
A Z U T O L S Ó P O G Á N Y . 

Nagy, nehéz, nyomasztó csend ül a béli monostoron. A barátok láb-
ujjhegyen, hangtalanul suhannak végig a sötét folyosókon. Nesz 
nélkül nyílnak a keskeny cellaajtók. Még a monostort körülvevő 

tölgyesben is elnémult a lombsusogás, annak a zaja sem zavarja a csendet. 
Haragszik a perjel. 
Nem úgy haragszik, mint más; haragjának oka sem olyan, mint másé. 

Szentéletű, nagytudományú, komoly férfiú, ki mögött egy egész élet van 
már nehéz szolgálatában az Úrnak. Mert nehéz szolgálat volt az. Kivált 
az utolsó harminc esztendő, melyet Istvánnak, a szent királynak hívására 
itt töltött a pogány magyarok közt, akik sehogy sem akarták bevenni az 
új hitet. Minduntalan véres lázadásokkal igyekeztek visszavenni az Új 
Istentől az Öreg Isten jogát, feldúlták a templomokat, felperzselték a 
monostorokat, kard élére hányták az új hit papjait, híveit . . . Koppány, 
Vatha, Vatha fia János: mind egy-egy rémes, véres fejezet a harminc esz-
tendő nehéz történetében! . . . De végre csak megtörtek a pogány magya-
rok. A király kemény rendelései és az a törhetetlen szigorúság, amellyel 
az új hit papjai irtották a régit, megteremték a jó gyümölcsöket: bemoho-
sodtak a pogány oltárok, elhallgattak a pogány dalok, kivesztek a pogány 
táltosok. . . 

És most kell hallania a szentéletű perjelnek a riasztó hírt, hogy nem 
is nagyon messze, a Vértes rengetegében még van parázs a hamu alatt! 
Orosfia Abád nem akarja az új hitet! Táltosa is van, fehér ménje is van 
és valami bujkáló hegedős, a nagy éjszakák nagy csöndjében, bezárt ajtók 
mögött, még egyre zengi a lakomázó házban az „öreg Isten" és a „Kis-
asszony" együgyű dalait! 

— Hogy ez a fajta nem akar kiveszni!. . . 
Ezért haragszik a szentéletű perjel, ezért van csönd a béli monostor-

ban, ezért járnak nesztelenül a jámbor barátok, ezért halt el a monostor 
körül még a lombsusogás is. Haragszik a perjel! 

Cyprián barátot hivatja magához. 
— Fiam, Cyprián! Hallottad az új hírt? 
— Még most is borzadok belé, atyám! 
— Tudom, fiam! Azért hivattalak. Te vagy a legbuzgóbb az egész 

monostorban, igaz, hűséges szolgája mi igaz Urunknak. Felírvák a te ér-
demeid: egymagad több sípot, hegedőt törtél össze, mint a többi mind 
együttvéve! A te érdemed, hogy messze körültünk elnémult a balga virág-
énekek csiválkodása, a pogány istenek együgyű, csácsogó éneke, mely 
zavarta szent hitünk himnuszát!... Téged küldelek. A te szent tüzeddel 
menj alá Orosfia Abád házába, nézz körül jól és cselekedjél! Ha igaz a hír, 
menj Fejérvárába, kérj a várispántól fegyvereseket... és tudod a többit! 
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Ha pedig nem igaz, siess ide vissza! Míg meg nem térsz, csendes lesz a béli 
monostor! . . . 

* 

A barna este már egészen elteríté sötétlő palástját a Vértes rengetege 
fölött, amikor Cyprián barát megdöngette Orosfia Abád házának nagy 
tölgyfakapuját: 

— Nyissátok ki! Jámbor kolduló barát. Eresszétek be Isten nevében! 
Ijedő léptek loppal dobbanása. Halk csikordulása nagy, nehéz ajtók-

nak. Suttogó kiáltás fojtott rianása. É s . . . nem nyílik a kapu. 
— Ébredjetek, héj! Vendég jön a házhoz! — s a hatalmas öklök alatt 

döngve nyög fel újból a nagy szárnyas kapu. 
— Nyitjuk, atyám, nyitjuk! Csak beleszorult a závár pecekje, azt 

kell kiverni. 
— Hát verd, de hamar! 
— Megvan már, atyám! . . . Jöjj! Vár a nagyúr! 
Lehajtott fővel megy előre az öreg szolga a fáklyás apród után, hogy 

mutassa az utat a lakomázó házba. Mintha azonban a monostori elnémult 
tölgyek mind ideküldték volna a lombreszketésük, úgy reszket minden 
ízében az öreg cseléd. A feje, a lába, a keze. Alig hogy fel bírja zárni a ház 
ajtaját. 

