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A somlyói vár nem állt a hadak útjában. Nem csak a hegyek meg a Kraszna 

vize, de a váradi, székelyhídi, ecsedi és szatmári erődök is védgyűrűt vontak kö-
réje. Ám a török veszedelem idején a somlyói vár se volt már biztonságban. S 
amikor a buzgón szemlélődő őrszem megpillantotta a feléjük tartó kopjás hadat, 
rögtön riasztotta a várparancsnokot. 

— Mennyien lehetnek? — kérdezte szívszorongva a várkapitány. 
— Legalább négyszázan, Somogyi uram — válaszolta az őrszem. 
Az ostromot sose látott várnak egyetlen bűne volt, hogy itt ringatták a Bátho-

ryak bölcsőjét, és II. Rákóczi György fejedelem innen kérte feleségül a gazdag 
örökösnőt, Báthory Zsófiát.  

Alig néhány fegyveres őrködött a vár fölött. Kezét tördelte az elrémült cseléd-
ség a bosszúhadjáratot folytató török had hírére.  

— Engedjük le a csigahidat — rendelte el a várkapitány, bár jól tudta, hogy se 
embere, se ágyúja nincs, csak a gondviselésre számíthat. 

Ám ekkor a vén dobos így szólt: 
— Négyszáz török ellen egymagam is elég leszek! — s már indult is. 
— Hova-hova, jó vitézem? — nézett nagyot Somogyi. 
— Csak ide, a völgybe, megfutamítani a kontyosokat — ragadta fel az öreg 

dobot Koczka Gábor. 
És nemsokára felhangzott a dobszó. Olyan erősen, fenyegetően dübörgött az 

erős ütések alatt a dob, mintha többszáz dobos vezetné hadba a török sereg ellen a 
magyar hadat. A völgy visszaverte és megsokszorozta a harcba hívó dobperegést.  

A hegyek mögül közelgő törökök megtorpantak. Azt hitték, hogy a Magura 
völgyében legalább ezer magyar készül megütközni velük. Mert ha ilyen sok a 
dobos, akkor a harcosok száma még nagyobb. 

Tanakodtak egy kicsit, majd amilyen váratlanul jöttek, épp olyan gyorsan tá-
voztak. Minek is kockáztattak volna egy félreeső, semmi kis vár miatt? Így járt túl 
az ellenség eszén, s mentette meg Somlyó várát Koczka Gábor, a vén dobos.  

__________ 
Szilágysomlyó (Şimleu Silvaniei, Románia) — város Szilágy megyében, a Kraszna folyó két 

partján, Zilahtól 25 km-re. Az ősi Somlyóvár — a Báthori-család fészke — a Măgura he-
gyen állt. Miután felépült a város területén álló várkastély, jelentősége megszűnt. Itt született 
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Báthori Zsófia is, a család utolsó sarja, és ismerkedett meg tizenöt éves korában férjével, II. 
Rákóczi György váradi kapitánnyal, a későbbi erdélyi fejedelemmel. 

Rákóczi György, II. (1621–1660) — erdélyi fejedelem, I. Rákóczi György és Lorántffy 
Zsuzsanna nagyobbik fia. A lengyel trón megszerzésére indított hadjárata (1657) teljes 
kudarccal végződött: svéd szövetségese és a kozák segédcsapatok cserbenhagyták, sere-
gét a Porta parancsára kivezényelt tatárok foglyul ejtették, és a Krímbe hurcolták. Miu-
tán kíséretével együtt hazatért, a fejedelmi székből a török letette. De újabb sereget 
gyűjtött az Erdélyt elözönlő török-tatár hadak ellen. Utolsó ütközete végzetesnek bizo-
nyult: 1660. május 22-én a Kolozsvár melletti Szászfenesnél Ahmed Szejdi basa legyőz-
te. Titokban lopták ki a harcmezőről, de Váradon belehalt sebeibe. 
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Beborult Erdély kék ege. II. Rákóczi György vonta magára a Porta haragját, 

amikor elfeledkezett arról, hogy török vazallusként nem törhet magának utat a 
lengyel trón felé. De hiába esett fogságba egész serege, új sereget gyűjtött, s itt-
honi földön védelmezte továbbra is fejedelmi székét. Egyedül a székelyek tartot-
tak ki mellette életében, sőt halála után is, szembeszegülve az elsöprő erejű török 
és tatár csapatokkal. Négy esztendő — az egymást váltó fejedelmek sötét kor-
szaka — után a Porta választása Apafi Mihályra esett, aki nemrég szabadult a 
krími tatárok fogságából. Ali Csengizáde Marosvásárhelyen — bár a székelyek 
távol maradtak — 1661. szeptember 14-én fejedelemmé választatta Apafit. De a 
székelyek nyílt ellenállása láttán a török hadak fővezére ádáz dühvel dúlta végig a 
Székelyföldet, hogy behódolásra kényszerítse. 

