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—�Somlyói�legenda�—�
 
A fejedelmi süvegért folytatott harcok rég elültek. Apafi Mihály, az új erdélyi 

fejedelem békés uralkodása láttán a török császár visszavonta pusztító hadait. De 
azért éberen figyeltette a főurakat, nehogy pártot üssenek a Porta ellen. 
Így történt, hogy Apafi Mihálynak egy napon levelet nyújtott át a szultán kö-

vete. A levélben tíz nagy tekintélyű erdélyi főúr neve sorjázott. Mindannyiukat a 
birodalom iránti engedetlenséggel vádolta meg a nagy hatalmú császár. 
A fejedelem összetanakodott miniszterével, Teleki Mihállyal, hiszen sose dön-

tött nélküle. Tették-vették a hétpecsétes levelet, s addig töprengtek-tépelődtek, 
míg el nem készültek a válasszal. 
A rettegett miniszter azonnal intézkedett. És a szilágysomlyói várnagy arra éb-

redt az éj kellős közepén, hogy a fejedelem parancsára megérkezett a hóhér, aki 
inasaival együtt vérpad ácsolásához fogott. Még föl sem ocsúdott Tapolcsányi 
Ferenc az ámulattól, amikor egy óriási ládával megrakott szekér gördült be a vár-
udvara. A fejedelmi küldönc suttogva továbbította a titkos parancsot. 
— Nézze, várnagy uram, itt a tíz rendbeli főúri öltözet. Hiánytalanul — nyi-

totta fel a ládát. 
— Látom, látom — káprázott a várnagy szeme a hímzett ingek, bársony ka-

cagányok, kócsagtollas kalapok, a drágaköves, arany- és ezüstsujtásos menték lát-
tán. Értetlenül bámulta a szép szattyánbőr csizmákat és aranysarkantyúkat. 
— Mi dolgom ezekkel a drága holmikkal? — puhatolózott rosszat sejtve 

Tapolcsányi Ferenc. 
De amint megértette, mi a teendője, tettre készen kihúzta magát. A szilágy-

somlyói várban fogva tartott hétpróbás gazemberekből igazán könnyű lesz kivá-
lasztani néhányat. Rögtön előállította a félelmetes bandavezért, a hírhedt gyújto-
gatót, a többrendbeli rablókat és gyilkosokat. A megrögzött bűnözőket azonnal 
beöltöztették a díszes ruhákba. Az ékkövektől, gyémánttól, aranytól csillogó fő-
úri öltözetekben egymást sem ismerték föl a rongyos szegénylegények. 
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Még pirkadat előtt tette tiszteletét Teleki Mihály a szilágysomlyói várban, aki 
nem egyedül, hanem a török császár biztosával együtt érkezett. Az országos íté-
lőmester is bekocsizott a várudvarra a kancellistával meg a fejedelem darabontja-
ival.  
A nagy hatalmú miniszter végighordozta tekintetét a főuraknak beöltöztetett 

rabokon, majd félrehívta Tapolcsányit. 
— Amint az ítélőmester felolvassa a halálraítélt főúr nevét, akkor kegyelmed 

előhozza az egyik bűnözőt. Így tesz rendre mind a tízzel. Fontos, hogy gyorsan 
végezzünk, mielőtt megvirradna. 
Így is történt. Az ítélőmester felolvasta a vádat és a halálra ítélt főúr nevét, a 

várnagy pedig sorra elővezette a cifra öltözetbe bújtatott gonosztevőket. A hóhér 
fejét vette mind a tíznek Teleki Mihály és a császári követ szeme láttára. Mire föl-
kelt a nap, az utolsó fej is porba hullt. 
— Remélem, hogy a felséges szultán meg lesz elégedve — állt föl karosszéké-

ből Teleki. — Ebből minden kétkulacsos áruló tanulhat! 
A török császár követe eltette a halálos ítélet végrehajtását igazoló okiratot. 

