
KÉIAI BÉLA:

A FOGOLY
Ez akkor történt, télen, amikor Raspe, a sógor rátörette a
wartburgi várkaput. Olyan magas hó volt, akkora hideg, hogy
a fenyőfák megroppantak a kínzó súly alatt. Talán a köv-ek is
szenvedhettek és a símahomlokú hegyek. Ezekben a napok
ban gyakran beszélt így Erzsébet, ahogy sorralátogatta di
dergő szegényeít. A fegyverkovács kis árvájának kenyeret
adott, de most nem cirógatta meg a leányka orcácskáját, ha
nem a behavazott hegyekre nézett, ahonnan zengő lármával
szél jött. Amikor pedig a kapuőr özvegyének ibrikjébe forró
levest töltött, nem a maga szép és erős urára gondolt, aki
Otrantóban veszett a keresztesek gályáin éppúgy, mint a ka
puőrző, hanem a sudaras, szép fenyőkre gondolt, amint fe
szülő derekuk összetört a viharban.

Raspe úrnak azonban mégis sürgős volt a dolog, noha
emberei váltig vonakodtak a nagy hideg miatt. Azt mondo
gatták: - Jó, jó, majd csak felkészülünk, csakhogy kinek
szekere, kinek lova, kinek élelme hiányzik. A mostaní nagy
inségben mindenki felemésztette, amije volt. Amerészebbek
meg azt is mondták: - Legalább Vízkeresztig türtöztetné
magát a dühös Raspe, vagy amíg a hó meghuppan egy kicsit.
Nem röstel egy húszéves asszonyka ellen ekkora kegyetlen
séget?

- Persze, hogy nem, - vágott vissza Till, aki urának
derék tisztje volt és könnyen repült a kardja, - ha valaki
Raspe Henrikkel kötcdní mert. Már Bambergben is tudtak
róla, hogy mire készül Henrik a sógornője ellen. Ekbert, a
püspök megragadta Till urat az övénél fogva és megrázta a
meláx türingialt.

- Krisztus szenvedésére mondom, ha már az özvegyet
nem tűritek, legalább a gyermekeit néznétek. ti farkasok! 
s nagy égő arca annyi haraggal tüzelt, hogy Till úrban meg
akadt a kitervelt mondóka. 'I'ill urat azért küldte Raspe Bam
bergbe, hogy kipuhatolja, mit szólna a tervhez a püspöki ro
kon? Most azonban ugyancsak mentegetőzhetett s azt nézte,
hogyan szabadítsa ki magát a püspök ujjainak kemény szo
rításából. Hanem azért összeszedte magát mégis és sértődöt

ten arról kezdett beszélni, hogy a türingiai rokonság más
képpen vélekedik. A rokonság pedig ugyan biztatja Henrik
urat, hogy űzze ki a Wartburgból azt a magyar asszonyt,
még ha király lánya, akkor is. Űzze ki, mert hovatovább el
tékozol mindent, Mert mit csinál ez az őrült asszony? Ta
valy, alig hozv begyüjtötték a silány termést, amit a paraszt
jaink szinte a tíz körmükkel kaparnak ki a sovány türingiai
földből, szétosztotta a szegények között. Hiába zúgolódott a
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várnép. Rajtam kívül maholnap egy fia fegyveres sem ma
rad ott. Koszos csőcselékkel van tele a vár. Messziről bűzlik

tőlük Wartburg. Herman gróf nagyot nézne, ha láthatná, mivé
lettek a pompás termek, a gondozott kertek. Magad is emlé
kezhetsz, uram, milyen élet volt ott valaha! A dalnokverse
nyek, a tornák! És most? Leprásokkal, büdös nyomorékokkal
zsúfoltak még a folyosók is.