Egyedül Kebeleszentiván lelkipásztora gondolt idejében arra, hogy híveit 
megoltalmazza. Gondolhatott is, hiszen török fogságot látott, hadviselt férfi volt. 
Szentiván és az egyházközségéhez tartozó református falvak népe megerősítette 
a vártemplom falait, és behordta a kőfalak mögé féltenivalóját. Az előrelátó lel-
kipásztor fegyverforgatásra és őrködésre is megtanította az embereket. A 
szentiváni előörs éjjel-nappal vigyázta a környéket. S ha portyázók bukkantak fel 
valahol, rögtön értesítette a lelkipásztort. Ilyenkor megkondult a vészharang és a 
falu meg a környék népe a biztonságos falak mögé menekült. 

Ekkoriban történt, hogy a szentiváni előőrs portyázó török csapattal találta 
magát szemközt. A fegyveres parasztok mindjárt hátat mutattak a janicsároknak, 
és vágtatni kezdtek hazafelé. De amint a Poklos-patakhoz értek, nagy hirtelen 
szembefordultak üldözőikkel, és a meglepett törököket közelharcban levágták. A 
kemény viadalban későn vették észre, hogy egy sérült janicsár megfutamodott. 
Már hiába vették volna üldözőbe. Jobbnak látták, ha visszafordulnak, hogy 
falustársaikkal együtt behúzódjanak templomukba. 

Gyerekestül, asszonyostul az Isten házában kerestek oltalmat a közeledő vész 
elől. Hiszen jól tudták: a megmenekült janicsár hírt visz majd felőlük. Úgy is tör-
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tént. Amint Ali basa megtudta, hogy jó janicsárjait holmi parasztok kardélre hány-
ták, rettentő haragra lobbant, és egész seregével Kebeleszentiván ellen indult. Ő 
maga haladt az élen, az Apafi Mihály védelmére kelt erdélyi török hadak fővezére. 

Amint a község közelébe ért, parancsot adott a kerekes ágyúk felvonására. A 
közeli dombtetőről tüzérei hamarosan lőni kezdték a templom védfalát. Dörög-
tek az ágyúk, szünet nélkül zúzták, porlasztották az erős kőfalat. Jó, hogy csak 
északi irányból, ám a törés egyre tágult. Már-már akkorára szélesedett, amelyen 
átpréselhetik magukat a törökök. 

Ekkor a szentiváni lelkész a török tábor felé vette az útját. Ali basával akart 
beszélni mihamarább. És nemsokára ott állt a nagy hatalmú hadvezér előtt. 

— Híveim szorultak be a templomba — mondta a lelkipásztor —, védtelen 
parasztok, ártatlan asszonyok, öregek és gyermekek. Kegyelmes Ali basa! Irgal-
mazz népemnek! 

— Úgy? — csattant fel a török hadvezér gúnyosan. — Nálatok mindenki ár-
tatlannak vallja magát, de még a pórnép is azt képzeli, hogy a fényes Portával ki-
kezdhet. De én annyiba veszlek titeket, mint bolhacsípést az elefánt.  

— Nem ismersz meg, kegyelmes basa? — remegett meg a lelkipásztor hangja. 
— Hadd emlékeztesselek! Tőlem tanultál magyarul, míg rabod voltam. Ezért 
mertem irgalmat kérni a kicsi község népének.  

— Nem felejtettem el, hogy tanítóm voltál — mondta Ali Csengizáde —, be-
csületes, jó tanítóm. Ezért megkegyelmezek, de csak neked. Ne is menj vissza, 
mert még ma eltörlöm Szentivánt a föld színéről! 