Elégedetten bólogatott, amint végigfuttatta szemét a rangos erdélyi főurak, a 
„kivégzett” Bánffyak, Béldiek, Kemények, Zeykek, Bethlenek és mások nevein. 
Majd Teleki Mihállyal együtt távozott a várból. 
— Szép napunk van! — hunyorgott a szultán követe a napsütötte tájra. 
— Szép, nagyon szép! — mosolygott a fejedelem nagy hatalmú minisztere, 

maga mögött hagyva a legördült fejeket. 
Ez volt Apafi Mihály válasza a hét pecsét őrizte felszólításra. Így levelezett 

hajdanán a hatalmas Török Birodalom császára és a kis Erdélyország fejedel-
me. 
 
_______________ 
I. Apafi Mihály (1632–1690) — erdélyi fejedelem. Részt vett II. Rákóczi György lengyel-

országi hadjáratában, és a sereggel együtt a krími tatárok fogságába esett. Hazatérte után a 
török Porta parancsára fejedelemmé választották. De mindig igyekezett kibújni a török kö-
vetelőzések teljesítése alól. Udvarát Fogarason és szülőhelyén, Ebesfalván tartotta. A ha-
gyomány szerint felesége, Bornemisza Anna és annak rokona, Teleki Mihály kancellár gya-
korolta a hatalmat. 
Szilágysomlyó (Şimleu Silvaniei, Románia) — város Szilágy megyében, a Kraszna folyó két 

partján, Zilahtól 25 km-re. Az ősi Somlyóvár — a Báthori család fészke — a Magura he-
gyen állt. Miután felépült a város területén álló várkastély, jelentősége megszűnt. Apafi ide-
jén tömlöcnek használták. 

Teleki Mihály (1634–1690) — erdélyi kancellár, főgenerális. I. Apafi Mihály fejedelem 
legbefolyásosabb embere. Ő készítette elő a Lipót császárral kötött titkos megállapodást 
(1685), melynek értelmében Erdély osztrák fennhatóság alá kerül.  
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Ã�fogºrºsi�várúrÃ�fogºrºsi�várúrÃ�fogºrºsi�várúrÃ�fogºrºsi�várúr����
�

—�Fogarasi�história�—�
 
Szép volt a menyasszony, hát még a hozomány: Fogaras vára meg a sok hoz-

zátartozó birtok és falu! Vitéz férfi nyerte el a fiatal leány kezét s vele együtt a 
gyönyörű várat. Ám a bőkezű szerencse ennél is többet juttatott Majláth István-
nak, akit nemsokára erdélyi vajdává emelt János király. 
A hiú ember nem fért most már a bőrében, és Ferdinánd, az ellenkirály pártjá-

ra állt. Azt hitte, hogy Habsburg segítséggel kiűzhetik Erdélyből a törököket. Vá-
rát megerősítette, s amikor Szapolyai János hadat küldött az árulóvá lett vajda el-
len, Majláth könnyűszerrel visszaverte az ostromot. Másodszor maga a király állt 
a sereg élére, hogy elbánjon a hűtlen vajdával. De amilyen beteg volt, nem jutott 
tovább Szászsebesnél, ahol kiadta lelkét. Sose láthatta meg időközben született 
kisfiát, János Zsigmondot, de fiatal feleségétől, Izabellától se vehetett búcsút. 
Szapolyai János halála után a fogarasi várúr kaput tárt az ellenkirály előtt. Mert 

hogy is mérhette volna erejét az özvegyen maradt Izabella és a trónt öröklő cse-
csemő Habsburg Ferdinánd erejéhez! Csak a török császárt hagyta ki a számítá-
saiból. Holott Izabellának csak üzennie kellett, s a szultán nyomban sereget tá-
masztott az elpártolt vajda ellen. Bala bég pedig a török lovagok és janicsárok 
élén, ostromgépeket meg faltörő ágyúkat szállító tevéivel együtt átkelt a Fogarasi-
havasokon, s az Olt melléki vár alatt letáborozott.  
Neki is látott az ostromnak. De a vastag védfalakat és bástyákat hiába törette. 

