mihály úr leányai táncolni tanították a falusi kisasszonyo-
kat. Mesterei voltak az idegen táncoknak: keringőnek, lengyel változónak, 
francia minétnek. Csegezy Anikó és az ifjú Péter leányai leplezetlen hódo-
lattal bámulták a könnyed, vidám teremtéseket s példájukon sok csetléssel-
botlással, de nagy női kitartással gyakorolták az újmódi táncokat. A meg-
hivandó vendégek lajstromát Samuka vezette. A család minden tagja fel-
iratta jelöltjeit: majd a főkapitány fogja megválogatni a listát. Ezt az 
egyet magának tartotta fenn. 

Egy pihenő alkalmával a consiliarius elkérte Samukától a névsort és 
végigszaladt rajta. 

— Konc Miklós? Hogy kerül ez ide? 
Mátyásné asszony fülig pirult. Segítségkérő pillantást vetett Borbála 

asszonyra. 
— Az ilyen fiatalemberekre nagy szükség lesz a mulatságon — magya-

rázta meg a főkapitányné. — Nemrégiben jött haza külföldről, tud az ide-
genek nyelvén. 

— Mégis . . . a mi jobbágyaink ivadéka! — morogta a consiliarius. De 
aztán tovább haladt a neveken, nem akart ellenkezni sógorasszonyával. 

A hivogató leveleket szétvitték a lovas staféták. 
Az ünnepély előtt való reggelen Mihály és az asszonyok mégegyszer 

rendre vizsgálták a díszítéseket, készületeket. A végén Mihály az asszo-
nyokhoz fordult: 

— Nincs-e még valakinek jó gondolata a pompa növelésére? 
A főkapitányné előretuszkolta Mátyásnét. 
— Sógorasszony javasolna valamit. 
A szúrósszemű, vékony, kis matróna félszegen lépett előre. 
— Röstellem... vajjon elé merjek-e állani gondolatommal? — szólt 

akadozva. — Nem értek a finom városi módihoz, ez is olyan falusias fogás 
volna. 

— Mondja csak el! Nem fog vele szégyent vallani, — biztatta meg 
Borbála asszony. 

— Noshát nem volna-e helyes dolog, hogy a vendégfogadás idejére föl-
rendeljünk egy csomó torockói leányt, hadd álljanak sort a vár piacán, 
mikor a tábornok megérkezik? Az étekfogást is nem volna-e jobb rájuk 
bízni, mint a nehézkezű, ügyetlen inasokra? . . . Úgy gondolom, gyönyörűen 
festenének hímes köntösükben, gyöngyös pártájukban! Libegnének, forog-
nának (ezt mindjárt be is mutatta a Mátyásné), mint valami tarka, szép 
pillangók . . . Felvidulna látásukon a generális szíve . . . 

A consiliáriusnak nagyon tetszett az indítvány. 
— Bravó, ez lesz az ünnepség koronája! Okvetlen meg fogjuk csinálni. 
Borbála asszony mindjárt urához ment a tervvel. Küldjön parancsot 

a bányászoknak: leányaik közül tizenketten, akiknek Mátyásné feldiktálta 
nevét, ünneplőbe öltözötten délután jelenjenek meg a várban. 

A leányok Tóbis Judithnak, a városbíró leányának a vezetése alatt 
jelentkeztek Borbála asszonynál. Mintha földerült volna az öreg vár arca! 
A consiliarius lázasan fogott hozzá, hogy ezt a sok ragyogó színt, kecses 
mozgást elossza és beleillessze az ünnepség menetébe. 

Gyallay Domokos. 
(Folytatása következik.) 
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