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Á R N Y É K H Á Z A S S Á G . 
Irta: Szentmihályiné Szabó Margit. 

LORÁNTFY Zsuzsánna és Széchy Mária mindennap együtt ültek 
a sárospataki vár erkélyszobájában. Felettük titoktartást 
kínálgatva borultak a rózsaszirmai a mennyezetre írott 

képekre. S a nagy csendben úgy tárult a leány lelke is az asszony 
elébe, mint a rózsa kelyhe. 

Nagy árkusok hevertek a kandalló szélén. Ismerték már minden 
betűjüket. S mégis fel-felugrott hol Márika, hol Zsuzsánna, hogy meg-
nézzék : hol is tart, kiknél jár a követség? Mióta meg hírét vették a 
megérkezésnek, a szertartások sorrendjét böngészték. 

— Milyen jó, hogy éjjet nappá téve, leírtam ezt a rendet, úgy-e 
Susánka néném? 

Az asszony mosollyal köszönte meg újra a szerelmes leányszív 
találékonyságát. 

— Bizony, én sok dolgom felől ugyan rá nem értem volna. De 
meg eszembe sem jutott volna, hogy deáknak kiadjam. 

— Asszonynéném ! Ha kérdek valamit, igaz szóval felel kigyel-
med? 

— Nem szoktam hazugságot vönni a számra. 
— Tudom . . . De mégis . . . Olyan nehéz ilyenről beszélni. Mással 

nem is tudnék. A leányokat kerülöm. Orsi is, Krisztinka is váltig 
faggatnak, miért nem megyek közéjük. De még estenden is tettetem az 
álmot, nehogy virrasztásomat sejtsék. 

Zsuzsánna értő szemmel nézett a leányra. Megsáppadt Márika 
és karikás lett szeme amúgy is sötétszínezetű medre. Sóhaj emelgette 
az asszony szívét. Igy, éppen így titkolta ő is ébrenlevését kicsi hugá-
tól, mikortól fogva a hársleveleket rejtegette bibliájában. 

Hogy az asszony hallgatott, nekibátorodott Márika. 
— Asszonynéném, kigyelmed sose gondol arra, mit tesz, kivel 

van szemben György bátyámuram? 
— Gondolni gondolok. De hiába képzelődöm. Sosem úgy van 

semmi, mint azt gondolhatnánk. Valami mindig másképpen történik. 
Lám, — az utat is változtatni kellett. Ha az én uram postát nem küld, 
azt hinnénk, még most is útban vannak. 

— De megérkezésüktől fogva tudjuk, mikor, kihez hivatalosak. 
Tudjuk, ma lészen az a táncmulatság . . . 

Zsuzsánna más esemény említését várta. Pedig gondolni sem 
akart rá, nehogy megzavarja a házban úgyis körbefutó suttogásokból 
kihallatszó pajzán gyanúsítás. De a leány minden idegével a tánc-
mulatságba kapaszkodott. Az t színezte, azzal ijesztgette magát : 
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— Susánka néném, hiszi kend, hogy csak úgy, első látásra meg 
lehet ejteni szerelemmel valakit? 

Zsuzsánna elmosolyodott. Szeme előtt virult ki a fiatalok érzése. 
Ő látta Bethlen István elrabosodását. Bólintott és várta a leány 
örömkitörését. De Márika szeméből könny perdült. Szerencse, hogy 
most patyolat felümeg volt rámáján, mert különben kár esett volna a 
matériában. Ajkába harapott és felvágta a fejét, mintha szégyellné 
könnyét. 

— Ha valaki megejtené Istvánt, én azonnal észreveszem rajta, 
mihenst látom. 

— Már eddig is észrevehetted volna. Úgy ment ő kigyelme, 
mintha vágóemberek vinnék, nem ő felsége nászküldöttsége. Minden 
szem láthatta, hogy visszahúzta a szíve hozzád. 

Ráborult a leány az asszony elébenyúló kezére. Csókolta és be-
harmatozta a gyöngéd ujjakat. Gügyögve simogatta ajkával a fehér 
kézhátat is. 

— Susánkám, drágám, én ugyan nem arra gondoltam, mire 
kigyelmed . . . 

— Nem Bethlen István szerelmiről beszéltél? 
— De arról. Csakhogy én attól féltem, ott hagyja szívét valami 

német kisasszonynál. Vissza sem is jön többet. Milyen szépek lesznek 
azok azon a vigasságon. Éngem meg mindig csak gyászban látott 
őkelme. Azt se tudja, milyen színű vagyok? Csak ezt a nagy feketeséget 
látta mindig körülöttem. 