Elfehéredett a lelkipásztor.  
— Nem kell a kegyelmed, Ali basa! — kiáltott fel. — Vesszek inkább híve-

immel! 
Odahagyta a török tábort a lelkész, és visszatért templomába. Arra buzdított 

mindenkit, hogy bátran harcoljon, ne adja fel a jóreményt. 
Hamarosan elhallgattak a faltörő ágyúk és a törésen át éles üvöltéssel özönlöt-

ték el a keresztény templom udvarát a janicsárok. Bezúzták a templomajtót, majd 
„Allah! Allah!” kiáltást hallatva nyíllal és szablyával támadtak az élet-halál harcot 
vívó férfiakra és nőkre, a tehetetlen vénekre és gyermekekre. Mire lehanyatlott a 
nap, már senki se fohászkodott Jézushoz. A hős lelkű pap, híveivel együtt, visz-
szaadta lelkét az Úrnak. 

A szép református község egész népe kihalt 1661 őszén. Csak idővel népesült 
be újra. Több mint száz év múltán a régi anyaszentegyházhoz hű Kebele, Agárd 
és Bós falvak lakói új templomot emeltek a lerombolt templom helyén, és gyak-
ran tartottak ott istentiszteletet.  

A hajdani székely község népéért és Kebeleszentiván lelkipásztoráért kondult 
meg vasárnap és a kereszténység szent ünnepein a mélyen konduló harang. 

__________ 
Kebeleszentiván (Ivăneşti, Románia) — Jedd (Livezeni) községközponthoz tartozó falu 

Maros megyében, Marosvásárhelytől 8 km-re keletre. Régi temploma Keresztelő Szent 
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János tiszteletére épült. A falu is innen kapta a Szentiván nevet. Katolikus hívei a re-
formáció után váltak reformátusokká. Az 1661-es török ostrom idején súlyosan meg-
rongált templomot a környékbeli falvak református hívei 1796-ban újjáépítették és em-
léktáblával látták el. 

Apafi Mihály (1632–1690) — erdélyi fejedelem. Előkelő családból származott. Részt 
vett II. Rákóczi György lengyelországi hadjáratában, és a krími tatárok fogságába esett. 
Négy év után szabadult, magas váltságdíj fejében. Török nyomásra választották fejede-
lemmé a Marosvásárhely melletti Libáncs-mezőn (1661. szeptember 12.), de csak az ellen-
fejedelem, Kemény János leverése után foglalhatta el ténylegesen a trónt. Három évtize-
des uralma alatt a török Porta és a bécsi udvar között egyensúlyozott, míg sikerült helyre-
állítania a rendet és fellendítenie az ipart. A királyi Magyarországon üldözőbe vett protes-
tánsok „gyászévtizede” idején befogadta a bujdosókat. Nagylelkűen támogatta az iskolá-
kat: Nagyenyedre vitette át az elpusztított Gyulafehérvárról a Bethlen-kollégiumot, és ala-
pítványt létesített a Váradról Debrecenbe menekített — egyesített — kollégium megsegí-
tésére. Udvarát szülőhelyén, Ebesfalván és Fogarason tartotta. Miután 1687-ben I. Lipót 
elfoglalta Erdélyt, búskomorságba merülve töltötte utolsó éveit. Hamvait 1942-ben he-
lyezték végső nyugalomra a kolozsvári Farkas utcai templomban. 

Ali Csengizáde (1578–1664) — jenői, majd temesvári basa, az 1660–1662 között Er-
délybe rendelt török hadak fővezére, Köprülü Ahmed nagyvezír helyettese. 1660-ban 
Szejdi Ahmed budai basával együtt bevette Váradot, fejedelemmé választatta Barcsai 
Ákost. Barcsai megöletése után a Habsburg-szövetséges Kemény János ellenfejedelmet 
és a hozzá hű székelyeket fegyveres erővel tiporta el. Végül kierőszakolta Apafi Mihály 
fejedelemmé választását. Temesváron halt meg 86 éves korában. 

 
 

Ã�ƒ«R«S�KIRÁL¥BÍRÓÃ�ƒ«R«S�KIRÁL¥BÍRÓÃ�ƒ«R«S�KIRÁL¥BÍRÓÃ�ƒ«R«S�KIRÁL¥BÍRÓ��������
ÉS�Ã�KÉK�DÃRÃBON¿ÉS�Ã�KÉK�DÃRÃBON¿ÉS�Ã�KÉK�DÃRÃBON¿ÉS�Ã�KÉK�DÃRÃBON¿����

 
A Homoród folyó völgyében, a várhegy alatt húzta meg magát Kőhalom. A vá-

roslakók gyakran felköltöztek a magas sziklatetőn épült biztonságos várba. Jöhet-
tek-mehettek tőlük az Erdélyt pusztító török és tatár hadak. A kőhalmiakat erős 
falak, tornyok védték. S ha a lőrésekkel ellátott alsó váron át is hatolt az ellenség, a 
középső udvarról a vasrostélyos ajtónál nem juthatott tovább, mert a fellegvárba 
vezető, sziklába vájt keskeny folyosón csak egyenként lehetett áthaladni. 