A széles, mély árok kerítette várat meg se tudta közelíteni. A jó eszű bég hamar 
rájött, hogy kár lenne időt és katonákat pazarolni a bevehetetlen Fogarasra. Már-
már eltakarodott a vár alól, amikor egy jól tájékozott emberke jelentkezett nála. 
Som Ferencnek hívták a várat töviről hegyire ismerő, pénzéhes fickót.  
Hívatlan vendégét nyájasan fogadta Bala bég. Leültette, és elcsevegett vele. 

De nem a várőrségről, a lőszerraktárról, a könnyen bevehető gyenge pontokról 
érdeklődött. Egyedül Majláth István érdekelte, a várúr, aki a szultánnal is huza-
kodni mer. Tudni akarta, hány éves, és valóban olyan daliás, kitűnő vitéz, ami-
lyennek mondják? Költ-e sokat a a vadászebeire meg a lovaira? Szereti a felesé-
gét? És igaz volna, hogy kedveli a pompás lakomákat? Jól mulatott Bala bég a 
hiú várúrról szóló kis történeteken.  
Som Ferenc bátorkodott megkérdezni végre, hogy beszámolhat-e a vár fegy-

verkészletéről, élelmezéséről és más fontos tudnivalókról. 
— Hagyd csak, barátocskám! — mosolygott Bala bég elégedetten. — Engem 

egyedül a fogarasi várúr érdekel, mert fontos megbizatással jöttem. És úgy látom, 
Majláth István valóban az, akire számíthat a Porta. Megteszem őt fejedelemnek!  
Nagy hálálkodással távozott a vezéri sátorból az ide is, oda is kémkedő Som 

Ferenc, hiszen gazdag jutalom ütötte a markát. Most már a nagyravágyó várúrtól 
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is ajándékot várhatott. Mindjárt Majláthoz sietett a jó hírrel. Megsúgta a vajdá-
nak, hogy a szultán titkos parancsa szerint Bala bég őt ülteti a fejedelmi székbe, 
ha ki tudnak egyezni. 
A török bég elejtett szavai megbabonázták a hiú főurat. Bár időnként megszó-

laltak az ellenség ágyúi, Majláth nem vette már komolyan a vár alatt táborozó el-
lenséget. Egyéb se járt a fejében, mint a fejedelmi jogar. És amint megjelentek 
nála a török követek, hogy átadják Bala bég üzenetét, aki négyszemközt kívánt 
tárgyalni vele, azt gondolta, övé már a fejedelmi szék. 
— Ha biztosítasz jó szándékodról, hajlandó vagyok tárgyalni — üzente meg a 

bégnek. — Küldj hozzám rangos kezeseket, és tégy esküt hited szerint. Ha 
mindezt megteszed, ellátogatok vezéri sátradba. 
Bala bég elfogadta a feltételeket. Az erdélyi követek előtt nagy, erős esküt tett 

a török vezér: 
— Esküszöm Allahra, a fényességes császárra és saját szakállamra, hogy amíg 

a fennvaló nap jár az égen, egy ujjal se bántom, sőt nagy tisztességgel fogadom 
Majláth Istvánt. 
A bég a rangos kezeseket is előszólította. 
— Barátaim, támaszaim ők — mutatott a négy főtisztre —, és közöttük van 

szeretett testvérem is, Hasszán bég. 
 Majláth István elhagyta a lőréses kaputorony alatti kijáratot és átkelt a vizes-