Átmelegedett Zsuzsánna szíve. Multba nézett, mikor vigaszta-
lást adott. 

— Az én szerelmetes uram is gyászban látott engem először. 
Még tíz esztendőt sem töltöttem akkor. S mikor újra gyászba öltöz-
ködtem, akkor küldte el énnékem szerelmének jelét. Azért olyan igazi a 
hűsége hozzám. 

Most a leánynak is eszébe jutott a hálóház sok súgás-búgása. 
Hiába menekült előle maga gondolataiba, mégis hallania kellett a 
leányok rettenő és mégis élvező feltevéseit. Minden este éjfélig nyúlt 
a beszéd : mi lesz, ha Rákóczy György szívét megfogja a fejedelem 
menyasszonya? Mi lesz, ha a fejedelem nevében tett esküből bűnös sze-
relem fakad az árnyékvőlegény szívében? 

Mélységes részvétet érzett nőni a leány. Összeszorította ajkát, 
hogy rá ne toluljon a szorongó gondolat. De aztán a maga szívének 
aggodalma mégis kisodorta. 

— Soha nem kételkedett Rákóczy úr hűségében? 
Zsuzsánna elvonta kezét a leányéból. Összekulcsolta és felébe 

hajtotta gyöngéd vonalú állát: 
— Soha. 
— És m o s t . . . Most, mikor másnak esküszik? Mikor fejedelem 

kepibe egy hónapnál is többet időzik más asszonyával? 
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Zsuzsánna úgy érezte, megáll a szíve. Igy, szavakba foglalva 
még senki nem merte elébe állítani a gyanúsítást. Felfohászkodott. 
György igazmondó szemét idézte. György erősítő simogatását érezte. 
És újra hittel mondta : 

— Most sem . . . 
S akkor a leány rávetette magát az összekulcsolt kézre. Rászo-

rította homlokát és áttüzesítette a hűvös ujjakat a maga ízzó szerelem-
féltésével : 

— Tanítson meg éngem így hinni. Susánna néném. Igy akarok 
hinni, mint kigyelmed ! Mert különben elkárhozok . . . 

Zsuzsánna megrendült. Felemelte a leány könnytől ázott arcát. 
Mélyen nézett a szemébe. S mint egykor neki Károlyi Zsuzsánna, úgy 
most ő mondta Széchy Máriának. 

— Az asszony hitiben van az férfi erőssége. 
Nem tudta, hogy ez nem Károlyi Zsuzsánna szava s hogy nem a 

szegény beteg érezte ezt meg először, hanem ő maga. Körbe járt a 
mondás, de most nemcsak Márikát vigasztalta meg, hanem azt is, 
aki életet adott neki. 

Alkony szállt le a nádasra. Farkasüvöltés igyekezett át a nagy 
befagyott ártérről. De a halászok tüzei ott lobogtak a partokon és 
távoltartották a vártól a fenevadakat. Ágyúk őrködtek a bástyákon 
és hit vigyázott az asszony szívében. Estéli ájtatosságra csendült a 
harang. És a hálátadó várlakosság egy szívvel énekelte álmotvető 
imádságát: 

Akik bíznak az Úristenben 
Nagy hiedelemmel, 
Azok nem vesznek el 
Semminemű veszedelemben. 

Berlinben pedig éppen akkor kísérte díszes menetben a hálóházba 
a nászkíséret Brandenburgi Katalint és Rákóczy Györgyöt. A daliás 
magyar urak kigyulladó szemmel néztek az új fejedelemasszony után. 
Katalin csipkével bevont fehératlaszruhájában, csipkefátyolának fel-
hőiben, fehérszattyán sarujától gyémántkoronás fejéig szépség és 
hódítás volt. 

Éppen így sóhajt fakasztott az udvari dámák szívéből Rákóczy 
György tűnő alakjának látása is. A vontezüst dolmány úgy tapadt 
délceg alakjára, mintha Árgyrus királyfi lépett volna ki az ősi mesé-
ből. Vállára omló gesztenyehaja magától csavarodott gyűrűkbe. 
Korának szokását nem követte : nem növesztett szakállt, mikor meg-
házasodott. Bajusza ifjú, piros száj felett barnult. Világos szemében 
gyermeki tisztasággal vezette ujjainál fogva a felséges asszonyt. Nem 
tudatosította, hogy utánuk férfiak és asszonyok vágya nyomul. 

