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Kováts Judit
Kétség 

Már négy évtized is elfolyt azóta, hogy a sárospataki jogakadémia bevégzése után, a 
családi hagyományokat követve, az én szépséges Szatmár vármegyém szolgálatába 
álltam. Azt az első napot soha nem lehet elfelejteni, mivel az új főispán beiktatásával 
esett egybe, aki Őfelségét képviselvén közöttünk, fenséges pompával foglalta el a 
székét. A nemesi bandérium, élén a tisztikarral, a vármegye határáig ment a Bécs-
ből érkező gróf Károlyi Ferenc elébe, onnan kísérte be saját ősi fészkébe, Károlyba. 
Annyi fényes vitézt, ménlovat, kardot, szablyát, trombitaszót, dobpergést még soha 
sem láttam, hallottam, mint amikor megérkeztek, elbűvöltek engem egészen. 

Az új főméltóság egyébként nem is volt annyira új minékünk, hisz örökös volt 
a tisztség a Károlyi családban ősidők óta, mégis nagy dolog volt az a beiktatás, 
mert már több, mint egy fél évszázada nem látott olyat az én Szatmárom. Előző 
főispánunk, a nagyságos fejedelem által megtagadott, mégis szédítő pályát befutó 
Károlyi Sándor ugyanis ötvenkét esztendeig ült a székében. Ott szorongtunk hát 
mindannyian, hiszen a Károlyiak hosszú életűek lévén, biztosan nem fogunk még 
egy ilyen fényességet látni, gondoltuk. Tizenöt esztendő múltán azonban már jó-
magam is ott csillogtam, villogtam abban a nemesi bandériumban, amely Károlyi 
Ferenc fi át, Antal grófot kísérte az újabb beiktatásra. És mintha megállt volna az 
idő, mintha semmi sem változott volna, maguk a szereplők sem. Ugyanaz a cere-
mónia, ugyanaz a pompa, ugyanaz a szikár termet, kékbe játszó fekete haj, magas 
homlok, horgas orr, szigorú száj, erős áll, és mintha ugyanaz a metsző kék szem 
nézett volna ránk, mint másfél évtizeddel azelőtt. A két Károlyi közti hasonlóság 
kísérteties volt.

Pályámat a főjegyzői hivatalban gyakornok írnokként kezdtem, és igen jól halad-
tam előre, mert egy esztendő múltán első írnok, valamivel később aljegyző lettem, 
végül pedig, alighogy betöltöttem a harmincadik évemet, főjegyzőnek nevezett ki 
a nemes vármegye.

Hosszú hivatalosságom alatt akadt bizony nem egy olyan ügyem, melynek emlé-
ke végtől végig kíséri az életemet, mert a mai napig nem tudom, jól ítéltünk-e annak 
idején. Tudván tudom most már, hogy az ítélethozatalig vezető, bizonytalanságokkal 
teli, hosszú úton megesik olykor, hogy valamely tanú – meglehet rossz szándék 
nélkül – tévútra visz bennünket. Nem akar ő ugyan ártani a vádlottnak, amikor 
hozzá tesz egy gondolást ahhoz, amit tud, a hajszálnyi különbözőség azonban 
odáig vezethet, hogy a törvény keze más után nyúl, mint kellene. Mindez persze 
csak elmélkedés, mert mindig minden olyan világos a számunkra, mindig olyan 
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biztosak vagyunk magunkban, hogy soha nem jutunk el a kételkedésig, meg hát, 
kételkedni nem is nagyon szeretünk. 

Nekem semmi okom, sőt, inkább úgy mondom, minden okom megvan arra, hogy 
amikor idős koromból és a pestis tombolásából kifolyólag duplán járkál mellettem 
a halál, szembe nézzek a kétségeimmel, és ezekben az utolsó időkben ne hagyjam, 
hogy bármi homályosság zavarja a békémet.