árok fölött húzódó fahídon, a kezesek pedig besétáltak a várba. 
Magabiztosan közeledett az önhitt főúr a török tábor felé. Bala bég barátságos 

szóval és mosollyal sietett üdvözlésére. Tündökölt a vezéri sátor. Finom édessé-
geket és pompás déligyümölcsöt hoztak a sürgölődő szolgák. 
Tetszett Majláthnak a sok figyelmesség, de már az ég közepén tündökölt a 

nap, s még csak semmiségekről esett szó. 
— Mennem kell — feszengett a várúr. — Térjünk a tárgyra! 
— Van még idő bőven, drága barátom — nyájaskodott Bala bég. — Kiegye-

zünk hamarosan. Láthatod, hogy csendre intettem az ágyúkat is.  
Telt-múlt az idő, s amint lefelé ballagott az égről a nap, Majláth talpra szökött:  
— Nem várhatok tovább! Azt hittem, fontos mondanivalód van számomra, 

de csak fecsegünk hiába. 
— Jaj, dehogy hiába, drága egy barátom — marasztalta vendégét Bala bég. — 

Csak nem akarsz megfosztani elragadó társaságodtól? Sok apró részletet kell még 
figyelembe venni. 
A reményt ébresztő szép szavaktól ismét elkábult a vajda. De már egy falat se 

ment le a torkán. A sátorból épp a sötétkékre váltó égboltra esett a tekintete. Éles 
sarlóként fénylett föl a hold. Talpra szökött Majláth, s indult szó nélkül, hogy el-
hagyja a vezéri sátrat. Ám ekkor két csausz rontott rá, és hirtelen megkötözte. 
Fájdalmában és dühében felordított a várúr: 
— Ez a te esküd, Bala bég? Ennyit ér a szavad? — ordította magából kikelve. 
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— Gyanútlan voltál, Majláth! — tűnt el a nyájas mosoly a török vezér arcáról. 
— Én csak arra tettem esküt, hogy nem lesz bántódásod, amíg a fennvaló nap 
jár az égen. Ez a nap lement már, s vele együtt a te napod is. Most bűnhődni 
fogsz, hitvány vajda, árulásodért! 
— És a kezesek? — kapaszkodott az utolsó szalmaszálba a becsapott várúr. 
De erre csak legyintett a bég: 
— Ja, a kezesek? Azok egyszerű janicsárok. Senki sem kérdez utánuk. 
Majláth Istvánt Konstantinápolyba küldte Bala bég, a szultán parancsára. Ott 

a Porta támogatta Szapolyai család elárulásáért kemény ítéletet hoztak ellene. A 
Héttoronyba zárt fogarasi várurat csak a halál szabadította meg szenvedéseitől 
1550-ben, tíz évi raboskodás után. 
 
_______________ 
csausz — török katonai szolgálattevő: futár, törvényszolga vagy testőr 
Fogaras (Făgăraş, Románia) — város és vár Brassó megyében, az Olt bal partján, Brassó-

tól 67 km-re. A fogarasi vár egyike volt Erdély leggazdagabb és legerősebb várainak. A 
mindenkori fejedelmek, illetőleg fejedelemasszonyok tulajdona, I. Apafi Mihály idején a fe-
jedelemség székhelye. A 6 m mély vizesárokkal körülvett monumentális várkastély ma is ép-
ségben áll a város központjában. 1990 óta bár, vendéglő, szálloda, hadtörténeti és néprajzi 
múzeum szálláshelye. 

Majláth (Maylád) István (1502–1550) — erdélyi vajda, főkapitány. A mohácsi csatából való 
szerencsés megmenekülése után hol I. Ferdinánd, hol Szapolyai János pártjára állt. Fogaras 
várát Ferdinándtól nyerte, felesége hozományaként pedig megkapta a hatalmas fogarasi bir-
tokot is. 1539-ben pártot ütött János király ellen, majd saját várában elzárkózott és sikeresen 
állta az ostromokat. Végül a törökök csellel kicsalták a várból, és foglyul ejtették. A szultán 
parancsára a Héttoronyba zárták, ahol haláláig raboskodott. 

Szászsebes (Sebeş, Románia) — város Fehér megyében, a Sebes folyó partján, Gyulafe-
hérvártól 14 km-re délre. Itt hunyt el (a „Zápolya-házban”) 1540. július 21-én Szapolyai Já-
nos magyar király. 