Till úr őszinte útálattal folytatta:
- Ez az őrült asszony valósággal kifosztja a palotát,

pénzzé tesz mindent, csak teletömliesse bélpoklosait. A vár
körül a hegyoldalt, a völgyet s magát Eisenach városát is,
.mint a sáskák a rétet, úgy elárasztotta a cudar szegénység.
Kivágják a fákat, lerombolják a maiorságokat, tépik, marják
egymást, mint az éhes ordasok s csak akkor csöndesednek el,
amikor Erzsébet asszony megjelenik közöttük. Eisenachból
pedig minden jobb polgár megszökött már. Inkább otthagyta
házát, földjét, csakhogy ne kelljen látnia ezeket a csúszó-má
szó őrjöngőket, kik éjjel-nappal csapatostul jönnek, zsoltá
rokat énekelnek. Panaszos hangjuk betölti az éjszakát, be
tölti az eisenachi szép templomokat, amelyeknek falai verej
tékeznek a rájuk lehelt szennytöl, Hanem ez a Rodger nevű

mínorita őrjíti őket. Ö vezeti fel őket a várba zászlókkal s ő

szállásólja el valamennyit az eisenachi tisztes polgárok elha
gyott házaiban. Uram, pestises a levegő Türingiában l Kinek
a miíve ez, ha nem ezé a magyar boszorkányé, meg a Rodger
baráté, akik dögletes ispotállyá tették a türingiai grófok ősi

fészkét. " Ki kell söpörní onnan ezt a seemetet í

Szavainak lázas hevétől Till úr egészen kiizzadt s nem
adta volna sokért. ha most a püspök megszánja egy kupa
borral, úgy berekedt. A püspök azonban semmit sem szölt
már és ősz fejét tenyerébe rejtve, talán sírt, talán imádko
zott. A dóm meredek teste beárnyékolta a szobát s az estébe
hajló téli nap utolsó sugara megtükrözött a püspök gyűrűjé

nek rubintján ...

A bambergi püpök akkor este is, amikor már Erzsébet
állt előtte, csak a dóm meredek testének hűvösségét érezte
betakart arca előtt s akkor este is, amikor már az elűzött

asszony szavait hallgatta, talán sírt, talán imádkozott. De ujján
a rubintja most máskép ragyogott. Most az asszonyka nagy
barna szeme tapadt a gyűrűre. Mialatt pedig idegen lejtésű,

de nyugodt szavakkal elmondotta, hogy törték rá Raspe ré
szeg parasztjai a kaput, hogyan üzték el őt három apró gyer
mekével a várból, hogyan verték ki botokkal az istápolyból a
betegeket s a vár alól a didergő szegények seregét, hogyan
vasalták meg a derék Rodgert - csak a rubintot nézte s úgy
tetszett hirtelen, mintha az esztrigáni vár kápolnájában állna
az örökmécses lángja előtt.

Milyen rég volt ez, izzását mégis érzi! Most ennek az ék-
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kőnek van ilyen régi, multat idéző fénye - szeretné monda
ni, de annyi ereje sincs hogy az ősz püspök fölé hajoljon és
megérintse ajakával a gyűrűt ...

- Esztergom! - 'akarja mondani s egy pillanatra maga
előtt látja delí szép apját, András urat és Béla öccsét, a sá
padt, szótlan kamaszt, akivel a wartburgi esküvőn találkozott
utoljára ...

Ekbert püspök azonban felneszelt a hirtelen csöndtől.

Felemelte fejét s látta, hogy az elhamvadt szavak helyett
most már csak a könnyek beszélnek Erzsébetból.

- Asszony! - szólalt meg csöndesen. - Két írást ké
szítettem el. Figyelj reám. Az egyiket a pápához írtam, a má
sikat atyáduradhoz. Endre királyhoz, aki férjed után nekem
is hatalmas rokonom. Ezekben a levelekben feltártam mínd
azt, ami veled és gyermekeddel történt. A pápa és a te ki
rályi atyád hatalma kell, hogy igazságot szerezzen neked.
Ebben a zürzavarban és ínségben csak az ő erejük elég ah
hoz, hogy téged visszahelyezzenek jogaidba s hogy megfélem
lítsék farkaslelkű sógorodat. Asszony, írd alá ezeket a pa
nászleveleket. Egyiket Rómába, másikat Esztrigánba küldöm
még a mai napon.