* 

Veresmarton szinte a kertek alatt folyik a Szamos. Az itteniek egyszerre félik és 
áldják a hatalmas és kiszámíthatatlan erőt, amely éhségükben hallal táplálja őket, 
ugyanakkor, ha megunja régi medrét képes bizony másfelé venni a folyását, és 
mit se számít neki, hogy az emberek már évszázadok óta ott élnek, halnak, ahol 
ezentúl ő fog hömpölyögni. Éppen ezért némely település szinte már a folyóba ér 
errefelé, a lakosok meg csak magasítják, magasítják töltéseiket az egyre közelebb 
jövő veszedelemmel szemben. Azt azonban sose tudhatják, meddig állhatnak ellent, 
bírják-e még a gátak, vagy ne adj’ Isten, átszakadnak, és akkor olyan víz alatti 
világ lesz itt is, mint a Kraszna melletti hajdanvolt Szentmártonból, Urából vagy 
Sárvárból. Mert az elsüllyedt falu nem holmi rege, amellyel úgy szeretik riogatni a 
mesélők a hallgatóságukat, meg lehet nézni régi mappákon mindahányat, jelölve 
vannak bizony templomostól, kolostorostól egyetemben.

Ott, Veresmartnál olyan sebes a Szamos, hogy rendszeresen ragad el óvatlan 
jószágot, embert, veszett már bele csónakos is. És megesik arrafelé az is, hogy 
szégyenében, bánatában a víznek megy valaki.

Simonovics Moses az ezerhétszázhatvannyolcadik esztendő Szentmihály havá-
nak legelején férjhez menő leányának három napig tartó lakodalmat csinált. Ked-
velték a zsidó famíliát Veresmarton, mert mehetett bátran a szegénység ezt, azt, 
amazt hitelbe vagy kölcsönbe kérni tőlük, úgyhogy seregnyi asszonynép, rokonság, 
szomszédság segédkezett a lakodalom előtti hétben náluk. A tőszomszéd Lupso-
réktól a két nővér meg a szolgáló, Porkoláb Kata is ott sürgött, forgott napestig. 
A mulatságba aztán szinte az egész falu elment, az első napon, hétfőn, Lupsor 
Anna is, neki azonban másnap színét se lehetett látni sűrvedésig. Úgy déltájban 
Lupsorné szaladt át Simonovicsnéhoz egy kis sört vagy pálinkát kérni, halállal 
vetekedik a leánya, mondván. 

Anna csak estére került elő, akkor is az ablak alá, a földre kuporodott, a táncos 
házba be se tette a lábát. A lakodalom végén a menyasszony visszaadta neki a 
hímzett, bársony lajbiját, minek láttán rettenetesen kijött a sodrából, csak pörölt 
és pörölt, hogy elnyúlt, itt csüng, ott lóg, nem simul olyan szépen, feszesen, mint 
annak előtte. Pedig csinosnak kellett lenni, mert egymás után hamarjában még 
két lakodalomba ment, ráadásul messzire, Homoródra és Lippóra, kissé szokatlan 
módon csak kettesben az anyjával.

A zsidó lakodalom után két héttel, kora reggel Lupsorék komája, Kolonics Endre a 
kertek alá indult az ökreit keresni. A barázdában egy nagy szürke kutyát vett észre, 
kifejérlett valami a szájából. Hogy megijessze, a baltát hajította utána, mire a kutya 
elejtette a valamit, és elinalt. Kolonics borzongva közelebb merészkedett a csomóhoz, 
amely nem volt más, mint egy meztelen csecsemő holtteste. Félve, óvatosan megfogta, 
feltette egy fára, és rohant a legközelebbi házhoz, Reszegyánékhoz. Reszegyánné a 
kis holttestet felvitte a piactérre, ahol átadta a bíráknak. Terjedt a hír futótűzként, 
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szempillantás alatt össze is verődött a nép, mert látni, hallani akart. Jöttek minde-
nünnen, a Lupsorék házából azonban, hiába kőhajításra esett, senki.  

Három hites bábája volt Veresmartnak, az egyik maga Reszegyánné, a másik 
Baloghné, a harmadik Paskuly Simina, Szabó János felesége. A bírák parancsára 
ők hárman megvizsgálták a csecsemőt, és megállapították, hogy a feje, amely férges 
és büdös, össze van törve, a vér egybefutotta, a bal lába is ketté van törve, a teste 
azonban szép fehér, körme, haja megvan, időre született tehát. 

Ezután hármójukat a bírák maguk mellé vették, és elindultak házról házra a 
kérdésbe jöhető leányokat, asszonyokat megvizitálni. Alig fogtak azonban a dolog-
hoz, a Székely fi a, Simon azzal állt elébük, hogy sehova máshova ne menjenek, 
csak Lupsor Annához, mert Lupsorné maga szaladgált össze vissza, a komájától 
a papig azzal, hogy viselős a leánya, mit csináljon véle.