Cyprián belép. 
Tágas, nagy teremben találja magát. Középen nehéz tölgyfaasztal, 

körülötte tőkék kerekre kivágva, letakarva hatalmas medvebőrökkel. 
Hátul a két sarokban görög edényekben kékesen lobogó gyantaláng. Az 
asztal mellett ketten ülnek. Két öreg, őszbecsavarodott, kemény, keserű 
magyar: Orosfia Abád és valami hozzátartozója. 

— Dominus vobiscum! — köszön rájuk s áldásra emeli mind a két 
kezét. 

Azokból halk dörtmögés szakad fel az áldásra, mint mikor öreg med-
vék morcosan morognak; inkább csak dacos fejbólintásuk a „fogadj Isten!" 

A barát meg ott áll az ajtó mellett, csak a szeme jár villanón körül 
a teremben s az orra szimatol a levegőben. Lakoma szagát érzi, pecsenye-
és erős borszagot, de az asztalon nem lát semmit. Ezért nem akart hát 
engedni a závár? ! . . . 

Most megszólal Orosfia Abád. Kelletlen, keserűn száll a szó ajkáról. 
— Ha már itt vagy, ülj le, barát! Ott az asztal végén van számodra 

hely. Tedd le az iszákod. Ha éhes vagy, hoznak vacsorát: tejet, kenyeret. 
Péntek van! Böjt van! 

— Köszönöm, nagyúr! 
Föllángol a szóra Orosfia szeme: 
— Mit? Te magyar vagy? 
— Tizedgyerek vagyok. Dézsmaként jutottam a monostor birtokába: 

kicsi koromtól ott neveltek szentéletű atyák. 
— Németek, csehek, morvák!. . . Ejh! azért magyar vagy! Vér nem 

válik vízzé! Jőjj közelebb, ülj ide mellém! Magyartól nem tartok! 
— Nagyúr! — szisszen fel halkan, figyelmeztetőn az asztalnál 

a másik. 
— Hagyd, táltos! Magyar! Nem kémnek született! 
S míg a barát lassan, pirulva lépdel a nagy kőkockákon az asztalfő 

felé, hansány kiáltás zendül Orosfia ajkán: 
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— Héj! Odakünn! Vissza a vacsorát! 
— Nagyúr! — kiált fel sápadt-ijedten az asztalnál a másik. — 

Nagyúr! — ismétli remegve, elrúgja maga alól a medvebőrös tőkét, feláll 
és indul kifelé: — Én megyek! 

— Hát menj, ha félsz! Én nem tartok tőle! 
Nyílik az ajtó. Tarfejű rabszolgák nehéz tálakat, színezüstből vert 

hatalmas kancsókat, itcés ónkupákat hoznak. Hangtalanul teszik az asz-
talra a nagyúr és a barát elébe. 

Ez rémült-ijedten ugrik fel. Veti a keresztet. Szeme borzadva mered 
a tálakra. Pecsenye van bennük! Barnapirosra pirított őzgerinc, megtüz-
delve sűrűn fehér szalonnával, gyenge fokhagymával, — ma: péntek este! 

— Mitől riadozol? Tudod-e, mi van ma? 
— Böjtös péntek este, nagyúr! 
— Nektek! De nem a magyarnak! . . . Az Öreg Isten napja van ma! 

Annak a tora ez! Arra iszunk ma áldomást! Az Öreg Istenre! 
— De bűn, vétek ez az új hit ellen! A Szent Isten ellen! 
— Ne csácsogj nekem!.. . Az én istenem az Öreg Isten! Tarts velem, 

ha akarsz, szívesen kínálom; ha nem, eredj tovább! Magyar számára az 
én házamban ma nincs más lakoma! S ha magyar vagy, koccintasz velem 
az Öreg Istenre! Mert ő az igaz Isten! 