Erzsébet inogva áll, csontos kezével az asztalhoz támasz
kodik. A hűvös szavak, a sötétség szinte fojtogatják és fiatal
testében hirtelen forró ujjongás nyargal. Igen! Igen I Az igaz
ság! A jog! Minden keresztények és elnyomottak ura, a pápa
az ő támasza lesz és az ő hatalmas apja. Apám! Talán sere
get is mozdítana érte I Sereget! Sok-sok ezer lovast. És a se
reget, mint a fergeteg, öccse, Béla vezetné, kezében dárdával
s a dárdán a szél, a teuton föld minden vihara az Arpádok
címeres zászlaját lengetné! S ekkor hazamennének míndnyá
jan Esztrigánba. Előbb Pozsonyban kötne ki a hajó, hogy
lássa a nagytornyú palotát, ahol született. Aztán Fehérvárra
zarándokolna, hogy imádkozzék István úr és Imre sírjánál.
Onnan a mennyei királyné asszony városába, Váradra haj
tatna gyors szekereken, a füves síkságon át László úr ham
vaih oz, onnan fel Patakra, ahol kisgyermek korában egy bol
dog nyarat töltött szép, büszke anyja mellett. Az ő egyik ki
csiny leánykaja Gertrud, éppen olyan lesz, mint az anyja
volt ...

Lázas boldogság reszket az ujjaiban s nyúlna is atollért,
hogy aláírja a vádleveleket. A vádleveleket .. , De egyszerre
kialszik benne a vad lobogás, lehiggad, megenyhül. Csak
egy sóhajtás az övé mindabból, amit pillanatok alatt végig
gondolt. És övé a szegénység és övé a megbocsátás. Övé a tü
ringiai föld minden szegénye, a teuton föld mínden szegénye
s a föld minden szegénye. A szegények, a betegek, a bénák,
a nyomorékek nem engedik el őt a maga útjára. Ha elindul
na, utána özönlenének. Előbb egy-kettő követné a lovasoktól
kísért szekeret, aztán tíz, száz, ezer. Még el sem érné a ma
gyar gyepüi, millió és millió özönlene utána, kapaszkodna
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beléje, kiáltozna utána. Amint pedig mind tovább és tovább
zarándokolna, nyomába szegődnének a föld minden szegényei
és kiáltanának feléje hangos szóval: - Ne menj el tőlünk

asszony! Ime, a világ pereméig követnek téged a földnek
minden szegényei, akiknek mindörökre foglya vagy! ...

És akkor, mikor Ekbert püspök világosságot gyujtott,
hogy Erzsébet lásson, ő már látott Most már csak felemelte
az asztalról a két vádlevelet és egy hirtelen mozdulattal ösz
szetépte. Aztán igy szólt:

- Szegényeimnél maradok, atyám és megbocsátok min
den ellenem vétkezőknek...

Kézai Béla

TOLDALAGHY PÁL:

EGY SISAKOS

I.

Egy sisakos és hallgató vitéz,
egy délután, mely félig elhaló,
egy körmenet s talán egy női kéz,
mely sejthető csak és nem látható,

ezy hosszú csók, mely szívedig remeg,
egy régi bánat és egy indulat
jelképezik talán az életet,
mely engemet ábrázol ps mutat,

II.

a testet és a lelket is. - Vajjon,
az emlékeknek lángja meddig ég?
ha eitaláIna fogyni olajom,
táplálják-e tovább a venyigék?

Válaszra várok, s Isten tudja mit
felel reá a végzet: lopva jár
a gondolataimban, mint szelíd
s zöld Iigetek mélyében a halál.
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