Lupsorné Veresmart legmocskosabb szájú fehérszemélye volt, káromkodásban 
versenyre kelhetett volna a legelvetemültebb férfi emberrel is. És aratás táján 
valóban szaladgált a faluban, de hát járkált és fecsegett világéletében, szidott, 
szapult folyton folyvást idegent, rokont, családtagot, válogatás nélkül mindenkit, 
és sose lehetett tudni, a valót mondja-e, vagy az ital beszél belőle. Így kiabálta ki a 
komájának azt is, hogy nagy hasat csináltatott magának a kurva, itt van rajtunk 
a gyalázat, még fi zetni is kéne a bűne után, de nincs miből. Ha nem váltjuk meg, 
ki tudja mit csinálnak véle, vagy netán ő magamagával, mert világéletében gőgös 
és indulatos volt az a némber. Ortodox létére a plébánoshoz is szaladt a bajával 
– maga se tudta talán, mit remél – az meg hívatta Annát, aki azonban megma-
kacsolván magát, kifakadt: neki ugyan nincs miért felmenni, az anyja hozza rá a 
becstelenséget, a vesztét okozza, az Isten se menti meg miatta a hóhér kezétől.

Mert egyébként Lupsor Anna azon a nyáron pont olyan volt, és ugyanúgy élt, 
mint akármely más leányzó. Szénagyűjtéskor beállt a sorba a vasvillával, aratáskor 
szedte a markot, vasárnap meg világoszöld hímzett lajbijában, a hajadon leányok 
koszorújában végigsétált a falun. Egyetlen gyanú volt rajta, vastagnak tetszett, a 
lajbit aratás körül már nem tudta begombolni a hasán, ezért hát kölcsön adta a 
lakodalomra a zsidó menyasszonynak. 

És még valamit beszéltek rá. Abban a katonai esztendőben a bíró, a módos Szász-
sebesi Sámuel szép nagy házába, amely a falu közepén, a piactéren állt – és egyben 
a falu házaként is szolgált – egy káplárt kvártélyoztak be. A káplár jó kiállású ember 
volt, nemcsak a leányok, az asszonyok szeme is megakadt rajta. Mindemellett nem 
volt nagyhangú, pattogó duhaj, mint általában a katonák, jámbor, szelíd léleknek 
látszott, lehet, hogy épp ettől jött lázba a fehérnép. Anna is sokat forgolódott körülöt-
te, vagy ő Anna körül, ki tudja azt már. Nem csupán ártatlan forgolódásról lehetett 
azonban szó, mert bizony megesett, nem is egyszer, hogy Anna a kvártélyon egy 
ágyban hált véle, mint ahogy szénagyűjtéskor Katának, a szolgálónak maga kibeszélte 
a dolgot. És mondhatta bárhogy, olyan jámbor ember a káplár, mint a bárány, ki 
hiszi azt el, hogy abban a helyzetben nem lett farkas a bárányból. Egyébként meg 
feje tetejére állt a világ, azt kell mondjam. Hogy történhet meg egyáltalában olyan 
képtelenség, hogy egy leány, mintha csak nem lenne neki se szüleje, se hite, se 
parancsa, összefeküdjön egy katonaemberrel. És másrészről, apja, anyja, hogy nem 
látta, hogy nem parancsolta, hogy nem őrizte a gyermekét, fel nem foghatom.  

Amikor a bírák megindultak a bábákkal, Lupsorné hírt vévén felőle, futva ron-
tott be a házba. Anna feküdt. Hajánál fogva ragadta meg, és az ágy fájába verve 
a fejét üvöltötte: – kelj fel, te kurva, gyermeket leltek a kert alatt, jönnek, meg-
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néznek, a pendelyt is megnézik, ha rút, vesd le, tüntesd el, végy másikat. De nem 
volt másik, mert kettő már a ház héjában rejtőzött véresen, úgyhogy Lupsorné a 
szolgálóét, amely patyolat fehér volt, parancsolta rá. A három piszkosat meg nagy 
sebbel-lobbal felnyalábolta, és vitte rohanvást a kertbe, a szalma alá. Alig térült 
fordult azonban, odaértek a bírák a bábákkal, és kihajtották őt is, a szolgálót is. 
Az első bábaasszony, Simina, épp hogy Annára tette a kezét, máris nyilatkozott: 
ez nem tiszta leány. Azért vizsgálat is volt: a csecsit megkenték, megfejték, és bi-
zony tej jött belőle, pont úgy, mint a gyermekes asszonyoknak. Még a rusnyaság 
is megcsomózott már benne, a bimbója körül meg tiszta fekete volt. Mindezek 
alapján mind a három hites bába biztosan és egyöntetűen állította, hogy nemrég 
gyermeket szült. 