����
Ã�csºvºros�eszű�CsºvºrgºÃ�csºvºros�eszű�CsºvºrgºÃ�csºvºros�eszű�CsºvºrgºÃ�csºvºros�eszű�Csºvºrgº����

�

—�Szalontai�népmonda�—�
 
A Hajdúságba is befészkelték magukat a törökök. Úgy jöttek-mentek, intéz-

kedtek már, mintha itt születtek volna. Kíséret nélkül kelt útra a gyulai bég is, a 
vár ura. Csendesen kocogott fakó lován. Szalontáról igyekezett Gyula felé. 
A félúton vette észre a kíséret nélküli béget Csavarga Miska, aki rongyos kol-

dusnak öltözve járta a vidéket. 
A csavaros eszű hajdút, akinek Varga Mihály volt a becsületes neve, jól ismer-

ték — s jaj, de szívesen kézre kerítették volna — a törökök. Ezért járt Csavarga 
Miska álruhában. Hiszen sose szűnt meg borsot törni a turbánosok orra alá. 
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—  Nosza, itt a jó alkalom! — dobta fel két mankóját az útszéli fára a hajdú, 
és hangos óbégatásba kezdett. Keserves jajongására azonnal felfigyelt a bég, és 
megfékezte paripáját. 
— Mi bajod, te szegény koldus? — kérdezte nagy kegyesen. 
— Jaj nekem! — sopánkodott Csavarga Miska. — Tapodtat se tudok tenni 

mankó nélkül!  
— De akkor hogyan jutottál idáig? 
— Ó, kegyelmes bég, egy útonálló vette el a mankóimat s dobta fel a fára. 

Bosszúból, mert egyetlen fityinget se talált a zsebemben. 
— No, ezen könnyű segíteni! — szállt le fakó lováról a gyulai bég. 
A kantárszíjat a sánta koldus kezébe adta, és így szólt: 
— Tartsd erősen a kantárszíjat, amíg leszedem a mankóidat! 
Jó erősen megragadta a kantárszíjat az álruhás hajdú, és siránkozó, reszkető 

hangon irányítgatta a fára mászó törököt, hogy nem azon az ágon, nem ott, ha-
nem a másikon, egy kicsit feljebb meg egy kicsit lejjebb keresse a fölhajított 
mankókat. 
Meg is találta a bég, amit keresett. De mire leszállt a fáról, bottal üthette a sán-

ta koldus nyomát. Az már túl volt árkon-bokron. Elszelelt a török jó lován. A rá-
szedett bég akkorát káromkodott mérgében, hogy hallatára a gyaurok is elszé-
gyellték volna magukat. De egyetlen lélek sem volt a közelében. — „Kár, kár, 
kár!” — csárogtak feje fölött a csókák, míg gyalog tette meg az utat a gyulai vá-
rig. 
Eközben a csavaros eszű Varga Mihály ledobta a zsinóros mentére vett kol-

dusgúnyát, és elvágtatott. Szalontáig meg sem állt. A piactéren a vásárosok közé 
vegyült, és gyorsan túladott a bégtől zsákmányolt fakó lovon. Száz arany ütötte a 
markát. 
 
_______________ 
hajdú — eredetileg marhahajcsár. A törökdúlás idején földönfutókká lett, otthonuktól, 

családjuktól megfosztott emberekből alakult fegyveres csoportok a hódító-betelepedő ellen-
ség zaklatására, kifosztására és a foglyok kiszabadítására rendezkedtek be. Bocskay István 
erdélyi fejedelem a vele szövetkezett gyalogos és lovas hajdúknak 1605-ben nemesi jogokat 
és városokat adományozott. A Hajdúság központja Hajdúböszörmény, majd Debrecen vá-
rosa lett. A szilaj, féktelen harcosok vérrel írták be a nevüket a 16-17. század magyar törté-
nelmébe. Jelentős szerepet játszottak a mindenkori erdélyi fejedelmek hadjárataiban.  