A sziklabércről az egész környék belátható volt. Ha keletre nézett az őrszem, 
a Hargita kéklő csúcsaiban gyönyörködhetett, ha meg a déli irányt vette szem-
ügyre, a sűrű erdőkön át a Bucsecsig és a Királykőig szállt vigyázó tekintete. De 
az őrszem a vár aljában húzódó városkát figyelte leginkább, s ha Kőhalom felé 
igyekvő ellenséges hadat pillantott meg, azonnal riasztotta a várnagyot.  

Így történt ez akkor is, amikor portyázó törökök közeledtek a Homoród-
völgyéhez Brassó felől. 

— Utánam! — szállt alá a sziklacsúcsról a királybíró a hír hallattára. — Vág-
juk el a törökök útját, mielőtt Kőhalomba nem érnek! 
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A fegyveresek leértek a völgybe, és kivont karddal rontottak a portyázókra. 
Míg bőszen csatáztak, a királybírót váratlanul bekerítették a turbánosok, és dara-
bontjaival együtt foglyul ejtették. 

— Elragadták a veres királybírót, s ki tudja hány katonáját! — vitték meg Kő-
halom várába a megmenekült emberek a hírt. 

Bizony elragadták, mint a ragadozók. Meg sem álltak Isztambulig a vörös ha-
jú, rőt szakállú bíróval és a kék köpenyes darabontokkal. Ott kemény ítélettel súj-
tották Kőhalom hős védőit, akik gyakran verték vissza a törököket. A rettegett 
Héttoronyba zárták őket, a börtönbe, ahonnan még egyetlen rab se tért haza. 

Telt-múlt az idő. A királybíró veres haja és rőt szakálla hosszúra nőtt a három 
keserves év alatt, arca pedig mind sápadtabb lett. Most már, hogy egész nap 
csendesen nézett maga elé, és enni se kívánt, megengedték, hogy néhanapján ki-
menjen a tengerpartra. A rab sötétséghez szokott szemét bántotta az erős fény, 
de áporodott levegőn senyvedő tüdejét lassan kiszellőztette a friss tengeri szél. 
Ekkor újból elfogta a királybírót a honvágy. Sírva imádkozott, tiszta szívből fo-
hászkodott a jó Istenhez, hogy szabadítsa meg a testét-lelkét gyötrő bilincsektől. 

Egyik rabtársa szótlanul hallgatta a veres királybíró szívszorongató imáját. 
— Hiába imádkozik tekegyelmed — sokallta meg a kőhalmi darabont a véget 

nem érő fohászkodást. — De ha mindenáron szabadulni akar, csak szóljon ne-
kem, s én hazaviszem. 

Szomorúan bólogatott a királybíró. Azt hitte, hogy a sok szenvedés miatt 
meghibbant szegény katona. Ám egyik álmatlan éjszakáján eszébe jutott, hogy 
otthon varázsló hírében állt a darabont, s amikor legközelebb kivitték őket a ten-
gerpartra, így szólt hozzá: 

— Tégy bármit, barátom, rád bízom magamat, csakhogy meglássam még egy-
szer gyermekeimet és asszonyomat!  

— Jól van — válaszolta a darabont. — Csak két dolgot kötök ki. Első kívánsá-
gom, hogy tekegyelmed ne hívja segítségül az Istent. A másik pedig az, hogy bármi 
is történjék, ne nyissa ki a szemét, amíg azt nem mondom: „Itthon vagyunk!” 

Mély sóhaj szakadt fel a királybíró lelkéből. Végül beleegyezett mindenbe. Ek-
kor a darabont földre terítette köpenyét. Amint mindketten elhelyezkedtek rajta, a 
köpeny fölszállt a magasba, s odahagyva Isztambult, a Héttornyot meg a Márvány-
tengert, suhanva suhant, szélvészként repült a fellegek fölött, míg tengeren, erdőn, 
folyón, hegyen és völgyön át Kőhalomhoz nem ért. A vártetővel egy magasságban 
húzódó fennsíkon ért földet utasaival a kék köpeny, a szép városka fölött.  

