
ságom és úgy hittem, hogy láng csap magosra szívemből a Zríni névre,
bárha én Szigetre indultam, Szigetet kerestem... Mégis odaálltam
az öreg baltás elé s azt mondottam: Indítsanak érigem Csáktornyára
ahhoz a Zríni grófhoz evvel az izenettel. Az öreg baltás azt mondta,
hogy 'aJ~kor vezessenek ki az útra s addíg kísérjenek, amíg Baranyából
Somogyba érek, ahol Berzencén, Baboesán keresztül a suttyó bokrok
is mutatnak nékem Zríni grófhoz Csáktornyára, hiszen az egész határ
minden népe tőle várja a szabadságot meg a békét. Ott Csáktornyán
csak annyit széljak Zríni grófnak, hogy Bodviczai halászgazda üzeni,
mielőbb induljanak ki mind a várakból és a falukból, ne várják ki az
új tavaszt, hanem égessék le azt a hidat még ezen a télen.

Az asszony akkor mirrt ,a hamuvá vált láng, a székbe hullt vissza
s magára takarva köpenyét, mélyen, hosszasan ásított, míg a feje a
szék támlájára bukott.

Félig ébren, félig alvásba bukva makacsul ismételte:
- A télen, Zríni gróf. Ezen a télen, az új tavasz előtt ...
A gróf a lángba meredve bólintott s a deák vállába kapaszkodott.
- Hallod-e, András? A télen? Ezen a télen? De nem is a tél a

fontos most ebben, te András;. hanem, hogy újra asszony mondja ki
gondolatomat. Az imént, mig a Török Áfium mását olvasgattam, Zsófia
grófasszonnyal beszélgettem, ő is ezt tanácsolta nékem, amit most ez
az asszony ismétel s aki íme talán éppen ezért indult el a szigetí zarán
dokútra, hogy ezt elmondhassa nekem.

Egyszerre csak összepattintotta ujjait Zrínyi és mínt az újjongó
gyermek, szilaj örömmel, szédülten a lángok felé nyújtotta ujjait.

- Itt az idő. András, szavak helyett jőjjenek immár a tettek. Rá
törünk a törökre még ezen a télen, amég a kemencék padkáján szuny
nyad. Most még Szent András havában tartunk egyezerhatszázhatvan
háromban. És ha legényeim elérnek Eszterházyhoz, Nádasdyhoz. leg
jobb hívemhez, Vitnyédi Pálhoz, akkor mink magunk Túladuna népe,
szalai, somogyi, baranyai legényeinkkel Babócsán, Berzencén keresz
tül rohanva kifüstöljük a törököt Szigetből. Aztán Pécsen keresztül
rohanva meg se állunk Eszékig. És föléget j ük, András, föléget jük azt
az új nagy hidat, mielőtt megindulhatna rajta az a mérhetetlen új tö
rök had. Indulj legényekért, futárokért, András, hogy még ezen a
napon szerte induljanak, mert immár csak fegyver kívántatik és jó
vitézi rezolució!

András kelletlenül, mogorván, bizalmatlanul indult a parancs tel
jesítésére. Zrínyi pedig az asszonyhoz hajolt és feléje nyújtotta karját:

- Alljon fel kegyelmed és jöjjön velem. Feleségem majd gondos
kodik pihenéséről, gyógyulásáról. Utána majd Ádám fiam nevelésével,
asszonyi munkájával köztünk élhet holtáig, miként ősei őseimnél ott
Szigetben,

•

En, aki éltem, haragszom azokra, akik becsmérelni merik a rendkívüli és
nagyszerű, boldog és szomorú, a reménnyel teli életet, mely itt l~nt osztály
1'észül jutott nekünk. Magasabbr.a vágyom; de ha csak ezt az életet kaptam
volna, ezt és nem egy másikat is, akkor sem me1mé1m azt mondani Terem
tőmnek: kár volt érte! Ak,kor is megéri a kaland; és akik az ellenkezőjét ál
litják, talán nem is mélt6k rá, hogy élniük adatott.
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