Nagyszalonta (Salonta, Románia) — város Bihar megyében, Nagyváradtól 38 km-re, dél-
nyugatra a Kölesér partján. A Váradról visszavonuló törökök pusztították el a települést 
1598-ban. 1606-ban alapította újra a várost a Bocskai István erdélyi fejedelem által letelepí-
tett 300 hajdú. 

Gyula — a Dél-Alföld ősi városa Békés megyében, a Fehér-Körös partján, közel Békés-
csabához. Jelenleg fontos átkelő a magyar—román határ mentén. Várát, amely jó ideig vé-
delmezte a környéket a törökök ellen, Szulejmán szultán hódította meg 1566-ban, harmadik 
nagy hadjárata során. Gyula majdnem 130 évig nyögte a török uralmat.  
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�

—�Mecseki�népmonda�—�
 
Volt egy rejtett barlang a Mecsek-hegy oldalában. Ott tárolták az élelmet és 

sok más féltenivalójukat az abaligetiek. A törökök elől is a barlangban találtak 
menedékre, míg el nem árulta őket egyik falustársuk. 
A portyázó törökök bekiáltottak az eltorlaszolt barlangba. Barátságosan, fűt-

fát ígérve próbálták kicsalni a menekülteket. Végül megharagudtak, és hatalmas 
tüzet gyújtottak a bejárat előtt, hogy kifüstöljék a falu népét. 
Akkora volt a barlang belseje, ahova behúzódtak Abaliget lakói, mint egy öb-

lös borpince. De amint behatolt a füst, és egyre sűrűbb hullámokban árasztotta 
el a rejtekhelyet, azt hitték, nincs más választásuk, mint a két rossz közül az 
egyik: vagy kitörnek a barlangból, vagy mind egy szálig megfulladnak.  
Ám ekkor egy kisfiú észrevette, hogy a beáramló füst az egyik sziklarepedés felé 

tart, mintha a szabadba igyekezne. A férfiak mindjárt törni, zúzni kezdték a repe-
dés mentén a sziklafalat. Az omladékok között előbb a férfiak, azután a nők és a 
gyerekek is átpréselték magukat a törésen. Nagy ámulatukra széles útra leltek, s a 
füst útját követve csendesen tovább haladtak a hatalmas sziklaboltozat alatt.  
Tág terem tárult eléjük. Bányászlámpáik gyenge fényénél mesebeli palotára lel-

tek. A szivárvány színeiben tündököltek a cseppkövek, és lábuk előtt halkan mu-
zsikált a friss vizű patak. De sietésre ösztökélte őket a szorongó félelem. És 
amint elhagyták a nagy termet, nem volt más kiút, mint egy szűk folyosó. Négy-
kézláb, majd hason csúszva vergődtek át a sziklahengeren. De alig egyenesítették 
ki a derekukat, máris egy tavacska állta útjukat, s a felriasztott denevérek az asz-
szonyok hajába gabalyodtak. A kis tó csak derékig ért, s az anyák ölbe kapták 
gyermekeiket, úgy gázoltak át a jéghideg vízen. 
Ekkor magasan a fejük fölött csodás szépségét tárta föl előttük a barlang. 

Tündököltek a cseppkövek. A tiszta vizű, hűséges patak is előtűnt, és biztatóan 
muzsikált. 
— Ott van! Megvan a kijárat! — kiáltott fel a kisfiú, aki pillanatig se tévesztet-

te szem elől az elvékonyodott füst útját. 
A bányászlámpák omladékokkal takart, meredeken emelkedő sziklát világítot-

tak be. Jól látszott, hogy oda igyekszik, majd hirtelen, mintha elszippantották 
volna, eltűnik a füst. 
— Gyerünk! — vágtak neki a meredek, csúszós útnak a férfiak. 
Váratlanul bokrokra leltek. Örökzöld cserjék takarták el a kijáratot. Baltával, 

késsel, karddal estek a sűrű ágaknak a férfiak, s tették az utat szabaddá.  
Amint rendre mindenkit felhoztak a kijáraton, Abaliget népe térdre borult a 

kék ég alatt, Istennek adva hálát csodás szabadulásáért. 
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A férfiak most összetanakodtak, és átszelték az erdőt. Hamarosan a hegy má-
sik oldalára kerültek, oda, ahol az ő halálukra vártak a portyázók. A tüzet tápláló 
gyanútlan törököket hátba támadták, s végeztek velük. Aki életben maradt közü-
lük, az a barlangban keresett oltalmat. 
De onnan egyetlen török se jött elő: a saját füstjükbe fúltak valamennyien. 
 