— Itthon vagyunk! — szólalt meg végre a kék darabont. 
— Itthon vagyunk! — nyitotta tágra ámuló szemét a veres királybíró. 
A lábánál elterülő városkán pihentette egy ideig, majd a sziklabércen magaso-

dó büszke várra emelte könnyes tekintetét. De alig tett néhány lépést a két szö-
kött rab Kőhalom felé, amikor nagyot mordult s rázkódni kezdett a hatalmas 
sziklahegy. S mintha csak száját tátotta volna, a fennsíkon álló kápolnát elnyelte 
mindenestül. 
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Megtántorodott, s földre borult a királybíró. 
— Bocsáss meg, Úristen! — kiáltotta. — Ments meg a haláltól, édes Istenem!  
A rettentő morgás, rengés és szívrepesztő sziklahasadás a föld egy-két rándu-

lása után abbamaradt. És a Héttoronyból szabadult rabok hazatértek családjuk-
hoz. Bilincseiket szegre akasztották, a vár fegyvertárába, emlékeztetőül. Ott eszi 
a rozsda azóta is az otromba vasakat. 

A veres királybíró busásan megajándékozta a kék darabontot. Első dolga volt, 
hogy új kápolnát emeltessen az elnyelt imola helyén. De több templomot is épít-
tetett hosszú élete során. Ám sose szűnt meg harcolni a Barcaságra és a Székely-
földre támadó török hadak ellen. Jobb vitéze nem volt azontúl, mint régi rabtár-
sa, a varázsköpenyes darabont.  

__________ 
Kőhalom (Rupea, Románia) — város és vár Brassó megyében, az Olt folyó és a 

Homoród völgye képezte szögben, Brassótól 64 km-re. A város határában emelkedik 
egy óriás bazaltsziklán a hatalmas vár, 608 m magasságban. A 16. században a török ha-
dak ostromolta Kőhalom súlyos sarc kifizetésére kényszerült. A várat 1661-ben foglalta 
el Ali Csengizáde basa. A monumentális várromok restaurálásra várnak. 

Héttorony (Jedikula) — Isztambul hét hatalmas tornyú fallal övezett városrésze volt, 
melyet kincstárnak és börtönnek használtak. Az előkelő foglyokat tartották itt, akiket 
nagy váltságdíj fejében engedtek szabadon vagy életfogytiglanig fogva tartottak. 
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A török seregek mindig a Bodzai-szoroson keltek át, amikor dél felől támad-

tak Erdélyre. Így történt 1789 augusztusában is, amikor székelyek oltalmazták a 
Királyhegy tetején a sziklák között húzódó hegyszorost.  

Két török tolmács kereste föl egy napon az őrség parancsnokát. Négyszem-
közt akartak beszélni Schulz ezredessel. A tolmácsok két gyönyörű dinnyét hoz-
tak ajándékba. A török vezér küldeménye több volt, mint kedveskedés. Az öblös 
dinnyék fel voltak töltve aranytallérral. A nyalka ezredes soha életében nem látott 
még ekkora kincset. S ez a szemkápráztató kincs mind az övé, ha teljesíti a török 
hadvezér kérését!  

Schulz ezredes nem gondolkozott sokat: habozás nélkül bezsebelte az aranya-
kat. A tolmácsok távozása után bejelentette, hogy a török sereg visszavonult, s 
elrendelte a helyőröknek, hogy kantározzanak le, s térjenek nyugovóra. 

A török csel bevált. Éj közepén, az erdőben rejtőzködő török had bekerítette 
a Királyhegyi várban állomásozó őrséget, s lerohanta a fegyvertelen katonákat. 
Szinte mindenki odaveszett a rettentő öldöklésben. 

De amint neszét vették az orvtámadásnak az ósáncot őrző székelyek, rögtön 
fölmentek a havasi tisztásra, a Leánymezőre. Most már a sok „Allah!” kiáltás kö-
zé a Jézushoz fohászkodó keresztények harci kiáltása vegyült. Harminchat órán 
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át tartott a tengerként áradó török sereg ellen vívott véres csata. A Bodza-szoros 
hős védelmezői mind elhulltak vagy fogságba estek. Ott, ahol a Döblön pataka 
és a Bodza vize egybeszakad, sok élet fonala megszakadt. 