Hosszú volt az út a fejedelmi palota tekervényein keresztül a 
nász-szobáig. De Katalin rövidnek érezte. Álmodozva hajtotta fejét 
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baloldalra, ahol György széles válla pihenőül kínálkozott. Csak egy 
parányi mozdulat s már odaborulhatna erre a vállra, ahova napok óta 
minden erejével kívánkozott. Pedig mennyire iszonyodott ettől az 
órától! Milyen rettegéssel várta a magyar követek érkezését, a kisze-
melt vőlegényhelyettest. Hiszen követjáráskor már látott magyar 
urakat. Öregeknek, elvadultaknak tartotta, őket s eszébe jutott öreg 
dajkája sok meséje. Elalvás előtt mindig az ázsiai magyarokkal ijeszt-
gette. Ezek az erdélyi urak csakugyan olyanok is voltak, mint meséi. 
Aranytól és ékszerektől pompáztak, de hangjuk szabadon dörgött a 
palota termeiben és elfojtotta a brandenburgiak halk suttogását. Sza-
kálluk övüket verte, bajuszuk eltűnt duzzadt ajkuk s csak akkor 
látszott ki, mikor a kupával kettéválasztották, hogy hosszantartó ivás 
után végre ismét szájukra eresszék. 

S a vőlegény . . . A férfi, akihez most kötötte hozzá ennek a má-
siknak az esküje ! Milyen lehetett? Katalin csak annyit tudott róla, 
hogy közeledik ötvenedik évéhez. Neki azt mondták, Habsburgi 
főhercegnőt is kaphatott volna s mégis őt kívánta. Nagybátyja, 
Gusztáv Adolf is sürgette ezt a házasságot. S Bethlen Gábor fejedelmi 
adománylevelet küldött neki. Három uradalom a nászajándék és 
drágakövek, ékszerek, kincset érő ruhák érkeztek a nászládákban 
elébe . . . 

Kicsit megenyhült, ha arra gondolt, hogy az uradalmak jöve-
delmével szabadon rendelkezik. Végre nem kell bátyjától kérni, végre 
ő is uralkodótárs lehet. Igen, uralkodni jó lesz. Csak az a kérdés, kinek 
az oldalán? 

Most újra ránézett Györgyre. A férfi vezette tovább. Ujjai 
hegyét tartotta, de nem érezte meg az asszony lüktető pirosvérét. 
Nyugalmat erőszakolt magára és veleszületett méltósággal végezte 
nehéz feladatát, de nagyon kívánta volna, hogy véget érjen ez a vessző-
futás s végre megpihenhessen valahol a kíváncsi szemek tüzétől. Az 
asszonyok sorfala mellett ő haladt, a férfiak mellett Katalin. S mégis 
a másik oldalról jött olyan sugár, ami pillanatra belevillant az előre-
néző férfi szemébe. 

György felkapta a fejét. Magas, borotvált férfi fehérpiros arca 
emelődött feljebb, mikor Rákóczy mozdulatát meglátta. Kihívás és 
bosszúvágy csillant a nedveskék szempárból. De György elnézett fe-
lette. Helyette Katalin rezzent össze, mintha tüzesvassal érintette volna 
valaki: pedig csak két suttogott szó volt. 

— Vigyázz magadra ! 
Esengő kérés szállt az asszony szeméből s belefojtotta a szót a 

falhoz lapuló morva Zierotinbe. A menekültbe, aki itt kapott oltal-
mat, a választófejedelem udvarában. Úgy hálálta a jóságot, hogy 
szemet vetett Brandenburg leányára. S most már joga volt fenyegetés-
sel kísérni élete utain ezt a csipkefelhős, gyönyörű menyasszonyt . . . 

Katalin kihúzta magát. Úgy lépkedett tovább György mellett, 
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mintha nem hajtotta volna feléje napok óta kínzó vágy. Mintha elfe-
lejtette volna azt a pillanatot, amelyben szembenállt vőlegénye helyet-
tesítőjével s amikor harsogva, követelőzve tolult szívébe a felismerés : 

— Ő a z ! 
A szárnyasajtót szélesre tárták a fehérselyembe öltözött apródok. 

Messzire látszott a folyosón a nászágy. Fehératlasz vánkosok dagadoz-
tak, csipkés lepedőszél terült méterekre a pompás szőnyegeken. Az 
arannyal hímzett fehér superlátot arany angyal fogta össze. Kezében 
magasra tartotta a Brandenburgi címert és Bethlen Gábor farkát-
harapó, koronás kígyóját. 

