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Albrecht Ferenc

Apokrif
A  fehéregyházai iskolaépület 1877-ik 

évi elbontásakor nagy mennyiség� 

papíranyag és iskolaszer került a le-

égett Haller-kastély pincéjébe, ahol az 

anyagot elhelyezték. A  kastély követ-

kez� évi felújításakor az írott anyagot 

a frissen szolgálatba állt Odvas Deme-

ter tanító átolvasta és rendszerezte. 

A tanító hagyatékából a helyi múzeum 

kiállítást rendezett 1908-ban. A kiállí-

tott anyag része volt az itt következ� 

három, kézzel írott szöveg is, amelyek 

közül az els� kett� írásképe nagymér-

tékben hasonlít, így ezeket feltételez-

het�en azonos személy írta. Az els� 

szövegen dátum nem szerepel, aláírá-

sa Márton András. A második szöveg 

hiányos, a  lap körülbelül kétharmada 

hiányzik, szakadás miatt, a  lap széle 

a szakadás mentén feslett, elszínez�-

dött, valószín�leg nedvesség érhette. 

A  lap jobb fels� sarkában dátum ol-

vasható: 1851. május 7. Aláírás nincs 

a lapon. A  harmadik szövegen sem 

dátum, sem aláírás nem olvasható. 

A  kéziratok jelenleg magántulajdon-

ban vannak.

Dörögni kezdtek az ágyúk július 

31-én, a  születésem napján, l�tték 

egymást a magyarok meg a muszkák. 

Nem örültem neki, mert arra gondol-

tam, elmegyek megint a Haller-kas-

télyba, amit még az el�z� �sszel 

fosztottak ki. Már több alkalommal is 

belopóztam oda, amikor apám be-

küldött a faluba valami élelemért, és 

közben besötétedett. Volt ott bent egy 

festmény, amit megszaggattak, és a 

gyújtogatásból is kapott, de még így 

is jól kivehet� volt rajta egy n�alak, 

akinek az arca így, félig elüszkösödve 

félelmetes volt akkor nekem.

Én a sz�l�hegyr�l néztem a csatát. 

Nem szólt rám senki, mivel apám-

nak át kellett mennie Héjjasfalvára 

egy levéllel. A  lengyel tábornok, aki 

a magyarokat vezette, az írta, de a 

saját emberei közül nem akart senkit 

nélkülözni, így apám vitte a levelet. 

Aggódtam érte, nehogy baja essen. 

Amióta anyám meghalt, folyton attól 

féltem, hogy apám követi.

Az a kastélybeli arc hasonlított az 

anyáméra.

Sokáig dörögtek a fegyverek, 

szállt a füst és a káromkodás. Aztán 

esteledett, és megindult a futás, mert 

a muszkák sokan voltak. Nem tudtam 

levenni a szemem az üldöz�kr�l és a 

menekül�kr�l, pedig jobb lett volna 

nem látnom azt az egészet, ami ott 

volt. Az országúton is sokan mene-

kültek Héjjasfalva felé, kocsin, lovon 

vagy gyalog. Én egyre közelebb me-

részkedtem, úgy gondolkodtam, hogy 

engem csak nem bántanak, ha meg 

mégis veszély fenyegetne, leugrom 

a töltésr�l az árokba, a gaz majd el-

takar.

Sötétedett, amúgy is felh�k takar-

ták az eget, amikor nekem bal kéz 

fel�l, a  kukoricában nagy zörgést, 

kavarodást hallottam, kiáltozást. Töb-

ben, többféle irányban menekültek a 

kukoricában, hallottam a tábla ropo-

gását. Hozzám közel, a  tábla szélén 

két muszka ulánus lovagolt neki egy 

magányos férfi nak. A  két muszkánál 

kard volt, az egyik valamelyest el�-

rébb volt, mint a másik. Nekihuzako-
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dott a karddal az embernek, aki már 