Azonnal lefogták, és vitték – az anyjával egyetemben – Erdődre. Lupsor Tamás 
mindeközben állt a háza előtt, rázta az öklét, és folyton elölről kezdve a baszom a 
lelke kutya teremtettét oláhul káromolta, halállal fenyegette a bírákat, a bábákat, 
és úgy általában mindenkit. Különösen Siminára volt gyilkos haragja – Megöllek, 
két pénzt vetek a hasadra, világéletedben irigyeltél, őrá ráfogtad, valakit meg fe-
dezel!! – ordította. 

Lupsor Anna körömszakadtáig tagadott előttünk. A vádat, mint máskor, Far-
kasfalvy főügyész uram képviselte, ő tette fel az ilyenkor szokásos kérdéseket is. 

– Már igazán megbizonyosodott Lupsor Anna, hogy te viselős voltál, és tebenned 
gyermek volt, azért valld meg, a terhed holtan-é vagy elevenen jött ki belőled?

– Nem voltam viselős, és nem szültem gyermeket. Úgy a bábák a vizitáláskor, 
mint az ellenem vallók gyanújelekre vadásztak, bizonyosság nélkül varrtak a nya-
kamba nagy bűnöket, mintha csak bosszút akartak volna rajtam állni, nem tudom, 
kiért, miért. Lehet, hogy apámért, akit félnek, mert indulatos a természete, nagy a 
hangja, de tudhatnák azt a veresmartiak, hogy a nagy hang mögött semmi sincs, 
még soha senkinek se volt ártalmára. Az is lehet, hogy anyámért, aki tény és való, 
gyakran csúfoskodik, úton-útfélen káromkodik, rikácsol, vagy locsog, sose tudni 
már, mikor mi beszél belőle, az ital, vagy az igazság. Amikor Mosesnétől sört kért, 
azt mondta nékem kell, mert a halállal vetekedek, én pedig, mint ahogy a színét 
se láttam neki aznap, úgy egy kortyot se ittam abból a sörből.

Ellenemre vallották, hogy megvastagodtam. Nem volt az azonban másért, mint-
hogy megrekedt rajtam a hószám, de megrekedt az már rajtam nem is egyszer, 
bajlódok vele eleget. Olyankor persze, hogy vastagabb vagyok, mint máskor, min-
denütt felgyülemlenek bennem az asszonyi dolgok, a hasam, a lábam, a csecseim 
úgy megduzzadnak, mint a viselősöknek. És hány asszony, leány akad még Ve-
resmarton, aki ilyesmivel küszködik, meg lehet kérdezni a bábákat felőle. Nálam 
csak idő kérdése volt, hogy valami praktika segítsen; hol kovászvizet, hol borban 
főtt meggyfa kérget, hol meg iccényi sáfrányt ittam, azt, ami éppen adódott. Most 
aratás előtt is megrekedett a természet bennem, és tényleg nem ért a lajbi össze 
rajtam. A szomszéd zsidó leánynak meg akkor volt a lakodalma, jóban lévén véle, 
miért ne adhattam volna kölcsön néki, meg nem gondoltam volna, hogy ez az ár-
tatlan pajtásság a terhemre szólhat. Úgy elnyújtotta egyébként, hogy lötyög rajtam, 
úgy hogy ezen az alapon rá is foghatna bárki gyanút, sőt, ilyeténképpen minden 
fehérszemélyt, aki hízásnak indul, meg lehet vádolni titkos terhességgel.