Katalin megborzadt, mintha az a kígyó most kúszni kezdene a 
függönyökről le, egyenesen a vánkosokra, hogy belemarjon sajgó 
szívébe. Felszisszent és közelebb húzódott Györgyhöz. S a férfi meg-
sajnálta a rettenő asszonyt. Gyöngéden súgta neki, mintha Zigriskét 
vigasztalná. 

— Két-három perc az egész. Aztán átadom felségedet szerelme-
tes édesanyja ő felségének. 

Az asszony szívéből felszakadt a csalódott sóhajtás. Két-három 
perc az egész. Ö pedig azt kívánná, legyen az a belépés esztendők 
hosszú sorának megnyitója. Hogy a holtomiglan és holtodiglan ne 
másnak szólt volna, hanem a férfinek. Az erősnek, bátornak, aki 
megmenthetné üldözőjétől.Talán még önmagától is megszabadíthatná... 

Meghajtotta fejét. Távolbanéző szemmel hallgatta az áldást és a 
jókívánságokat. Anyja odavezette a nászágyhoz. Leültette s elrendezte 
körülötte fátylát. Bátyja Györgyöt vezette a másik oldalra. Lecsa-
tolta aranyhüvelyű, rubintos kardját és keresztbefektette az ágyon. 
Aztán bezárult a szárnyas ajtó az árnyék házaspárra. 

György elpihent a csendességben. Kimerítette a sok fárasztó 
ceremónia. Ölbeeresztette kezét. Úgy érezte, otthon üldögél, az erkély-
szobában. Hallgatja Zsuzsánna édes hangját; bibliát olvas fiaiknak. 
Talán éppen most ért Pál apostolnak ahhoz a mondásához, amely az ő 
eddigi útját megszabta. 

— Nem a törtetőké, sem az akaróké, hanem a könyörülő Istené 
a dicsőség. 

Elhallgatott Zsuzsánna hangja. Kiszorította György hallásából 
Katalin szava. Az asszony előrehajolt. Kigyulladt arccal, lobogó szem-
mel nyúlt át a kardon. Kezét rátette Rákóczy ölbetett kezére. Sür-
getett, parancsolt: 

— Mire gondol kigyelmed? 
György nem nézett az asszonyra. Most is Zsuzsánnát látta. Az 

asszony a kandalló mellett ül. Bizonyosan esti áhítatot tart a vár 
népével. Átöleli két kis fiát és reá gondol. Szerelmetes vággyal, hű-
séggel és hittel. Aztán elnézegeti ringatozó bölcsőjében a kis, alvó 
Ferencet. . . 

Annyira látta, hogy habozás nélkül meg is mondta, amit lát. 
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— Az én szerelmetes asszonyomra, felséges asszonyom. Meg a mű 
három szép figyermekcsénkre . . . 

Az asszony szeméből gyűlölet lobbant. Mondani akart valamit. 
Valami bántót, megbélyegzőt, ami rásüsse a szégyent erre a síma 
férfiarcra. 

De már pattant az ajtó. Az örömszülők feje felett az előretola-
kodó Zierotin nézett be. Kutatva fürkészte György arcát. De meg-
nyugtatta, amit látott. Györgyről az asszonyra emelte tekintetét. 
Diadalmasan nézte megsáppadt arcát. S mikor a táncmulatság kezdetét 
vette, addig furakodott, hogy rátehette kezét Katalin karjára : 

— Én is megyek Transsylvániába, felséges asszonyom ! Még 
pedig a fejedelemasszony kívánságára. Hogy ne légyen olyan nagyon 
egyedül a vadnép között! 

Katalin eszelősen nézett széjjel. A palota mennyezete egyre 
lejjebb hajolt. Forogni kezdett a viaszgyertyák aranyos tartója. A zene 
távolról jött már, aztán egészen elhalt. A táncoló párok komplimen-
tirozását úgy látta, mintha a földre akarnának feküdni, ahová ő is 
olyan nagyon kívánkozott. Pillanatra a fiatal Bethlen Istvánt látta, aki 
hitetlenkedve nézte Zierotin közeledését. Aztán lerogyott. Erős kar 
fogta fel. Most aztán teljesen hatalmában volt a morva menekültnek. 
Az vitte be hálóházába s míg az udvari dámák utána tolultak, a nagy 
sürgés-forgásban megbújt a mennyezet redői mögött. 