Zavarodottan hallgat a barát. Talpa alatt ég a hideg kőkocka; hir-
telen olyan forró, fullasztó lett itt benn a levegő! Talán a gyanta lángja? 
vagy ennek a kárhozott pogánynak őstüze?! . . . Menne is már innen. Ám 
lekötve tartja valami igézet. . . Mintha valahol, valahol, valaha, régen 
már látott volna ilyen lakomázó házat ! . . . Az a kékes láng a görög edé-
nyekben! Mintha régen, nagyon régen, elképzelhetetlenül régen, egyszer 
már beleveszett volna a tekintete ilyen kékes lángba! . . . De hol? De mi-
kor? . . . Nem tud emlékezni!... Zsibbadt tagokkal rogy le a medvebőrre; 
úgy perzsel az is, mint az eleven szén. 

Orosfia már javában lakomázik. 
— No, tarts velem, barát ! . . . Az áldomáshoz táltos kell: légy a tál-

tosom! 
— Vétkezel, nagyúr! — rebegi ez. 
Amaz megrengeti bozontos, ősz fejét. 
— Én vétkezem?!... Hát az új hit szerint vétek a hűség? — s szi-

lajan ragadja meg a nehéz ónkancsót, tölt a barátnak, tölt magának. 
Aranyló bor ömlik az itcés kupákba. Magasra emelve csendíti össze a ma-
gáét a barátéval: — Igyál, barát! Az Öreg Istenre! 

Keresztet akar vetni a barát, de nem mozdul a karja. Mondani akarná: 
„Ne vigy kisértetbe!", de nem jut eszébe. 

Orosfia üresen teszi le a kupát. 
— Nem iszol, barát? 
— Vétek az, nagyúr! Hagyd el te is! Térj az új Istenhez! Elhagyott 

a régi! Koppány felnégyelve, Vatha lovak farkán, Vathafia János . . . 
— A király bűne! Elhagyta a magyart! . . . 
— Lázadók voltak! . . . 
— A német kell neki, meg a cseh, a morva! Azért hagyott el a Ma-

gyarok Istene. . . 
— Lásd, magad is mondod: elhagyott a Magyarok Istene!. . . 
— El! Mert cenk lett a király, hitványok lettek a táltosok és korcs 
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lett a magyar! De még él, még itt van az Öreg Isten! Torát üljük ma! 
Neki áldozunk! — s újból színültig tölti az öreg ónkupát, szilajon össze-
csendíti a barátéval: — Igyál, barát! Az öreg Istenre! 

És egyhuzamban kiissza a kupát és kiált: 
— Héj! Odakünn! Vigyétek a tálat! Aztán jöjjön be Csillám! 
Hangtalanul jönnek a rabszolgák, kiviszik a nagy nehéz tálakat, csak 

a kancsók meg a kupák maradnak az asztalon. 
— Jöjjön be Csillám! 
Lágy, tipegő léptek, asszonyi köntös halk zizzenése s már ott ül 

Csillám az asztal mellett a baráttal szemben. Panyokán rávetett hódpré-
mes ködmöne alól vakítóan ragyog ki a patyolat ingváll, kibontott szög-
haján villog az ékköves párta, piheg a keble és az ajka, hajnali pírban ég 
egész orcája, csak a szeme... az lángol, lobogva vadul, olyan lángolás-
sal, hogy a barát nem bír belenézni. 

— Csillám, a leányom — mondja Orosfia s nagy, csontos tenyerével 
végigsimítja azt a csodaszép szöghajat. 

— Kezdd, Csillám! Egy virágéneket! 
Szétlebben a ködmön, remegő kezével kicsiny, finommívű hegedőt von 

elő alóla. Megsimítja lágyan az ezüsthúrokat s néhány hang után a hege-
dőn és ajkán egyszerre csendül meg a dal, a „virágének" — futó felhőről, 
nyíló virágról, napsugár csókjáról.. . 

Tenyerébe hajtva fejét könyököl az asztalra Orosfia Abád. Szinte 
nyeli a tiltott, bűnös, pogány éneket. 