Ám a vész hírére mindjárt fölkerekedtek a közeli védsánc őrzői, a vörös csá-
kós székely huszárok, s a Bodza-szorosban a törökök útját elállták. Nemes 
György alezredes, Bora őrnagy és Damó százados járt az élen. Egyre gyakrabban 
hangzott fel a „Rajta, vitézek!” kiáltás, s mind ritkábban az ellenség diadalszava. 

Keményen kaszabolták a székelyek a turbánosokat, és hamarosan szétszórták 
a török sereget. Futott, menekült az ellenség, amerre látott. Egymást taposták ha-
lálra a megrémült törökök. A fejveszett rohanásban tiporták el az árulót is. 
Schulz ezredes ajándékba kapott dinnyéinek később a győztes székelyek látták 
hasznát. A török sereg vezére is életét vesztette. Holttestét addig hurcolta magá-
val a harci mén, míg hurkot nem vetettek a megbokrosodott paripa lábára.  

A Bodza-szorosban megvert törökök után nem maradt más, mint a lovasaik-
kal menekülő paripák elrúgott patái. Két szekérnyi lópata — a két arannyal töl-
tött dinnye ára. 

__________ 
Bodza-szoros — a Keleti-Kárpátok déli nyúlványán húzódó Bodzai-hegységet (Munţii 

Buzăului, Románia) a Bodza-patak völgye, illetőleg a Bodza-szoros szeli át. A völgy bal 
partját szegélyezi a Királyhegy. A kivezető út mintegy 1345 m magas hágóba torkollik 
Buzău és Kovászna megye határán. Számtalanszor törtek be ezen keresztül Erdélybe a 
kelet felől érkező török és tatár hadak. 
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Kisfiú született a török basa házában. Különös gondja volt a nagyúrnak a cse-

csemőre. Ezért megbízható dajkát keresett, aki úgy vigyázzon a gyermekre, 
mintha a sajátja volna. 

Ám egyik dajkával se volt megelégedve. Ekkor minden szolgálattevő rabnőjét 
magához parancsolta. Volt közöttük fiatal és hajlott korú, szépségére büszke 
meg karikalábú, együgyű és sunyi képű. Egyik se tetszett a basának. De amint 
megpillantotta a tiszta tekintetű őszülő asszonyt, rögtön rámutatott: 

— Te leszel a dajka! 
A rab asszony kíváncsian hajolt a bölcső fölé. És első látásra megszerette a 

szép kis csecsemőt. Egész nap ringatta, babusgatta, pólyálta. Csak olyankor moz-
dult el mellőle, amikor intett a basa felesége, hogy elmehet. 

Éjszaka a bölcső mellett aludt az éltes asszony, s ha felsírt a kisded, azonnal 
ringatni kezdte a bölcsőt, vagy karjába vette a parányi gyermeket, és becéző sza-
vakkal csitítgatta. 

Egyszer csak azt kérdezi a basa a feleségétől: 
— Miket suttog fiam fülébe az idegen asszony? 
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— Fogalmam sincs — felelte a basa felesége. — Nem tudod, édes uram, 
hogy honnan származik? 

— Már hogyne tudnám! — mondta a basa elégedetten, mert eszébe jutott a 
gazdag zsákmány és a sok pénzre váltott rab, minden kincs, amit a magyar föl-
dön vívott csatákban szerzett. — Magyar asszony a dajka, tiszta és becsületes. 

Megnyugodott a gyermek anyja, de azért szemmel tartotta a dajkát. S amint 
egyik nap a függöny mögül leselkedett, azt látja, hogy éktelen sírásba kezd a kis-
fia. Az idegen aszony azonnal ringatni kezdte a rábízott csecsemőt. Mindhiába. 
Ekkor kivette a bölcsőből és tisztába tette a kicsikét. Mindhiába. Végül etetni 
próbálta, de a gyermek visítva tiltakozott. 

Már-már előlépett a basa felesége a függöny mögül, amikor azt látja, hogy az 
idegen asszony karjába veszi a gyermeket, és énekelni kezd. Amint felhangzott a 
dal, a csecsemő mindjárt elhallgatott. Már nem sírt, csak hüppögött. A dajka 
halk, fáradt hangon így énekelt: 

 
Csicsija, bubája, 
Szép török fiúcska! 
Nekem is volt egyszer 
Szép kicsi fiacskám, 
Elvitte a török 
Szép piros hajnalban, 
Hajnal hasadásban. 
Most is megismerném, 
Ha elémbe jönne, 
Karja fehérjéről, 
Fehér szemölcséről. 