Azt is vallották, hogy a lakodalomban nem táncoltam, a táncosházba be se 
tettem a lábam. Pedig én csaknem végtől végig ott roptam, és minden táncot egy-
formán frissen jártam. Az igaz, hogy a második napon, kedden – miután otthon 
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nekem kellett minden elmaradást megcsinálni, és káposztát kapáltam, jószágot 
vigyáztam, kemencét fűtöttem – egy kicsinység távol maradtam, estefelé pedig va-
lóban az ablak alá, a földre kuporodtam le pihenni, mert borzasztó hőség volt, és 
tényleg össze vissza volt dagadva mindenem, de hát ott gubbasztott vélem Kata, 
és odacsapódott hozzánk Magda, majd Sára is. Azt bezzeg nem mondták, és nem 
tartották számon, hogy már a lakodalom előtt egy héttel beálltam segíteni, mert 
nagyon jó szomszédságban voltunk Mosesékkel, és bizony látástól vakulásig da-
gasztottam és sütögettem a kenyereket, kalácsokat, kopasztottam a kappanokat, 
aprítottam, pácoltam, forgattam, kenegettem, amit kellett. Nem voltam se több, 
se kevesebb, mint más leányzó se a lakodalom előtt, se az után. Olyannyira, hogy 
még azon a héten, vasárnap, Lippóra, onnan kedden Homoródra ismét lakoda-
lomba mentem anyámmal, és mindkét mulatságban végtől végig olyan frissen 
jártam, mint bármely egészséges leány vagy asszony. A homoródi lakodalom után, 
mindjárt másnap meg ott voltam kint a mezőn, és ugyanúgy segítettem hordani 
a zabot anyám öccsénél, mint a többi mezei munkás.

– A bírák és bábák is megvizsgáltak téged, és bizonyítják, hogy bizony, gyer-
meket szültél te Lupsor Anna, valld meg hát, terhedet miképpen szülted, és hova 
tetted?

– Mondottam, nem szültem, sehová nem is tettem hát semmit. Az a vizsgálat 
pedig olyan volt, amilyen. Anyámat kizavarták, a bírák kint voltak, a bábák közt 
meg Simina volt a hangadó. Félelmetes egy nőszemély az, a víz kivert már a nézé-
sétől is. Amikor belépett, azonnal nyilatkozott felőlem, csak úgy foghegyről vetette 
oda a másik kettőnek, ez nem tiszta leány. Aztán jött a vizsgálat, amelynek em-
lékétől még most is a föld alá süllyedek szégyenemben. Mondanom se kell, azt is 
Simina csinálta, amazok a háta megett álltak, nem hiszem, hogy valamit is láttak 
volna belőlem. Kinyittatta az ingemet, valami avas, büdös, csomóba állott zsírral 
megkente a csecsemet, és úgy megnyomorgatta, megrángatta, hogy azt hittem, 
mindjárást tőből leszakítja, szikrákat hányt a szemem fájdalmamban, de hiába 
jajgattam, még jobban szorongatott. Így jött énbelőlem az a valami, amit ő tejnek 
lenni állított, pedig nem volt az más, mint a rám kent zsír, amely vagy megfolyt, 
vagy megcsomózott a csecsbimbóim körül. Ilyes dolgokat én még nem tapasz-
taltam, de még hallani se hallottam, ráadásul soha senki előtt se vetkőződtem, 
következésképp annyira pironkodtam, hogy már azt se tudtam, mi történik vélem. 
Arra azért emlékezem, hogy Reszegyánné azt mondta, meg kéne nézni a bírákkal 
más leányokat is, vajon jön-e a tej valamelyiktől, de Simina leintette. Meg kell 
mondjam, kizárólag csak ő vizsgált, a szavára meg a másik kettő behúzta a nya-
kát. Reszegyánné javaslata semmit se nyomott hát a latban, úgyhogy kinyitották 
az ajtót, és Simina – a másik kettő elé állván – kurtán csak annyit mondott, nem 
tiszta a leány. Nem is mentek tovább a bírák. 

Pedig amikor játszó gyermekek az Almásyék puszta kútjában találtak egy 
szép, kövér megfojtott csecsemőt, és a vizitációkor Almásy Ersok csecsiből tejet, 
és nem csomós rusnyaságot fejtek ki a bábák, tovább jártak, majd csak miután 
senkit, de senkit nem találtak gyanúsnak, fogták meg őt. Nyilvánvaló, hogy mi a 
különbség közöttünk, Almásy Ersok nemes leány volt, én meg egy szegény, oláh 
nyomorult vagyok.  

Engem azonnal lefogtak, anyámmal együtt. A bírák mögött, négy csendbiztos 
között, anyám éktelen rikácsolásával kísérve, jártam a kálváriámat. Végtelen hosz-
szúnak tűnt az a pár méter, amíg a hátam mögé került a kerítés előtt izgalomban 
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ácsorgó, szájtáti nép. Apám a tornácról ordított, de csak ordított, mert nem tehe-
tett értünk semmit, bár ha lehetősége lett volna se gondolnám, hogy cselekedett 
volna bármit is. 