S reggel hiába indult Katalinnal a küldöttség a behavazott uta-
kon új élet felé. Ő tudta, hogy nem kezdődik új élet. Folytatódik a régi, 
a bújkáló, a titkolt. Nincs szabadulás. És ő most már nem is akart 
szabadulni. Felgyúlt vérének lobogásával tapadt ehhez a férfihez, 
aki mögötte kúszott s aki pillanatokra felejtetni tudta vele a másikat, 
a hintó mellett haladót. Ezt az udvarias, szolgálatra kész Rákóczy 
Györgyöt, aki újra csak Patak-váráról beszél neki. De még ez is jobb, 
mint arra gondolni, aki rá vár. Az ismeretlenre, a férjre, akinek nem ő 
adott jogokat, mint a morvának, hanem aki megvette a jogokat három 
uradalomért, meg teméntelen drágaságért. 

Rákóczy György nem is sejtette, milyen kétségbeesés ül az öröm-
apa, Schwarzenberg herceg oldalán. Tiszta lelkének lelkesedésével me-
sélt tovább szeretteiről. És nem csodálkozott, nem is gyanakodott, 
mikor az asszony azt mondta : 

— Látni akarnám kigyelmed feleségit. De nem otthon. Nem Pa-
takon . . . 

György elgondolkozott. A hosszú úton úgyis gyakorta meg kellett 
szállniuk. Szerencsi kastélya alkalmatos szállást kínál. Legalább sze-
gény Zsuzsánna is kap valamit ebből a nagy pompából. 

— Felséges urunk ugyan megszabta az utat. De az ő engedelmé-
vel szerét ejthetjük, hogy szerencsi szegény házamban vendégül lát-
hassam felséges asszonyunkat. Mindjárt híradással is leszek gazdasz-
szonyomnak . . . István ! 

Napkelet 51 
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Előszáguldott Bethlen István. Megderült arccal tartott hazafelé. 
Még lova is érezte gazdája jókedvét. Hangosan lépkedett és rázta 
csótárját. 

— Menj előre, vágtatvást fiam, aztán jelentsd meg az én jó 
asszonyomnak, hogy legyen készülettel. Felséges asszonyunk szerencsi 
házunkat megtiszteli látogatásával s ő kigyelmét is látni kívánja . . . 

István beeresztette sarkantyúját lova vékonyába. Nyihogva 
ágaskodott két lábra a portai nemes állat. Katalin felsikkantott, de 
nem féltve, hanem szinte vérreszomjazva. Végigbizsergett benne a 
vágy új izgalom után. De az i f jú Bethlen meg sem ingott. Vágtatva 
kezdte hagyogatni maga mögött az elől lovagló csatlósokat, lovasokat 
és társzekereket. 

Katalin utána nézett. 
— Legalább hasonlít erre a fiatalra a fejedelem? 
György meglepetve nézett rá. 
— Én bizony meg nem mondom. Soha nem hasonlítgattam őket. 
Előrehajolt az asszony. Besüvített az ablakon az északi szél. 

Vágta a havat a szemébe, de a kis kéz még most is maga tartotta fel 
a díszhintó függönyét. 

— Mondja kigyelmed? Mégis milyen Bethlen Gábriel? 
György levette süvegét. Megtörülte homlokát. Ragyogó szemmel 

mondta. 
— A legnagyobb, legbölcsebb, leghazátszeretőbb mindönk kö-

zött . . . 
Katalin ajkába harapott. Leeresztette a hintó függönyét. Hátra-

dőlt és nem nézett a kedvét kereső Schwarzenberg grófra. 
De Teschenben reggel kiizent szállásáról, hogy nem bír tovább 

menni. 
Nénje, az örömanya helyettese ijedten jött hozzá. 
— Vár a vőlegény. Bé van osztva minden nap. 
Katalin eldőlt ágyában. Jajgatva verte arcát selyemvánkosába. 
— Jaj a fejem ! Jaj a derekam ! Szétszakad a testem a forróságtól. 
Anna Zsófia tanácstalanul simított végig huga fején. Forró volt, 

de nem olyan, mint a hidegrázósaké. Arca megduzzadt a sírástól. 
Nyakán és mellén is kiütköztek a vörös foltok a sok hánykolódástól. 

Az udvarmesternő rémülten rohant doktorért. Vésztjósló ábrá-
zattal jött. Fontoskodva vizsgálta meg az aléldozó Katalint. Halál-
fejes botjára támasztotta orrát. Hümmögött és komoran nézett 
maga elé : 

— Nem lehetetlen, hogy himlő háborgatja a felséges asszonyt. . . 