_______________ 
Abaliget — község Baranya megyében, a Mecsek-hegység nyugati részén, 15 km-re Pécs-

től. A török hódoltság idején, sok más Mecsek-völgyi faluhoz hasonlóan, lakossága erősen 
megcsappant. Jelenleg kedvelt kiránduló- és üdülőhely.  

Abaligeti-barlang — Abaliget község mellett, a Mecsek-hegység északnyugati részén talál-
ható Magyarország jelentős természeti ritkasága, a patakos cseppkőbarlang, 219 méterre a 
tengerszint fölött. Közel 500 méteres főága, három mellékága és két bejárata ismeretes. Ér-
dekes állatvilágát — a barlangban élő húsz denevérfajt — a Denevérmúzeum mutatja be. 
Abaliget község lakói az idők során csak a barlang előüregét használták mint tároló- és me-
nedékhelyet. 

����
Ãz�elrºbolt�leányÃz�elrºbolt�leányÃz�elrºbolt�leányÃz�elrºbolt�leány����

�

—�Szentesi�história�—�
 
Rég török kézen volt már a Tiszántúl. Szentes városát a gyulai bég irányította. 

Ámde a végvárakból kiszorult magyar katonák mit se tartottak a török hódítók-
tól. Ott fosztogattak, erőszakoskodtak, ahol csak lehetett. De amikor elrabolták a 
szentesi főbíró leányát, és akkora váltságdíjat követelték érte, hogy azt sose tud-
ták volna előkeríteni a város lakói, a felbőszült apa meg sem állt Gyuláig. Szemé-
lyesen Ahmed bégnél tett panaszt.  
— Hű, a nemjóját! — parancsolta elő fegyvereseit a bég. 
Ő maga is nyeregbe szállt. A nádasok, tocsogók, liget-erdők rejtekhelyeit jól is-

merő bíró segítségével a törökök hamarosan rátaláltak a magyar portyázókra. Örült, 
aki a rajtaütésből bemenekülhetett a nádasba, de a sebesültek mind foglyul estek. A 
fiatal bég szeme rögtön megakadt a kötelékeitől megszabadított leányon. A sudár 
termetű szépséget fölkapta lovára, majd fegyveresei élén visszatért a várba. 
Nagyot nézett Bartha Gáspár, hiszen azt remélte, hogy hazaviheti egyetlen 

gyermekét. De akkor ijedt meg igazán, amikor Ahmed bég búcsúzóul így szólt: 
— A lányod Gyulán marad, amíg kivizsgáljuk az ügyét. De a szentesiek ellen 

is vizsgálatot indítok. Meg akarom tudni, hogy ki játszott össze a nádasban buj-
káló rablóbandával!  
Zsuzsannát magával vitte a bég, de nem azért, hogy vizsgálatot indítson a 

lányrablás ügyében. A daliás törököt senki-semmi nem érdekelte többé, csak a 
szép szentesi lány.  
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Teltek a hetek, múltak a hónapok, és a bég teljesen megfeledkezett arról, hogy 
felesége van. Annyira megszerette Zsuzsannát, hogy könnyű szívvel lemondott 
Aiséről. Arra se figyelt föl, hogy féltékeny felesége titokban üzenetet küld a fé-
nyes Portára. Nem elég, hogy Aisé fivére a szultán minisztere és nagyvezére volt, 
ennél is többet nyomott a latba, hogy a török császár unokahúgát vette feleségül. 
És Konstantinápolyban Aisé rokonsága megszőtte a hálót.  
Hetek múltán gyorsfutár jelent meg a gyulai várban. A fegyveres kísérettel ér-