A barát pedig csak néz, néz, riadt rémüléssel néz a hegedőre. Ez az! 
Ilyet tört ő össze százával, ezrével! Azt hitte, hogy mind összetörte . . . 
és hát maradt még egy! Ám inkább maradt volna meg mind a többi, csak 
ezt az egyet tudta volna összetörni régen!. . . Hogy szól ez a hegedő! Mi-
csoda bűvös hangok zsonganak belőle! A szívbe, a lélekbe markolnak! 
Orosfia Abád hogy reszket beléjük és . . . és ő maga is, a kemény, szigorú 
barát ! . . . Megmarkolja mellén a durva szőrcsuhát. Ott benn a csuha alatt 
mintha valami visszhang ébredeznék! De mi? . . . A szív . . . a vér . . . a lé-
lek? . . . És hogy dalol ez a leány! . . . Csengő hangjára, mely zengőn szár-
nyalja be a tágas lakomázó házat, köd száll a barát szemére. Aranyos, 
rózsás köd . . . Ilyet is látott és hallott ő valahol. . . valaha régen.. . kicsi 
hegedővel fejérlő szép asszonyt! . . . Talán az anyját, vagy kisasszony 
nénjét. . . S míg zengett a dal és csengtek a kupák, látja önmagát, mint 
kicsiny gyermeket barna medvebőrön végigheveredve a lakomázó házban, 
belecsudálkozva a kék gyantalángba... Igen! Most már látja, tudja! 
Ébredő érzéssel, bizonyos tudattal. . . egyszer . . . nagyon régen . . . 

— Igyál, barát! — s csendül előtte a kupa, Orosfia Abád szól hozzá 
biztatón: — Igyál, barát! A szerelemre! 

S Cyprián barát nyúl a kupa után. Reszkető kézzel emeli ajkához ós 
kiissza fenékig az aranyló italt. 

— Csillám, a Kisasszony dalát! 
Új hang cseng fel a hegedőn. A Kisasszony istennő pogány éneke. És 

zengi Csillám is, nem lankad a hangja; a pogány éjszakán csudás erővel, 
megejtő szépséggel szól a Kisasszony dala. 

— Igyál, barát! A Kisasszonyra! 
A barát mohón nyúl a kupa után. 
— Megállj! — dörgi felugorva Abád — nem ezt! Ez papoknak meg 
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németnek való! Csak bódít, csak altat! A Kisasszonyra ma mással koccin-
tunk! . . . Héj! Odakünn! Az ótömlőből hozzatok ősitalt; aranykancsót, 
aranykupát hozzá! 

S míg nyílik az ajtó ós hangtalan rabszolgák némán teljesítik a ka-
pott parancsot, Orosfia Abád vad dühvel hajítja a két ónkupát a túlsó 
sarokba. 

— Ezt ízleld, barát! 
A színarany kancsót magasra emelve tölt a színarany kupákba. Át-

ható, erős szag tölti meg a lakomázó házat. Fehéres, szürkés folyadék 
ömlik a kupákba. 

— Ezt a Kisasszonyra! 
— A Kisasszonyra! — kiált a barát s csengve csendül össze a két 

aranykupa. 
Kiisszák egyszerre. 
— Lángoló tűz ez, nagyúr! Mi ez? 
— Erjesztett kancatej. Igaz magyarnak való ősi áldomásra! 
— Mintha égő tűz ömlenék belém! 
— Az is! Égő tűz, mely eloltja a benn égő tüzet ! . . . Még egy kupá-

val, barát! 
— A Kisasszonyra?! 
— Az öreg Istenre, aki nem hagy e l ! . . . Elhagyott a Hadisten, el-

hagyott a Magyarok Istene.. . meghátrált az Új Isten e lő t t . . . hitványak 
voltak a táltosok. . . De él még az Öreg Isten! Az ő áldomására ezt az 
új kupát! 

— Sok lesz, nagyúr! 
— És ha a nagy turáni puszta minden kancateje mind belém ömle-

nék, az sem olthatná el azt a tüzet, ami itt bennem ég, barát! Egy egész 
világ lángol itt benn! Tüzet a tűzre! Égőt, olthatatlant! Igyunk! Az Öreg 
Istenre! 