szemben állt vele, aztán két gyors dur-

ranást hallottam, feld�lt a ló, a musz-

ka meg lehempergett róla, és elnyúlt 

a földön. A  társa megh�költette a 

lovát, nehogy a másikon átgázoljon, 

fordult egyet, és � is nekiugratott a fe-

kete ruhásnak. Rávágott egyet, aztán 

még egyet akart, de erre a fekete ru-

hás elkapta a kabátjánál és lerántotta 

a földre, aztán ököllel csapott párat a 

muszka fején, hogy az sem mozdult 

többet. Végignézte a muszkákat, el-

vett t�lük ezt-azt, az egyikt�l a kardját, 

és magára csatolta, a második musz-

ka lovát megfogta és nyugtatgatta, 

közben az utat fürkészte. Aztán hogy 

nem jött már senki, besétált a kuko-

ricába, de hogy mit végzett, azt nem 

láttam, mert arrafelé már s�r�n álltak 

a szárak, ahol meg ez történt, ott alig 

volt valami, valakik már megtaposták 

alaposan.

Jó darabig bent volt, az es� is sza-

kadni kezdett, aztán látom ám, hogy 

kivezeti a lovat a kukoricából, akkor 

már egészen este volt, a  távolban le-

hetett csak hallani kiáltozást, de erre 

mifelénk csendes volt minden. A feke-

te ruhás kicsit jött felfelé, aztán ész-

revett engem, pedig behúzódtam az 

árokba, éppen csak kikukucskáltam.

– El�jöhetsz. Nem bántalak – lé-

pett oda hozzám. A szívem a torkom-

ban dobogott.

– Tudsz magyarul? – kérdezte. – Sau 

român?

– Tudok magyarul – válaszoltam 

végre.

Levette a kalapját. Sz�ke volt a ha-

ja, kerek az arca, világos szín� szakál-

lat viselt. Fiatal férfi  volt, lehetett olyan 

harminc év körül. Magas volt, er�s.

– Hol van itt víz valahol? – kérdez-

te. – Megvágott az egyik átkozott.

– Nálunk van – mondtam. – Jöjjön 

utánam.

Elindultam fölfelé, a férfi  meg jött 

velem a lóval. Gyertyát gyújtottam a 

házban, vizet töltöttem neki a nagy 

réztálunkba. Levetette a kabátját meg 

az ingét, kicsit véres volt az ing. Nem 

is volt igazi vágás rajta, csak egy 

nagy kék folt meg némi horzsolás. 

Azt mondta, megcsúszhatott a musz-

ka kardja a kabáton, merthogy az 

jó er�s vászonból készült, és valami 

rojtok is voltak rajta vállban. Engem 

az ablaknyíláshoz állított, hogy fi -

gyeljek, és ha látok valakit, rögtön 

szóljak. Nem láttam, nem hallottam 

én semmit.

A  fekete ruhás megmosta magát, 

ivott némi vizet, aztán azt mondta:

– Gyere, segíts nekem. Segítesz 

nekem? Visszamegyünk az eleset-

tekhez.

Én nem bírtam soha a vér látvá-

nyát, ezért húzódoztam. Észrevette, 

azt mondta:

– Elég a gyertyát hoznod. Mindig 

takard a tenyereddel, a falu irányából, 

minél közelebb a földhöz.

Visszamentünk a töltésre, onnan 

le a kukoricába. Ott a lovat egy vékony 

fához kötötte. A két muszka ugyanúgy 

feküdt, mint amikor legutóbb láttam 

�ket.

Az els� magyar halottat is hamar 

megtaláltuk, �szül� hajú, de még fi a-

tal férfi  volt. A fekete ruhás lecsukta a 

halott szemhéját, a  karjait a mellére 

fektette. Én folyton fi gyeltem, hogy 

nem jön-e valaki a faluból. Még min-

dig esett, hamar átázott a ruhám.

Továbbmentünk, és jó darabig 

nem találtunk senkit. A  fekete ruhás 

módszeresen átnézte a sorokat, egy-

szerre mindig egy sort, ahogyan a föl-

det szántják. Néha hátranézett, hogy 

megvagyok-e.