– Ki tanácsolta tenéked, hogy terhedet eltitkold, magzatod elveszejtsd, anyád 
szövetségben  volt-é veled?

– Senki se tanácsolt engemet, az anyám meg a tudtom nélkül beszélt olyan 
összevisszaságokat felőlem, amiknek nem hittem volna, hogy bárki hitelt ad 
Veresmarton, hiszen mindenki ismerte, senki se nézte semmibe, tudták, hogy az 
ital dolgozik benne. Három véres aljú pendelyt hoztak fel a terhemre, amire mi 
mást mondhatnék, mint hogy bárkinek lehet piszkos az alsóneműje, kiváltképp 
hószámkor, mégse hinném, hogy más háznál gyakrabban lenne mosás, mint mi-
nálunk. Az, hogy el voltak dugva, anyám bolondériájának köszönhető, mert amikor 
aznap reggel berontott, hogy jönnek a bírák a bábákkal, még levegőt se vehettem, 
már verte a fejemet az ágy lábába, majd szaladt ki a kertbe, és elrejtette a szalma 
alá azokat. Meg kell mondjam, nem először volt ártalmamra, szinte sodort a hóhér 
keze felé engemet. Azt se értem fel ésszel, amikor szaladt a plébánoshoz – ha a 
pópát kereste volna, csak-csak lett volna valami értelme –, akihez fel se mentem, 
mert nem volt minek. 

Aztán kajtatta a káplárt, akivel gyanúsítottak, hogy forgolódott utánam. Igaz, 
ami igaz, kísérgetett egynéhányszor, majdhogynem jegyet is váltottunk már, de 
hirtelenjében lebetegedett, és bevitték Szatmárba, az ispotályba. Én teljes nyuga-
lomban voltam felőle, tudtam, ha felgyógyul, visszajön érettem, és megszabadít a 
mostani életemből. Anyám azonban nem bírt nyugton maradni, üzengetett ezzel 
is, azzal is utána, azt se tudom miket. A reménységem, a mindenem volt az az 
ember, odalett most már ő is. 

Mondhatott bármit, bármily meggyőző erővel Lupsor Anna előttünk, számtalan 
tanú sorakozott vele szemben, nem beszélvén a helység három hites bábájáról, 
akik egyöntetűen állították, biztos, hogy gyermeket szült. 

Annak a gyermeknek pedig a zsidó lakodalom keddjén kellett meglennie, mert 
akkor tűnt el szinte egész napra, a színét se látták, és akkor szaladt az anyja 
Simonovicsnéhoz azzal, hogy adjon egy kis sört, mert a leánya a halállal viasko-
dik. Azon a kedden hiányolta a zsidó háznál Porkoláb Kata maga mellől, úgyhogy 
déltájban hazafordult, kereste mindenütt, végül a kert végében, a pálinkafőző 
mellett, a káposzta közt feküdve pillantotta meg. Kínkeservesen tápászkodott fel, 
imbolyogva indult meg felfelé, az ijedt kérdésre – mi lelt tégedet, Anucza – azonban 
mit se válaszolt, csak elhajtotta a kis szolgálót. Sűrvedt már, amikor feljött végre 
a lakodalmas házhoz, be azonban nem ment, a kiskertben, az ablak alá ült le, és 
ahogy emelte a szoknyáját, kivillant a pendelye rút, véres alja. 

Lupsornénak biztos tudomása volt a leánya felől, a maga módján még segíteni 
is akart rajta, mert azontúl, hogy a komájától a papig szaladt, tényleg kajtatott a 
káplár után is. Azt azonban nem tudta fülön csípni, csak üzeneteket küldözgetett 
a szatmári ispotályba, összesen háromszor. Utoljára a gyermek megtalálása előtt 
úgy három héttel az éppen utazni készülő Hajlernénak rimánkodott: az Istenért, 
mondja meg neki, tovább már nem titkolhatják, hogy elrontotta a leányt, vegye 
el, vagy váltsa meg, egyébként nagy baj történik, mert ha megcsapják a szeren-
csétlent, a vízbe ugrik. Mindhárom üzenetvivőt kivallattuk, és ők mindhárman 
egyformán tudták a titkot.
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Tiszta ügy volt ez, a csecsemő holtteste nyílvánságossá tette a bűnt, a tanúk, 
a bábákkal az élen, egyértelművé a bűnös személyét. Bevégezvén a vallatásokat, 
ítélethozatalig – mivel a jogszokás lehetővé tette – Lupsor Tamás, mint apa és férj 
kezességére kiengedtük a vádlottakat a vizsgálati fogságból, azzal, hogy törvény-
székünk idézésére múlhatatlanul megjelenni kötelesek. Annára, úgy gondolom, 
száz-százötven ostorcsapás és néhány esztendő tömlöc várt volna.