Félénk lépés koppan. Szolgai alázat. Fojtott, remegő hang. 
— Nagyúr! A csillagok kellő helyen állnak. 
— Hívjátok a táltost! 
— Nincs táltos, nagyúr! Az udvarpásztor azt mondja, megszökött. 
— Megszökik, ma?! Az Öreg Isten napján?! . . . Hitvány a táltos; 

nem csoda, ha haragszik az Isten! 
— Táltos nélkül nem lehet áldozni! — lehel a szó az asztal túlsó 

feléről Csillám ajakáról a szeme könnyével együtt. 
Rettentő haraggal rázza meg bozontos fejét Orosfia Abád. Az arany-

kupa roppan a kezében. 
— Hozzátok vissza a föld alól is! vagy az öklömmel verem be tar 

koponyátok!.. . Megszökik a táltos, a hitvány, a bitang! Előled szökött 
meg, tőled félt, barát! . . . Áldozatra készen a fejér mén! Titkon, rejtve 
neveltük Csillámmal négy esztendő óta a mai napra! Éjjel, loppal, titok-
ban jártattuk a vak éjszakákon! Nappal nem lehetett; elvitték volna és . . . 
dúlás lett volna a házban! . . . 

Zúgás, zsibongás, kavargó zsivaj vad lármája ébred a szóra a barát 
lelkében... Ilyet is hallott ő valaha régen, ott abban a lakomázó házban, 
mikor végigheveredve a nagy medvebőrön, hegedők szavára belecsudálko-
zott a kékes lángokba. Ajtót döngető tompa ütéseket, riasztó reccsenést, 
roppanó robaját bedöntött ajtóknak. Durva szitkokat, harsány kiáltozást, 
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élesen rianó rémült sikoltozást. Látott embereket berohanni már véres 
kardokkal, véres buzogányokkal, neki a lakomázó ház ősz férfiainak, fejér 
asszonyainak, s freccsent a piros vér a nagy kőkockákra... Azután nem 
látott semmit, elaludt a láng, csak érezi, hogy valaki felkapja és szalad 
vele ki a lakomázó házból, keblére szorítva oson és fut vele a vak éjszaká-
ban . . . nem soká, nem messze, egy földbesüllyedett kis jobbágy-kúnyhóig, 
annak is csak a küszöbéig, mert ott összerogyott... Öreg jobbágyasszony 
veszi fel a földről, viszi a nyitott tűzhely lobogó tüzéhez és ijedten sikolt: 
„Ez a gyerek véres!" „Nincs semmi baja, csak az én vérem csepegett hom-
lokára" — szólt a küszöbről halkan, fulladozva a szó . . . És azután nem 
lát, nem érez többet semmit a barát . . . leszaladt a kárpit . . . csak a hom-
lokán gyöngyöznek nagy verítékcsöppek. 

Felneszel. 
Tompa szaladások, siető rémület, kapkodó ijedtség reszkető szolgá-

kon. Benn rettenetes düh, lángoló indulat, galambszívdobogás. 
Felhördül a nagyúr: 
— A csillagok lefelé haladnak! Nem, nem lehet várni! Elmúlik az 

áldozás ideje . . . Barát! Légy te a táltos! Ha már ittál a Kisasszonyra, 
az Öreg Istenre... 

— Nem tudom.. . mit kell csinálni... 
— Elvégzek én mindent, te csak légy ott! 
Dermedten gondolkozik a barát. Tűz lángol a fejében. Az ő kezében 

is meggörbül az aranykupa nyaka. De nem mozdul a medvebőrről. 
— Jöjj! Légy a tá l tos . . . a mi táltosunk! — s finom, fejér kéz nyúl 

át érte az asztalon, lágyan megfogja reszkető öklét, sürgetőn húzza, viszi 
magával: — Jöjj! Légy a mi táltosunk! — Azután megfogja aiz apja kezét 
is: — Menjünk, atyám! Sürget az idő! 

Mintegy álomban mozdul a barát, igézettől fogva követi Csillámot. 
Künn már nincsen csillag. Kavargó fellegek sötét duzzadása gördült 

nagy sietve a csillagok elé. Az udvarra vak sötétség borult, mellyel erőt-
lenül küzködik a lobogó fáklya.. 