Aztán el�refutott egy kicsit és le-

térdelt, én a hátától nem vettem ész-

re, mit talált. Aztán láttam, hogy egy 
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id�sebb férfi t, olyan ötvenévesformát. 

Odaálltam melléjük a gyertyával. Las-

san, de érthet�en beszélt a földön 

fekv� férfi .

– Mit keresel te itt? – kérdezte vá-

doló és elcsodálkozó hangon. – Senki 

nem hívott ide téged. Úgy jelensz meg 

mindenhol, mint az ördög.

– Fejezze be, maga vén szakra-

mentom. Nem fogjuk elölr�l kezdeni! 

– fortyant fel a fekete ruhás. – Hol se-

besült meg?

– Semmi közöd neked ahhoz.

– Jó, majd ha meggyógyul, akkor 

még mocskolhat eleget. Hol a sebe?

– Ne er�ltesd magad azzal, te sen-

kiházi. Majd a muszkák megtalálnak.

– A  maga lánya küldött. Meggyó-

gyult.

A  fekete ruhás végignézte az öre-

gebbet, aki egy ideig nem szólalt meg, 

hanem csak csendben sírni kezdett.

A  fekete ruhás feltámasztotta a 

sebesültet, nekem meg szólt, hogy 

világítsak közelebbr�l. Levette az öreg 

egyenruhájának a fels� részét.

– Nem nagyon mély a sebe, de sok 

vért vesztett.

– Ne haragudjatok rám – mond-

ta egyszer csak az öreg könnyezve. 

–  Hogy találtál meg? Grozestib�l jöt-

tünk meg, én kértem magam át ide 

Bemhez.

A fekete ruhás most el�ször elmo-

solyodott, olyan csibészesen.

– Tudja, hogy jó a szimatom. Sen-

ki nem haragszik magára. Ne beszél-

jen, ossza be az erejét. Szükségünk 

lesz még magára. Megfaraghatja majd 

az akácfa sípot meg a kis huszárt, 

amit emlegetett.

A  fekete ruhás most hozzám for-

dult:

– Van itt valami út, amit a muszkák 

talán nem ismernek, dél felé? Seges-

vár meg Héjjasfalva felé biztosan tele 

van velük az út, arra nem mehetünk.

Eszembe jutott az apám, és majd-

nem én is elsírtam magam. De aztán 

meggy�ztem magam, hogy nem esett 

baja, hiszen se egyenruha, se fegyver 

nincs nála, és ha levelet találnak is 

vele, azért talán még nem bántják. 

Van annyi esze is, hogy ha tele az út 

muszkával, eldobja a levelet el�bb.

– Van egy alig járt ösvény. Bozó-

tos, tüskés az út. És most sár is lesz.

– Várj meg itt a gyertyával. Hozom 

a lovat.

Elsietett, én meg maradtam az 

öreg mellett. Eszembe jutott, hogy 

talán szomjas. Megtaláltam nála a 

kulacsát, és inni adtam neki. Fáradtan 

rám mosolygott, és azt mondta:

– Jó gyerek vagy. Most egy dara-

big majd ne mutatkozz sokat, amíg el 

nem vonulnak. Mit lehet tudni.

A  fekete ruhás visszajött a lóval. 

Fölvette az öreget a hátára, onnan 

meg rásegítette hassal a lóra.

– Boruljon csak rá a nyakára. A lé-

nyeg, hogy le ne essen.

Beigazította az öreg lábait a ken-

gyelbe. Elindultunk kifelé. Aztán hir-

telen látjuk, hogy az egyik muszka 

ulánus a döglött lova mellett térdel, 

és a jöttünkre fel akarja kapni a pus-

káját maga mell�l, de lassú, és kiesik 

a kezéb�l a fegyver. A  fekete ruhás 

mellette termett és végigvágott rajta 

a karddal. A muszka elhuppant balra.

Nem szólt egy szót sem senki.