 
Mire bús énekét befejezte a dajka, mélyen aludt már a gyöngéden ringatott kisfiú.  
Futott a basához a felesége. Elmondta, mi történt. 
— Tudni kellene — mondta felindultan —, mit danolász az idegen asszony, 

nehogy megigézze a gyermeket! 
A basa rögtön hívatta a tolmácsot, aki jól tudott magyarul, és megparancsolta, 

hogy rejtőzzön el a függöny mögött, és hallgassa ki a dajka énekét. 
Így is történt: a tolmács feszülten várakozott. Hát egyszer csak felsírt a cse-

csemő. A gondos dajka mindent elkövetett, hogy lecsillapítsa a kisbabát, de ami-
kor úgy visibált már a kisfiú, hogy kivörösödött, az asszony halk, fáradt hangon 
énekelni kezdett. 

— Csicsija, bubája — hangzott fel az altatódal. 
Hallgatja a tolmács az altatódalt, és szemébe könny szökik. Látja, hogy elcsitul 

a kisded és dajkája ölében álomba merül.  
— Na, mit gajdol a dajka? — szegezte kérdését a tolmácsnak a török basa. 



Csire Gabriella: Mondák és históriák a török időkből  143 

— Mondd meg gyorsan, mivel babonázza meg a kisfiamat? — sürgette a tol-
mácsot a basa felesége is.  

A tolmács lefordította török nyelvre az altatódalt, s hát amint odaért, hogy 
„karja fehére, fehér szemölcse”, a basa felesége felsikoltott: 

— Jaj, édes uram, egyedül én tudom, hogy jobb karodon, a hónaljad alatt van 
egy fehér szemölcs! 

A basa rábólintott, és elküldte a tolmácsot. 
— És egyedül te tudod, édes feleségem — halkította le a hangját —, hogy 

magyar földről hoztak Törökországba kisfiú koromban, s itt neveltek janicsár-
nak. Ám idővel a janicsárok vezére, azután bég, majd basa lettem. 

Bizony nem volt más a tiszta tekintetű komoly asszony, mint a török basa 
édesanyja. 

— Te vagy az én édesanyám! — mutatta meg a dajkának karja fehérjét, a fe-
hér szemölcsöt. 

Nem kellett már tolmácsot hívni! Amint egymás nyakába borultak, szívük 
összedobbant. 

— Rab voltál eddig, én is rab voltam sokáig — könnyezett a basa. — De ma 
véget ért rabságod, véget ért a gyászod. Itt van a fiad, akit annyiszor elsirattál! Itt 
vagy, édesanyám, akiért majd elepedtem! Nézd, ez itt a menyed, és bölcsőben 
ring az unokád! 

A félelmetes janicsár, akit vitézségéért basává emelt a török szultán, gyöngé-
den ölelte magához az édesanyját. Alig emlékezett már anyanyelvére, de a szív 
hangja ékesen beszélt. „Istenem!” — szaladt ki a száján váratlanul. „Istenem!” — 
zokogott fel örömében az édesanya, aki török földön talált rá elveszettnek hitt 
gyermekére, s talált új otthonra fia és családja oldalán. 

__________ 
janicsárok — a régi török hadsereg gyalogos katonái, akiket az elfoglalt keresztény or-

szágokból rabolt vagy adóba szedett gyermekekből neveltek ki. Fegyverük puska, szab-
lya és íj volt. Ösztönzésül igen magas zsoldot kaptak. A 16. század végétől számukra is 
megengedték a nősülést. Ettől kezdve öröklődött a janicsárság. 

bég (béj) — török méltóság: főtiszt, főhivatalnok 
basa (pasa) — az oszmán-török birodalomban a tartományok kormányzójának, köz-

igazgatási és hadi vezetőjének a címe, a legmagasabb katonai rendfokozat 
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Úgy hull a hó,  
hol van most, hol a fény? 
Csak hull a hó, 
belefúl a remény. 
 
Úgy hull a hó, 
kint minden fehér már. 
Csak hull a hó, 
hiába sírnál. 
 
Úgy hull a hó, 
némán az éjbe. 
Csak vársz te itt, 
egyedül, félve. 
 
Jó lenne most 
egy mosoly, egy hang. Hiába. 
Csak hull a hó, 
s a világ árva. 
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