Amikor kivetette a Szamos, a nép – akár a csecsemő megtalálásakor – ismét 
a falu házánál verődött össze. Hozták a holttestet, Lupsor Tamás ordítását meg 
– aki nékem irigyem, és a leányomat megölte, maholnap a házába égetem – vitte 
a szél a falu minden zugába. Félelmetes volt. Mint az a tűzvész, amely pontosan 
egy hónapra rá, hogy Anna elveszejtette magát, felperzselte Veresmart majd felét. 
Olyan volt az a veszedelem, mint az istenítélet, megfékezhetetlennek látszott, csak 
tombolt és tombolt, hiába hordta a nép láncba állva fél éjszakán át a százezer vödör 
vizet, mit se csillapodott az ereje, szempillantás alatt pattantak át a lángok egyik 
házról a másikra. Végül, amikor már azt lehetett hinni, az egész helység odavész, 
az Almásyék portája előtti csupasz senki földje megfojtotta az erejét. 

A romok még füstöltek, amikor a veresmartiaknak már szilárd, megingathatat-
lan gyanúja volt arról, honnan támadt a veszedelem. Először csak egyen, ketten 
gondoltak Lupsor Tamásra, aztán egyre többen találtak valamit, amivel gyanújuk 
bizonyossággá vált. Eleinte olyanokat beszéltek, hogy elvette az eszét a szégyen és 
a gyász a leánya miatt, aztán, hogy szerfelett indulatos ember volt világ életében, 
végül odáig jutottak, hogy maga a megtestesült ördög az az ember, Siminának, a 
bábának már akkor megmondta, hogy megöli, amikor elvitték Annát, amikor meg 
kifogták a Szamosból, mindenki füle hallatára ordította az égetést. Bűnös tehát, 
napnál világosabb. Ha pedig bűnös, lakolnia kell, mert miatta lett földönfutó egy 
sereg ártatlan ember. A népharag ellen – amíg a vármegye hajdúinak át nem adhat-
ták – a bírák szoros őrizet alá voltak kénytelenek venni, ő meg szöges ellentétben 
vad természetével csendben, a legkisebb ellenvetés vagy szegülés nélkül, mint egy 
jámbor birka tűrt mindent, nem fenyegetőzött, még csak nem is káromkodott. 

Mivel a veresmartiak számára minden egyértelmű volt, a bírák is kétség nélkül 
szándékos gyújtogatást állapítottak meg, jelentésükben még holmi, a tűz gyú-
pontjában felfedezni vélt mesterségről is említést tettek, igaz azt nem mellékelték. 
Senkinek a leghalványabb kétsége se volt tehát Lupsor Tamás felől. 

A per során ugyanezt mondhattuk el mi is. Irdatlan számú tanút hallgattunk 
ki, tengernyi aktát írtunk meg, és igaz, hogy tárgyi bizonyítékunk nem volt, de 
minden egyes szó a vádlott bűnösségét támasztotta alá. Ő pedig, ha be nem is 
ismerte tettét, de semmit nem tagadott, rendületlenül hallgatott, egyetlen kérdésre 
se tudtunk tisztességes választ kihúzni belőle, ha kinyitotta a száját egyáltalán, 
oláhul szólalt meg, valószínűleg káromkodott. Végül a nemes vármegye halálra 
ítélte, az ítéletet pedig Őfelsége helyben hagyta. A máglyán fejezte be az életét.

Ugyanabban az esztendőben, mit ad Isten, még kétszer pusztított tűzvész 
Veresmarton. Miből, honnan támadt a veszedelem, el nem tudta képzelni senki. 
Gyanúja már nem, kétsége azonban volt a veresmartiaknak Lupsor Tamás felől, 
és meg kell mondjam, nekünk is. 


