KÉSŐI

LÁTOGATÓ.

Az őszi zimankó szürke szövete ráterült a Kárpát-völgyre.
Lovascsapat haladt a hegyről lefelé, nesztelenül, mint a köd
előtte. A völgy felé igyekezett, hol még az imént fel-felcsillant
egy ház, torony vagy kastély körvonala; most azt is elnyelte az est.
Valami útfélére akadtak s kocogni kezdtek. Széles kastélykerítést elzáró tölgyfakapu előtt álltak meg.
— F i ú k ! Itt meghálunk. Három napja járjuk az erdőt étlenszomjan, hogy Bercsényi uram karjába csalogassuk a németet; most
ránk fér a pihenés — szólt a vezetőjük. Az elsők már döngetni kezdték
a kaput, mely tágra nyílt előttük s a széles, csínnal tartott kastélyudvar
befogadta az egész csapatot.
— Udvarosok, várnagy, hopmester v a g y m i ! K i van elé? —
kiáltott a kapitány. — Bort a legényeknek, zabot a lovaknak ! Hidd
elé a gazdád, mondd meg, hogy Czelder Orbán van itt a hajdúival,
lássa szívesen.
Öreg szolga hajlongott előtte, méltóságos alázattal.
— Gazdám nincs itthon, három nap óta hiába várjuk.
— Tán rejtőzik előlünk?
— Isten ments, nagyon megtisztelné ilyen szerencse.
— Lásd el a csapatom, ételben-italban ne legyen hiánya, három
napja nem volt benne része. Nyisd ki az ajtót. Van még itthon valaki? —
kérdezte Czelder Orbán rosszkedvűen.
— A z úrasszony itthon van, de . . .
— Vezess hozzá — s a kilincsre tette a kezét. — Kinek a háza
ez? Tudni akarom, mielőtt belépek.
— Nemes, nemzetes és vitézlő Pongrátz Albert uram háza —
volt a felelet.
— Pongrátz Albert? — A kapitány megállt, habozott, belépjen-e?
Tekintete kiéhezett, átfázott, fáradt legényeiről kimerült lovaikra
csúszott s belökte az ajtót.
— Mondd meg az asszonyodnak, hogy itt vagyok a hajdúimmal,
holnapig szállást kérek és beszélni akarok vele.
Még egyszer visszafordult legényeihez :
— Se jószágban, se marhában kárt ne tegyetek.
A z öreg szurkos fáklyát vett le a falról és meggyújtotta. Hosszú
sor termen és szobán vezette végig. Nehéz, faragott tálasok sorakoztak
a fal mellett, drága ezüsttel, arany serlegekkel, cifra, zománcos kupák-

634
kal. Arany himzések csillantak meg a fáklya fényénél, lépésük puha
szőnyegbe fúlt, melynek virágait hajdan a kalifák csodakertjéről
mintázták s később valamely hatalmas basa sátorát bélelte. Velencei
üveg, francia porcellán váltakozott a polcokon, nehéz bársony és
selyem szöveteken tört meg a világosság.
Végre az öreg szolga tartóba akasztotta a fáklyát, nagy, párnázott bársonykarszéket vont elő.
— Majd jelentem a nagyasszonynak — szólt hajlongva s eltűnt
a vasveretes tölgyfaajtó mögött.
Czelder Orbán ott állt előtte. E g y forró csók jutott eszébe, tüzes
szavak, egy tánc, melynek ritmusát karja most is érzi, valahányszor
karcsú leányderekat ölel táncra.
Régen volt.
A z országon végigszáguldott a szabadságharc vihara. Czelder
Orbán maga állított sereget Rákóczinak, minden gondja, minden ideje
azé volt. Szakadatlan harcok, veszedelmes portyázások, végnélküli
menetelések, heves, egynapos szerelmek, csata előtt vagy után vad
tivornyák, ha győztek s még vadabbak, ha balsiker érte; égő falvak,
síró anyák, dicsőséggel elvett zászlók, melyeket a bálványozott fejedelem lába elé rakott. K i gondolt volna a multra ! Egyszer egy ütközet
utáni toron, mikor ki tudja hányadszor járt sorba a kupa, hírül hozták,
hogy Pongrátz Albert háromnapos lakodalommal vitte haza a csodaszép Piller Évát, még ittak is az egészségükre, azután . . . azután nem
gondolt rá többé.
S most? Czelder Orbán még mindig várt és az ajtó nem nyílt.
Türelmetlenül koppantotta kardját a földre. Örömmel látják az egész
Felvidéken, tárt karokkal fogadják, mint felszabadítójukat s most?
Czelder Orbánt nem szokás váratni, a Rákóczi kedves kapitánya előtt
kitárulnak a kapuk.
Halkan csikordult az ajtó s az öreg félénk léptekkel betopogott.
— Meddig várat még az asszonyod? Hé? —kiáltotta Czelder Orbán.
— Jön, jön, siet, csak öltözik — nyögte az öreg ijedten.