kező csausz Ahmednek hozott levelet. A szultán pecsétjével ellátott levélben szi-
gorú parancs állt: a bégnek azonnal távoznia kell Gyuláról, hogy elfoglalhassa új 
helyét, Szigetvárt.  
Elsápadt a fiatal bég. Szemébe könny szökött. De amint a második parancsot 

is átfutotta, kezéből kiesett a pecsétes boríték. — Ezt mind Aisének köszönhe-
tem! — villámlott át agyán. Hiszen a Porta a szentesi lány levágott fejét követel-
te. 
Szó nélkül vonult vissza Ahmed a várba, hogy utoljára ölelje át Zsuzsannát. 

Azután levelet írt a szentesieknek, amelyben kimondta, hogy a lányrabló magyar 
portyázókhoz egyetlen szentesinek se volt köze, ezért a kivizsgálást lezárja. Még 
azon az éjszakán férfiruhába öltöztette Zsuzsannát, és bizalmas testőreivel apja 
házához vitette. Bartha Gáspár visszakapta végre egyetlen gyermekét. A szultáni 
futár pedig Konstantinápoly felé vette útját, tarsolyában egy bebalzsamozott le-
ányfejjel. 
Ahmed bég rá se tudott nézni többé Aiséra. Szigetváron is a nádszál termetű 

szép Zsuzsannára gondolt, és szerelmesének teveháton gyümölcsfacsemetéket, 
szőlővesszőket küldözgetett meg virágpalántákat. Sok-sok különlegességet. Po-
gácsaalmát, csengő körtét, kaláris- meg sárgalugas-szőlőt, húsos meggyet, görög-
dinnyét, tököt, dohányt és kukoricát termett azontúl a főbíró, sőt minden szente-
si gazda földje. Annyit, hogy nemcsak a főbírót, hanem egész Szentest kárpótolta 
a török bég. 
A hervadásnak indult Aisé nemsokára sírba szállt, míg a mit sem sejtő Zsu-

zsanna kertjében török tulipánok pompáztak, rügyet hajtottak a mandulafák, és 
virágba borultak a rózsák.  
 
_______________ 
Szentes — Csongrád megyei város Magyarország dél-alföldi régiójában, a Tiszától keletre, 

a Kurca folyó két oldalán. Régi tiszai átkelőhely. A török időkben Szentest, a tiszántúli fal-
vakkal együtt, az 1566-os hadjárat során felégették, lakosait a krími tatárok hurcolták el. Mi-
után a tartományt irányító gyulai vár török kézbe került, viszonylag békés évek köszöntöttek 
a mezővárosra. Szentes feltöltődött a megsemmisült környékbeli falvak népéből és gyors 
fejlődésnek indult. Ebből az időből származik az elrabolt lány története. 
 



 

Csávossy�György�
 

ƒºllomásƒºllomásƒºllomásƒºllomás����
 
Magdinak 
 

Mint börtönben, beszélőben, 
épp összeérhet a kezünk, 
jövőnkről nincs mit mondanunk, 
a múltunkról emlékezünk. 
 
A jövő vak és ködbe vész, 
Isten tudója, hogy az út 
hány kanyart rejt, hány eltérőt, 
s ki lesz, aki nyughelyre jut. 
 
Nyughelyre? Egyes-egyedül?  
Az tákolmány, mely összedűl, 
inkább rabként fogom kezed, 
míg sorsom cellámba vezet. 
 
Mert ott is rólad álmodom, 
felhők közt villansz csillagom, 
s az éjben tünde képzelet  
örökre egyesít veled. 

 
LehetLehetLehetLehet����

 
Lehet, hogy ez már szerelem?    
Nem fordult elő még velem, 
hogy korán, hűvös hajnalon 
szemem előtt szemének fénye, 
az égi kékség mély örvénye, 
s kezének puha, meleg selyme 
kísért, anyás öle, amelybe 
lehajtanám a fejemet. 
 