Lenn, hátul az udvarban az istálló előtt komor, sötét gyülekezet. 
Orosfia Abád egész házanépe. Mind pogány. Még a tarfejű rabszolgák is 
azok. 

Némán nyitnak utat. 
Az istállóban kapál a fejér mén; gyönyörű állat, igazán isteneknek 

való pompás áldozat. Ahogy meglátja Csillámot, táncolva szökel, nyihálva 
nyerít. Két marcona szolga kifordítja, Csillám odalép hozzá, lágyan be-
cézve végigsimítja megszegett nyakát és egy csókot lop reá. Aztán Orosfia 
Abád lép eléje. Köntösöve mellől rövid, vastag, hegyes, kétélű kardot 
von elő. 

— Állj ide, táltos! Nyujtsd ki áldásra mind a két karod! Az Öreg 
Istennek áldozzuk ezt a mént! — szól s egy hatalmas döféssel markolatig 
merül a rövid kard a fejér mén szügyébe. 

A halálra sértett állat riadtan ágaskodik magasra, majd meg elterül 
a vastag alomszalmán. Egy-két vonagló rugás a végső küzdelme és elszáll 
a párája. A nagyúr pedig elkapja a fáklyát a szolga kezéből és meggyujtja 
vele a gazdagon almozott száraz szalmát. 

— Ki mind a szabadba!... Csillám! Az Öreg Isten dalát! 
Lassú, halk dal zendül a néma éjszakán. Benn az istállóban lángolva 
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ég a száraz szalma, kúszó lángnyelvei már a tetőt nyaldossák, tüzet fog 
ez is és: ég az óriási máglya, az utolsó oltár. Tűzfényvilágította arcok 
néznek a lobogó tűzbe s míg mind hangosabban és hangosabban szárnyal 
az ének, Orosfia Abád az aranykupából kancatejet loccsint a tűz közepébe. 

— Az Öreg Istennek!... Az utolsó áldozat! . . . 
Ebben a pillanatban vakító fénysáv cikázik át a beborult egen, utána 

csattanó, megrázó dördülés és sűrű nagy cseppekben megered a zápor, 
hogy a következő percben már ömölve zuhogjon, mintha öntenék. 

Az óriási máglya, a fejér mén égő istállója csak kevés ideig bír küz-
deni a felhőszakadással. Kezd elhalni, elaludni a tűz. 

Döbbenetes rémület reszket át a gyülekezeten. Az ajkakra odafagy 
az ének, Csillám kezéből kiesik a kicsi hegedő. 

Már alig itt-ott serceg a megszenesedett zsarátnok. 
Hörgő kiáltás szakad fel a nagyúr ajkán: 
— Elalszik a t ű z ! . . . Az Öreg Istennek nem kell az áldozat! . . . Ne 

kelljek én s e ! . . . 
Övéből kirántja a fejér mén vérétől még pirosló kardot, haragvó lel-

kének vad dühével beledöfi a maga szíve közepébe s holtan bukik arcra a 
megrettent gyülekezet elé. 

* 

Cyprián barát belép a perjelhez. Ónszínű orcával, rogyadozó lábbal 
áll meg a szentéletű férfiú előtt. Lesüti a szemét, nem mer reátekinteni. 

Nem igaz a hír, atyám! Orosfia Abád már nem áldoz többet, nincs 
már fejér ménje, nincs táltosa sem. 

— Áldassék érte az Úr! Imádkozzunk, fiam! 
A monostor harangja vecsernyére kondul. 
Cyprián lerogy a perjel elébe. Öklével veri a mellét, sötét homlokával 

a kemény kőkockát. 
— Peccavi!. . . Peccavi! . . . 
Azután letámolyog a monostor templomába. Három nap és három 

éjjel térdel a hideg köveken... de mindhiába... 
Nem látták többé a monostorban. Eltűnt. A szentéletű atyák nem 

tudták, hová lett, mi lett vele, — nem tudta senki soha. 
. . . Csak az „Öreg Isten", vagy talán még inkább csak a „Kisasszony" 

tudta bizonyosan!... Szombathy István. 
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