— Hát öltözik — s Czelder Orbán megpederte bajuszát, mely
alatt kacskaringós káromkodás bujt meg.
Bent ezalatt Piller Éva öltözködött. Nem sietett vele. Szőke haja
aranyló selymét hol szétrázta, hol meg csigába csavarta, hogy ismét
szerte szórja, mint a sellő, mikor távoli vándort csalogat. Nehéz
aranydamaszkruha volt kikészítve számára. Meg-megnézte, forgatta,
majd ismét a haját fésülte. Arca puha bársonyán lángrózsák gyúltak
ki. Végre elkészült vele. Hollandcsipkés, drágaköves főkötőt tett fölibe,
kicsit, mint a madárfészek, könnyűt, mint a gondolat, fényeset, mint
a belopakodó napfény. A fraj a feje fölé tartotta a ruhát, súlyába
szinte belefáradt a karja. Pongrátz uram egy ménest adott érte cserébe.
Piros bársony ingváll jött a derék fölé s égő csikokat lövelt a válla
havára. Hosszú selyemzsinór fűzte az aranyos derekat. A szép asszony hol
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befűzte, hol meg újra kezdte. Számolgatta s megint csak rosszul fogta,
mint mikor az élet számadását csináljuk s eltévesztjük a tételeket.
Aranyos cipőjét pici lábára a fraj nem tudja csatolni, maga hajlik
hozzá, soká babrálja, félre csatolja — reszket a keze. Már kész volna.
Áll a tükör előtt. Csak még gyöngysorát, drága kösöntyűjét, sok gyémántos gyűrűit hozza a fraj. Néz, néz a tükörbe, mintha önmagába
akarna látni. Mért oly halvány az arca? Múlnak a percek. Mért nem
siet ki vendégéhez? Múlnak a percek, hullanak az örökkevalóság porszemei és nem emeli fel őket többé semmi.
Piller É v a ott állt az ajtó előtt, a kilincsre tette kezét és mégsem
lépett be. Szép volt, tudta, érezte, a legszebb asszony hét vármegyében, hallotta elégszer. S most mégis mért fél, mért remeg?
— Mi lesz már? — hangzott kívülről türelmetlen haraggal.
S Éva megnyomta a kilincset és megállt a küszöbön.
— Ugyancsak megváratott, Pongrátz Albertné asszonyom, —
szólt majdnem nyersen Czelder Orbán felállva — de legalább érdemes
volt — tette hozzá hirtelen megszelidülve a bámulattól.
— Bocsásson meg, Czelder Orbán uram, d e . . . — s az asszony
ruhája suhogott, amint közelebb lépett.
— De legalább most szívesen lát, — kezdte a kapitány megvesztegető nyiltszívűséggel — hiszen mi rég ismertük egymást, én
legalább jól emlékszem . . .
— Hagyjuk ezt, Czelder Orbán uram. Én kérni akarok valamit
kegyelmedtől — kezdte az asszony fojtott hangon.
— Bármit a világon a Rákóczihoz való hűségemet k i v é v e ! —
biztosította Czelder Orbán.
A z asszony torka összeszorult, de határozottan, mint halk kalapácsütések hangzottak s z a v a i :
— Arra kérem, hagyja el a házamat még ma, még most.
— Most, éjnek idején? Ez furcsa vendéglátás — pattant fel
Czelder Orbán.
— Ha furcsa is, férjem nem engedi, hogy amíg távol van, bárkit
is befogadjak. — S az asszony hangja bátrabb lett.
— Én nem bárki vagyok. Czelder Orbán nevét ismeri minden
gyerek a Felvidéken, én a Rákóczi kapitánya vagyok ! Micsoda ház ez?
Nincs kastély, nincs vár, hol szívesen nem látnak s itt még egy éjtszakára sem adnak szállást?
— A z uram így rendelte s az nekem parancs — felelt az asszony.
— Mitől félnek, nézzük csak? A jószágukat, az arany marháit,
a házi cselédit félti a legényeimtől? N e féljen, kurucaim se lovat,
se jószágot, se csókot nem vesznek el, amit nem adnak nekik. E felől
nyugodt lehet.
— Én nem félek a legényeitől, de nem tarthatom itt kegyelmedet.
Nem lehet. — A z asszony hangja tompa volt, de nyugodt, csak arcán
váltakozott a pír vagy csak a fáklya lobogása láttatta így?
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— K i t várnak itt? Labancot? — mordult fel Czelder Orbán és
visszaült a bársonyszékbe, mint aki nem mozdul innen. Szeme villámot
szórt, keze idegesen dobolt a kardján. — Pongrátz uram úgyis hol itt,
hol ott volt, egyszer kuruc, másszor labanc, amint a sorja jobban
adta, azért maradt meg a sok arany marha, a ménes, a gulya, a sok
drágaság és keleti kincs s most, hogy fennebb van a labanc, kiteszik
a kuruc vezért, mikor a labancot várják. Hát én azt üzenem Pongrátz
Albert uramnak, hogy én nem mozdulok innen, jöjjön az a labanc,
ha százszor annyi is. Itt maradok.