Visszamentünk a töltésre, onnan 

felfelé, a  mi házunk irányába, az-

tán tovább egy jó darabon. Sokáig 

kísértem �ket, az öreg miatt néha 

megálltunk, amikor szólt, hogy fáj 

valamije. A fekete ruhás egyszer aztán 

azt mondta:

– Innen már magunk megyünk 

tovább. Menj most vissza a házba, 

hogyha kérdeznének, akkor ne tudd 

elmondani, merre láttál minket. Kö-

szönjük a segítségedet. Ezt tedd el, 
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aztán majd ha úgy adódik, veszel rajta 

valamit.

Egy bankót nyomott a kezembe, 

megveregette a vállam, aztán tovább-

vezette a lovat a sötétben. Kicsit szét-

úsztak a felh�k, lehetett látni valame-

lyest. Az es� is elállt.

Amikor visszaértem a házba, bol-

dogságot éreztem. Aztán eszembe 

jutott, hogy talán más menekül�t is 

láttam a kukoricában, mint az öre-

get és a halott honvédet, amikor a 

muszkák rájuk törtek. Vagy legalább-

is mintha máshonnan is hallottam 

volna, hogy zörögnek a szárak, és 

egy lövés döreje is rémlett, de ebben 

nem voltam biztos, annyi minden 

történt abban a kavarodásban. Gon-

doltam, kimegyek, és én is végigné-

zem a kukoricát, de eszembe jutottak 

benne a halottak, és meggondoltam 

magam. Majd eltemetik �ket a fel-

n�ttek.

Nagyon jól éreztem magam Csá-

váson. Szekérrel jöttek értem és apá-

mért, és a faluból kifelé sokan integet-

tek utánunk, jó utat kívántak. Tudták, 

hogy lakodalomba megyünk, mert el-

újságoltam mindenkinek. Vásárhelyen 

kaptam apámtól sós perecet a piacon. 

Amikor megérkeztünk, nagyon meg-

örült nekünk Pál és Zsuzsanna. Zsu-

zsannát még addig nem láttam, Pált 

az utóbbi id�ben kétszer is: egyszer, 

amikor megkeresett minket az �sszel, 

másodszor, amikor a lakodalomba 

hívott. Eddig még nem láttam nevetni, 

na itt aztán sokat nevetett. Zsuzsanna 

csak módjával táncolt, mert kisgyer-

meket várt a nyárra, ahogy elmondta 

nekem, a  másodikat. Az édesanyja 

és az édesapja is ott voltak, Pálnak 

az édesanyja, az kétszer is megkínált 

csörögefánkkal. Ott énekelték:

Édesanyám is volt nékem, de már nincs,

Mer’ elvitte a tavaszi nagy árvíz.

De sok éve amióta halászom

Könnyeimt�l még a vizet se látom.

Ezt a dalt még nem hallottam, 

sírtam rajta egy keveset. Többet nem 

mentem vissza a kastélyba. Amikor 

a nagy égzengésnek vége lett, jöttek a 

zsandárok, és a kastélyt lepecsételték.

Ment haza Pet�fi  Sándor a csata 

után, egy fekete tyúkkal a hóna alatt, 

vitte haza az édesanyjának. Utolérte 

egy muszka az úton. Megálltak szem-

ben egymással tíz lépésre. Azt mondta 

a muszka:

– Mondd meg, Pet�fi  Sándor, mer-

re mentél volna, miel�tt agyonl�lek!

– Én haza, az édesanyámhoz. Most 

mondd meg nekem te is, merre men-

tél volna, miel�tt agyonl�lek!

– Én Oroszországba, aztán imád-

kozom majd Allahhoz, hogy téged 

megöltelek!

L�ttek, mindketten meghaltak. 

Most siratja �ket az édesanyjuk, az 

egyik Magyarországon, a másik Orosz-

országban. A  fekete tyúkot megta-

láltam, hazavittem, anyám megf�zte 

vasárnap. A  halottakat nem láttam, 

nekem is úgy mesélték el ezt.

A 64–107. közötti oldalakon korábbi pályázatunkon jelentkez� szerz�k 

m�veit közöljük.