Hátra vetette magát a széken és azt gondolta, bár itt, a szeme
láttára verhetné ki őket s éles szemével ellenségesen nézte az asszonyt,
ki egy lépéssel hátrább ment. Oly távol voltak egymástól, mintha egy
ország választotta volna őket el.
— Ide nem térhet be labanc, ebbe a házba . . . — kezdte hidegen
az asszony.
— Ezt el is várom Piller Évától — kapott rajta a kuruc kapitány.
— . . . akkor sem, ha az uram itthon van, de most kuruc sem
maradhat itt — folytatta az asszony.
Czelder Orbán felugrott.
— Mi a . . . — cifra káromkodás tolult az ajkára, de lenyelte.
Őt szerették vagy félték, de így még sose bántak vele.
— S ha mégis maradok? — szólt fennen.
A z asszony lehajtotta fejét, szava kérő, szelíd lett.
— Akkor is kérem, ne maradjon, Pongrátz Albert úgy parancsolta és én nem tehetek másként.
— Itt most nem Pongrátz Albert parancsol, de Czelder Orbán,
a szepesiek kapitánya! — s hangja harsogott, mint mikor rohamra
szólította csapatát. Virág helyett követ dobtak szíve mély vizébe s
az felkavartan háborgott. Csak ne látta volna mindenfelé az asszonyt,
bármerre fordult. A szobában két nehéz, ezüst tükör nézett szembe
egymással s mindenike az asszony képét verte vissza, a fáklya melletti,
mint hajnalpír tüzében égő nyíló rózsatőt, a másik, mint fehér liliomot
sápadt holdfényben. Közöttük pedig ott állt ő maga, élőn, babonás
szépségben. Csak egy lépést kellett volna tennie, hogy elérje és csókkal büntesse meg vakmerőségéért — hisz nem először volna. De nem
mozdult s az asszony egy lépéssel közelebb jött.
— Akkor Czelder Orbán magának parancsolja, hogy elmenjen —
szólt összetett kézzel.
— Őrült parancs volna ! Nézze meg a legényeimet, a lovaimat,
három napja nem ettek, nem pihentek — méltatlankodott a kuruc.
— E g y óra alatt más kastélyhoz érnek, hol szívesen fogadják —
kérte tovább Éva.
— Most kikergessem őket az éjtszakába Pongrátz uram egy szeszélye miatt?
A fáklya sercegni kezdett, hol lobbot vetett, hol alig pislogott s
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ilyenkor sápadt fényt vetett az asszony hamvas arcára. Talán nem is
csupán a lámpafény.
— Pongrátz Albert férjem és uram nekem s én engedelmeskedni
tartozom neki, ezért kérem . . . — az asszony hangja most először megremegett.
— Tán biz féltékeny Pongrátz Albert uram? — kérdezte, nem
menekedve haragjától a kuruc.
A z asszony nem felelt. Némán, szépségesen állt mellette.
— S talán van is rá oka? — kérdezte nyersen Czelder Orbán
tovább.
— Van — felelt az asszony. Még egy lépéssel közelebb jött hozzá
és a szemébe nézett. Kék szeme oly mély és tiszta volt, mint a tengerszem vize, mikor a mennyboltozat nézi magát benne.
— De akkor . . . Czelder Orbán azt akarta felelni: nem féltheti tőlem, de nem tudta kimondani, megzavarodott, szinte megreszketett.
— És én kérem, menjen el, m e r t . . . az asszony fehér arca
világított.
— Mert? — kérdezte mohón, lélekszakadva Czelder Orbán.
— Mert én Czelder Orbánt szerettem és sohasem szerettem
senki mást.
Ott állt a férfi előtt szeliden, tisztán, kék szemében mélységes
bizalommal.
Czelder Orbán széles melléből mély, hangtalan, könnytelen zokogás szakadt fel, azután kezébe vette az asszony fehér kezét, mint egy
virágot, megcsókolta s elment. Lépései nehezen döngtek végig a szobasoron.
— Strázsamester, legények, nyergelni, nem hálunk itt az éjtszaka —
kiáltotta, amint az udvarra ért. A lépcső alján nagy hordó bor állt
csapon, a legények egy része már ivott, a többi várt, hogy rákerüljön
a sor. Odébb nagy tüzek mellett a kurucok melegedve valami húsfélét
sütöttek, a lovak hangosan ropogtatták a zabot.
A hajduk morogni kezdtek : — Igy, éjnek idején ! Vacsora nélkül ! Meg se pihentünk ! — hangzott itt-ott.
— K i mer itt zúgolódni, ha Czelder Orbán parancsol! — Hangja
betöltötte az udvart s visszaverődött a kastély falán. Csend lett. Percek alatt nyeregben ült az egész csapat. Patkócsattogás, halk lódobogás s a kurucok belevesztek az éjtszakába.
Mentek-mentek a bús legények s a legbúsabb köztük Czelder
Orbán, a szepesiek kapitánya volt.
Fáy Ilona.

